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Bu kitapçık içerisinde yer alan tasarımlar, yazılar, logolar,
grafikler de dahil olmak üzere, tüm yazılı ve görsel
materyale ilişkin her türlü mali, manevi ve ticari haklar
yahut bunları kullanma yetkisi TTGV’ye aittir. Sözü edilen
içeriğin kişisel ve ticari olmayan kullanım dışında herhangi
bir amaçla kullanılması, kopyalanması, işlenmesi, herhangi
bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan
veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltılması,
kiralanması, ödünç verilmesi, satışa çıkarılması veya diğer
yollarla dağıtılması kesinlikle yasaktır.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
bandrol taşıması zorunlu değildir.
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TTGV’nin ürettiği tüm içerikler TTGV Lisansı
ile lisanslanmıştır. Lisans sözleşmesine
yukarıdaki qr kod ile erişilebilir.

TTGV; 1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün
teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini destekleyerek teknolojinin
gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulmuştur.
TTGV; «Teknoloji Üreten Türkiye» vizyonu ışığında, teknoloji ve inovasyon
alanlarındaki küresel gelişmeleri takip eden, ilham veren, vizyon sağlayan,
birlikte öğrenerek gelişen, öğreten ve uygulayan; dinamik entelektüel
sermayesini topluma yaygın etki sağlamak amacıyla paylaşan tarafsız, çevik
bir güven platformu olarak değer üretmektedir.
Ekosistemi dinleyerek, duyarak, görerek, ilham alarak, öğrenerek uygulayıcı
bir kurum olarak ihtiyaç tanımlayarak, ihtiyaca yönelik yenilikçi, özgün,
yaygın etki üretecek ve yerele uygulanacak, vizyoner bakış açısı ile farklı
perspektifleri içeren bilgiyi oluşturmakta; bilgileri toplamakta ve/veya
üretmektedir. Bu bilgiyi ekosisteme aktarmak, paylaşmak için yeni, sürekli
öğrenen ve değişen özgün modeller tasarlayarak, pilot uygulamalarla
denemekte, geliştirmekte ve uygulamaya geçirmektedir.

Teşekkür:
Pactport Çalışma Grubuna katılarak değerli zamanlarını,
görüş ve tecrübelerini bizimle paylaşan;
EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi'nden Aysun DEMİRDÖĞEN ŞENER'e,
Orion Innovation'dan Bahadır CAN'a,
Tohumluk Vakfı’ndan Canan BAZA’ya,
ReCode Consulting'den Dilek TURAN'a,
Entertech - İstanbul Teknokent A.Ş.'den Erdoğan KOLÇAK'a,
Tohumluk Vakfı’ndan A. Ufuk BEŞENK’e,
ve çalışma gruplarına misafir olarak değerli uzmanlıklarını paylaşan;
TÜPRAŞ Veri Analitiği Şefi Yiğit YELDAN’a,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK’a
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak
Teşekkür ederiz

Pactport TTGV'nin;
• Toplum olarak karşı karşıya kaldığımız problem alanlarına ve teknolojinin
bu alanlarda sunabileceği çözüm fırsatlarına dikkat çekmeyi,
• Toplum menfaati için sürdürülebilir etki yaratmak isteyen ekosistem
paydaşlarını harekete geçirecek ve birlikte üretmelerine imkan sağlayacak
buluşma ortamları oluşturmayı hedefleyen bir komünite programıdır.

Çalışma Grubunun Mesajı
Data Philanthropy’nin
Sürdürülebilir Tarım
Çözümlerine Etkisi
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Pactport programında bir araya geldiğimiz bu Çalışma
Grubu’nda, data philanthropy (veri hayırseverliği) kavramının
sürdürülebilir tarım çözümlerine etkisini anlamayı, anlatmayı
ve varsa boşlukların nasıl doldurulacağına dair öneriler
geliştirmeyi hedefledik.
Ekibimizde, tarım ve veri teknolojilerinin kullanıcısı olan
üyelerimiz bulunsa da, veri teknolojileri ve sürdürülebilir tarım
alanlarındaki uzmanları misafir ettik ve onlardan aldığımız temel
bilgileri çalışmalarımızı yönlendirmek için kullandık.
Ekibimizin temel motivasyonu; bugüne kadar birbirimizden
farklı farklı alanlarda edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi bir araya
getirip sürdürülebilir tarım alanında verinin ve veri paylaşımının
yerini keşfetmek, keşfettiğimiz bilgi ve bağlantıları bu raporu
okuyacak olan paydaşların dikkatine sunmak.
Veri ve tarımın kesişimine dair hazırladığımız bu raporun,
değişimin farkındalıkla başlayacağına inanan bir grup olarak,
raporumuzu okuyan paydaşlarımızda yaratıcı huzursuzluklar
yaratmasını diliyoruz…
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1. Veri Nedir, Neden Önemlidir?
Glaser’in tanımına göre “Her şey veridir!"1,2 Türk Dil
Kurumuna (TDK’ya) göre ise “Bir araştırmanın, bir
tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge,
muta, done” şeklinde tanımlanmaktadır. İstatistik ve
matematik açısından veri tanımı yine TDK tarafından,
“Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları
ile bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan
bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.” biçiminde ifade
edilmiştir.
Veriler araştırmacılar ve veri ilgilileri tarafından toplanır. Bu
nedenle toplanan veriler araştırmacının anladıklarıyla ve
çalışma kapsamıyla sınırlı kalabilmektedir. Bu bağlamda
analiz için toplanan verilerin kısmen eksik olduğu
unutulmamalıdır. Bu süreci daha da şeffaflaştırmak ve
verinin doğruluğunu arttırmak amacıyla “açık veri”
akımları ve bu akımın takipçileri ortaya çıkmıştır. Açık
veri, herkesin özgürce ve yeniden kullanabileceği ve
yeniden dağıtılabileceği, yalnızca nitelik ve paylaşım
gereksinimine tabi olan veridir. Açık Veri El Kitabı,
verilerin kendi hayatınızda daha iyi kararlar almanıza ya
da toplumda daha aktif olmanızı sağlamaya yardımcı
olabileceğini ifade eder. Ayrıca Amerika’da yapılan bir
araştırmada, açık veriyi kullanan firmaların %50’sinin
KOBİ olduğu, %2’sinin 1.000’den fazla personeli olan
büyük firmalar olduğu ölçümlenmiştir.
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McKinsey Raporu açık verinin, sadece ele alınan 7 alanda
dahi yıllık 3,2 - 5,4 trilyon dolar ekonomik değer oluşturacağı,
3 milyar ton karbondioksit emilim tasarrufu sağlayacağı, akıllı
telefonlarda 100.000’den fazla tıbbi ve sağlık uygulamasının
geliştirilmesinin yolunu açacağı belirtilmektedir. Raporda açık
veri özellikle eğitim, ulaşım, elektrik, yakıt, sağlık, tüketici
ürünleri ve tüketici finansmanı alanlarında ele alınmıştır.
Veri kullanımı ve sınıflandırmalarında, verilerin doğru bir şekilde
tanımlanması ve belgelenmesi, kullanıcıların (veri sahibi dahil)
çalışmanın önemli ayrıntılarını anlamalarını ve etkili bir şekilde
izlemelerini sağlar. Verilerle ilgili üst verilere sahip olmak veri
havuzundaki bilgilere daha kolay ulaşılmasını olanaklı hale
getirir. Günümüzde Zenodo ve Aperta gibi sistemler veriye ait
üst veri bilgisini verinin sisteme girilmesi sürecinde tamamlanan
formlar aracılığı ile otomatik olarak oluşturmakta ve sisteme
tanımlanan üst veri standartlarına dönüştürme yapabilmektedir.

Tüm bu kavramlara ek olarak önem
kazanan kitlesel veriler, hassasiyeti
yüksek ve daha fazla detay bilgi
barındıran setlerden oluşmaktadır
denilebilir. Bu kapsamda, Büyük Veri3,
dijital çağda sosyal ağlardan alınan
verilerin teknolojik aletler yardımıyla
depolanması, anlamlandırılmak üzere
düzenlenmesi ve analiz edilmesi
sonucunda kişiye veya kuruma artı
değer katacak şekilde geleceğe
yönelik tahminler yapılması tanımı ile
karşımıza çıkar.

Veri Okuryazarlığı Derneği’ne (VOYD’a) göre veri tek başına
anlam ifade etmeyebilir;
• Verinin doğruluğu yüksek sonuçlar çıkartabilmesi için,
veri okuma becerisi edinilmeli ve bir e-tablodan hikaye
çıkarmaktan öteye gidilebilmelidir.
• Veri ekosistemi, herkese eşit uzaklıkta ve herkesin
yararlanabileceği yapıda olabilmelidir.
• Taraflı bir güç değil; herkesin anladığı, katılım gösterdiği ve
söz hakkının olduğu bir araç olabilmelidir.
Bu sayede verilerin bize sunduğu
faydalanabilme şansımız olabilmektedir.
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2. Data Philanthropy (Veri
Hayırseverliği) Nedir?

		

Günümüzde veri artık anlam kazanmakta ve sahibine belirli bir nüfuz gücü
sağlamaktadır. Farklı kurum ve kuruluşlar verileri toplayarak kendileri ya da toplumlar
için büyük veri setleri oluşturmaktadır. Oluşturulan bu setler analiz edilerek anlamlı
hale getirilip kuruluşa ya da topluma yarar sağlanması için kullanılmaktadır.
Büyük verilerin oluşması ve bundan faydalanmak isteyen yapılar arasında paylaşılması
gelişim hızını kat kat artırmaktadır. Bazı veri alışverişleri ticari gelir kazanılmasını
sağlasa da günün sonunda gelişim kaçınılmaz bir sonuç olarak görülmektedir.
Data Philanthropy (Veri Hayırseverliği), oluşturulan bu büyük verilerin kamu ve
toplum yararı göz edilerek yapılar arası paylaşılması ve aynı amaç doğrultusunda
kullanılması olarak tanımlanabilir. Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan
Kalkınma Programı (UNDP) özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçları altında
topladığı/toplanılan verileri Data Philanthropy kapsamında tüm paydaşları ile
paylaşmaktadır. 18.08.2020 tarihli bir kurum içi politikayla da bu konuya dair
verdikleri önemi paydaşlarına duyurmuştur.4 Özellikle duyuruda yer alan “Büyük
veri bize yalnızca belirli bir politika müdahalesinin işe yarayıp yaramadığını değil,
aynı zamanda nasıl düzeltilebileceğini de söyleyebilir.” ibaresi bizlere Data
Philanthropy’nin önemini bir kez daha göstermektedir.
Philanthropic Foundations of Canada’dan Hilary Pearson ve University of Quebec’ten
Jean-Marc Fontan, Alliance Magazine’de yayımlanan makalelerinde “Filantropinin
artık sadece iyilik yapmakla ilgili olmadığını, bir sonraki kuşağın karşılaşacağı karmaşık
sorunların çözümünde etkisinin daha önemli hale geldiğini” belirtmektedir.5
Başkaca alıntılar, yazılar ve çalışmalar da günümüz dünyasında verinin ve verinin bu
denli paylaşımının kritik önemini gözler önüne sermektedir.
Türkiye’de konu Dünya’daki resimden biraz daha farklı olsa da veri ve veri paylaşımı
konusunda kültürel atılımlar ile birlikte gelişmeler kat edilmektedir. Özellikle açık veri
platformlarının periyodik olarak paylaştıkları kaynaklar gelişime katkı sunmaktadır.
Bunun yanı sıra bu amaç ile kurulan yada bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren
Sivil Toplum Örgütleri ile bu gelişim önümüzdeki yıllarda logaritmik olarak artmaya
devam edecektir.
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3. İyi Uygulama Örnekleri

Günümüzün karmaşık problemlerinin çözümünde
verinin etkin biçimde kullanımı önemli rol oynamaktadır.
Odaklanılan konuyla ilgili veriler doğru biçimde süzülüp
analiz edildiğinde, problemlere yönelik nokta atışı
çözümler geliştirmek mümkündür. Bunu başarmak için,
yalnızca özel sektörün değil veriyi elinde tutan tüm
tarafların sahip oldukları veriyi, problemlerin çözümü
için çalışan kuruluş veya kişilerle açık ve şeffaf biçimde
paylaşması önem taşımaktadır.
Veri hayırseverliği, son dönemde ciddi büyüme göstermiş
yeni ve gelişmekte olan bir alandır. Yeni veri sağlayıcılar
alana girdikçe, yeni modeller de test edilmektedir.
Verinin kamuya açık hale getirilmesinde veri sağlayıcıların
izledikleri farklı yöntemler bulunmaktadır. Şekil 1’de
görüleceği üzere veri hayırseverliği veriye erişimin sınırlı
olduğu bir uçtan, geniş erişimin bulunduğu diğer uca
doğru farklı seviyelerde hayat bulmaktadır.
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Daha
sınırlı

1
Veri sağlayıcı,
kendi verisini
analiz ederek
elde ettiği
içgörüleri
kanuya
sunmaktadır.

2

3

4

Veri sağlayıcı,
Veri sağlayıcı,
Veri sağlayıcı,
kendi güvenilir
diğer
elindeki veriyi
ağına dışarıdan
güvenilir veri
güvenilir dış
araştırmacılar
sağlayıcılarla
araştırmacılarla
getirerek veriyi
veri
paylaşmaktadır.
analiz ettirmekte kooperatifleri
ve bulguları
oluşturmak ve
kamuyla
farklı kaynakları
paylaşmaktadır. birleştirmek için
çalışmaktadır.

5

Daha
erişilebilir

Veri sağlayıcı,
kamunun
veri setlerine
direk erişimine
izin verir.
(Çoğunlukla
anonim veri, veri
örnekleri ve/
veya veri araçları
ile)

Şekil 1. Veri Hayırseverliği Spektrumu6

İlk seviyenin güzel bir örneği, Google’ın 2008 yılında başlattığı Google Flu Trends modelidir.
Flu Trends, araştırma verilerinin grip salgınlarının izlenmesi için sorgulandığı bir veri
programıdır. Google araştırma verilerini kendisi analiz ederek, bulguları sağlık çalışanlarının
bu salgınları takip etmesine yardımcı olmak üzere kamuya açık hale getirmiştir. Program
2015 yılına kadar bu şekilde sürmüş, şu anda verinin Google’ın ağındaki diğer paydaşlara
bağışlandığı daha ileri seviye paylaşım yöntemiyle devam etmektedir.7
Facebook’un CommAI Misafir Araştırmacı Programı ise ikinci seviyeye örnek verilebilir.
Bu programda Facebook, üniversite ve laboratuvarlardan araştırmacıları Facebook’a davet
ederek onlarla makine öğrenmesi araştırması, yayın üretme ve açık kaynak kod konusunda
işbirliği yapmaktadır. Bu yayın ve açık kaynak uygulamaları ile makine öğrenmesi konusunda
tekniğin bilinen durumunu ilerletmek ve endüstri, devlet ve araştırma kurumları için fayda
sağlamak amaçlanmıştır.8
Üçüncü seviyeye bir örnek olarak Birleşmiş Milletler’in Global Pulse programı, sürdürülebilir
kalkınma ve insani yardım odağında çeşitli sağlayıcılardan aldığı verileri bir havuzda
toplamaktadır. İnisiyatiflerinden biri olan “İklim Krizi için Veri” topluluğunda dokuz özel
sektör şirketi anonimleştirilmiş veriyi bir havuzda toplayıp kullanarak politika yapıcılara iklim
değişikliği çözümleri sunmaktadır. Sahip oldukları veri setlerini bir havuzda toplayarak, bu
dokuz şirket bilgi boşluklarını doldurmakta ve iklim değişikliği çözümleri için daha büyük
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ve net bir çerçeve sunmaya çalışmaktadır. Bu sayede daha bütünsel taktikler
geliştirmek için de fırsatlar ortaya çıkmaktadır.9
Global Pulse’a benzer şekilde Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri Ortaklığı’da
Alzheimer ile mücadele için biyofarmasötik şirketlerin verilerini birleştirerek
araştırmaları desteklemektedir.10
Spektrumun dördüncü seviyesinde veri paylaşımı gitgide artmakta ve veri sağlayıcı
elindeki veriyi güvenilir dış araştırmacılarla paylaşırken, sıklıkla özel sektör-üniversite
işbirlikleri görülmektedir. Örneğin; Kaliforniya’da kalan su kaynaklarını daha iyi
anlamak amacıyla, Intel Kaliforniya Üniversitesi ile işbirliğine giderek Sierra Nevada
Dağlarındaki kar desenlerini haritalamaya çalışmaktadır. Intel bu çalışma kapsamında
araştırmacılara her ay iki terabitin üzerinde uydu görüntüsü sağlamaktadır. Hassas
Tarım projesi olarak adlandırılan bu proje ile Intel, bölgedeki kuraklık durumlarını
öngörmek ve mahsul kayıplarını engellemek için plan yapabilmeye yardımcı olmak
adına bir veritabanı oluşturmaktadır.11
Güvenilir araştırmacılarla işbirliği yollarından biri de özel sektör firmalarının
düzenlediği yarışmalardır. Örneğin, Afrikalı iletişim şirketi Orange Telecom, 2013
yılında bir yarışmaya ev sahipliği yapmış, araştırmacıları verilerini kullanarak ulaşım,
sağlık ve tarımla ilgili problemleri çözmek için fikir geliştirmeye davet etmiştir. Daha
sonra da en umut vaad eden fikri araştırma projesi olarak fonlamıştır.12
Veri paylaşımında son seviyede ise veri sağlayıcı herhangi bir koşul veya giriş
bariyeri olmaksızın verilerini kamuya açmaktadır. Bu yöntem kişilere veriyi
anlamlandırmak ve manipule etmek için alan yaratmaktadır. Bu seviyeye iyi bir
örnek Twitter’ın uygulamasıdır. Twitter, gerçek zamanlı verilerden küçük bir örneği
düzenli olarak kamuya yayınlamaktadır. Bu verilere erişim için kullanıcıların sadece
bir hesap oluşturması ve bazı temel koşulları izlemesi yeterlidir. Bu veriler ile
analistler, sosyal medyadaki sohbet konuları ile çevrimdışı davranışlar arasında ilişki
kurabilmekte, örneğin doğal afetler, seçimler gibi önemli olaylar için diyalogları
takip edebilmektedirler.13
Her veri hayırseverliği seviyesi kendine has fırsatlara, güçlü yönlere ve zorluklara
sahiptir. Veri sağlayıcılar, mahremiyeti korumak ve verinin güvenliğini sağlamak,
işlem maliyetlerini minimuma indirmek, itibar risklerinden korunmak gibi unsurları
bir arada ele alarak izleyecekleri yönteme karar verebilirler, ancak hangi yöntem
seçilirse seçilsin toplum faydası için eşsiz ve heyecan verici sonuçlar ortaya
konulacağı aşikardır. Farklı alanlarda yaratılan iyi uygulama örnekleri diğer alanlara
taşınıp yaygınlaştırıldığında ise etki katlanarak artacaktır.
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4. Sürdürülebilir Tarım

4

“İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme
yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek,
kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir” (Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu ).

• “Temiz Su ve Sanitasyon” Tarımsal su kalitesi, atık su yönetimi ve güvenli yeniden
kullanımının iyileştirilmesi, Tarımsal su kullanımında etkinliğin artırılması ve tatlı su
arzının güvence altına alınması, Bütünleşik su kaynakları yönetiminin uygulanması,
Su ekosistemlerinin korunması ve düzeltilmesi

Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik büyüme ve refah seviyesini
yükseltme çabalarını, tüm ekosistemi koruyarak gerçekleştirme
yöntemidir.

• “Erişilebilir ve Temiz Enerji” Tarımda kullanılan yenilenebilir enerjinin payını
arttırmak, Enerji verimliliğini iyileştirmek

Sürdürülebilir Tarım, hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan
ulaşılabilir, yeterli, besleyici, dengeli ve güvenilir gıdanın üretimini,
ekosistemin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını ve geliştirecek
sistem ve uygulamaların tamamını ve bunu gerçekleştirmek için de
tarımla uğraşanların yaşam kalitesini yükseltmeyi içerir. Tüm bunları
gerçekleştirirken de gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap
verme yeteneğini tehlikeye atmadan yapar.
Tarımsal sürdürülebilirliğin bileşenlerine çevresel sürdürülebilirlik,
ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirliğin yanı sıra
geleneksel kültürel sürdürülebilirlik, teknolojik sürdürülebilirlik,
politik sürdürülebilirlik ve bilgi yönetişimi sürdürülebilirliğini de
eklemek gerekir.
Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar”
17 amaçtan oluşmaktadır. Her amaç birbirleriyle bağlantılıdır. Bir
amaçta başarının anahtarı, birbirleriyle ortak yönleri olan sorunları
hep birlikte bir bütün olarak ele almaktır.
Küresel Amaçlara Tarımsal Sürdürülebilirlik açısından baktığımızda;
• “Yoksulluğa Son” Tarımla uğraşan küçük çiftçilerin yoksulluğun tüm
biçimlerini sona erdirmek
• “Açlığa Son” Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye
ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek
• “Sağlıklı Bireyler” Tarımda kullanılan tehlikeli kimyasallardan ve
kirlilikten kaynaklanan hastalıkların azaltılması
• “Nitelikli Eğitim” hayat boyu tarımsal teknik ve mesleki eğitime erişim
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• “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ni sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuğunu
güçlendirmek

• “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” Sürdürülebilir tarımsal ekonomik büyüme,
Tarımsal ekonomik üretkenlik için çeşitlendirme, yenilikçilik ve iyileştirme, İş
yaratma ve çiftliklerin büyümesini destekleyen tarımsal politikaların arttırılması,
Tarımsal üretimde kaynak verimliliğinin arttırılması, Banka, sigorta ve finansal
hizmetlere erişim
• “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” Sürdürülebilir, dayanaklı ve kapsayıcı tarımsal
altyapıların desteklenmesi, Kapsayıcı ve sündürülebilir tarımsal sanayileşmenin
desteklenmesi, Tarımsal araştırmanın artırılması ve tarımsal sanayi teknolojilerinin
iyileştirilmesi, Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim.
• “Sorumlu Üretim ve Tüketim” Doğal kaynakların toprak ve suyun sürdürülebilir
yönetimi ve kullanımı, Tarım ve gıda atıklarının azaltılması, Sorumlu kimyasal
(tarımsal ilaç, gübre) ve atık yönetimi, Önleme azaltma, geri dönüşüm ve tekrar
kullanma, kompost yapım yoluyla atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması.
• “İklim Eylemi” İklim değişikliği ile ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı tarımsal
dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin güçlendirilmesi,

• “Sudaki Yaşam” Deniz kirliliğinin azaltılması, Ekosistemlerin korunması ve
düzeltilmesi, Sürdürülebilir balıkçılık, Kıyı ve deniz alanlarının korunması
• “Karasal Yaşam” Karasal ve tatlı su ekosistemlerinin korunması ve düzeltilmesi,
Ormansızlaşmanın durdurulması ve bozulmuş ormanların eski haline
döndürülmesi, Çölleşmenin durdurulması ve bozulmuş toprakların eski haline
döndürülmesi, Doğa ekosistemlerin korunmasının sağlanması, Biyoçeşitliliğin
ve doğal habitatların korunması, Genetik kaynaklara erişimin ve faydanın
paylaşımının teşvik edilmesi, Biyoçeşitliliğin korunması

Gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla tarımsal sürdürülebilirliğin
gerçekleştirilebilmesi hükümetler, özel sektör, tarımsal üreticilerinin, sivil toplum
kuruluşları ve vatandaşların etik değerlerle ortak bilgi ile hareket etmesine bağlıdır.
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5. Sürdürülebilir Tarımda
“Veri”nin Yeri ve Önemi
Tarım ve gıda değer zincirine bakıldığında,(Şekil-1); tarım çok disiplinli
ve disiplinler arası bir alandır. Birbiri ile iç içe geçmiş ve bütünleşmiş
olan tarladan sofraya uzanan bu değer zincirinin işleyebilmesi ve
sürdürülebilmesi için bu değerlerin oluşturduğu (dünden gelen,
bugün oluşturulan ve yarına taşınacak olan) verinin ve anlamlandırıldığı
bilginin bir araya getirilerek adil ve etik bir şekilde paylaşımı için bilgi
yönetişiminin sağlanması gerekmektedir.
Politikalar

İzleme Sistemleri

Standartlar

Düzenlemeler

(İklim, toprak, vb)

Bilgi Sistemleri
Makineler
Sulama Sistemleri
Sera Sistemleri

İlaç ve Koruma
Toprak/Bitki
Besleme

STK'lar

Destek/Teşvik

Sigorta
Ürün Borsaları ve
Ticaret Hizmetleri

Otomasyon
Sistemleri

Laboratuvar,
Analiz ve Teknik
Hizmetleri

Hayvancılık
Gıda İşleme

Tohumculuk, Fidecilik

Tarımsal Üretim

Böcekçilik/Arıcılık

Biyolojik Mücadele
Tozlaştırma

Lojistik/Dağılım

İklim, flora, fauna, toprak, su varlıkları
Şekil-2: Tarım - Gıda Değer Zinciri14
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Perakende

• Kaynakların verimli kullanımı ( Enerji yönetimi, toprak yönetimi, su yönetimi..)
• İklim değişikliği faktörleri ve uyum (kuraklık…)
• Değişken hava olayları (dolu, don, fırtına, şiddetli yağış, aşırı sıcaklık...)
• Hava durumu ( sıcaklık, nem, rüzgar yönü, basınç, güneşlenme süresi, soğuklanma
süresi,…)
• Hastalık ve zararlılar
• Tarımsal girdilerin değerlendirilmesi (tohum, fide, doğru zaman, doğru miktar, doğru
yöntem, doğru kimyasal-organik gübre, bitki besin elementleri, yem…)
• Hastalık ve zararlılarla mücadele (doğru zaman, doğru miktar, doğru yöntem ve doğru
kimyasal tarım ilaçları…)
• Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı (organik madde miktarı pH, tuzluluk nem,
buharlaşma, toprak sıcaklığı…)
• Atıkları yönetimi, kirlenmeyi önleme ( ağır metaller, plastikler, kimyasal ilaçlar, kimyasal
gübreler, antibiyotikler, hormonlar)
• Toprağı işleme yöntemi (fiziksel, mekanik…)
• Tarımda kullanılan suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik yapısı
• Hasat zamanı ( ürünün şeker içeriği, asit içeriği…)
• Üretim miktarı, verim, kalite, gıda güvenliği
• Maliyet ve kar
gibi üretim süreçlerini ve büyüme koşullarını optimize etmek için veriye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu sayede çevresel olumsuz etkiler, risk ve belirsizlikler azaltılmakta ve
aynı zamanda kaynak ve maliyet verimliliği sağlanmaktadır. Verilerin toplanmasında
amaç; doğru zaman ve doğru yerde , doğru miktarda girdilerin, doğru yöntemlerle
uygulanarak üretimde verimi ve karlılığı amaçlayan gereksiz girdi kullanımını önleyerek
çevreyi koruyan sürdürülebilir tarımsal üretimdir.

Kredi/Finans

Yem

5

Tarımsal üretim çok faktörlü, çok bilinmeyenli, birçok riske ve belirsizliklere açık bir alandır:

Tüketici

Verilerin toplanmasında hedef tarımsal paydaşların mümkün olan en iyi kararları almasına
ve mevcut kaynakları en verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmasına yardımcı olabilecek
değerli tarımsal bilgileri oluşturmak ve veri paylaşımını geliştirmektir. Böylece doğru
tarımsal politikalar oluşturularak doğru stratejilerin alınması sağlanmış olur.
Bugün geldiği noktada tarım, yalnızca tarımsal ve gıda ürünlerinin üretimiyle doğrudan
ilgilenen çiftçiler, hammadde sağlayıcıları, tarımsal ilaç ve gübre sağlayıcıları gibi paydaşların
değil; politikacıların, sosyologların, mühendislerin (ziraat, gıda mühendislerinin, veteriner
hekimlerin), teknikerlerin, teknologların, yazılımcıların, sigortacıların, finansçıların,
eğitimcilerin de paydaş haline geldiği ve giderek sanayi ile daha çok bütünleşen bir
süreçtir. Bu değer zinciri etkinliğinin gelecekte ne kadar sürdürülebileceği konusu küresel,
ulusal, bölgesel ve yerel dinamiklerden doğrudan etkilenmektedir.
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6. Sonuç ve Öneriler
1. Ekosistem Faydasını Gözetme: Sürdürülebilir tarım; asimetrik ve belli
tarafların faydasını gözeten değil, ilişkide olduğu tüm ekosistemlerin
faydasını gözeten bir anlayış olmalıdır. Sadece gıdaya erişimimizi temin
etmek üzerine yaklaşılan bir tarım dinamiği, uzun vadede doğanın
tahribatını artırabilir ve tarım ürünlerine erişimdeki fırsat eşitsizliklerini
de yanında getirebilir. Sürdürülebilirliğe bakış açımız, doğanın ve
insanın doğadan sağlayacağı faydanın aynı anda yürütülmesi üzerine
şekillenmelidir.
2. Verinin Tarımda Önemi: Tarım çözümlerinde veri; kontrol edilebilen ve
edilemeyen değişkenlerin farkında olup, üretimin bilinçle şekillendirilmesi
açısından kritik öneme sahiptir.
3. Veri Hayırseverliği Kapsamlı Bir Süreçtir: Sürdürülebilir tarımda (data
philanthropy) veri hayırseverliği; özel şirketlerin, kamu otoritelerinin ve
hatta şahsi verilerin toplanmasını, verinin etiketlenmesini, işlenmesini,
anlamlandırılmasını, öngörü ve bilgilerin üretilmesini gerektiren bir süreçtir.
4. Tecrübenin Kristalize Edilmesi: Bununla birlikte, yalnızca sayısal verinin
değil, tarım ekosistemindeki kilit aktör olan çiftçilerde biriken konvansiyonel
tarım yöntemlerine dair kadim bilgi ve tecrübenin de kristalize edilmesi
ihtiyacı olduğu görülmüştür. Örneğin; farklı bölgelerde tarım zararlılarıyla
mücadele için bilinen organik yöntemlerin diğer bölgelere adaptasyonu
kolaylaştıracak bilgi ve tecrübe paylaşımını tetikleyecek akıllı platformlar
kurgulanmasının faydalı olabileceği görülmüştür.
5. Kaynakların Kategorize Edilmesinde Somut Adımlar: Sürdürülebilir
tarım için data philanthropy kapsamında kullanılabileceği tespit edilen ve
raporda sunulan verilerin hangilerinin hangi paydaşlarda bulunduğunun,
mevcut verilerdeki eksiklerin neler olduğunun ve aradaki ihtiyaç
boşluğunun giderilmesi için somut adımların atılması gerekmektedir.

Çalışma grubunda elde edilen
detaylı bilgiler kapsamında
sormak istediğiniz detaylı
sorularınız, öneri ve görüşleriniz
için pactport@ttgv.org.tr’den
bize 20
ulaşabilirsiniz.

6. Bu somut adımlar ve izlenebilecek yol aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir;
• Kadim Bilginin Dolaşımı ve Paylaşılması: Çiftçilerin sahip oldukları
kadim bilgiyi ve tecrübeyi paylaşmalarının önemini keşfedebilecekleri
farkındalık atölyeleri düzenlenmesi ve bilgi paylaşımına teşvik
edilmeleri

• Kurumsal Entegrasyon: Bünyesinde tarım üretimine fayda sağlayabilecek
veriyi ve bilgiyi barındıran özel sektör şirketlerinin veri hayırseverliğini
(data philanthropy) kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına entegre
etmeleri,
• Veri Süreçlerinde Teşvik Edici Mekanizmalar: Yerel çiftçi buluşmaları
gerçekleştirilerek, taraflar arasındaki ihtiyaç ve çözüm eşleşmelerinin keşfine
ortam sağlayabilecek platformların inşa edilmesi (çiftçi ile akademisyen,
sanayici, yerel yönetim, STK ve teknoloji sağlayıcı tarafları vb.),
Tarım arazilerinden veri toplanabilmesi ve bu verilerin paylaşılacağı
uygulamaların artırılması için destekleyici teşvik mekanizmalarının
oluşturulması,
• Teknoloji Okuryazarlığı: Çiftçi ve üreticilerin veri sağlama ve sağlanan
veriden faydalanma konusunda teknolojik okuryazarlığının artırılması,
halihazırda kullanılan teknoloji araçlarının (mobil telefonlar, iş makineleri
vb.) veri sağlama ve veriden faydalanma aracı haline getirilmesi,
• Tarımsal Veri Etiketleri: Ortak tarımsal veri etiketlerinin geliştirilmesi,
• Tarım Teknolojileri ve Yazılımları: Metin ve / veya sayısal formdaki veri
tiplerinin işlenmesine yönelik makine öğrenmesi ve doğal dil işleme
yöntemlerinin geliştirilmesi,
• Tarımsal Veri Uzmanlığı: Doğrudan tarım alanı ile ilgili çalışmasa dahi veri
analizi uzmanlarının, veri teknolojisi üzerine gelişmiş kabiliyet barındıran
aktörlerin alana dair ilgisinin ve farkındalığının artırılması,
• Yeni Kuşakların Teşviki: Tarım çözümlerinde data philanthropy’nin
sağlayacağı faydanın ve bu faydanın sürdürülebilirliğinin sağlanması
için, yerel bölgelerdeki genç kuşağın kendi topraklarında üretmelerini ve
tarım uygulamalarını veriye ve bilgiye dayalı bir dinamiğe kavuşturmaları
adına teşvik edilmesi,
konularında gelişime ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.
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