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Tarımda Ezberi Nasıl Bozacağız? 
Prof. Dr. Gökhan Özertan 
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı  
BOUNTARIM Platformu Direktörü  
 
Sektörün sorunlarını 40 senedir (en az!) tartışıyoruz: Sektörde ölçek küçük (ve 
yakın gelecekte ciddi oranda büyümeyecek), finansmana erişim düşük (tarım 
kayıtdışılığın en fazla olduğu sektör ve tüccarlar finansman sağlar hale gelmiş 
durumda), verimlilik düşük (toprak ve işgücü verimliliğinde dünyada 20li sıraların 
sonundayız), örgütlenme neredeyse yok denecek kadar az (en önemli sorunlar-
dan biri bu, üreticiden tüketiciye kadar olan değer zincirini temelden sarsıyor), 
üreticiler çok yüksek değere mal ediyor ve tüketici çok yüksek fiyat ile satın alı-
yor (ÜFE ve TÜFE’de dünyada ilk beş içerisindeyiz), akademik çalışmalar yeterli 
değil (kendimizi de eleştirmeden yol alamayacağız), sektör paydaşları arasında 
işbirliği neredeyse hiç yok, kamu gerek hukuki gerek idari yönde çok fazla karar 
vericiye sahip (Bakanlıklar yeniden yapılanmadan önce Gıda ve Tarımsal Ürün 
Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi kısmen de olsa birleştirici bir rol 
oynuyordu), gençlerin sektöre ilgisi yok denecek kadar az, çiftçilerin eğitim sevi-
yesi düşük, ve yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamalar hemen hemen hiç yok, kö-
tümserliğin son noktası olarak, bizim hemen hemen hiç tartışmadığımız iklim 
değişikliği etkileri daha da belirginleşince bu günleri de arar hale gelmemiz söz 
konusu olacak. 
  
Girmiş olduğumuz kısırdöngüden nasıl çıkacağız? Kısa vadede çözümü olmayan 
bir grup sorun ile karşı karşıyayız; girişte de bahsettiğim gibi, kısa vadede çözüle-
bilecek olsa 40 senedir aynı sorunları konuşuyor olmazdık (somut olarak: kırdan 
kente göç, düşük verimlilik, üretici gelirlerinin düşüklüğü). Başlangıç noktası bir 
vizyon oluşturmak. Biz sektörü ne olarak görüyoruz (somut olarak: sektör üretici-
ye bir sosyal yardım aracı mı, politika enstrümanı mı, aracılara-tüccarlara fırsat 
kapısı mı; hız kesmeden devam edersek, örgütlerin güçlenmesi gerçekten isteni-
yor mu, tüketici fiyatlarındaki yükseklikte perakendenin rolü nedir, ısrarla detaylı 
istatistik üretmeyerek doğru resmi görmemiz neden engelleniyor) sorularına 
cevap vererek başlayabiliriz. Bu soruların cevapları ile birlikte aslında yol haritası 
ortaya çıkıyor. Ayakları yere sağlam basan hedefler koymalı, stratejileri net ola-
rak saptamalı ve iradeli bir şekilde yapısal sorunların üzerine gidilmeli (somut 
olarak: şeffaf bir kamu politikası, etkin olarak çalışan ve denetlenen piyasalar, 
tüm paydaşlar ile detaylı bilgi paylaşımı, üreticinin işletmeci haline gelmesi, ka-
mu-akademi-özel sektör işbirliği). Bu kadar büyük bir sektörü yeni bir formata 
sokmak zor ama henüz geç kalmış değiliz. Başarılı olmuş olan ülkeler ancak pay-
daşlar güçlerini birleştirdiklerinde dünya ile rekabet edebildiklerinin farkedip 
bilgi ve bilim odaklı hedeflerine varanlar. 
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Basından... 

BOUNTARIM Yenilikçi Tarım ve Gıda 

İşletmeciliği Platformu hakkında 

basında yer alan haberlere ulaşmak 

için 

http://bountarim.net/basindan/  

 

Platform, Türkiye tarım ve gıda sektörlerinde değer zinciri boyunca 

birbirleriyle ilişkili faaliyetler gösteren üreticiler ve üretici birlikleri, 

tarımsal işletmeler, STK’lar, finans kurumları, lojistik firmaları, 

danışmanlık şirketleri, bilgi ve iletişim teknolojisi alanında çalışan fir-

malar, üniversiteler, araştırma kurumları, yerel yönetimler, kamu ku-

rumları ve sektöre hizmet veren diğer kurumlara yönelik ortak ha-

reketi teşvik etme ve geliştirme amacına hizmet etmektedir. 

Platform, daha yüksek verimliliği ve piyasa odaklı ve daha katma 

değerli üretimi hedeflediği için, büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra 

üretici birlikleri açısından da çok önemlidir. Platform, sadece bahsi 

geçen amaçlara yönelik verimliliği ve etkinliği artırmaya değil, en az 

bu hedefler kadar önemli olan ve gün geçtikçe de daha önemli hale 

gelmekte olan tüketici talebi odaklı üretime ve bu üretimin ekolojik 

ve sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmesine de değer katmaktadır. 

Sonuçta, değer zincirinde yer alan paydaşların sadece yerel değil aynı 

zamanda rekabetin yoğun yaşandığı küresel tarımsal değer zincirinde 

de başarılı olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 

Dünya genelinde, verimlilik ve pazar 
baskısı ile karşı karşıya kalan  

“yeni nesil tarım ve gıda sektörleri,” 
rekabet güçlerini kaybetmemek ve 
yenilik kapasitelerini artırmak için 

yenilikçi araçlara ihtiyaç duymakta. 
Bu amaçla yola çıkan Platform,  

Türkiye tarım ve gıda sektörlerinin 
rekabet güçlerini yükseltecek  

yenilikçi çalışmalar sürdürüyor.  

Boğ aziçi Ü niversitesi olarak tarım sekto ru nu  
ğeliştirmek ve daha verimli hale ğetirmek 
için çalışacağ ız 

BOÜNTARIM hakkında... 

Prof. Dr. Mehmed Özkan  
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü  
 
Tarım ve gıda  günümüzde çok disiplinli çalışmalar gerektiren sektör-
ler olarak kabul edilmekte ve bu alanda yeterli uzmanlık ve beceri 
geliştirilmesi büyük önem taşımakta. Boğaziçi Üniversitesi bünyesin-
de bir Ziraat Fakültesi bulunmamakla beraber, farklı uzmanlıklar sa-
yesinde bu bilgi ve beceriyi tarım odağında buluşturmak mümkün. 
Tarım sektörünün gelişiminde ekonomi, işletme ve mühendisliğin 
katkısı, özellikle akıllı tarım ve yenilikçi tarım uygulamalarında belir-
gin bir şekilde ortaya çıkıyor. Dünyada tarımsal inovasyon çalışmaları-
nın merkezinde, pek çok farklı bileşenin oluşturduğu çoklu paydaş 
ortamları yer alıyor ve tüm bu yenilikçi değer zinciri yaklaşımları ta-
rım ve gıda sektörlerini besleyip şekillendiriyor.  
 
Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, 
Türkiye’de ilk defa hayata geçirilecek bir interaktif inovasyon sistemi-
ni oluşturmayı amaçlıyor ve yenilikçi tarım ekosisteminde ihtiyaç du-
yulan ortak hareket yaklaşımını hayata geçiriyor.  Yenilikçi Tarım ve 
Gıda İşletmeciliği Platformu’nun Türkiye tarım ve gıda sektörünün 
inovasyon yeteneklerini geliştirmeyi, tarım sektörünün teknoloji en-
tegrasyonunu ve dijital dönüşümünü desteklemeyi, ulusal ve küresel 
tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükseltecek bilgi birikimi-
ne katkıda bulunmayı hedefliyor.  
 
Platformun çalışmalarını destekliyor ve başarılar diliyorum.  
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DENİZBANK 

BOUNTARIM   

Yenilikçi Tarım ve 
Gıda İşletmeciliği 
Platformu 

Öncü Ortağı  

Platformun öncü ortağı 

Denizbank ile 2018 yılın-

da başlatılan “Türkiye 

Tarım Sektöründe Tek-

nolojik Dönüşüm Doğrul-

tusunda İstatistiksel 

Araştırmalar Projesi” 

devam ediyor. 

Tarımın finansmanı alanında 

yarattığı yenilikçi ürünlerle, 

finansman ihtiyacı yüksek 

ancak finansmana erişimi 

nispeten kısıtlı olan çiftçi 

kesiminin en çok tercih etti-

ği özel banka konumuna 

gelen DenizBank, “Tarım 

yoksa, yarın yok” şiarıyla 

üreticilik faaliyetlerini milli 

bir mesele olarak görüyor, 

kırsal kesimde tarım üreti-

minin nesiller boyu devam 

etmesi için sürdürülebilir bir 

ekosistem yaratılmasını 

destekliyor.  

Bu anlayıştan hareketle; 

Denizbank, BOUNTARIM’ın 

öncü ortağı olarak gerek 

entelektüel anlamda akade-

mik çalışmalarla gerek tek-

nolojik ve dijital dönüşüm 

ile tarımsal verimliliğin artı-

şına önemli bir katkı sağla-

yacağına inanıyor. 

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mehmed Özkan, Denizbank ve Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Reka-

bet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında 

işbirliği protokolü imzaladı. 
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“Tarım yoksa, gelecek de yok’ düşüncesiyle ilerlediğimiz yolculukta, geç-

tiğimiz yıl yolumuzun Boğaziçi Üniversitesi ile kesişmesi, bizi  ‘Yenilikçi 

Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu’na götürdü.  

 

Her vesilede tarım cenneti olması ile övündüğümüz ülkemizde, tarımın 

bugününü ve geleceğini sahiplenen tüm paydaşları bir araya getirerek 

güçlü bir sinerji oluşturmak, üreticinin kimi kronikleşmiş sorunlarına der-

man olmak, gençlerin tarımda bir gelecek hayali kurabilmesi adına dijital 

dönüşümün önünü açmak ve neticede Türkiye’nin küresel sistem içinde-

ki rekabetçi gücüne değer katmak üzere kurulan bu değerli platformun 

öncü ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz.” 

 

   Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş  



DENİZBANK ve TARIM  
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Denizbank Genel Müdürü  

Hakan Ateş  

 

Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu 

ile önümüzdeki dönemde de tarım için  

düşünmeyi, çalışmayı, üretmeyi  

ve geleceğe yatırım yapmayı  

sürdüreceğiz. 

DenizBank’ın tarımdaki yolculuğu Tarişbank’ı satın aldığımız 

2003 yılında başladı. O yıllarda herkesin neredeyse çılgınlık 

olarak gördüğü tarımın finansmanına adım attığımızda, bunun 

bir bankacılık faaliyeti olmanın çok ötesine geçip insanla ya-

şam arasındaki temel bağı kuran toprağa, topraktan çıkan eki-

ne duyulan tutkuya ve hatta o ekini eken, toprağın bereketini 

soframıza taşıyan çiftçi ile kurulan gönül bağına döneceğini 

belki biz bile düşünmemiştik.  

 

 ‘Tarım yoksa, gelecek de yok’ düşüncesiyle ilerlediğimiz yolcu-

lukta, geçtiğimiz yıl yolumuzun Boğaziçi Üniversitesi ile kesiş-

mesi, bizi  ‘Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu’na 

götürdü. Her vesilede tarım cenneti olması ile övündüğümüz 

ülkemizde, tarımın bugününü ve geleceğini sahiplenen tüm 

paydaşları bir araya getirerek güçlü bir sinerji oluşturmak, üre-

ticinin kimi kronikleşmiş sorunlarına derman olmak, gençlerin 

tarımda bir gelecek hayali kurabilmesi adına dijital dönüşü-

mün önünü açmak ve neticede Türkiye’nin küresel sistem için-

deki rekabetçi gücüne değer katmak üzere kurulan bu değerli 

platformun öncü ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz.  

 

Tarıma sadece akılla değil gönül gözüyle bakan, bu alandaki 

çalışmalarını ticari faaliyet olmanın ötesinde, sosyal sorumlu-

luk addeden bir kurum olarak, bugüne kadar Türkiye’nin tarı-

ma özel ilk şubelerini kurmak, bünyemizde ilk kez ziraat mü-

hendisleri istihdam etmek, ‘Deniz’den Toprağa’ gibi yaşam 

kolaylaştıran inovasyonlar marifetiyle çiftçinin ihtiyaç duyduğu 

her an yanında olduğumuz bir hizmet modelini ülkenin dört 

köşesinde köylere, tarlalara taşımak gibi geriye dönüp baktığı-

mızda gurur duyacağımız pek çok işe imza attık.  

 

Bugün yüzde 42 pazar payı ile Türkiye’nin tarıma finansman 

sağlayan en büyük özel sektör bankası olmamızın arkasında, 

karnının doyduğu her öğün çiftçiye teşekkürü borç bilen büyük 

bir ekibin, kendi kendine yetip insanını doyurabilen ülkelerin 

geleceğin lider güçleri olacağı bilinciyle yürüttüğü özverili çalış-

maları var.  



DENİZBANK ve TARIM BANKACILIĞI  
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Burak Koçak 

Denizbank Tarım Bankacılığı  

Genel Müdür Yardımcısı  

 
DenizBank olarak 16 yıldır özel bankalar arasında öncülüğünü yapmaktan 
gurur duyduğumuz tarımın finansmanında giderek büyüyen başarımızın ve 
çarpıcı rakamların arkasında öncelikle insan faktörüne verdiğimiz önem yer 
alıyor. Kurumlar açısından insan faktörü dendiğinde, genelde beşeri serma-
yeye verilen önem anlaşılıyor.  Ancak bizim için tüm paydaşlarımız birer iş 
ortağı ve her birinin hem sektörle hem bir diğeriyle ilişkisini incelemek, dina-
mikleri ortaya koymak ve bu dinamiklere uygun ürünler, hizmetler sunmak 
yani insan odaklılık başarımızın temel sebeplerinden biri.  
 
Gerek Türkiye’nin farklı yörelerinde yerleşik genç nüfustan oluşan saha kad-
romuz, gerekse ziraat mühendislerinden oluşan ekiplerimiz ile tarımın oldu-
ğu her alandan sürekli bilgi almak, bu bilgileri hızlıca düzenlemek ve ihtiyaca 
yönelik ürünlere dönüştürmek konusundaki refleksimiz, banka olarak farkı-
mızı hissettirdiğimiz temel nokta.  
 
Bilgiyi doğru anlamak, akademik düzeyde değerlendirmek ve arkasında yatan 
sosyal, ekonomik, kültürel nedenleri ortaya dökebilmek; çiftçimizle sahada 
bir araya geldiğimiz her ana, öğrendiklerimizi daha çok üreticiye ulaştırmak 
adına büyük önem atfeden bir kurum olarak bizim için önemli.  
 
Bu anlayış doğrultusunda, tarım sektörüne sadece verilerle değil sosyal haya-
ta etkisi ile de bakabilen, kırsal kalkınmayı ülkemizin sürdürülebilir geleceği 
için olmazsa olmaz koşul kabul eden, tarım sektöründeki büyük potansiyeli 
fark eden ve bu potansiyelin yakalanması için atılması gereken adımların 
ısrarlı takipçisi olan Boğaziçi Üniversitesi ile yakaladığımız vizyon birlikteliğini 
son derece değerli buluyor; üniversitenin tarım sektörüne yönelik derinlikli 
araştırmaları ve sayısız akademik çalışması ile bankamızın bilgi dağarcığını 
buluşturarak kıymetli bir sinerji yakalayacağımıza inanıyoruz.   
 

Boğaziçi Üniversitesi ile yakaladığımız  
vizyon birlikteliğini son derece değerli buluyor;  
üniversitenin tarım sektörüne yönelik derinlikli  
araştırmaları ve sayısız akademik çalışması ile  

bankamızın bilgi dağarcığını buluşturarak  
kıymetli bir sinerji yakalayacağımıza inanıyoruz.   



GAP Bölge  

Kalkınma 
İdaresi   

ve  

BOUNTARIM  

İşbirliği  
 

GAP Bölge Kalkınma İda-

resi Başkanı Sadrettin 

Karahocagil ve Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın 

Ertüzün, T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Gü-

neydoğu Anadolu Projesi 

Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı ile Boğaziçi 

Üniversitesi Rektörlüğü 

ve Boğaziçi Üniversitesi 

İnovasyon ve Rekabet 

Odaklı Kalkınma Çalışma-

ları Araştırma ve Uygula-

ma Merkezi arasında iş-

birliği protokolü imzaladı. 
 

 

GAP Bölgesi’nde Sürdürülebilirlik 

için Döngüsel Ekonomi 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi 

İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi arasında Bölgesel Kalkınmaya yönelik GAP Bölgesi’nde tarım, endüst-

riyel üretim, ulaşım ve kentleşmede kaynak verimliliği, çevre ve inovasyon 

alanlarında kurumsal kapasite geliştirme, araştırma ve pilot uygulamalar ger-

çekleştirilmesine yönelik bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

 

Bu işbirliğinin ilk kapasite geliştirme faaliyeti olarak;  GAP Bölge Kalkınma İda-

resi Başkanlığı tarafından UNDP teknik işbirliği ile yürütülmekte olan “GAP 

Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Proje-

si” kapsamında, 10-12 Aralık 2018 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde 

‘Döngüsel Ekonomi Eğitimi’  gerçekleştirilecektir. Eğitimin temel amacı; proje 

paydaşı olan kurumlarda yönetici ve uzman olarak görev yapmakta olan yetki-

lilerin,  döngüsel ekonomi alanındaki bilgi birikimlerinin arttırılmasıdır.  

Eğitimde ana başlıkları Döngüsel İş Modelleri, İnovasyon ve Döngüsel Ekono-

miye Geçiş Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Döngüsel Tedarik Zincirleri 

ve Organik Atıkların Döngüsel Ekonomi Örneği Olarak Valorizasyonu: Tarımsal 

Atıklar oluşturmaktadır. 
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Bu araç seti, Ölçeklendirile-

bilir ve Tekrarlanabilir Başa-

rı Hikâyeleri unsuru çerçe-

vesinde GAP Organik Tarım 

Küme Projesini kümelenme 

ve çok paydaşlı işbirliği mo-

dellerinden biri olan triple 

helix (üçlü sarmal) çerçeve-

sinde incelemekte ve küme-

lenme projelerine yönelik 

ölçeklendirilebilirlik ve tek-

rarlanabilirlik çalışmaları 

için yöntem sunmaktadır.  

Bu yöntem ve pilot projeler-

den elde edilen çıkarımlar 

doğrultusunda, benzer kü-

me projelerinde uygulama-

ya yönelik bir yol haritası da 

raporda yer almaktadır.  

Ölçeklendirme, başarılı pro-

jelerin daha geniş ve farklı 

gruplara uyarlanması ve 

elde edilen yöntemlerin 

yeni hedef grubun dinamik-

lerine göre uygulanarak, 

katma değerli sonuçların 

elde edilmesini mümkün 

kılmakta ve böylece sürdü-

rülebilirlik açısından değerli 

bir araç olarak kullanılmak-

tadır.  

AP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu 

Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Mil-

letler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle 2009-2017 döneminde 

yürütülmektedir.  

Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde organik tarım sektörünün rekabet ede-

bilirliğinin arttırılmasını ve Bölge’nin sürdürülebilir bir biçimde ve sosyal eşitlik 

ilkesine paralel olarak kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Proje kapsamında “Ölçeklendirilebilir ve Tekrarlanabilir Başarı Hikayeleri Ya-

ratmak” suretiyle, organik tarım uygulamalarının Bölge’de yaygınlaştırılması-

na katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 

7 

GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç 

Seti; Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gökhan Özertan, Prof. Dr. 

Arzu Tektaş, Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu ve Doç. Dr. Barış Karapınar tarafın-

dan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkın-

ma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yürütülen GAP Organik Tarım Küme Proje-

si kapsamında hazırlanmıştır.  

GAP Organik Tarım Küme Projesi  

Ölçeklendirilebilirlik ve  

Tekrarlanabilirlik Araç Seti 



TARIM 4.0 

Tarım 4.0 ile temel beklenti, 

üreticilere teknoloji 

getirmek; daha az arazi ve 

kaynakla sürüdürülebilir 

şekilde daha fazla tarımsal 

ürün ve gıda elde ederek 

bunu erişilebilir fiyatla tü-

keticiye sunmak. Dijital 

teknolojiler, coğrafi ko-

numlama sistemleri ve 

araçların bağlantılı olması 

sayesinde topraktan, uydu-

dan, bitkiden alınan veriler 

işlenerek traktöre bağlı dijital 

cihazlar ile traktör opera-

torüne bilgi olarak ulaşabili-

yor.  

Böylece, gereken girdilerin 

çeşidi ve miktarının 

saptanması, ürün sağlığına 

yönelik uygulamalar, hasat 

süreci ve benzeri faaliyetler 

en doğru şekilde yönetilebili-

yor. Bugün, Almanya gibi 

gelişmiş ülkelerde yapılan 

araştırmalar, tarım işletmel-

erinin büyük çoğunluğunun 

dijitalleşmeyi kaynakların 

daha etkin kullanımıyla 

bağdaştırdıklarını 

göstermekte. Bu işletmelerin 

yarısından fazlası ise akıllı 

tarım makinaları, çiftlik yöne-

tim yazılımları gibi dijital  

uygulamaları kullanmakta. 

Tarım 4.0 Neden Önemli?  
Prof. Dr. Arzu Tektaş 
Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü  
Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi  
BOUNTARIM Platformu Yönetim Kurulu Üyesi 

Tarım 4.0’ın getirebileceği dönüşüm 

üretimle sınırlı değil. 4.0 teknolojileri, girdi yönetimiyle başlayıp, üretim, ha-

sat, pazarlama, lojistikle devam ederek nihai tüketiciye kadar uzanan tedarik 

zincirinde yer alan aktörlere ait çeşitli veri ve bilginin tüm aktörlerle gerçek 

zamanlı olarak paylaşılabilmesine olanak veriyor. Bu paylaşım tedarik 

zincirindeki kayıpların azalmasına katkıda bulunuyor. Örneğin, dünya 

genelinde tarım ve gıda değer zincirinde yaşanan % 35-40 civarı kaybın %20 

civarı ulaşım ve depolamadan kaynaklanıyor. Dijital lojistik uygulamaları, uydu 

teknolojileri, nesnelerin interneti gibi 4.0 teknolojilerini kullanarak nakliye 

sürecini yönetmek mümkün. Taşıt üzerindeki ve çevredeki sensörlerden, te-

darikçilerden, lojistik iş ortaklarından, trafikten toplanan gerçek zamanlı ver-

iler anında analiz edilebiliyor. Yükleme, trafik, rota seçimi, aracın saklama 

koşulları ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar önceden veya anında belirlenerek 

gıda ve kaynak kaybı minimize ediliyor.  

4.0’a giden yolda, tarım ekosistemi oluşturmak çok önemli. Bu ekosistem 

teknoloji ile sınırlı kalmayıp ekonomik, sosyal, ekolojik vb çeşitli boyutları 

kapsamalı. Kamu, özel sektör, üniveristeler, STK’lar  arasında işbirliği 

desteklenmeli.  Ulusal tarım vizyonu çerçevesinde, Tarım 4.0 odaklı poli-

tikalar, yatırımlar ve destekler geliştirilmeli. Tarım 4.0’ın çeşitli alanlarında 

girişimler artmalı. Tarım ekipmanları parkının hızla yenilenmesini ve mevcut 

tarım araçlarına  adapte edilebilen ekonomik yardımcı dijital sistemlerin 

geliştirilmesini kolaylaştıracak politikalar ve destekler geliştirilmeli; ar-ge 

yatırımları artmalı; yenilikçi tarım finansman modelleri oluşturularak üreticin-

in yeni teknolojilere erişimi kolaylaştırılmalı;  tarım teknolojileri, dijitalleşme, 

yenilikçilik gibi alanlarda yaygın üretici eğitimleri gerçekleştirilmeli. 

Etkili inovasyonlar, büyük ölçekli 

problemlere çok boyutlu çözümler 

gerektiğinde ortaya çıkıyor. Sektörler 

ve kurumlar iş yapma şekil ve sü-

reçlerini değiştiren önemli inovasy-

onlar gerçekleştirerek verimlilik 

artışları ve rekabet avantajı ya-

kalıyorlar. Tarım 4.0 da tarım ve gıda 

sektörünü dönüştürebilecek ve ivme 

kazandırabilecek bir inovasyon.  

Sektörde büyüme ve gelişmeyi zor-

laştıran önemli etkenler var: küçük 

çaplı üretim, sınırlı teknolojik uygula-

malar, ekilebilir alanların artmaması, 

kısıtlı su kaynakları, çevresel sorun-

lar, iklim değişikliğinin olumsuz 

etkileri, kısıtlı kaynak kullanımında 

gıda bitkileri ile bio-enerji bitkileri 

arasındaki rekabet, yaşlanan ve gün-

cel yenilikleri takip etmekte zorlana-

bilen işgücü. Bunların olası çözüm 

yolları ise teknoloji,dijitalleşme, ino-

vasyon, işbirliği ve entegrasyon gibi 

kavramlardan geçiyor. Tarım 4.0 bu 

kavramları odağında tutan bir yak-
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Yenilikçi  

Tarım  

İşletmeciliği 
Eğitimi ilk 
mezunlarını 
verdi. 
3 Kasım 2018 tarihinde 

başlayan eğitim ilk me-

zunlarını verdi.  

 

Yeni nesil işletmecilere 

ekonomi, teknoloji kulla-

nımı, pazarlama, işletme-

cilik, girişimcilik, finans 

alanlarında en son geliş-

melere uygun donanımı 

kazandırmak hedefiyle 

kurgulanan eğitime kim-

ler katılmalı? 

 

Tarım ve gıda değer zinci-

rinin karar verici pozis-

yonlarında kariyer he-

defleyen kişiler, tarım 

değer zincirinde faaliyet 

gösteren özel sektör ve 

kamu kurumlarında çalı-

şan profesyoneller, tarım 

girişimcileri, tarım danış-

manları, tarım sektörün-

de yeni nesil yönetici, 

üretici ve karar alıcılar. 
 

 

Yenilikçi Tarım İşletmeciliği için  

Eğitim Tasarlamak: Türkiye’de bir ilk 

Türkiye tarım ve gıda sektörünün inovasyon yeteneklerini geliştirecek, tarım 

sektörünün teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek, 

ulusal ve küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükseltecek bilgi 

birikimine katkıda bulunmayı hedefleyen Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım 

ve Gıda İşletmeciliği Platformu, yeni nesil tarım işletmeciliğini ve güncel tarım 

uygulamalarını desteklemek üzere yeni bir eğitim programına başladı.  
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Yenilikçi Tarım ve Gıda 
İşletmeciliği Eğitimi  

hakkında  

 

http://bountarim.net/yenilikci-tarim-

isletmeciligi-egitim-programi/ 

http://haberler.boun.edu.tr/tr/

haber/bogazici-universitesinden-

tarim-sektorune-yonelik-yenilikci-bir-

egitim-programi 

http://bountarim.net/yenilikci-tarim-isletmeciligi-egitim-programi/
http://bountarim.net/yenilikci-tarim-isletmeciligi-egitim-programi/
http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinden-tarim-sektorune-yonelik-yenilikci-bir-egitim-programi
http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinden-tarim-sektorune-yonelik-yenilikci-bir-egitim-programi
http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinden-tarim-sektorune-yonelik-yenilikci-bir-egitim-programi
http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinden-tarim-sektorune-yonelik-yenilikci-bir-egitim-programi


 
Türkiye tarım ve gıda 

sektörlerinde henüz 

uygulaması gerçek-

leşmemiş Büyük Veri 

Analizi ve Veri Analitiği 

konularında bir ilki    

gerçekleştiriyoruz. 

Lansman toplantısı  

Hakkında… 

 
Hollanda Wageningen Üni-

versitesi’nden davetli ko-

nuşmacılar. 

Büyük veri kullanımı ve ya-

şanan zorluklara çözümler. 

Tarım ve gıdada yenilikçi 

teknolojiler, robot kullanı-

mı, uzaktan algılama sistem-

leri, bitki modelleri ve simü-

lasyonları, büyük veri ve 

ürün koruma uygulamaları, 

büyük verinin ekonomik 

analizi, akıllı tarım teknoloji-

leri, nesnelerin interneti ve 

uygulamaları. 

Türkiye tarım ve gıda sek-

törlerine yönelik kamuda ve 

özel sektörde veri gereksini-

mi, veri yönetimi, veri stan-

dardizasyonu, verinin 

sürdürülebilirliği, karar des-

tek aracı olarak veri, veri 

analizinden strateji ve politi-

ka üretmek. 
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Toplantı hakkında detaylı 
bilgi için lütfen  

bountarim@boun.edu.tr  

KONUŞMACILAR  

  
Dr. Frits van Evert  

Wageningen Üniversitesi’nde kıdemli araştırmacıdır. 1988 
yılında Wageningen Üniversitesi Ziraat Fakültesinden me-
zun olmuştur. 1992 yılında ABD Washington State Üniver-
sitesinde toprak bilimleri üzerine doktora yapmıştır. Nijer-
ya ve ABD’de de çalışmıştır. 1998 yılından bu yana Wage-
ningen’de, hassas tarım uygulamaları ile girdinin azaltılarak 
hasatın ve kalitesinin artırılması, uydu, drone ve sensörler-
le elde edilen verinin akıllı karar kuralları ile birleştirilmesi, 
tarımsal robotik, semantik web teknikleri, veri yönetimi ve 
tarımsal sistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Dr 
Van Evert AgroFoodRobotics Wageningen grubu üyesidir. 
Agronomy Society of America’nın İklimbilim ve Modelleme 
bölümü başkanıdır. Sekiz yıldan bu yana Agronomy Journal 
editörü olup ANTARES, AUDITOR, CATCH-C, DockWeeder, 
FAIRshare, IOF2020, SEAMLESS, Smart-AKIS, and VALERIE 
gibi AB projelerinde görev almaktadır. 

 
Dr. Sjaak Wolfert  

Wageningen Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamış olup 
halen tarım ve gıdada veri bilimi ve bilgi yönetimi alanla-
rında kıdemli bilim insanı olarak görev yapmaktadır. 
Önemli çalışma alanları arasında IoT ve büyük veri uygula-
maları olup veri paylaşımı, iş modelleme ve yönetişim gibi 
sosyo-ekonomik alanlara özellikle yer vermektedir. Dr. 
Wolfert, Internet of Food and Farm 2020, SmartAgriHubs 
ve DATA-FAIR gibi ulusal ve uluslararası projelerin bilimsel 
koordinatörüdür. Aynı zamanda,  Wageningen Data Com-
petence Centre’da Değer Yaratma  koordinatörlüğünü 
yürütmektedir. Wageningen Bilgi Teknolojileri Grubu’nda 
da görev yapan Dr. Wolfert, European Federation of ICT in 
Agriculture (EFITA)’nın da başkanlığını yapmıştır. Sjaak 
vizyonerliği ile, bilim temelli yaklaşımlar gerektiren karma-
şık problemlere değer yaratan çözümler geliştirmektedir. 

Rekabet gücünüzü büyük veri stratejileri ile yükseltin... 
 

2019 yılında tarım ve gıda sektörlerinde  
veri yönetimi ve analitiği 

hizmeti vermeye başlıyoruz. 

Tarım ve Gıda  
Sektörlerinde  
Veri Yönetimi ve  
Analitiği 



İlham Vermesi Düşüncesiyle 

“Endülüs Tarım-Gıda Değer 
Zincirinin Dijital Dönüşüm 
Stratejisi” örnek olarak ince-
lenbilir.  

Bağlantılı, akıllı tarım ve gıda 

sektörü hedefi çerçevesinde, 

önceliği işbirliğine dayanan 

inovasyon 

Strateji Öncelikleri: 

 Dijitalleşme odaklı 

ağlara katılım. 

 Uluslararası işbirliği ve 

inovasyon projelerinde 

yer alma. 

 Dijital kamu yönetimi ve 

Blokzincir gibi yenilikçi 

teknolojilerin yönetişim 

aracı olarak kullanılması. 

 Veri yönetimi 

 Bütünleşik fon yönetimi 

(farklı fonların bütünsel 

yönetimi ile finansa 

erişim olanaklarının 

artırılması) 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/eip/

agriculture/sites/agri-eip/files/

sem_mlsd_20181212_presentation_

andalucia_update_20181213.pdf 

Tarımda Dijitalleşme Kalkınma Stratejisi ve  
Rekabet Gücü için Öncelik Taşıyor 
Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu 
Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi  
BOUNTARIM Platformu Yönetim Kurulu Üyesi 

Avrupa Birliği’nin 2020 sonrası Ortak Tarım Politikasının nasıl şekilleneceğine 

yönelik tartışmalar tarımda dijitaleşme çevresinde gelişiyor. Küresel rekabet 

açısından tarımda dijitalleşme anahtar olarak görülüyor. Gıda sektörü yenilikçi 

teknolojilerin yaygın kullanımını destekliyor. Avrupa Komisyonu da tarımda 

inovasyon ve dijitalleşmenin kaçırılmaması gereken bir tren olduğu görüşün-

de.  

Bu arada Yunanistan’ın tarım sektörünün dijitalleşmesine yönelik yeni ulusal 
stratejisi, AB’nin hedefleri ile uyumlu olarak ve AB’den şaşırtıcı şekilde belki 
daha önce, tarımda inovasyonu hedefleyen bir vizyon sergiliyor. Yunanistan 
Ulusal Bankası tarafından yürütülen bir araştırmaya göre  tarımda yenilikçi 
uygulamalar 12.2 milyar Avro tutarında bir katkı ve 200.000 yeni istihdamı da 
beraberinde getirebilir.  Tarım verisinin devlet tarafından açık veri olarak su-
nulması ve nesnelerin interneti ve büyük veri gibi yenilikçi teknoloji ve uygula-
malarda kullanılması amaçlanıyor. Yunanistan Tarımının Dijitalleşmesi projesi 
AB’de bu alandaki ilk ulusal strateji olma özelliği taşıyor.* 

Tüm bu gelişmelerle uyum içerisinde, 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde 
Antwerp’de yapılan EIP-AGRI Kırsal Bölgeler ve Tarımın Dijitalleşmesi için Çok-
Düzeyli Stratejiler Semineri, tarımda dijitalleşme konusunda AB’nin öncelikle-
rinin yeniden dile getirilmesine de vesile oldu. Buna göre tarımda dijitalleşme-
nin üç ekseni var: 

1. Doğru ve etkin dijitalleşme stratejisi 

2. Dijital teknolojilere erişim ve yaygın kullanım 

3. AR-GE ve İnovasyon 

Tarımda dijitalleşme için dijital inovasyon eko-sistemlerinin kurulması çok 
değerli. 2020 sonrası Horizon fonlarından tarımın dijitalleşmesi çerçevesinde 
10 milyar Avro’ya yakın bir fon ayrılması öngörülüyor.  

Tüm bunlar Türkiye için ne ifade ediyor? Acil kodu ile okuyun lütfen… 

Türkiye’nin ivedilikle, tarımda dijitalleşme stratejisini belirlemesi gerekiyor. 
İnovasyon kültürünün tarım ve gıda eko-sistemlerinde kabul görmesi ve yeni-
likçi, açık inovasyon modellerinin uygulamaya geçirilmesi bu bağlamda değer-
lendirilmeli. 

BOUNTARIM, çok doğru bir zamanda, çok doğru bir alanda sizlerle birlikte 
ülkemizin sürdürülebilir, etkin, verimli ve yenilikçi bir tarım atılımı gerçekleş-
tirmesi için ihtiyaç duyulan eko-sistemlerden birini sunuyor. Bu ümit verici... 

 

 * Detaylı bilgi için https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/greek-plan-to-
digitise-agriculture-wins-eu-approval/  11 



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki başlayan siyasi gerginlik potansiyel 

bir ticaret savaşına dönüştü. Bu tür gerginlikler  sadece iki taraf ülkeye zarar vermekle 

kalmayıp aynı zamanda küresel pazardaki diğer aktörleri ve özellikle Türkiye gibi tarım-

sal ürün ticaretinde etkin ülkeleri doğrudan etkiliyor.  Bunun üzerine,  ABD ve Türkiye 

arasında ortaya çıkan siyasi gerginlik karşılıklı ticaret sınırlamalarına neden oldu.  Sonu-

cunda oluşan döviz kuru krizi  tarım ürünleri ticaretini ilgilendiren etkiler doğurdu.   

 

Uluslararası ticaret doğru yönetildiğine büyüme ve kalkınma için önemli katkılar sağlar.  

Daha güçlü değer zincirleri oluşturmaya, tüketicilerin ve üreticilerin daha yüksek kalite 

ve miktarlarda mal ve hizmetlere erişim sağlamasına yardımcı olur. Artan ticaret, tekno-

loji, inovasyon ve bilgi  transferinin de en önemli kanallarından biridir. Son yıllarda  kü-

resel tarımsal ürün ticareti hızla gelişti ve yıllık 1.5 trilyon dolara yakın bir hacim kazan-

dı.  Bu  artan hacmin önemli bir kısmını gelişmekte olan ülkelerin birbirleriyle olan tica-

reti oluşturuyor.  

 

Türkiye hem görece rekabet gücünün yüksek olduğu meyve ve sebze ürünlerinde ihra-

catçı olarak hem de artan talebi karşılamak için yem ve yağlı tohum ürünlerinde ithalat-

çı olarak ticaret hacimlerini artırıyor. 2010-2017 yılları arasında tarım, hayvancılık, ilen-

miş gıda ürünleri, içecek ve tütün gruplarında toplam ihracat 12 milyar dolardan 16.5 

milyar dolara, toplam ithalat ise yaklaşık 10 milyar dolardan 14 milyar dolara çıktı 

(TUİK).  Artan ticaret hacimleri tarım sektörünü dünya tarım piyasalarındaki gelişmelere 

ve kur hareketlerine  doğrudan etkilenir hale getirdi.   

 

2018 yılının ilk altı ayında ihracat toplamı 8.4 milyar dolar, ithalat ise 8.1 milyar dolarlık 

büyüklüklere ulaşmış  görünüyor.  İthalatın ihracattan daha hızlı arttığı gözlemleniyor.  

Türk Lirasının ani ve hızlı değer kaybının yılın ikinci yarısında ithalatın hızını kesip ihraca-

tı artıracağı öngörülebilir.  Yem ve yağlı tohum ürünlerinde ithal girdi maliyetleri artaca-

ğı için hayvancılık sektöründeki maliyet baskılar artıp fiyatlar yukarı doğru hareket ede-

cektir.  Son dönemde artan enflasyon üzerine gıda fiyatları bazlı yeni artışlar beklenebi-

lir. İhracat ayağında, uluslararası piyasalarda görece ucuzlayan yerli ürünlerde fiziksel 

ticaret hacimlerinin artması beklenebilir ancak bunun ne kadar toplam ihracat değeri 

artışına neden olacağını öngörmek için piyasalardaki talep esnekleri analiz etmek gere-

kir.  Artışların, talep esnekliği yüksek işlenmiş ürünlerde, temel gıda ürünlerine göre 

daha fazla olacağı beklenebilir.  Ancak, işlenmiş gıda ürün ihracatında beklenebilecek 

hacimsel artışlar,  bu ürünler kısmen ithal girdilerle üretildiği için sınırlı olabilir.   

 

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerginliğinde özellikle Amerika’nın ihracatçısı oldu-

ğu soya gibi yem ürünleri piyasalarını doğrudan etkiledi. ABD kendi ihracatçı çiftçilerinin 

kayıplarını azaltmak için 10 milyar doların üzerinde kaynak ayırdı.  Ancak buğday gibi 

tahıl ürünleri  de dahil olmak üzere dünya tarım ürünü piyasaları olumsuz etkilenme 

belirtileri göstermeye başladı. Benzer kayıplar Türkiye’de de özellikle ithal girdileri yo-

ğun hayvancılık sektöründe oluşabilir.   Bu alanda üreticilere yönelik kayıp azaltıcı politik 

önlemlerin geliştirilmesi,  enflasyon baskısını azaltmak adına da önemli.  
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Tarım Ticaretinin Geleceği 
Doç. Dr. Barış Karapınar 
 



Türkiye’nin tarım ve 
gıda paydaşları için ilk 
açık inovasyon ortamı  

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği 

Platformu tarafından düzenlenen Tarım ve Gıda Değer 

Zincirinde Yenilikçi Teknolojiler Açılış Konferansı 22 Şubat 2018 

tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirildi.  

Konferansın açılış konuşmalarını Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mehmed Özkan ve TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik yaptı. Kon-

feransta ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma 

Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu, Boğaziçi Üniversi-

tesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, Boğaziçi Üniversitesi 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arzu Tektaş ve Sabancı 

Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nden Doç. Dr. Barış Karapınar tarafın-

dan platform tanıtımı gerçekleştirildi.  

Konferansın ilk oturumu “Tarım Finansmanında Yenilikçi Yaklaşımlar Oturu-

mu”na Denizbank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, 

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, T.C. Merkez Bankası Yapısal 

Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Tümen ve Boğaziçi Ün-

iversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan katılırken ikinci 

oturum olan “Yenilikçi Tarım Teknolojileri ve Stratejileri Oturumu”na ise Wa-

geningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan, Hollanda 

Başkonsolosluğu Tarım Danışmanı Jaap Satter, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin 

Karahocagil ve Tarsim Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu katıldı.  

Konferansın maraton konuşmalarında ise Rivulis Eurodrip Genel Müdürü 

Arkın Demir, Timac Agro Genel Müdürü Murat Karagöz, EkoRe İş Geliştirme 

Müdürü Selen İnal, Metro Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Ulusan, BASF 

Agro Türkiye Teknik Müdürü Zafer Uçkun, Çukurova Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özkan, John Deere Türkiye Satış 

Müdürü Hakan Yıldıran, Doktar Kurucu Ortağı Selim Üçer, UNDP Türkiye 

Sektör Yöneticisi Bülent Açıkgöz, WWF Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü 

Neyran Akyıldız ve Tider Yönetim Kurulu Başkanı H. Serhan Süzer yer aldı. 

http://bountarim.net/boun-tarim-platformu-acilis-konferansi/ 
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Tarım ve Gıda Değer Zincirinde Yenilikçi 
Teknolojiler Açılış Konferansı 

KONFERANS KONÜŞMALARI için 

http://bountarim.net/boun-tarim-platformu-acilis-konferansi/


Tarımın geleceği için iki önemli konu; iklim ve teknoloji... 

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, 

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve National Geographic 

tarafından 7 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Kon-

ferans Salonu’nda ortaklaşa düzenlenen İklim Değişikliği ve Dünyamız / 

National Geographic on Campus! etkinliğinde fotoğrafları National Geo-

graphic, Time Magazine ve Newsweek gibi bir çok derginin kapaklarında 

çıkan dünyaca ünlü National Geographic fotoğrafçısı ve yazar Reza 

Deghati ile Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli 

uzmanlarından 2017/2018 Mercator-IPM Araştırmacısı Doç. Dr. Barış 

Karapınar bir araya gelerek iklim değişikliğinin gıda güvenliğini ve yoksul-

luk etkilerini ele aldılar. 

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi 

Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platfor-

mu ve Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu tarafından 18 

Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi 

Üniversitesi Rektörlük Konferans 

Salonu’nda düzenlenen 5G ve 

Ötesi Teknolojiler ve Türkiye 

Tarım Sektörünün Rekabet Gücü 

Çalıştayı etkinliği 5G’nin tarımın 

rekabet gücüne olan etkisini 

katılımcılarıyla birlikte tartıştı.  

Çalıştayda açılış konuşmalarını 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 

Boğaziçi Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof.  Dr. Ayşın Ertüzün, 

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve 

Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışma-

ları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı 

Deniz Helvacıoğlu, Boğaziçi Ün-

iversitesi Ekonomi Bölümü 

Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan 

ve gerçekleştirdi.  

İki oturumdan oluşan çalıştayın ilk 

oturumuna Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Entegre İdare ve 

Kontrol Sistemi Daire Başkanı Dr. 

Hakan Velioğlu, tarla.io 

grubundan Erdem Erikçi, Feyz Süt 

Müdürü Sencer Solakoğlu, TABİT 

Genel Müdürü Coşkun Yıldırım, 

Infoline LLC Başkanı Coşkun Soniş 

katılırken çalıştayın ikinci oturu-

muna ise Vodafone Türkiye IoT 

ürünleri Müdürü Orçun Uzun, 

Turkcell Akıllı Mekanlar Yöneticisi 

Onur Turan, Ericsson Teknoloji ve 

IoT İş Geliştirme Müdürü Deniz 

Köylü ve Türk Telekom İş 

Geliştirme Müdürü Orhan Akyürek 

katıldı. 
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I klim Değ işikliğ i ve Du nyamız 
National Geoğraphic on Campus! 

5G ve O tesi Teknolojiler ve Tu rkiye Tarım 
Sekto ru nu n Rekabet Gu cu  Çalıştayı 



 Dünya genelinde, verimlilik ve pazar baskısı ile karşı karşıya kalan “yeni tarım 

ve gıda sektörleri,” rekabet güçlerini kaybetmemek ve yenilik kapasitelerini 

artırmak için yeni araçlara ihtiyaç duymakta. 

Bu amaçla yola çıkan Platform, Türkiye tarım ve gıda sektörlerinde değer 

zinciri boyunca birbirleriyle ilişkili faaliyetler gösteren üreticiler ve üretici 

birlikleri, tarımsal işletmeler, STK’lar, finans kurumları, lojistik firmaları, 

danışmanlık şirketleri, bilgi ve iletişim teknolojisi alanında çalışan firmalar, 

üniversiteler, araştırma kurumları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve 

sektöre hizmet veren diğer kurumlara yönelik ortak hareketi teşvik etme ve 

geliştirme amacına hizmet etmekte. 

 

BOÜNTARIM 2019 için…. 
 

 Tarımda Veri Kullanımı: 
Strateji, Yönetişim, 
Teknoloji 

 Tarım için 5G 
Teknolojileri ve Ötesi 
Neler Vadediyor? 

 Tarım ve Lojistik:     
Yenilikçi Değer Zinciri 
Yönetimi 

 Tarım ve Kişisel Ver-
ilerin Korunması: Daha 
önce hiç konuşulmadı... 

 

I LETI ŞI M 

 

Boğ aziçi Ü niversitesi 

Kuzey Kampu s, ETA B 

BLOK 4.kat Oda No: 606, 

34342 Bebek, I stanbul 

 

tel: (0212) 359 4778 

 

bountarim@boun.edu.tr 

www.bountarim.net 


