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Örnek Projeler ve Geliştirdikleri Yenilikler
Proje Adi Yenililk (Teknoloji) Adi Proje 

Hacmi

Uygulandığı 

Ülkeler 

Afrika Kasava Tarım 

Program

Büyük ölçekte Tarımsal Analiz ve 

Politika Sistemi;

Kasava Tarımı Dijital Çiftçi Karar 

Destek Akıllı Telefon Uygulamaları 

95 mil 

TL

Nijerya ve 

Tanzania 

Tarımsal Yenilik 

(İnovasyon) 

Sistemlerinin 

Kapasitelerini 

Geliştirme Projesi

Balıkçılık Değer Zinciri Ișgüdüm 

Mekanizması; Patates Soğuk 

Zinciri Lojistik Sistemi, Küçük 

Ölçekli Mısır Üreticileri İçin Fiyat 

ve Alıcı Bilgilenme Sistemi

84 mil 

TL

Angola,Bangl

adeş, 

Etiyopya 

Guatemala, 

Honduras… 

Muz BXW Hastalığını 

Vatandaş Bilimi ve 

BIT ile Önleme ve 

Kontrol Altına Alma 

Projesi

Muz BXW Hastalığını Fotograf 

Kullanarak Saptama Yazılımı;

Çiftçi BXW Hastalığı Yönetimi 

Akıllı Telefon Uygulaması 

8 mil 

TL

Ruanda



Güncel Yayınlar



Gerçekleri ve verileri kullanma alışkanlığına sahip 

miyiz?

Söyle bana 

bakayım, konu 

nedir?

Kolay ama yanlış 

açıklamayı mı, yoksa 

anlayamayacağınız 

açıklamayı mı tercih 

edersiniz? 

Farketmez, nasılsa 

dinlemeyi 

düşünmüyorum. 

Kaynakların kısıtlı olduğu ekonomilerde, tarım ve gıda 
sektörlerinde, yenilik ve teknoloji politika ve proje kararları 
gerçekleri ve verileri araştırmaya ve kullanmaya mecburdur. 
Deneme yanılma yöntemi hızlı ve etkin bir sonuç üretemez. 



Teknoloji ve yeniliklerin büyük ölçekte kullanımını 

engelleyen temel kısıtlamaların farkında mıyız?

Yenilik ve teknoloji 
politikaları ve 
projelerinin hedefleri 
ve kapsamı, 
uygulama alanlarına 
ve yeniliklerin 
özelliklerine göre 
belirlenmelidir. “Her 
soruna tek çözüm” 
yaklaşımı tarım ve 
gıda sektörlerinde 
sorunların 
çözümünde 
yetersizdir. 

Kapalı sulama sistemi

Kargo havalimanı

Soğuk hava zinciri

Çukurova Tarım Havzası Narenciye Uretimi, 2019 Kasım 



Teknoloji ve yenilikleri engelleyen temel kısıtlamaların

çözümüne etkin katkı yapabilecek işbirliklerini kurduk mu? 

Yenilik ve teknolojilerin 
büyük ölçekte kullanımını 
engelleyen kısıtlamaların 
çözümüne etkin katkı 
yapabilecek işbirlikleri, 
yenilik ve teknolojilerin 
hangi aşamada olduğuna, 
uygulama alanlarındaki 
güncel şartlara göre 
değişir. Tüm kısıtlamaları 
etkin şekilde çözebilecek 
tek bir işbirliği yoktur . 

Sartas et al.,2018



5 adımlık bir sistem olan “Scaling 

Readiness” (Büyük ölçekte kullanıma 

hazırlıklılık) ile 

▪ Gerçek ve verileri kullanma 

alışkanlıklarını edinmek ve 

geliştirmek,

▪ Teknoloji ve yeniliklerin büyük ölçekte 

kullanımını engelleyen temel 

kısıtlamaları bilimsel ve nicel 

yontemler kullanarak saptamak

▪ Bu temel kısıtlamaların çözümüne 

etkin katkı yapabilecek 

işbirliklerini bilimsel olarak 

saptayıp, en gelişmiş yöntemlerle 

kurmak mümkün. 

▪ Daha fazla bilgi için                     

www.scalingreadiness.org

Peki ne yapmaliyiz?

SCALING READINESS

http://www.scalingreadiness.org


Teşekkürler!

Sorularınızı ve 

katkılarınızı 

bekliyorum! 
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