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Our Goals: Our center was established in 2011 to create a common platform for interdisciplinary research on the transition to
a society based on transformation, innovation and knowledge.
Our Vision:To become a research center where transformation
and innovation-based sustainable development studies are
conducted, and to become a national and international reference in these areas.
Our Mission: To create a common platform for interdisciplinary research and policy studies during the transition to a
knowledge-based society; to expand information and innovation-based competitiveness; to develop analytical and empirical projects in the fields of innovation and competition-based
development.
Our Objectives:
• Develop competition strategies and policy recommendations
• Promote entrepreneurial and innovative thinking through
field research and education
• Cooperate with related institutions at regional, national and
international levels
• Provide consulting and training services within the scope of
the activities of the center to related institution
Amaçlarımız: Merkezimiz; dönüşüm, inovasyon ve bilgi temelli
bir topluma geçiş hakkında disiplinler arası ortak bir araştırma
platformu olarak 2011 yılında kuruldu.
Vizyonumuz: Dönüşüm ve inovasyon temelli sürdürülebilir
kalkınma çalışmalarının yürütüldüğü bir araştırma merkezi olmak, bu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeylerde bir referans
haline gelmek.
Misyonumuz: Bilgi toplumuna geçiş sürecinde disiplinler
arası araştırma ve politika çalışmaları için ortak bir platform
oluşturmak, bilgi ve inovasyon temelli rekabetçiliği artırmak,
inovasyon ve rekabet temelli kalkınma alanlarında analitik ve
deneysel projeler geliştirmek.
Hedeflerimiz:
• Rekabet stratejileri ve politika tavsiyeleri oluşturmak
• Saha araştırmaları ve eğitim aracılığıyla girişimcilik ve yenilikçi düşünceyi teşvik etmek
• Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
• Merkezin faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara
danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak

Boğaziçi Üniversitesi
İnovasyon ve Rekabet Odaklı

Kalkınma Çalıșmaları
Uygulama ve Araștırma Merkezi

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İNOVASYON VE REKABET ODAKLI
KALKINMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ (İNOVUYGAR)
BEBEK 34342 İSTANBUL, TÜRKİYE
E-mail: innovation@boun.edu.tr
Tel/Fax: +90-212-359 4778
http://agritech-network.com/
info@agritech-network.com

Capacity Building and
Networking Project to Support
the UK –Turkey Partnership
in Agri-Tech Sector
Tarım Teknolojilerinde
İngiltere-Türkiye İşbirliğini
Desteklemek için Kapasite
Geliştirme ve Ağ Oluşturma Projesi

OUR PROJECT
PROJEMİZ

OUR PROJECT ACTIVITIES
PROJE FAALİYETLERİMİZ

Capacity Building and Networking Project to Support the
UK–Turkey Partnership in Agri-Tech Sector

1. Assessment of the agri-tech sector in the UK and Turkey

Co-financed by 2016-2017 Prosperity Fund, British Embassy in
Turkey and Boğaziçi University.
Project Purpose: To strengthen the capacity in the Turkish Agritech sector by increasing the collaboration between industry and
academia; by integrating Technology Transfer Offices, technoparks
and innovation centres in knowledge dissemination activities; by
benchmarking UK Agri-tech sector through developing multilevel
partnerships.
Background: The UK is one of the leaders in agricultural science.
Turkish agricultural sector bears great potential with large land
use and volume. Nevertheless, the sector is not supported by
agricultural technologies. The agri-tech sector is relatively new
and fragmented with a small number of private companies and
university centres.
In our project, we expect to increase the agritech know-how in
Turkey and form a network of researchers, innovation professionals
and entrepreneurs among Turkish and British counterparts.
This network will contribute to the academic cooperation and
commercial opportunities between the UK and Turkey.
Tarım Teknolojilerinde İngiltere-Türkiye İşbirliğini Desteklemek için Kapasite Geliştirme ve Ağ Oluşturma Projesi
2016-2017 Prosperity Fund, İngiltere Büyükelçiliği ve Boğaziçi
Üniversitesi Eş Finansmanı ile yürütülmektedir.
Projenin Amacı: Sektörle üniversiteler arasında işbirliğini
artırmak, Teknoloji Transfer Ofisleri, teknoparklar ve inovasyon
merkezlerini bilgiyi yayma faaliyetlerine dahil etmek, İngiltere
tarım teknolojileri sektörünü çok düzeyli ortaklıklar geliştirerek
kıyas kriteri kılmak suretiyle Türk tarım teknolojileri sektörünün
kapasitesini güçlendirmek.
Arka Plan: İngiltere, tarım bilimi alanında lider ülkelerden biridir.
Türk tarım sektörü, geniş arazi kullanımı ve hacmi itibariyle büyük
bir potansiyel arz etmektedir. Bununla birlikte sektör, tarım
teknolojilerince desteklenmemektedir. Tarım teknolojileri sektörü
nispeten yeni bir sektör olmasının yanı sıra az sayıda özel şirket
ve üniversite merkezlerinin faaliyet gösterdiği parçalı bir yapıya
sahiptir.
Projemiz kapsamında Türkiye’de tarım teknolojileri alanında
mevcut bilgi birikimini artırmak, Türk ve İngiliz paydaşlar arasında
araştırmacılar, inovasyon profesyonelleri ve girişimcilerden oluşan
bir ağ kurmak amacındayız. Bu ağ, İngiltere ile Türkiye arasında
akademik işbirliğine ve ticari fırsatlara katkıda bulunacaktır.

Developing knowledge about the agri-tech sector in the UK and
Turkey with a special emphasis to networking and cooperation
practices.
2. Joint meetings in London and in Istanbul
Identifying the areas of the Turkish agri-tech sector for which
knowledge and experience will be transferred from the UK
and design of the knowledge transfer from UK stakeholders
targeting the capacity building of Turkish institutions.
3. Create a knowledge base for cooperation
Establishing a web-based platform that enables knowledge
dissemination, community building and networking
4. Agricultural knowledge dissemination and knowledge
transfer seminars
Capacity building and advancing knowledge transfer on
networking and cooperation among TTOs, technoparks, SMEs,
research centres. Transfer of the UK expertise and best practice.
5. Policy and strategy building, dissemination and awareness
raising
Awareness raising in wider public about agri-tech and UKTurkey cooperation to communicate the strategic roadmap.
1. İngiltere ve Türkiye’deki tarım teknolojileri sektörünün
değerlendirilmesi
İngiltere ve Türkiye’de tarım teknolojileri sektörü hakkındaki
bilgi birikimini, bilhassa ağ oluşturma ve işbirliği uygulamalarına
vurgu yaparak geliştirmek.
2. Londra ve İstanbul’da ortak toplantılar gerçekleştirilmesi
Türk tarım teknolojileri sektörünün İngiltere’den bilgi
ve deneyim transferine ihtiyaç duyan alanlarını ve Türk
kurumlarının kapasitesinin artırılmasını hedefleyen İngiltere
paydaşlarının bilgi transferi tasarımını tespit etmek.

OUR STAKEHOLDERS
PAYDAŞLARIMIZ
Boğaziçi University
Technology Transfer Office
(Boğaziçi Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi)
Boğaziçi University Technopark
(Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı)

Ankara University Faculty of
Agriculture and Agropark
(Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi ve Agroparkı)
Akdeniz University Center for Food
Security and Agricultural Technology
(Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği
ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi)
DOKTAR, Agritech company based in
the Technology Development Zone
in Ege University (Ege Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde
yerleşik Tarım Teknolojileri firması)
Knowledge Transfer
Network-UK-İngiltere
University of Manchester
e-Agri Sensors Centre (e-Tarım
Sensör Merkezi), N8 AgriFood
Science and Technology Facilities
Council (Bilim ve Teknoloji
Tesisleri Konseyi)
Brunel University,
London-Londra

3. İşbirliği için bir bilgi tabanı oluşturulması
Bilginin yayılmasını, topluluk ve ağ oluşturulmasını sağlayan
web tabanlı bir platform oluşturmak.
4. Tarımsal bilginin yayılması ve bilgi transferi seminerleri
TTO’lar, teknoparklar, KOBİler, araştırma merkezleri arasında
ağ oluşturma ve işbirliği faaliyetlerine dair kapasiteyi artırmak
ve bilgi tabanını geliştirmek. İngiltere’deki deneyim ve en iyi
uygulamaların transferi.
5. Politika ve strateji oluşturulması, yayılması ve farkındalığın
artırılması
Kamuoyunda tarım teknolojileriyle ve İngiltere-Türkiye
işbirliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak suretiyle stratejik yol
haritasını paylaşmak.

Our Stakeholders’ Engagement
Paydaşlarımızın Katkıları
Our Project Stakeholders contribute to the content of our Sectoral
Report and to our meetings with their insight. They support the
Project via their Network that outreaches the knowledge and
transfer professionals and other target groups across UK and Turkey.
Proje Paydaşlarımız, Sektör Raporumuzun içeriğine ve
toplantılarımıza deneyim ve içgörüleriyle katkıda bulunurlar.
Projeyi, İngiltere ve Türkiye’deki bilgi ve transfer profesyonelleri
ile diğer hedef gruplara erişim sağlayacak şekilde kendi Ağları
üzerinden desteklerler.

