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COVID-19 PANDEMİSİ SONRASINDA TARIM
İŞLETMELERİ SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ
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ÖZET
“Covid-19 Pandemisi Sonrasında Tarım İşletmeleri Sektöründe Yenilikçi İşletmeler Geliştirmek İçin
Kapsayıcı Beceriler” araştırma projesi, Eylül 2020 tarihinde Covid-19 pandemisi ve sonrasındaki
ekonomik düşüş, işgücü piyasasındaki daralma ve işletmeler için yeni zorluklar gibi pandeminin
etkilerine yanıt olarak başlatılmıştır. Dijital ve toplumsal cinsiyet dahil olmak üzere mevcut eşitsizlikleri
genişletmesinin yanı sıra pandemi, geleceğin işleri bağlamında geniş kapsamlı sonuçlar doğurarak
farklı ekonomik sektörlerdeki yapısal ve operasyonel değişimleri de tetiklemiştir. Tarım işletmeleri
sektöründe ilgili trendlere ilişkin kanıtlar toplamak üzere Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yenilikçi işletmelerin geliştirilmesi için kapsayıcı beceriler
hakkında bölgeler arası bir rapor hazırlatılmıştır. Bu rapor, beş ETF ve EBRD ortak ülkesi – Gürcistan,
Fas, Sırbistan, Türkiye, Özbekistan – ulusal deneyimlerine ilişkin bir çalışmaya dayanarak
hazırlanmıştır. Raporda ulusal bağlamdan yola çıkarak yenilikçi tarım işletmelerinden iyi uygulama
örnekleri analiz edilerek karşılaştırma yapılmakta olup Covid-19 pandemisinin yarattığı zorluklar ve
buna verilen yanıtlar odağında beş ülkenin her birinde tarım işletmeleri için inovasyon ve kapsayıcı
becerilere ilişkin zorluklar, fırsatlar, mevcut politikalar ve özel sektör deneyimleri detaylı olarak ele
alınmaktadır. Bu raporun amacı, Covid-19 pandemisinin toparlanma süresince AB Ülkeleri ve Orta
Asya ülkelerinde tarım işletmelerinin sürdürülebilir büyümesini teşvik etmek üzere sektöre yönelik

inovasyon ve beceri gelişimine ilişkin bilgi temelini güçlendirmek; ilgili paydaşlar arasında bilgi ve
deneyim paylaşımını desteklemek ve yönlendirmek; politika ve özel sektör girişimlerindeki iyi
uygulamaları yaygınlaştırmaktır.
Özellikle dijital ve e-ticaret inovasyonlarındaki hızlı gelişmeler ve ilgili becerilere yönelik talep artışı
bağlamında örnekler de bu raporda sunulmaktadır. “Yeşil” tarımsal gıdaya veya tedarik zinciri ve veri
tabanı yönetimine ilişkin becerilere yönelik talebin artmasının yanı sıra diğer yeni ve değişen beceri
ihtiyaçları da bu raporda vurgulanmaktadır. Politika düzeyinde ise özel sektörün beşeri sermaye
geliştirme çalışmalarına (sektör odaklı kamu-özel beceri girişimlerinin desteklenmesi gibi) daha fazla
dahil olduğu raporda belgelenmektedir. İşletme vaka çalışmalarında kurum içi eğitimler için modern
şirket akademileri vasıtasıyla becerilere yatırım yapan yenilikçi tarım işletmelerinin küresel düzeyde
bulunduğuna işaret edilmektedir. İnovasyon ve kapsayıcı beceri geliştirmeye ilişkin deneyim ve
yaklaşımları paylaşmak ve aktarmak amacıyla değer zincirinin diğer kısımları ile bu iyi uygulamaların
veya “mükemmeliyet adalarının” nasıl daha iyi bağlantılandırılabileceği konusu ulusal politikaların
analizinde ele alınmaktadır.
Bu çalışma, kapsayıcı işgücü piyasası, beceriler ve geleceğin işlerine ilişkin araştırma ve analiz
konusunda uzmanlaşmış Ergon Associates danışmanları tarafından uygulanmıştır.
Aşağıda gündemi verilen bu yaygınlaştırma seminerinin amacı, bu rapordaki bulguların ve politika
yapıcılar ile diğer tarım işletmeleri paydaşları açısından sonuçlarının ilgili ülke paydaşlarına sunulması
ve tartışılmasıdır.
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Konuşmacılar

09:30 – 09:45

Açılış Konuşmaları

Manuela Prina, Birim
Başkanı, ETF
Margherita Calderone, Baş
Ekonomist, EBRD

09:45 – 11:00

Araştırma bulgularının sunulması
ve soru cevap

11:00 – 11:15

Kahve Arası

11:15 – 12:00

Panel

Alastair Usher, Direktör ve Kurucu
Ortak, Ergon
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Sermaye Geliştirme Uzmanı, ETF
Tamar Kitiashvili, Bakan
Yardımcısı, Eğitim Bilim Kültür ve
Spor Bakanlığı, Gürcistan
Snežana Klašnja, Bakan
Danışmanı, Sırbistan Gençlik ve
Spor Bakanlığı
Oğuzhan Besli, İK Direktörü,
Anadolu Etap, Türkiye
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Temurbek Reymov, CADI Bölgesel
Geçici Sekreterliği Kordinatörü
FAO Özbekistan
Saida Ouarzane, Birikim Birim
Başkanı, ADA, Fas
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Ortak, Ergon
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