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YENI BİTKİSEL ÜRETİM MODELI 

ILIMIZDE BİTKİSEL ÜRETİM VE GıDA ARZ SÜREÇLERININ HER 

BİR AŞAMASıNDA ENTEGRE, KONTROLLÜ VE SÖZLEŞMELİ 

ÜRETİM ( EKSÜR ) MODELİ OLUŞTURARAK ; 

 GIDA GÜVENLİĞİ RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK  

 GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİMİ SÜREKLİ KILMAK 

 KÂRLı VE SÜRDÜRÜLEBILIR BİTKİSEL ÜRETIM YAPMAK 

 BITKISEL ÜRETIMDE UZMANLAŞMAYA ZEMIN HAZıRLAMAK 

 PROFESYONEL IŞGÜCÜ VE IŞ ORTAMı YARATMAK 

 TÜKETİCİLERİ YEREL ÜRETİCİLERLE BULUŞTURMAK  

HEDEFLERİYLE; IKLIM DEĞIŞIKLIĞI VE OLASı KÜRESEL GıDA 

KRIZLERINE KARŞı ILIMIZDE SÜRDÜRÜLEBILIR BİTKİSEL 

ÜRETİM ESASıNA DAYALı BIR SISTEMDIR. 
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 GIDA GÜVENLİĞİ RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK : 

İlimiz ’de bitkisel üretim işletmeleri çoğunlukla buğday, ayçiçeği, çeltik 

ürünlerini yoğun tarımsal faaliyetler ile üretmeye çalışmaktadır. Ancak bu 

ürünlerde gelişmiş dünya ülkelerinin verimliliğini ve işletme başına 

kârlılığını yakalayabilmiş değiliz. Ana üretim kalemimizi oluşturan bu üç 

üründe maksimum verim ve kârlılık sağlayacak aynı zamanda çevresel 

sürdürülebilirliği koruyacak akıllı tarım uygulamaları hayata 

geçirilecektir.  

 İlimiz ’de tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm bitkisel üretim kalemlerini 

iklimsel şartların elverdiği ölçüde üretecek ve yaşadığımız süreçte 

olduğu gibi ani fiyat ve arz dalgalanmalarında veya iklim felaketlerinde 

gıda yoksunluğuna karşı ilimiz halkını güvence altına alacağız. İlimiz 

nüfusuna yetecek miktarda sebze ve meyveyi ilimiz çiftçileri entegre 

kontrollü ve sözleşmeli üretim şartlarında üretecektir (ilimizde  

yetiştirilmesi uygun olanlar). Ürün işleme, paketleme ve depolama 

işlemleri uzun dönemli sözleşmelerle çiftçi örgütleri ve kamu iştiraki 

olarak kurulacak Edirne Gıda A.Ş. Tarafından yapılacaktır.  
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 GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİMİ SÜREKLİ KILMAK : 

İnsanlar aldıkları gıdalar üzerinde tam kontrol sahibi olmalıdırlar 

ilkesinden hareketle, ilimiz toplumuna güvenli gıda sağlamak için 

üretimin tüm aşamalarının kontrol edildiği tohumdan çatala gıda 

güvenliğini garanti edecek, Edirne Gıdası markası üretim süreci 

prosedürü hazırlanarak uygulanacaktır. Satın alma sürecinde tüm 

laboratuvar testleri de dahil olmak üzere tohum seçiminden hasada, 

paketleme ve muhafaza süreçlerini de kapsayan geniş bir kontrol ve 

sertifikasyon aşamaları bütünü inşa edilecektir. Günümüzde organik 

tarım ve iyi tarım sertifikalarına benzer edirne gıdası sertifikasına sahip 

ürünler tüketicilere %100 güvenli gıda garanti edecektir. Karekod 

uygulamalarıyla gıdaya ait tüm süreçler ve bilgiler cep telefonundan 

kolayca okunabilecektir. Tüketim fazlası ürünler için iç pazara veya 

ihracata yönelik riskler ortadan kaldırılmış olacaktır.  

Güvenli gıda ancak güvenli bir çevreyle anlamlı olacaktır. Bu yüzden tüm 

üretim süreçlerinde çevreyi koruyan ve atık geri dönüşümünü esas alan 

uygulamalar tercih edilecektir.  
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  BITKISEL ÜRETIMDE UZMANLAŞMAYA ZEMIN HAZıRLAMAK:  

Bitkisel üretimde her bitki türü için ayrı yetiştirme şartları gereklidir. Üreticilerin 

bu şartları yerine getirebilmek için bölgesini, toprağını, iklimini, bitki isteklerini, 

zararlıları, mekanizasyonu, pazarlamayı ve daha pek çok detayı bilmeleri ve 

uygulamaları gereklidir.  Her detay kendi içinde bir bilimsellikler bütünü 

barındıran ayrı uzmanlık konularıdır. Günümüzde bir çiftçinin tüm bu konulara 

vakıf olması uygulaması ve mükemmel sonuç alması beklenmektedir. Uzmanlık 

gerektiren asıl konuların neredeyse tamamı tavsiyeler bütünü olarak kalmıştır. 

Bitkisel üretimin neredeyse  bütün sorumluluğu çiftçiye bırakılmış gibidir. tohum 

seçiminden kredi bulmaya, mekanizasyon tercihinden pazarlamaya bütün süreci 

çiftçinin yönetmesi beklenemez. Bu kadar uzmanlık gerektiren bir üretim 

sürecinde sorumluluk alanlarını belirleyerek her kurum ve kuruluşa görev ve 

sorumluluk tanımlaması yapılacaktır. Entegre yönetim sistemi tohumdan çatala 

tüm süreci ve sorumluları sevk ve idare eder yapıda işleyecektir. Örneğin 

buğday ekim alanları;  il genelinde buğday üretecek olan üreticiler tüm üretim 

parsellerini ekimden 3 ay önce sisteme girecekler. Ticaret borsaları toprak 

laboratuvarları ilin akk haritalarına göre toprak numunelerini çalışarak her 

parsele göre gübre tavsiyelerini yapacak. Araştırma Enstütüsü Müdürlüğü 

piyasa talepleri, akk sınıfları ve tahlil sonuçlarına göre çeşit tavsiyesinde 

bulunacak. Tarım İl Müdürlüğü yıl boyu izlediği iklim istasyonları verileri 

doğrultusunda toprak işleme yöntemleri ve ekim zamanını belirleyecek. Yine 

Ticaret Borsaları ve Tarım İl Müdürlüğü yıl boyu bitki izlemlerine devam ederek 

uygulamalar için gerekli uyarıları yapacaktır… 
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 PROFESYONEL IŞGÜCÜ VE IŞ ORTAMı YARATMAK : 

Entegre, kontrollü ve sözleşmeli üretim (eksür) modeli, akıllı tarım teknolojileri ve dijital 

ağları kullanarak il genelindeki  üreticiler ile sektörün tüm bileşenlerinin yönetişiminin 

esas alındığı bir modeldir. Bitkisel üretim sürecinin her aşamasında riskler ve eylemler 

için sürekli izleme ve denetim yapılmaktadır. Bütün bu akıllı üretim aşamalarının dizaynı 

ile kişisel hatalar ve hatalı uygulamalar ortadan kaldırılacaktır. Üretim aşamalarında 

masraf kalemlerini azaltıcı tedbirlerin neler olabileceği görüleceği için üreticiler işgücü 

ve ekipman değişikliği kararlarını daha doğru verebilecektirler. İldeki tüm tarım 

sektörüne ilişkin uzmanlıkları üretim süreçlerinin ilgili noktalarında görevlendiren bu 

sistemde sorumluluğu ortaklaştırmak esas alınmıştır. Örneğin ayçiçeği üretiminde yağ 

oranı düşüklüğünün tek sorumlusu çiftçi olmayacaktır. Ekilecek çeşidi tavsiye eden 

kurum gübreleme tavsiyesi veren kurum yıl boyu hastalık, zararlı ve kültürel işlemleri 

takip eden ve tavsiyelerde bulunan kurumlar ve uzmanlar sorumluluğu paylaşacaklardır. 

Çiftçiler sadece toprak işleme, ekim dikim, kültürel işlemler ve hasat sorumluluğunu 

üstlenmiş olacaktırlar. Çiftçilere ayrıca finansman, yatırım, işletmecilik konularında 

uzmanlarca değişik projeksiyonlar hazırlanarak yıl boyu danışmanlık ve eğitim 

verilecektir. 

Dünyada yakın gelecekte çiftçilerin bildiğimiz çiftçilik işinden çok makine ya da yazılım 

operatörlüğü yapacakları öngörüsü hakimdir.  
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 TÜKETİCİLERİ YEREL ÜRETİCİLERLE BULUŞTURMAK : 

İlimizde birçok tarım ürünü ekonomik olarak yetiştirilebilir. Bu tarımsal 

zenginliğimizi üreticiler ve tüketiciler için kullanarak ilimizi dünyanın gelişmiş 

tarım kentlerinden biri haline getireceğiz. Ancak kendi kendine yeterli bir kent 

tarım kenti olabilir. Dijital bulut teknolojisini kullanarak ilimizin tarımsal arz ve 

talep dengesini kuracağız. İlimizin tüm sofralarını öncelikle ilimizde 

yetiştirdiğimiz edirne gıdalarıyla donatacağız. Üretim fazlamızı kaliteden ödün 

vermeden iç ve dış pazarlarda değerlendireceğiz. Gıda özellikle güvenilir gıda 

dünyada her geçen gün daha zor ulaşılabilir bir hal alıyor. Dolayısıyla talebin 

sürekli artış gösterdiği bir sektör olarak güvenilir gıda pazarı karşımıza fırsatlar 

sunuyor. Vakit kaybetmeden öncelikle ilimiz tüketicilerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere biran önce gerekli yapılar oluşturulacaktır. İlimizdeki çiftçi 

örgütleri ve kamu iştiraki ile Edirne Gıda AŞ. Kurulacaktır. Sözleşmeli tarımın 

esasları, ürün arz sisteminin yatırımları ve danışmanlık mekanizması buradan 

yönetilecektir.  



TEŞEKKÜRLER 


