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Tarmakbir Organizasyonunda Be incisi Düzenlenen Sektörel Teknik
Gezi, 22-27 Nisan Tarihleri Aras nda Fransa'da Gerçekle ti!

• TARMAKB R Yönetim Kurulu Ba kan enol Önal: Sektörel yurt d gezilerimizin be incisini Fransa’ya
gerçekle tirmi olduk. Program kapsam nda Kuhn, Sulky, Claas, Massey Ferguson ve Poclain firmalar n
toplam 7 üretim tesisi ile birlikte, tar msal amaçla kurulmu 2 kooperatifi yerinde gördük. Bu
kooperatiflerden ilki olan Terrena, tar m ve tar m endüstrisinde Fransa’n n öncü kurulu lar aras nda yer
al yor. Di er kooperatif CUMA ise tar m makinalar n ortak kullan
konusunda faaliyet gösteriyor. Her
iki kurum da bizim için ba ar bir model olabilir. Ülkemizdeki karar vericilerin her iki yap da görmesini
umuyorum.”
• TARMAKB R Genel Sekreteri M. Selami leri: “TARMAKB R olarak teknik gezilerimizi gerçekle tirmeye,
makine sektöründe küresel marka olmay ba arm firmalar n fabrikalar ziyarete devam ediyoruz. Son
be y lda tar msal mekanizasyon sektöründe dünya markas olmu 23 firman n toplam 29 fabrikas
gezdik. Türkiye bir yana, bunu dünyada ba arabilen bir di er makine sektörü oldu unu sanm yorum. Bu
anlamda bu bir rekordur. Sanayicilerimiz burada gerek fabrika organizasyonu, gerekse üretim
teknolojileri anlam nda kendilerini k yaslama ve vizyonlar
geni letme ans
yakal yor. Teknik
gezilerimize Hindistan ve Brezilya ile devam etmeyi planl yoruz.”
TARMAKB R organizasyonunda düzenlenen teknik gezi programlar , 2013 y nda Almanya ile ba lad ve
ard ndan 2014’de talya ve 2015’de Almanya ve Avusturya turu ile devam etti. 2017 y nda rotay yeniden
Almanya’ya çeviren sektör, 2018 y için bölgedeki son ba ar örnekleri görmek üzere Fransa için bir
organizasyon planlad . 5 gün süren ve 25 firmadan 36 kat mc n i tirak etti i programda Massey Ferguson
(Traktör / Kabin), Kuhn Huard (Çay r biçme, silaj römorku, toprak i leme, ekim, hasat ve harman
makinalar ), Kuhn Audureau (Toprak i leme, ekim ve gübreleme, yem karma), Claas (Traktör), Sulky (Toprak
leme, ekim ve gübreleme), Poclain Hydraulics (Hidrolik çözümler; motor, pompa, valf, hidrolik güç
üniteleri) fabrikalar ile Terrena ve Cuma isimli kooperatifler ziyaret edildi.
Teknik gezi kapsam nda ilk olarak ziyaret edilen Terrena, 29.000 üye çiftçi, 15.890 çal an (tam zamanl
de er), yakla k 2 milyon hektar faydal tar m alan ve 5 milyar avro cirosu bulunan bir kooperatif. 1887
nda bir grup çiftçi taraf ndan kurulan Terrena, tar m ve tar m endüstrisinde Fransa’n n öncü kurulu lar
aras nda yer al yor. Üyesi olan çiftçilerin ürünlerini i leyen ve pazara sunan Terrena, ayn zamanda ülkede ve
bölgede tan nan ve be enilen bir g da markas olmay ba arm . Terrena ayn zamanda, tar m makinalar
sat ve servis hizmetini de sunuyor.

Yine bir k m Frans z çiftçi taraf ndan 1940 y nda kurulan CUMA’n n (Tar m Ekipmanlar Kullan
Kooperatifleri Birli i) tar m makinelerinin ortak kullan na özel bir yap lanmas var. Ulusal/ bölgesel bazda
örgütlenmeler sonucu ülke genelinde kurulan 12 binden fazla kooperatif aktif bir biçimde çal yor. Ortak
makine kullan
d nda sebze ve meyve gibi ürünlerin i lenmesi amac yla CUMA kooperatifi kurulabildi i
gibi ürün pazarlayan CUMA'lar da mevcut. Bu model, dünyada birçok ülkeye ilham kayna olmu .
Kooperatifte bulunan makinelerin % 80'i hasat, % 20'si ise ekim/toprak i leme amac yla kullan yor.
Sektörde küresel çapta marka olmu 5 firman n toplam 7 üretim tesisinde yap lan incelemelerse, hem
fabrika organizasyonun, hem üretim de teknolojilerinin (hammadde depolama, tala /tala z parça imalat ,
kaynak, boyama, grup/ana montaj vs) yerinde görülmesi ve de erlendirilmesi aç ndan oldukça
bilgilendirici oldu.
TARMAKB R organizasyonundaki teknik gezilerinin 2018 y nda Hindistan ve 2019 y nda Brezilya ile devam
etmesine yönelik çal malara ba lam durumda. Ayr ca, "alt gruplara özel" teknik gezilerin de yap lmas
gündemde. Bu amaçla ilk çal man n "Süt Sa ma ve Ah r Ekipmanlar "na yönelik olarak yap lmas
planlan yor.

