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Tarımda internetçilik oynayan kız çocuğu 
 

TÜLİN AKIN 

Yıl 2004 ben Akdeniz Üniversitesi Korkuteli MYO da Tarımsal Pazarlama bölümünde okuyorum. Nerelerde 

çalışabilirim acaba diyerek internette dolaşırken tarımla ilgili bir iki site olduğunu ve arada sırada haber 

yayınladığını görüyorum. 

 

Tarım firmalarının kendine ait kurumsal sitesi yok, kariyer sitelerinde iş aradığınız sektör seçeneği içinde Tarım 

yok, google de tarım yazıldığında sadece 3 site çıkıyor. 

 

Önce üzülüyorum sonra da ben neden böyle bir site yapmıyorum ki sanki diyorum. İsimde 

zorlanmıyorum www.tarimsalpazarlama.com işte tarım firmaları, çiftçiler ve ürünler bir araya gelsin, haberler olsun, 

tarımsal alanda neler yapılıyor, etkinlikler öyle düşünürken aklıma geliyor ben site yapmasını bilmiyorum ki… 

 

İnternete ilan bırakıyorum “Türkiye’nin büyük internet projesi olacak çalışmama yazılımcı ortak arıyorum” İzmir’de 

bir bilgisayar öğretmeni cevap veriyor ve başlıyoruz çalışmaya. Msn yazışmalarıyla 8 ay görüşerek 20 Ekim 2004 

te siteyi yayına sokuyoruz ve tanıtım çalışmasına giriyoruz. Akademik Bilişim 2005 te projemizi anlatmaya 

Gaziantep’e gidiyoruz. Tam 600 üyemiz var o zaman… 

 

Okul bitiyor, İstanbul’a dönüyorum. Kadıköy’de 18 m2 bir han odası kiralıyorum. Açılması yarım saat alan bir 

bilgisayarım var. İşle ilgili toplantılara katılıyorum. Her yerde işimi anlatıyorum. Gazetelere bilgiler gönderiyorum 

ve tarım fuarlarına katılıyorum. Her şey tek tek sonuçlanıyor birçok ulusal gazetede haber çıkıyor, ulusal TV lerde 

programlara konuk oluyorum. Kullanıcı sayısı artıyor. Siteyi idare edecek ekip gerekiyor. 

 

O sırada Engellilerden bir mail alıyorum. Sitenizi güncelleyebiliriz şeklinde. Şu anda hala çalıştığım Bursa’dan, 

Antalya’dan, İzmit’ten evden çalışan bir ekibimiz oluyor. Sonra ofiste birlikte çalıştığım bir iki arkadaşım oluyor. 

 

Bununla birlikte ekonomik zorluklar belirginleşiyor. Broşür bastıracak paramız yok, fuarlarda yer alsak afişimiz yok, 

hareket edecek paramız yok. Herkes canla başla çalışıyor, bir sürü üyemiz var site üzerinden ticaret gerçekleşiyor. 

Ama gelirimiz o kadar az ki büro kirası birkaç giderimizi anca karşılıyor. 

 

Aklıma ilk başladığım zamanda insanların söyledikleri geliyor. İnternet kullanmayan bir sektöre site yapmak akıl 

harcı mı, önce interneti anlatmak lazım, çiftçinin kredi kartı yok, teknolojiye çok uzak bu kadar büyük tarım 

firmaları site kurmadıysa bir bildikleri var. Akıllı bir kıza benziyorsun gel bizim yanımızda çalış, iş bul çalış vazgeç 

bu işten olmaz. Hayalperest olma. Sen sadece bir kız çocuğusun... 

 

Bu arada övgü mailleri de alıyorum. İnternet kullanıcılarından “hele şükür, sektörün ihtiyacı vardı zaten” şeklinde 

birçok mail de alıyorum. Mailler hep şöyle başlıyor. “Beyler iyi bir iş başarıyorsunuz.” , “Tülin Bey, harika bir fikir 
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bu.” 

 

Bu arada sektörde tanınmaya başlıyorum. Tanımlamalarda şöyle… İnternetçilik oynayan kız çocuğu, deli bir kız 

vardı fuarda anlatıyordu öğrenciydi hani… 

 

Bastırdığımız broşüre reklam alıyoruz bir fuardan ve broşürümüzü bastırıyoruz. Kadıköy de bir kozmetik 

mağazasının çöpünden eski pankartlarını alıp üzerine afiş sıvatıyoruz. Afişçiye ödeme yapamadığımız için 

bilgisayarımızı rehin bırakıp fuarlara gidiyoruz. Dönüşte bir reklam alıp parasıyla rehindeki bilgisayarımızı da alıp 

çalışmaya devam ediyoruz. 

 

Fuarlarda görüştüğüm firmalar önce anlatılanları heyecanla dinliyor ve hep soruyor. “Peki ama patronunuz kim 

sizin tanışmak isterim kendisi ile.” Bazen ben olduğumu söylediğimde iş kaybediyorum, Tanımlama basit; Orta 

yaşlı, takım elbiseli, standın bir köşesinde oturan etrafındakilere şunu yapın bunu yapın diyen bir erkek yok mu 

yani… Hem de tarım sektöründe bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar kadın yönetici varken. Hem de yirmili 

yaşlarda ufak tefek bir kız mı bunları yapan. 

 

Ve 2006 fuarlarla reklam barterları yapıyoruz, sektör biliyor, tanıyor kullanıyor sitemizi. Çok olmasa da reklam 

gelirlerimiz var ve bize dünya kadar gelen borçlarımız. Zaman zaman sinirlenip olmuyor işte deyip kavgalar çıksa 

da devam ediyoruz. 

 

Bu arada evleniyorum bir kızım oluyor. İşte ilk rakip tarım siteleri bu arada ortaya çıkıyor. Hatta bir tanesi gelip siz 

nasıl olsa 2-3 yıl bebek peşindesiniz bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım diyor. 

 

Aklımda hep itirazlar var çiftçi kredi kartı kullanmıyor ki, çiftçi internet kullanmıyor ki, çiftçi teknolojiye o kadar 

uzak ki. Önce başka sorunlar var sektör de bir bu mu kaldı şeklinde. 

 

Bir banka (Şekerbank) ile görüşmeye başlıyoruz. Bankanın konuyla ilgili yöneticilerinden biri “sizinle çalışmak 

istiyoruz ama siz hamilesiniz nasıl olacak” dediğinden 2 gün sonra doğum yapıyorum ve bir sonraki toplantıya 

bebeğimle katılıyorum. İşi alıyoruz. 

 

Çiftçilere özel bir kredi kartı hazırlanıyor. Tanıtımlarını üstleniyoruz ve reklam alıyoruz. Köy köy dolaşıyoruz 

yaklaşık 4.700 köy çiftçiye interneti, siteyi, kredi kartını kısacası hayatlarını işlerini kolaylaştıracak teknolojiyi 

anlatıyoruz. 

 

2007 yılında Dünya Gazetesi İhracatın Yıldızları ödül törenin de 2006 yılının E-ihracat Birinciliği ödülünü alıyoruz. 

Sitemizin tarımsal ihracatı arttırdığı düşünülüyor. 

 

Bu sorumluluk üzerimizde bir gelişme ivmesi katıyor. Layık olmamız gerektiğini düşündüğümüzden daha iyi nasıl 

yaparız peşindeyiz ve oluyor Dünya’nın en büyük B2B sitelerinden 45 milyon üyesi olan www.alibaba.com 'un 

Türkiye Tarım Temsilcisi oluyoruz ve tarım sektörünün ihracatın kapılarını aralamasına katkıda buluyoruz. 

 

Çiftçiye ulaşımımızın daha hızlı olmasını, teknolojiyi daha hızlı yaymamız gerektiğini düşünüyoruz bu sefer bir 

Telekomünikasyon firması (Vodafone) ile görüşmelere başlıyoruz. Çiftçiye aralarında ücretsiz konuşabileceği bir 

tarife çıkarılıyor. Ve firma ile çalışmalarımız sonucunda Çiftçi kulübü kuruluyor. Tarımsal haberleri, gündemi, hal ve 

borsa fiyatlarını, tarımsal meteoroloji yi, tarımsal uyarıları, önlemleri cepten haber vermeye başlıyoruz ve çiftçi 

ürününü cepten mesaj atarak www.tarimsalpazarlama.com da yayınlayabiliyor. 
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Şu anda ise Çiftçi Kulubü Tır ı ile yine köy köy dolaşıp teknoloji anlatıyoruz, ürünlerini nasıl daha kaliteli 

üretebileceklerini ve nasıl kârlı olabileceklerini. 

 

Artık tarım sektörü teknolojiye daha yakın. 
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