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Bu doküman Kibele Projekt Danışmanlık Limited 
Şirketi’nin danışmanlık faaliyetleri kapsamında, kişisel 
kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. 
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sağlanamamış olabilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere 
dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan 
yapılmamıştır. Eğer bu noktada bir sorunuz varsa 
arastirma@kibeleprojekt.com’a iletebilirsiniz.
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Sunuş

Tarım için önemli bir girdi olan gübre, genelde fiyat artışlarıyla 
anılırken, özelde de çevre ve insan sağlığına zararlarıyla tanınır. Uzun 
süre tarım yapılan toprakların hayati bir ihtiyacı olan gübre, kontrolsüz 
kullanılırsa toprak ve su için tehdide dönüşebilir.

Buna rağmen, sürekli artan nüfusu doyurma ve tarımsal üretimimizin 
verim kaygılarını giderme konusunda gübreler oldukça önemli bir 
role sahip. İhtiyaç ve tehdit arasında gidip gelen bir senaryoda hasar 
kontrolü yaşamsal bir konu olarak karşımıza çıkıyor. 

Ülkemizde oldukça popülist bir çizgide ele alınan gübre konusu, 
üstüne hassasiyetle düşünmemizi, geçmiş ve gelecekteki trendleri 
dikkatli takip etmemizi gerektiren stratejik bir başlık. İmeceMobil’in 
Gübreleme Önerisi Servisi konusunda detaylı bir inceleme içeren bu 
raporda, kullanıcıların deneyimleri önemli bir anahtar.

Gerek sağladığı verilerle gerekse destekleriyle araştırma yapmamızı 
mümkün kılan İmeceMobil’e ve Softtech Ventures’e teşekkür ederiz.* 
Uzman görüşlerini paylaşarak araştırmayı yönlendiren Ziraat Mühendisi 
Uğur Yüksel’e ve Prof. Dr. Süleyman Taban’a teşekkürü borç biliriz.

*Bu rapor; Kibele Projekt tarafından Softtech Ventures Kurumiçi Girişimi olan İmeceMobil için hazırlanmıştır. Rapor ile alakalı sorularınız için arastirma@kibeleprojekt.com‘a e-posta yollayabilirsiniz. 
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İmeceMobil Nedir? 

İmeceMobil ücretsiz olarak konuma özgü hassas hava tahminleri, 
zirai bildirimler, uzmana sor, gelir/gider hesaplama, kampanyalar, 
tarımsal haberler, hal borsa fiyatları, finansal başvurular ve TÜRİB 
ELÜS piyasa bilgileri gibi birçok özelliği sunan ücretsiz bir mobil 
uygulamadır. Ayrıca, özel servisler altında “Gübreleme Servisi” 
ve “Uydu Destekli Sulama Servisi” de yer alır.

https://imecemobil.com.tr/
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Kısaltmalar
TSE:  Türkiye Standartlar Enstitüsü
FAO:  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
OECD:  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
AR-GE:  Araştırma Geliştirme
EC:  Avrupa Topluluğu
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Araştırma Hakkında
Araştırmanın Amacı

Dünyada ve ülkemizde en büyük tarımsal 
tartışma konusu şüphesiz gübre kullanımıdır. 
Bu konuda iki radikal görüş bulunur. Bir taraf 
özellikle endüstriyel gübrenin tarımsal üretimin 
temel taşı olduğunu savunur. Diğer taraf bunu 
kabul etmez ve endüstriyel gübrenin zararlı 
olduğunu vurgular. 

Yakın gelecekte tarımsal üretime duyulan 
ihtiyacın artmasıyla gübre kullanımındaki 
ikilem daha da görünür olacak ve endüstriyel 
gübreye yönelik tartışmalar hız kazanacaktır. 
Görüş ayrılıklarına rağmen, endüstriyel gübre 
kullanımı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza 
çıkacaktır.

Tarımsal üretimdeki her konu gibi gübre 
kullanımı da bir uzmanın danışmanlığını 
gerektirir. Üreticiyse danışmanlık almayı büyük 
oranda reddeder.

Kullanım sırasında oluşacak olumsuz etkileri 
tersine çevirmek ancak danışmanlık ile 
mümkündür. Tüm bu tartışmalar sürerken, 
ülkemizde gübrenin ithal edilen bir tarımsal 
girdi olması ve kurdaki artış sebebiyle üretim 
noktasında zorlanmalar yaşanıyor.

Gübre kullanımının çevresel etkileri de oldukça 
önemli bir başlık. OECD’nin tarımsal politikalar 
özeti, Türkiye’nin toprak ve su kirliliğinin özellikle 
nitrat bazlı olarak hızla arttığını ortaya koyuyor. 
OECD, bunun Türkiye’nin baş etmek zorunda 
olduğu öncelikli sorun olduğunu belirtiyor.

Dolayısıyla bu araştırma tarımda gübre 
kullanımın etkilerini, yaratacağı sorunları 
araştırıyor. Raporun çözüm kısmında ise, 
İmeceMobil Gübreleme Önerisi Servisi’nin etkisi 
üzerinde duruluyor.

Metod

Araştırma üç etaplı olarak kurgulandı. Öncelikle gübrenin kullanımı üzerine bir araştırma gerçekleştirildi. Konuyla 
ilgili makaleler dikkatli bir biçimde incelendi ve bu incelemenin üstüne inşa edilen bir anket hazırlandı.

Anket soruları oldukça basitleştirildi ve sadeleştirildi. Bu sayede üreticinin gerçek düşüncelerini ifade etmesine 
olanak sunuldu.

Bu araştırma için, Türkiye çapında 120.000 kullanıcısı olan İmeceMobil’in uygulamasından rastgele seçim modeliyle 
768 kişiye anket uygulandı. 

Anket sonuçları derlendi ve analiz edildi. Ankete katılanlar arasından, rastgele seçim metodu ile belirlenen 
katılımcılarla görüşüldü. Araştırmanın yapıldığı demografik veriler Grafik-1’deki gibidir:
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Birebir görüşmelerin sonunda, konunun uzmanlarına üretici iddiaları soruldu ve oluşan tablo uzmanlarca 
değerlendirilerek bir sonuç cetveli ortaya çıkarıldı. Metodun özgünlüğü, literatürden yola çıkan sorunları 
üretici tecrübesiyle yeniden görmek, üreticinin sorunlarını uzmanların bakışıyla yeniden yorumlayarak 
çözüm sunma kabiliyeti kazanmaktır. 

Raporda daha önce yayınladığımız, su kullanımı araştırmasından farklı olarak üretici görüşmelerinden 
kesitlere yer verildi. Üretici görüşlerine daha fazla yer vermemizin sebebiyse araştırmada İmeceMobil’in 
Gübreleme Önerisi Servisi çözümünün etkisini ölçmektir.

Araştırma kapsamında birçok üreticimizle telefonla veya video konferans yoluyla görüşüldü. Raporun 
muhtelif yerlerinde görüşlerinden faydalandığımız üreticilerimizin kişisel bilgileri, uzmanlarımızdan farklı 
olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde gizlendi. 

Grafik 1 - Araştırmanın Demografik Altyapısı
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Dünyadaki Gübre Kullanımı
Tarımsal verimliliğin artmasında oldukça önemli bir role sahip gübrelerin bu kadar çok kullanılmasının 
sebebi, artan dünya nüfusunun ihtiyaç duyacağı tarımsal üretimi karşılama kaygısıdır.

Küresel gübre kullanımı, 1959-1960 yıllarındaki 27,4 milyon besin tonundan, 1989-1990’da 143,6 milyon 
tona1  çıktı. Ortalama yıllık %5,5 oranında, hiç azımsanmayacak bir artış söz konusudur. Sonraki beş yılda 
ise 20 milyon ton azaldı. (Tablo 1)

1 Bu metinde geçen ton ifadeleri kullanılan gübre miktarını içermektedir.
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1960’ların %8,9 ve 1970’lerin %5,6 daha yüksek yıllık büyüme oranlarının aksine 1980’de yükseliş azalmaya 
başladı. Hatta düşük tahıl fiyatları ve gelişmiş ülkelerdeki arazi ayırma programları nedeniyle küresel 
gübre kullanımındaki artış 1980’lerde %2,8 yavaşladı. Özellikle Afrika ve Latin Amerika ülkelerindeki 
sübvansiyonların kaldırılması ve döviz kıtlığı da bu durumun dikkate değer nedenlerinden biridir. Bu 
süreç Demir Perde ülkelerinin yaptığı üretim reformları nedeniyle 1990’ların ortalarına kadar %3,1 
oranında azaldı. Bu ülkelerde ekonomik toparlanma başladığından, küresel gübre kullanımı artışı ancak 
1990’lardaki genel büyüme ile başladı, yeni yüzyılla birlikte yükseldi.

Her üç besinin de -azot, fosfat ve potasyum- kullanımı 1960-1990’da artmasına rağmen, nitrojen kullanımı 
çok daha hızlı büyüdü. 1994-1995’te, gelişmekte olan ülkeler tarafından tüketilen gübrelerin %64’ünü 
azotlu gübreler, %25’ini fosfat ve %11’ini potasyum oluşturuyordu. Azotun piyasaya bu denli hızlı girişi, 
birçok gelişmekte olan ülkedeki adil gıda dengesine darbe vurdu. Gelişmekte olan ülkelerde gübre 
kullanımı halen gelişmiş ülkelerin kullanımının çok altındadır.

Gelişmekte olan ülkeler, 1959-1960’ta çoğu ihraç ürünlerinde olmak üzere üç milyon tondan daha az 
gübre kullandı. Hindistan’da 1960’ların ortalarında başlayan Yeşil Devrim, daha sonra yayılarak Doğu 
ve Güneydoğu Asya’nın gelişmekte olan ülkelerindeki gübre kullanımını artırdı. Gübre kullanımı bu 
dönemde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde arttı. Gelişmekte olan ülkeler, küçük bir 
tabandan da olsa, önemli ölçüde daha yüksek yıllık büyüme oranları (%10,5) kaydetti. Küresel gübre 
tüketimindeki payları 1959-1960’ta %10’dan 1979-1980’de %31 ve 1994-1995’te %58’e vardı. Doğu Asya, 
gelişmekte olan dünyada kullanılan gübrenin yarısını tüketiyordu. 

Doğu ve Güney Asya’da, toplam gübre kullanımının %66 ila %72’si, iç pazar için gerçekleştirilen 
üretim için kullanılır. Buna karşılık, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika ülkeleri, mahsul ihraç etmek için 
gübre kullanımının nispeten daha büyük bir kısmını ayırır. Doğu ve Güney Asya da gübre kullanım 
yoğunluğunda diğer gelişmekte olan bölgelere hakimdir. Hektar başına gübre kullanımı 1994-1995’te, 
Sahra Altı Afrika’da 10 kilogram ve Latin Amerika’da 65 kilogram ile karşılaştırıldığında, Doğu Asya’da 
ortalama 216 kilogramdan ve Güney Asya’da 77 kilogramdan fazlaydı.2

2 FAO dataları, ve araştırmacının bazı hesaplamaları 2020.

Bölge/ Kullanılan Besleyici Yıllık Büyüme

Milyon Ton                                Yüzdelik

59/60 89/90 2020 1960-90 90-2020

Gelişmiş Ülkeler 24.7 81.3 86.4 4.0 0.2

Gelişmekte Olan Ülkeler 2.7 62.3 121.6 10.5 2.2

Doğu Asya 1.2 31.4 55.7 10.9 1.9

Güney Asya 0.4 14.8 33.8 12.0 2.8

Batı Asya/Kuzey Afrika 0.3 6.7 11.7 10.4 1.9

Latin Amerika 0.7 8.2 16.2 8.2 2.3

Sahra Altı Afrika 0.1 1.2 4.2 8.3 3.3

Dünya Toplamı 27.4 143.6 208.0 5.5 1.2

Nitrojen 9.5 79.2 115.3 7.1 1.3

Fosfat 9.7 37.5 56.0 4.5 1.3

Potasyum 8.1 26.9 36.7 4.0 1.0

Tablo 1 - Dünyadaki Toplam Gübre Kullanımı
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Artan talebi karşılamak için, gübre üretimi 1959-1960’ta 27,7 milyon tondan 1989-1990’da 152,9 milyon 
tona yükseldi. Ardından beş yıl içinde yaklaşık 17 milyon ton azaldı. Mevcut üretim kapasitesi tahminlerine 
göre, küresel gübre arzı 2000 yılına kadar 157 milyon tona3  ulaştı.4 

Fiyatlardaki Eğilimler
Gübre fiyatları 1980’lerin başında reel olarak 
düşüyordu ve gübre üretimine ek yatırım 
çekecek kadar yüksek değildi.  Kuzey Amerika’da 
gübre kullanımındaki son artışlar, Avrasya’dan 
sağlanan arzın azalması ve Çin ve Hindistan’ın 
artan ithalatı, gübre fiyatlarının 1994 ve 1995 
yıllarında hızla yükselmesine neden oldu. 
Artan tahıl fiyatları da gübre fiyatlarındaki 
bu beklenmedik artışa katkıda bulundu. Bu 
durum potansiyel gübre kıtlığı konusunda bazı 
endişelere yol açsa da yapısal parametreler 
uzun vadede daha yüksek fiyatlar eğilimini 
destekliyordu.5

Kullanım, Gereksinimler ve Üretimde Öngörülen Eğilimler
Küresel gübre talebinin 2025 yılına kadar gelişmiş ülkelerde 86 milyon ton, gelişmekte olan ülkelerde 
ise 122 milyon ton olmak üzere 208 milyon tona çıkması öngörülüyor (Tablo 1). Tüm bölgelerde gübre 
talebinin, geçmişte olduğundan daha yavaş bir hızda artması bekleniyor. Bu düşük büyüme oranları, 
daha yüksek bir tabanı, daha fazla büyüme için sınırlı potansiyeli ve değişen politika ortamlarını 
yansıtıyor.

Halihazırda yüksek olan uygulama oranları, çevresel kaygılar, çiftlik destek programlarındaki azalma 
ve ticaretin serbestleştirilmesi politikaları nedeniyle, gelişmiş ülkelerde gübre kullanımının artması 
bekleniyor. Bununla beraber Doğu Asya’da mevcut yüksek uygulama oranları gelecekteki büyüme 
potansiyelini en aza indiriyor. Doğu Asya’daki büyümenin çoğu, besin dengesinin iyileştirilmesine 
ve nitrojen kaybının azalmasına katkıda bulunacak fosfat ve potasyum gübrelerinde olacak gibi 
görünüyor. Gelişmekte olan diğer bölgelerde, tüm besin maddelerine olan talebin yılda %2 ila %3 
oranında artması bekleniyor.

Gelişmekte olan ülkelerde öngörülen gübre talebinin, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım hedeflerini 
karşılamak için 2025 yılına kadar ihtiyaç duyulan miktarın gerisinde kalması öngörülüyor. Bu nedenle, 
özellikle Sahra Altı Afrika’da daha yüksek düzeyde gübre kullanımını teşvik etmek için ek çaba 
gösteriliyor. Bu çaba tahıl üretimi teşvikiyle gerçekleştiriliyor. Sahra Altı Afrika’da tahıl üretiminde yıllık 
%4’lük büyüme oranı, görülenin aksine gübre tüketiminde yıllık %8 ila %10’luk bir artışı zorunlu kılıyor.

Teknoloji gelişse de gübre ihtiyacı artmaya devam edecektir. Zira nüfus artışı, tarımsal üretim artışını 
tetikleyecek, bu da gübre talebini artıracaktır. 2025’te öngörülen 208 milyon ton talebi karşılamak için 
yaklaşık 51 milyon ton ek kapasiteye ihtiyaç duyulacaktır.6 

Üretim Trendleri

5 Fao 2020 dataları

4 International Food Policy Research Institute,2020 Brief 38, October 1996

6 28,6 milyon ton azot, 14,5 milyon ton fosfat ve 7,9 milyon ton potasyum

3 86.7 milyon ton azot, 41.5 milyon ton fosfat ve 28.8 milyon ton potasyum
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Gübre piyasasında Kuzey Amerika, Avrasya, Batı Asya/Kuzey Afrika gibi ülkeler ihracatçı ülkelerin 
olduğu alanlardır. Buna karşılık Doğu Asya, Güney Asya, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika ülkeleri 
ithalatçı konumdadır. Makroekonomik istikrar ve istikrarlı bir politika ortamı, 2030’a kadar çevre dostu 
büyümeyi teşvik etmek için gereklidir. Son dönemde özellikle daha doğa dostu gübreleme ürünlerinin 
üretilmesi de bir diğer önemli gündem maddesini oluşturuyor.

Gübre Kullanımı Kaynaklı Sorunlar
Gübre kullanımıyla ilgili temel çevre sorunu, suyun nitrat ve fosfatlarla kirlenmesidir. Gübrelerden gelen 
azot, topraktaki bakteriler tarafından nitratlara dönüştürülür. Bu nitratlar yeraltı suyuna sızabilir veya 
toprak yüzeyinden akarsulara ve nehirlere karışabilir. İçme suyundaki yüksek nitrat seviyelerinin insan 
sağlığı için tehlikeli olduğu biliniyor.

Fosfor topraktan kolayca temizlenmez, ayrıca toprak parçacıklarına bağlanır ve onlarla hareket eder. 
Fosfor bu nedenle, aşınan toprakla birlikte yüzey sularına karışabilir. Fosfor tehlikeli olarak kabul edilmez, 
ancak yavaş hareket eden suda alglerin büyümesini uyarır. Bu algler sonunda ölür ve ayrışır, oksijeni 
sudan uzaklaştırarak balıkların ölümüne neden olur. Bu duruma ötrofikasyon denir.

Endüstriyel atıkların, kanalizasyon atıklarının, deterjanların ve gübrelerin bu kirleticilerin kaynağı 
olduğunu hatırlamak önemlidir. Yeraltı sularındaki yüksek nitrat seviyeleri sorunu, gübre kullanımının 
yaygınlaşmasından çok önce, 1860 gibi erken bir tarihte kaydedilmiştir. 

Son araştırmalar, yeraltı sularındaki ana nitrat kirlenmesinin kaynağının toprağa atılan fazla gübreler 
olduğunu gösteriyor.

Bütün bunların yanı sıra gübrenin yanlış kullanımı ürün verimliliğini de etkiliyor. Fazla gübre kullanmak 
daha fazla verim anlamına geliyor. Ancak gübrenin fazla kullanımı topraktaki bazı değerleri 
bozabiliyor. Bununla birlikte yanlış zamanda gübre atmak da çok sık rastlanılan yanlışlardan sayılabilir. 
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Görüşüne başvurduğumuz uzmanlarımızdan Uğur Yüksel bu noktada şöyle bir not düşüyor: “Üretici 
özellikle marul gibi mükerrer hasat edilen bitkilerde bazen hasat aralarında gübre kullanımı gerçekleştiriyor. 
Bunun sonucunda ortaya çıkan durum bitkinin bu besini işlememesi oluyor. Bu da doğrudan kullanılan 
kimyevi maddenin vücudumuza girmesi demek bu da oldukça kanserojen bir duruma yol açıyor. Bu 
konuda ciddi araştırmalar var ve bu en sık yapılan gübre kullanım hatası olarak karşımıza çıkıyor.”

Gereğinden fazla gübre kullanımından dolayı, toprak zamanla daha fazla suya ihtiyaç duyuyor. Yanlış 
uygulamalar sonucunda artan su kullanımı da kuraklık sorununa sebep oluyor.

Ülkemizde Gübre Kullanımı 
Ülkemizde 1985-2008 yıllarında kimyasal gübre üretimi, fiziki toplam olarak 2.961-3.811 milyon ton 
değişerek ortalama 3.342 milyon ton, etkili bitki besin maddesi ilkesine göre 1.110-1.430 milyon ton 
değişerek ortalama 1.255 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

7 Tablo 2: Tarım Bakanlığı Yıllara Göre Kimyevi Gübre Tüketim Tablosu

Tablo 2 - Türkiye Yıllara Göre Kullanım7

GÜBRE CİNSİ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AMONYUM SÜLFAT 456,613 413,110 467,729 499,101 431,857 483,283 652,589 727,056 640,445 641,991 784,889

AMONYUM NİTRAT (%21 N) 12,081 669 0 0

AMONYUM NİTRAT (%26 N) 736,375 733,193 883,212 798,593 736,495 607,558 624,205 625,090 679,466 918,600 1,042,323

AMONYUM NİTRAT (%33 N) 872,652 842,090 995,848 1,040,160 945,454 875,913 803,716 4,024 808 0 0

Ü R E 879,523 760,295 872,413 1,100,865 1,074,122 1,105,355 1,766,383 1,976,770 1,714,734 1,756,277 2,259,587

AMONYUM NİTRAT (%30 N) 0

NORMAL SUPER FOSFAT 3,079 7,117 2,988 1,945 2,096 72 0 13 0 0

TRIPLE SÜPER FOSFAT 20,109 29,198 24,222 26,166 25,457 38,066 32,783 18,821 14,493 18,196 26,970

DIAMONYUM FOSFAT 495,465 386,467 460,497 615,745 505,565 449,783 887,871 820,242 381,895 610,637 839,551

KOMPOZE 0

POTASYUM SÜLFAT 19,798 19,688 15,719 13,707 8,731 6,004 8,968 7,689 9,927 7,794 24,770

POTASYUM NİTRAT 17,168 17,543 18,252 26,712

AZOT (%33) 140,282 117,995 84,827 143,028

UAN 4,438 4,530 2,874 7,627

FİZİKİ TOPLAM 3,483,614 4,766,356 3,722,628 4,096,282 5,471,518 3,565,962 4,776,586 4,353,660 3,582,518 4,059,446 5,155,456

AZOTLU (%21 N) 6,397,090 5,995,500 6,817,217 7,542,247 7,107,106 7,077,214 9,028,793 8,401,087 7,272,531 8,010,324 9,774,691

FOSFORLU (%17P205) 3,028,666 2,882,296 3,129,299 3,662,099 3,353,104 3,437,368 4,660,032 4,438,096 3,063,902 3,924,248 4,491,994

POTASLI (%50K20) 166,996 196,512 202,466 211,410 234,333 263,197 236,623 249,891 231,023 233,000 229,130

EŞDEĞER TOPLAMI 9,592,751 9,074,308 10,148,982 11,415,756 10,694,544 10,777,779 13,925,448 13,089,074 10,567,457 12,167,571 14,495,815

AZOT (N) 1,343,698 1,259,352 1,431,946 1,584,237 1,492,839 1,486,568 1,896,479 1,764,638 1,527,588 1,682,549 2,052,685

FOSFOR (P2O5) 515,060 490,170 532,174 622,782 570,236 584,569 792,490 754,750 521,058 667,367 763,639

POTAS(K2O) 83,498 98,256 101,233 105,705 117,167 131,599 118,311 124,945 115,512 116,500 114,565

TOPLAM B.B.M. 1,942,256 1,847,778 2,065,354 2,312,724 2,180,242 2,202,735 2,807,280 2,644,333 2,164,158 2,466,416 2,930,889

N 1,343,698 1,259,352 1,431,946 1,584,237 1,492,839 1,486,568 1,896,479 1,764,638 1,527,588 1,682,549 2,052,685

P 224,875 214,008 232,347 271,907 248,965 255,223 346,001 329,524 227,494 291,373 333,405

K 69,287 81,533 84,003 87,714 97,225 109,200 98,175 103,680 95,852 96,672 95,066

N-P-K TOPLAM 1,637,860 1,554,893 1,748,297 1,943,858 1,839,029 1,850,991 2,340,655 2,197,841 1,850,933 2,070,593 2,481,156

YILLAR BAZINDA GÜBRE TÜKETİMLERİ (TON)
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Gübre üretimimiz, 6. Plan Döneminden itibaren sürekli azaldı. 2008 yılında azalma oranı %22 oldu. 
Ülkemizde kimyasal gübre üretimi 1985-2008 yıllarında fiziki toplam olarak 4.129-5.116 milyon ton 
değişerek ortalama 4.827 milyon ton, etkili BBM ilkesine göre 1.552-2.111 milyon ton değişerek ortalama 
1.861 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

8 Tablo 3: Tarım Bakanlığı Yılları Göre Kimyevi Gübre ÜretimTablosu

Tablo 3 - Türkiye’de Yıllara Göre Gübre Üretimi8

GÜBRE CİNSİ* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AMONYUM SÜLFAT 202,092 166,304 207,180 166,475 94,797 91,297 174,319 179,226 83,821 173,240 886,837

AMONYUM SÜLFAT NİTRAT 9,740 0 0 4,304
KALSİYUM AMONYUM NİTRAT (%26 
N) 894,284 1,028,981 722,444 697,714 749,770 525,055 520,884 783,544 1,022,715 1,378,499 1,509,150

AMONYUM NİTRAT (%33 N) 334,661 258,247 536,199 515,987 491,205 492,126 310,934 85,707 258,042 324,073 200,869

ÜRE 116,009 513,649 437,844 360,356 242,770 427,982 294,922 434,783 502,148 508,296 546,778

KALSİYUM NİTRAT 2,820

MAGNEZYUM SÜLFAT 0 0 0 0 16,904

TRIPLE SÜPER FOSFAT 122,966 114,300 120,240 111,000 117,700 145,560 60,900 85,795 62,959 44,200 61,810

DIAMONYUM FOSFAT 495,809 301,520 250,267 209,660 295,869 286,467 292,116 332,034 259,700 271,307 706,307

POTASYUM SÜLFAT 893 137 0 0 136 0 3,002

POTASYUM NİTRAT 0 0 3,443 0

ÜRE AMONYUM SÜLFAT (AZOT 33) 151,092 115,687 91,540 133,680

ÜRE AMONYUM NİTRAT (UAN) 630 2,374 3,393 1,714

FİZİKİ TOPLAM 2,166,714 2,383,138 2,274,174 2,061,192 3,547,796 1,968,486 1,654,075 2,062,549 2,307,582 2,797,991 4,074,175

AZOTLU (%21 N) 3,659,120 4,426,197 4,308,888 4,121,722 3,912,636 4,129,232 3,689,651 4,173,613 4,664,996 5,444,843 6,995,795

FOSFORLU (%17P205) 3,102,298 2,644,480 2,570,287 2,560,504 2,867,873 3,034,441 2,898,150 3,074,445 2,756,271 2,926,207 4,480,166

POTASLI (%50K20) 101,420 129,454 144,867 170,833 182,719 238,571 200,565 236,155 208,422 199,688 225,740

EŞDEĞER TOPLAMI 6,862,838 7,200,131 7,024,042 6,853,059 6,963,228 7,402,244 6,788,366 7,484,213 7,629,688 8,570,738 11,701,701

AZOT (N) 768,588 929,709 905,087 865,777 821,860 867,370 775,026 876,701 979,901 1,143,689 1,469,117

FOSFOR (P2O5) 527,573 453,122 437,102 435,441 487,712 516,038 492,866 522,848 468,740 497,642 761,628

POTAS(K2O) 50,710 64,727 72,433 85,416 91,359 119,286 100,282 118,077 104,211 99,844 112,870

TOPLAM B.B.M. 1,346,871 1,447,558 1,414,622 1,386,634 1,400,931 1,502,693 1,368,174 1,517,626 1,552,851 1,741,175 2,343,615

N 768,588 929,709 905,087 865,777 821,860 867,370 775,026 876,701 979,901 1,143,689 1,469,117

P 230,338 197,833 190,839 190,114 212,935 225,302 215,185 228,275 204,652 217,270 332,527

K 42,079 53,710 60,105 70,878 75,810 98,983 83,214 97,981 86,474 82,851 93,660

N-P-K TOPLAM 1,041,006 1,181,253 1,156,030 1,126,769 1,110,605 1,191,655 1,073,425 1,202,957 1,271,027 1,443,810 1,895,303

AR-GE servislerinin yeterli olmaması, araştırma kuruluşları ve araştırmacılar tarafından gübre kullanımı 
konusunda elde edilen bulguların uygulamaya aktarılmasının önünde ciddi bir engel olarak duruyor.  
Nitekim birkaç örnek haricinde, uygulamada taban gübre olarak tanımlanan, özellikle 20-20-0 ve 15-15-
15 gibi klasikleşmiş kompoze gübre üretiminin dışına çıkmıyor. Batı ülkelerinin kompoze gübre üretim 
tipleri incelendiğinde aradaki uygulama farkı açık olarak görülüyor.

Çiftçiye gübreleme konusunda danışmanlık veren uzmanların çoğunun, TSE ve EC normlarına uygun 
üretilmiş yeni gübrelere dair yeterli teknik bilgiye sahip olmadığı gözleniyor. Bundan dolayı, yeni 
formülasyonlu gübrelerin üreticiler tarafından yaygın olarak kullanılmıyor. 

Ülkemiz kimyasal gübre tüketiminin, planlı kalkınma dönemlerindeki değişimi fiziki toplam olarak 
4.129.000 ile 5.148.000 ton arasında değişerek ortalama 4.827.000 ton oldu.

Türkiye’de gübre tüketimi, uygulanan destek ve teşvikler sayesinde hızlı bir artış gösteriyor. Fakat son 
yıllarda artış hızı yavaşladı ve son iki yılda önemli oranda azaldı. Artan nüfus ve değişen beslenme 
alışkanlıkları tarımsal üretimi artırmayı kaçınılmaz kılıyor. Bu da çiftçilerin üstünde gübre kullanım 
konusunda ciddi bir baskı oluşturuyor.

Fakat son yıllarda döviz kurlarındaki aşırı artış, gübreyi üretici için önemli bir konu haline getiriyor. 
Ülkemizdeki gübre arzı yetersizliği ve kur baskısı sonucunda gübre, tarımın en önemli maliyet 
kalemlerinden biri haline geldi. Özellikle tedarik zincirinin bozulmasıyla pandemi döneminde fiyatlarda 
%60’a varan bir artış yaşandı ve sıkıntı oldukça arttı.9 Gübreye gelen zamlar gübre maliyetini oldukça 
artırdığı gibi üreticiyi de başka yollar aramaya itiyor. Bu durum, son dönemde karşımıza eski usul gübre 
kullanımlarını gündeme getiriyor.

9 https://imecemobil.com.tr/haberler/kimyevi-gubre-fiyatlarinda-artis-yuzde-60i-gecti/
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Kompost
Kompost, toprağı gübrelemek ve iyileştirmek için kullanılan bileşenlerin bir karışımıdır. Yaygın olarak, 
bitki ve gıda atıklarının fermantasyonuyla elde edilen organik maddelerin geri dönüştürülmesiyle 
hazırlanır. Bitki besinleri, solucanlar ve mantar miselyumu gibi faydalı organizmalar kompostun 
zengin bir yapıda olmasına olanak tanır.  

Kompost kullanımı son dönemde popülerleşmeye başlayan bir konu. Biz de bu araştırmada konuyu 
ele alan bir bilgi notu eklemeye karar verdik. Bahçelerde, peyzajda, kentsel tarımda ve organik 
tarımda toprak verimliliğini artırmak için kompost kullanılır. Kompostun faydaları, ekinlere gübre 
olarak besin sağlamak, toprak düzenleyici olarak hareket etmek, toprağın humus veya hümik asit 
içeriğini artırmak ve topraktaki patojenleri bastırmaya yardımcı olan faydalı mikrop kolonilerini 
tanıtmaktır. Toprağın, bitki köklerinin ve komposttaki besinlerin doğal etkileşimi, toprağın su tutma 
kabiliyetini artıran ve toprak erozyonunu kontrol eden toprak yapısını iyileştirir. Kompost, arazi ve 
akarsu ıslahı, sulak alan inşaatı ve çöplük örtüsü için kullanılabilir.

En basit düzeyde kompostlama, ‘Yeşiller ’ ve ‘Kahverengiler ’ karışımının bir araya getirilmesini 
gerektirir. Yeşiller; yapraklar, çimenler ve yiyecek artıkları gibi azot bakımından zengin malzemelerdir. 
Kahverengiler; sap, kâğıt ve talaş gibi karbon bakımından zengin daha odunsu malzemelerdir. 
Malzemeler, aylarca süren humusa parçalanma süreci için ıslatılır. Çoğu organik standart, kompostlama 
işlemi için en az altmış gün talep eder. Bununla birlikte kompostlaştırma, ölçülen su, hava, karbon 
ve azot bakımından zengin malzeme girdileri ile çok adımlı, yakından izlenen bir süreç olarak 
da gerçekleşebilir. Ayrışma işlemi; bitki maddesinin parçalanması, su eklenmesi ve karışımın açık 
yığınlar veya sıralar kullanan bir işlemde düzenli olarak döndürülmesiyle havalandırma sağlanarak 
desteklenir. Mantarlar, solucanlar ve diğer detritivorlar organik materyali daha da parçalar. Aerobik 
bakteri ve mantarlar, girdileri ısı, karbondioksit ve amonyuma dönüştürerek kimyasal süreci yönetir.

Aslında kompost sanıldığı gibi gübre değil hayvansal ve bitkisel atıklardan gübre elde edilen işlemin 
genel adıdır. Hayvan dışkılarının fermente edilerek toprakta kullanılmasından, solucanlar aracılığıyla 
mutfak atıkların işlemden geçirilmesine kadar tüm süreci kapsayan kompostlar son dönemde 
şehirlerde ve tarımsal işletmelerde oldukça popüler hale gelmiştir. 

Bu konuyu sayın Süleyman Taban şöyle açıklıyor: “Aslında kompost sonucu ortaya çıkan gübre 
de işe yarar, fakat ne derece işe yaradığının ölçülmesi gerekir. Ortaya çıkan karışımın doğrudan 
toprağa uygulanması faydadan çok zarar getirebilir. Bu yüzden onu da ölçmek, ihtiyaç duyulursa 
bazı eklemeler yapmak durumunda kalabiliriz.”

 Ziraat Mühendisi Uğur Yüksel aynı konuda saha tecrübesine dayanarak, “Elbette daha sağlıklı 
olmakla birlikte biz genelde kompost ve türevlerini daha çok ek materyallerle birlikte kullanmayı 
tercih ediyoruz. Yani üç ton fosfatı tek başına araziye tavsiye etmektense 1800 kg fosfatı araziye 
verip üreticinin çiftliği varsa oradan fermente hayvan gübresi yahut kompost kullanmasını tavsiye 
ediyoruz,” şeklinde bir açıklama getirdi.

Kimyasal gübrenin pek alternatifi olmamakla beraber organik bazlı gübreler daha çok üretici 
tarafından tercih edilmeye başlandı. Üretim süreçleri ve dış etkenler nedeniyle bu üretimin de 
analizden geçmesi hayati önem taşıyor.
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Çiftçilerin Kullanım Konusundaki Sorunları
Domates’in Gübrelenmesi Hikayesi

“Günlerden bir gün bir uzman arkadaşımız domates gübrelemesi anlatmak için sahaya gidiyor. Bir saatlik 
güzel bir sunumun ardından soru istiyor. Bir vatandaş, “Hocam bize domates gübrelemesi anlat,” diyor. 
Herhalde ben anlatamadım diyerek, bu kez yarım saate sığdırıp anlatıyor. Bir başka vatandaş kalkıp söz 
istiyor ve “Domates nasıl gübrelenir?” diye soruyor. Sunumu tekrar 15 dakikada anlatan arkadaşımız 
sonunda köy muhtarı söz isteyince, “Muhtar herhalde durumu toparlayacak,” diye seviniyor. Muhtar, 
“Hocam biz anlamadık,” deyince biraz da kızan arkadaşımız “Bir dönüme 40 kilo dap, 15 kilo fosfat,” diyor 

ve tüm salon onu ayakta alkışlıyor.” 
 

Bu hikâye görüşmeler esnasında Prof. Dr. Süleyman Taban tarafından anlatıldı. Ayrıca bazı çiftçi 
görüşmelerinde başka hikayelere de rastladık. Çiftçilerin gübre kullanımı ile alakalı deneyimlerini 

aktarmadan önce gerçekleştirdiğimiz anketin sonuçlarına bakalım. 

Soru - 1

Gübreleme konusunda hangisi sizin için doğrudur?

a)Gübrenin verimle bir 
bağlantısı yoktur; 2.0c)Çok gübre kullanımı  

verim arttırır; 2.8

b)Doğru gübre kullanımı 
verim arttırır;

95.2
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Araştırmamıza katılan çiftçilerimizin neredeyse tamamının, doğru gübreleme verim artırır tezini desteklemesi 
önemli. Bu anketi uyguladığımız genel kitle, ülkemizdeki ortalama çiftçi yaşının altında. Bu sebeple bu 
durum gelecekteki tarımsal gübre kullanımının daha bilimsel temellere dayanacağını gösteriyor.

Kullanılan gübre oranlarına baktığımızda %43,1’lik kesimin endüstriyel gübre kullandığını görüyoruz. 
Gübreleme noktasında kullanılması gereken gübrelerin endüstriyel gübre olduğu ifadesinin çoğunlukla 
desteklenmesi, uzmanlarımızın görüşüyle örtüşüyor. Uzmanlarımız, bekletilmiş hayvansal gübre yahut 
kompost kullanımını daha çok destekleyici olarak kullanmayı öneriyorlar. Bu noktada bitki besleme 
uzmanı Prof. Dr. Süleyman Taban ise, “Elbette ki hayvansal gübre kullanılabilir. Fakat bu kullanımın da 
şöyle bir riski var: Mevcut içeriğinde ne kadar organik madde kaldığını bilemeyiz. Bu yüzden analizden 
sonra bazı eklemeler yapılmalı yahut bu gübreler destekleyici olarak kullanılmalı,” notunu düşüyor.

Gübrelerin etkilerine dair farkındalığı ölçmek amacıyla sorduğumuz soruya aldığımız yanıtsa bir hayli 
şaşırtıcı. Üreticilerimizin %63’ü gübrelerin etkisini daha çok tecrübe ederek görmeyi tercih ediyor. 
Gübrelerin içerikleriyle ilgili ön araştırma yapılmıyor. 

Bu noktada üreticimiz Bay X’in şu görüşü oldukça aydınlatıcı bir unsur olabilir: “Ben başlangıçta bu işleri 
yaparken azot neymiş fosfor neymiş çok ilgimi çekmedi. Bana bunu atacaksın dediler, attım. Kimi zaman 
toprağımda yanma oldu. Kimi zaman ekinim tarlada kaldı. Bir sene bir bayinin dediği ürünümü yakarsa 
öteki sene başka bir bayiye giderdim.”10  

Üreticimiz olan Bay Z ise şöyle diyor, Yakın zaman içerisinde kanserojen madde içerdiği için yasaklanan 
bir gübre vardı. Biz bu gübreyi yıllardır kullanıyorduk ve pırıl pırıl üzümler elde ediyorduk.”11

Bu ifadeler aslında deneyim odaklı gübre kullanımına geçmişteki yatkınlığı gözler önüne seriyor.

Soru - 2

Soru - 3

Gübre tüketiminizde ağırlıklı rol neye ait?

Gübrelerin içeriğini inceler misiniz?

b) Bekletilmiş 
hayvansal gübreler; 28.6

a)Kullandığımdaki 
etkisini görebiliyorum;

63.7
b)Kullandığım gübrenin ne içeriğe 

sahip olduğunu biliyorum;
24.4

c)Suya toprağa ve havaya 
etkilerini tahmin edebiliyorum;

11.9

a)Organik 
gübreler;

28.3
c)Endüstriyel 

gübreler;
43.1

11 Manisa’da üzüm bağı olan bir çiftçi şimdi İmeceMobil Gübreleme Önerisi Servisi kullanıyor.

10 Şanlıurfa Hububat ekimi yapan bir çiftçi İmeceMobil Gübreleme Önerisi Servisi kullanıyor.
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Yaptığımız literatür taramasında gördük ki pek çok insan tarımsal ürünün kalitesini anlamak için lezzet 
algısından ölçüm yapıyor.12 Biz de ürün kalitesi sormak yerine lezzetini sorduk. Soru 4’e ait grafikte 
de görüldüğü üzere üreticimiz bu konuda üç farklı görüşe sahip. Net bir ayrım olmamakla birlikte 
gübrelemenin ürün kalitesini artıran bir süreç olduğu fikri ağır basıyor.

Soru - 4

Gübreleme konusunda hangisi doğrudur?

b) Gübre bitkisel üretimde 
ürünün lezzetine etki etmez; 

36.5

a)Gübre bitkisel üretimde 
ürünün lezzetini arttırır; 

41.6

c)Gübreleme bitkisel üretimde 
ürünün lezzetini azaltır; 

21.9

12 Şen, Ali & Aktaş, Nazan. (2019). Gastrofizik: Yeme Davranışı ve Lezzet Algısında Yeni Bir Yaklaşım.

Soru - 5

Gübreler konusunda hangisi sizce gerçektir?

c) Kontrollü gübreleme ekinlerin 
insan sağlığına faydalı hale 

gelmesini sağlar; 65.4

a)Kontrollü de olsa gübreleme ekinleri 
insan sağlığına zararlı hale getirir; 

18.3

b)Kontrollü gübreleme ekinlerin insan 
sağlığına etkisini değiştirmez;

16.3
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b)Danışmanım var;
14.6

Soru - 6

Gübreleme konusunda algıyı ölçtüğümüz, Soru-5’te çıkan sonuçlar, üstüne dikkatle odaklanılması 
gereken bir nokta. Soruyu cevaplayan çoğunluk, uzman görüşlerimizle paralel cevap vermiş. Fakat, 
cevap verenlerin %34,6’lık kısmıysa yanlış düşünceye sahip.

Bu konuda Uğur Yüksel şunları söylüyor: Elbette ki gübre dediğimiz kimyasal bir madde fakat eğer 
doğru zamanda doğru şekilde kullanılırsa yani kontrollü bir şekilde uygulanırsa sorun yaşanmaz.

Bu konudaki karmaşık fikirlerin temelinde yatan sebeplerin başında konu hakkında çıkan yanlış ve 
yanıltıcı haberler var. Günümüzde gübre endüstrisinde maalesef birey ve toplum sağlığına zarar 
veren ürünler mevcut. Tarım ve Orman Bakanlığı bu ürünlerle ilgili denetimleri gerçekleştirip yasal 
mevzuatlara göre bu ürünleri yasaklıyor. Yasaklanan ürünler ise sonrasında piyasadan bakanlık 
tarafından toplanıyor.

Gübrelemenizi neye göre yapıyorsunuz?

c) İmeceMobil servisini 
kullanıyorum; 5.6

d) Elimdeki imkanlar  
çerçevesinde şekilleniyor; 

34.6

a)Yılların 
tecrübesi;

45.2
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c)Finansmanım yok;
19.3

Soru - 7

Gübreleme konusunda danışmanlığa yatırım yapmıyorum çünkü,

a) Yeni dijital çözümleri 
kullanıyorum; 11.4d)Benim bilgim bana yetiyor; 

39.6

b)Danışmanım 
var;
30.7

Soru 6 ve 7 grafiğinde inceleyebileceğiniz ifadeler bu araştırmada karşılaştığımız en ciddi sorunu gözler 
önüne seriyor. Bu soruya verilen cevaplara baktığımızda üreticimizin halen uzman görüşü ve İmeceMobil 
gibi dijital çözümler yerine büyük çoğunlukla yıllardan gelen tecrübesine güvendiği görülüyor. Soru 6 ve 
Soru 7 grafiklerinde görüldüğü üzere pek çok çiftçi, gübreleme hususunda danışman ihtiyacı duyuyor. 
Bu da aslında derinlemesine görüşmelerde karşımıza çıkıyor. 

Örneğin; Bay Z şöyle bir anısını aktarıyor: Geçtiğimiz yıllarda çalıştığım danışman maalesef beni doğru 
yönlendirmesi gerekirken kontrolsüz bir şekilde gübre kullanımına yönlendirdi. Bu kontrolsüz sürecin 
sonunda bahçem zarar gördü ve ürünlerim yandı. Bu olaydan sonra İmeceMobil’in Gübreleme Önerisi 
Servisine geçtim ve gayet memnunum.

 Böylelikle Bay Z, danışmanından dolayı yaşadığı sıkıntıları da ifade ediyor. 

Sayın Süleyman Taban ise bu konuda şunu söylüyor: Tarımsal danışman bir doktora benzer, bazı 
durumlarda bir analiz yapmadığı sürece elindeki sorunun mahiyetini bilme şansı yoktur. Bunu bir doktora 
gitmek gibi düşünün, doktora gittiğinizde sorununuzu anlamak için nasıl bir tahlil yapıp onun sonucuna 
göre yorum getiriyorsa, tarımsal danışman da aynı şekilde toprak analiziyle doğru yorumu getirir.
Danışmanlık maliyetleri de başka bir sorun. Özellikle küçük ölçekli üreticilerimiz sıklıkla danışmanlık 
maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle sıkıntı çekiyor. Kısmen de olsa orta ölçekli üreticilerimiz de danışmanlık 
hizmetlerine erişmekte zorluk yaşıyor.

Örneğin; bir Kibele Projekt danışanı ve İmeceMobil Gübre Servisi kullanıcısı S Bey bize şunu söyledi:   
“İmeceMobil’in Gübre Servisini ve Kibele Projekt’ten aldığım tarımsal danışmanlık hizmeti öncesi sağlıklı 
gitmeyen bir tarımsal üretim sürecim vardı. Doğru gübreyi kullanmak ve sağlıklı bir tarımsal üretim 
yapabilmek için çok sık toprak örnekleri almak zorunda kalıyorduk. Bu durum bizi hem ekonomik olarak 
zor duruma düşürüyordu hem de ekili ürünümüzün olduğu dönemlerde zorluyordu. Neyse ki şu an 
böyle bir sorunumuz kalmadı.”13

Bütün bunların sonucunda şunları söylememiz mümkün:

1) Çiftçiler gübre konusunda çok ciddi önyargılara sahip.
2) Çiftçiler danışmanlık hizmetlerine şüpheyle yaklaşıyor.
3) Çiftçiler gübre konusunda kendi tecrübelerine fazlasıyla güveniyor.
4) Danışmanlık hizmetleri çiftçilerin finansmanlarını zorluyor.
5) Hatalı gübre kullanımı üreticilerin maliyetlerini artırıyor, topraklarına zarar veriyor.
13 S Bey Bursa Gemlik bölgesinde 24 dönüm arazide organik zeytincilik yapıyor. Kendisi İmece Gübreleme Önerisi Servisi kullanıcısı ve aynı zamanda Kibele Projekt danışanı.
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İmeceMobil Neleri Değiştiriyor? 
İmeceMobil Gübreleme Servisi nedir?

İmeceMobil Gübreleme Önerisi Servisi tarlanızın ya da bahçenizin konumuna ve ürününüzün gelişim 
evrelerine göre özel olarak hazırlanan, tamamen Türk çiftçisi için geliştirilmiş bir servistir.

Gübreleme önerilerimiz ile gereken besin elementi, gerektiği kadar ve gerektiği zamanda toprağa 
verilmiş oluyor. Doğru kullanımın sonucunda, topraklarımızın kirlenmesinin önüne geçerken bir 
yandan da dışa bağımlı bir girdi kaleminde tasarruf sağlıyoruz.

İmeceMobil Gübreleme Önerisi Servisi’nde en doğru netice toprak ve bitki besleme uzmanlarımıza 
belirttiğiniz toprak analizi değerleri baz alınarak hesaplanır. Ancak, toprak analiziniz yoksa İmeceMobil 
sistemlerinde yer alan toprak verimlilik değerleriyle konumunuza ve ürününüze özel bir gübreleme 
önerisi hazırlanır.

Yapmış olduğumuz saha testlerinde;
• %45’e varan verim artışı yaşandığını,

• %25’e varan girdi maliyetini düşürdüğünü,

• %35’e varan oranda hatalı gübre kullanımının önüne geçildiğini hesapladık.

Yaptığımız görüşmelerde gerek danışmanlık maliyetleri sorununu gerekse de danışmanlığa güven 
sorununu İmeceMobil’in çözmeye başladığını gözlemledik.

Örneğin; Bay S şunları söyledi: Açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum. Sürekli toprak analizi 
yaptırmak ve uzmanlara gitmek yerine İmeceMobil’i kullanmaya başladım. Açıkçası hem danışmanlık 
ücreti bakımından ciddi tasarruf ettim hem de artık çok daha az gübre kullanıyorum. Bu bizim için 
büyük bir artı oldu. Üründe de sıkıntı yaşamıyorum.

Bir diğer üreticimiz olan Bay Z ise şunları dile getirdi: “Özelikle artık ne kullandığımı biliyorum. Bu çok 
önemli. Ayrıca eskiye nazaran çok daha düşük miktarda gübreyle ürün alıyorum. Uzun süredir tarlada 
ürünüm de yanmadığı için oldukça mutluyum.”

Son olarak en büyük arazi sahibimiz Bay Y biraz daha farklı bir ifade kullanıyor. Ona göre İmeceMobil 
servisi bakın neleri değiştirmiş: “İmeceMobil’i kullanmaya başlamadan önce hem suya hem de 
gübreye dünyanın parasını yatırdım. Benim 2500 dönüm arazim var, vallahi gübreye para yetiştirmeye 
çalışmaktan canım çıkıyordu. Her yere artezyen de açtım. Benim gözüm gönlüm açıldı, teknoloji güzel 
şeymiş. Gerçi hâlâ attığım gübre gözüme az geliyor. Yani azıcık daha kullansak mı diye uygulamaya 
soracak gibi oluyorum ama önemli olan hem ürünlerimin lezzeti hem de sağlığı. Onlar ne kadar 
sağlıklı olursa onu yiyenler de o kadar sağlıklı olur. Hem benim kazancımın bereketi de artar inşallah.”

Tarım sektöründe insan faktörü gerek teknoloji geliştirenler gerekse de yatırımcı tarafından sıklıkla göz 
ardı ediliyor. Fakat, insanı iyileştiren her gelişme aslında tarımı da iyileştirecek gelişmeleri doğuruyor. 
İhmal edilen insan faktörü, tarım için oldukça yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Bu noktada İmeceMobil’in 
Uydu Destekli Sulama Servisi ve Gübreleme Servisleri’nin insanı odağına alan ve doğru verilerin 
ışığında fayda sağlayan teknolojiler olduğunu gözlemledik. Bu gözlemlerimizi ise elimizdeki veriler ve 
bitki besleme uzmanlarının yaptıkları katkılarla doğrulamayı başardık.
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