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     DERNEĞİN AMACI 
 Tarım bakanlığı başta olmak üzere tüm resmi kurum 

ve kuruluşlarla sektör arasında köprü görevi 

görmek. 

 Gübrelerin üretim, ithalat, ihracat ve piyasaya 

arzında yaşanan sorunlara çözüm önerileri 

getirmek. 

 İlgili bakanlıkların Avrupa Birliği uyum yasalarından 

dolayı yayınladıkları yasa ve yönetmeliklere 

sektörün adaptasyonunu sağlamak. 

 İnsan sağlığı ve çevreyi esas sorumluluk sayarak 

gübrelerin üretim, ithalat ve ihracatında ulusal ve 

uluslararası standartları baz alan politikalar 

izlemek. 

 Sektör arasında  ve işbirliğini ve dayanışmayı 

sağlamak.  



    YILLIK GÜBRE TÜKETİMİMİZ 

 KİMYEVİ GÜBRE                        5.5  milyon ton 

 

 ORGANİK GÜBRE                         733.000  ton 

 ORGANOMİNERAL GÜBRE             220.000 ton  

 ORGANİK KAYN. DİGER ÜRÜNLER 164.000  ton 

 TOPRAK DÜZENLEYCİLER               54.500 ton 

 MİKROBİYAL GÜBRE                            278  ton 

 SOLUCAN GÜBRESİ                          6.047  ton 

                           Yaklaşık  926.000 Ton 



      GÜBRE KANUNU 

 

 

 SAHTE GÜBRELER 

 GÜBRE ÜRETİM TESİSİLERİNİN  STANDARTLARININ 

BELİRLENMESİ 

 GÜBRE SATIŞI YAPAN ve SATIŞ YERLERİNİN DÜZENLENMESİ 



TÜRKİYE ULUSAL  

GÜBRE YÖNETMELİĞİ 

A) KİMVEVİ GÜBRELER (EC FERTILIZER’da yer almayan ürünler) 

B) ORGANİK GÜBRELER 

C) ORGANOMİNERAL GÜBRELER 

D) TOPRAK DÜZENLEYCİLER 

E) MİKROBİYAL GÜBRELER 

F) ENZİM İÇERİKLİ ÜRÜNLER 

G) ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER 

 



Toprak ve Yaprak analizi mutlaka yaptırılmalı 

gübrelemenin mutlaka bu analiz sonuncuna 

göre yapılmalı 

   TOPRAK VE YAPRAK ANALİZİ 

 



       Kimyevi gübre kullanımını azaltacak. 

 

 Kontrollü salgılanan kaplı gübrelerin teşviki 

 Damla sulama gübrelerin teşvik edilmesi. 

 

 

 

 

YENİ NESİL KİMYEVİ GÜBRELER   



SÜRDÜRÜLEBİLİRİR GÜBRE 

Klor ve sodyum içeren gübrelere sınır 

getirilmeli 

Ph ve EC düşük gübreler tercih edilmeli 

Agır metal iceren gübreler kullanılmamalı 

 



Organik gübre teşvikleri 

 Organik gübre üreten ve üretecek olan 

firmalara, önemli yatırım teşvikleri verilmesi. 

 Organik gübre kullanan çiftçilere devlet 

tarafından dekar başına destek verilmesi. 

 Çöplerden gübre üretimi yaygınlaştırılmalı. 

 Tarım bakanlığından tescilli olan  Leonardit, 

humik asit, fulvik asit ve deniz yosununda  

%18 olan kdv nin sıfırlanması. 

 Mikrobiyal gübrelerin, tescil ve ithalat 

prosedürlerinin kolaylaştırılması. 

 

 



    TEŞEKÜRLER    


