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Yasal Not: 
2021 Kibele Projekt Danışmanlık Limited Şirketi tüm 
hakları saklıdır. 

Bu doküman Kibele Projekt Danışmanlık Limited 
Şirketi’nin danışmanlık faaliyetleri kapsamında, kişisel 
kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. 
Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması 
tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen 
görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu 
raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak 
güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya 
diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak 
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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Tarım için oldukça önemli bir girdi kalemini oluşturan gübre, genelde fiyat artışlarıyla anılırken, 
özelde de çevre ve insan sağlığına zararlarıyla tanınmaktadır. Uzun süredir tarım yapılan topraklar 
için oldukça önemli bir ihtiyaç olan gübre, her ne kadar hayati olsa da,  toprak ve su için bir tehdide 
dönüşebilme olasılığı oldukça yüksek bir materyaldir.

Gelecekte özellikle nüfus artışı nedeniyle tarımsal üretim üzerinde ciddi bir artış baskısı oluşacaktır. 
Bu durum gübre kullanımını da arttıracaktır. Ülkemizde oldukça popülist bir çizgide ele alınan 
gübre konusu üstüne hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor. Gübrenin, geçmiş ve gelecekteki 
trendleri dikkatli takip etmemizi gerektirecek stratejik bir başlık olarak incelenmesi gerekiyor.

Gübre özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde fiyatlarıyla da öne çıkan bir girdi kalemidir. Bu 
da araştırmanın içinde incelenen bir diğer önemli konudur. Bu raporda özellikle gübre tasarrufu 
ve verim artışı iddiasıyla öne çıkan İmeceMobil’in Gübreleme Önerisi Servisi konusunda detaylı bir 
inceleme gerçekleştirilmiştir. Kullanıcıların bu konudaki deneyimi de oldukça önemli bir anahtar 
olacaktır.1

Araştırmada öncelikle literatür taramasından faydalandık. Gübrelemeyle ilgili dünyada  ve ülkemizde 
genel tartışma konuları ve sorunları üzerine araştırma yaptık. Ardından, İmeceMobil’in kullanıcı 
datasına rastgele seçim metodu ile sorular yönelttik. Bu sorular sonucu elde ettiğimiz kanaatleri 
uzmanlara danışarak doğruluk analizi gerçekleştirdik ve bir karşılaştırma yaptık. Ardından rastgele 
erişim metoduyla bazı üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Anket esnasında kullandığımız 
demografik zemini, demografik veri grafiğimizden inceleyebilirsiniz. Anket ülkemizin 81 ilinden 
768 çiftçiye uygulanmıştır.2

Grafik 1 - Araştırmanın Demografik Altyapısı 

Yaş Cinsiyet İşletme Dağılım

Erkek; 81.6

Kadın; 
18.4

Bitkisel Üretim 
Tesisi; 56.727

Hayvansal Üretim 
Tesisi; 7.81118-24; 865+; 11

35-44; 26

25-34; 21
45-54; 34

1 Softtech Ventures kurum içi girişimi İmeceMobil’in talebi doğrultusunda Kibele Projekt olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik.
2 Araştırma kapsamında bir çok üreticimizle, telefonla veya video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi. Raporun muhtelif yerlerinde görüşlerinden faydalandığımız üreticilerimizin kişisel bilgilerini uzman-
larımızdan farklı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde gizleme gerekliliği görülmüştür.
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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

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.

Soru - 2

Gübre tüketiminizde ağırlıklı rol neye ait?

b) Bekletilmiş 
hayvansal gübreler; 28.6

a)Organik 
gübreler;

28.3
c)Endüstriyel 

gübreler;
43.1

Çiftçilerin Gübre Kullanımı Konusundaki Sorunları
Araştırmamızın odağında daha çok ülkemizdeki tercihlerin neler olduğu ve gübre konusundaki algının 
analiz edilmesi var. Çiftçilerimizin genel olarak gübreleme konusundaki fikirlerini sizlere sunmak isteriz.
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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.3

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.4

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

Soru - 3
Gübrelerin içeriğini inceler misiniz?

b)Kullandığım gübrenin ne içeriğe 
sahip olduğunu biliyorum;

24.4

c)Suya toprağa ve havaya 
etkilerini tahmin edebiliyorum;

11.9
a)Kullandığımdaki 

etkisini görebiliyorum;
63.7

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; “Elbetteki 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.

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

3 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.5 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

5 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.6

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.
6 S Bey Bursa Gemlik bölgesinde 24 dönüm arazide organik zeytincilik yapıyor. Kendisi İmece Gübreleme Önerisi Servisi kullanıcısı ve aynı zamanda Kibele Projekt danışanı.



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 bir çok özelliği sunan ücretsiz
bir mobil uygulamadır. Ayrıca, özel servisler altında “Gübreleme
Servisi” ve “Uydu Destekli Sulama Servisi” de yer almaktadır.

https://imecemobil.com.tr/
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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.
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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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Yasal Not: 
2021 Kibele Projekt Danışmanlık Limited Şirketi tüm hakları saklıdır. 

Bu doküman Kibele Projekt Danışmanlık Limited Şirketi’nin danışmanlık faaliyetleri kapsamında, 
kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem 
yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu 
konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak 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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