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?NİÇİN 
PANCAR 
EKMELİYİM

 Türkşekerin bir asırlık 
sözleşmeli tarım tecrübesi 
ile çiftçinin her zaman 
yanında olması,

 Üretilen pancarın 
tamamına alım ve fiyat 
garantisi verilmesi,

 Pancarda planlı üretim 
olması nedeniyle diğer 
ürünlere göre üreticilere 
istikrarlı gelir sağlaması,

 Pancarın en önemli 
gidileri olan gübre ve 
tohumun zamanında ve 
ucuz fiyatla, Türkşeker 
tarafından temin edilerek 
çiftçinin cebinden peşin 
para çıkmadan ayni avans 
olarak verilmesi,

 Pancarın; çapa, sulama ve 
söküm dönemlerinde nakdi 
avans verilmesi,

 Verilen tüm ayni ve 
nakdi avanslardan hiçbir 
şekilde faiz alınmaması,

 Fabrika merkezine pancar 
teslim eden üreticilere 
nakliye bedelinin ödenmesi,

 Fabrikalarda yan ürün 
olarak elde edilen yaş 

pancar posasından 
üreticilere bedelsiz 
olarak istihkak posa 
verilmesi,

 Talep eden üreticilere 
istihkak yaş pancar posa 
bedelinin erken dönemde 
nakdi olarak ödenmesi,

 Sürdürülebilir tarımsal 
üretim için pancarda 
münavebe uygulanması 
nedeniyle, pancardan 
sonra tarlaya ekilecek 
buğdayda yaklaşık %20 
verim artışı olması,

 Pancarın münavebe bitkisi 
olması nedeniyle toprak 
verimliliğinin korunması,

 Pancarın diğer bitkilere 
göre doğal afetlerden 
(dolu, fırtına) daha az 
etkilenmesi,

 Ülkemizin ihtiyacı olan 
pancar şekerinin yerli 
üretimle karşılanması,

 Şeker Fabrikalarının 
ziraat teşkilatı ile her 
türlü tarımsal konuda 
üreticilere teknik destek 
sağlaması

tüketicinin yanında

TÜRKŞEKER

qTahıl bazlı yem üretimi 
yapan Türkşeker, yem 

protein değerlerini üreden 
değil; içeriğindeki arpa, kepek, 
yulaf, pamuk küspesi, soya gibi 
yağlı yem bitkilerinden elde 
ediyor. Kaliteli yem rasyonuna 
sahip yemlerine ek olarak 
zenginleştirilmiş vitamin, 
mineral katkılı tamamlayıcı yem 
grubu çeşitleriyle de sektörde 
öncü olan Türkşeker, kaliteli 
yemi uygun fiyata çiftçisi ve  
üreticisiyle buluşturarak yem 
piyasasında gün geçtikçe 
güçleniyor.

qTürkşeker Tarım’ın 
sözleşmeli tarım ve 

münavebe ekim sistemi 
kapsamında 2021 yılında 
1617 çiftçiye alım garantisi 
vererek, imzalanan hububat 
sözleşmesi karşılığında 
545 bin dekar arazi üzerine 
buğday, arpa, yulaf, 
mercimek, fasulye tohumu 
ekimi yapıldı. Türkşeker 
Tarım A.Ş. sözleşmeli tarım 
kapsamında tüm üretimi 

kendi denetimi altında ve 
kendi reçetesine uygun 
olarak yaptırıyor. Topraktan 
rafa kurulan dağıtım ağıyla 
birlikte son tüketicinin 
kaliteli ürüne uygun fiyatla 
ulaşmasına katkı sağlanıyor. 
Bunun yanı sıra mevcut 
sistemde tam kapasite 
çalışma imkanı bulamayan 
fabrikalara ise üretim 
yaptırmak suretiyle sanayici 
destekleniyor.TARIM A.Ş.

Kaliteli yem 
uygun fiyata 
üreticiyle 
buluşuyor

Tarlada çiftçi rafta 
tüketici kazanıyor

Sözleşmeli tarım modeliyle 
kaliteli ürünü tüketicinin 

sofrasına taşıyan 
Türkşeker, aynı zamanda 

sağladığı ürün garantisi ile 
üretimi de destekliyor. Son 

tüketicinin kaliteli ürüne 
uygun fiyatla ulaşmasını 

hedefleyen Türkşeker, yem 
üretimiyle çiftçinin de girdi 

maliyetlerini düşürüyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş. iştiraki olan 
Türkşeker Tarım A.Ş., 

sözleşmeli tarımda bir asırlık 
pancar tecrübesini pancar 
dışı ürünlere de aktararak 
temel gıda ürünleri, topraksız 
seracılık, tarımsal girdiler 
ve hayvan yemi alanlarında 
faaliyetlerini sürdürüyor. 
“Tarladan rafa” felsefesi 
ile faaliyetlerini yürüten 
Türkşeker Tarım A.Ş., paketli 
kristal şeker, küp şeker, un, 
makarna, salça ve bakliyat 
grubunda yer alan temel gıda 
ürünlerini market raflarında 
tüketicisi ile buluşturarak 

yüksek kaliteyi uygun fiyata 
sofralara taşıyor.

TOPRAKSIZ SERADA 
DOMATES ÜRETİMİ 
Ankara Şeker Fabrikası 

yerleşkesinde 23 bin metrekare 
alan üzerine kurduğu kontrollü 
topraksız serasında 2020 yılı 
sonunda ilk fidelerini dikerek 
topraksız tarım uygulamalarını 
hayata geçiren Türkşeker, 
2021 yılı Mart ayı sonunda 
Ankara’daki serasında ilk 
domates hasadını yaparak 
ürünlerini marketlerde 
vatandaşların tüketimine 
sunuyor.


