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ANTALYA - Atmosfer Laboratuvar’ın Ar-Ge çalışmaları 
KOSGEB destekli nanoteknolojik bitki besleme ürünlerini 
2012’de piyasaya sunacağını kaydeden 

ANTALYA - Atmosfer Laboratuvar’ın Ar-Ge çalışmaları KOSGEB destekli nanoteknolojik bitki 

besleme ürünlerini 2012’de piyasaya sunacağını kaydeden Serhad Tümay, “Tarımcı için yüzde 

25 verim artışı sağlayacak nanoteknolojik bitki besleme ürünümüz aynı zamanda ilgili üründe 

renk, koku ve tad artışı da sağlayacak” dedi 

Antalya’da tarım ve çevre analiz laboratuvarı olarak hizmet veren Atmosfer Laboratuvar, 

yüzde 25 verimlilik artışı sağlayacak nanoteknolojik gübreyi piyasaya sunmaya hazırlanıyor. 

Ar-Ge çalışmaları Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) tarafından da desteklenen nanoteknolojik bitki besleme ürünlerini 

2012’de piyasaya sunacaklarını belirten Atmosfer’in sahibi Serhad Tümay, “2001 yılında 

kurduğumuz laboratuvarımız 2008 yılından bu yana Antalya’da tarım ve çevre analiz 

laboratuvarı olarak hizmet veriyor. Tarım analiz laboratuvarı olarak Türkiye’de ilk üç 

laboratuvar arasında yer alıyoruz” dedi. Nanoteknoloji ile ilgili Ar-Ge çalışmasını KOSGEB 

desteği ile bu sene mayıs ayında başlattıklarını ve bu ürünle önümüzdeki yıl içinde tarım 

sektöründe dünyada ve Türkiye’de ilk olmayı hedeflediklerini kaydeden Tümay, “Bu alanda 

özellikle bitki besleme ürünü ve yarı mamul hammadde üretimi için çalışmalarımız devam 

ediyor. Bu alan tüm dünyada ve ülkemizde oldukça yeni. Görünen o ki, önümüzdeki yıllarda 

bu alanda daha fazla gelişme görülecek. Bu noktada devletimiz KOSGEB vasıtası ile büyük bir 

destek vermiş ve yolumuzu açmıştır. Projede Akdeniz Üniversitesi’nden ve öğretim 

üyelerinden de danışmanlık desteği alıyoruz. Tarımcı için yüzde 25 verim artışı sağlayacak 

nanoteknolojik bitki besleme ürünümüz aynı zamanda ilgili üründe renk, koku ve tad artışı da 

sağlayacak. Projemizi 4 milyon Euro’luk bir yatırım maliyetiyle hayata geçireceğiz” dedi. 

Toprak, yaprak, gübre, su, atık su, atık yağ ve atık çamur analizleri yaptıklarını ve 480 

metrekare alanda 12 personel ile hizmet verdiklerini aktaran Tümay, gübre analizinde az 

sayıda tescil analizi yapabilen laboratuvarlardan biri olduklarını aktardı. Tümay, çevre analizi 

konusunda Çevre Bakanlığı’nca endüstriyel atık yağ, atık çamur ve toprak ile su ve atık su 



konularında yetkilendirilmiş bir laboratuvar olan Atmosfer’in atık yağ ve atık çamur 

konularında tüm Türkiye’den numune kabul ettiğini kaydetti. Laboratuvarın TSE EN ISO 17025 

belgesine sahip olduğunu belirten Tümay, “Tüm Türkiye’den müşterilerimiz Aras Kargo ile 

kargo ücreti ödemeksizin bizlere numunelerini gönderebilirler” şeklinde konuştu. 

Devlet desteğine ihtiyaç var 

Yaş sebze meyve ihracatı yapan Türkiye ortaklı bir Azerbaycan firmasının ve Türkiye ile 

Azerbaycan hükümetlerinin ortak bir yatırımının toprak analizlerini üstlendiklerini bildiren 

Tümay, aynı zamanda Bulgaristan’da özellikle mısır ve patates ile ilgili tarım yapılan 

arazilerdeki ağır metalle ilgili sorunların çözümü için bu arazilerin de toprak analizlerini 

kendilerinin yaptıklarını ve ”İyi Tarım Uygulamaları” alanında Türkiye’de Migros’ lara mal satan 

tüm çiftçilerin tarım arazisi, toprak ve su analizlerini yaptıklarını belirtti. 

Sektörün devlet desteklerine çok ihtiyacı olduğunu aktaran Tümay, “Maalesef hiçbir işletme ya 

da üretici zorunlu olmadıkça analiz yoluna gitmiyor. Bu da işletmenin kör şekilde üretim 

yapması ve çevreye ve insan sağlığına zarar vermesi anlamına geliyor. Bu yüzden mutlaka 

devlet otoritesinin tüm denetlemelerinde analizin önemini bilerek bu alanda yaptırım ve 

desteklerini sektörden eksik etmemesi gerekiyor” diye konuştu. 
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