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Değerli Bayi ve Yetkili Satıcılarımız, 

 

Hepinizin malumu olduğu gibi Koronavirüs konusunda devletimizin aldığı önlemler 

ve halkımızın bu konudaki duyarlılığı sayesinde ülke olarak dünyaya örnek teşkil 

eden başarılı sonuçlar almış ve pandemi ile mücadelede yeni bir safhaya geçmiş 

bulunuyoruz. 

 

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart tarihinden bu yana 

olağanüstü bir süreç yaşadık. Bilinmezliklerle ve zorluklarla dolu olan bu süre 

zarfında gerek toplum düzeni, gerek ekonomi, gerekse bireysel hayatlarımız açısından 

birçok sıkıntıyı göğüslemek zorunda kaldık. Fakat bu süreç aynı zamanda birbirimize 

daha sıkı kenetlenmemizi sağladı. Elbirliğiyle verdiğimiz bu mücadelenin olumlu 

neticelerini bugün açıkça görüyoruz. 

 

Yine bu süreçte tarımın vazgeçilmezliği ve stratejik önemi bir kez daha net bir şekilde 

görüldü. Herkesin evine çekildiği bu dönemde çiftçimiz tarlada üretimini sürdürerek 

gıda zincirinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağladı. Türkiye olarak, tüm 

çiftçilerimize şükran borçluyuz. 

 

Toros Tarım olarak biz de çiftçinin en önemli girdilerinden biri olan gübre tedarikinin 

devam etmesini bir sorumluluk olarak gördük ve pandemi süresince tüm 

tesislerimizde üretimimizi tam kapasiteyle kesintisiz bir şekilde sürdürdük. 

Çalışanlarımızın ve siz değerli bayilerimizin sağlığını korumaya yönelik olarak 

aldığımız önlemler sayesinde, bu dönemi kayıpsız ve sorunsuz bir şekilde atlatmış 

olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

 

Bildiğiniz gibi, devletimizce açıklanan normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran 

tarihinden itibaren seyahat yasakları kalkmış olacak. Bizler de yine her türlü önlemi 

almak suretiyle, 1 Haziran’dan itibaren ofiste çalışma düzenine dönüyoruz. 

Geçtiğimiz süreci, her ne kadar gönüllerimiz bir olsa da, birbirimizden uzakta 

geçirmek zorunda kaldık. Yeni dönemde birbirimize daha yakın olarak, kol kola, her 

zamankinden daha yoğun çalışarak kaybettiğimiz zamanı telafi etmenin çabası 

içerisinde olacağız. 

 

Her ne kadar hayatımızın tam olarak normale dönmesini büyük bir sabırsızlıkla 

beklesek de, pandemi ile mücadelenin ve Koronavirüs tehdidinin tüm ciddiyetiyle 

devam etmekte olduğunu önemle hatırlatmak isterim. Bu nedenle yeni dönemde de 
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sağlık odaklı önlemlerimiz devam edecek. Siz değerli bayilerimizden de, geçmiş 

dönemde olduğu gibi alınan önlemlere harfiyen uymanızı ve çiftçilerimizin de doğru 

bir şekilde yönlendirilmesi konusundaki desteğinizi sürdürmenizi önemle rica 

ediyorum. 

 

Yeni dönemin sağlık, esenlik ve bereket getirmesi dileğiyle,  

 

 

Mehmet Sadıkoğlu 

Toros Tarım Genel Müdürü 


