




Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen “Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu” statüsüne sahip 
olan  Çimsan 1996 yılında kurulmuştur. Peyzaj ürünleri, zirai ilaç, çim tohumları,  peyzaj ve tarımsal amaçlı 
gübreler konusunda geniş çaplı faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Tarım ve peyzaj sektörünün önde gelen ismi olan Çimsan , Türkiye’nin birçok bölgesinde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Ürettiği ve pazarlamasını yaptığı ürünlerin kalite standartlarını en üst düzeyde tutan 
Çimsan üstün kalite ve uygun maliyet düşüncesi ile ürünlerini  tüketicisi ile buluşturmaktadır.

Merkez ve yönetim ofisi İstanbul’da bulunan Çimsan’ın Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 20.000 m2 
alana kurulu yüksek teknolojili fabrikası, Antalya-Serik’te Akdeniz bölgesindeki en büyük üretim alanına 
(300.000 m2) sahip rulo çim üretim tesisi, Sakarya’da ve Antalya Havaalanı yolunda Bölge Müdürlükleri 
bulunmaktadır. 

Müşteri temsilcileri, bölge bayileri ve yurt dışı temsilcilikleri aracılığı ile ürünlerini Türkiye, Türk 
Cumhuriyetleri ve diğer ülkelere pazarlamaktadır.

Çimsan fidan besleme ve çim gübreleri konusunda dünyanın en büyük üreticilerinden Amerikan The 
Anderons ile 20 yıldan uzun süredir çalışmaktadır. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu başta olmak 
üzere 23 ülkenin tek distribütörüdür. Yüksek kalitedeki yavaş salınımlı gübrelerin bu ülkelerde AR-GE, 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çimsan, sektörünün en kaliteli çim tohumu karışımlarını ve gübrelerini British Seeds, Grassamen ve 
EverGreen  markaları ile piyasaya sunmaktadır. 

Çimsan dünyadaki lider gübre üreticileri ile yakın temas halinde olup sektördeki gelişmeleri günü gününe 
takip etmekte ve bu gelişmeleri Türk çiftçisine anında yansıtmaktadır. Ülkemizde hızla gelişen tarım 
sektörü ve bitki besin maddeleri potansiyelini dikkate alan Çimsan , 2005 yılında Antalya’da bitki besin 
maddeleri üretimi ve pazarlamasını yapan Türpex A.Ş Firmasını satın alarak sektörde izlenen ve adından 
sıkça söz ettiren bir konuma ulaşmıştır.

Çimsan’ın Antalya Organize Sanayideki fabrikası sıvı üretiminde yılda 20.000 ton, toz ve granül üretiminde 
ise 50.000 ton kapasiteye sahiptir. Damla sulama gübreleri, yaprak gübreleri, organik - organomineral 
gübreler başta olmak üzere birçok yeniliğe imza atan Çimsan özellikle sorun çözücü yaklaşımı ile bitki 
beslemede sektör için yol gösterici olmuştur.

Dünyanın en hızlı eriyen toz gübresi Nanotech ve organik sıvı gübre Doping gibi bir çok gübre markasını 
Türk çiftçisine kazandıran Çimsan sürekli yeni ürünler geliştirerek bitki beslemeyi teknoloji ile desteklemiş 
ve birim alanda daha az gübre kullanarak daha fazla verim alınmasını sağlamıştır. 

Çimsan, peyzaj sektörünün ihtiyacı olan bambu, torf, cocopeat, rootball malzemeleri, kontrollü salınımlı 
gübre, bitki filesi, dikim çantaları, örtüler, fidan bağlama makinası ile malzemeleri, rulo çim ve  çim tohumu 
konularında kalite standartlarını en üstte tutan dünyanın lider tedarikçileri ile çalışmaktadır. 

En büyük değerin müşteri memnuniyeti olduğu ilkesinden hareket eden Çimsan, güçlü ve güven veren 
kurumsal yapısı, konusunda uzman ve güler yüzlü kadrosu ile hizmet kalitesini her geçen gün daha ileriye 
taşımaktadır.






















































































































