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İl Müdürlükleri 2018 Yılı Döner Sermaye Birim 
Fiyatları Açıklandı 

 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 yılında 
uygulanacak  hizmetler için birim fiyatlarda KDV 
uygulamasına geçti. 14.02.2018 tarihinde 
yayınlanan tebliğe göre hizmet çeşidine göre 
aşağıda belirtilen fiyatlar uygulanacaktır: 
- Tohum, Fide, Fidan, Süs bitkileri İhracatı Ön 

İzin Belgesi (Belge Bedeli): 61,00 TL 
- Bitki pasaportu: 
a) 50 Pasaporta kadar: 18,50 TL 
b) 50 den fazla her pasaport için: 0,29 TL 
- Fide Muayenesi (5000 adet için): 9,00 TL 
Her fazla 5000 adet için: 1,50 TL. 

 
TSÜAB’ın Antalya Bölge İstişare Toplantısı 

Yapıldı 
 
13 Haziran 2018 tarihinde Antalya Akra Barut 
Otel’de Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt 
Birliği’nin yaptığı istişare toplantısına Antalya 
Bölgesinde faaliyet gösteren TSÜAB üyesi 
kuruluşlarının temsilcileri, diğer alt birlik 
temsilcileri ve kamu kuruluşu temsilcilerinden 
yaklaşık 40 kişi katıldı. Toplantıya Birliğimizi 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kandemir 
ve Genel Sekreter Kamil Yelboğa katıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
Toplantıda TÜRKTOB bünyesinde kurulacak 
Laboratuvar Projesi ile TSÜAB bünyesinde 
Nevşehir’de kurulacak Patates Laboratuvarı 
Projesi hakkında bilgi verildi. Patates laboratuvarı 
için  Nevşehir’de Milli Emlak Kurumu tarafından 
37 dekarlık arazi tahsis edildiği ve tahsis edilen 
alana yine kamu tarafından laboratuvar binası 
yapılacağı bildirildi. Birliklerin KDV sorunu 
hakkında bilgi veren TSÜAB Başkan Vekili Yıldıray 
Gençer, sorunun TÜRKTOB tarafından GTHB 
nezdinde defalarca dile getirilmesine rağmen 
konuya ilişkin bir gelişme görmediklerini ve kısa 
vadede de bir gelişme beklemediklerini bildirdi.  
 
 
 
 

Bilecik’de Faaliyet Gösteren FİDEBİRLİK Üyesi 
Dikmen Fide, Tesislerinde Kullandığı Isı Pompası 

Sistemi ile Enerji Tasarruf Ediyor 
 
1994 yılında Bilecik Söğüt'te faaliyete 
başlayan DİKMEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ., 30 
bin m² 'ye ulaşan fide üretim tesislerinde başta 
Marmara bölgesi olmak üzere ülkemizin değişik 
bölgelerinin fide ihtiyacı için fide üretimi 
faaliyetinde bulunmaktadır. Bünyesinde Doku 
Kültürü Laboratuvarı ve Moleküler Biyo-teknoloji 
Laboratuvarı da bulunan Dikmen Fide, 2014 yılında 
işletmenin enerji ihtiyacının bir bölümünü ısı 
pompası sisteminden sağlayan bir projeyi hayata 
geçirmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şirket sahiplerinden Serdar Dikmen, işletmede 
sudan havaya ısı pompaları sisteminin kullanıldığını 
ve su kaynağının sulama göleti olduğunu belirtti. 
Dikmen, tesiste aynı zamanda çift kat şişirilen 
plastik ve  % 70’lik ısı perdesi gibi ek enerji 
tasarrufu önlemlerinin de alındığını belirtti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşletmenin 3 bin m2’sinde uygulanan projenin 
maliyeti 35 bin USD civarında olup proje ile 4 birim 
enerjide 1 birim elektrik tüketilerek 3 birim enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır. Böylece ısı pompaları 
sayesinde üretilen enerji, satın alınan diğer enerji 
kaynaklarına göre doğadan çok düşük bir maliyetle 
temin edilebilmektedir. 
 
 

 
 
 



Sayfa 2 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘ndan 
Biyolojik/Biyo-teknik Mücadele Desteği 

 
Bitkisel üretimde kayba neden olan zararlı 
organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyo-teknik 
mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç 
kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi 
amacıyla örtü altında ve açık alanda aşağıda 
belirtilen birim fiyatlarda biyolojik ve biyo-teknik 
mücadele desteği ödemesi yapılacağı bildirildi. 
Buna göre örtü-altı (domates, patlıcan, biber, 
hıyar, kabak) yetiştiriciliği için (paket):520 TL/da 
Açık alanda (paket):100 TL/da olarak açıklandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beya sinek ve Tuta absoluta predetörü 
(Macropholus pygmeaus) 

 
GTHB tarafından örtü-altı için 31/12/2018 tarihi 
mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve 
gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS 
kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 
başvuru yapılabileceği açıklandı. 
 
Resmi Gazetede Afetler Nedeniyle Zarar Gören 
İşletmelerin Kullandıkları Kredilerde Erteleme 

Kararı Çıktı 
 
24 Haziran 2018 tarihli ve 30458 sayılı resmi 
gazetede, ”çeşitli afetler nedeniyle zarar gören 
gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne 
olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin 
bakanlar kurulu kararları kapsamındaki kredi 
borçlarının ertelenmesi”ne dair karar çıktı. 
 
Kaynak: 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06
/20180624-3.pdf  

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu 19 Haziran 2018 
Tarihinde Toplandı 

Yönetim kurulu, gündemindeki aşağıdaki konuları 
istişare ederek kararlar verdi: 
1. Temmuz ayı içinde Ankara’da yapılacak istişare 
toplantısı ile Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz 
Bölgelerinde bulunan üyeler ile buluşulması, 
2. Fethiye Doğa Fide ve Bünyamin Çiçek Fide 
işletmelerinin üyeliğe kabulü ve 
3. Yönetim Kurulu üyesi Alper Tevs’in istifasının 
kabulü ile yedek liste 1. sırada bulunan M. Kayhan 
Yıldırım’ın Yönetim Kurulu üyeliğine daveti 
kararları alındı. 
Toplantıda ayrıca 2017 Yılı fide üretim verilerinin 
analizi yapıldı. 2016 yılında 3.143.744.183 adet 
olan fide üretiminin 2017 yılında 2.910.936.061 
adete gerilemesinin, başta sanayi domatesi olmak 
üzere bazı türlere olan talebin düşmesinden 
kaynaklandığı görüşü dile getirildi. 

 
2008 Yılından Beri FİDEBİRLİK Yönetim 

Kurullarında Görev Yapan Alper Tevs, Yönetim 
Kurulu Üyeliğinden İstifa Etti 

 
2008 yılında kurulan Fide Üreticileri Birliği’nin ilk 
yönetim kurulundan başlayarak 19 Haziran 2018 
tarihine kadar Birliğimiz organlarında aralıksız 
görev yapan Alper Tevs, son yönetim kurulu 
üyeliği görevinden istifa etti. Alper Tevs HİSHTİL-
TOROS FİDECİLİK A.Ş. Genel Müdürü olarak söz 
konusu kuruluşta 2005 yılından beri Genel Müdür 
olarak görev yaptı. Tevs, Fide Üreticileri Birliği’nin 
2010 yılında Avrupa Fide Üreticileri Birliği (EU 
PLANT)’ne üyeliği ile birlikte söz konusu Birlikte 
Fide Üreticileri Birliği’ni temsilen çok sayıda 
kongre ve genel kurullara katıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanılabilir fide kavramının EU PLANT içinde 
tartışmaya açılıp bir proje olarak kabulünde büyük 
emekleri geçen Alper Tevs’e gelecek hayatında 
başarılar dileriz. 
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