
Sayfa 1 

e-bülten 

Sayı 4 /Temmuz 2018 

Avrupa Fide Üreticileri Birliği (EU PLANT), Avrupa 

Birliği Parlamentosu Nezdinde Lobi Faaliyetinde 

Bulunacak 

EU PLANT; Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Avrupa 

Serbest Ticaret Örgütü bünyesinde bulunan  

ülkeler ile Avrupa Birliği’ne üyelik müracaatında 

bulunmuş diğer ülkelerde faaliyet gösteren fide 

üretici birliklerini bünyesinde bulunduran kar 

amacı gütmeyen tüzel nitelikte bir kuruluştur. 

 
Fide Üreticileri Birliği’nin de üyesi olduğu EU 
PLANT, 6 Ocak 2018 tarihinde yaptığı toplantıda AB 
Parlamentosu nezdinde fide sektörü için lobi 
faaliyetinde bulunacak bir projeyi uygulamaya 
geçirdi. Söz konusu toplantıda kararlaştırılan lobi 
projesi kapsamında olmak üzere, aşağıdaki 
konularda çalışmalar yapılmasına karar verildi: 
 
1.      Bitki koruma 
2.      Çevre gereklilikleri 
3.      İşçi çalıştırma kuralları 
4.      İhracat kuralları 
5.      Hijyen konuları 
Kaynak: www.euplant.eu  

 

Çilek Fidesi Sektörünün Önemli Temsilcilerinden 

YALTIR A.Ş. Çeşitli Ülkelere İhracat Yapıyor 

Fide Üreticileri Birliği üyesi 14 çilek fide üreticisi 

kuruluşlardan biri olan YALTIR A.Ş., 1986 yılından 

beri sertifikalı çilek fidesi ve çilek meyvesi üretimi 

yapan sektörün en önemli oyuncularından biridir.  

 

 

 

 

 

 

 
YALTIR A.Ş. Yön. Kur. Baş. Mehmet Yaltır 

Aynı zamanda bir tarımsal araştırma kuruluşu da 

olan YALTIR A.Ş., çeşit ıslah çalışmaları da 

yapmakta olup halen ıslah edilmiş 3 kayıtlı çeşide 

sahiptir. Kuruluş, ürettiği çilek fidelerini Hindistan, 

Irak, Guatemala, Mısır, Sri lanka ve Malezya gibi 

ülkelere ihraç etmektedir.  
Kaynak: Yaltır A.Ş.  

 

FİDAŞ A.Ş. Fide Üretim Faaliyetini Bıraktı  

17.000 m2’lik üretim alanında 2005 yılından beri 

sebze fidesi üretimi gerçekleştiren FİDAŞ A.Ş., fide 

sektöründen ayrıldı. Şirket Genel Müdürü Kemal 

Ersoy 2008 yılında kurulan Fide Üreticileri 

Birliği’nin yönetim kurullarında 2012-2016 yılları 

arasında olmak üzere 4 yıl süreyle görev yaptı.  

 

 

 

 

 

 
FİDAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ersoy 

Yılda ortalama 120 milyon adet fide üretimi ile 

Bölgenin sebze fidesi ihtiyacını yıllardır karşılamış 

bulunan FİDAŞ A.Ş., bundan böyle ana faaliyetini 

eğitim alanında sürdürecek. Sektöre değerli 

katkılarda bulunan Kemal Ersoy’a yeni projelerinde 

başarılar dileriz. 
Kaynak: Kemal Ersoy 

 

Sanayi Domatesinde Dünyada 2015 Yılından Beri 

Kısmi Bir Düşüş Görülüyor 

Türkiye fide sektörünün amiral gemisi olan 

domates fidesi üretimi, özellikle yeşil yapraklı 

sebze fidelerinin yurt çapında önemli bir gelişim 

kaydetmesi nedeniyle toplam fide üretimi içinde 

oransal olarak giderek düşme kaydediyor. 2015 

yılında toplam fide üretimi içinde %43 olan bu 

oran, 2017 yılında %36’ya kadar gerilemiş 

durumda. Ülkemiz domates fidesi üretimi içinde 

önemli bir yer tutan sanayi domatesi fidesi 

üretiminde 2017 yılında başlayan düşüşün, bu yıl 

da devam edeceği tahmin edilmektedir. 

Dünya Sanayi domatesi üretiminde ise 2015 

yılından itibaren kısmi bir düşüş gözlenmektedir. 

Dünya Sanayi Domatesi Konseyi (WPTC) verilerine 

göre sanayi domates üretimi: 

2015 yılında 2.700.000 ton, 

2016 yılında 2.100.000 ton ve 

2017 yılında da 1.900.000 ton olarak gerçekleşti. 

WPTC, sanayi domatesi üretiminde bu düşüşün 

devam edeceğini ve 2018 yılında da küresel 

üretimin  1.5 milyon ton civarında gerçekleşeceği 

tahmininde bulunuyor. 

Kaynak:  www.wptc.to  
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GSPP Başkanının Açıklaması 

GSPP Başkanı Wim van Eck, kuruluşunun 10. 

yılında İyi Tohum ve Bitki Uygulamaları (GSPP) 

kurumuna ilişkin bilgiler verdi. Başkan Wim, 

GSPP’nin Hollanda ve Fransa’da Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis’in (Cmm) 

domateslerde neden olduğu ve bu ülkelerde ciddi 

kayba yol açan gelişmelerin ardından bu tür 

sorunları yönetimi için kurulan bir örgüt olduğunu 

belirtti.  

Bu çabaların sonuçta uluslararası işbirliğine imkan 

verdiğini belirten Wim, Şubat 2018 itibariyle bir 

çok ülkeden 40 şirketin GSPP tarafından akredite 

edildiğini belirtti. Bu üye ülkelerin dünyanın çeşitli 

ülkelerinde 95 üretim lokasyonu bulunduğunu 

belirten Başkan Wim, bu şirketlerin 19’unun 

tohum şirketi, 10’unun tohum yetiştiricisi ve 8’inin 

fide üreticisi ve 3 şirketin de tohum teknolojileri 

üzerinde çalışan kuruluşlar olduğunu belirtti. GSPP 

Başkanı Wim, 2018 yılının mevcut stratejik 

planlarının son yılı olduğunu ve yönetim kurulunun 

önümüzdeki 5 yılı kapsayacak yeni bir stratejik plan 

üzerinde çalıştığını açıkladı. 
Kaynak: GSPP Newsletter, no. 12, July 2018.  

 
FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Temmuz Ayı 

Toplantısını Yaptı 
25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan toplantı, yeni 
üye M. Kayhan Yıldırım’ın da katılımıyla gerçekleşti. 
Toplantıda aşağıdaki konular istişare edildi ve 
konulara ilişkin kararlar alındı: 
 
1. Avrupa Fide Üreticileri Birliği’nde FİDEBİRLİK 

temsilcisi olan A. Tevs’in yerine, FİDEBİRLİK 
Yön. Kur. Başk. Yardımcısı Sami Altıntaş seçildi. 

2. Fide Sektöründe kayıt dışılık ve alınacak  
önlemler ile ilgili hazırlanan rapor tekrar 
görüşmeye açıldı. Konuya ilişkin bir yazının 
Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ilgili makamına 
iletilmesine karar verildi. 

3. Sami Büyükkardaşlar’ın üyelik talebi kabul 
edildi. İşletmesi 2017 yılında kurulan 
Büyükkardaş, 3500 m2’lik  

       üretim alanında sebze fidesi 
       üretiyor. Bursa’nın Yenişehir 
       ilçesinde faaliyet gösteren 
       Sami Büyükkardaş’a FİDEBİRLİK 
       Yönetim Kurulu, başarılar diler. 
4.  6-7 Ağustos 2018 tarihlerinde Marmara Bölgesi 
ile Orta   Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde 
faaliyet gösteren FİDEBİRLİK üyelerine yönelik bir 
istişare toplantısının Ankara’da yapılması 
kararlaştırıldı. 
  
 

Güney Afrika Fide Üreticileri Birliği (SGASA) 

SGASA (Seedling Growers Association of South 
Africa) Güney Afrika’da 1982 yılında kurulan ve 
bitkisel çoğaltım materyali üreten sektör ile onların 
paydaşlarını (tohum, fide, fidan ve sektör 
tedarikçileri) bir araya getiren bir birliktir. Birliğin 
kuruluşundaki amaçlardan en önemlisi, üyelerinin 
üretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar için 
araştırmalar yaptırmak ve yıllık kongre ve 
sempozyumlarda gerek bu araştırma programlarını 
gerekse araştırma sonuçlarını sektör paydaşlarına 
sunmak olarak belirtilmektedir. 
Sektör sorunlarına çözüm getirmesi amaçlanan bu 
araştırmalar, SGASA tarafından finanse 
edilmektedir. Kuruluşundan beri yapılan bu 
araştırmaların oldukça başarılı sonuçlar verdiğini 
belirten Birlik yetkilileri, sonuçların üyelerine belli 
bir bedelle sunulduğunu açıklamaktalar. SGASA’nın 
faaliyetleri arasında üyelerine yönelik olarak 
düzenlenen On-Line kurslar da bulunmaktadır. Bu 
kurslar, SGASA ve Üniversite işbirliği halinde 
yürütülmekte olup bu eğitim konularının başlıcaları 
şunlardır; 
- Gelişmiş bitki besleme yönetimi, 
- Maliyet ve verimlilik, 
- Hastalık yönetimi, 
- Seracılık sertifika kursları, 
- Hidroponik vb. konulardır. 
Kaynak: www.seedlinggrowers.co.za 

 
Hishtil-Toros A.Ş.’ye Yeni Genel Müdür  Atandı 

Yönetim Kurulu üyemiz Alper Tevs’in istifası ile 
boşalan Hishtil-Toros A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne Z.  
Yük. Müh. LÜTFÜ SAV atandı 1969 yılında 
Balıkesir’de doğan Lütfü SAV, Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Mühendisliği Tarla Bitkileri Bölümü mezunu.  
 
 
 
 

Hishtil-Toros A.Ş. Yeni genel Müdürü LÜTFÜ SAV 

1995-1998 yılları arasında Amerika Asgrow’da 
Üretim Direktör Yardımcısı, 1998-2009 yılları 
arasında May Agro Tohumculuk A.Ş’de Pazarlama 
ve Satış Direktörü, 2009 - 2014 yılları arasında 
Syngenta bünyesinde yer alan Zeraim Gedera 
firmasında Türkiye Müdürü, 2014 - 2016 yılları 
arasında Syngenta Kampanya Müdürü, son olarak 
da 2016-2018 yılları arasında Hollandalı Enza 
Zaden firmasının Türkiye Distribütörü olan AG 
Tohum A.Ş’de Genel Müdür olarak görev yaptı. 
FİDEBİRLİK ailesi olarak LÜTFÜ SAV’a  yeni 
görevinde başarılar dileriz. 
Kaynak: Lütfü Sav 
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