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e-bülten 

Sayı 5 /Ağustos 2018 

Afyon ve Ankara İllerinde Faaliyet Gösteren Fide 

İşletmelerine Teknik Gezi Düzenlendi 

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu, Afyon İlinde faaliyet 

gösteren Kurt Fide, Ankara İli Beypazarı ilçesinde 

faaliyet gösteren Başaran Fide, Bey Fide ve 

Yenikent ilçesinde faaliyet gösteren Yenikent 

Fide’nin üretim işletmelerini ziyaret etti.  

 

 

 

 

 

6-7 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleşen bu 

ziyaretlerde üyelerimizin mevcut yatırımları           

ve üretimlerinde kullandıkları teknik donanımlar 

incelendi ve sorunlarına ilişkin görüşmeler yapıldı. 

 

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Orta Anadolu, 

Marmara ve Karadeniz Bölgeleri Fide Üreticileri 

İle İstişare Toplantısı Yaptı 

7 Ağustos 2018 tarihinde, Beypazarı ilçesinde 

gerçekleşen toplantıda son ekonomik gelişmeler 

ışığında döviz kurlarındaki dramatik artışların 

sektör ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten 

üye temsilcileri, bundan böyle fiyatlandırmanın 

ve satışların daha kısa vadelerde yapılması 

konusunda çok daha titiz bir analiz yapılması 

gereği üzerinde uzlaştılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantıya Orta Anadolu, Karadeniz ve Marmara 

Bölgelerinde faaliyet gösteren, 16 FİDEBİRLİK 

üyesi kuruluştan 24 temsilci katıldı. Toplantının 

memnuniyet derecesi yüksek bulundu ve bu gibi 

toplantıların yerelde her yıl yapılması dileği dile 

getirildi. 

 

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti 

Yönetim Kurulu’nun 6 Ağustos 2018 tarihinde 

gerçekleştirdiği bu ziyarette BÜGEM Genel 

Müdürü Müslüm Beyazgül, Genel Müdür 

Yardımcısı Ahmet Dallı ve Tohumculuk Dairesi 

Başkanı Mehmet Sığırcı ile sektör sorunlarına ilişkin 

görüşmeler yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu toplantıda Genel Müdür Sayın Beyazgül’e 

sektörün KDV, sezonluk işçi, KOSGEB ve kayıt dışılık 

sorunlarına ilişkin bilgiler verildi. Toplantı sonunda 

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı R. Kandemir 

görüşülen konulara ilişkin Sn. Beyazgül’e detaylı bir 

rapor sundu. Gn. Md. Beyazgül, sorunların tek bir 

bakanlığı ilgilendirmediğini bu nedenle 2-3 

Bakanlığın ortak bir çalışma yaparak çözüm 

aramaları gerektiğini belirterek Bakanlık olarak 

sorunların çözümüne yardımcı olacaklarını belirtti. 

 

MYM Fidecilik FİDEBİRLİK Üyesi Oldu 
MYM Fidecilik A.Ş., Fide Üreticileri Birliği’nin 7 
Ağustos 2018 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu 
toplantısında alınan karar ile Birliğimize üye olarak 
katıldı. Bu katılımla birlikte Birliğimizin üye sayısı 
144 oldu.  
 
 
 
 
 
Sektörde 8 yıllık tecrübesini 2017 yılında 
kurumsallaştırarak devam eden MYM FİDECİLİK 
A.Ş., Nevşehir’in Kapadokya Bölgesinde çilek fidesi 
üretimi faaliyetinde bulunmaktadır. Yeni üyemiz 
MYM Fidecilik A.Ş. çilek fidesi üretiminde “İyi 
Tarım Uygulamaları” kapsamında fide üretimi 
gerçekleştirmektedir. FİDEBİRLİK ailesine yeni 
katılan MYM Fidecilik A.Ş ‘ye başarılar dileriz. 
 



Sayfa 2 

Karpuzda (Citrullus lanatus) Meyve Kalitesi Ve 
Aroma Özellikleri Üzerine Anaçların Etkisi 

Aşılı karpuz fidesi kullanımı, stres koşullarına 
tolerans sağlaması ve verim potansiyelini olumlu 
yönde etkilemesi nedeniyle son yıllarda hızla 
artmaya başlamıştır. Bununla birlikte sebzelerde 
aşılama, kullanılan anaçlara bağlı olarak, meyve 
kalitesinde olumlu ya da olumsuz değişimler 
gösterebilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim 
Dalında yapılan bu araştırmada; aşı 
kombinasyonlarının büyük bir bölümünde meyve 
kabuk kalınlığı değerlerinin arttığı ve kullanılan 
farklı anaçların, karpuzun meyve şekline etki 
etmediği de belirlenmiştir.   
 
 
 
 
 
 
 
Bu çalışma ile tüm aşılı karpuz kombinasyonlarında  
meyve eti, aşısız karpuza (10.73 N) göre daha sert 
olarak bulundu ve kullanılan anaca göre C vitamini 
değerlerinin belirgin olarak değiştiği görüldü. 
Ancak, incelenen anaç/kalem kombinasyonlarının 
büyük bir kısmında (9 adet) hafif derecede lifli bir 
meyve eti yapısının oluştuğu da saptandı. Diğer 
yandan karpuzda anaç kullanımının, uçucu aroma 
bileşiklerinin miktarı üzerinde etkili olduğu da 
saptandı. Bu araştırmada İncelenen anaç/kalem 
kombinasyonlarının 8 tanesinin aşısız Crisby 
F1 karpuz çeşidinden daha yüksek ve 4 tanesinin 
ise daha düşük likopen içerdiği tespit edilmiştir. 
Kaynak:http://dergipark.gov.tr/omuanajas/issue/3
7594/381414 
 

İspanya Fide Üreticileri Birliğ’nin 54 Üyesi Var 
İspanya Fide Üreticileri Birliği kısa adıyla ASEHOR, 
1992 yılında kuruldu. ASEHOR’a İspanya’nın 
ENDÜLÜS Bölgesindeki 54 fide üreticisi üye olarak 
bulunmaktadır. ASEHOR, her yıl fide kalitesini 
artırmayı amaçlayan pek çok araştırmayı 
desteklemektedir. Bu amaçla gerek bitki sağlığı 
riskini azaltan gerekse çevre dostu fide üretimini 
teşvik eden çalışmaları da destekleyerek 
sonuçlarını sektörle paylaşmaktadır. ASEHOR, 
halen fide işletmeleri için İyi Tarım Uygulamaları 
kılavuzu geliştirerek sektörü bu yönde üretime 
teşvik etmektedir. ASEHOR aynı zamanda Avrupa 
Fide Üreticileri Birliği (EU PLANT) üyesi olarak 
FİDEBİRLİK ile birlikte bu kuruluşun çalışmalarına 
katılmaktadır. 
Kaynak:www.http://a.revistamercados.com  

Küresel Domates Pazarı 

Domates, tüm dünyada en çok tüketilen bir sebze. 

2016 yılında küresel olarak 177 milyon ton  

domates üretildi. Bu üretim yaklaşık 5 milyon 

hektarlık alandan elde edildi. 2016 yılı itibariyle en 

büyük üreticiler Çin ve Hindistan. Hindistan’da 2.5 

kg/m2’nin biraz altında verim elde edilirken 

Amerika Birleşik Devletleri’nde m2’de 9.03 kg. 

domates verimi elde edildi. Domates verimi 

İspanya’da 8.62 kg/m2, Fas’ta 8.08 kg/m2 ve 

Hollanda’da  50.7 kg/m2 oldu. 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde domates üretim 

alanı azalmakla birlikte birim alanda verim artıyor.  

AB’de 2016-2017 sezonunda 18 milyon ton 

domates üretildiği belirtiliyor.  Bu üretimin de 

%40’ı taze tüketim olarak pazara sevk edildi. Taze 

domates tüketiminin yaklaşık %75’i ise İspanya, 

İtalya, Hollanda, Polonya ve Fransa tarafından 

karşılandı. 

2016 yılında Türkiye’de domates üretimi ise 12.6 

milyon ton civarında gerçekleşti.  

Kaynak: hortidaily.com  

 

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Değişti 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğü’ne vekalet eden Sayın Müslüm 

Beyazgül yerine Sayın Fuat Fikret Aktaş atandı. 

Yeni Genel Müdür Sayın Fuat Fikret Aktaş, Fırat 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1988 yılı mezunu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aktaş, daha önce Aydın Tarım İl Müdürlüğü 

görevinde bulundu. Sayın Aktaş’a FİDEBİRLİK ailesi 

olarak yeni görevinde başarılar dileriz. 
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