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FİDEBİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI RAHMİ KANDEMİR’İN 

TARIM ORMAN BAKANI SAYIN BEKİR PAKDEMİRLİ İLE YAPTIĞI 

TELEKONFERANS KONUŞMASI

e-bülten Sayı 24 / Mart 2020

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Müdürlerim ve Sektör Katılımcıları, 
Tarımın Başkenti Antalya’dan merhabalar

Sayın Bakanım,
Birliğimiz olarak 2008 yılından itibaren, şu anda da mevcut 156 üye işletmemiz ile modern ve hijyenik
şartlarda, Ülkemiz için yıllık 4 milyar adet sebze fidesi üretmekteyiz.
Bu üretimi; 15.000’i kıymetli kadın çalışanlarımızla toplam 20.000 kişiye istihdam sağlayarak, genç ve
dinamik bir ekiple seferberlik halinde gerçekleştiriyoruz.
FİDEBİRLİK olarak, Devletimiz ve Bakanlığımızın destekleriyle, Corona Virüs ile ilgili, tüm üye Fide
İşletmelerimiz için tedbirler kapsamlı olarak alınmış bulunmaktadır.
İtina, özen ve tedbir ile her zorluğun geçeceğini biliyoruz. Halkımızın sağlığına ve güvenliğine odaklanarak
etkinliğimizin sorunsuz olarak devam edebilmesi için; Fide Üreticileri Birliği olarak sektörümüzün
beklentilerini aşağıda arz ediyorum;
1. En olağanüstü durumda (çalışanlarda virüs pozitif çıkması vb.) dahi fideliklerin çalışmasında devamlılığın
tesis edilmesi, bunun garanti altına alınması,
2. Yetişen fidelerin dikim yerlerine ulaştırılması için sevkiyat ve nakliye faaliyetlerinin devamlılığının
sağlanması, şehirlere giriş ve çıkışlarda öncelik tanınması,
3. Fide üreticisinin personel yetersizliğine düşmemesi için devlet tarafından koruyucu ve özendirici
tedbirlerin alınması,
4. Fide işletmelerinin alacağı önlemlere devletimizin maddi ve manevi destek sağlaması ve bu tedbir ve
desteklerin işletmelere ivedilikle bildirilmesi,
5. İçinde bulunduğumuz süreçte Fide işletmelerinin SGK ve vergi ödemelerinde destek sağlanması,
6. Fide sektöründe halen %8-18 arasında uygulanan KDV’nin tek bir uygulama ile %1 şeklinde uygulanması,
7. Sebze üreticilerine yani çiftçilerimize “Fide Alım Desteği” getirilmesi,
8. Fide işletmeleri mevcut durumda sanayi tarifesinden elektrik kullanmakta olup, İşletmelerimizin kullandığı
elektrik tarifesinde indirim uygulanması yoluyla bir destek verilmesi,
9. Sevkiyat başına alınan Döner Sermaye Ücreti (Fide Muayene Ücreti) yerine işletme bazlı ve üretim alanına
göre bir kez muayene harcı alınması,
10. Tohumu önceden alıp üretim yapan fide işletmelerinin, fide kullanıcısı çiftçilerin ödeme yetersizliği
karşısında zorda kalmamaları için ayrı bir finans politikası ile desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Sayın Bakanım,
Ülke tarımının geleceğini göz önünde bulundurarak gıda tedarik zincirinin sekteye uğramaması için özveri ile
Tarım ve Orman ile İçişleri Bakanlığımızın sektöre verdiği izinler ve olanaklar dahilinde üstümüze düşen ve
milli görev kabul etmiş olduğumuz sorumluluklarımızı tüm fide sektörü olarak yerine getirmeye gayret
ediyoruz. Söz verdiğiniz için sektörüm adına teşekkür ederim.
Arz ederim Sayın Bakanım
01.04.2020
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Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) Corona
Virüs Nedeniyle Alınacak Tedbirleri Yayınladı 

BÜGEM, pandemi niteliği kazanan «Corona virüsle
(COVID-19)" etkin mücadele için Bakanlığın görev ve
sorumluluklarının aksatılmadan yürütülmesi, tarımsal
üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz
güvenliğinin korunması ve tüm bitkisel üretim
faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için bazı
tedbirleri açıkladı. Bu tedbirler kapsamında aşağıdaki
hususların ivedilikle takip edilmesi gerektiği belirtildi:

* Bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olarak ekim,
dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım
vb. faaliyetlerine kesintisiz devam edilmesi,
* Çiftçilerin veya tarım işçilerinin, işletmelere (tarla,
bahçe, sera vb.) alınan tedbirler çerçevesinde
kolaylıkla erişimlerine yönelik çalışmaların
yürütülmesi,
* Gübre, tohum, ilaç vb. tarımsal girdilere erişim
veya dağıtımın her hangi bir aksaklığa meydan
vermeyecek şekilde planlanması,
* Kullanımı artan gübrelerin sevk ve tedarikinde
sorun yaşanmaması için gübre bayilerinde etkin stok
kontrolü ve denetimlerinin yapılması,
* Tarım işçilerinin hijyen ve koruyucu malzemelere
erişiminde aksaklık yaşanmaması,
* Mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerine devam
edecek şekilde nakilleri ve barınma koşullarının
düzenlenmesi,
* Hasat edilen ürünlerin aşırı fiyat artışlarına izin
vermeyecek şekilde pazara arzını sağlayacak
tedbirler alınmalıdır.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim
Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2020 tarih ve
92061122-105.99-E.1030042 sayılı yazısı

Hollanda Tohumluk Üreticileri Birliği (PLANTUM)  
Corona Virüs Salgını Nedeniyle Bir Deklarasyon 

Yayınladı

Hollanda’nın tohum, fide, fidan ve süs bitkileri
sektörlerinin bir birliği olan PLANTUM, bir
deklarasyon yayınlayarak Birlik üyelerinin
üretimlerinin yeşil değer zincirinin önemli bir parçası
olduğunu belirtti. Sektörlerinin gerek Hollanda’da
gerekse yurt dışında gıda tedarikinin başlangıç
noktası olduğunu ve bu nedenle de bu sektörün iş ve
işlemlerinin devamının Corona Virüs salgın sürecinde
bile kesintisiz devamının hayati derecede önemli
olduğunu açıkladı. PLANTUM, aksine bir gelişmenin,
Corona Virüs salgını devam etsin ya da sonlansın
birkaç ay içinde rafların boşalacağını ve gıda krizine
yol açacağını belirtti.
Kaynak: www.plantum.nl

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve 
Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Söz konusu yönetmeliğin fide sektörünü ilgilendiren
bazı maddelerinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı.
Buna göre:
Fide üreticisinin sahip olması gereken donanımlar
Eski: MADDE 13 – (1) Sebze fidesi üreticilerinin sahip
olması gereken donanımlar:
a) İşletme için yeterli bina ve depoya sahip olmak
veya kiralamak. b) En az iki dekar fide yetiştirme
serasına sahip olmak veya kiralamak.
c) Kombine tohum atma makinesi. ç) Tohum
çimlendirme ünitesi. d) Paketleme ve sevkiyat
üniteleri. e) Sulama ve gübreleme üniteleri. f)
Dezenfeksiyon ünitesi.
Yeni: MADDE 13-(1)Sebze fidesi üreticisinin sahip
olması gereken donanımlar:
“b) En az iki dekar fide yetiştirme serasına veya
yapay ışıklandırma ve iklim kontrolü sağlanmış,
hastalıklardan ari kapalı en az iki dekar fide
yetiştirme alanına sahip olmak ya da kiralamak.
c) Tohum atmamakinesi.”

Kaynak: 2 Nisan 2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi
Gazete

http://www.plantum.nl/

