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e-bülten

Fide Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kandemir’in Tarım Gündem Dergisi’nde 
yayınlanan röportajı (Kasım Aralık 2020, Sayı 59)

Fideciler KDV’nin Yüzde 1’e İndirilmesini İstiyor
Fide Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kandemir, 2021 yılında FİDEBİRLİK olarak en
önemli hedeflerinin; fide firmalarına gelir idarelerince uygulanan yüzde 8 ve yüzde 18 KDV
uygulamasının, tek bir uygulama olarak yüzde 1’e indirilmesi, aşılı fideye destek verilmesi ve fide
işletmelerinin KOBİ kapsamına alınması olduğunu söyledi.

Dövizdeki kur artışı ve pandemi sürecinin
sektörünüze etkileri neler oldu?

Kur Artışı
Sektörümüzün üretim maliyetlerindeki en önemli etkenlerin başında hiç şüphesiz döviz fiyatları
gelmektedir. Ülkemizde turfanda ve mevsimlik sebze fideleri, sanayi domates fidesi, kavun ve karpuz
fidesi türlerinin yaklaşık yüzde 70-75’inde tercih edilen ve kullanılan tohum yurt dışı kaynaklıdır. Bu
nedenle üretim maliyetinin en büyük paydası olan tohum girdisi, döviz fiyatlarının kur endeksine bağlı
olarak özellikle son 2 yılda gerçekleşen yüksek fiyatlama ile ciddi oranda artmıştır. Bununla birlikte torf,
vermikülit, gübre vb. kaliteli üretim hammadde malzemeleri ve materyallerinin birçoğu yine yurt dışı
kaynaklı firmalardan tedarik edildiği için döviz fiyatlarındaki artışlar üretim girdi maliyetlerini doğrudan
etkilemektedir. Keza yetiştiricilikte kullandığımız elektrik, akaryakıt, kömür, doğal gaz gibi enerji
kaynakları ve ambalaj ürünlerinin (kutu, viyol, insört, silikon aşı çubuğuna varıncaya kadar) fiyatları da
döviz endeksi üzerinden değerlendirilmektedir. Netice itibariyle toplam üretim maliyetlerimizi göz
önüne alırsak, yaklaşık yüzde 80-85 oranında dövizdeki kur hareketinden doğrudan olumlu olumsuz
etkilenmektedir. Hal böyleyken son 2 yılda üretim maliyetlerinde büyük oranda artışlar olmuştur, bu da
hem sektörümüzün paydaşlarının üzerindekimali yükü fazlasıyla artırmakta ve hem de üretim emekçisi
çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin artmasına yol açarak onların belini bükmektedir.

Pandemi Sürecinin Sektörümüze Etkileri
Bilindiği üzere Covid-19 salgın süreci gerek Ülkemizde gerekse tüm dünyada olduğu gibi hayatın birçok
alanında olağan akışı etkiledi. Doğal olarak bu etkinin çok büyük bir kısmı olumsuz etkiler ve yansımalar
yarattı, bununla birlikte az bir alan ve oranda olsa da bazı konularda (belki olumlu diye tabir etmemiz
yanlış olabilir ama ...) süreci doğru yönetirsek geleceğimiz için daha iyi sonuçlar doğuracak fırsatlar ve
imkânlar da meydana geldi. Örneğin, hava kirliliğine sebep olan ve soluduğumuz havanın bizleri ne
kadar olumsuz etkilediğini gördüğümüz enerji atıklarının, sanayinin biraz durmasıyla ne kadar hızlı ve
olumlu bir şekilde temizlendiğini görmüş olduk ve ‘İnsanlık bu sonuçla beraber yenilenebilir enerji
kaynaklarının geleceğimiz için ne denli değerli ve önemli bir husus olduğunu daha iyi kavradı’
diyebiliriz. Buna benzer verilebilecek bir örnek de hiç şüphesiz sektörümüzle doğrudan ilgili olarak gıda
üretimi ve gıdaya ulaşılabilirliktir. Ülkemizde ve tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi alınan önlemler
dâhilinde tarımsal üretim faaliyetleri ve gıda hizmetleri hiç bir şekilde sekteye
uğramadığı gibi, insanlığın en zaruri ihtiyaçlarının ve

Fide sektörü tüm dünyayı etkileyen pandemiden ve ülkemizde yaşadığımız
döviz artışından olumsuz etkilendi. Ama sektörün yıllardır aşamadığı
başka sorunları da var. Örneğin, bir tanı laboratuvarı. FİDEBİRLİK Yönetim
Kurulu Başkanı Rahmi Kandemir’e fidecilerin yaşadıkları sorunları,
pandemi sürecinin ve dövizdeki artışın sektöre etkilerini ve özellikle
devletten beklentilerini sorduk. Aldığımız yanıtlar oldukça çarpıcıydı..
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ülkelerin böyle durumlarda bağımsızlık adına en büyük güçlerinden birinin de tarımsal üretim olduğu
bir kez daha yadsınamaz bir gerçek olarak ortaya çıktı. Bu konuda T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Tarım
ve Orman Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda, ülkemizin en büyük üretim gücü olan Türk
tarımının tüm alanlarında hem üreticiler hem de tedarik zincirindeki tüm kurumlar ve kişiler,
ellerinden gelen tüm çabayı göstererek üretime devam ettiler. Yurtiçi pazarda gıda tüketimine
yönelik çok büyük bir aksaklık şu ana kadar yaşanmadığı gibi, yurt dışından gelen talepler
doğrultusunda bazı yeni pazarlar da bulundu ve halen de bu pazarlara tarımsal ürünler yetiştirilip
gönderilmekte. Bu da hem Türk tarımının büyümesi için fırsat yaratmakta ve hem de üretim
faaliyetini yürüten tüm paydaşların bulundukları alanda işlerini geliştirmelerine yarar sağlamaktadır.
Tabii ki tüm bu üretim ve tedarik faaliyetlerinin yürütülmesinde insan sağlığı hiç şüphesiz en önemli
husustur. Ümit ederiz ki hem tüm insanlar için bu süreç zamanında ve doğru alınan önlemler ile
sağlıkla atlatılır hem de Türk tarımının insanımız ve ülke ekonomimiz için ne denli önemli bir husus
olduğunu bize hatırlatan bu süreç, tarımsal üretim ve ekonomimiz için kalıcı büyüklükte faydalar ve
sonuçlar yaratır. Son olarak bu Covid-19 salgın sürecinde bir çok insan giderek betonlaşan büyük
şehirlerden köylerine veya kırsalda toprakla haşır neşir olabilecekleri yaşam alanlarına yönelerek,
hem ekip biçtiler hem de üretimin ve toprağın kazandırdığı değerleri tekrar hatırlayarak belki de
fabrika ayarlarına geri dönme fırsatı yakaladılar. Bir bakıma bu durum ufak ta olsa geleceğimiz için bir
ümit yaratıyor kanaatindeyiz. Çünkü biz hiç şüphesiz güneşiyle, toprağıyla, suyuyla, üretim gücüyle
dünyanın en verimli ve potansiyeli olan tarım ülkelerinden biriyiz ve bunu bizim çok iyi kullanmamız
ve bu yolda gelişmemiz gerekiyor.

Sektörünüzün en önemli sorunları nelerdir?
Ülkemizde fide üretim sürecinde görülen zararlı organizmaların tanısını yapacak yetkilendirilmiş
akredite ve bağımsız bir tanı laboratuvarı bulunmamaktadır. Fide işletmelerinin tohum şirketlerinden
tedarik ettiği sebze tohumlarından kaynaklanan hastalık etmenleri eğer kısa sürede ve doğru bir
şekilde tanımlanmaz ise, fide işletmelerinde bu kez salgın hastalıklara neden olmaktadır. Bazen fide
üretim tesislerinde gizli seyreden hastalık, fidelerin çiftçiye sevkinden uzun süre sonra bitkide belirti
gösterebilmektedir. Eğer hastalık çiftçide de hızla teşhis edilemez ise bu kez hastalık üreticide önemli
bir ürün kaybına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda fide üreticisi, çiftçi ile karşı karşıya kalarak
sonucu uzun süren hukuki davalarda aramaktadır. FİDEBİRLİK böyle bir laboratuvarın kurulması için
Türkiye Tohumcular Birliği nezdinde girişimlerde bulunmuş ve bu projenin kabulünü sağlamıştır.
FİDEBİRLİK bu projenin Tarım ve Orman Bakanlığı-TÜRKTOB işbirliği ile gerçekleşmesi için çaba
harcamaktadır.

Aşılı fide kullanımında 2020 yılında artış oldu mu? 
Bu konuda ülkemizde yeterince bilinç olduğunu söyleyebilir miyiz?

Ülkemizde modern fide üretimi 1995 yılında 30 milyon adet sebze fidesi üretimi ile başladı ve bunu
izleyen yıllarda olağanüstü bir gelişme göstererek 2019 yılı itibariyle sebze fide sektörü yaklaşık 4,5
milyar adet fide üretim miktarına ulaştı.
Aşılı fide 1914 yılında ilk kez Japonya’da karpuzda görülen Fusarium solgunluğuna karşı başarıyla
kullanıldı. Türkiye bu teknoloji ile üretime tam 87 yıl sonra, 2001 yılında Antalya’da modern bir
tesiste geçti. Aşılı fide üretimi aşısız fideye göre 3 katı daha fazla işgücü kullanmakta ve en az 2 katı
daha pahalı bir tesiste üretilmek durumundadır. Ayrıca aşılı fide satış fiyatı da aşısız fideye göre 2,5-3
katı daha yüksek olabilmektedir. 2019 yılı sonu itibariyle toplam 34 aşılı fide üreticisi yaklaşık 200
milyon adet civarında aşılı sebze fidesi üretimi gerçekleştirdi. Aynı yıl toplam fide üretimi sektör
tahminine göre 4,5 milyar adet civarında. Bu miktar içinde aşı yapılabilecek domates, patlıcan, biber,
hıyar, kavun ve karpuz türleri yaklaşık 2,5 milyar adet. Ülkemizde aşılı fidenin bu türlerin
toplamındaki oranı ise henüz yüzde 10’nun altında.
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2016 verilerine göre İtalya ve Avrupa’nın önemli sebze üretim merkezi olan Sicilya’da aşılı fide
üretimi kavunda yüzde 100, patlıcanda yüzde 85, hıyarda yüzde 78, karpuzda yüzde 58, domateste
yüzde 20 ve biberde yüzde 8 oranlarda gerçekleşti. (Kaynak: www.vegetablegrafting.org)

Aşılı fide:
• FAO’nun İyi Tarım Uygulamaları kapsamında olan,
• Ekosistemi önceleyen bir yönetim olan Entegre Zararlı Yönetimine (IPM) uygun,
• Organik tarım için kabul edilebilir,
• Sürdürülebilir Tarım için hayati önemde bir üretim yöntemidir.
Özet olarak aşılı fideye “Çiftçi Alım Desteği” verilmedikçe, gıda güvenliği için bu denli önemli bir
tarım teknolojisini geliştirmek imkânı bulunmamaktadır.

2021 yılında FİDEBİRLİK olarak hedefleriniz ve sektörünüz adına
devletten beklentileriniz nelerdir?

2021 yılında FİDEBİRLİK olarak en önemli hedefimiz aşağıdaki konularda kamudan iyileştirme
beklemektir:
• Fidelere gelir idarelerinin uyguladığı yüzde 8 ve yüzde 18 KDV uygulamasını tek bir uygulama
olarak yüzde 1’e indirilmesi,
• Sebze fide sektörüne bugüne değin hiç verilmeyen desteğin, hiç olmazsa aşılı fideye sağlanması
için kamu nezdinde girişimlerde bulunmak ve
• Fide işletmelerinin KOBİ kapsamına alınmasını sağlamaktır.

FİDEBİRLİK olarak sektörünüze sağladığınız
katkılardan bahsedebilir misiniz?

FİDEBİRLİK 2011 yılında Avrupa Fide Üreticileri Birliği (EU PLANT) 2. Olağan Genel Kurulunun
Antalya’da yapılmasını sağlamış ve aynı yıl bu birliğe üye olmuştur. Birliğimiz 2011 yılından beri EU
PLANT’in kongre, sempozyum ve teknik gezilerine katılarak Avrupa fide sektöründeki teknolojik
gelişmeleri izlemekte ve gelişmeleri üyeleri ile paylaşmaktadır.
a) Birliğimiz, üyelerin kendilerini geliştirmek istediği aşağıdaki konularda sempozyum, uluslararası
kongre ve seminerler düzenlemektedir:
• Fide hastalıkları ve hijyen yönetimi,
• Fide sektörünün ekonomisi ve ürünmaliyet analizi,
• Yetiştirme tekniği konusunda eğitimler.
b) Fide üretiminde mevzuatla ilgili çalışmalar ile mevzuatın sektöre olası olumsuz etkisini önlemek
için kamu ile ortak çalışmalarda bulunmaktadır.
c) Fide üretimi ile ilgili yayın: FİDECİNİN EL KİTABI (2017 yılı basımı, 130 sayfa)
d) Aylık bültenler (2018 yılından beri 32. Sayı).


