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Örnek Bir STK: Güney Afrika Fide-Fidan 
Üreticileri  Birliği

Kısa adı SGASA olan Güney Afrika Fide-Fidan Üreticileri Birliği, TÜRKTOB
ve bu üst birliği oluşturan 7 Birliğin kuruluşundan tam 26 yıl önce
örgütlenmiş kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü. SGASA’nın
kuruluşundan 2 yıl sonra Rood Lyon adında fide üreticisi ters piramit
viyol sitemi ile fide üretimine geçti ve ardından bu sistem fide
sektöründe bir patlamaya neden oldu.

SGASA yönetimi, üye olan fide üreticilerine sertifika da verebiliyor.
Birliğin orman bitkileri, süs, tıbbi-aromatik bitkiler ile sebze fideleri ve
meyve fidanı üretim faaliyetinde bulunan üyeleri bulunuyor.

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Eylül Ayı Toplantısını Yaptı
29 Eylül 2021 tarihinde yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:

1. Birliğimize üyelik için gerekli işlemleri tamamlamış olan Flora Fide
Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin üye olarak kabulüne ve bu şirketi temsilen
yetkili olarak Muratcan Karakış isminin kayda alınmasına katılanların
oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Türkiye Tohumcular Birliği’nin yeni yönetim kurulu üyelerinin aynı
zamanda Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) Yönetim
Kurulunu oluşturması nedeniyle, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi olan
temsilcimiz M. Kayhan Yıldırım’ın da bu Birliğe temsilci olarak
atanmasına ve Birliğimizin diğer Alt Birlikler gibi ECOSA’ya üye olması
için gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oybirliği ile karar
verilmiştir.

3. S.S. Çaltı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 26.04.2019 tarih
ve 45/1 sayılı ve 03.06.2021 tarih ve 39/1 sayılı yönetim kurulu
kararlarımız ile yaptıkları üyelik başvuruları, fide üretimi için gerekli olan
tesis ve üretim standartlarına sahip olmadıkları nedeniyle ret edilmişti.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmelere istinaden
bu kooperatifin mevcut durumunun yeniden değerlendirilmesi ve
yerinde tespiti için, Yönetim Kurulu Üyemiz Recep Şevki Özcan’ın
görevlendirilmesine, üyeliğe uygunluğunun rapor edilerek yönetim
kurulumuzun bir sonraki toplantısında sunulmasına katılanların oybirliği
ile karar verilmiştir.

4. Üyemiz Bahçıvan Fide’nin İBB’nin hibe satış sistemi yerine bölgedeki
üyelerimizi mağdur etmeyecek bir satış politikasının belirlenmesi için
birliğimize yaptığı başvuruya ilişkin yapılan değerlendirmede, Yönetim
Kurulu Başkanımız M. Kayhan Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin İSYÖN A.Ş. Yönetimi ile istişarelerde bulunarak soruna
çözüm bulunmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. 24-27 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde
düzenlenmesi planlanan, "GROWTECH 2021 20. Uluslararası Sera, Tarım
Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı" kapsamında, UBM
İstanbul Fuarcılık ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.’den gelen FİDEBİRLİK
logomuzun "destekleyen kurum" olarak kullanılmak istendiği hususu
yönetim kurulu toplantısında görüşülmüş ve FİDEBİRLİK logosunun, ilgili
fuar kapsamında kullanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
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2. Çiftçilere verilen kredilerin amacına ulaşmasını sağlamak için KOSGEB
kredilerinde olduğu gibi ödemelerin, çiftçiye girdi tedarik eden kuruluşlara
fatura karşılığı yapılması,
3. Fide sektörüne verilen kredilerin vadelerinin sektörün fide satış vade
ortalamasına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi,
4. Ziraat Bankası tarafından İşletme Kredisi kullanımı sırasında talep edilen
ipotek oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi ve
5. Üyelerimize verilen kredi işlemlerinde sadece “FİDE ÜRETİCİ
BELGESİ”nin talep edilmesinin yeterli olması.

Hollandalı Üreticiler Yeni Bir Hıyar Virüsü İle 
Karşı Karşıya

Hollandalı üreticiler afit kökenli yeni bir hıyar sarılık virüsüne (CABYV)
ilişkin salgın gelişmesinden endişe ediyor. Üreticiler bu yeni virüs üzerinde
çalışmaların yoğunlaşması için araştırma kuruluşlarına baskı yapıyorlar.
CABY, bir Polera virüsü. Polera virüsleri Solemoviridae familyası grubuna
giren bir etmen. Bu etmene ilişkin henüz bir karantina önlemi mevcut
değil. CABY virüsü kabakgiller familyasına giren kabak, kavun vb. sebze
türlerinde de hastalık yapabiliyor.

Kaynak:www.hortidaily.com/article/9352350/dutch-growers-want-
accelerated-research-into-new-cucumber-virus/

Sera Üretimi Robota Teslim
Certhon Harvest şirketi, örtü-altı üretiminde çok fonksiyonlu özelliği olan
bir robot üretti. Bu robot, serada domates meyvelerinin oluma gelip
gelmediğini sensörleri yoluyla inceliyor, hasat erginliğine gelenleri meyve
sapından kesip derliyor ve domatesleri sevk edileceği kutulara
yerleştiriyor.

Kaynak: www.vegetablegrowersnews.com/news/
multifunctional-robot-for-tomato-harvesting-
introduced

Başkan Yıldırım, 1 Eylül 2021 tarihinde Ziraat
Bankası Genel Müdürü sn. Alpaslan Çakar ile
buluştu. Bir süre önce planlanan bu ziyarette
fide sektöründen gelen ve aşağıda belirtilen
bazı talepler Sayın GenelMüdüre iletildi:

1. Fide sektörüne verilen kredilerde il ve ilçe
banka şubelerinin uygulama birliği sağlaması
ve bunu sağlamak için sektörümüz üyeleri ile
Banka yetkililerinin katılacağı ortak bir
toplantı düzenlenmesi,

Bu birliğin 3 tip üyesi var: a) Sektöre mal ve hizmet sağlayan tedarikçi
kuruluşlar b) Özel viyollerde üretim yapan fide-fidan üreticileri ve c)
Sektöre eğitim veren özel kuruluşlar. SGASA her yıl sektöre yönelik
sempozyumlar düzenliyor, bu sempozyumlarda sektörün ihtiyaç
duyduğu araştırmalar belirleniyor ve bu araştırma sonuçlarını üyesi olan
kuruluşlarla paylaşıyor. Birliğin, üyesi olan kuruluşlar için düzenlediği bu
eğitimler ise ana faaliyetlerinden birini oluşturuyor.
Kaynak: www.seedlinggrowers.co.za/about-us/

Hastalık ilk kez 1988 yılında Güney
Fransa’daki üretim alanlarında
tespit edildi. Bununla birlikte
etmenin Güney Avrupa ve Asya’da
uzun yıllar var olduğu tahmin
ediliyor. CABY Virüsünün üründe
en az yüzde 10 hatta tam bir kayba
bile neden olabileceği belirtiliyor.

Gece-gündüz çalışabilen bu akıllı teknoloji
ürünü olan Robot, aynı zamanda her yöne
hareket edip en uygun yönü bulabiliyor.
Yakın gelecekte bu robotun, seradaki ürün
miktarını belirleyeceği, sebze yetiştirilen
sera iklimindeki değişiklikleri kaydedeceği,
bitki sağlığının durumunu belirleyeceği ve
aldığı verilerin analizine göre bitkileri
hastalıklardan koruyabilecek programlar
yapabilecek özelliklere de sahip olabileceği
belirtiliyor.


