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Bakan Kirişçi Antalya’da Tarım Sektörü Temsilcileri 
İle Buluştu

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sn. Vahit KİRİŞCİ, 18 Mart 2022 tarihinde
Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Tarım Sektörü Temsilcileri ile
bir araya geldi. Antalya’da bir dizi programa katılan Bakan Vahit Kirişci,
Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi’nde örtü altı sera üreticileriyle de
buluştu.

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Yıldırım, gerek Sayın
Bakanın katıldığı sektör toplantısına gerekse sera üreticileri ile
buluştuğu geziye katıldı ve kendilerine fide sektörün kısa, orta ve uzun
vadede çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin detaylı bir rapor sundu.

Mersin’de En Kârlı Sera Ürünü Domates
Türkiye’de 2019 yılı itibariyle örtü-altında yetiştirilen toplam sebze
üretimi 7.814.543 ton. Mersin 2.357.381 tonluk üretimi ile yaklaşık %30
oranında bir paya sahip. 2019 yılında Mersin ilinde en fazla yetiştiriciliği
yapılan örtü-altı sebzeleri üzerinde yapılan araştırmada, aşağıdaki
cetvelde gösterilen sebze türlerinin maliyet, brüt kâr, net kâr ve nispi
kâr göstergeleri hesaplanmış (Araştırma verileri 2019 yılına aittir).

*Nispi kâr çiftçinin 1 TL’likmasrafa karşılık, ne kadar gelir elde ettiğini göstermektedir.

*Nisbi kar: Çiftçinin 1 TL masraf karşılığında elde ettiği kar.

Mersin ili, Antalya’dan sonra FİDEBİRLİK üye sayısı bakımından fide
sektörünün faaliyet gösterdiği 30 il içinde 16 üye ile üçüncü sırada
bulunuyor. Bu 16 üyenin 3ü çilek fidesi üreticisi. Mersin İl Tarım
Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılında bölgede 524 milyon adet
civarında sebze fidesi üretildi. Bu üretimin yaklaşık %24ü domates
olarak gerçekleşti.
Kaynak: www.dergipark.org.tr/en/download/article-file/1019062

PLANTUM ve Avrupa Fide Üreticileri Birliği 
FİDENİN GELECEĞİ SEMİNERİ

Düzenliyor
Hollanda’nın Tohum, Fide, Fidan ve Süs Bitkileri Birliği olan PLANTUM,
üyesi olduğu Avrupa Fide Üreticileri Birliği EU PLANT ile birlikte 29-30
Eylül 2022 tarihlerinde 2 günlük bir seminer düzenleyeceğini açıkladı.
PLANTUM’un üyelerini oluşturan tohumluk sektörü, yaklaşık 3,3 milyar
Avro ciroya sahip. Birliğin 350 üyesi bulunuyor. Bu Birlik, 2001 yılında
ilgili sektörlerin birliklerinin birleşmesi ile kuruldu.
Kaynak: www.plantum.nl
Seminere katılacak üye kuruluş
temsilcilerimizin Mayıs ayı sonuna kadar
Birliğimize bildirimde bulunmaları rica olunur.

Ukrayna Savaşı Sanayi Domatesi Üretimini 
Olumsuz Etkileyecek

Dünya Sanayi Domatesi Konseyi‘nin (WPTC) 15 Mart 2022 tarihinde
yayınladığı raporda sanayi domatesi üretiminin 2022 yılı küresel tahmini
39.7 milyon metrik ton olarak değerlendirilmiş. Bununla birlikte özellikle
Ukrayna’da devam eden savaş ve Çin, Kaliforniya ile birlikte diğer bazı
ülkelerdeki üretimlerin belirsizliği nedeniyle bu tahminin değişebileceği
belirtiliyor.

Kaynak:www.tomatonews.com/en/wptc-first-global-forecast-for-the-
2022-crop_2_1613.html

FİDEBİRLİK Sebze Ailesinin Yeni Üyesi: Asparagus
Latince adı Asparagus olan kuşkonmaz, 15 yıldan daha uzun süre verim
devamlılığı olan çok yıllık bir sebze türü. Pazar değeri ve işçiliği yüksek bir
gurme ürün olarak kabul edilen kuşkonmazın beyaz ve yeşil sürgünleri
taze olarak pazara sunulmakta. Kuşkonmaz aynı zamanda, hem konserve
hem de dondurulmuş olarak da işlenebilen bir gıda sanayi ürünü.

Diğer yanda ülkemizin Eskişehir, İzmir, Mersin, Muğla, Erzurum ve Edirne
gibi illerinde de kuşkonmaz yetiştiriciliği yapılmakta olup Eskişehir’in
Sarıcakaya vadisi ise üretimin en önemli merkezlerinden biri konumunda.

Birliğimize 2018 yılında üye olan ilk kuşkonmaz üreticisi Nomad Tarım
A.Ş.. İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da bulunan tesislerinde beyaz hindiba
ve kuşkonmaz üretmekte. Kaynak:www.freshplaza.com/article/2194891
Kaynak: www.knoema.com/data/asparagus+agriculture-indicators-
production+turkey Kaynak: www.nomadtarim.com

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Nisan Ayı Toplantısını Yaptı
FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Nisan ayı toplantısını 28 Nisan 2022 tarihinde
gerçekleştirdi ve aşağıdaki kararları aldı:
1. FİDEBİRLİK üyeliği için başvuruda bulunan aşağıdaki kuruluşların 
üyelikleri onaylandı: 
*Sedir Fide Ltd. Şti. – Aksu/ANTALYA (9,6 dekar üretim alanı)
*Cantek Soğutma San. Tic. A.Ş. – Döşemealtı/ANTALYA
*Amazon Tarım Ltd. Şti. – Merkez/OSMANİYE (çilek fidesi üretimi)
*Anka Botanik San. Tic. A.Ş. – Derinkuyu/NEVŞEHİR (çilek fidesi üretimi)
*Onurhan Çakırbeyli – ERZİNCAN (5 dekar üretim alanı)
*Antbey Fide Ltd. Şti. – Kepez/ANTALYA (33 dekar üretim alanı)
2. PLANTUM ve EU PLANT’ın 29-30 Eylül 2022 tarihinde düzenleyeceği 
Fidenin Geleceği Semineri’ne katılmak isteyen üye kuruluşlarımızın Mayıs 
ayı sonuna kadar Birliğimize müracaat etmeleri ve tüm harcamaların 
üyeler tarafından karşılanması oy birliği ile kararlaştırıldı.
3. 11-14 Mayıs 2022 tarihlerinde HASYURT TARIM FUARI’na yönetim 
olarak katılınmasına ve aynı tarihlerde Kumluca’da genişletilmiş Yönetim 
Kurulu toplantısı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Ürünler
Brüt Kâr 

(TL/da)

Net Kâr 

(TL/da)

Nispi 

Kâr*

Verim

(kg/da)

Domates 25.550,76 24.226,30 3,49 12.000,00

Biber 8.785,83 7.173,82 1,69 3.375,00

Patlıcan 5.064,63 3.670,58 1,41 5.000,00

Hıyar 11.382,46 9.857,77 2,01 11.150,00

Kabak 5.290,05 2.274,44 1,22 5.000,00

Fasulye 22.034,85 19.022,67 3,57 7.000,00

Yapılan hesaplama sonucunda 2019 yılı maliyetleri sırasıyla;
domateste 0,81 TL/kg, biberde 3,06 TL/kg, patlıcanda 1,79 TL/kg,
hıyarda 0,88 TL/kg, kabakta 2,07 TL/kg ve fasulyede 1,06 TL/kg olarak
hesaplanmış. Araştırma sonuçlarından da görüldüğü gibi en düşük
birim maliyet domateste ve en yüksek birim maliyet de biberde
belirlenmiş. İncelenen ürünlerde birim alandan elde edilen net kârda
ise 24.226,30 TL ile domates başı çekerken, en düşük net kârlılık ise
2.274,44 TL ile kabakta hesaplanmış.

Raporda Türkiye’nin sanayi domatesi üretiminin, mısır ekiliş alanlarının
artışı ile az da olsa düşeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan Ukrayna’daki
savaş nedeniyle mısır ve buğday açığını kapatmak amacıyla bu ürünlere
desteğin açıklanmasının, sanayi domatesinde olası azalışın bir diğer
nedeni olarak açıklanmakta. Sanayi domatesinin 3 önemli üretim merkezi
olan İzmir’de 24, Manisa’da 7 ve Bursa’da 6 FİDEBİRLİK üyesi
bulunmakta. Fide sektörü tahminine göre 2021 yılında ülkemizde 1
milyar adet sanayi domatesi fidesinin üretildiği değerlendiriliyor. 2022
yılında ise girdi fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle üretimin 850
milyon adete düşeceği ön görülüyor.

Ülkemiz kuşkonmaz üretim alanı 1971 de 100 dekar iken 2020 yılında
2.860 dekar oldu. Aynı dönemde üretim ise 15 tondan 1.079 tona çıktı.
Ülke ihracatımız 2020 yılı itibariyle 11 ton olarak gerçekleşti. 2020 yılı
sonu itibariyle ithalat tutarımız ise 152 bin USD olarak gerçekleşti.
Avrupa’da toplam kuşkonmaz üretim alanı 660.500 dekar olup, lider
ülke konumunda olan Almanya 250 bin dekar üretim alanına sahip.

Yapılan araştırmalar 
sonucunda kuşkonmazın 
kökeninin Asya olduğu büyük 
oranda kabul görmüş ve 
ülkemizde de yabani türleri 
belirlenmiş. 
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