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Türkiye Tohumcular Birliği ve Alt Birlikler 
Abant’ta İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

4 Haziran 2022 tarihinde Türktob ve Alt Birliklerin Abant’ta düzenlediği
istişare toplantısında, Birliğimizi Yönetim Kurulu üyemiz Recep Şevki
Özcan ve Genel Sekreterimiz Kamil Yelboğa temsil ettiler. Toplantıya
Bakanlık yetkilileri ve Birliklerden 50 kişi katıldı.
Toplantıda Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Kamil Yelboğa, fide
sektörünün kuruluş yılı olan 2008 yılından 2021 yılı sonuna değin
FİDEBİRLİK’teki gelişmeleri katılımcılara sundu. 2021 yılı sonu itibariyle
190 fide üreticisinin 173ü, sektör tahminine göre 6 milyar adet sebze
fidesi üretti. 15 çilek fidesi üreticisi kuruluşun ürettiği sertifikalı fide
adedinin ise 140 milyon adet civarında olduğunu belirtti.

Yelboğa, sunumunun sön bölümünde fide sektörünün acilen çözüm
bekleyen aşağıdaki sorunlarını dile getirdi:

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Fide 
Üreticileri İçin Bir Seminer Düzenledi

Fide sektörüne uzun yıllardır hizmet veren Fitogen Bitki Hastalıkları
Laboratuvarı uzmanı Fitopatolog Meral Alkan, 15 Haziran 2022 tarihinde
«Fideliklerde Gözlenen Önemli Bakteriyel Ve Fungal Hastalıklar» konulu
bir seminer verdi.

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesinde düzenlenen seminer, fide
sektörü çalışanları ve diğer sektör paydaşları tarafından yoğun bir ilgi
gördü. Seminere yaklaşık olarak 65 kişi katılım sağladı. Seminer sonunda
oda yetkilileri tarafından katılımcılara sertifika verildi.

Bu Yılın İlk 6 Ayında FİDEBİRLİK’e 24 Yeni Üye Katıldı 
ve Üye Sayısı 211 Oldu

Mayıs ve Haziran aylarında yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında aşağıda
belirtilen 7 fide işletmesinin üyelikleri onaylandı:
Adem Yılmaz – Menderes/İZMİR (10 da.), Antmek Tarım Ltd. Şti. –
Serik/ANTALYA (20 da.), Onaran Fidecilik Ltd. Şti. – Serik/ANTALYA (22 da.),
Serra Fide (Yusuf Görgülü) (çilek fidesi) – Çavdır/BURDUR (15 da.), Dünya Fide
Ltd. Şti. – Aksu/ANTALYA (6 da.), Growberry Fide Ltd. Şti. (çilek fidesi) –
Silifke/MERSİN (6 da.), Yurt Fide Ltd. Şti. – Aksu/ANTALYA (6 da.)
Ülkemizin 7 bölgesinin 31 ilinde faaliyetine devam bu 211 üyenin 181’i sebze, 27’si
çilek, 2’si doku kültürü 1’i de tıbbi aromatik bitki fidesi üretmekte. Diğer yandan
Mayıs ayında Birliğimize üye olmak için başvuruda bulunan 1 fide işletmesi de, gerek
sera alt yapısına gerekse fide üretimi için gerekli donanım
ve tesise sahip olmaması nedeniyle üyelik başvurusu
Yönetim Kurulu Kararı ile ret edildi.

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinde Yıllık Artışlar 
UVEP Çalıştayında Yayınlandı

24 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
Çalıştayı’nda (UVEP) yayınlanan 2022 yılı raporunda ülkemizin 2022 yılı
Girdi Fiyat Endeksi (GFE) ile alt gruplara göre aylık girdi fiyat endeksi
açıklandı. Rapora göre Ocak 2022 itibariyle en yüksek fiyat artışı % 153,34
ile gübre ve toprak çalıştırıcılarda, en düşük girdi fiyatı ise %9,40 ile
tohum ve dikim materyalinde oldu. Diğer yandan fide üretiminin önemli
girdilerinden biri olan enerjide yıllık artış ise %101,14, tarımsal
ilaçlardaki yıllık artış ise %39,62 olarak gerçekleşmiş.

Alt gruplara göre tarım GFE aylık değişim oranlarında Ocak 2022 de bir 
önceki aya göre enerji gideri %37,91 ile artışta başı çekiyor.

Kaynak: Enerji Verimliliği 230 Vizyonu, Stratejisi ve 2. UVEP’in (2024-2030) 
Belirlenmesi Projesi Çalıştayı, TC. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. 

Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO)  
Bölgesinde Aşılı Fidede Gelişmeler

Sebzelerde aşılı fide üretim tekniği ticari anlamda bütün dünyada yaygın
olarak kullanılan bir yöntem. İspanya’da üretilen domates fidelerinin 2017
yılı itibariyle %90ı aşılı olarak üretiliyor. İtalya’da ise ticari olarak üretilen
domates fidelerinde bu oran 2019 yılı verilerine göre %40. Türkiye’de ise
2017 verilerine göre bu oran %12 civarında. Çok sayıda aşılama tekniği
olmakla birlikte bu ülkelerde yaygın olarak kullanılan yöntem tüp aşılama
tekniği.

Kaynak: European and Mediterrenean Plant Protection Organization
(EPPO), Pest risk analysis of tomato Brown rugose fruit virüs, 20-26052.

Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü verilerine göre Antalya
ilimizde 2020 yılında 657.437.561 adet domates fidesi üretildi. Bunun %18i
olan 121.123.429 adedi ise aşılı domates fidesi olarak gerçekleşti. Aynı yıl
yine Antalya’da EPPO ülkelerinde olduğu gibi aşılı biber fidesi üretimi
toplam içinde ihmal edilebilir düzeyde gerçekleşmiş. Aşılı fide üreticileri,
ülkemizde bu yöntemin gelişememesinin en önemli nedeni olarak aşılı
fidenin aşısız fideye göre 2-3 katı kadar pahalı olmasını gösteriyorlar.
Bunun da 2 nedeni bulunduğunu belirtiyorlar:
1. Aşılı fide üretim ve donanım tesisi yatırımı ve
2. Aşılı fide üretiminde işgücü ve enerji kullanımının daha yüksek olması.
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Cetvele göre tohum ve dikim materyalindeki fiyat artış endeksi Ocak 2022
yılında bir önceki aya göre % -8,41 olarak gerçekleşmiş. Gübre ve toprak
geliştiricilerde ise bir önceki aya göre %5,51 artış olmuş.

1.Tohumculuk sektöründe Yetkilendirme Denetleme Yönetmeliği’nin
«Sebze Fidesi Üreticilerinin Sahip Olması Gereken Donanımlar»
kısmının, modern fide işletmelerinin gelişmesini teşvik edecek şekilde
düzenlenmesi,

2.Döner Sermaye Birim fiyatlarında fide başına ödenen birim fiyat
uygulaması yerine alan bazlı fiyat düzenlemesinin yapılması,

3.Fide üretim verilerinin türler bazında ve her yıl olmak üzere elde
edilmesi ve TÜİK’de yayınlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından bir düzenleme yapılması,

4.Aşılı sebze fidesi satın alan üreticiye fide alım desteği sağlanması ve
5. Antalya’da sebze tohumluk sektörüne hizmet verecek bir tanı

laboratuvarının kurulması.

Sunuda, FİDEBİLİK 
Yönetim kurulunun 
2021 yılında 10 ve 2022 
yılının ilk 5 ayında ise 5 
olmak üzere toplamda 
15 toplantı, seminer ve 
istişare toplantıları 
düzenlediği belirtildi.


