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FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Kepez Belediye Başkanını Ziyaret Etti

FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı M. Kayhan YILDIRIM, 5 Eylül 2022
tarihinde Kepez Belediye Başkanı sayın Hakan TÜTÜNCÜ'ye
makamında bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu toplantıda Başkan Yıldırım,
Tütüncü’ye genelde Tarım Sektörü özelde de fide sektörüne ilişkin
açıklamalarda bulundu ve Türkiye Tohumcular Birliği ile Fide
Üreticileri Alt Birliği hakkında bilgiler sundu.

YILDIRIM, bu görüşmede gerçekleştirmeyi planladıkları projeler
hakkında Başkan TÜTÜNCÜ’ye açıklamalarda bulundu. Söz konusu
projeler, Başkan Hakan TÜTÜNCÜ tarafından olumlu karşılandı ve
Belediye olarak ellerinden gelen desteği sağlayacakları konusunda
görüş bildirdi. Yapılan görüşmenin sonunda M. Kayhan YILDIRIM,
projeye gösterdikleri ilgi ve destekleri için fide sektörü adına
kendilerine teşekkürlerini sundu.

Avrupa Fide Sektöründe Endişeli Bekleyiş 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde faaliyet gösteren fide üreticileri 2022
yılının 2. yarısında sadece hammadde artışlarından değil, aynı
zamanda gelecekte karşılaşacakları olası gaz tedarikindeki sorunlar
nedeniyle de endişe yaşıyor.

İtalyan üreticiler fide talebindeki düşüşten endişe duyuyor. Yakın
gelecekte bile fide fiyatlarındaki trendin tahmin edilememesi
nedeniyle hem fide sektörü ve hem de üreticiler bir planlama
yapmakta zorlanıyor. Hollanda’da gaz fiyatı artmış durumda. Bu
nedenle de sanayi sektöründeki fabrikalar, durumlarının ekonomik
olarak sürdürülebilirliğini göremedikleri için kapanma yolunu seçiyor.

Geçtiğimiz Yıl FİDEBİRLİK
2021 yılında sebze fidesi üreten 173 FİDEBİRLİK üyesi işletme üretimlerini
2.422,6 dekar alanda gerçekleştirdi. Üretim alanı bakımından ilk 3 il sırasıyla
Antalya (1.138,9 da), Mersin (305,0 da) ve İzmir (237,2 da) illeri oldu. 2021 yılı
fide üretim alanlarının bölgelere göre dağılımı ise aşağıdaki gibi gerçekleşti:

1. Akdeniz: 1.545,4 da (%63.8)
2. Ege: 339,2 da (%14.0)
3. Marmara: 286,6 da (%11.8)
4. İç Anadolu: 169,5 da (%7.0)
5. Karadeniz: 57,0 da (%2.4)
6. Doğu Anadolu: 19,9 da (%0,8)
7. Güney Doğu Anadolu: 5,0 da (%0,2)

Tarımsal Sulama Amaçlı Güneş Enerji Sistemleri 
Destekleme Kapsamına Alındı

Güneş ışığından dünyanın yüzeyine ulaşan bir dakikalık enerji miktarı
dünya genelinde bir yılda kullanılan enerjiden daha fazla. Bu derece
büyük ve yenilenebilir enerji kaynağının değerlendirilmesi adına son
zamanlarda yapılan çalışmalar da aynı oranda hız kazanıyor. Pek çok
ülke de fosil kaynakların çevreye verdiği zararlardan kaçınmak için
yenilenebilir enerjiye hızlı bir geçiş sağlamakta. Bu sayede güneş
enerjisinden ısı ve elektrik üretimi ile ilgili birçok araştırma yapılmakta
ve kullanım da yıllar geçtikçe artmakta. Güneş enerjisinden elektrik
üretimi için birden fazla metot olmasına rağmen genel olarak eğilim
güneşten gelen ışığın doğrudan elektriğe çevrildiği foto-voltaik
sistemlere yoğunlaşmış bulunuyor.
Kaynak: www.researchgate.net/publication/288466799

Türkiye’de Toplam Güneş Radyasyon Haritası (KWh/m2-yıl)

Haziran 2022 sonu itibariyle güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu
gücümüz 8,479 MW, toplam kurulu güç içerisindeki oranı %8,35 olup
yıllara göre kurulu güç değişimi ve toplam kurulu güç içerisindeki oranı
aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır.

Kaynak: www.enerji.gov.tr/eigm-yenilenebilir-enerji-kaynaklar-gunes

Tarım Sektörü İşletme Büyüklüğü Sorunu Yaşıyor
Mevcut resmi verilere göre Türkiye’nin tarım işletmesi sayısı 3 milyon,
işletme arazisi büyüklüğü 60 dekar ve işletme başına parsel adedi de
11 olarak kabul edilmektedir. Diğer taraftan, malik sayısının 40
milyon, fiili kullanıcının 3 milyon (yani aktif işletme) olduğu göz önüne
alındığında 13 malikin arazisinin aslında 1 kişi tarafından kullanıldığı
gibi somut bir durum ortaya çıkmaktadır. Öte yandan 23,1 milyon
“kadastro parseli” ve buna karşın 32,5 milyon “tarım parseli”
olduğuna göre tarım arazilerinin ne kadar karmaşık bir mülkiyet yapısı
içinde olduğu aşikârdır. AB üyesi bazı ülkelerin ve İngiltere’nin
verilerine bakıldığında İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya
ile 27 AB üyesi ülkenin son yıllara ait ortalama işletme
büyüklüklerinin sırasıyla 540 dekar, 520 dekar, 460 dekar, 240 dekar,
80 dekar ve 130 dekar olduğu görülüyor (1),

(1) Kaynak: Engiz M., Tarla-Sera, Eylül 2022
(2) Kaynak: www.dogaka.gov.tr
(3) Kaynak:www.european-
seed.com/2019/04/greenhouse horticulture-in-spain-well-
on-its-way-to-sustainability/

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" (Tebliğ No: 2021/7) 25 Şubat 2021
tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Aynı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de (Tebliğ No: 2022/3)
22 Şubat 2022 tarih ve 31758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yapılan değişiklikler ile "Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji
sistemleri ve Akıllı sulama sistemleri» de destekleme kapsamına
alındı.

İşletme büyüklüğü dikkate alındığında benzer bir sorun ülkemizin örtü-altı
tarımında da var. Türkiye’de ortalama sera üretim alanı son 10 yılda 2
dekardan 4 dekara çıkmasına rağmen (2), hala İspanya’nın gerisinde bulunuyor
Zira İspanya’nın sera varlığının %60’ını oluşturan Almeria Bölgesinde ortalama
sera üretim alanı büyüklüğü 20 dekar civarında (3). 2021 yılı FİDEBİRLİK üye
bildirimlerine göre de sebze fidesi üretim alanı ortalama büyüklüğü 14 dekar
civarında.

Her ne kadar fide fiyatlarında ekonomideki bu trende uygun olarak
artış yapılmasına rağmen, hem rekabetin yüksek olması ve hem de bu
yükseltilmiş fiyatları üreticiye kabul ettirmenin zorluğu ise ayrı bir
sorun. Bu nedenle, sözleşmelerde mücbir sebep ileri sürülerek satış
fiyatlarının değiştirilebileceği konusunda yasal bir önlem olabilir mi
tartışması gündemde. Hollanda’da hammadde fiyatlarına bağlı olarak
fide fiyatlarındaki artışın otomatik olarak yapılabileceği matematiksel
bir hesaplama modeli üzerinde de bir çalışılma olduğu belirtiliyor.
Özet olarak sektör temsilcileri Avrupa fide sektöründeki sorunun
sadece fiyatlarla ilgili olmadığını, aynı zamanda başta gaz olmak
üzere genel olarak hammadde tedarikindeki sıkıntıların da ciddi bir
endişe konusu olduğunu dile getiriyorlar.

Kaynak: Avrupa Fide Üreticileri Birliği Temmuz ayı toplantı notu
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ANTALYA İLİ EBZE FİDESİ ÜRETİM MİKTARLARI 
(Ağustos 2022)

Ürün adı Tipi Üretim miktarı (ad.)

Domates

Tane 29.266.673
Kokteyl 11.081.063
Salkım 9.495.200
Chery 524.188
Beef 880.686

Pembe 3.173.109
Köy tipi 742.273

Erik tipi (plum) 1.167.702

Diğer (Oturak, Sanayi tipi v.b.) 396.244

Domates toplam 56.727.138

Biber

Sivri 10.436.560
Çarliston 9.213.827

Kaliforniya 79.220
Kapya 8.827.280
Dolma 6.122.672

Şili 819.828
Üçburun 2.471.005

Biber toplam 37.970.392

Hıyar
Beith alfa 3.267.068

Slor 4.763.335
Dikenli 574.616

Hıyar toplam 8.605.019

Patlıcan
Topan 455.238

Silindirik 9.954.820
Patlıcan toplam 10.410.058

Karpuz
Siyah 14.300
Alaca 2.220

Karpuz toplam 16.520

Kavun
Kırkağaç 326.504

Galya (Çıtır) 30.116
Ananas 2.300

Kavun toplam 358.920

Kabak
Siyah 57.768
Beyaz 455.037

Alt toplam 512.805

Lahana
Kırmızı 7.740.312
Beyaz 2.478.016

Lahana toplam 10.218.328

Marul
Yedikule 5.643.037
Kıvırcık 8.116.330
Iceberg 87.100

Marul toplam 13.846.467

Diğerleri (Anaç, Brokoli, K. Bahar, Maydanoz vd.) 28.569.578

GENEL TOPLAM 167.235.225


