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Değerli Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Üyeleri 
 

 Alt Birliğimizin 28 Eylül 2019 tarihli genel kurul toplantısında alt birlik aidat miktarının 

belirlenmesine yönelik genel kurul kararı alınmasının ardından, bir kısım üyelerimiz tarafından dile 

getirilen eleştiriler nedeniyle Yönetim Kurulumuz tarafından üyelerimizin bilgilendirilmesi gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 Bilindiği üzere Alt Birliğimizin genel kurul toplantılarına katılarak; giriş ve yıllık aidat 

miktarlarını, fidancılık sektörünün geliştirilmesi konusundaki temel ilkeleri ve alt birliğin çalışmaları 

ve yönetimi ile ilgili genel ilkeleri belirlemek, yönetim ve denetim kurulları tarafından düzenlenen 

raporları görüşmek, ibra edilip edilmeme yönünde karar almak, alınacak olan kararlar hakkında görüş 

bildirmek ve oy kullanmak her üyemizin hakkı olduğu kadar görevi olarak da görülmeli, toplantılara 

katılımlarda da bu titizlikle hareket edilmelidir. Esasen Alt Birliğimizin ve sektörümüzün çalışmaları 

ile ilgili görüş ve önerilerin en güzel ve verimli şekilde değerlendirilebileceği yer de genel kurul 

toplantılarımızdır. Zira genel kurul toplantılarında, ülkemizin tüm bölgelerinden ve fidan 

üreticiliğinin tüm alt sektörlerinden üyelerimizin katılımı ile farklı düşüncedeki üyelerimizin 

fikirlerinin değerlendirilerek bir sonuca ulaşılabilmesi mümkün olmaktadır. Öte yandan üyelerimizin 

genel kurul toplantılarına katılımları çok önemli ve yararlı olmakla beraber, mevzuat gereğince 

zorunluluk bulunmadığından, genel kurul toplantılarına katılımın gönüllülük esasına göre yerine 

getirilmekte olduğu aşikardır.  

 Alt Birliğimiz önceki genel kurul dönemlerinde olduğu gibi son genel kurul toplantısında da 

Kanun ve Tüzüğümüzde yer alan kurallara uygun olarak toplanmış ve genel kurulda kararlar 

alınmıştır. Gönüllülük esasına göre kendi iradeleri ile toplantıya katılım sağlamayan/sağlayamayan 

üyelerimizin, maddi ve manevi yönlerden ödün vererek toplantıya katılıp sektörümüz hakkında karar 

alan üyelerin iradesine saygı duymaları demokratik toplumun gereklerindendir.  

 Yönetim Kurulumuzca, genel kurul toplantısı öncesinde tüm üyelerimizin Alt Birliğimizin 

gelir/giderleri, mali durumu, harcamaları vb. hususlarında bilgi sahibi olmalarını ve genel kurul 

toplantısında öncesinden edindikleri bu bilgiler ışığında fikir ve görüşlerini daha verimli 

belirtmelerini sağlamak amacıyla ilk defa geçmiş döneme ilişkin bilançolar, mali tablolar, faaliyet 

raporları ile gelecek döneme ilişkin tahmini bütçeye ilişkin detayların bulunduğu kitapçıklar 

gönderilmiştir. Tüm üyelerimizin, Alt Birliğimizin geçmiş dönem gelir/gider durumlarını, 

faaliyetlerini, gelecek dönem için belirlenen tahmini bütçe kalemlerini kendilerine gönderilen bu 

kitapçıklardan öğrenebilmeleri mümkündür. Ayrıca Alt Birliğimizin https://www.fuab.org.tr/ 

linkindeki internet sitesinde bulunan “Faaliyetler” bölümünden Alt Birliğimizin yerine getirdiği 

faaliyetler hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Sektörümüzün ayrıca bilgilendirilmesi gereken 

hususlarda Alt Birliğimize ait kısa mesaj, mail, posta vb. iletişim kanallarından da tüm üyelerimize 

bilgilendirme mesajları gönderilmektedir.  Genel kurul toplantıları dışında üyelerimizin bireysel 

olarak görüş ve talepleri de tarafımıza ulaştırıldıkça Yönetim Kurulu tarafından 

değerlendirilmektedir. Ancak bu tip durumlarda veya genel olarak değerlendirme yapılırken, görüş 

ve/veya talepte bulunan üyenin bireysel durumu ile birlikte sektörümüzün ve Alt Birliğimizin diğer 

https://www.fuab.org.tr/


 

 

tüm üyelerinin menfaatlerinin de değerlendirilmesi mecburidir. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz veya 

Genel Kurulumuz tarafından bir karar alınırken, sektörün tüm sorunlarını gidermeye, tüm 

ihtiyaçlarını karşılamaya, sektörü bir bütün halinde daha güzel yerlere taşımaya öncelik verilmesi 

gerekmektedir.  

 Yönetim Kurulu olarak göreve başlamamızın ardından bugüne kadar yürütmüş olduğumuz 

faaliyetlerimiz, yukarıda belirtildiği üzere farklı iletişim kanallarından tüm üyelerimize daha evvel 

bildirilmiş olduğundan burada tamamını tekrar saymak yerine öne çıkan bir kısım faaliyetlerimizi 

hatırlatmak isteriz: 

 Ülkemizden AB ülkelerine fidan ve materyal ihracatının 14 Aralık’ta yasaklanması sorununa 

karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkililerine sözlü ve Bakanlık 

birimlerine yaptığımız başvurular sonucu Bakanlık uzmanlarınca rapor hazırlanarak AB’ye 

sunulmuş; sonuçta 10 Aralık 2019 tarihinde AB Direktifi yayınlanarak Türkiye’den fidan ve 

materyal ihracatına asma ve narenciye dışındaki türlerde devam edebilmesi sağlanmıştır. 

 Birliğimiz ile PTT arasında yaptığımız sözleşme ile üyelerimizin daha düşük fiyata kargo 

hizmeti almaları sağlanmıştır.  

 Bakanlığımız ile yapılan görüşme ve istişareler sonucu, kendi damızlığını kurma imkanı 

olmayan üyelerimizin ismine doğru ve sağlıklı materyal temin edebilmesi amacıyla 

Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü’nde Standart Materyal Damızlık Tesisi 

kurulması sağlanmıştır. Bu tesisin bir kısım masraflarının karşılanması amacıyla Alt 

Birliğimiz tarafından maddi destek sağlanacaktır. 

 Üyelerimizle iletişimi güçlendirmek ve sektör sorunlarını yerinde incelemek amacıyla 

bölgesel istişare toplantıları düzenlenmiş, üye ziyaretleri yapılmış ve fuarlar ziyaret edilmiştir. 

 Pasaport ve sertifika işlemleri ayrı ayrı yürütülerek buna göre ücretlendirilirken, bu işlemlerin 

bir defada yerine getirilerek tek ücret ödenmesi sağlanmıştır. 

 Fidancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve sorunların çözümü için pek çok farklı 

konuda çalıştay, seminer, toplantı ve etkinliklere katılım sağlanmıştır. 

 İnternet sitemizde üyelerimizin kendilerine ait üretimlerini pazarlayabilmeleri amacıyla portal 

kurulmasına yönelik altyapı çalışmalarımıza devam edilmektedir. 

 Tüm üyelerimizin isin/unvanlarının ve üyelerimizin yazılı onay verdikleri ölçüde iletişim ve 

üretimle ilgili bilgilerinin bulunduğu FÜAB Üyeler Katalogu bastırılmış ve sektörel fuarlarda 

dağıtılmıştır. Ayrıca aynı kataloğa internet sitemiz üzerinden erişim sağlanmıştır. 

 Kanun ve Tüzüğümüzün vermiş olduğu görev ve zorunluluk çerçevesinde ve ödemelerini 

zamanında yapan üyelerimize haksızlık olmaması amacıyla Alt Birlik aidat ve komisyon 

ödemelerini zamanında yapmayan üyelerimiz hakkında icra takibi başlatılmak zorunda 

kalınmıştır. 

 Üyelerin talep ettiği çeşitlerin kayıt altına alınması ve sertifikalandırılması ile ilgili sorunun 

çözümü yönünden Bakanlığa yaptığımız mevzuat düzenlemesi kabul edilerek, kısa süre 

içerisinde yayınlanması beklenilmektedir. Bu gelişmenin sonucunda üyelerimizin talep ettiği 

çeşitlerin, tescil masrafları Alt Birliğimiz tarafından karşılanmak kaydıyla tescil edilmesi 

sağlanacaktır. 

 Özbekistan Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti’ne sektörel ticaret heyeti gezileri 

düzenlenmiştir. Ayrıca potansiyel alıcı ülkelerin belirlenmesi ve bu belirlemeler 

doğrultusunda yeni ticari girişimlerde bulunulması planlanmaktadır. 



 

 

 Üyelerimizin sorunlarının doğrudan Bakanlık yetkililerine ulaştırılabilmesi ve sorunlara 

çözüm getirilebilmesi açısından üyelerimiz ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı “Fidancılık 

Zirvesi” düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen faaliyetlerimizin yanı sıra Türk Fidancılığını Dünya Markası Yapmak 

amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda; standart materyal damızlık tesislerinin 

kurulması, internet sitemiz üzerinden açılması planlanan portal ile ilgili alt yapı çalışmalarının 

yapılması, Alt Birlik adına satın alınan ofise ait ödemeler, personel giderleri (diğer alt birlikler 

arasında Alt Birliğimiz mali yetersizlik nedeniyle en düşük sayıda personel çalıştıran alt birliktir), 

vergi/ SGK ödemeleri gibi toplu ve gözle görünür harcamaların yanı sıra, sektör sorunlarının 

çözümü, sektörün daha ileriye taşınması amacıyla gerçekleştirilen/planlanan çalıştay, seminer, 

katılım, ziyaret vb. giderler de Alt Birliğimizin giderleri arasındadır. Tüm bu harcama ve faaliyetlerin 

yapılabilmesi için Alt Birlik gelirlerimizin yeterli seviyeye gelmesinin gerektiği tüm üyelerimizin 

malumudur. Alt Birliğimizin her kuruşu, sektörümüzün hak ettiği en güzel yerlere gelebilmesi için 

harcanmış ve bu amaçla da harcanmaya devam edilmektedir.  

Alt birlik üyelerinden alınan binde üç komisyon oranının binde bire indirilmesi de Alt 

Birliğimizin gelirlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Ancak burada değerli üyelerimizce bilinmesi 

gereken husus, binde üç komisyon oranının binde bire düşürülmesi 5553 sayılı Tohumculuk 

Kanunu’nun 24. maddesinin değiştirilmesi sonucunda gerçekleştirilmiş olup, bu kanun 

değişikliği ile ilgili Alt Birliğimizin hiçbir şekilde talebi ve dahli olmamıştır.  

Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin ve sektörün diğer pek çok sorunu ile ilgilenildiği gibi, 

kaçak üretim/satış sorununun çözümü ile ilgili de girişimlerde bulunulmaktadır. 5553 sayılı 

Kanun’un 15. Maddesindeki piyasa denetimi yapılması hakkında TÜRKTOB’a yetki devrinin 

yapılması ile ilgili hüküm Anayasa Mahkemesi’nin 13.01.2011 tarihli kararı ile iptal edildiğinden, 

piyasa denetiminin Birlik veya Alt Birliğimizce doğrudan yapılabilmesi mümkün değildir. Bu 

nedenle her ne kadar Alt Birliğimizce doğrudan denetim yapılması, kaçak üretim ve satışlara 

müdahale edilmesi, kaçak materyallere el konulması, kaçak üretim veya satış yapanlar hakkında idari 

para cezası düzenlenmesi mümkün değil ise de bu yetkilere sahip olan Bakanlık ilgili birimlerinin 

görevlerini yerine getirmeleri için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bu girişimlerimiz sonucunda 

Bakanlık tarafından tüm il ve ilçe müdürlüklerine bilgilendirme yazısı gönderilmiş, Alt Birliğimize 

gelen ihbarlar sonucunda Bakanlık yetkilileriyle görüşülerek gerekli yaptırımların uygulanması, 

kaçak üretim yapanların Alt Birliğimize üye olması sağlanmıştır. Kaçak üretimin önüne geçilebilmesi 

için bir yandan Alt Birliğimiz tarafından bürokratik girişimlerde bulunmaya devam edilirken, diğer 

taraftan siz değerli üyelerimizin de gerçek ve gerekli bilgiyi içeren ihbarları ilgili birimlere 

ulaştırmak ve Alt Birliğimizi bilgilendirmek suretiyle bu sürece katkıda bulunmanız çok önemlidir. İl 

ve İlçe Tarım Müdürlüklerine yapmış olduğunuz ihbar ve şikayetlerin dikkate alınmaması, gereğinin 

yapılmaması gibi durumlarda da Alt Birliğimizle iletişime geçmeniz önem taşımaktadır. Nitekim 

geçmiş dönemlerde de üyelerimizden gelen bu tür şikayetlere Alt Birliğimiz tarafından müdahil 

olunarak, kaçak üretim yapan firmalar hakkında gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır. 

Hepimizin malumu olduğu üzere, fidancılık sektörünün kaçak üretimin yanı sıra, üretim 

maliyetlerinden ihracata, desteklemelerden sertifikasyona, yeni pazar arayışlarından mesleki 



 

 

donanımın artırılmasına kadar pek çok farklı önemli gündemi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu olarak 

tüm bu başlıkları titizlikle ele almaya, değerlendirmeye ve üyelerimizin de desteği ile en güzel 

sonuçları elde etmek için çabalamaya devam etmekteyiz. Bu süreçte tüm üyelerimizin yapıcı 

eleştirilerine ve desteklerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Öte yandan yıpratıcı/yıkıcı eleştirilerin, 

kutuplaşmanın, kırgınlık ve küskünlüklerin de birliğimize büyük zararlar vereceği aşikardır. Farklı 

fikirlerin, demokratik bir ortamda ortak akıl süzgecinden geçerek sektörümüzü daha iyi yerlere 

taşıyacağına inancımız tamdır.  

Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimize hayırlı işler, bereketli kazançlar diler saygı ve 

sevgilerimizi sunarız. 

 

 

 

 

 

 

        FÜAB Yönetim Kurulu Adına 

        Hurşit NALLI 

        Yönetim Kurulu Başkanı 


