TÜRKTED
Türkiye Tohumculuk
Endüstrisi Derneği

E-BÜLTEN
TEMMUZ 2012

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ
TÜRKTED’İN GELENEKSEL
İFTARINDA BULUŞTU

dımcısı Ayhan Atalay, TAREKS Genel
Müdürü Burhanettin Topsakal ve
TÜRKTOB Genel Sekreteri Nahit
Onuk’un da onurlandırdığı iftar sektöMübarek Ramazan Ayı münasebetiyle rümüzün temsilcilerini bir araya getirdi.
her yıl geleneksel hale gelen Derneğimizin iftar daveti bu yıl da değerli paydaşlarımızın katılımıyla 24 Temmuzda Ankara’da gerçekleşti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Müsteşar Yardımcısı Dr. Ferhat Şelli, Genel Müdür
Yardımcıları Dr. Talat Şentürk ve Dr.
Ahmet Arslan’ın yanı sıra Daire Başkanları Metin Kaycıoğlu, Vildan Karaarslan,
Dr. Ali Osman Sarı, Dr. Muhammet Demirtaş, Murat Birol Kayım, Bakanlık Müşaviri Bahattin Bozkurt, Doç. Dr. Muharrem Dilbirliği, TTSM Müdürü Kamil Yılmaz ve saygıdeğer diğer Bakanlık mensuplarıyla birlikte TSÜAB Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldıray Gencer, Başkan YarAYHAN AĞABEYİ
RAHMET VE ŞÜKRANLA
ANIYORUZ
Geçen yıl kaybettiğimiz
çok
değerli büyüğümüz ve Derneğimizin önceki
Genel Sekreteri
Merhum Ayhan
Elçi’yi vefatının
sene-i devriyesinde bir kez
daha rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz.
Meslek yaşamı boyunca sadece tohumculuk sektörüne değil tarım sektörüne de
çok önemli katkıları olan Ayhan Ağabey 8
Temmuz 2011 Cuma günü sabah saatlerinde vefat etmiş idi. Ruhu şad olsun.

EMTİA FİYATLARINDAKİ
DURUM 2010'DAKİNDEN
FARKLI!..
2010 yılına gelindiğinde emtialardaki
genel artış trendi devam ederken tarım
emtialarında diğerlerine göre daha hızlı
bir yükseliş yaşandı. 2010'un ikinci
yarısında tarım ürünlerinin (ortalama)
fiyatı toplam emtia endeksindeki artışın
3 katına yakın bir hızda yüzde 69 yükseldi. Bunun sebebi de özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki talep tarafındaki
düzelmenin yanında tarım emtialarının
arzına yönelik sıkıntılar oldu. Bunda da
küresel ısınma kaynaklı afetler rol
oynadı. (Saruhan Özel’in Zaman Online’daki yazısının tamamı için buraya
tıklayın).

TÜRKTED’İN
27. KURULUŞ
YILDÖNÜMÜ

Özel tohumculuk şirketlerinin sahipleri
veya yöneticileri konumunda olan dokuz
öncü üyenin girişimi sonucunda 15
Temmuz 1985 tarihinde resmen kurulan
Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneğimiz tohumculuk sektöründe 27. yılını
geride bırakıyor.
TÜRKTED, “Tohumculuk alanında
Türkiye’nin bölgesel lider bir ülke olması
için, teknoloji ve sistem geliştiren, diğer
ülkelerle rekabet edebilen ve bölgesinde model oluşturabilecek şekilde ülke
tohumculuğunun geliştirilmesine katkıda
bulunmak ve Türk tohumculuğunu uluslararası alanda temsil etmek” misyonu
ve “Ulusal ve uluslararası alanda gıda
güvenliği ve sürdürülebilir tarım temelinde dünya tohumculuk endüstrisi ile
bütünleşmiş etkin ve uluslararası alanda rekabetçi bir tohumculuk endüstrisi
oluşturulması” vizyonu ile hizmet vermektedir.
TÜRKTED’in 1985 yılında başlayan
yolculuğunda bizleri yalnız bırakmayan
bütün üyelerimize şükranlarımızı sunuyor, kaybettiğimiz birbirinden değerli
isimlerin aziz hatıraları önünde saygıyla
eğiliyoruz.

TÜRKTED ESA ve ISF ÜYESİDİR
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lediğini anlatan Bakan Eker alttaki yeşil TSÜAB’DAN
hattın Türkiye'nin verimli tarım alanlarını,
mavi hattın da deniz ürünlerini temsil GENÇ ZİRAATÇİLERE
ettiğini söyledi (haberin devamı için bura- TOHUMCULUK STAJI
ABD’de son ya tıklayın).
50 yılda görüTohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği
len en şiddetli
(TSÜAB), ziraat fakültelerinde okuyan ve
kuraklık mısır
tohumculuk üzerine çalışmak isteyen
ve soya fasulgençlere staj imkânı sağlıyor. YurtdışınD-8
TOHUM
BANKASI
yesi fiyatlarıdan da katılımın olduğu staj programına
nın tavan yapmasına neden olurken, ÇALIŞTAYI YAPILDI
21 öğrenci kabul edildi. İki ay sürecek
tarihin en ciddi gıda krizinin yaklaştığı
stajın ilk iki haftası Ankara'da uygulanaifade edildi. Mısır ve soya fasulyesinin
Ev sahipliğini GTHB cak. Bu safhada öğrencilere, tohumculuk
fiyatları 2007–2008 krizinde 30’dan fazla
Tarımsal Araştırmalar endüstrisine genel giriş mahiyetinde
ülkede son yılların en yüksek rakamlarına
ve Politikalar Genel nazari bilgilerin yanı sıra Türkiye ve dünçıkmıştı. Bu emtiaların fiyatlarına o zaMüdürlüğü’nün yaptı- yadaki çağdaş tohumculuk endüstrilerinin
mandan sonra yeni bir rekor görünmese
ğı "D-8 Tohum Ban- durumu hakkında bilgi verilecek. Prograde her iki ürünün de satış fiyatları son 5
kası Çalıştayı" İzmir - mın ikinci aşamasında ise her öğrenci,
haftada yüzde 50’nin üzerinde art- Menemen'de Uluslararası Tarımsal Araş- TSÜAB üyesi bir şirkete giderek kalan altı
tı. Dünyanın mısır, soya fasulyesi ve tırma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştihaftada genel merkez veya üretim sahabuğday ihracatının yüzde 50’sinden faz- rildi. Bangladeş, Endonezya, İran, Nijer- ları ve işleme tesislerinde faal bir pratik
lasının yapıldığı ABD’deki kuraklığın ya, Malezya, Pakistan ve Türkiye'den eğitim süreci geçirdikten sonra stajını
kendi sınırlarını aşması ve Çin ve Mısır’a temsilcilerin katıldığı çalıştay 03-04 tamamlayacak (haberin devamı için bukadar da ulaşması bekleniyor – Hürriyet Temmuz 2012 tarihlerinde yapıldı. Üçün- raya tıklayın).
(haberin devamı için buraya tıklayın).
cüsü gerçekleştirilen çalıştayda planlanan tohum bankasının detayları ortaya
TÜRKTED 28 YAŞINDA…
konularak, projelendirme aşamasına
GIDA, TARIM ve HAYVANgeçilmesi için yol haritası oluşturulmuştur
TÜRKTED; tohumculuğumuzun tarihi
CILIK BAKANLIĞI’NIN YENİ (haberin devamı için buraya tıklayın).
demektir.
KURUMSAL KİMLİĞİ
TÜRKTED; güvenilir bir çatı demektir.
TANITILDI
TÜRKTED; ortak akıl, paylaşım, prestij

DÜNYA YENİ BİR KRİZE
HAZIRLANIYOR

TOPRAK MAHSULLERİ
OFİSİNDE RANDEVULU
HİZMET DÖNEMİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(GTHB) 'Yeniden Yapılanma, Yeni Logo,
Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfası'
tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı.
Toplantıda Bakanlığın yeni yapılanma
içinde olduğunu belirten Bakan Eker, yeni
yapıda daha az bürokrasi olacağını dile
getirdi. . Bakan Eker yeni logodaki açık
mavinin gökyüzünü, güneş ile başakların
gıdayı ve tarımı simgelediğini belirtti.
Üstte yer alan turuncu kuşağın bakanlığın geçmişten bugüne gıda, tarım ve
hayvancılık alanlarını kapsadığını simge-

Yazın gelmesi ve çiftçilerin hasat dönemine girmesi sebebiyle Toprak Mahsulleri
Ofisi'nin önünde her yıl görmeye alıştığımız uzun kuyruklar, randevu sistemi ile
son buluyor. “Randevular internet üzerinden TMO web sitesindeki linkten veya
bizzat iş yerlerimizden kolayca alınabilecektir. Randevu alan üreticilerimiz ürünlerini randevu tarihinde aynı günde, alamayanlar ise önceden olduğu gibi sıraya
girerek verebileceklerdir. Bu sayede,
çiftçiler kısa bir sürede ürünlerini verebilecek, asgari 5 ton ürün için randevu
alabilecek, ödemeler ise ürün teslimatından sonra yapılacaktır.” açıklamasıyla
TMO ‘ya ürün verecek üreticiler için yeni
bir dönem başlamış oldu. Randevu alım
işlemleri 1 Eylül tarihine kadar devam
edecek (haber için tıklayın).

demektir.
TÜRKTED; sektörün başarıyla temsil
edilmesi demektir.
TÜRKTED; devlet organlarıyla diyalog,
temas demektir.
TÜRKTED; tohumcularımızın dünyaya
açılan penceresi demektir.
TÜRKTED; tarım ve gıda sektörünün
paydaşlarıyla verimli işbirliği demektir.
TÜRKTED; sektörümüzü başarıyla temsil
eden sivil toplum kuruluşu demektir.
TÜRKTED; objektiflik, tarafsızlık, özveri,
ahde vefa demektir.
TÜRKTED; soruna değil, çözüme odaklı
olmak demektir.
TÜRKTED; sektörün güncel bilgilerine
ulaşmak demektir.
TÜRKTED; yenilik, vizyon, birliktelik demektir.
TÜRKTED; Türk tohumcularına hizmetle
geçmiş 27 yıl demektir.
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DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN HABERLER
göre tarımsal girdi endüstrisinin en hızlı ÇELTİKTE
büyüyen segmenti olan 2,6 milyar dolarlık
küresel tohum işleme pazarı, artan bitki- VERİM ARTIRICI GEN
sel üretimin uygun maliyetli ve çevresel BULUNDU!
Rio de Janeiro’da amaçlı olarak tercih edilen bir aracı ola24 – 28 Haziran rak tanınmayı sürdürüyor (rapor hakkında
tarihinde gerçekleş- bilgi edinmek için buraya tıklayın).
Bir grup Çinli araştırmacı,
tirilen Uluslararası
temel gıda maddesi olan
Tohumculuk Fedeçeltikte hem kaliteyi hem de
rasyonu (ISF) 2012
verimi artıran geni tanımlaDünya Tohumculuk
mayı başardılar. Pekin’deki Çin Bilimler
Kongresinde, Illi- USDA GD ŞEKER
Akademisi Genetik ve Gelişim Biyolojisi
nois
Foundation PANCARINDAKİ
Enstitüsü araştırmacıları, Hindistan menSeeds Şirketinden
şeli ve çok kaliteli kabul edilen basmati
KISITLAMALARI
Tim Johnson ISF’in başkanı seçildi.
pirinci üzerinde çalışırken GW8 olarak
Johnson yaptığı eşekkür konuşmasında, KALDIRDI
tanımlanan geni ilk kez ortaya çıkardılar
başkan olarak iki yıl süreyle yürüteceği
(haberin devamı için buraya tıklayın).
ABD Tarım Babu görevde üç ilkenin kendisine rehber
kanlığı (USDA)
olacağını söyledi; “kazan-kazan”ı ortaya
Hayvan ve Bitki
çıkar, para kazan ve hoş vakit geçir
Sağlığı Denetimi YENİ BİR GENETİK
(haberin ayrıntısı için buraya tıklayın).
Dairesi (APHIS) VARYASYON METODU
genetiği değiştirilmiş herbisite GELİŞTİRİLDİ
ADALET DİVANI
dayanıklı şeker pancarı ile ilgili kısıtlamaNature Biotechnology dergisinde yayımAB TOHUMCULUK
ların kaldırıldığını duyurdu. Yaygın olarak
lanan yeni bir teknik, bitki ıslahçılarının
Roundup Ready (RR) şeker pancarı
MEVZUATININ GEÇERLİLİherhangi bir bitkinin tüm genom dizilimine
olarak bilinen bu çeşitle ilgili kapsamlı
ĞİNİ DOĞRULADI
erişmeksizin söz konusu bitkinin önemli
çevresel etki raporu ve bitki zararlı riski
vasıflarını tanımlamalarına izin verecek.
Son dönemde alınan bir kararla, Avrupa değerlendirmesi tamamlanmıştır. Bu Bu teknik, bitkilerdeki aktif genom bölgeBirliği Adalet Divanı, AB’nin mevcut to- çerçevede yapılan binlerce analiz ve üç sindeki üstün agronomik vasıflarla bağhumluk pazarlamasıyla ilgili mevzuatının geniş kapsamlı toplantı sonucunda lantı kurulmasını sağlıyor (haberin devageçerliliğini teyit etti. Mahkeme AB Ko- APHIS, RR şeker pancarının klasik çeşit- mı için buraya tıklayın).
misyonu, Konsey ve bazı üye ülkeler ler kadar güvenli olduğuna karar verdi
tarafından ortaya sürülen görüşleri des- (haberin detayı için buraya tıklayın).
tekledi ve genel anlamda bu mevzuatın
geçersiz olduğu tezini ortaya atan savunma tarafının görüşüne itibar etmedi.
ESA (Avrupa Tohumcular Birliği) Genel YENİ GÜÇLÜ
Sekreteri Garlich von Essen, “Karar
önemli bir zamanda geldi, Avrupa tohum- HİBRİT MISIR GELİYOR
luk pazarı mevzuatının revizyonu için
Illinois Üniversiteklif sürecini sonlandırıyor olmasından
tesi araştırmadolayı Komisyonun bu yasal teyide ihticıları, mısırda
yacı vardı.” dedi (haberin tamamı için
heterosis veya
buraya tıklayın).
TÜRKİYE TOHUMCULUK
güçlü hibritin
ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ
yeni bir kaynağını buldular.
TOHUM İŞLEME PAZARI
Güvenlik Cad.
Bu yeni güçlü
Güvenlik
Apt. No: 7/1
2,6 MİLYAR DOLARI
hibrit mısırın hastalıklara dirençli olması
06341
Aşağı
Ayrancı/Ankara
ve genetiği farklı bitkilerle melezlemesiyle
GEÇTİ!
Tel
–
Faks:
(312)
419 0032
diğer yüksek kalite özelliklerinden de
e-posta:
turkted@turkted.org.tr
Kline&Company tarafından yayımlanan yararlanacağı öngörülüyor (haberin deweb: www.turkted.org.tr
en yeni “Tohum İşleme Küresel Serisi: vamı için buraya tıklayın).
Pazar Analizi ve Fırsatlar” başlıklı rapora

ISF YENİ BAŞKANINI
SEÇTİ!
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