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DAHA NİCE YILLARA HUZURLA, GÜVENLE VE BİRLİK İÇİNDE
ERİŞMEK DİLEĞİYLE CUMHURİYETİMİZİN 90. YILDÖNÜMÜNÜ
KUTLUYOR, BAŞTA ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK OLMAK ÜZERE BİZLERE BU VATANI VE
CUMHURİYETİMİZİ EMANET EDEN TÜM ECDADIMIZI SAYGI VE
ŞÜKRANLA ANIYORUZ.

TÜRKTED YÖNETİM KURULU
KONYA’DA TOPLANDI
TÜRKTED’in Eylül 2013 Yönetim Kurulu
Toplantısı 23 Eylül’de Konya’da gerçekleştirildi. Derneğimiz üyesi ANADOLU
Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.’nin Çumra’daki tesislerinde yapılan toplantıda,
Ekim ayında Ankara’da yapılması planlanan genişletilmiş yönetim kurulu toplantısının ayrıntıları ile sektörün odaklandığı
güncel konular kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, Start Fuarcılık yetkilileri tarafından, 10-12 Ocak 2014
tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan
Tohum Fuarı hakkında bir sunu yapıldı.

TÜRKTED YÖNETİMİNDEN
KONYA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE
ZİYARET

Konya’da gerçekleştirilen Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısının ardından, Başkan Dr. Mete Kömeağaç, Başkan Yardımcıları Burak Gönen ve Hamit Esin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Kullep, Dr.
Ahmet Engin, Ersin Arısoy ve Mete Murat
Şölen ile Genel Sekreter Dr. Müfit Engiz,
Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar’ı makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede, Konya’nın
sertifikalı tohumluk üretimindeki rolü ve
önemi üzerinde duruldu, özellikle tohumlukların üretim, kontrol ve sertifikasyonu

esnasında karşılaşılan bazı güçlüklerin
tam bir işbirliği ile aşılması konusunda
mutabakat sağlandı.

TÜRKTED YÖNETİMİ
DAİRE BAŞKANI VEYSEL KOLCU’YU
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) Tohumculuk Daire Başkanlığına
Veysel Kolcu atandı. BÜGEM’de yaklaşık
bir yıldır ziraat mühendisi olarak görev
yapan, daha öncede 7 yıla yakın Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünde çalışan Veysel Kolcu, Eylül
ayının ilk haftasında yeni görevine başladı. TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mete Kömeağaç, Başkan Yardımcıları
Burak Gönen, Hamit Esin, Üyeler Ayhan
Kullep, Mete Murat Şölen ile Genel Sekreter Dr. Müfit Engiz, 24 Eylül’de Veysel
Kolcu’yu makamında ziyaret ederek,
“hayırlı olsun” dileklerini ilettiler. Görüşme esnasında, başta Tohumculuk
Kanunu ve 2014 yılı Tohumluk İthalatı
Uygulama Genelgesi olmak üzere sektörü yakından ilgilendiren diğer bazı başlıklara değinildi ve yeni dönemde Bakanlık
ile TÜRKTED arasındaki işbirliğinin artarak sürdürülmesi konusunda tam bir
görüş birliği olduğu vurgulandı. TÜRKTED camiası olarak yeni görevinde başarılar diliyoruz.

GÜNDEM: TÜRKTED
2013 SONBAHAR TOPLANTILARI
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ


Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da
üyelerinin katılımıyla, TÜRKTED Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara Best Otel’de gerçekleştirildi. Bu yıl
iki gün süren toplantının 09 Ekim’de
yapılan birincisine katılan 14 Dernek
üyesi, “çekirdek kadro” yaklaşımıyla bir
çalışma grubu olarak, öncelikle 2014
Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesine dair tüm üyelerden gelen değişiklik
önerilerini değerlendirip GTHB’ye sunulacak resmi belgeyi oluşturdular. Ayrıca, tohumculuk sektörünün gelişimine
yönelik ivedilikle alınması gereken
diğer tedbirleri de kapsamlı biçimde ele
alan çalışma grubu, bu bağlamda da bir
dizi öneri hazırladı.

Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısının 10 Ekim’de yapılan ikinci bölümüne, 20 üyenin yanı sıra, öğleden sonraki
oturumuna GTHB Bitkisel Üretim Genel
Müdür Yardımcısı Ümit Bayram Kutlu
ve BÜGEM Tohumculuk Dairesi Başkanı
Veysel Kolcu da iştirak etti. Bakanlık
bürokratları için hazırlanan, TÜRKTED
ve Tohumculuk Sektörümüzün gelişimiyle ilgili sunumun ardından, katılımcılar sektörün ihtiyaç ve taleplerini dile
getirdiler ve Bakanlık yetkilileriyle bu
bağlamda karşılıklı görüş alışverişinde
bulundular. Aşağıda yer alan başlıklar,
Toplantıda TÜRKTED’in öncelikli taleplerini oluşturdu;
 Tohumculuk Kanunu’nun günümüz
şartlarına göre yeniden düzenlenmesi,
özellikle “kapatma cezası” gibi yaptı-
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TOHUMLUK İTHALAT GENELGESİ
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Tohumculuk sektörü mensuplarının dört
gözle yayımlanmasını bekledikleri 2014
Yılı Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi’nin hazırlıkları devam ediyor. Bu
doğrultuda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı (GTHB) Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından Derneğimizden de istenen değişiklik önerileri,
tüm üyelerimizin talep ve görüşleri alınarak ortak bir metin haline getirildi. Daha
sonra, 09 ve 10 Ekim’deki TÜRKTED Toplantılarında bu ortak metin üzerinde
kapsamlı bir çalışma yapılarak Bakanlığa
sunulacak önerilere son şekli verildi ve 11
Ekim’de de resmen BÜGEM’e iletildi.
Özellikle, tarla bitkilerinin ebeveyn hatlarına ait tohumlukların ithalatında yaşanan bazı sorunların giderilmesi (örneğin;
ebeveyn tohumlardan ISTA Sertifikası
talep edilmesi gibi), ayrıca sebze tohumlarının ithalatında uygulanan sadece
ISTA-Orange sertifikasının kabul edilmesi
koşulu, diğer taraftan laboratuvar analizlerinin yanı sıra ithalatçı firmalardan bir
de taahhütname istenmesi ve araştırma,
deneme-demonstrasyon amaçlı tohumlukların ithalatında uygulanan limit miktarlarının yetersiz olması gibi taleplerin
yanı sıra ilgili diğer mevzuata yönelik bazı
öneriler de Bakanlığa sunuldu.

TTSM MÜDÜRÜ KAMİL YILMAZ
EMEKLİ OLDU
Ülkemiz tohumculuk sektörünün önemli
kuruluşlarının başında gelen GTHB Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi
Müdürlüğünde (TTSM) yöneticilik görevini 19 yıldır başarıyla sürdüren Kamil
Yılmaz, 16 Eylül 2013 tarihinde emekli
oldu. Tohumculuk sektörüne yönelik
çalışmalarını bundan böyle Derneğimizin
de üyesi olan TAREKS A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürecek olan
Kamil Yılmaz’a başarılarının devamını
diliyoruz. TTSM müdürlüğüne vekâleten,
aynı birimin Kontrol ve Sertifikasyon
Bölümünde ziraat mühendis olarak görev
yapan Mehmet Şahin atandı. TÜRKTED
camiası olarak kendisine muvaffakiyetler
diliyoruz (devamı için tıklayın).

TARIM BAKANI MEHDİ EKER:
TOHUMDA İTHALAT YAPMA
MECBURİYETİ KALKTI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M.
Mehdi Eker, Türkiye'nin tohumluk ihtiyacından dolayı ithalat yapma mecburiyetinin ortadan kalktığını söyledi
(haberin devamı için tıklayın). Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde (TAGEM) düzenlenen "Dünden
Bugüne Sertifikalı Tohum" konulu bilgilendirme toplantısında konuşan Eker,
fütüristlerin enerji, su ve gıda-tarım
olmak üzere 3 mücadele alanı belirlediklerini, insanlığın ve ülkelerin bu 3 alanda
mücadele edeceğini söylediklerini ifade
etti (haberin VTR kaydını izlemek için
tıklayın).

rımların yanı sıra tüm cezai müeyyidelerin sektörle ortak çalışılarak yeniden belirlenmesi,
 İthalat-ihracat-pazarlama-destekleme
mevzuat ve politikalarının, uluslararası taahhütler de dikkate alınarak ülke
tarımı ve tohumculuk endüstrisinin
çıkarları doğrultusunda katılımcı bir
anlayışla belirlenmesi,
 Politika olarak ürün destekleme
primlerinin sertifikalı tohum kullanımına bağlanması,

KWS’DEN ESKİŞEHİR’E
12 MİLYON LİRALIK YATIRIM
TÜRKTED’in de üyesi olan KWS TÜRK
Tarım Ticaret A.Ş. tarafından Eskişehir
Organize Sanayi Bölgesi'nde, 12 Milyon
TL yatırım karşılığında kurulan Mısır
Tohumu Kurutma ve Ön Temizleme
Tesisi ile Şeker Pancarı Tohumu Kaplama
ve Paketleme Ünitelerinden oluşan tesisin açılışı gerçekleştirildi. KWS TÜRK
Genel Müdürü Dr. Veli Girgin, ince kaplanmış tohumların yurtdışından alındığını, bu tesisle yerli üretim karşılanma
oranının artacağını söyledi. Girgin, yapılacak ihracatla da Türkiye'ye döviz girişi
sağlanacağını vurguladı (haber için tıklayın).

BİLGİN: TÜRKİYE’NİN
TOHUMCULUKTA BÖLGEDE LİDER
OLMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ!
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)
Başkan Yardımcısı Ayhan Bilgin, tohumculuk alanında Türkiye’nin bölgede lider
olması için uğraştıklarını söyledi. ECOSA
(Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tohum Birliği)’nın 01-03 Ekim’de Bişkek’te düzenlenen 'Tohumluk Ticaret Kongresi'ne katılan Ayhan Bilgin, kongrede tohum ticaretinin tüm boyutlarının ele alındığını ifade
etti (devamı için tıklayın).

 Tohum satış kanallarında Bakanlığın
uyguladığı “Bayilik” ile ilgili mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması,
─ Kayıt dışı açıkta tohum satışının
önlenmesi için saha/piyasa kontrollerinin artırılması, teknik ekibin
eğitilmesi ve yeterli sayıda personel görevlendirilmesi,
─ Tohum dağıtıcılarına stoklarında
bulunan tohumlukları analiz yaptırma zorunluluğunun getirilmesi,
─ Tohum dağıtıcılarının stoklarında
bulunan tohumlukların çimlenmelerinden doğrudan sorumlu olması,
─ Tohum bayilerindeki stoklama ile
ilgili aksaklıklardan dolayı tohum
firmalarına cezai işlem uygulanmaması, yaptırımların bayilere
uygulanması,
 Ziraat Bankasının sağladığı düşük ya
da sıfır faizli kredi kullanımında, tohum sanayicileri ve üreticilerinin
çiftçilerle aynı kapsamda değerlendirilmemesi ve Bankanın iç mevzuatından kaynaklanan sorunların giderilerek krediden yararlanma koşullarının
kolaylaştırılması,
─ Yukarıdaki kredi kullanımının Halk
Bankası’nca da uygulanması, ==>
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SYNGENTA III. MISIR AKADEMİ
GÜNLERİ Ş.URFA’DA GERÇEKLEŞTİ

MAY TOHUM TURQUALITY® MARKA
DESTEK PROGRAMINDA!

Derneğimiz üyesi SYNGENTA Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Ülke Ticari Pazarlama Müdürü Kayhan Atalay yaptığı
açıklamada “Syngenta olarak, yeni tohum çeşitleri, tarımsal ilaç ve entegre
ürün çözümlerimizi dünya pazarları ile
aynı anda ülkemizde hizmete sunmanın
gururunu yaşıyoruz.” dedi. Atalay, bu yıl
sırasıyla Adana, Manisa ve Urfa’da gerçekleştirilen Syngenta Mısır Akademileri
ile entegre çözümlerini aktarabildiklerini,
birçok üreticiyle buluşabildikleri platformlar oluşturduklarını belirtti. Syngenta Tarla Ürünleri Bölge Kampanya Müdürü Ahmet Yazıcıoğlu ise 1-3 Ekim’de Gülveren Köyü’nde 55 dönümde gerçekleşen
Syngenta Mısır Akademisi’nin katılımcı
portföyü ve genişliği açısından hedefe
ulaştığını söyledi. Doğu Bölge Müdürü
Kudret Yılmaz ise bölgede ikamet eden
yaklaşık 2.000 üreticinin katılımı ile şenlik
ortamında bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurguladı (VTR izlemek için tıklayın).

TÜRKTED’in de kurucu üyelerinden olan
MAY Tohum, Dünyanın devlet destekli
ilk ve tek markalaşma programı TURQUALITY® Marka Destek Programına girmeye hak kazanan ilk tohum markası oldu.
Turquality Marka Destek programına
kabul edilmekten büyük memnuniyet
duyduklarını dile getiren MAY Tohum
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler; “Ülke ofisleri ve anlaşmalı
distribütörler vasıtası ile 2013 yılı itibari
ile 30’dan fazla ülkeye MAY markası ile
satış yapmaktayız. Hedef coğrafya olarak
belirlediğimiz Avrupa Birliği, Karadeniz
Bölgesi, Orta Doğu ve Orta Asya’da güvenilir, güçlü bir Türk Tohum Markası
olma yolunda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Turquality Marka Programına kabulümüz gerek kurumsal yapımızın güçlendirilmesinde, gerekse hedef uluslararası
pazarlarda rekabet gücümüzü artırmamızda büyük katkı sağlayacak” dedi
(devamı için tıklayın).

BURSA TARIM FUARI'NI 39 ÜLKEDEN
252 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

PEPSICO KULLANDIĞI PATATES
TOHUMUNUN YÜZDE 100'ÜNÜ
TÜRKİYE'DE ÜRETECEK

BURTARIM 2013, Bursa 11. Uluslararası
Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt
Endüstrisi Fuarı ile Bursa 6. Uluslararası
Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı'nı, 39
ülkeden 252 bin 144 kişinin ziyaret ettiği
bildirildi (devamı için tıklayın).

SUSAM'DA YERLİ TOHUM ÇEŞİTLERİ
GELİYOR
Geniş kullanım alanı olan ve tüketimin
yüzde 80'i ithalatla karşılanan susamda
yerli tohum çeşitleri geliştirildi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün yerli türlerden melezlenme yöntemiyle geliştirdiği türler, makineli hasada uygun ve dekara 160 kilograma kadar verim alınabiliyor. Enstitü Müdürü Yakup Karaman, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, susamda
Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak
tohum türleri geliştirdiklerini ve şu anda
tüketimin yüzde 80'inin ithal edildiğini
söyledi (devamı için tıklayın).

TÜRKTED üyesi olan PepsiCo (FRİTOLAY
Gıda San. ve Tic. A.Ş.), gelecek beş yıl
içinde patates tarımında kullandığı suyu
ve tüm operasyonlarındaki karbon ayak
izini yüzde 50 azaltmayı, 2016 yılı itibarıyla elit patates tohum ihtiyacının yüzde
80'ini, beş yıl içerisinde ise tamamını
yerli elit tohumdan karşılamayı hedeflediğini açıkladı. 2006 yılında Türkiye’de
‘yerli elit patates’ üretimine başlayan
Amerikan gıda ve içecek devi PepsiCo,
tohum ihtiyacının yüzde 52’sini yerli
üretimden karşılıyor. 2017 yılında bu
oranı yüzde 100’e çıkarmak istediklerini
ifade eden PepsiCo’nun Güneydoğu
Avrupa Bölgesi Başkanı Eugene Willemsen, planları arasında tohum ihracatı
yapmak olduğunu da vurguladı. Willemsen “PepsiCo Türkiye olarak Elit tohum
Projesi'ni Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve ODTÜ işbirliği ile sürdürüyoruz" dedi (devamı için tıklayın).



















─ Kredi kullanım limitlerinin gelişen
ihtiyaçlara bağlı olarak periyodik
şekilde yükseltilmesi,
Başta buğdaygil yem bitkileri olmak
üzere halen %18 ve %8 olan KDV
oranlarının tüm tohumlarda %1’e
düşürülmesi,
İthalatta uygulanan Gümrük Vergilerinin düşürülmesi veya kaldırılması,
Ülkemiz tohum sanayiinin bitki ıslahı,
çeşit geliştirme ve tohum teknoloji
alanlarında AR-GE çalışmalarının güçlü bir şekilde desteklenmesi ve bitki
ıslahçı kuruluşlarının/tohum şirketlerinin dünya ile rekabet edecek yapıya
kavuşturulması ve teknoloji üreten
kurumsal yapıların oluşturulması,
İki milyar dolar olan potansiyel tohum
pazarının günümüzde sadece %30’
unun gerçekleştirilmesine karşın sektörün ülkesel ve uluslararası pazar
potansiyelinin tamamına ulaşmak
için gerekli stratejilerin oluşturulması,
Tohumculuk sektöründe sermaye
yetersizliği dışa bağımlılığı artırmakta
olup, dünyada olduğu gibi yerel tohum şirketlerinin stratejik işbirliğinin
geliştirilmesi ve şirket birleşmelerinin alınacak bazı tedbirlerle teşvik
edilmesi ve kamu desteklerinin çeşitlendirilmesi,
Birçok bitki türünde (Patates, Mısır,
Ayçiçeği, Şeker Pancarı, Soya, bazı
yem bitkileri ve sebze türleri gibi) çeşit teknolojileri bakımından geniş ölçüde dışa bağımlılık söz konusu olup,
AR-GE desteklerinin öncelikle bu türlerde olması,
Bitki ıslahında biyoteknolojinin etkin
kullanılması amacıyla özgün ve ulusal
teknolojilerin temini ve geliştirilmesi,
Sektördeki hukuki sıkıntıların giderilmesi amacıyla “İhtisas Mahkemeleri”nin kurulması, bu yapının güçlendirilmesi için “bilirkişi” ve “hakem
heyeti” oluşturulması,
Tohumculuk sektöründe ulusal nitelikte Biyoteknoloji ve Bitki Sağlığı Laboratuvarlarının Birlik ve/veya Alt
Birliklerin yönetiminde kurulması
için gerekli hukuki düzenlemelerin
yapılması,
Tohum sertifikasyonu ve Bitki Islahçı
Hakları hizmetlerinin bağımsız veya
özerk yapıdaki kuruluşlar vasıtasıyla
yürütülmesi.
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VILMORIN YENİ GÖRSEL KİMLİĞİNİ
AÇIKLIYOR!
Derneğimiz üyesi
Vilmorin Anadolu
Tohum’un kurucularından Vilmorin
şirketi, 270. yıldönümü nedeniyle görsel kimliğini yeniledi.
Dünyanın en eski tohumculuk firmalarından biri olan Vilmorin, 1743 yılından
bu yana taşıdığı ve beslediği kurumsal
değerler, küresel ölçekte bir firma olan
Vilmorin’in kimliğini oluşturuyor. “Yüreklilik”, “yakınlık” ve “uzmanlık” olarak
ortaya çıkan bu kurumsal değerler; Vilmorin’in yeni görsel kimliği ile birleşiyor.
Bu kimliğin sloganı ise “Seed Generation” (devamı için tıklayın).

GDO NEDİR? NASIL ÜRETİLİR?
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selim Çetiner'in GDO ile
ilgili açıklamalarını içeren 05 Ekim 2013
tarihli VTR kaydını izlemek için tıklayın.

TSÜAB “II. ULUSLARARASI
TOHUMCULUK ÇALIŞTAYI”
02-03 ARALIK’TA ANTALYA’DA
GTHB Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt
Birliği (TSÜAB) işbirliği ile 02-03 Aralık
2013 tarihlerinde Antalya’da “II. Uluslararası Tohumculuk Çalıştayı’’ düzenleniyor. Ana teması “Küresel Pencereden
Türkiye Tohumculuğuna Bakış” olarak
belirlenen çalıştaya yurt içinden ve yurt
dışından yaklaşık 500 davetlinin katılımı
öngörülüyor (devamı için tıklayın).

DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN HABERLER
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TOHUMCULUK
MEVZUATI YENİLENİRKEN!

ESA 2013 KONGRESİNE BU YIL
REKOR KATILIM OLDU!

Avrupa'da, tarım-gıda zincirinde modernleştirip, basitleştirip ve güçlendirerek
adeta bir dönüm noktası paketi yasalaştırılmak isteniyor (law). Bu düzenlemelerin
biri de tohumculuktur. Taslakta ilk göze
çarpan, daha başlıkta “TOHUM” kavramı
yerine “Bitkisel Üretim Materyali” (BÜM)
ifadesinin yer almasıdır.

Avrupa Tohumculuk Derneği - ESA (European Seed Association)’nın 13-15
Ekim’de Varşova’da gerçekleştirilen 2013
yılı Kongresinde, bu yıl 850’yi aşan katılımcıyla rekor kırıldı. Ülkemizden de 10
temsilcinin yer aldığı Kongre’de birçok
tohum firması ticari görüşmeler yaptı.
TÜRKTED Genel Sekreteri Dr. Müfit Engiz
de Kongre süresince gerçekleştirilen
ESA’nın tüm teknik komite toplantılarına
ve ESA Genel Kuruluna katıldı (devamı
için tıklayın).

Ana hedef, kurulacak tek bir AB Bitki
Çeşitleri Ajansı (EU Plant Variety Agency)
ile tüm AB ülkelerinde şeffaf, rekabete
açık, biyoçeşitliliğe ve çevreye önem
veren, küresel ısınmayı göz ardı etmeyen
BÜM üretiminin sağlanarak, AB’nin dünya pazarlarında etkinliğinin sürdürülmesini sağlamak (Prof. Dr. Nazimi Açıkgöz’ün makalesi için tıklayın).

GDO'LU ÜRÜN TARTIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
Amerika’da GDO’lu ürün karşıtları birçok
eyalet meclisinde seslerini duyurmaya
başladı. GDO’lu ürünlerin üzerinde bu
bilginin etikette belirtilmesini isteyen
gruplar, Maine ve Connecticut eyaletlerinde bunu başardı. Tüketicilerin tepkisinden korkan GDO’lu ürün üreticileri ise
güvenlik konusundaki kaygıları yatıştırmak için tüketiciyi bilimsel veri bombardımanına tutmaya hazırlanıyor. Ancak
karşılarında hem siyasi alanda hem de
sokaklarda eyleme hazır ateşli bir muhalefet var (devamı için tıklayın).

TSÜAB DA ESA’NIN ÜYESİ OLDU!

ORGANİK BEBEK MAMALARINDA
GDO BULUNDU

TSÜAB’ın daha önce yapmış olduğu üyelik başvurusu, TSÜAB Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldıray Gençer ile birlikte Yönetim Kurulu üyesi Fahri Harmanşah ve
Genel Sekreter Tayfur Çağlayan’ın katıldıkları yıllık toplantıda Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi (devamı
için tıklayın).

Almanya yeni bir skandalla sarsıldı...
"Bio" etiketi ile satılan bebek mamalarında GDO olduğu öne sürüldü. Almanya'nın resmi kanalı ZDF özel bir dosya
olarak yayınladığı haberde ünlü bebek
maması firmalarının organik olarak piyasaya sürdüğü ürünlerde GDO olduğunu
ortaya çıkardı (devamı için tıklayın).

ECOSA KIRGIZİSTAN TOPLANTISI
Başkanlığını TÜRKTED’in de Yönetim
Kurulu Başkanı olan Dr. Mete Kömeağaç’ın yaptığı kısa adı ECOSA olan Ekonomik İş birliği Teşkilatı Tohum Birliği’nin
02-03 Ekim’de Kırgızistan’ın Başkenti
Bişkek’te düzenlediği Tohumluk Ticaret
Kongresine, Türkiye Tohumcular Birliği
(TÜRKTOB) ve bağlı alt birliklerin temsilcileri ile çok sayıda özel sektör tohumculuk firması katıldı (devamı için tıklayın).

ULUSLARARASI BİTKİ ISLAHI
KONGRESİ (IPBC)
ANTALYA’DA TOPLANIYOR
Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB), TÜRKTOB, Türk Bitki Islahçıları Derneği (TUBİD), ECOSA ve diğer bazı ulusal ve uluslararası organizasyonların işbirliğiyle 1014 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya
WOW Topkapı Palace Hotel’de düzenlenen Uluslararası Bitki Islahı Kongresi’nde
birbirinden önemli ve ilginç çok sayıda
bildiri ve poster sunumu yapılacak. Tarla
bitkileri alanında 318, bahçe bitkilerinde
131 ve gen kaynakları konusunda 111
olmak üzere toplam 560 bildirinin yer
aldığı Kongre, kendi alanında Türkiye’de
bir ilk olacak. Türkçe, İngilizce ve Rusça
dillerinde simultane çevirinin yapılacağı
Kongre’ye dalında uluslararası üne sahip
pek çok araştırmacı katılıyor (program ve
ayrıntılar için tıklayın).
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Türkiye Tohumculuk
Endüstrisi Derneği
ISF GENEL SEKRETERİ
DR. MARCEL BRUINS İSTİFA ETTİ!

ISF ORTA DÖNEM TOPLANTILARI
ZÜRİH’TE YAPILDI

Uluslararası Tohumculuk Federasyonu
(ISF) Başkanı Tim Johnson tarafından 25
Eylül 2013 tarihinde tüm üyelere gönderilen bir elektronik posta ile ISF Genel
Sekreteri Dr. Marcel Bruins’in 01 Kasım
itibariyle bu görevinden istifa ettiği duyuruldu. Dr. Bruins 2007 yılından beri
genel sekreterlik görevini başarıyla sürdürmekteydi. Derneğimizin yayın organı
olan TOHUM dergisinin Ağustos 2011’de
okurlarıyla buluşan 3. Sayısında, Marcel
Bruins ile yapılan bir röportaj da yayınlanmıştı. Dergimizin 11. Sayfasında “Tohumculuğun Geleceğini Genç Kuşaklar
Belirleyecek” başlığı ile yer alan röportaj,
sektörümüz için oldukça önemli mesajlar
içeriyor (röportajın Türkçesi için buraya,
İngilizcesi için buraya tıklayın).

ISF’in her yıl gerçekleştirilen Orta Dönem Toplantıları bu yıl 28-31 Ekim tarihlerinde Zürih’te yapıldı. ISF Yönetim
Kurulunun 31 Ekim’de yapılan toplantısına TÜRKTED ve ECOSA Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Mete Kömeağaç da katıldı.
Toplantıda, ECOSA’nın amaç ve çalışmalarıyla ilgili bir sunu yapan Dr. Kömeağaç,
ISF Yönetim Kurulu üyelerini ECO bölge
ülkelerinin tohumculuk potansiyeli hakkında bilgilendirdi. ISF Orta Dönem Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen ISF
Tarla Bitkileri Komitesi Toplantısına Komite Üyesi ve Derneğimiz Üyesi olan
MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu katıldı.
Islahçılar Komitesi ile Yem Bitkileri ve
Çim Bölüm Komite toplantılarına da,
TÜRKTED’i temsilen Genel Sekreter Dr.
Müfit Engiz katıldı. Toplantılara TSÜAB
Genel Sekreteri Tayfur Çağlayan da iştirak etti.

SEEDWORLD DERGİSİNİN
EYLÜL VE EKİM 2013 SAYILARINDA
BİRBİRİNDEN İLGİNÇ KONULAR
YER ALIYOR!
Tohumculuk endüstrisinin önemli yayın
organlarından olan ve ABD’de yayınlanan
aylık SeedWorld dergisinin Eylül ve Ekim
2013 sayılarında, sektör paydaşlarımız
için oldukça güncel ve ilginç başlıklar yer
almakta.
Örneğin SeedWorld’un Eylül 2013 sayısında sunulan birkaç konunun başlığı
şöyle; “Tohum pazarının değerlendirilmesi”, “Teknolojinin yükselişi”, “Avrupa’da tohumluk hareketinin modernizasyonu”, “Afrika tohumculuk endüstrisinin
karşılaştığı sorunlar” ve daha birçok konu
(SeedWorld Eylül 2013’ü okumak için
tıklayın).
Derginin Ekim 2013 sayısı da oldukça
önemli başlıklar taşıyor. Bunlardan birkaçı; “İklim değişikliği için bitki ıslahı”,
yem bitkileri tohumluğunda yaşanan
sorunların ele alındığı “Ziyafet veya kıtlık” başlıklı yazı, “Bitki koruma ürünleri
ve balarısı” ve tohumculuk dünyasından
daha birçok haber (SeedWorld Ekim
2013’ü okumak için tıklayın). Dergileri
bilgisayarınıza indirmek biraz zaman
alabilir, sabırlı olmanızı tavsiye ederiz!

TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ
Güvenlik Cad. Güvenlik Apt. No: 7/1
06341 Aşağı Ayrancı/Ankara
Tel – Faks: (312) 419 0032
e-posta: turkted@turkted.org.tr
Web: www.turkted.org.tr
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