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ECOSA PROJESİ BAŞLADI
FAO Orta Asya Alt Bölge OfisiTürkiye İşbirliği Programı çerçevesinde GTHB tarafından hazırlanan ve
FAO - ECO ve Türkiye ortaklığı ile
yürütülecek olan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi”nin açılış töreni, 28 Haziran
2013 tarihinde Ankara İçkale
Otel’de Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüş, Tohumculuk
Daire Başkanı Metin Kaycıoğlu,
TÜRKTED ve ECOSA Başkanı Dr.
Mete Kömeağaç’ın katılımı ile gerçekleşti (devamı için tıklayın).

yon tahsilatı yapılmaması” kararı
alındı (devamı için tıklayın).
"TÜRKİYE TOHUMDA DIŞARIYA
BAĞIMLI DEĞİL"
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doç. Dr. Masum Burak, Türkiye’nin tohumculukta dışarıya bağımlı olmadığı gibi
ihracat da yaptığını söyledi. Burak,
ülkemizde genetiği değiştirilmiş
(GDO) tohum ve gıdaların kullanımının da yasak olduğunu belirtti
(devamı için tıklayın).
FAHRİ HARMANŞAH 2012’NİN
EN BAŞARILI ZİRAAT MÜHENDİSİ
SEÇİLDİ

TOHUMCULUKTA
TÜRK - HIRVAT İŞBİRLİĞİ
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
iştiraki Derneğimizin de üyesi olan
TAREKS’in, Hırvatistan Osijek Tarım
Enstitüsü ile Hibrit Mısır Tohumluğu
Temsilcilik ve Mısır Islah İstasyonu
Anlaşması 5 yıllık süre ile yenilendi.
Hırvatistan’ın Osijek şehrinde düzenlenen imza töreninde konuşan
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü Abdullah Kutlu, iki
ülkenin kurumları arasında yapılan
bu anlaşmalar ile tohumculuk konusunda yürütülen stratejik işbirliğinin
önemine değinerek; gelecekte kaliteli ve yüksek verimli hibrit mısır
tohumluk çeşitlerinin Türk çiftçisine
kazandırılacağına olan inancının tam
olduğunu ifade etti (devamı için
tıklayın).
TYAB’IN 6. GENEL KURULU YAPILDI
Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği’nin
(TYAB) 2012 faaliyet yılına ait 6.
Olağan (Mali) Genel Kurulu toplantısı, 15 Haziran 2013 Cumartesi günü, Ankara’da yapıldı. Genel Kurulda; tohum yetiştiricilerinin, 2013
yılından itibaren “binde üç komis-

TOHUM DERGİMİZİN 8. SAYISI
OKURLARIYLA BULUŞUYOR

TÜRKTED üyesi TASACO Tarım
San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü ve
önceki Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılarımızdan Fahri Harmanşah, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği”nin 74’üncü kuruluş yıl
dönümünde düzenlenen törende,
“Özel sektör” kategorisinden beni
“2012 yılı Ziraat Mühendisi” seçmiş ve bir plaketle onurlandırmıştır. Plaketi bana Prof. Dr. Şahabettin Elçi hocamız vermiştir. Beni bu
onura layık gören seçici kurul ve
TZYMB Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunarım” dedi (devamı
için tıklayın).
TSÜAB TOHUMCULUK STAJLARI
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri
Alt Birliği (TSÜAB)'nin tohumculuk
sanayisinin nitelikli ve uzmanlaşmış ziraat mühendisi ihtiyacının


TÜRKTED’in basılı yayın organı TOHUM’un 8. Sayısı da paydaşlarla
buluşuyor. Geçtiğimiz Şubat ayında
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
olan TOHUM’un yeni imtiyaz sahibi
Dr. Mete Kömeağaç’ın Sunuş yazısıyla başlayan dergimizin bu sayısının gündemini Tohumculuk Kanununun değişim ihtiyacına ayırdık ve
daha önceleri dile getirdiğimiz taleplerimizi gerekçeleriyle bir kez
daha vurguladık. Bitkisel Üretim
Genel Müdürü Mevlüt Gümüş ile
TÜRKTOB ve TSÜAB Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldıray Gençer’in röportajları sektörümüz için oldukça önemli
mesajlar içeriyor, her iki röportajı
da ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Atina’da
toplanan ISF Kongresi ile Antalya’da
gerçekleştirilen 30. ISTA Tohum
Kongresi haberlerine dergimizde
geniş yer verdik. Bu sayının Ahde
Vefa bölümünde, ülkemiz hibrit
tohumculuğun gelişiminin hem
mimarlarından hem de tanıklarından olan, TÜRKTED’in kurucularından değerli ağabeyimiz Osman Arıkoğlu’nu anlattık. Vizyoner Bakış’ta,
bitki ıslahçılarının güvencesi sayılan
UPOV’a yer verdik. TOHUM’un 8.
Sayısını da beğeniyle okuyacaksınız
(dergilerin e-kopyası için tıklayın).
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karşılanması amacıyla düzenlediği
staj programı sürüyor (devamı için
tıklayın).
TODAB’IN 6. GENEL KURULU
YAPILDI
Tohum Dağıtıcıları Alt Birliğinin 6.
Olağan Genel Kurulu (Mali) 25 Mayıs 2013’ te 100’ ün üzerinde üye
delegelerin ve davetlinin katılımı ile
yapılmıştır. Genel Kurulda Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme
Kurulu raporu, 2013 yılı bütçesi ve iş
programı onaylanmıştır. 2013 yılı
aidatında değişiklik yapılmamıştır,
bütçeye 100 TL konulmuştur (devamı için tıklayın).
BURSA TOHUMCULUKTA DÜNYAYA
YAYILIYOR
Yabancı tohum üreticileri yatırım
için Bursa’yı mercek altına aldı. Mısır, ayçiçeği, buğday gibi renkli ekim
desenine sahip olan Bursa, tohum
üretimi için ideal iklime sahip. Tarla
bitkileri ve tohum üreticilerinin yakın takibe aldığı Bursa’da yerli ve
yabancı üreticilerin yatırımları da hız
kazandı (devamı için tıklayın).
EN BAŞARILI İHRACATÇI ÖDÜLÜ
TOHUM’UN
TÜRKTED’in kurucu üyelerinden
olan MAY Tohum, 2012 yılı ihracat
kayıt rakamlarına göre İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği alt
sektörü olan Bitkisel Yağlar ve Yağlı
Tohumlar ihracatı yapan firmalar
arasında “En Başarılı İhracatçılar ”
ödül töreninde 3.’lük ödülüne layık
görüldü (devamı için tıklayın).
TOHUM SEKTÖRÜNDE İHRACAT
BEKLENTİSİ 130 MİLYON DOLAR
TÜRKTOB Başkanı Gençer: "Bu yıl
toplam tohumluk ihracatının geçen

yıla göre yüzde 8–10 artarak, 130
milyon doların üzerine çıkmasını
bekliyoruz. Özellikle tarla bitkileri
tohumluğu üretimi bağlamında,
Avrupa ülkelerindeki arazi sorunu
ve yüksek maliyetler ülkemiz için
fırsata dönüşebilir" dedi (devamı
için tıklayın).
MAKEDONYA'NIN ÇELTİK ÜRETİMİ
TÜRK TOHUMUYLA ARTACAK
Makedonya'nın son yıllarda düşüş
gösteren çeltik verimliliğinin, Trakya
Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün
desteğiyle geliştirilecek çeşitlerle
artırılması planlanıyor. Enstitü Müdürü Dr. Necmi Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Makedonya
Cumhuriyeti Prinç Kalitesi ve Üretimini Geliştirme Projesi'' kapsamında
çalışmalara başladıklarını ifade etti
(devamı için tıklayın).
DLG-ÖÇP TARLA
GÜNLERİNDEYDİ
Derneğimiz üyesi SYNGENTA Tarım
San. ve Tic. A.Ş. Konya Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma
Enstitüsünde 13–16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Alman Tarım
Birliği (DLG) ve Önder Çiftçi Projesi
(ÖÇP) Tarla Günlerindeydi. Mısır,
ayçiçeği, şeker pancarı ve kanola
tohum çeşit deneme alanları ile
fuara hazırlanan şirketin, bitki koruma ürünlerini de ziyaretçilere
aktardığı bildirildi (devamı için tıklayın).
“SERTİFİKALI TOHUM ÇOK PAHALI”
Yozgatlı çiftçiler, ekim zamanı ekecekleri tohumluğu şimdiden hazırlamaya başladıklarını belirterek,
“Sertifikalı tohumluğun fiyatı yüksek
olduğu için alamıyoruz. Bizde kendi
tohumluğumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Bizler buğdayımızın kilosunu

50–60 kuruşa satıyoruz, sertifikalı
tohumluğun kilosu ise bir liranın
üzerinde oluyor” dedi (devamı için
tıklayın).
JAPON TOHUMCULUK DEVİ
TORBALI'DA
Japon Sakata Tohum Şirketi, Türkiye'deki ilk bayisinin açılışını İzmir'in
Torbalı ilçesinde yaptı. Kaplancık
yolu üzerindeki tesisin açılışına
merkezi Japonya'da bulunan alanındaki dev firmanın sahibi Hiroshi
Sakata ve üst düzey yöneticiler katıldı. Firma ayrıca, 100'üncü yılını da
Torbalı'da düzenlediği açılışla kutladı (devamı için tıklayın).
PATENT HAKLARININ
YENİDEN DÜZENLENMESİ
Patent Kanunu Tasarısının görüşmelerinde, özelikle tohumculuğun da
patent altına alınmasına ilişkin düzenleme ile ilgili bazı iddiaların söz
konusu olduğunu anlatan TBMM
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanı Mücahit Fındıklı, "Tasarı bu
şekilde geçerse, Türk çiftçisinin uluslararası tohum firmalarına mahkûm
olacağı öne sürülüyor. Ancak bu
iddia gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Fındıklı, tasarıdaki söz konusu düzenlemeye göre, tohumun patent
altına alınacağının doğru olduğunu,
ancak bunun, çiftçinin artık ürününden yeni tohum üretemeyeceği
anlamını taşımadığını ifade etti
(devamı için tıklayın).
TOHUMCULUK KANUNU VE
YÖNETMELİK ELEŞTİRİSİ
28 yıldan beri tarım sektörüne hizmet veren aylık HASAD Dergisi’nin
Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Seyfettin Batal, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu kanuna dayalı
yönetmeliklerin tez zamanda günün
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ihtiyaçlarına cevap verecek, Türkiye
tohumculuk sektörünün önünü açacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi (devamı için tıklayın).
YERLİ YULAF TOHUMU
YÜZ GÜLDÜRÜYOR
Yerli yulaf tohumu 'Sebat', verimiyle
ve kalitesiyle hem bisküvi şirketlerinin hem de üreticinin yüzünü güldürüyor. Trakya Tarım Yönetim Kurulu
Başkanı İlhami Özcan Aygun, Türk
tohumculuğunun dünyada adından
söz ettirir duruma geldiğini söyledi.
Türkiye tohumculuk sektörünün,
100. yılda dünyada ilk 3 arasında
olmayı hedeflediğini belirten Aygun,
2023 hedefine ulaşmak için Türk
tohumcuları olarak hazır olduklarını
ifade etti (devamı için tıklayın).
KAÇAK TOHUM ÜRETİCİYİ YAKTI
Samsun’un Bafra İlçesinde piyasaya
sürülen kaçak tohumdan kullanan
Kavun üreticisi mağdur oldu. Bafra’da sertifikasız ürün kullanan Kavun üreticileri, 1 dönümünün 800 ila
bin lira arasında masrafı olan ürün
için şimdi kara kara düşünüyor. Doğanca Beldesinde bulunan üreticiler
“Bafra’da bulunan 10 ilaç firmasından 7 tanesi şu anda ismi bile belli
olmayan kavunun tohumunu sattı.
Bizim mağduriyetimizi kim giderecek?” dediler (devamı için tıklayın).
150 YILLIK TOHUM
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı
Emcelli Köyü'nde sebze üretimi
yapan çiftçiler, 150 yıldan bu yana
aynı biber tohumuyla köylerine
özgü acı ve tatlı biber üretiyor
(devamı için tıklayın).
ZİRAAT’IN BAŞARISI
TÜRKTED’in de üyesi olan VERİM
Ziraat Ltd. Şti.’nin işçiyi teşvik eden

uygulamaları var. İşçilerine büyük
önem veren firmada, çalışanlarını
teşvik amacı ile her işçiye dört sıra
veriliyor. Bu sıradaki tohumlamaya
bakan kişinin tohum verimi kaliteli
olması durumunda teşvik amaçlı
prim ödeniyor. Ayrıca firmada yaz
boyu çalışan kız öğrencilerine okul
zamanı da eğitim bursu veriliyor.
Öğlen molalarında kız çocuklarının
kitap okuduğunu da öğreniyoruz.
Üretilen kavunlarda verimlilik ve et
kalitesinin yüksek olması ayrıca
toprak kaynaklı hastalıklara karşı
dayanıklı olması Verim Ziraat’ın
tohumlarının tercih edilmesindeki
en büyük etkenlerden biri (devamı
için tıklayın).
"AkadeMAY" FARK YARATIYOR
TÜTKTED üyesi MAY Tohum "AkadeMAY" projesi ile geleceğin ziraat
mühendislerini, sektör ve çalışma
hayatı ile tanıştırarak, gelişimlerine
katma değer sağlıyor. Türkiye'nin
yerli sermayeli en büyük tohum
firması MAY Tohum eğitim alanında
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk
projesi "AkadeMAY" ile Ziraat Fakültesi öğrencilerini iş hayatı ile
tanıştırarak, kariyer ve gelecek
imkânı sunuyor. Ziraat fakülteleri
öğrencileri için hazırlanan AkadeMAY gelişim programı ile her yıl
başvuru kriterlerini sağlayan 10 kişi
programa alınıyor (devamı için tıklayın).
7 METRE BOYUNDA
DOMATES AĞACI
Antalya'da bir ziraat mühendisi 13
yıl önce başladığı ıslah çalışmalarıyla
normal fidelere göre daha fazla
verim alınabilen, ömrü de uzun
kokteyl domates yetiştirdi. Petektar
Tohumculuk Firması sahibi Ziraat
Mühendisi Büşra Yapıcı yaptığı açıklamada, “Alyürek adlı kokteyl doma-

teste fideden 55 kilogramın üzerinde verim alınabiliyor" (devamı için
tıklayın).

DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN
HABERLER
TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ HER
ZAMANKİNDEN DAHA CANLI
Atina’da 27–29 Mayıs’ta düzenlenen ISF
2013 Dünya Tohumculuk Kongresi, 1583
katılımcıyla yeni bir rekoru kutladı.
Tohumculuk endüstrisinin tüm kıtalardaki paydaşlarını Atina’nın güneşli ve sıcak atmosferinde bir araya
getiren, ülkemizden de 42 temsilcinin katıldığı Kongre, tohum sanayicilerine sohbet etmeleri, yeni şeyleri
öğrenmeleri, çalışma ağlarını geliştirmeleri ve ticari bağlantılar kurmaları için mükemmel bir ortam sağladı (devamı için tıklayın).
ISTA TOHUM KONGRESİ
ANTALYA’DA TOPLANDI
ISTA (Uluslararası Tohum Test Birliği) 30’ncu Tohum Kongresi, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
(GTHB) ev sahipliğinde 12–18 Haziran tarihleri arasında, 65 ülkeden
420 kişinin katılımıyla Antalya LaraKervansaray Hotel’de gerçekleştirildi. Açılışını Ulusal Organizasyon
Komitesi Başkanı ve GTHB Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi
Müdürü Kamil Yılmaz’ın yaptığı
kongrede, GTHB Müsteşarı Vedat
Mirmahmutoğulları, Bitkisel Üretim
Genel Müdürü Mevlüt Gümüş, Tohumculuk Daire Başkanı Metin Kaycıoğlu, ISTA Başkanı Joel Léchappé,
TÜRKTOB ve TSÜAB Başkanı Yıldıray
Gençer’in yanı sıra uluslararası tohumculuk organizasyonlarından ISF,
OECD, UPOV başta olmak üzere
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birçok kuruluştan temsilci katıldı
(devamı için tıklayın).

ABD'de yıllardır düşüşte olan böcek
ilacı satışları yine artmaya başladı
(devamı için tıklayın).

ESA PATENT VERİ TABANI AÇILDI
TÜRKTED’in de üyesi olduğu ESA
(European Seed Association) tarafından sunulan “ESA Patent Veri
tabanı (PINTO - Patent Information
and Transparency On-line)” 01
Temmuz’dan itibaren hizmete açılmıştır (tanıtım broşürü için tıklayın).
http://www.euroseeds.org/patentdatabase web adresinde ücretsiz
olarak kolayca oluşturulacak bir
kayıt işleminden sonra bu sistem
sayesinde patentli çeşitler hakkında
bilgi edinmek mümkün olmaktadır.
Özellikle domates, lahana, karnabahar, marul, mısır, soğan, kolza, kavun-karpuz gibi türlerin ıslahı üzerine çalışan paydaşlarımız bu hizmetten faydalanabilirler.
AB’DE TAHIL VE YAĞLI TOHUM
ÜRETİM TAHMİNLERİ
ESA’nın katkılarıyla Coceral adlı
kuruluş tarafından hazırlan, 28 AB
ülkesinde üretilen tahıl ve yağlı tohumlara ait ekiliş alanı, verim ve
üretimdeki Haziran 2013 tahminlerine göre, tahıl üretiminin bu yıl 28
AB ülkesinde 295 milyon tona çıkması bekleniyor. Yağlı tohumlara ait
üretimin ise geçen yıla göre 2 milyon ton artışla 29 milyon ton öngörülüyor (tahıllara ait çizelgeler için
tıklayın, yağlı tohumlar için tıklayın).

AB’DEN TOHUMCULUK
ENDÜSTRİSİNE YENİ DÜZENLEME
AB Komisyonu tarafından 6 Mayıs
2013’de sunulan “Daha güvenli
tarım-gıda zinciri için daha sağlıklı
hayvan ve bitkiler” başlıklı yeni düzenleme, tohumculuk endüstrisi için
de birleştirici ve bütünleştirici tedbirler getiriyor. ESA Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yeni
düzenlemenin hem bitki ıslahçılarını
hem de çiftçileri olumlu etkileyeceği
belirtilerek, yeni düzenlemenin gerekli olduğu vurgulanmıştır. Avrupa
Parlamentosunun, 2014 yazından
önce söz konusu düzenlemeyi kabul
etmesi bekleniyor (devamı için tıklayın).
BUĞDAYDA İYİLEŞME İÇİN
ULUSLARARASI VİZYON
Artan nüfusun talebini karşılamak
için 2050 yılına kadar buğday üretiminin %60 oranında artırılmasının
gerektiği açıklandı. G20 ülkeleri
Tarım Bakanlıklarınca geliştirilen
2011 Eylem Planı kapsamında, kamu ve özel sektör kuruluşlarının
oluşturduğu uluslararası bir konsorsiyum olan Buğday Girişimi adlı
organizasyon, 15 Mayıs 2013’de bu
bağlamda bir vizyon yayımladı
(devamı için tıklayın).

ABD'Lİ ÇİFTÇİ TOHUM PATENTİ
SAVAŞINI KAYBETTİ
ABD Temyiz mahkemesi 13 Mayısta,
ABD'li çiftçiye karşı açtığı davada
biyoteknoloji şirketi Monsanto'nun
tarafında yer alarak, genetiği değiştirilmiş tohumların patent koruması
altında olduğu kararına vardı. Mahkeme oy birliğiyle çiftçi Vernon
Bowman'ın, Monsanto'nun yabancı
otlara dayanıklı soya fasulyesi tohumlarını tüketmek ya da siloya
satmak yerine tekrar tarlaya ekerek
arka arkaya birkaç jenerasyon yetiştirdiği ve dolayısıyla patent ihlali
yaptığına karar verdi (devamı için
tıklayın).
PROF. DR. NAZİMİ AÇIKGÖZ’DEN
İKİ ÖNEMLİ MAKALE
Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof.
Dr. Nazimi Açıkgöz’ün
tohumculuğun dünyada nasıl desteklendiğini anlatan
makalesi ülkemizde de tartışılagelen
bu konu hakkında önemli mesajlar
içeriyor (makale için tıklayın).
Nazimi Hoca’nın diğer makalesi de
oldukça ilgi çekici, “Dünya Soya
Pazarı'nda GDO’lu–GDO’suz Savaşları” başlığını taşıyan makale, ülkemiz soya ihtiyacı göz önüne alındığında ilgililer tarafından dikkatle
okunması gereken bir yazı (makale
için tıklayın).

TARIM İLAÇLARI GERİ DÖNDÜ

DÜNYANIN EN BAŞARILI ZİRAAT
FAKÜLTELERİ

TÜRKİYE TOHUMCULUK
ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ

Tabiat ana GDO'lu tohumları kurnazlıkla alt ederken ABD'de birçok
mısır çiftçisi kimyasal ilaç kullanımına geri dönüyor. Haşerelere dayanıklı ekinler elde etmeyi sağlayan
GDO'lu tohumların etkisinin yıllar
içinde
azalmaya
başlamasıyla,

QS Dünya Üniversite Derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan
değerlendirmede, tarım ve ormancılık alanında eğitim veren en iyi 10
üniversitenin 8’i ABD’de, 1’i Hollanda’da, 1’i de Avustralya’da (devamı
için tıklayın).
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