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Türkiye Tohumculuk
Endüstrisi Derneği
TÜRKTED 20. OLAĞAN
GENEL KURULU ŞÖLEN
HAVASINDA GEÇTİ!
20. OLAĞAN
GENEL KURULU

TOHUMCULUK
SEKTÖRÜNDE
YENİ TRENDLER

TÜRKTED 20. Olağan Genel Kurulu ve
Tohumculuk Sektöründeki Yeni Trendler
toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili
Mevlüt Gümüş, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Özcan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Metin Kaycıoğlu,
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Necdet Kaplan ve TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer’in de hazır bulunduğu toplantıda
tohumculuk sektörünün geçmiş ve geleceğine ışık tutuldu.

Yoğun bir katılımın gözlendiği TÜRKTED 20. Olağan Genel Kurulu ise tam
bir tohumculuk şöleni havasında geçti.
Divan Başkanlığına Ayhan Atalay’ın,
Başkanlık Divanı yazman üyeliklerine de
Dr. Sabahattin Bodur ve Mithat Yaltır’ın
seçilmesinin ardından Genel Kurul olağan gündemine geçildi. 2011 ve 2012
Yıllarına ait Faaliyet Raporu ile Denetleme Raporunun sunulmasını takiben
oylanıp kabul edilmesinin ardından
Dernek Tüzük değişikliği de oylanarak

kabul edildi. Dernek üyelerinin muhtelif
konulardaki görüş ve değerlendirmelerinin ardından seçimlere geçildi. Üyelerin büyük ilgisi altında yapılan Genel
Kurulda TÜRKTED’in yeni Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Mete Kömeağaç
olurken Başkan Yardımcılıklarına Burak Gönen ve İbrahim Hamit Esin,
Sayman Üyeliğe de Ayhan Kullep
seçildi. Yeni Yönetim Kurulu’nda yer
alacak diğer üyelerin isimleri ise şöyle;
Dr. Ahmet Engin, Ersin Arısoy ve Mete
Murat Şölen. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Mustafa Ulusoy, Ayhan Atalay ve Yusuf Yormazoğlu seçildi (haberin ayrıntıları için buraya tıklayın).

‘YERLİ TOHUM SEKTÖRÜ
BÜYÜYOR’
AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin
Samani, tarım sektörü temsilcileri olan
Yerli Tohum Islah ve Üreticileri ile bir
araya geldi. Sektör temsilcileri ile mevcut
durumun değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri konuşuldu. Sektörün gelişmesi için yapılması
gereken çalışmaların konuşulduğu toplantıya Tohumculuk sektörünün önde
gelen firma sahiplerinden Mehmet Yüksel (Yüksel Tohumculuk), Mehmet Ülger
(Ülger Tohumculuk), Ali Rıza Ünal (Gento Tohumculuk), Ali Rıza Akıncı (İstanbul
Tohumculuk), Osman Dirican (Anamas
Tohumculuk) ve Erdal Şahinkaya (Lider
Tohumculuk) katıldı (ayrıntılar için buraya
tıklayın).

TÜRKİYE’NİN
SERTİFİKALI TOHUM
İHTİYACI
2,4 MİLYON TON
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, her
yıl yenilenmesi durumunda Türkiye'nin
2,4 milyon ton sertifikalı tohum ihtiyacı
bulunduğunu söyledi (haberin detayı için
buraya tıklayın).

TOHUM’UN 7.SAYISI
OKURLARIYLA BULUŞTU


TOHUM Dergimizin 7. Sayısı da öncekiler gibi önemli konu ve konuklarıyla
okuyucularına zengin bir içerik sunuyor. Bu sayımızda “Advertorial” başlığı
altında üyemiz olan firmalara kendilerini
sektör paydaşlarına daha iyi tanıtmaları
için bir fırsat sunduk. Bu tanıtım çalışmasının ilk öncüleri, MayAgro Tohum,
Progen Tohum ve Ulusoy Tohumculuk
oldu. Bundan sonraki sayılarımızda
diğer üyelerimizin de advertorial çalışmasına ilgi göstermelerini diliyoruz.
Ahde Vefa köşemizin bu sayıdaki konuğu, yarım asrı aşan bir süreden beri
kendini ziraat ilmine adamış olan değerli duayenimiz Fahri Harmanşah
oldu.
Röportajlarımızı ise Prof. Dr. Selim
Çetiner ve Avrupa Birliği Uzmanı Gülçin
Karaş Duman ile gerçekleştirdik. Değerli bu iki röportajı ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz. Ayrıca dergimizin 7.
Sayısında, dünya tohumculuk endüstrisinde önemli bir yeri olan Amerika
Tohum Ticareti Birliği (ASTA)’yı tanıttık.
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt
Birliği’nin geçtiğimiz Aralık ayında Antalya’da yapılan 1. Ülkesel Tohumculuk
Çalıştayı’nın sonuçlarına da TOHUM’da yer verdik. (TOHUM 7’nin eversiyonu için buraya tıklayın).
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ÇİFTÇİYE SERTİFİKALI
TOHUM DESTEKLEMESİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde
üretilip sertifikalandırılan; sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik,
nohut, kuru fasulye, mercimek, susam,
yerfıstığı, kolzay (kanola), aspir, patates,
soya, yonca, korunga ve fiğ tohumluklarını bitkisel üretim faaliyetinde kullanan
çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere
'Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği'
kapsamında destekleme ödemelerinin
31 Ocak 2013 tarihi itibariyle başladığı
bildirildi (haberin devamı için tıklayın).
YEREL VE DOĞAL TOHUM
TAKAS ŞENLİĞİ
Yerel ve doğal köylü tohumlarının satışının yasaklanmasından sonra Tohum
Takas Şenlikleri başlatılmış ve bu şenliklerde üreticiler bir araya gelerek tohumlarını ücretsiz olarak takas etmişler ve
bölgeler arasında tohum transferi ile
ürün çeşitliliğinin artırılması sağlanmıştı.
Şimdi de internette oluşan bir grupla
tohum takası sanal âleme taşındı ve bu
konuda sistemin tanıtılmasına ait ilk
toplantı Bornova -İzmir'de yapıldı (haberin devamı için tıklayın).
MAY TOHUM'DAN
3 TÜBİTAK PROJESİ
May Tohum, 2009 yılında Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı'nca (TEYDEB) destek hakkı
kazandığı üç farklı projesini proje takvimi ve bütçesine uygun olarak başarı ile
tamamladı. Ar-Ge faaliyetlerine büyük
önem veren firma, 'Orobanja ve Herbisite Dayanıklı Yüksek Oleik Asit İçerikli
Ayçiçeği Hatları ve Hibrit Çeşitlerinin
Geliştirilmesi', 'Mısır Saf Hatlarının Geliştirilmesi: Genetik Çeşitliliğinin İncelenmesi & Haploid Üretimi' ve 'Kabak
Sarı Mozaik Virüsüne Dayanıklı F1
Hıyar Çeşitlerinin Geliştirilmesi' projelerini geliştirdi (haberin devamı için tıklayın).
BAHARATÇILARA
TOHUM SATIŞ YASAĞI!
Tarla bitkileri ve sebze tohumu satmak
isteyenlere 5553 sayılı Tohumculuk

Kanunu'nun 12'nci madesi uyarınca
'Tohumluk Bayi Belgesi' alma zorunluluğu getirildi. Cadde, sokak, pazaryeri ve
açık alanlarda veya hareketli araçlarda
fide, fidan ve tohum satışı yasaklandı.
Yeni düzenlemeye göre, sebze ve tarla
bitkileri tohumları, marka tescili yapılmış
ve satış ruhsatı alınmış, sertifikalı olarak
satılabilecek (haberin devamı için tıklayın).
VİRÜSE VE KÖK
HASTALIKLARINA
DAYANIKLI BİBER
Türkiye'de ilk defa Yüksel Tohumculuk
tarafından üretilen sivri biber tohumu
çiftçinin umudu oldu. Virüse ve kök
hastalıklarına daha dayanıklı olduğu
ifade edilen yeni tohumun çiftçinin önünü açacağı bildirildi. Türkiye'de ilk defa
Yüksel Tohumculuk tarafından üretildiği
bildirilen ve Cömert F1 ve Mertcan F1
adı verilen sivri biber tohumu Mersin'in
merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu köyünde düzenlenen ‘Tarla Günü'
ile tanıtıldı (haberin devamı için tıklayın).

DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN
HABERLER
“KIYAMET GÜNÜ” İÇİN
TOHUMLAR
Beş yıl önce, Kuzey Buz Denizi'nde
Svalbard takımadasından bir adada
tahıllar için dev bir depo kuruldu. Resmi
adı Svalbard Dünya Tohumlar Bankası
olan bu depo, kaya içinde 120 metrelik
derinlikte, nükleer saldırıya ve okyanus
düzeyinin yükselişine karşı dayanabilecek şekilde yapıldı. Depoda, dünyanın
tüm bölgelerinden toplanmış tohumlar
korunuyor. Stoklar, gerektiği anda tüm
tahıl türlerinin yeniden üretimini sağlanmak için yeterli (haberin devamı için
tıklayın).
DÖRT ÖNEMLİ ÜRÜNDE
VERİM DÜŞÜYOR!

ve düşüşlerinin gözlendiği belirtildi.
Araştırmacılar, söz konusu dört önemli
bitki türünde 1961 ile 2008 yılları arasındaki döneme ait yıllık hasat edilen
alan ve verim verileri kullanılarak coğrafi
detaylandırılmış haritaları geliştirdiler.
Geçtiğimiz yıllarda Çin ve Hindistan’da
çok geniş tarım alanlarındaki verimlerin
ciddi şekilde alarm vererek durgunlaşma
ve azalma göstermesinin saptanması bu
çalışmanın önemli bir bulgusu oldu
(haberin ayrıntısı için tıklayın).
ASTA İLE ÇİN ARASINDA
MUTABAKAT ZAPTI
Tohumculuk endüstrisinde inovasyona ilişkin işbirliğini desteklemek ve
tohumluk ticaretini geliştirmek amacıyla
Amerikan Tohum Ticareti Birliği (ASTA)
ile Çin Ulusal Tohumculuk Birliği (CNSA)
arasında tarihi bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma ile iki taraf arasında fikrisınai mülkiyet hakları, kaliteli tohumluk,
bilimsel tabanlı bitki sağlık kriterleri,
tohumlukların taşınması ve yenileşim
gibi tohumculuk endüstrisinin ilgili alanlarına yönelik bilgi ve deneyimlerin paylaşımı ile eğitim hedefleniyor (haberin
ayrıntısı için tıklayın).
GEN BANKALARININ
İSTİKRARI İÇİN ANLAŞMA

Düzenli şekilde devam etmeyen finansman desteği nedeniyle tohum bankaları
networkunda oluşabilecek zayıflamanın
önüne geçmek amacıyla Dünya Bitki
Çeşitliliği Vakfı ile Uluslararası Tarımsal
Araştırmalar Danışma Grubu (CGIAR)
Konsorsiyumu arasında 109 milyon
dolarlık bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma sayesinde önümüzdeki beş yıl
boyunca bitki koleksiyonlarının sürdürülmesi ve idaresi için yürütülen CGIAR
araştırma programları desteklenecek
(haberin detayı için tıklayın).

Nature Communications adlı bilimsel
yayında yer alan yeni bir çalışmada, dört
ana ürünün (buğday, mısır, soya ve
pirinç) verimlerine ait küresel dataların
analiz edildiği ve hasat edilen alanların
yüzde 24 ile 39’unda verim durgunluğu
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