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1. GİRİŞ
1.1

İnsanoğlu binlerce yõl önce tohumdaki yaratõcõ özelliği keşfettiği zaman

yeryüzünde tarõm da başlamõş oldu. O tarihten itibaren tohum veya “tohumluk” bitki
yetiştirme açõsõndan daima kilit bir unsur olmuştur. Günümüzde bitki yetiştirmede uygulanan
tekniklerin ve kullanõlan materyalin pek çoğu, aslõnda tohumda var olan genetik ve fizyolojik
potansiyelin tam olarak ortaya çõkmasõna imkan sağlamak içindir. Gübreleme, çapalama,
sulama, ilaçlama vb. gibi bitki yetiştirme uygulamalarõndan hiç birisi, üretimi artõrmada
tohum tarafõndan belirlenen genetik limitin ötesinde bir katkõda bulunamaz. Bir bitkinin
ortaya koyduğu verim veya ürün kalitesi o bitkiyi yetiştirmede kullanõlan tohumun taşõdõğõ
potansiyel ile yakõndan ilgilidir.
1.2

Genel anlamõyla ele alõndõğõ zaman tohumluk, yeni bitkiler elde etmede

yararlanõlan generatif yahut vejetatif özelliğe sahip her türlü bitki organ veya kõsõmlarõ ifade
etmektedir. Tahõllar, yemeklik baklagiller ve çoğu sebze türlerinde bitkiye özgü genetik
enformasyon tohum veya tane gibi generatif bir organ içerisinde bir nesilden diğerine
taşõnmaktadõr. Patates, bazõ meyveler ve kesme çiçekler gibi türlerin üretimi ise daha ziyade
anaç bitkiden alõnan yumru, çelik ve benzeri vejetatif bitki kõsõmlarõ ile yapõlmaktadõr. Bu
bağlamda, botaniksel anlamdaki tohumlar kadar fide, fidan ve çelikler gibi dikim materyalini
de tohumluk veya daha genel bir ifade ile“bitkisel çoğaltõm materyali” kapsamõnda
tanõmlayabilmek mümkündür.
1.3

Tohumluk geliştirme veya daha iyi bir duruma getirmede başlõca iki yöntem

sözkonusudur. Birincisi tohumun genetik yapõsõnõ veya içerdiği enformasyonu iyileştirmektir.
Bu süreç bitki õslahõ, õslah sonucu ortaya çõkan yeni genetik materyal ise, geliştirilmiş çeşit
olarak isimlendirilir. Tohumun genetik yapõsõndaki iyileştirme çoğu zaman yüksek verim,
hastalõk ve zararlõlara dirençlilik, yüksek ürün kalitesi, çiftçiler tarafõndan arzu edilen
agronomik özellikler vb. gibi yararlõ durumlar ortaya çõkarõr. Tohumlukta söz konusu olan
iyileştirmelerden ikincisi ise, irilik, safiyet, depolanma gibi fiziksel ve fizyolojik özellikleri ile
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ilgilidir. Bu ikinci tür iyileştirme, tohumluğun iyi bir şekilde üretilmesi, işlenmesi, kalite
kontrolüne tabi tutulmasõ, uygun nakliye ve depolama işlemlerine maruz bõrakõlmasõ sonucu
elde edilir.

1.4

Gelişmiş bitkisel üretim teknolojilerini başlõca mekanik, kimyasal, biyolojik ve

yönetimsel teknolojiler olarak dört kategoride ele almak mümkündür. Biyolojik teknolojiyi
oluşturan yeni tohumlar, son 40-50 yõl zarfõnda tüm dünyada bitkisel üretim ve tarõmda
önemli ilerleme ve artõşlarõn gerçekleşmesini mümkün kõlmõştõr. Bu bağlamda tohumluğun en
çok dikkat çeken özelliği onun genetiksel yapõsõdõr. Yeni ve üstün bitki çeşitlerinin tarõmsal
üretime sokulmasõ ile önemli verimlilik artõşlarõ sağlanmaktadõr. Doğrudan mukayese
yöntemiyle yapõlan pek çok araştõrma, köy çeşitleri veya yerel populasyonlara nazaran, õslah
edilmiş çeşitlerin genellikle % 50 civarõnda verim artõşõ sağladõğõnõ, bazõ durumlarda ise bu
artõşõn % 100’ün bile üstüne çõkabildiğini ortaya koymuştur.
1.5

Genetik

üstünlüğün sağladõğõ yararlardan ayrõ olarak,

fizyolojik kalitesi

yüksek tohumluklarõn kullanõlmasõ da ilave verim artõşlarõna imkan vermektedir. Usulüne
uygun bir şekilde hazõrlanmõş tohumluklarda çimlenme ve sürme gücü artõş kaydetmekte, bu
durum onlardan elde edilen bitkilerin verim ve ürün kalitesi potansiyelini yükseltmektedir.
Araştõrmalar yüksek çimlenme kabiliyeti ve sürme gücüne sahip tohumluklarõn aynõ çeşide ait
kalitesiz tohumluklara nazaran, benzer bitki sõklõklarõnda, yaklaşõk % 10-20 arasõnda verim
artõşõ sağladõğõnõ ortaya koymuştur.
1.6

Islah edilmiş kaliteli tohumluklarõn tarõmda kullanõlmasõ, hem tarõmsal

işletmeler hem de bölgesel ve ülkesel ekonomiler açõsõndan kayda değer faydalar temin
etmektedir. Bunlardan bazõlarõ, verim ve kalite artõşlarõ gibi bitkisel üretimde gerçekleşen
aşikar kazanõmlar, bazõlarõ ise, tarõmõn ve ekonominin diğer sektörlerinde faktör verimliliği,
istihdam ve topyekün üretimi artõrmaya yönelik olumlu ancak dolaylõ etkilerdir. Tarõmsal
işletme seviyesinde ele alõndõğõ zaman, õslah edilmiş tohumluklar verimliliği artõrma, üretim
riskini azaltma ve netice olarak çiftçi gelirini artõrma imkanõ sağlamaktadõr. Buna ilave olarak,
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üstün nitelikli ve kaliteli tohumluklar, bitkisel ürünleri doğrudan kullanan tüketiciler ve ham
madde olarak işleyen sanayiciler için ucuz ve kaliteli ürünlerin kolayca tedariki anlamõna
gelmektedir.
1.7

Verim üzerine yaptõğõ önemli olumlu etkilere karşõlõk, tohumluk değiştirmenin

tarõmsal işletme ve ülke ekonomisi için getireceği ilave maliyet artõşlarõ son derece sõnõrlõdõr.
Çoğu türlerde ve durumlarda bu ilave maliyet unsuru % 1-2 civarõnda kalmaktadõr. Diğer
taraftan, çiftçiler kendilerine önerilen tohumluk, gübre, tarõmsal ilaç vb. gibi muhtelif
teknolojik yenilik önerileri arasõnda önceliği çoğu zaman yeni çeşitlere ait tohumluklara
vermektedir. Böylece yeni tohumluklar, bir yandan tarõmsal üretimde değişikliği başlatõrken,
diğer yandan zincirleme başka teknolojik yeniliklerin ve gelişmeler için değişim yolunu açmõş
olmaktadõr.
1.8

Her ne kadar, tohumluk tek başõna önemli bir tarõmsal girdi ise de, diğer

girdilerin bitkisel üretim üzerine yapacağõ etkileri değiştirme veya güçlendirme hususunda
etkileşimlere imkan veren bir özelliğe de sahip bulunmaktadõr. Tarõmda genetik potansiyeli
düşük bitki çeşitleri ve kalitesiz tohumluklarõn kullanõlmasõ halinde, çoğu zaman diğer
girdilerden beklenen yararlarõ gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu itibarla, bitkisel üretimde
diğer girdilerin verim üzerine sağlayacağõ potansiyel etkiyi artõrmak için yüksek genetik
potansiyele sahip kaliteli tohumluklarõn kullanõmõ şarttõr.
1.9

Günümüzde bitkisel üretimde kullanõlan gübre, tarõmsal ilaç ve hatta bazõ

sulama teknolojileri ile karşõlaştõrõldõğõ zaman tohumluğun son derece çevre dostu olduğu
bilinen bir başka gerçektir. Özellikle hastalõk ve zararlõlara dirençli yeni bitki çeşitleri ve
tohumluklar, kimyasal kullanõmõnõ azaltmak ve doğal dengeyi korumak suretiyle olumlu ve
son derece önemli çevresel etkiler yapmaktadõr. Ülkemizde halen yetersiz seviyelerde olan
üstün vasõflõ, kaliteli tohumluk kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ, bir yandan tarõmsal verimlilik
ve ürün kalitesinin yükseltilmesine ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine imkan sağlarken
diğer yandan ülkemiz doğasõnõ ve çevreyi korumada önemli rol oynayacaktõr.
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1.10 Tarõmda ileri gitmiş bütün ülkelerde, güçlü ve gelişmiş bir tohumculuk
endüstrisi bulunmaktadõr. Zira bitki õslahõ ve genetik ilerlemeler sonucunda ortaya çõkarõlan
yüksek verim potansiyeli ve ürün kalitesinin tarõmsal üretime yansõtõlabilmesi için etkin, iyi
işleyen bir tohumculuk endüstrisine ihtiyaç vardõr. Benzer endüstriler arasõnda, tarõmsal
işletmelerin verimlilik ve karlõlõğõnõ artõrmaya en aktif bir şekilde katkõda bulunan ve en
ziyade etkili olan endüstri muhtemelen tohumculuk endüstrisidir. 20. Yüzyõlõn ikinci yarõsõnda
yaşanan tecrübeler, serbest piyasa kurallarõna göre işleyen güçlü ve istikrarlõ bir tohumculuk
endüstrisine sahip olmaksõzõn hiç bir ülkenin tarõmsal anlamda bir transformasyon
gerçekleştirebilmesinin mümkün olamayacağõnõ göstermiştir.
1.11 Bu arada, bir süreden beri ülkemiz tarõmsal terminolojisinde yerini almõş
bulunan tohumculuk endüstrisi veya tohumculuk sanayii terimlerine açõklõk getirmek yararlõ
olacaktõr. Dar anlamda bakõldõğõ zaman tohumculuk endüstrisi, tohumluk üretim, işleme ve
pazarlama faaliyetlerini kapsamakta ve bu faaliyetler zincirinde görev alan bütün bireyler,
tohumculuk işletmeleri ve pazarlamacõlarõ içine almaktadõr. Buna karşõlõk daha geniş
anlamõyla ele alõndõğõ zaman bir ülkedeki tohumculuk faaliyetleri ile ilgisi olan bütün kurum,
kuruluş ve bireyleri bu tanõm içerisinde düşünmek mümkündür.
1.12 Bir ülkede tarõmõn yönü ve seviyesi o ülkede kaliteli tohumluklarõn çiftçiler
tarafõndan temin edilip kullanõlma derecesi ile çok yakõndan ilişkilidir. Güçlü ve iyi işleyen
bir tohumluk tedarik sistemine sahip olmaksõzõn günümüzde hiç bir ülkenin verimli ve pazara
dönük bir tarõm sektörü oluşturmasõ mümkün değildir. Çağdaş tohumculuk endüstrilerinin ve
bu bağlamda ihtisaslaşmõş tohumculuk kuruluşlarõnõn işlevi, çiftçilerin kendi işletmelerinde
temin edebileceklerinden daha kaliteli tohumluğu daha ucuz fiyatlarla onlarõn yararlanmasõna
sunmaktõr.
1.13 Tohumculuk endüstrisi, tarõma girdi sağlayan alt-sektörlerden birisi olarak
doğrudan veya dolaylõ bir şekilde başta üretim artõşõ, istihdam, katma değer, döviz tasarrufu
veya ihracat gelirleri olmak üzere ulusal ekonomiye bir dizi yarar ve katkõlar sağlamaktadõr.
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Ancak bütün bunlardan önce, tohumculuk endüstrisinin tarõmdaki teknolojik değişim ve
verimlilik artõşõ sürecinde yerine getirdiği çok önemli bir işlevden ayrõca söz etmek gerekir.
Bu endüstri, õslah ve çoğalttõğõ üstün nitelikli ve kaliteli tohumlarõ çiftçilere benimsetmek ve
üretim sürecine sokulmalarõnõ sağlamak suretiyle adeta tarõmda teknolojik değişimin
öncülüğünü yapmaktadõr.
1.14 Türkiye geniş tarõmsal topraklara, değişik agro-ekolojilere ve büyük bir nüfusa
sahiptir. Bununla beraber son yõllarda karşõlaşõlan verim artõşõ duraksamalarõ yüzünden ülke
tarõmõ, bazõ temel bitkisel ürünlerde bile kendi kendine yeterli olma özelliğini korumakta
zorlanmaktadõr. Bu bakõmdan, önümüzdeki yõllarda istikrarlõ bir tarõmsal kalkõnma
sergileyebilmesi için ülkemizin temel bitkisel ürünlerde sağlayacağõ verimlilik artõşlarõnõn en
azõndan nüfus artõşõna paralel olmasõ düşünülebilir. Diğer taraftan günümüzde sebzeler, bazõ
endüstri bitkileri ve hatta tahõllarda bile ürün kalitesi, en az verim kadar ön plana çõkmaktadõr.
Bu bağlamda iç ve dõş pazarlarda daha çok gündeme gelen tüketici ve kullanõcõ taleplerine
cevap verebilmek için hem verim hem kalite yönünden rekabet gücü yüksek ürünlerin
yetiştirilmesi zorunlu hale gelmektedir. Önümüzdeki yõllarda Türkiye tarõmõnõn beklenen
atõlõmlarõ yapabilmesi için tohumluk ve tohumculuk endüstrisine gereken önemin verilmesi
kaçõnõlmazdõr.
1.15 15-20 yõl öncesi ile mukayese edildiği zaman Türkiye bu gün çok daha güçlü
ve etkili bir tohumculuk endüstrisine sahip bulunmaktadõr. Ancak bu gelişme seviyesinin
yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ülkemizde tarõmõ yapõlan tüm bitki türleri için
söz konusu olan nitelikli

tohumluk ihtiyacõ göz önüne alõndõğõ zaman, tohumculuk

endüstrisinin yeterince kapsamlõ, güçlü ve istikrarlõ bir sektörel etkinlik içerisinde olamadõğõ
bir gerçektir. Endüstri genel anlamda henüz emekleme safhasõndadõr ve karşõlaştõğõ zorluklar
yüzünden yeterince gelişememektedir. Bu durum endüstrinin bu günkü kurumsal yapõsõ,
üzerinde çalõştõğõ ürün yelpazesi, sektör içi dikey gelişme ve bütünleşme durumu, pazar
büyüklüğü ile yasal, idari düzenleme ve uygulamalarda kendini göstermektedir.
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1.16 Türkiye tarõmõnõn bazõ türlerde ve yörelerde sergilediği yarõ-geçimlik üretim
yapõsõ ile bu sonucu doğuran bünyesel bozukluklar, bitkisel üretimin entansifleşmesini
olumsuz yönde etkilemekte ve bu bağlamda özellikle õslah edilmiş çeşit ve kaliteli tohumluk
kullanõmõnda önemli yetersizlikler ortaya çõkmaktadõr. Bunun sonucu olarak çiftçiler,
ekstansif tarõm tekniklerini devam ettirmeye, düşük verimlere ve düşük gelirlere razõ olmaya
mecbur kalmaktadõr.
1.17 Tarõmda ileri gitmiş ülkelerde çeşit geliştirme ve õslahõ ile tohumluk üretim ve
dağõtõm sistemlerinin zaman içerisinde gösterdiği gelişme, kamu ve özel sektör kuruluşlarõ
arasõnda muhtelif şekillerde işbölümü, görev ve sorumluluklarõnõn ortaya çõkmasõna yol
açmõştõr. Bununla beraber çoğu durumlarda özel sektör, tohumluk üretimi, işlemesi ve
dağõtõmõ konularõnda daha çok ön plana çõkmõştõr. Çeşit geliştirme ise çoğunlukla hem kamu
hem de özel sektör tarafõndan yürütülen bir çalõşma olmakla birlikte, araştõrma nevileri ve
türler arasõnda bu konuda da bir işbölümü kendiliğinden ortaya çõkmõştõr. Pek çok durumda,
kamu kuruluşlarõ temel araştõrma, genetik materyal zenginleştirme, genetik çeşitliliği koruma
ve kendine döllenen bitkilerde çeşit geliştirme sorumluluğunu üstlenirken, özel sektör
kuruluşlarõ daha ziyade bağ-bahçe bitkileri, özellikle hibrit sebzeler ve hibrit tarla bitkilerinde
çeşit geliştirmeye yönelmiştir.
1.18 Türk tohumculuk sektöründe son yõllarda etkisini giderek hissettiren ve daha
ziyade hibrit tohumluklar etrafõnda yoğunlaşan özel sektör girişimciliği ne yazõk ki diğer tür
tohumluklara ve çeşit geliştirme alanlarõna doğru yeterince yayõlamamõştõr. Türkiye
tohumculuk endüstrisi kapsamõnda, özel sektör unsurunun olmasõ gereken ölçüde yer
bulamamasõnõn muhtelif sebepleri vardõr. Bunlarõn başõnda şüphesiz finansal teşvik yokluğu
veya yetersizliği gelmektedir. Alternatif başka sektör veya alanlara yatõrõm yapõlmasõ
durumunda daha çok kazanç elde etmenin mümkün olduğu bir ekonomide, özel şirketlerin
daha az kazanca razõ olarak tohumculuk sektörüne yatõrõm yapmalarõ beklenemez.
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1.19 Yüksek oranda sabit yatõrõm ve işletme masrafõ gerektirmesine karşõlõk
tohumculuk endüstrisi nispeten düşük iş hacmi ve cirolarõn söz konusu olduğu, ayrõca hem
tohumluk üretimi hem de tarõmsal üretim ile ilgili olarak kendisine özgü pek çok risk taşõyan
bir faaliyet dalõdõr. Diğer taraftan tohumluk, çiftçinin kendi işletmesinde kendi kendine
üretebildiği başlõca tarõmsal girdidir ve mali sõkõntõya düşen çiftçilerin aklõna ilk gelen tedbir
tohumluk masraflarõnõn kõsõlmasõ olmaktadõr. Zira pek çok bitki türü için tohumluk hem bir
tarõmsal ürün hem de bir tarõmsal girdi durumundadõr.
1.20 Bu itibarla, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artõrmayõ gaye edinen tüm
tarõmsal politika ve stratejiler, tarõmda mutlaka sertifikalõ veya kaliteli tohumluk ve benzeri
bitkisel çoğaltõm materyali kullanõmõnõ artõrmayõ hedeflemeli ve hatta bu hedefleri
gerçekleştirmek için icap eden bütün aktif müdahale ve destek unsurlarõnõ da içermelidir.
Etkili bir tarõmsal ve kõrsal kalkõnma stratejisi belirleyebilmek için tohumluğun ve
tohumculuk endüstrisinin tarõmdaki öncelikli ve katalitik rolünü layõkõyla anlamak ve dikkate
almak şarttõr.
1.21 Ülkemizde bu güne kadar

“tohumculuk endüstrisi” denildiği zaman daha

ziyade botaniksel anlamda tohumluk üreten, işleyen ve pazarlayan iş kolu veya endüstri
anlaşõlmõştõr. İster botaniksel anlamda “tohum”

isterse “bitkisel dikim materyali” olsun

generatif veya vejetatif mahiyetteki her türlü bitkisel çoğaltõm materyalini tohumculuk
endüstrisinin ilgi alanõ içerisinde mütalaa etmek yararlõ olacaktõr. Zira planlama faaliyetleri,
hukuki ve idari düzenlemeler açõsõndan ülke tohumluk veya bitkisel çoğaltõm materyali
endüstrisinin bir bütün olarak anlaşõlmasõ ve algõlanmasõ önem arzetmektedir. Bu yaklaşõm
özellikle, tarõmsal politika ve desteklemelerde tohumculuk endüstrisine bir bütünlük ve
uyumluluk içerisinde yer verilmesi, tarõmsal gelişmenin dengeli bir biçimde teşvik edilmesi
bakõmõndan gereklidir.
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2. ULUSLARARASI ALANDA DURUM VE GELİŞMELER
2.1.TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİNİN DÜNYADAKİ DURUMU
2.1.1. Tohumluk evrensel boyutta tarõmda kullanõlan ilk temel girdi olmakla birlikte
bir ekonomik faaliyet olarak bu iş kolunun çağdaş anlamda bir endüstri haline gelişi bütün
dünya için oldukça yenidir. Tohumculuk endüstrisinin tarihsel gelişimi tarõmsal kalkõnma ve
ilerleme aşamalarõ ile yakõndan bağlantõlõdõr. Özellikle 20. yüzyõlda dünya tarõmõnõn yaşadõğõ
değişim ve gelişmelerle birlikte tohumculuk faaliyetleri de giderek bir endüstriye dönüşmeye
başlamõştõr. Çiftçinin kendi tarlasõndaki mahsülden gelecek yõl kullanacağõ tohumluğu
ayõrdõğõ bir tedarik yaklaşõmõndan, bu gün neredeyse her yõl yeniden tohumluk satõn aldõğõ bir
durum ve aşamaya gelmesinde ekonominin genel kurallarõ içerisinde uzmanlaşan ve
kurumlaşan tohumluk endüstrisinin rolü büyüktür.
2.1.2. Geçen yüzyõl tarõmda önemli ve köklü değişimlerin yaşandõğõ bir dönem
olmuştur. Tarõmõn geçimlik bir faaliyet biçiminden ekonomik bir faaliyet hüviyetine ve
çağdaş bir endüstriye dönüşmesine paralel olarak, onun ihtiyaç duyduğu en temel girdiyi
tedarik eden tohumculuk endüstrisi de benzer bir evrim geçirmiştir. Diğer taraftan, son 50-60
yõlda önemli ilerlemeler kaydeden genetik bilimi, bitki õslahõ ve özellikle 1990’larda ivme
kazanan bitkisel biyoteknoloji, tohumluk endüstrisinin giderek bilime dayalõ ve ekonomik
yanlarõ ağõr basan bir faaliyet biçimine dönüşmesine katkõda bulunmuştur. Buna ilaveten,
hibrit tohumluklarõn sağladõğõ “çeşit koruma” imkanõ ve özellikle 1970’lerden sonra tüm
dünyada giderek ağõrlõğõnõ hissettirmeye başlayan “õslahçõ haklarõ” tohumculuk endüstrisini
güçlendirmiştir.
2.1.3. Tohumculuk endüstrisi, üstün genotipli yeni bitki çeşitlerinin õslah edilmesi
veya geliştirilmesinden başlayarak tüketici çiftçiye satõş sonrasõ hizmetlerin sunulmasõna
kadar uzanan uzun bir süreçte çok sayõda özel, kamu ve sivil toplum örgütünün rol ve görev
aldõğõ çok yönlü, değişik ekonomik faaliyet ve ilişkileri içine almaktadõr. Günümüz
dünyasõnda tohumculuk endüstrisi ile ilgili bütün alanlarda ihtisaslaşma ve ticaret hacimleri
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giderek artma eğilimi göstermektedir. Bununla beraber, dünya tarõmõnda söz konusu olan
entansif ve ekstansif yapõlanma kadar, geçimini tarõmdan sağlayan çiftçilerin karşõ karşõya
bulunduklarõ doğal, sosyal ve ekonomik zorluklar da tohumculuk endüstrisinin gelişmesini
engelleyici etkiler yapmaktadõr.
2.1.4. Pek çok ülkede,

tarõmla ilgili faaliyetler kapsamõnda yeterli ve standard

sayõlabilecek enformasyonun bulunmamasõ sebebiyle dünya tohumluk üretim ve ticaretine
dair ancak yaklaşõk veriler

söz konusu olmaktadõr. Zira, ülkeler arasõnda tohumluk ve

özellikle vejetatif çoğaltõm materyalinin tanõmõ ve tasnifi konusunda görüş ve uygulama
birliği yoktur. Çoğu durumda tohumluk ve mahsül aynõ kategoride mütalaa edilmektedir.
Ülkeler arasõnda pazar genişliği açõsõndan parasal değerlendirmeler sağlõklõ yapõlamamaktadõr.
Tohumluk yenileme oranlarõ ülkelere göre farklõlõk göstermekte ve nihayet, bilhassa tahõllarda
daha çok ön plana çõkmak üzere, tohumluğun parasal değeri ülkeler arasõnda farklõlõklar
sergilemektedir.
2.1.5. Bütün bitki türleri dahil olmak üzere, tüm dünya tohumluk ve vejetatif
çoğaltõm materyali tüketimine karşõlõk gelen bir yõllõk parasal değerin yaklaşõk 50 Milyar
A.B.D. Dolarõ civarõnda olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu miktar içerisinde, hem
çiftçilerin kendi işletmelerinden sağladõğõ kayõt dõşõ tohumluklar hem de ticarete konu olan
denetimli veya sertifikalõ tohumluklar yer almaktadõr. Yine yapõlan tahminlere göre bütün
dünyada her yõl ticarete konu olan tohumluğun parasal değeri yaklaşõk 30 Milyar Dolarõ
bulmaktadõr. Bu miktarõn 20 Milyar Dolarlõk kõsmõnõn pazar ekonomisine sahip ülkelerde söz
konusu olduğu tahmin edilmektedir. Ülkelerin tarõmsal potansiyeline ve tarõmsal gelişmişlik
durumlarõna bağlõ olarak ticarete konu olan tohumluk miktarlarõ da farklõlõk göstermektedir.
Bazõ seçilmiş ülkeler için tahmin edilen tohumluk ve dikim materyaline ait parasal değerler
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Seçilmiş bazõ ülkelerde iç ticarete konu olan tohumluk ve vejetatif çoğaltõm
materyalinin parasal değeri.
(Milyon Dolar)
ÜLKE
DEĞER
ÜLKE
DEĞER
ABD
4500
İtalya
650
Çin
2500
İngiltere
570
Japonya
2500
İspanya
450
BDT
2000
Polonya
400
Fransa
1500
Kanada
350
Brezilya
1200
Meksika
350
Almanya
1000
Hollanda
300
Hindistan
900
Türkiye*
250
Arjantin
750
Kaynak: FIS-Uluslararasõ Tohum Ticareti Federasyonu (1997)
* Tahmin

2.1.6. İç tohumluk ticaret kapasitesi bakõmõndan üklemiz dõşõndaki seçilmiş bu 16
ülke arasõnda Amerika Birleşik Devletleri 4.5 Milyar Dolar ile başõ çekmektedir. Avrupa
Birliği ülkeleri içerisinde en geniş tohumluk pazarõna sahip ülkeler ise sõrasõyla Fransa,
Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya ve Hollanda’dõr. Dünya tohumluk pazarõnõn yaklaşõk üçte
ikisini teşkil eden bu 16 ülkeden yedi tanesinde tahmini iç tohumluk pazarõ 1 milyar Dolar’õn
üzerindedir. Yaklaşõk 30 Milyar Dolarlõk dünya toplam iç pazar potansiyeline karşõlõk, yine
bütün dünya için söz konusu olan tahmini tohumluk ve vejetatif materyal dõş ticaret hacmi
3.5 Milyar Dolar civarõndadõr. Dünya tohumluk ticaret hacmi son yõllarda önemli artõşlar
göstermiştir. 1970-1985 arasõnda sõnõrlõ oranda artõş gösteren tohumluk ticareti özellikle 1985
yõlõndan sonra hõzla yükselme eğilimindedir. Tohumluğun üç buçuk Milyar Dolar’lõk dünya
toplam dõş ticaret hacminin yaklaşõk 2 Milyar Dolarlõk kõsmõ 1985-1995 yõllarõ arasõnda
meydana gelmiştir.
2.1.7. Bitki türleri veya ürün gruplarõ arasõnda uluslararasõ ticarete konu oluş
bakõmdan farklõ durumlar sözkonusudur. Bu açõdan dünya ölçeğinde en önemli ticari öneme
haiz bitki tür veya gruplarõ sõrasõyla bağ-bahçe bitkileri, mõsõr, otundan yararlanõlan yem
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bitkileri, patates ve şeker pancarõdõr. Tablo 2’ de bazõ bitki tür ve gruplarõna ait uluslararasõ
tohumluk ticareti değerleri verilmiştir.
Tablo 2: Bitki tür ve gruplarõ itibariyle uluslararasõ tohumluk ticaret hacmi.
(Milyon Dolar)
İHRACAT
TUTARI
530
427
400
308
75
590
1,115
3,445

BİTKİ TÜRLERİ
Mõsõr
Otsu Yem Bitkileri
Patates
Şeker Pancarõ
Buğday
Diğer Tarla Bitkileri
Bağ-Bahçe Bitkileri
Toplam
Kaynak: FIS-Uluslararasõ Tohum Ticareti Federasyonu (1997)

2.1.8. Ülkelerin dünya tohumluk ticaretinden aldõklarõ pay pek çok faktöre bağlõ
olarak değişiklik göstermektedir. Toplam 3.5 Milyar Dolar civarõnda olan yõllõk toplam
tohumluk dünya ihracatõnõn yaklaşõk % 90’õnõnõ takriben 20 ülke, % 70’ini ise sadece 6 ülke
gerçekleştirmektedir. Önemli ölçüde tohumluk ve vejetatif çoğaltõm materyali ihracat
kapasitesine sahip bu ülkeler sõrasõyla ABD, Hollanda, Fransa, Brezilya, Danimarka ve
Almanya’dõr. Belli başlõ tohumluk ihracatçõsõ ülkelere ait yõllõk ihracat tutarlarõ Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3: Bazõ seçilmiş ülkelerden yapõlan toplam tohumluk ve vejetatif çoğaltõm
materyali ihracat tutarlarõ.
(Milyon Dolar)
ÜLKE
ABD
Hollanda
Fransa
Brezilya
Danimarka
Almanya

İHRACAT TUTARI
700
620
532
193
190
185

Kaynak: FIS-Uluslararasõ Tohum Ticareti Federasyonu (1997)
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2.1.9. Dünyada tohumluk hareketleri ve ticareti devamlõ artõş göstermektedir. Bu artõş
ulusal pazarlarda gerçekleşen tohumluk ticaretinden daha hõzlõ bir şekilde olmaktadõr. Bu
durum özellikle Avrupa Birliği için daha çok söz konusudur. Global ölçekte tohumluk
ticaretinin

artõş

göstermesi,

başka

mallarõn

ticaretindeki

artõşlara

paralel

olarak

gerçekleşmekle birlikte bu artõşõn tohumculuk endüstrisinin kendine özgü nitelik ve
dinamiklerinden kaynaklanan yönleri de vardõr.
2.1.10. Son yõllarda tüm dünyada yaşanan politik, ekonomik ve teknik değişiklikler
gerçek anlamda global bir pazar ortaya çõkmasõ sonucunu doğurmuştur. Dünya Ticaret
Örgütünün kurulmasõ, bölgesel anlaşmalar, ticari ve ekonomik işbirlikleri ve nihayet iletişim
ve ulaşõmda erişilen ileri boyutlar ulusal sõnõrlarõ geniş ölçüde ortadan kaldõrmõş ve
tohumculukta gerçek anlamõyla bir dünya pazarõ oluşmasõna imkan tanõmõştõr.
2.1.11. Buna karşõlõk, uluslararasõ tohumluk ticaretinin gelişmesinde tarõm sektörünün
ve tohumculuk endüstrisinin kendine özgü tabiatõ da teşvik edici rol oynamaktadõr. Nitekim
tohumluk üretim faaliyetlerinin değişik coğrafya veya ülkelere yaygõnlaştõrõlmasõ, iklim ve
çevre şartlarõnõn doğurabileceği muhtemel riskleri en aza indirmek ve istikrarlõ bir tohumluk
arzõna imkan sağlamak bakõmõndan önem taşõmaktadõr. Benzer şekilde, belirli bitki türlerine
ait tohumluklarõn üretimi bakõmõndan bazõ ülkeler diğerlerine nazaran gerek agro-ekolojik
gerekse sosyo-ekonomik bakõmdan hem fiziksel hem de ekonomik anlamda mukayeseli
üstünlüğe sahip bulunmaktadõr.
2.1.12. Ayrõca kurumsal çerçevede ele alõndõğõ zaman, uluslararasõ tohumluk ticaretini
sağlamada etkili olan bir dizi uluslararasõ kuruluş veya organizasyonun (FIS, ISTA vb.)
mevcudiyeti ve bu bağlamda geçerli olan uluslararasõ standartlarõn olumlu etkisi dünya
ölçeğinde tohumluk ticaretini teşvik edici roller oynamaktadõr. Çok-uluslu tohumluk
şirketlerinin sayõlarõnõn artmasõ ve bunlarõn daha çok sayõda ülkede faaliyet gösterir duruma
gelmesi de uluslararasõ tohumluk hareketlerini hõzlandõrmada etkilidir. Diğer taraftan, son
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yõllarda çeşit geliştirme ve bilhassa biyoteknolojik bitki õslah yöntemlerinde sağlanan
ilerlemelerin bir sonucu olarak, bir ülkede ihtiyaç duyulan çeşitlerin başka ülke araştõrma
kuruluşlarõnda ortaya çõkarõlabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu durum, uluslararasõ çeşit
ticareti ile beraber uluslararasõ tohumluk ticaretinin de artmasõna imkan vermektedir.
2.2. ULUSLARARASI KURULUŞLAR, FAALİYETLER, ANLAŞMALAR (ISTA,
OECD, UPOV, WIPO, WTO, FIS)
2.2.1. Tohumluğun canlõ bir materyal oluşu, yaşlanma ve bozulma suretiyle
genetiksel ve fizyolojik özelliklerini yitirebilmesi, hem ulusal hem de uluslararasõ seviyede
tohumluk kalitesinin ölçümünü ve ticaretini kolaylaştõracak kuruluşlarõn varlõğõnõ gerekli
kõlmõştõr. Bu kuruluşlarõn başlõca görevi tohumluğun üretim, işleme ve dağõtõm aşamalarõnda
kalite standartlarõnõ sağlama ve sürdürmeye yardõmcõ olmaktõr.
ISTA “Uluslarasõ Tohumluk Test Birliği”
2.2.2. ISTA, International Seed Testing Association, uluslararasõ çapta tohumluk testi
ile ilgilenen tek organizasyondur. ISTA tohumluk testlerinin üniform ve doğru şekilde
yapõlmasõnõ sağlamak üzere 1924 yõlõnda kurulmuştur. Bu kuruluş yalnõzca ulusal sõnõrlar
içerisinde değil, uluslararasõ ticarete konu olan tohumluklarõn da daha iyi bir şekilde üretimi,
işlenmesi, dağõtõmõ ve değerlendirilmesi konusunda kolaylaştõrõcõ görevler ifa etmektedir.
Faaliyete geçtiği tarihten itibaren ISTA bu konuda önemli başarõlar elde etmiş, zamanla hem
içerik hem de ölçek olarak bir dünya kuruluşu haline gelmiştir. ISTA halihazõrda yaklaşõk 65
ülkede faaliyet gösteren toplam 137 kadar laboratuvara yetki vermiş durumdadõr. ISTA
tarafõndan resmen tanõnan bu laboratuvarlar, uluslararasõ tohumluk analiz sertifikasõ
vermektedir ve bu sertifikalar ülkeler arasõndaki tohumluk hareketlerini kolaylaştõrmada
yaygõn bir şekilde kullanõlmaktadõr. Ülkemiz 1963 yõlõnda ISTA üyesi olmuştur.
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OECD Tohumluk Sertifikasyon Sistemleri
2.2.3. OECD ‘’Schemes for Seed Certification’’ Ekonomik Kalkõnma ve İşbirliği
Teşkilatõ (OECD), uluslarasõ ticarete konu olan bazõ tohumluk gruplarõ için sertifikasyon
sistemleri tesis etmiştir. Bu sistemlere konu olan türler veya ürün gruplarõ; tahõllar,mõsõr ve
sorgum, yemlik ve yağlõ bitkiler, şeker pancarõ, sebzeler, yeraltõ üçgülü ve benzer türler ve süs
bitkileridir. Bu faaliyetler içersinde halen 48 ülke yer almaktadõr. Bununla beraber, üye
ülkelerin içinde bulunduğu şartlarõn farklõlõğõ yüzünden OECD tohumluk sistemleri şeker
pancarõ hariç diğer bütün türler için yalnõzca çeşit safiyeti konusunda standardlar tespit etmiş
durumdadõr. OECD tohumluk sertifikasyon kurallarõnõn uluslararasõ geçerliliği esas olmakla
birlikte üye ülkeler çoğu zaman kendi sertifikasyon sistemlerini OECD yöntemleri ile uyumlu
duruma getirmektedir. Türkiye 1966 yõlõndan başlayarak bazõ OECD tohumluk sertifikasyon
sistemlerini uygulama yetkisi almõş durumdadõr.
UPOV “Uluslararasõ Yeni Bitki Çeşitleri Koruma Birliği”
2.2.4. UPOV, The International Union for the Protection of New Varieties of Plants,
1961 yõlõnda teşkil edilmiş bir hükümetler arasõ organizasyondur. UPOV’un başlõca gayeleri;
bitki õslahõnõ özendirmek ve ilerletmek suretiyle tarõm ve ormancõlõğõn gelişip, kalkõnmasõna
imkan sağlamak, üniform ve açõklõkla tanõmlanmõş prensiplere dayanacak bir şekilde, üye
ülkeler arasõnda bitki çeşitlerinin korunmasõna ilişkin yasal düzenlemeleri uyumlu duruma
getirmektir. Başlangõçta UPOV üyeliği, özel sektör kuruluşu bitki õslahõ faaliyetlerinin söz
konusu olduğu ve uygulanan çeşit koruma çabalarõnõn üniform bir uygulamaya
dönüştürülmek istenildiği bazõ Avrupa ülkeleri ile sõnõrlõ kalmõş iken, daha sonralarõ özel bitki
õslahõ çalõşmalarõnõn önem kazandõğõ başka ülkelerin de UPOV’a katõlmasõ yönünde istek ve
gelişmeler ortaya çõkmõştõr. Halihazõrda 44 ülke UPOV üyesidir, 14 ülke ise üyelik için
başvuru yapmõştõr. 26 ülkede taslak kanunlarõnõ hazõrlamõş durumdadõr.
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2.2.5. UPOV’un en önemli görevlerinin başõnda, üye ülkeler arasõndaki bitki çeşit
koruma usüllerini uyumlaştõrmak ve yeni bitki çeşitlerinin farklõlõk, yeknesaklõk ve
durulmuşluk bakõmõndan test edilmesi ile ilgili yöntemleri basitleştirmek gelmektedir. UPOV,
Bitki Çeşitlerinin korunmasõ için Uluslararasõ İşbirliği Anlaşmasõ adlõ bir model anlaşma
hazõrlayarak üyeleri arasõnda uygulamaya koymuştur. Böylece bu hususta ikili anlaşma yapan
ülkelerden birisi diğerinde yapõlan farklõlõk, yeknesaklõk ve durulmuşluk testlerini esas almak
üzere kendi topraklarõnda yeni bitki çeşitleri için koruma sağlayabilmektedir. Bir aday ülke
kendi yasal sistemi çerçevesinde kendisine özgü bir çeşit koruma kanununu çõkardõktan sonra
üyelik için UPOV nezdinde teşebbüste bulunmaktadõr. Türkiye henüz UPOV üyesi değildir,
ancak üye olma yönünde uluslararasõ tahhütler vermiş durumdadõr.
WIPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü)
2.2.6. Dünya Fikri ve Sõnai Haklar Teşkilatõ (World Intellectual Property
Organization) merkezi Cenevre-İsviçrede bulunan bir hükümetler arasõ organizasyondur.
Birleşmiş Milletler Teşkilatõnõn uzman 16 kuruluşundan birisini oluşturmaktadõr. WIPO
başlõca; üye ülkeler arasõnda işbirliği tesis etmek suretiyle bütün dünyada fikri ve sõnai
mülkiyet haklarõnõ korumak ve geliştirmek, fikri ve sõnai haklarõn hukuki ve idari yönleriyle
ilgili

çok-taraflõ anlaşmalarõn yönetiminden sorumludur. 1998 yõlõ itibariyle WIPO’nun

170’ten fazla üyesi bulunmaktadõr. Türkiye bu teşkilatõn üyesidir. Bitki çeşitleri bağlamõnda
Türkiye’nin WIPO konusundaki sorumluluğu diğer uluslarasõ anlaşmalarda olduğu gibi,
bitkisel çoğaltõm materyali üzerindeki sõnai haklarla ilgilidir.
WTO (Dünya Ticaret Örgütü)
2.2.7. Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization) ülkeler arasõndaki global
ticaret kurallarõ konusunda çalõşan yegane uluslararasõ organizasyondur. Örgütün başlõca
işlevi, ülkeler arasõndaki ticaretin mümkün olduğu ölçüde serbest, tahmin edilebilir ve
sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesini teminetmektir. WTO 1995 yõlõnda tesis edilmiştir. En
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yeni uluslararasõ organizasyonlardan birisi olan Dünya Ticaret Örgütü, İkinci Dünya Savaşõ
sonrasõnda ortaya çõkan “ The General Agrement on Tariffs and Trade” , Tarifeler ve Ticaret
Konusunda Genel Anlaşma’nõn (GATT) yerini almõştõr. Türkiye’nin Dünya Ticaret
Anlaşmasõ çerçevesinde taahhütleri ve sorumluluklarõ çok-taraflõ anlaşmalar çerçevesindedir.
FIS “Uluslararasõ Tohumluk Ticareti Federasyonu”:
2.2.8. FIS, International Seed Trade Federation, pek çok ülkedeki ulusal tohumculuk
kuruluşu örgütlerin üye olduğu uluslararasõ bir organizasyondur. 1924 yõlõnda tesis edilen
örgütün bünyesinde halen toplantõlara düzenli katõlan veya faaliyetleri dõşarõdan izleyen
50’den fazla ülke yer almaktadõr. Örgütün asõl amacõ, uluslararasõ tohumluk ticaretini
kolaylaştõrmak için dünya ülkeleri arasõndaki işbirliğini ilerletmek ve tohumluk hareketlerini
kõsõtlayan ulusal politikalarõn etkisini azaltmak için çalõşmaktõr. FIS kararlar alan ve
uygulayan bir konumda olmamasõna rağmen, uluslararasõ tohumluk ticareti konusunda
danõşmanlõk yapan, belirli amaçlarla ve zamanlarda üyelerini bir araya getiren, uluslararasõ
tohumculuk endüstrisi üyeleri arasõnda irtibat sağlayan bir güç olarak ulusal ve uluslararasõ
politikalarõ etkilemek, uluslar arasõ tohum ticareti kurallarõnõ belirlemek ve gerektiğinde
firmalar arasõnda uzlaşma sağlamak ve hakemlik yapmak amacõyla uğraş vermektedir.
Ülkelerin Tohumculuk Dernek veya Birlikleri ile tohumculuk firmalarõnõn üye olabildiği
FIS’e Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRK-TED) Bakanlar Kurulu Kararõna
dayalõ olarak verilen izinle 1998 yõlõndan beri üye bulunmaktadõr.
2.2.9. Tohumluklar ve bitkisel çoğaltõm materyali kapsamõnda uluslararasõ işlev
gören organizasyonlarõn başlõca görevlerini, bu husustaki teknik standardlarõ hazõrlayarak
ticarete konu olan materyalin kalitesi konusunda satõcõ ve alõcõlarõn bilgilendirilmesine yardõm
etmek ve ülkeler ile kuruluşlar arasõnda sõnai mülkiyet haklarõna riayeti tesis etmek suretiyle
haksõz rekabetin önlenmesini sağlamak şeklinde özetlemek mümkündür. Günümüzde bitkisel
çoğaltõm materyali üzerinde söz konusu olan inhisari mülkiyet haklarõ giderek daha çok
gündeme gelmekte ve bu konuda somutlaşan
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çõkarlarõnõ kollayõcõ bir yönde kendisini göstermektedir. Yeni bitki çeşitleri ile ilgili buluşlar
üzerindeki sõnai hak sahipliğinin uluslararasõ camiada kabul ve teslim edilmesinin genetik
ilerleme kadar genetik çeşitliliğin korunmasõna da yardõmcõ olacağõ beklenmektedir.

3. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM
3.1. TOHUMCULUĞUN GELİŞİMİ
3.1.1. Ülkemiz tarõmõnda planlõ ve sistemli ilk tohumculuk faaliyetleri Cumhuriyet
ile birlikte başlamõştõr. Ancak 1960’lõ yõllara kadar bu konuda sağlanan gelişmeler daha
ziyade, bazõ türlerde yürütülen çeşit geliştirme çabalarõ ve sõnõrlõ miktarda tohumluk
üretiminden öteye gidememiştir. 1963 yõlõnda “Tohumluklarõn Kontrol ve Sertifikasyonu
Hakkõndaki Kanun” un yürürlüğe girmesi ile ülkemiz tohumculuğunda yeni bir dönem
açõlmõştõr. Bu kanunla birlikte çeşit tescili, tohumluk test ve sertifikasyonu ile kalite kontrolü
konusunda Tarõm Bakanlõğõ ilk kez görevler üstlenmiş, tohumluk üretimi konusunda ise daha
etkin bir rol oynamaya başlamõştõr.

Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yõllõk Kalkõnma

Planlarõ’nda tohumluk ve tohumculuğa giderek daha fazla önem verildiği görülmüş ve
Dördüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nda ise ülkemizde bir tohumculuk endüstrisi
kurulmasõnõn önemine işaret edilmiştir.
3.1.2. 1980’li

yõllarõn başõna kadar Türkiye’de uygulanan tohumluk politikalarõ

çoğunlukla kamu ağõrlõklõ ve ülke tohumluk ihtiyacõnõn yurt içi üretimlerle karşõlanmasõ
yönünde olmuştur. Hangi türlerde her yõl ne kadar tohumluk üretileceği ve perakende
tohumluk satõş fiyatlarõ Tarõm Bakanlõğõ tarafõndan tespit edilmiştir. 1980’li yõllardan sonra
uygulanmaya başlanõlan serbest piyasa ekonomisi, 1983 yõlõnda tohumluk fiyatlarõnõn ve
1984’ de ise tohumluk ithalatõnõn serbest bõrakõlmasõ suretiyle tohumculuk sektörü üzerinde
de etkisini hissettirmiş ve izleyen yõllarda özel sektör tohumculuğu süratli bir gelişme imkanõ
bulmuştur. Özel sektör girişimciliğinin yalnõzca tohumluk üretimi alanõnda değil aynõ
zamanda teknoloji transferi, çeşit geliştirme, tohumluk işleme ve pazarlama unsurlarõnõ da
içine alacak şekilde organize olmasõ hedeflenmiştir.
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3.1.3. Bu amaçla, hükümet tarafõndan özel sektör tohumculuğunu teşvik edici bir dizi
tedbir ve teşvikler uygulamaya konulmuştur. 1985 yõlõnda tohumculuğun teşvik edilmesini
öngören bir kararname çõkarõlmõş, 1986 yõlõnda ise tohumluklarõn sübvanse edilmesine imkan
sağlayan yasal bir düzenleme yapõlmõştõr. 1993 yõlõnda çõkartõlan bir kararname ile, ithal
yoluyla tedarik edilen tohumluklarõn daha ucuz fiyatlarla çiftçiye intikal ettirilebilmesi için
Gümrük Vergisi ve Fon Ödemelerinden muaf tutulmasõ sağlanmõştõr. Bu arada ülke dõşõnda
õslah edilen yeni bitki çeşitlerinin yurda girişlerini hõzlandõrmak için çeşit tescil süre ve
yöntemlerinde değişiklikler getiren düzenlemeler yapõlmõştõr.
3.1.4. Tohumculuk politikalarõ ve uygulamalarõnda gerçekleştirilen değişikliklerin bir
sonucu olarak, ülkemizde egemen olan kamu ağõrlõklõ ve rekabete kapalõ tohumculuk sistemi
yavaş yavaş önemini yitirmiş ve çoğu bitki türlerinde dõşa açõk, serbest piyasa kurallarõna göre
işleyen bir yapõlanma ortaya çõkmaya başlamõştõr. Bu yeni tohumculuk sisteminde, kamu
tohumculuk kuruluşlarõnõn ancak özel sektör tarafõndan ilgi görmeyen bitki türleri üzerinde
etkin olmasõ öngörülmüştür. Yeni tohumculuk politikalarõ kõsa sürede sonuçlarõnõ vermeye
başlamõş ve 1960’lõ yõllarda ancak bir kaç tane olan özel tohumculuk kuruluşlarõnõn sayõsõ
günümüzde 80’inin üzerine çõkmõştõr.

3.2. ÜRÜN EKİLİŞLERİ
3.2.1. Türkiye geniş tarõmsal arazilere ve elverişli iklim şartlarõna sahip bir ülkedir.
Bitki yetiştirme faaliyetleri ülke toplam tarõmsal üretimi içerisinde çok ağõrlõklõ bir yer
tutmaktadõr. 1940’lõ yõllarda yaklaşõk 15 Milyon ha civarõnda olan işlenebilir tarõm arazisi
günümüzde takriben 27 Milyon hektara ulaşmõştõr. Halihazõrda toplam işlenebilir tarõm
arazisinin yaklaşõk % 69’u tarla bitkileri, % 3’ü sebzeler ve % 9’u ise meyve, zeytin ve bağ
gibi çok yõllõk türler ile kaplõdõr. İşlenebilir toplam tarõm arazilerinin yaklaşõk % 19’u ise her
yõl nadasa ayrõlmaktadõr. Pek çok Avrupa ve Ortadoğu ülkesi ile karşõlaştõrõldõğõ zaman,
ülkemizdeki işlenebilir toplam tarõm arazisi ve bu bağlamda muhtelif türlere tahsis edilen
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alanlar hayli geniş boyutlardadõr. Tablo 4.’de bazõ tarla ve yem bitkileri ile toplam sebze ekiliş
alanlarõna dair 1999 yõlõ ekim alanlarõ verilmiştir.
3.2.2. Tarla bitkileri içerisinde en önemli yeri tahõllar, özellikle buğday ve arpa
almaktadõr. Tahõllardan sonra gelen iki önemli bitki grubu ise endüstri bitkileri ve yemeklik
tane baklagillerdir. Yem bitkilerinin toplam tarla bitkileri içerisindeki payõ oldukça sõnõrlõ ve
hatta yetersiz seviyededir. Sebze türleri arasõnda ise domates, hõyar, patlõcan, kabak, biber
gibi meyvesi yenilen bitkiler ile kavun ve karpuz başõ çekmektedir. Bunu izleyen diğer önemli
iki sebze türü grubu, sõrasõyla, yaprağõ yenilen bitkiler ile soğan, yumru ve kökleri yenilen
bitkilerdir. Baklagil sebze türleri, ekiliş alanõ itibariyle son sõrada yer almaktadõr. Diğer
taraftan, ülkemiz sebzeciliğinde açõk tarla yetiştiriciliği kadar örtü altõ yetiştiriciliği de önem
arzetmektedir.
3.3. TOHUMLUK İHTİYACI
3.3.1. Değişik türlere ait tohumluk ihtiyacõnõn ne olduğu konusunda uzmanlar ve
yetkililer arasõnda zaman zaman farklõ görüş ve tahminler söz konusu olmaktadõr. Ülkemizin
yõllõk meyve fidanõ ve benzeri çoğaltõm materyali gereksinimi bir tarafa bõrakõlacak olursa,
özellikle bazõ tarla ve sebze bitkilerinde her yõl yenilenmesi veya tedarik edilmesi gereken
tohumluk miktarlarõ, hesaplamada kullanõlan yöntemlerin farklõ oluşu sebebiyle, değişik
sonuçlar vermektedir. Bu türlerde yõllõk tohumluk ihtiyacõnõ belirlemede etkili olan en önemli
faktör hesaplamaya esas alõnan tohumluk yenileme süresidir.
3.3.2. Yakõn zaman öncesine kadar, çoğu uzmanlar hesaplamalarõnda bu süreyi beş
yõl olarak almaktaydõlar. Özellikle buğday, arpa ve çeltikte bu beş yõllõk sürenin gerektiğinden
daha uzun olduğu ve bu türlerde ekim alanlarõ ve beş yõl esasõna göre yapõlan tahminlerin
ülkenin sertifikalõ tohumluk ihtiyacõnõ olmasõ gerekenden daha düşük miktarda gösterdiği
ileri sürülmektedir. Özellikle buğday tarõmõnda, Türkiye’nin farklõ tarõmsal üretim
sistemlerine sahip olduğu ve bu sebeple sahil kesimlerinde, sulanabilir alanlarda ve
makarnalõk buğday bölgelerinde tohumluğun daha sõk, mümkünse 1-2 yõl içerisinde
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yenilenmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Benzer şekilde, özellikle yabani tür tohumlarõnõn
karõşmasõ yüzünden, çeltik tarõmõnda sertifikalõ tohumluğun kõsa sürede genetik safiyetini
yitirdiği ve bu sebeple tohumluk yenileme süresinin beş yõldan daha kõsa olmasõ gerektiği
belirtilmektedir.
3.3.3. Sebze türlerinde tohumluk ihtiyaçlarõ tespit edilirken yine uzmanlar arasõnda
görüş ayrõlõklarõ ortaya çõkmaktadõr. Bu farklõlõklar çoğu zaman tahminlere esas alõnan ekim
alanõ, ekim normu ile tohum veya fide gibi çoğaltõm materyali kategorilerinin farklõ oluşundan
veyahut ta söz konusu türlerde standard ve hibrit tohumluk kullanõm oranlarõnõn tam olarak
bilinemeyişinden kaynaklanmaktadõr. Bu sebepten, gerek tarla gerekse sebze bitkilerinde
yapõlan tohumluk gereksinimi tahminleri farklõ sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Türkiye gibi
tarõmsal faaliyetin entansiflik derecesinin yerine göre tam olarak bilinemediği, üretimde çok
farklõ yetiştirme teknolojilerinin kullanõldõğõ ve tarõmsal istatistiklerin yeterlilik ve
güvenilirliğinin ise tartõşmalõ olduğu bir ülkede yõllõk tohumluk ihtiyacõ tahminlerinin,
özellikle bazõ türlerde, farklõlõklar arzetmesi olağandõr.
3.3.4. Diğer taraftan, ülkemizde genellikle ekim alanlarõ ve ekim normlarõ üzerinden
yapõlan tohumluk ihtiyacõ tespitlerinin ihtiyatla ele alõnmasõnõ gerektiren bir diğer önemli
husus ise tohumluk taleplerinin yeni tarõmsal teknolojilerin benimsenmesine bağlõ olarak
değişim göstermesidir. Tarla ve sebze bitkilerinde çiftçilerin hedeflediği verim seviyeleri ve
ürün kaliteleri, sertifikalõ tohumluğa olan ihtiyacõn gerçek miktarõnõ da belirlemede etkili
olmaktadõr. Özellikle bazõ sebze türlerinde ve örtü altõ yetiştirme sistemlerinde, kullanõlan
üretim teknolojileri ve ekim normlarõnõn zaman içerisindeki değişiminin çok iyi bilinmesi
gerekmektedir.
3.3.5. 1999 yõlõ itibariyle Türkiye tahmini tohumluk ihtiyacõ bazõ türler, ürün gruplarõ
ve toplam olarak Tablo 4’de verilmiştir. Ancak buğday ve arpada üç yõlda bir, patatesde iki
yõlda bir tohum yenileme esasõna dayanan hesaplamalara göre ülkemizin yõllõk toplam
sertifikalõ tohumluk ihtiyacõ 1.235.058 ton civarõndadõr. Tablo 5’de yapõlan setifikalõ
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tohumluk üretim projeksiyonu 1993-99 yõllarõ arasõnda gerçekleşen tohumluk üretim trendleri
esas alõnarak tahmin edilmiştir. Belli başlõ ürünler için ülkemizin hali hazõrdaki sertifikalõ
tohumluk ihtiyacõ 1.238.794 ton olarak tahmin edilmesine rağmen, bunun ancak yüzde 23’ü
karşõlanmaktadõr. Sertifikalõ tohumluk fiyatlarõnõn nispeten sertifikasõz tohum fiyatlarõna
oranla daha yüksek olmasõ nedeniyle, üreticiler sertifikalõ tohumluk kullanõmõndan
kaçõnmakta, teknik olarak tavsiye edilen yenileme sürelerine uymamaktadõrlar. Sertifikalõ
tohumluk kullanõmõnõn teşvik edilmesi için devlet tarafõndan alõnan önlemler 4.8 numaralõ
bölümde açõklanmõştõr.

3.4. TOHUMLUK ÜRETİMİ
3.4.1. Türkiye toplam tohumluk üretimi, tohumculuk sektöründeki gelişmelere bağlõ
olarak, son 30-40 yõlda sürekli bir artõş eğilimi göstermiştir. Bununla beraber 1980’li yõllarõn
başõ baz alõnarak tohumluk üretimine bakõldõğõ zaman, 1980-1982 yõllarõ ortalamasõ 164.770
ton kadar olan toplam üretimin 1997-1999 döneminde ortalama olarak 252.184 ton/yõl
seviyesine çõktõğõnõ görmek mümkündür. Bu itibarla, son 20 yõl zarfõnda toplam tohumluk
üretiminin yaklaşõk % 50 oranõnda arttõğõ söylenebilir. (Tablo 6)
3.4.2. Seçilmiş bazõ türlere ait 1980-1999 yõllarõ tohumluk üretimleri Çizelge 6’de
verilmiştir. 1997-1999 dönemi esas alõndõğõ zaman, ülkemiz toplam tohumluk üretiminin
yaklaşõk % 72’si gibi çok önemli bir kõsmõnõ, buğday ve arpanõn oluşturduğu görülmektedir.
Bu iki türe patates, pamuk, mõsõr ve ayçiçeği de ilave edildiği zaman ,Türkiye toplam
sertifikalõ tohumluk üretiminin yaklaşõk % 97’sinin söz konusu altõ türe ait tohumluklardan
ibaret olduğu görülmektedir. Buna karşõlõk, başta yem bitkileri olmak üzere diğer bazõ türlerde
yurt içi üretim oldukça yetersizdir.
3.4.3. 1980-82 ve 1997-99 dönemleri karşõlaştõrõldõğõnda, buğday ve arpanõn dõşõnda,
tohumluk üretimleri önemli oranda artõş gösteren belli başlõ türler sõrasõyla hibrit ayçiçeği,
patates, hibrit mõsõr ve sebzelerdir. 1980 yõlõnda hibrit ayçiçeği tohumluğu üretimi
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yapõlmazken, 1999 yõlõnda üretim miktarõ 6.071 ton seviyesine ulaşmõştõr. Aynõ yõllar arasõnda
patates tohumluğu üretimi 24 kat, hibrit mõsõr tohumluğu üretimi 9 kat, sebze tohumluğu
üretimi ise 5 kat artmõştõr. Bununla beraber 1980-82 ve 1997-99 dönemleri arasõnda pamuk
tohumluğu üretimi azalma göstermiştir. Ancak bu düşüş gerçek anlamda bir üretim
azalõşõndan değil, pamuk tarõmõnda daha düşük bir ekim normuna sahip olan delinte tohumluk
kullanõm oranõnõn zaman içerisinde giderek artõşõndan kaynaklanmaktadõr.
3.4.4. Tohumluk üretiminde söz konusu olan türler itibariyle kamu ve özel sektör
kuruluşlarõnõn oransal paylarõna bakõldõğõ zaman buğday, arpa, pamuk ve yem bitkilerinde
kamu kuruluşlarõnõn ağõrlõklõ olduğu görülmektedir. Son üç yõlõn ortalamasõ esas alõndõğõnda,
bu türlerde kamu kuruluşlarõnõn üretime katkõsõ sõrasõyla % 95, % 90, % 91 ve % 61
civarõndadõr. Buna karşõlõk 1997-1999 yõllarõ ortalamasõ göz önüne alõndõğõnda, özel sektör
kuruluşlarõnõn belirli türlerin tohumluk üretimindeki payõnõn yaklaşõk olarak soyada % 87,
hibrit mõsõrda % 99, hibrit ayçiçeğinde % 100, patateste % 100, sebze türlerinde % 99 ve yem
bitkilerinde ise % 39 olduğu görülmektedir. (Tablo 7)
3.5. STOK
3.5.1. 1980’li yõllardan itibaren Türkiye tohumculuk endüstrisinin geniş ölçüde
serbest rekabeti ve piyasa koşullarõnõ dikkate alan bir yapõya kavuşturulmasõ, kamu ve özel
sektör kuruluşlarõ tarafõndan gerçekleştirilen üretim programlarõnõn daha gerçekçi bir nitelik
almasõ sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple, yõldan yõla devreden stok tohumluklar son yõllarda
çoğu türler için oldukça düşük seviyelere inmiş durumdadõr. Tohumun canlõ bir varlõk olmasõ
ve zaman içerisinde hayatiyetini süratle kaybedebilmesi, stok durumundaki materyalin
fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin korunmasõnõ hem teknik hem de ekonomik bakõmdan son
derece zorlaştõrmaktadõr. Tohumluklarõn elverişli depolama şartlarõnda muhafaza edilmesi
üretici kuruluşlara önemli mali yükler getirmekte ve bazõ türlerde yaklaşõk bir yõla kadar
çõkabilen sermaye geri dönüş süresini daha da uzatmaktadõr.
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3.5.2. Bununla beraber, ticari anlamda üretimin çok yaygõn olmadõğõ, çiftçinin
denetimsiz tohumluk tedarik sisteminden sağladõğõ “ürün” niteliğindeki materyali sertifikalõ
ve kaliteli tohumluk yerine kolayca ikame edebildiği buğday, arpa vb. türlerde, özellikle ürün
fiyatlarõndaki dalgalanmalara ve ekonomik konjöktüre bağlõ olarak zaman zaman aktüel
tohumluk taleplerinde olağan dõşõ düşüşler yaşanabilmektedir. Buna karşõlõk, tohumluk
tüketimini teşvik edici sübvansiyonlar ve tohumluk tedarikinde yurt içi üretimlere öncelik
veren devlet politikalarõ bazõ türlerde üretim, tüketim dengelerinin daha iyi bir şekilde
kurulmasõnda etkili olmaktadõr.
3.5.3. Çalõştõğõ ürün gruplarõ itibariyle tohumlukta stok sorunlarõ ile en sõk karşõlaşan
kuruluş Tarõmsal İşletmeler Genel Müdürlüğü’ dür. 1997-1999 yõllarõ arasõnda tüm
tohumluklarda gerçekleşen stok durumlarõ göz önüne alõndõğõnda çeltik, yem bitkileri ve
pamukta değişik oranlarda stok artõşlarõnõn ortaya çõktõğõ veya tohumluk dağõtõm ve pazarlama
hedeflerine ulaşõlamadõğõ görülmektedir. Stok sorunlarõnõ en aza indirebilmek için, ülkede
bütün türleri kapsayacak şekilde istikrarlõ bir tohumluk talep mekanizmasõnõn yaratõlmasõ
kaçõnõlmazdõr.
3.6. TOHUMLUK İTHALATI
3.6.1. Türkiye tohumculuk endüstrisinde serbest piyasa döneminin ön plana
çõkmasõyla, o zamana kadar genellikle kamu kuruluşlarõ tarafõndan ve sõnõrlõ miktarlarda
gerçekleşen tohumluk ithalat imkanlarõ özel kuruluşlara da tanõnmõştõr. Bu konudaki yasal ve
idari engellerin kaldõrõlmasõ sonucunda, özel tohumculuk kuruluşlarõ doğrudan doğruya ticari
tohumluk ithal edip yurt içinde pazarlama imkanõ bulmuşlardõr. Bu dönemde, yurt dõşõnda
õslah edilen yeni çeşitlerin ülke tarõmõna kazandõrõlmasõnõ kolaylaştõrõcõ yönlendirme ve
uygulamalar sonucunda, 1980-1982 yõllarõ arasõnda ortalama 2.607 ton civarõnda gerçekleşmiş
olan yõllõk toplam tohumluk ithalatõ 1989-1991 yõllarõ arasõndaki üç yõllõk dönemde süratle
artarak ortalama 27.437 ton’a kadar çõkmõştõr. (Tablo 8)
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3.6.2. Bununla beraber, özel kuruluşlar tarafõndan yurt içi üretim kapasitesinin
artõrõlmasõ sonucunda, daha sonralarõ ithalatõn hõzõ kesilmiş ve 1992-1996 yõllarõ arasõnda
yõllõk ortalama ithalat miktarõ yaklaşõk 8 200 ton civarõnda gerçekleşmiştir. Ancak, 1997
yõlõndan itibaren ithalatta tekrar bir artõş eğilimi başlamõş ve 1997-1999 yõllarõ ortalamasõ
olarak yõllõk ithalat miktarõ yaklaşõk 20 000 ton seviyesine yükselmiştir. Son üç yõllõk dõş
alõmda, ithal edilen yõllõk toplam tohumluk miktarõ göz önüne alõndõğõ zaman en ağõrlõklõ
türlerin sõrasõyla patates, mõsõr, buğday, sebzeler ve bazõ yem bitkileri olduğu görülmektedir.
Bununla beraber ithalatõn parasal değeri olarak ele alõndõğõ takdirde sebzeler ve patatesin öne
çõktõğõ görülmektedir.
3.6.3. Ülkemizde özellikle hibrit sebze tohumluklarõnõn çok önemli bir kõsmõ ithalat
yoluyla karşõlanmaktadõr. Tohumculuğun bu alt sektöründe, çeşit yenileme veya çeşit
değiştirme sürelerinin son derece kõsa olmasõ, çeşit teknolojisi bakõmõndan yurt dõşõ
kaynaklara bağõmlõ olan özel tohumculuk kuruluşlarõnõn yurt içi üretim ve ithalat konusundaki
esnekliklerini azaltmaktadõr. Diğer taraftan, ülkemizde õslahçõ haklarõnõ garanti altõna alan bir
Çeşit Koruma Kanunu’nun olmayõşõ çeşit sahibi yurt dõşõ kuruluşlarõn özellikle hibrit
çeşitlerde üretim lisansõ verme yerine daha ziyade her yõl FI (birinci kademedeki melez
tohumluk) tohumluk satmayõ yeğlemelerine fõrsat vermektedir. Bazõ hibrit sebze
tohumluklarõnõn maliyet unsurlarõ arasõnda önemli yer tutan işçilik ücretlerinin bir kõsõm
ülkelerde son derece ucuz olmasõ bu hususta bir başka olumsuzluğu teşkil etmektedir.
Bundan ayrõ olarak, diğer bazõ bitki türlerine nazaran tohumluk çoğaltõm sistemi daha
karmaşõk olan, pahalõ ve ileri laboratuvar tekniklerini gerektiren patateste ise yurt içi alt
yapõnõn yetersizliği her yõl önemli miktarda anaç tohumluk ithalatõnõ kaçõnõlmaz kõlmaktadõr.

3.7. TOHUMLUK İHRACATI
3.7.1. Türkiye tohumculuk endüstrisi 1980’li yõllarla başlayan özel sektör
girişimciliği ve ekonomik reformlar süreci ile uluslararasõ bir boyut kazanmõş ve dünya
tohumluk ticaretinde zaman içerisinde kendine bir yer edinmeye
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tohumculuk kuruluşlarõ son yõllarda, ülkemiz ekonomisine üretim kadar önemli bir de ihracat
kapasitesi kazandõrmõşlardõr.

Nitekim son 15 yõlda ülkemizde, bazõ türlerde uluslararasõ

standartlarda tohumluk üretimleri gerçekleştirilmiş ve özel tohumculuk kuruluşlarõ tarafõndan,
Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere, pek çok ülkeye tohumluk ihracatõ gerçekleştirilmiştir.
3.7.2. 1983-1985 döneminde ortalama 144 ton kadar olan yõllõk tohumluk ihracatõ,
sürekli ve istikrarlõ bir artõş trendi göstererek, 1997-1999 döneminde ortalama 9.154 tona
kadar yükselmiştir. Her ne kadar gerek hacim gerekse parasal değer olarak olmasõ gereken
seviyeden hayli uzakta ise de, ülkemizin neredeyse sõfõrdan başlayarak gelişen bu tohumluk
ihracat kapasitesi ileriye dönük ümitler vermektedir. Tohumculuk endüstrisi ile ilgili tüm
karar ve tedbirlerin bütüncül ve gerçekçi bir yaklaşõmla alõnmasõ ve uygulanmasõ durumunda,
tohumluk ihracatõnõn miktar olarak daha büyük hacimlere ve parasal

değer olarak daha

yüksek seviyelere çõkmasõ mümkündür.
3.7.3. Son yõllarda bazõ komşu veya dost ülkelere genellikle girdi yardõmõ şeklinde
yapõlan bir kõsõm buğday ve arpa tohumluğu ihracatõ hariç tutulacak olursa, ülkemizden özel
sektör vasõtasõyla yapõlan tohumluk ihracatõnõn büyük bir kõsmõnõ hibrit mõsõr, hibrit ayçiçeği
ve bazõ sebze türlerine ait tohumluklar oluşturmaktadõr (Tablo 9) Söz konusu bu türlerde
ulaşõlan ihracat kapasitesi, 1980’li yõllarõn sonunda başlamõş ve zaman içerisinde gelişme
göstermiştir. Bu sonuca gelinmesinde, ülkemizdeki tohumluk üretim ekolojilerinin elverişliği
ve coğrafi konum üstünlüğü kadar, tohumculuk endüstrisinde faaliyet gösteren özel
kuruluşlarõn sayõsõnõn artmasõ ve bunlarõn uluslararasõ ilişki ve bağlantõlarõnõn da gelişme
göstermesinin önemli rolü vardõr.
3.7.4. Zira ülkemizde tohumluk ihracatõ geniş ölçüde yurt dõşõnda geliştirilen çeşitlere
ait tohumluklar ile mümkün olmaktadõr. Günümüzde yurt dõşõna yapõlan tohumluk satõşlarõnõn
önemli bir kõsmõ ülkemizin başta iklim, toprak, ucuz ve kaliteli işgücü imkanlarõnõ
değerlendirmek üzere yurt içi tohumluk kuruluşlarõnõn yurtdõşõnda işbirliği içinde olduklarõ
firmalar veya ortaklarõndan temin ettikleri yeni ve üstün çeşitlere ait kaliteli tohumluklarõ
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yine uluslararasõ pazarlara sunmak üzere üretmeleri sonucunda gerçekleşmektedir. Bu itibarla,
tohumluk ithalatõ kadar tohumluk ihracatõnõn da teknoloji transferi ile çok yakõndan ilgili
bulunduğunu ve dõş pazarlar tarafõndan talep edilen tohumluklarõ üretebilmek için her şeyden
önce üstün genetik özelliklere haiz bitki çeşitlerine sahip olunmasõ gerektiği gözönünde
bulundurulmalõdõr.
3.8. TOHUMLUK TEDARİKİ
3.8.1. Ülkemiz tohumculuk politikasõnõn temelini, ihtiyaç duyulan her türlü nitelikli
tohumluklarõn, öncelikle özel sektör tarafõndan olmak üzere, tercihen

yurtiçi üretimlerle

karşõlanmasõ oluşturmaktadõr. Bununla beraber, yurtiçi üretimlerin ihtiyaca cevap veremediği
durumlarda ise yine öncelikli olarak özel sektör tarafõndan gerçekleştirilmek üzere ithalat
yoluyla tedarik yapõlmaktadõr. Tohumculuk politika ve uygulamalarõnõn köklü değişiklikler
göstermeye başladõğõ 1980’li yõllardan itibaren muhtelif türlerde toplam tohumluk tedarik
hacmi önemli ölçüde artmõştõr. 1980-1982 dönemi ortalamasõ olarak yaklaşõk 162.699 ton
civarõnda gerçekleşen toplam tohumluk tedariklerinin, son üç yõlõn ortalamasõ olarak
değerlendirildiğinde yaklaşõk 278.924 ton civarõnda olduğu görülmektedir. (Tablo 10)
3.8.2. 1980-1982 dönemi ile 1997-1999 dönemi karşõlaştõrõldõğõ zaman toplam
tohumluk tedariğinde yaklaşõk % 60 oranõnda bir artõş sağlandõğõ görülmektedir. Özellikle
buğday ve arpa tohumluk üretimlerinin dağõtõm

kapasitesiyle uyumlu seviyelerde

gerçekleştiği son üç yõlda, toplam tedarik miktarõnda görülen artõşlarõn daha ziyade dağõtõm
sorunlarõnõn fazla yaşanmadõğõ türlerden ileri geldiği anlaşõlmaktadõr. Nitekim, iki dönem
rakamlarõnõn karşõlaştõrõlmasõ

ile hibrit

mõsõr tohumluğunda yaklaşõk

10, patates

tohumluğunda yaklaşõk 26, hibrit ayçiçeği tohumluğunda (1983-1985 dönemine nazaran)
yaklaşõk 10, sebze tohumluklarõnda yaklaşõk 10, ve yonca tohumluğunda ise yaklaşõk 3 kat
daha fazla tedarik artõşõ olduğu görülmektedir. Bununla beraber, toplam ihtiyaç ile
karşõlaştõrõldõğõ zaman tedarik miktarõnda sağlanan gelişmeler halen oldukça yetersiz
durumdadõr.
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3.9. TOHUMLUK DAĞITIMI
3.9.1. Tohumluğun biyolojik ve fiziksel niteliklerinin çiftçi, ülke ekonomisi ve
tohumluk üreticileri için ekonomik değerlere dönüşmesi ancak tohumluklarõn üretime intikal
etmesi ile mümkündür. Ülkemizde 1980’li yõllarda başlayan tohumculuk reformlarõ gerek iç
üretim gerekse dõş alõm yoluyla tedarik edilen tohumluklarõn, dağõtõm veya pazarlama
sistemlerinde etkinliği artõrõcõ iyileştirmelere imkan sağlamõştõr. Kamu kuruluşlarõ tarafõndan
üretilen türlerin ve bu arada bilhassa buğday ve arpa tohumluklarõnõn daha etkili bir şekilde
dağõtõmõnõn sağlanmasõ için yeni dönemde tedbirler alõnmõştõr. Diğer taraftan, özel sektör
kuruluşlarõ kendi ürettikleri veya ithal ettikleri tohumluklarõn dağõtõmõnõ sağlamak üzere kendi
satõş ve pazarlama ağlarõnõ kurmuşlardõr.
3.9.2. Tohumluk dağõtõm etkinliği, zaman içerisinde ele alõndõğõ zaman, tohumluk
tedariki söz konusu olan tüm türler için genel bir iyileşmenin söz konusu olduğu
görülmektedir. 1980-1982 döneminde tedarik edilen toplam tohumluğun ortalama yaklaşõk %
70’i çiftçilere intikal edebilmekte iken, 1997-1999 dönemi için bu oranõn yaklaşõk % 92-93
seviyelerine kadar yükseldiği görülmektedir. Bu itibarla, son 15-20 yõllõk süreçte tohumculuk
endüstrisi ile ilgili olarak gerçekleştirilen düzenlemelerin üretim, tedarik ve ihracat
alanlarõnda olduğu kadar tohumluk dağõtõmõ konusunda da olumlu gelişmelere yol açtõğõnõ
söylemek mümkündür.
3.9.3. Bununla beraber, ülkemizde tohumluk dağõtõm sistemindeki etkinliğin geniş
ölçüde buğday ve arpa tohumluk dağõtõmõ konusundaki iyileşmelere bağlõ olduğunu, bu
türlerde yaşanan olumsuzluklarõn tüm tohumluk dağõtõm sistemini olumsuz yönde
etkileyeceğini de göz önünden uzak tutmamak gerekir. Ayrõca, ekonomik konjöktüre ve genel
tarõmsal politikalara bağlõ olarak, çiftçiler tarafõndan ürün fiyatlarõnõn tatmin edici
görülmediği türlere ait tohumluklarõn dağõtõmõnda zaman zaman aksaklõklar yaşanmaktadõr.
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TOHUMLUK FİYATLARI

3.10.1. Ülkemizde tohumluk fiyatlarõ uzun yõllar devlet tarafõndan kararlaştõrõlmõş ve
piyasaya empoze edilmiştir. 1983 yõlõndan itibaren ise tohumluk fiyatlarõnõn hem özel hem de
kamu kuruluşlarõ tarafõndan serbest piyasa kurallarõna uygun olarak belirlenmesi esasõ
getirilmiştir. Tohumluk fiyatlarõnõn serbest bõrakõlmasõ ile rekabete dayalõ bir endüstrinin
kurulmasõ ve gelişmesi amaçlanmõştõr. Bu durum özel sektör girişimciliği için elverişli bir
ortam yaratmakla birlikte, bazõ türlere ait tohumluklarda piyasa şartlarõna göre belirlenen
fiyatlara intibak çiftçilerin tepkisi her zaman olumlu olmamõştõr. Halen devam etmekte olan
bu süreçte, tohumluk fiyatlarõndaki artõşlarõn ürün fiyatlarõndaki artõşlardan çok yüksek
olduğu dönemlerde, bazõ çiftçiler üründen tohumluk ayõrma yoluna gitmektedir.
3.10.2. 1991 ile 1999 yõllarõnõ kapsayan son 9 yõllõk dönem ele alõndõğõ zaman,
muhtelif türlere ait tohumluklarda cari fiyatlarla yaklaşõk 44 ile 275 kat arasõnda değişen fiyat
artõşlarõ olduğu müşahede edilmektedir. (Tablo 12) Bu dönemde tüm türler için ortalama 150
katlõk bir cari fiyat artõşõ söz konusudur. En yüksek oranda cari fiyat artõşlarõ hibrit ayçiçeği,
hibrit mõsõr, hibrit sudan otu ve yoncada gerçekleşmiştir. Buna karşõlõk, özellikle ağõrlõklõ
olarak kamu kuruluşlarõ tarafõndan üretilmekte olan fiğ, buğday, arpa ve pamuk
tohumluklarõnda gerçekleşen artõşlar ortalama artõş miktarõndan daha düşük seviyelerde
kalmõştõr. Diğer taraftan, ağõrlõklõ olarak özel tohumculuk kuruluşlarõ tarafõndan tedarik
edilmekle birlikte, zaman içerisinde en az fiyat artõşõ patates tohumluğunda görülmüştür.
3.11.

İSTİHDAM

3.11.1. Tohumculuk endüstrisi, çeşit geliştirme faaliyetinden başlayan ve tohumluk
üretimi, işleme, paketleme ve pazarlamaya kadar uzanan çok safhalõ bir faaliyetler zincirinden
oluşmaktadõr.

Ülkemiz tohumculuk endüstrisi hem özel hem de kamu kuruluşlarõndan

oluşmaktadõr. Tohumculuk faaliyeti yürüten kamu kuruluşlarõnõn bir kõsmõ münhasõran
tohumluk işi ile meşgul iken bir kõsmõ da başka kamu görevlerinin yanõsõra tohumluk veya
bitkisel çoğaltõm materyali üretim ve dağõtõmõ ile ilgilenmektedir. Bu bakõmdan tohumluk
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üretim ve dağõtõmõ yapan kamu kuruluşlarõnõn istihdam kapasitesi hakkõnda tahminler yapmak
yanõltõcõ olabilir.
3.11.2. Ülkemizde 2000 yõlõ itibariyle tohumculuk konusunda faaliyet gösteren kamu
31, özel sektör 87, nüveci 21 olmak üzere toplam 139 kuruluş bulunmaktadõr. Ayrõca
fidancõlõk yapan çok sayõda özel kuruluş vardõr. Özel tohumculuk kuruluşlarõ çoğu durumda,
nüveci çiftçilere veya kooperatif üyelerine sözleşmeli tohumluk üretimi yaptõrmaktadõr. Bu
bakõmdan özel sektör tohumculuk faaliyetlerinin imkan verdiği istihdam kapasitesini tahmin
ederken, bu kuruluşlarõn merkez ve şubelerinde çalõşan daimi ve mevsimlik personel kadar bu
kuruluşlar adõna sözleşmeli tohumluk üreten nüveci çiftçileri de hesaba katmak gerekir.
3.11.3. Yapõlan tahminlere göre, halihazõrda ülkemizdeki sertifikalõ tohumluk tedarik
sistemi içerinde yer alan özel tohumculuk kuruluşlarõnõn üretim, işleme ve pazarlama
birimlerinde yaklaşõk olarak 1000 civarõnda daimi ve yaklaşõk 10 bin mevsimlik personel
çalõşmaktadõr. Bu kuruluşlar adõna yine yaklaşõk 7-8 bin nüveci çiftçinin aile fertleri ile
birlikte sözleşmeli üretim işinde görev aldõğõ tahmin edilmektedir. Fidan ve benzeri vejetatif
çoğaltõm materyali üreten kuruluşlar ile tohumluk bayilerinde çalõşan personel de göz önüne
alõndõğõnda, özel sektöre ait tohumluk ve çoğaltõm materyali üretim, işleme ve pazarlama
faaliyetlerinde hayli yüksek bir istihdam kapasitesinin söz konusu olduğunu söylemek
mümkündür.
3.12.

YATIRIMLAR

3.12.1. Tohumculuk endüstrisine yapõlan özel sektör yatõrõmlarõ genellikle arazi, bina,
tesis, laboratuvar, alet-makina ve muhtelif ekipmanlardan oluşmaktadõr. Her ne kadar bazõ
özel tohumculuk kuruluşlarõ daha ziyade küçük idari birimlerden ibaret ise bina, tesis, makina
ve teçhizat olarak geniş imkanlara sahip pek çok firma söz konusudur. Fidancõlõk yapan ve
doku kültürü tekniğiyle çalõşan kuruluşlar dikkate alõnmazsa, halihazõrda ülkemizde 250-300
Milyon Dolar’lõk bir özel sektör tohumculuk yatõrõmõnõn söz konusu olduğu söylenebilir. Bu
husustaki kamu yatõrõmlarõnõn da önemli boyutlarda olduğu tahmin edilmektedir.
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Tablo 4: 1999 Yõlõ ekilişleri, tohumluk tedarik ve dağõtõm durumlarõ
Birim: Ton
TOHUMLUĞUN
TÜRÜ

Buğday *
Arpa
*
Mõsõr
Çeltik *
Hibrit Ayçiçeği
Vinimik Ayçiçeği
Soya
Patates *
Pamuk * ****
Nohut *
Kuru Fasulye
Sebze (Toplam)
Yem Bitkileri
Toplam **
Yonca *
Korunga *
Fiğ
Sudan Otu
Sorghum,
Sudan Otu
Yem Şalgamõ
Yemlik Pancar
TOPLAM

TAHMİNİ
TOPLAM
EKİLİŞ TOHUMLUK
ALANI
İHTİYACI
(1000 Ha)
(Ton)

TEDARİK EDİLEN TOHUMLUK MİKTARI
ÜRETİM
KAMU

ÖZEL

129664 11288
20176 4138
10629
225
365
4061
94
612
46 27665
19013 1303
234
11
30
69
9 1074

İTHAL

STOK

TOPLAM
KAMU ÖZEL KAMU ÖZEL TOPLAM
***

9400
3750
550
60
568
18
23
203
755
665
172
880

626667
250000
13750
4000
2842
750
2300
250000
52850
13300
3440
6000

140952
24314
10629
590
4061
94
612
27711
20316
245
99
1083

944
15
- 3102
60
20
- 19512
607
459

5883
1346
39
34
56
560
83
-

361
733
336
19
80
-

6244
1346
733
39
370
56
19

569

9159

1578

1007

2585

-

231

380

230
93
235
8

1725
3720
3290
400

200
409
925
43

247
1
536

447
410
1461
43

-

150
-

-

-

1

195

196

-

54

3
17613

24
1235058

28
171069 62222

28
233291

7
20
- 24950

TOPLAM TOHUMLUK
İHRACAT
TEDARİK DAĞITIMI

640
83
-

148140
25675
14464
689
4451
150
631
47223
21563
328
99
1542

135774
23616
7172
674
2063
91
551
44342
16490
244
49
1542

2425
700
3395
1777
80
153
63

856

1236

4052

2013

-

10
89
278
3

33
160
563
15

43
249
841
18

640
659
2302
61

341
576
928
23

-

-

85

85

335

115

-

8381 2385

10766

7
48
269007

3
27
234621

8593

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ - Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)
*
Buğday ve arpada 3 yõlda, nohut ve baklagil tohumluklarõnda 5 yõlda, yoncada 4 yõlda, patates, çeltik ve korungada 2 yõlda, pamuk, mõsõr, ayçiçeği, soya ve fiğ'de her yõl
tohumluk yenilemesi esas alõnmõştõr.
**
Yem bitkileri ekiliş alanõ (yonca, korunga, fiğ,, sudan otu, sorgumsudan otu ve yemlik pancarõ ekiliş alanlarõ) toplamõdõr.
***
Tohumluk üretiminde buğday ve arpa için 1999 yõlõ üretim değerleri, diğer ürünleri için 1998 yõlõ üretim değerleri alõnmõştõr.
****
Toplam pamuk tohumluğu ihtiyacõ havlõ cinsinden hesaplanmõştõr.
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Tablo 5: Sertifikalõ tohumluk üretim projeksiyonu ( 2000-2005)
Birim: Ton
TÜRÜ
Buğday
Arpa
Hibrit Mõsõr ****
Çeltik
Hibrit Ayçiçeği ****
Patates
Soya
Pamuk (Delinte)
Pamuk (Havlõ)
Sebze
Yonca
Korunga
Fiğ
TOPLAM

MAHSUL
EKİLİŞ ALANI
(1000 Hektar) (*)
9 400
3 750
550
60
568
203
23
755
755
880
230
93
235
17502

YENİLEME
SÜRESİNE GÖRE
TOH.İHTİYACI
(**) Ton
626 667
250 000
13 750
4 000
2 842
250 000
2 300
22 650
52 850
5 000
1 725
3 720
3 290
1 238 794

2000

2001

2002

2003

187 615 199 735 211 855 223 975
25 581 29 124 30 985 32 667
11 544 12 393 13 241 14 089
3 072
3 406
3 740
4 000
5 617
6 063
6 509
6 954
39 650 44 028 48 406 52 784
530
600
680
720
11 708 13 131 14 554 15 977
6 000
5 000
4 500
4 000
1 262
1 279
1 296
1 313
500
550
800
1 000
1 000
1 500
1 800
2 000
2 088
2 334
2 580
2 825
296 167 319 143 340 946 362 304

2004
236 095
32 667
14 937
4 000
7 400
57 162
810
17 400
3 500
1 330
1 200
2 200
3 071
381 772

2005
248 215
34 438
15 785
4 000
7 845
61 540
900
18 823
3 000
1 347
1 300
2 500
3 200
402 893

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ - Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)
(*)
Ekiliş alanlarõ 1998 yõlõ Tarõm İstatistiklerine göre verilmiştir.
(**)
Buğday ve arpada 3 yõlda, yoncada 4 yõlda, patates, çeltik ve korungada 2 yõlda, pamuk, mõsõr, ayçiçeği, soya ve fiğ'de her yõl
tohumluk yenilemesi esas alõnmõştõr.
(***) Buğday, arpa, mõsõr, çeltik, ayçiçeği, patates ve pamuk türleri için 1993-1999 yõllarõ arasõnda gerçekleşen tohumluk üretim trendleri
doğrusal eğilim esas alõnarak tahmin yapõlmõştõr. Soya, yonca, korunga ve fiğ türlerinin ürün ve/veya tohumluk destekleme kapsamõnda olmasõ
dolayõsõyla tohumluk üretiminde önemli artõşlar olabileceği varsayõlmõştõr.
(****) Hibrit mõsõr ve hibrit ayçiceği üretim tahmini yurtiçi dağõtõm ve ihracat miktarõ esas alõnarak tahmin edilmiştir.
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Tablo 6: Tohumluk üretimi
Birim: Ton
TÜRLER
Buğday
Arpa
Çeltik
Nohut
Mercimek
Kuru Fasulye
Hibrit Mõsõr
Hibrit Ayçiçeği
Vinimik Ayçiçeği
Soya
Yerfõstõğõ
Susam
Patates
Kanola
Pamuk
Sebze
Yonca
Korunga
Fiğ
Sudanotu
Sorgumxsudanotu
Yemlik Pancar
TOPLAM

1980-82 1983-85 1986-88 1989-91
*
*
*
*
101521 195107 254499 123349
18727
41163
47157
17532
1062
1296
635
254
143
240
193
213
148
277
915
101
12
43
1281
1601
3082
57738
31
1330
2989
3335
4534
1260
869
203
1172
3440
38849
16
128
117
16
17
16
1557
2523
4297
6021
45
20
33157
26882
28396
29045
208
376
617
571
319
200
424
514
997
485
995
642
2100
905
603
523
32
40
11
120
18
164770 276824 348094 279566

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

150678
16406
300
158
1878
24
7376
3509
193
3819
186
18
7193
28997
750
391
272
929
59
363
32
223531

113944
11508
527
84
20
45
6532
2919
170
1862
33
17
13401
31523
940
372
211
716
37
44
47
184952

99653
18331
558
108
50
19
7639
2983
370
1638
82
17
9050
31983
1023
305
71
443
24
52
55
174454

111710
15290
101
518
173
32
5373
3062
197
1376
1
8
15312
26809
1252
371
559
442
51
1
36
182674

110243
18029
186
397
19
7107
3821
942
1857
1
26110
23238
1910
314
402
1192
12
19
36
195835

172295
20878
676
222
20
8310
3927
161
1381
1
24686
21712
1022
415
436
1509
47
58
41
257797

163592
21126
590
245
99
10629
4061
94
612
1
1
27711
20316
1083
447
410
1461
43
196
28
252744

140952
24314
2505
328
51
11475
6071
125
520
38697
16725
1134
358
628
1975
72
51
30
246011

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ - Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)

*Üç yõllõk ortalama değerlerdir.
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Tablo 7: Kamu ve özel sektör tohumluk üretimi
Birim: Ton
Yõl
1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Buğday
Toplam
Ö.S.P.(%)*
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)

1996

1997

1998

1999

Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)
Toplam
Ö.S.P.(%)

Arpa

Soya

Hib.
Hib.
Patates Pamuk Sebze
Mõsõr Ayçiçeği

188 610

35050

1885

2076

89

0,1

0,0

43,6

85,5

91,0

230345

39770

3165

3647

635

0,2

0,0

41,2

91,2

247013

42131

4124

0,6

0,0

286139

7095 27009

Yem
Bõtk.

361

1389

0,0

92,0

15,6

2360 28113

448

1455

100,0

48,9

0,0

94,4

10,9

3845

1978

5317 29794

679

1977

44,9

74,8

99,5

25,5

0,0

94,7

19,3

59572

3031

1755

2265

6132 27283

726

2853

0,3

0,0

66,4

91,7

100,0

27,7

0,0

96,3

23,8

231816

26082

3167

4440

3549

1564 27847

438

2104

3,9

12,3

79,1

95,2

100,0

68,5

1,4

93,8

17,2

131753

15747

3843

4665

2657

5069 31777

635

1903

5,4

0,0

83,5

96,4

98,8

82,1

1,4

94,8

21,3

125058

10768

4537

8060

2634

8340 27578

640

1601

6,0

11,1

89,2

97,6

98,8

97,6

2,7

96,3

16,1

150678

16406

3819

7347

3509

7193 28997

750

2046

5,5

8,8

94,9

97,3

98,9

99,2

1,2

96,5

13,8

113944

11508

1862

6532

2919

13401 31523

940

1517

9,3

4,9

79,8

97,6

100,0

99,3

0,0

98,4

8,2

99653

18331

1638

7639

2983

9050 31983

1023

1074

9,1

7,3

94,2

98,2

98,4

99,4

2,0

98,3

12,5

111 710

15 290

1 376

5 373

3 062

15 312 26 809

1 252

1.487

3,2

3,8

100,0

98,5

99,0

1,3

99,7

11,0

110 243

18 029

1857

7 107

3 821

26 110 23 238

1 910

367,0

4,0

7,0

100

100

100

4

99,2

35

172 295

20 878

1 381

8 310

3 927

24 686 21 712

1 022

2 587

3,1

5,4

100

99

99,8

7

99,4

27

163 592

21 126

612

10629

4061

27711 20316

1 083

2585

4,0

9,0

100

100

100

6,4

99,2

39

140952

24314

520

11475

6071

38697 16725

1134

3114

8

17

61

99

100

99

52

0,0

99,0

99,6

99,8

99,8

99,7

13,5

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ - Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
(TÜGEM)
*
Ö.S.P.: Özel Sektörün Payõ

**

Toplam, özel sektör ve kamu payõnõ içermektedir.
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Tablo 8: Tohumluk ithalatõ
Birim: Ton
1980-82 1983-85 1986-88 1989-91
T ÜR L E R
1990
1991 1992 1993 1994 1995
***
***
***
***
Buğday (**)
166
16523
5960
13865
180
5227 2795 2230
- 2585
Arpa (**)
1653
60
60
39
5
609
Hibrit Mõsõr
250
1016
1523
153
17
136
646
467
200
Çeltik
100
266
18
585
100
246
17
H.Ayçiçeği
469
1400
252
53
95
Patates
12
3537
6352
7119
6668 11205 4292 3175 4461 5646
Kanola
67
67
20
Soya
1900
3386
4972
2466
2388
2256
150
Yerfõstõğõ
33
Pamuk
150
133
500
1500
27
130
145
Sebze (*)
29
93
147
615
200
235
160
200
225
316
Yonca
73
73
99
16
30
20
Fiğ
300
Korunga
Sudan Otu
56
Sorgum-Sudan Otu
3
23
55
115
Yem Şalgamõ
33
33
Y.Pancar
7
TOPLAM
2607
25396
20711
27437 11186 19233 7559 6456 6282 9012
Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ - Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)
*
**
***

1996

1997

1998

1999

968
200
110
51
9815
144
35
375
125
127
11950

1480
302
2459
18
9050
150
385
327
188
100
100
194
14753

1744
30
1897
30
98
15080
222
369
160
100
40
19770

944
15
3102
60
20
19512
100
607
459
150
54
7
20
25050

Sebze tohumluğunda Fasulye, Bezelye, Bakla hariç değerlendirilmiştir.
Buğday, Arpa Tohumluğunda rakamlar Ocak 2000 tarihi itibariyle çõkarõlmõştõr.
Üç yõllõk ortalama değerlerdir.
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Tablo 9: Tohumluk ihracatõ
Birim: Ton
TÜRÜ

1983-85*

1986-88*

1989-91*

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Buğday

-

573

2023

750

651

550

5296

386

4080

-

2425

Arpa

-

-

-

53

-

-

-

-

3000

-

700

Nohut

-

-

66

-

-

-

-

-

-

-

-

Hibrit Mõsõr

-

629

1196

2063

1528

3690

3038

4334

3633

3318

3395

Hibrit Ayçiçeği

-

-

296

2600

1700

2230

1865

1788

1720

2544

1777

Soya

-

-

-

-

-

-

-

-

78

172

80

Pamuk

-

-

-

-

-

-

-

-

20

94

153

Sebze

91

85

109

140

140

88

170

185

56

112

63

Yonca

46

2

195

65

30

10

2

1

-

41

-

Yemlik Pancar

7

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sorgum

-

-

80

30

-

-

-

-

-

-

-

Sudanotu

-

-

3

4

-

-

1

-

-

1

-

144

1325

3968

5.705

4.049

6.568

10.372

12.587

6.282

8.593

TOPLAM

6.694

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ - Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)
* Üçyõllõk ortalama değerlerdir.
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Tablo 10: Tohumluk tedariki
Birim: Ton
1980-82 1983-85 1986-88 1989-91
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
**
**
**
**
Buğday(*)
101.687 211.630 278.544 183.437 159.174 120.006 115.535
120.704 117.096 179.217 175.213
Arpa (*)
18.727
41.163
50.098
20,608
19.483
12.031
21.712
16.470
18.948
21.835 23.193
Hibrit Mõsõr
1.129
2.639
7.230
5.470
8.775
10.212
8.580
10.228
9.849
10.077 10.997
Çeltik
766
1.659
1.820
1.123
488
385
627
558
375
233
706
Nohut
304
237
250
285
242
104
108
519
424
233
Mercimek
351
466
870
130
1.878
2.627
10.160
173
K.Fasulye
20
38
42
26
19
33
20
27
Pamuk
34.177
26.882
29.836
31.994
28.997
31.881
25.446
32.224
27.499
24.354 23.665
Patates
1.575
6.522
10.619
11.616
10.280
10.368
11.207
15.150
25.127
35.160 39.766
Hibrit Ayçiçeği
470
3.249
4.219
5.812
4.901
3.811
3.270
3.333
4.407
4.798
Vinimik Ayçiçeği
3.093
5.026
3.608
1,036
245
212
170
379
206
168
175
Kanola
183
60
Soya
4.611
8.855
6.136
6.651
3.819
1.862
1.788
1.466
946
1.381
Yerfõstõğõ
17
161
60
220
197
35
82
145
150
Susam
12
13
10
20
18
17
17
8
1
1
Sebze
188
440
666
1.043
940
975
1.150
1.500
1.627
2.237
1.391
Yonca
227
170
466
858
836
583
720
298
541
776
617
Korunga
1.110
638
1.427
2.123
1.144
652
384
92
1.001
1.331
1.180
Fiğ
1.075
505
551
610
968
1.036
268
1.408
2.084
2.493
Sudanotu
96
134
150
137
114
87
13
28
63
SorgumxSudan otu
33
175
177
412
152
1
150
105
164
Yemlik Pancar
56
20
57
48
57
70
36
92
51
TOPLAM
162699
303609
398168 271831
244516
199951
195346
213473 209553
283645 286114
Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ - Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) (Ocak-2000)
*
Toplam tedarik içinde TİGEM'in diğer kuruluşlar kanalõyla temin ettiği tohumluklar da dahildir.
**
Üç yõllõk ortalama değerlerdir.
TÜRLER

36

1999
148.140
25.675
14.678
689
328
99
21.563
47.223
4.451
150
631
100
1
1.542
640
659
2
61
335
48
267015
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Tablo 11: 2000 yõlõ ekilişleri ve tahmini tohumluk tedarik durumlarõ
Birim: Ton
TAHMİNİ TOPLAM
TEDARİK EDİLEN TOHUMLUK MİKTARI
TOPLAM
EKİLİŞ TOHUMLUK
ÜRETİM
İTHAL ***
STOK
TOHUMLUĞUN TÜRÜ
TEDARİK
ALANI
İHTİYACI
KAMU ÖZEL TOPLAM KAMU ÖZEL KAMU ÖZEL TOPLAM
(000Ha)
(ton)
300000
Buğday **
9400
626667 275000 25000
300000
30000
Arpa
**
3750
250000 25000 5000
30000
11475
3798
Mõsõr
550
13750
66 11409
1 3797
15273
2505
Çeltik
60
4000
240 2265
2505
6071
425
Hibrit Ayçiçeği
568
2842
- 6071
33
392
6496
125
58
Vinimik Ayçiçeği
18
750
125
58
183
520
Soya
23
2300
200
320
520
38697
Patates
203
250000
87 38218
- 14600
53297
16725
4665
Pamuk ****
755
52850 14465 2260
308
3696
969
21698
256
Nohut
665
13300
166
90
256
51
Kuru Fasulye
172
3440
11
40
51
1134
Sebze (Toplam)
880
6000
8 1126
500
1634
3114
2039
Yem Bitkileri (Toplam)*
569
9159
1484 1030
446
498 1541
5599
358
299
Yonca
230
1725
188
170
218
77
222
875
628
83
Korunga
93
3720
578
50
150
20
63
861
1975
1374
Fiğ
235
3290
645
730
376
998
3349
72
38
Sudan Out
8
400
72
24
14
110
51
220
Sorghum Sudan Otu
1
50
78
1
219
349
4
Yem Şalgamõ
4
4
30
21
Yemlik Pancar
3
24
30
21
51
410673
10985
TOPLAM
17613
1235058 316852 92829
0 15854
4286 6699
437512

*
**
***
****

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ - Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) (Ocak-2000)
Yem bitkileri ekiliş alanõ ( yonca, korunga, fiğ,, sudan otu, sorgum xsudan otu ve yemlik pancarõ ekiliş alanlarõ)toplamõdõr.
Buğday, arpa tohumluğunda; yõlõ içinde üretilen tohumluk dağõtõldõğõndan, 2000 yõlõ için programlanan miktarlar
üzerinden, tüm değerler tahmini olarak verilmiştir.
İthalat rakamlarõ yõllõk perspektife göre tahmini olarak verilmiştir.
Toplam pamuk tohumluğu ihtiyacõ havlõ cinsinden hesaplanmõştõr
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Tablo 12: Yõllar itibariyle çiftçiye intikal eden tohumluk fiyatlarõ
Birim: Kg/TL.
TÜRLER
Buğday
Arpa
Mõsõr
Çeltik
Nohut
Mercimek
Kurufasulye
Soya
Ayçiçeğihibrit
Ayçiçeği Vin
Patates

1991

1992

1993

1181
1040
8700
D.D: 1300
2066

2125
3550
1980
3100
8793
20050
D.D: 1750 D.D: 2500
5100
7500

2010
1996
5885
4325
D.D:1300
13000
D.D:2000
2010
2150

2800
4500
4500
6500
5500
3000
4200
5000
D.D:1800 D.D: 2500
29000
65000
D.D: 3000 D.D: 5000
3000
6565
3125
4400

1994

1995

32250
24000
94000

66460
44000
224000

98700
68000
6600000

15000
D.D: 5000

30000
D.D: 10000
80000
30000
70000
36000
D.D: 8000
260000
D.D: 20000

40000
D.D: 20000
90000
60000
150000
54000
D.D:16000
730000
D.D: 40000
50000

40000
D.D: 50000
100000
60000
160000
84000
D.D: 40000
1205000
D.D: 250000
70000
40000

150000

5500
27000
20000
D.D: 5000
110000
D.D: 20000

31000

1587

2600

5000

16600

Yonca

8000

40000

Korunga

1500

Fiğ

2000

Sudanotu

2000

15200
D.D: 2000
3125
D.D : 500
2800
D.D: 500
3800
D.D: 500
23000
D.D: 2000

49000
D.D: 2 0000
11000
D.D : 5000
10000
D.D: 5000
12000
D.D: 6000
45000
D .D: 10000
30000
D.D: 1 0000

92500
D.D: 40000
20250
D.D: 10000
16300
D.D: 6000
30250
D.D: 10000
79000
D.D: 15000
68000
D.D: 15000

Yemlik pancar
Sorghum x sudan

12000

9000
33000

1998

18687
14000
41666

980

7500

1997

7550
5800
38000

Pamuk

8000

1996

32000
40000
D.D. : 20000 D.D. : 40000
170000
520000
D.D: 80000 D.D: 200000
38000
104000
D.D: 20000 D.D: 40000
32000
80000
D.D: 15000 D.D: 30000
45000
207500
D.D: 20000 D.D: 40000
165000
D.D: 30000
190000
D.D: 30000

1999
132600
98500
1200000

300000
D.D: 100000
200000
265000
200000
300000
550000
153000
320000
D.D: 70000 D.D: 70000
190000
3576000
D.D: 500000
150000
350000
90000
125000
D.D: 15000 D.D: 15000
70000
1050000
D.D. : 60000
1325000
1784800
D.D: 400000
200000
228850
D.D: 70000
120000
136850
D.D: 50000
413000
459000
D.D: 70000
600000
D.D: 100000
600000
D.D: 100000

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ - Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)
NOT :

1- Çiftçiye intikal eden fiyatlardõr. (Destekleme ödemesi yapõlan türlerde Devlet desteği düşürdükten sonraki ortalama fiyat)
2- KDV hariçtir.
3- Buğday, arpa fiyatlarõnda dağõtõcõ kuruluş pirimi hariçtir.
4- Fiyatlar firma bazõndaki yõllõk ortalamalar dikkate alõnarak hazõrlanmõştõr.
5- Pamuk fiyatlarõ delinte tohumluk içindir.
6- D.D: kg. başõna uygulanan Devlet desteklerini göstermektedir.
7-1999 yõlõ Mart ayõ itibariyle tohumluk satõş fiyatlarõdõr.
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4. YAPISAL VE KURUMSAL ORGANİZASYON
4.1. BİTKİ ISLAHI ve ÇEŞİT GELİŞTİRME
4.1.1. Tohumculuk sanayisinin ve tohumluk üretiminin dayandõğõ en temel faaliyet
bitki õslahõ ve çeşit geliştirmedir. İnsanoğlu tabiatõn bahşettiği genetik çeşitlilikten
yararlanmak suretiyle, binlerce yõldan beri adaptasyon, verim, kalite, hastalõk ve zararlõlara
dayanõklõlõk yönünden istenilen özelliklere sahip bitki çeşitlerini seçme veya geliştirme
yolunda önemli başarõlar elde etmiştir. 20. yüzyõlda bilim, teknoloji ve ekonomide sağlanan
ilerlemeler yeni bitki çeşitlerinin elde edilmesi çabalarõnõ da hõzlandõrmõş ve artõrmõştõr.
Bunun sonucu olarak pek çok ülkede, bitki õslahõ ve genetik araştõrmalara gerek kamu gerekse
özel sektör kuruluşlarõ tarafõndan önemli ölçüde kaynaklar ayrõlmõş ve yatõrõmlar yapõlmõştõr.
4.1.2. Teknolojinin her sahasõnda olduğu gibi, günümüzde yeni bitki çeşitlerine olan
rağbet ve talepler de günden güne artmaktadõr. Zira tarõmsal ekolojiler ve işletmeler ülkeden
ülkeye ve bölgeden bölgeye büyük farklõlõklar göstermektedir. Ayrõca ülkelerin ekonomik
kalkõnmasõ ve endüstrileşme ile beraber bitkisel ürünler konusundaki tüketici tercih ve
istekleri de giderek daha çok çeşitlilik arzetmektedir. Bunun sonucu olarak, tohumculuk
şirketleri bir yandan belirli türler üzerinde uzmanlaşmaya yönelirken diğer yandan çeşit
özelliklerini çiftçi ve hatta son kullanõcõ talepleri ile bağdaştõrma hususunda büyük özen
göstermektedir. Çiftçi ve tüketici tercihlerini dikkate almayan kuruluşlarõn,

son derece

rekabetçi ve dinamik bir yapõya sahip olan tohumculuk piyasasõnda varlõklarõnõ
sürdürebilmesi hayli zordur.
4.1.3. Türkiye'de bilimsel esaslara dayalõ, sistematik bitki õslahõ ve çeşit geliştirme
çabalarõ Cumhuriyet döneminde başlamõştõr. Tarõm Bakanlõğõna bağlõ olarak faaliyet gösteren
muhtelif araştõrma kuruluşlarõ ile bazõ Ziraat Fakülteleri ülke tarõmõnõn ihtiyaç duyduğu yeni
bitki çeşitlerini geliştirebilmek için bu güne kadar çok sayõda araştõrma

projesi

uygulamõşlardõr. Bu çalõşmalardan bazõlarõ zaman içerisinde son derece başarõlõ sonuçlar
ortaya koymuştur. Bununla beraber, kamu tarõmsal araştõrma sistemince sağlanan yeni bitki
çeşitlerinin ülkedeki tüm türler, yöreler ve tarõmsal üretim sistemleri için ihtiyaçlarõ
karşõlayabilecek sayõ ve niteliklerde olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Kamu
kuruluşlarõnca yürütülen bitki õslahõ ve çeşit geliştirme çabalarõnõn, çok yõllõk türlere nazaran
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tek yõllõk türlerde, bağ-bahçe bitkilerine nazaran tarla bitkilerinde, hibrit çeşitlere nazaran
standart çeşitlerde daha başarõlõ olduğunu söylemek mümkündür.
4.1.4. 1980’li yõllarõn ortalarõndan itibaren Türkiye ekonomisinde görülen yapõsal
değişim ve dõşa açõlma tarõm kesimi üzerinde de etkilerini hissettirmiştir. Bu bağlamda, iç ve
dõş pazar taleplerini karşõlamak ve verimliliği artõrmak için, çiftçiler ve tarõmsal ürün ve ham
madde işleyen sanayiciler yurt dõşõndan yeni bitki çeşitleri getirterek üretime sokmuşlardõr.
Halihazõrda ülkemizde kullanõlan hibrit sebze, hibrit mõsõr ve ayçiçeği, şeker pancarõ, patates,
bazõ yem bitkileri

çeşitlerinin pek çoğu yurt dõşõndaki õslahçõ kuruluşlar tarafõndan

geliştirilmiş durumdadõr. Bu türlerde ebeveyn tohumluklar kadar

bir kõsõm ticari

tohumluklarõn tedariki için de yurt dõşõ õslah ve üretim programlarõyla bağlantõlar söz
konusudur. Buna karşõlõk, buğday, arpa, çeltik, yemeklik dane baklagiller, bir kõsõm yem
bitkileri, pamuk ve standart sebze çeşitlerinde halen tohumluk üretimlerinin dayandõğõ çeşitler
esas itibariyle kamu kuruluşlarõ tarafõndan geliştirilmiş çeşitlerdir.
4.1.5. Organizasyon ve işleyiş açõsõndan bakõldõğõ zaman ülkemizdeki bitki õslahõ ve
çeşit geliştirme faaliyetlerinin geleneksel ve ağõrlõklõ olarak kamu kesimince yürütüldüğü
görülmektedir. Bununla beraber, Bakanlõk ve Üniversite odaklõ bu kamu tarõmsal araştõrma
modeli yaklaşõmõnõn tüm bitki türleri için

etkili ve verimli sonuçlar ortaya koyduğunu

söylemek mümkün değildir. Halihazõrda ülke tarõmõnõn ihtiyaç duyduğu çeşitlerin, bazõ türler
ve tohumluk tiplerinde ise geniş ölçüde ticari tohumluklarõn, dõş kaynaklardan temin edilmesi
söz konusudur. Bu durumun ortaya çõkõşõnda, kamu ağõrlõklõ çeşit geliştirme çalõşmalarõnõn
verimliliği ile kamu araştõrma kuruluşlarõnõn yönetimi ve işleyişi hususunda karşõlaşõlan bir
takõm sorunlar da etkili olmuştur.
4.1.6. Son yõllarda bütün dünyada özellikle çeşit geliştirme çabalarõnõn daha ziyade
özel sektör kuruluşlarõnda yoğunlaştõğõ görülmektedir. Eskiden hem genetik çeşitliliğin
korunmasõ, hem temel bitki õslahõ hem de ticari kullanõm için çeşit geliştirme faaliyetleri geniş
ölçüde kamu araştõrma kuruluşlarõ ve üniversiteler tarafõndan yürütülmekte iken son
zamanlarda özellikle çeşit geliştirme konusunda özel sektör tarõmsal araştõrma veya
tohumculuk kuruluşlarõ ve üniteleri giderek daha çok rol almaktadõr.
40

http://ekutup.dpt.gov.tr/bitkiure/tohum/oik654.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Bitkisel Üretim ÖİK Tohumculuk Alt Komisyon Raporu

4.1.7. Spesifik teknik bilgilerin ve ticari rekabetin söz konusu olduğu böyle bir
ortamda, çeşit geliştirme işinin özel kuruluşlar tarafõndan yapõlmasõ teknolojik ilerleme ve
gelişmeyi teşvik edecektir. Diğer taraftan, kamu araştõrma kuruluşlarõnõn faaliyetlerini daha
ziyade temel bitki õslahõ araştõrmalarõ üzerinde teksif etmeleri çeşit geliştirme işine giren tüm
özel sektör araştõrma ve tohumculuk kuruluşlarõna eşit ve tarafsõz bir hizmet sunulmasõna
imkan verecektir. Bu itibarla, ülkemizde özellikle hibrit sebze çeşitleri geliştirme başta olmak
üzere özel sektör tarõmsal araştõrma kuruluşlarõnõn çeşit geliştirme sürecinde rol almasõ için
özel tohumculuk kuruluşlarõna gerekli devlet yardõm ve desteği sağlanmalõdõr.
4.2. ÇEŞİT TESCİLİ
4.2.1. Diğer pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde yürütülen bitki çeşit tescil
çalõşmalarõnõn da başlõca iki amacõ vardõr. Bunlardan ilki, söz konusu çeşidin ayõrt edici
özelliklerini belirleyip, tanõmlamak suretiyle bir buluş veya yenilik olarak onu kayõt altõna
almak ve gerekirse kaydedilen bilgileri referans olarak kullanmak; ikincisi ise, çeşit adayõnõn
ülke tarõmõ için taşõdõğõ ekonomik değeri belirlemek ve aynõ zamanda potansiyel yetiştirme
bölgeleri konusunda tespit ve tavsiyeler yapmaktõr. Her iki durumda da çeşit tescili, nihai
olarak ülkemizde üretilen veya satõlan tohumluğun kalitesini güvence altõna alma amacõyla
başvurulan bir uygulama durumundadõr.
4.2.2. Tohumluklarõn Tescil ve Sertifikasyonu Hakkõndaki Kanun ve bu kanuna göre
çõkarõlan ilgili mevzuata göre ülkemizde bitki çeşitlerinin tescili bağlamõnda halen üç değişik
uygulama söz konusudur. Bunlardan birincisi “Tescil”, ikincisi “Üretim İzni”, üçüncüsü ise
“Ticari Sebze Tohumluğu Kaydõ” dõr. “Tescil” ve geçici tescil olarak nitelendirebileceğimiz
“Üretim İzni” kamu kuruluşlarõnda veya onlarõn doğrudan denetimi altõnda yürütülen alan
denemeleri sonuçlarõnõn göz önünde bulundurulmasõ suretiyle Tescil Komitesi tarafõndan
verilmektedir. Yeni çeşit adaylarõna tescil veya üretim izni veren Tescil Komitesi Bakanlõk
Merkez Kuruluşlarõ, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Üniversite,
Kamu ve Özel Sektör Araştõrma Kuruluşlarõ ve Çiftçi Temsilcilerinden oluşmaktadõr. Tescil
ve üretim izni bütün bitki türleri için söz konusudur.
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4.2.3. Ülkemizdeki çeşit tescili ile ilgili işlemler halen Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ
adõna

“Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü” tarafõndan yerine

getirilmektedir. Çeşit adaylarõ mevzuat gereğince ülkenin farklõ yörelerinde değişik yõl ve
lokasyonlarda hem Farklõlõk, Yeknesaklõk, Durulmuşluk (F.Y.D.) hem de Tarõmsal Değer
Ölçme (T.D.Ö.) testlerine tabi tutulmaktadõr. T.D.Ö. testleri yapõlõrken aday çeşitler standart
veya şahit konumundaki adapte olmuş çeşitlerle mukayese edilmektedir. Çeşit tescili ile ilgili
mevzuat son yõllarda OECD, EEC kural ve normlarõyla uyumlu duruma getirilmiş ve
çeşitlerin morfolojik karekterizasyonu hususunda UPOV’un (Uluslararasõ Yeni Bitki
Çeşitlerini Koruma Birliği) teknik düzenlemeleri esas alõnmõştõr.
4.2.4. “Ticari Sebze Tohumluğu Kaydõ” ise yalnõzca sebze türlerini içine almaktadõr.
Bilindiği üzere bilhassa hibrit õslahõnõn söz konusu olduğu sebzelerde çeşit yenileme süresi,
diğer türlere veya standart çeşitlere nazaran, son derece kõsadõr. Hibrit sebze çeşitlerinde
yaşanan teknolojik ilerleme ve gelişimin en kõsa sürede üreticilere yansõmasõna imkan
sağlamak için sebzelerde tescil ve üretim izninden farklõ bir prosedür ile Ticari Tohumluk
Kaydõ yapõlmaktadõr. Bununla beraber, söz konusu çeşitlere tanõnan üretim ve pazarlama
yetkisi yine Bakanlõk Kuruluşlarõ temsilcilerinden oluşan bir komite tarafõndan ve birden fazla
yõl/lokasyon’da özel tohumculuk kuruluşlarõ tarafõndan ancak kamu kuruluşlarõnõn
denetiminde yapõlan deneme sonuçlarõ değerlendirilerek verilmektedir. Ticari sebze olarak
kaydedilen çeşitler, sertifikasyon sistemine dahil edilmemektedir. Sadece üretici kuruluşlarõn
sorumluluğu altõnda üretilip, ticarete sunulmaktadõr.
4.2.5. 1963-99 yõllarõ arasõndaki 36 yõllõk sürede Türkiye’de 51 bitki türünde toplam
909 çeşit tescil edilmiş (Tablo 13) ve yine 43 bitki türüne ait 316 çeşide üretim izni (Tablo
14) verilmiştir. Halihazõrda bunlardan yaklaşõk 1000 kadarõ kademeli tohumluk üretiminde
kullanõlmaktadõr. Bunlarõn dõşõnda ticari sebze tohumu olarak 1991-1999 yõllarõ arasõnda
toplam hibrit sebze türüne ait 902 çeşit kayõt altõna alõnmõştõr. (Tablo 15) Tarõm ve
tohumculukta ileri gitmiş başka ülkelerle karşõlaştõrõldõğõ zaman hem tür sayõsõ, hem de çeşit
sayõsõ olarak bu rakamlarõn hayli yetersiz olduğu görülmektedir. Tescilli, üretim izinli ve
ticari sebze olarak kayõtlõ muhtelif bitki çeşitlerini tescile öneren kuruluşlarõn mülkiyet ve
yönetim şekillerine bakõldõğõ zaman; kendine döllenen türlerde ve açõk tozlanan standart
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çeşitlerde kamu, yabancõ döllenen ve hibrit çeşitlerde ise özel sektör kuruluşlarõnõn ağõrlõkta
olduğu görülmektedir. Tarla ve sebze bitkilerinden ayrõ olarak halen ülkemizde 956 kadar
meyve ve asma çeşidi tescil edilmiş durumdadõr.
Tablo 13: Türler itibariyle tescil edilen çeşit sayõlarõ
BİTKİ TÜRÜ

ÖZEL

KAMU

TOPLAM

ÖZEL

KAMU

TOPLAM

Buğday

3

127

130

Şerbetçi Otu

BİTKİ TÜRÜ

6

0

6

Arpa

4

38

42

Y.Pancar

6

0

6

Yulaf

0

11

11

Yonca

3

4

7

Çavdar

0

3

3

Bakla

0

3

3

Tritikale

0

2

2

Bamya

0

3

3

Çeltik

0

27

27

Bezelye

0

8

8

Sorgum-S. O

12

9

21

Biber

0

21

21

Mõsõr

67

23

90

Domates

2

38

40

Fasulye

0

17

17

Havuç

0

2

2

Mercimek

0

13

13

Hõyar

0

3

3

Nohut

0

16

16

Ispanak

0

4

4

Anason

0

1

1

Kabak

0

2

2

Ayçiçeği

34

12

46

Karnabahar

0

7

7

Aspir

0

1

1

Karpuz

2

5

7

Haşhaş

0

13

13

Kavun

1

7

8

Kanola

2

0

2

Lahanalar

0

7

7

Pamuk

13

26

39

Marullar

0

10

10

Patates

31

12

43

Patlõcan

0

9

9

Soya

14

5

19

Põrasa

0

2

2

Susam

0

8

8

Sarmõsak

0

1

1

Şek. Pancarõ

71

4

75

Seb. Pancarõ

0

1

1

Tütün

0

69

69

Soğan

0

4

4

Yer fõstõğõ

0

4

4

Taze börülce

0

2

2

Çayõr D.

0

1

1

Taze fasulye

4

21

25

Fiğ

0

18

18

Turp

0

4

4

Çim

0

2

2

Üzüm

0

4

4

275

634

909

GENEL TOPLAM

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Mdr.(Aralõk 1999)
http://ekutup.dpt.gov.tr/bitkiure/tohum/oik654.pdf
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Tablo 14: Türler itibariyle üretim izinli çeşit sayõlarõ
BİTKİ
TÜRÜ

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

Ek.Buğday

10

10

20

Mak.Buğday

3

3

Arpa

1

Çeltik

BİTKİ TÜRÜ

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

İngiliz Çimi

0

6

6

6

Yonca

0

7

7

2

3

Dom. Ayrõğõ

0

1

1

4

35

39

Kõr. Pancar

0

1

1

Sorgum-S.O.

4

4

8

Bey. Lahana

0

1

1

Mõsõr

0

5

5

Kõr.Lahana

0

2

2

Patates

0

28

28

Taze Bezelye

0

10

10

Pamuk

1

14

15

Biber

0

1

1

Tütün

1

0

1

Domates

0

9

9

Ayçiçeği

1

22

23

Havuç

0

3

3

Soya

0

2

2

Hõyar

0

12

12

Ş. Pancarõ

0

20

20

Karnabahar

0

9

9

Salkõm Out

0

3

3

Karpuz

0

8

8

Kõr.Yumak

0

7

7

Kavun

0

4

4

K.Yumak

0

1

1

Marul

1

12

13

Ka.Yumak

0

3

3

Patlõcan

0

3

3

Tavus Out

0

2

2

Põrasa

0

2

2

Ç.Kelp Kuy.

0

1

1

Maydanoz

0

1

1

Y.Şalgamõ

0

2

2

Soğan

0

10

10

Adi Fiğ

1

0

1

Taze Fasulye

0

10

10

İtalyan Çimi

0

3

3

Turp

0

7

7

Çilek

0

3

3

GENEL
TOPLAM

27

289

316

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkezi Müdürlüğü (Aralõk-1999)
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Tablo 15. Ticari Olarak Kayõt Altõna alõnmõş bulunan sebze çeşitleri
TÜR
Beyaz Lahana

ÖZEL
12

KAMU
-

TOPLAM
12

Bürüksel Lahanasõ
Brokkoli

3
8

-

3
8

Baş Salata

7

-

7

Taze Bezelye

8

-

8

Barbunya

1

-

1

Çarliston Biber

8

-

8

Dolma Biber

5

-

5

Sivri Biber

24

5

29

Domates

265

4

269

Taze Fasulye

22

1

23

Hõyar

192

3

195

Havuç

36

-

36

Ispanak

11

-

11

Kõrmõzõ Lahana

6

-

6

Marul

20

-

20

Kabak

51

-

51

Karnabahar

33

-

33

Karpuz

56

-

56

Kavun

52

3

55

Kereviz

1

-

1

Patlõcan

25

2

27

Põrasa

1

-

1

Soğan

29

-

29

Tatlõ Mõsõr

3

-

3

Turp

5

-

5

884

18

902

TOPLAM

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü
(Aralõk-1999)
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4.3. TOHUMLUK SERTİFİKASYONU
4.3.1. Genetik bakõmdan farklõ, özgün ve üstün olan bitki çeşitlerine ait yüksek
kaliteli tohumluklarõn veya çoğaltõm materyallerinin belirlenen kalite standartlarõyla çiftçi
kullanõmõna sunulmasõnda tohumluk sertifikasyonu önemli bir işlev yerine getirmektedir.
Tohumluk üreticilerinin yetiştirip satõşa hazõr duruma getirdikleri tohumluklar, çoğaltõma esas
teşkil eden anaç materyalden başlamak suretiyle, tarla muayeneleri, işleme ve paketleme
öncesi yapõlan tohumluk testleri ve gerektiğinde post-kontrol testleri ile yetkili kuruluşlar
tarafõndan dikkatlice izlenmekte, denetimlere tabi tutulmakta ve elde edilen çoğaltõm
materyalinin kalitesi güvence altõna alõnmõş olmaktadõr.
4.3.2. Bu bağlamda tohumluk sertifikasyonu, son kullanõcõ

durumunda olan

tohumluk veya çoğaltõm materyali tüketicilerinin haklarõnõ korumaya yönelik bir hizmettir.
Sertifikasyon sayesinde, pazara sunulan bitkisel çoğaltõm materyalinin genetik safiyeti, ismine
doğruluğu, hastalõk ve zararlõlardan ne ölçüde temiz olduğu, çimlenme ve sürme gücü, fiziksel
safiyeti, diğer tohumlar ve yabancõ ot tohumlarõndan ne derece arõnmõş olduğu belirlenmiş
olmaktadõr. Tohumluk sertifikasyonu ülke içi tohumluk ticaretinde olduğu kadar ülkeler arasõ
tohumluk ticaretinde de son derece öneme sahip bir uygulamadõr.
4.3.3. Ülkemizde

yetiştirilen

tohumluklarõn

ve

benzeri

bitkisel

çoğaltõm

materyallerinin sertifikalandõrõlmasõ kamu kuruluşlarõ tarafõndan yapõlmaktadõr. Bu konuda
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ adõna yetkili olan kuruluşlar Ankara Tohumluk Test ve
Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Çayõrova Tohum Sertfikasyon Test Müdürlüğü, Samsun,
İzmir, Antalya, İçel ve Diyarbakõr İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleridir. Tohumluklarõn
tarla muayene ve kontrollerinde yukarõda belirtilen kuruluşlara ek olarak Tarõm İl
Müdürlükleri Kontrol ve Bitki Koruma Şube Müdürlükleri elemanlarõ da görev yapmaktadõr.
Ülkemizde her türlü bitkisel çoğaltõm materyaline sertifika verilmesine ilişkin hizmetler 308
Sayõlõ Kanun ve ona dayanõlarak çõkarõlan yönetmelik, tebliğ ve talimatlar uyarõnca
yapõlmaktadõr.
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4.3.4. Halihazõrda ülkemizdeki tohumluk sertifikasyon çalõşmalarõnda kullanõlan
teknik standardlar ve analiz yöntemleri Uluslararasõ Tohumluk Test Birliği (ISTA) kural ve
normlarõ ile OECD Tohumluk Sertifikasyon Sisteminin tarla muayenesi ve çeşit safiyeti
konusundaki standardlarõ ile uyumludur. Bununla beraber, tesis, alt yapõ, laboratuvar araç ve
gereçleri yetersizliği ile hem sayõ hem de niteliksel bakõmdan insan gücü eksikliği gibi
olumsuzluklar, uluslararasõ standartlarda bir sertifikasyon hizmeti verilmesinde zaman zaman
aksamalar ortaya çõkmasõna sebep olmaktadõr. Ayrõca tohumluklarõn

sertifikasyonu

sürecinde, herhangi bir bitki çeşidine ait genetik safiyetin devam edip etmediğini daha etkili
bir şekilde izlemek ve denetlemek maksadõyla başka ülkelerde çeşit referans koleksiyonlarõ
oluşturulmuştur. Bu hususta ülkemizde yürütülmekte olan çalõşmalar son derece sõnõrlõdõr.
4.3.5. Ülkemizdeki tarla ve bağ-bahçe tarõmõ geniş alanlarõ içine almaktadõr. Bununla
beraber halihazõrda her yõl sertifikalandõrõlan tohumluk, fidan ve benzeri çoğaltõm materyali,
miktar veya adet olarak, olmasõ gerekenden daha azdõr. Bu hususta en belirleyici faktör yurt
içinde üretilen bitkisel çoğaltõm materyalinin nicelik bakõmõndan yetersiz oluşudur. Ancak
sertifikalõ bitkisel çoğaltõm materyaline ülke çapõnda olan taleplerin yetersizliği üretimi
olumsuz yönde etkilemektedir. Son on yõlda sertifikasyon işlemine tabi tutulan tohumluk
miktarõ ve fidan sayõsõ artõş göstermiştir. 1990 yõlõnda yaklaşõk 116 000 ton civarõnda olan
toplam sertifikalõ tohumluk miktarõ takriben % 150 oranõnda bir artõş göstererek 1998 yõlõnda
yaklaşõk 288 000 tona ulaşmõştõr. Benzer şekilde, 1994 yõlõnda yaklaşõk 2.8 Milyon adet olan
toplam sertifikalõ dikim materyali sayõsõ ise yine takriben % 74 oranõnda bir artõş göstererek
1999 yõlõnda yaklaşõk 4,9 milyon adete yükselmiştir. (Tablo 16)
4.3.6. Ülkemizde

meyve,

asma

fidanlarõ

ve

çilek

fideleri

materyallerinin sertifikasyonu konusunda ulaşõlan sayõsal değerler

gibi

çoğaltõm

tohumluklara oranla

yüksek seviyede değildir. Bununla beraber son yõllarda yapõlan bir kõsõm düzenlemeler
sonucunda, özellikle meyve ve asma fidanlarõnõn sertifikalandõrõlmasõnda başarõlõ sonuçlar
elde edilmiştir. Diğer taraftan, sertifikasyon işlemlerinde etkinliği yalnõzca çoğaltõm materyali
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miktarõ veya adedi ile özdeş tutmamak gerekir. Sertifikasyonda yapõlan işin niceliği kadar
niteliği de ön plana çõkmaktadõr. Sertifikasyon hizmetleri, önemli bir kõsmõ mevsimlik tabiatta
olan, fazla sayõda iyi eğitilmiş insan gücü ile alt yapõ, tesis ve laboratuvar araç-gereçlerini
gerektirmektedir.
Tablo 16. Yõllar itibariyle ülkemizde sertifikalandõrõlan tohumluk miktarlarõ ile fidan ve
benzeri dikim materyali sayõlarõ.

YIL

SERTİKA VERİLEN
TOHUMLUK MİKTARI
(Ton)

SERTİFİKALANDIRMA İŞLEMİNE
TABİ TUTULAN FİDAN, KÖK
ANACI, AŞI GÖZÜ vb. MATERYAL
(Adet)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

116,149
111.881
201.030
154.107
147.728
182.519
183.832
262.939
288.171
250.220

3.981.760
4.306.172
2.842.255
2.409.474
3.030.787
3.586.417
3.770.595
4.948.405

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü
(Ocak-2000)

4.4. TOHUM SAĞLIĞI ve KARANTİNA
4.4.1. Tohumluk veya bitkisel çoğaltõm materyalinin bitki performansõnõ olumsuz
yönde etkileyecek ve ekonomik anlamda üretim kayõplarõna yol açabilecek seviyede hastalõk
etmeni ve zararlõlarla bulaşõk olmasõ tarõmsal üretim bakõmõndan son derece önemlidir. Bu
sebeple, dünyanõn pek çok ülkesinde tohum ile geçen hastalõklar konusunda yapõlan testler
tohumluk kalitesini belirlemede başvurulan sõradan işlemler arasõnda kabul edilmektedir.
Günümüzde ulusal ve uluslararasõ tohumluk ticaretinin artmasõ tohum sağlõğõ ile ilgili
hususlarda daha dikkatli olunmasõ gerektiğini ortaya koymaktadõr.
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4.4.2. Muhtelif bitki türleri ve hastalõklara göre değişmekle birlikte, belirli bir
seviyenin üzerinde belirli bir hastalõk etmeni ile bulaşõk çoğaltõm materyalinin tarõmsal
üretimde kullanõlmasõna izin verilmemektedir. Bununla beraber, bir ülke veya bölgede mevcut
olmayan hastalõklar için inokulum seviyesi (hastalõkla bulaşõk olma seviyesi) ne kadar düşük
olursa olsun bulaşõk tohumluklarõn kullanõlmasõ uygun değildir. Bunun sonucu olarak tüm
ithalatçõ ülkeler, tohumla taşõnan hastalõklarõn bulaşmasõnõ engellemek amacõyla ithal edilecek
bitkisel çoğaltõm materyali için ihracatçõ ülkenin resmi mercileri tarafõndan düzenlenmiş bitki
sağlõğõ sertifikasõ talep etmektedir.
4.4.3. Ülkemize ithal edilen tohumluklar ve bitkisel materyal ile ilgili karantina
uygulamalarõnda ülke tarõmõ için potansiyel bakõmdan önemli bir risk ve tehlike oluşturan
hastalõklara karşõ son derece duyarlõ olunmasõ kaçõnõlmazdõr. Buna karşõlõk, patolojik ve
ekonomik bakõmdan risk taşõmayan hastalõklara karşõ ise tohumluk hareket ve ticaretini
gereksiz müdahalelerden uzak tutmak yerinde olacaktõr.
4.4.4. Ülkemizde yetiştirilen tüm tohumluklarõn sertifikalandõrõlmasõ sürecinde
yapõlan tarla muayenelerinde önemli bitki hastalõklarõna dikkat edilmekle birlikte,
sertifikasyonla görevli kuruluşlarda bu konuda eğitim görmüş personel sayõsõ yetersizdir. Bu
eksikliği gidermek için özellikle, OECD tohumluk programlarõ çerçevesinde üretilen
tohumluklarõn sertifikalandõrõlmasõ esnasõnda İl Bitki Koruma Şube Müdürlüğü personelinin
uzman mesaisinden yararlanõlma yoluna gidilmektedir.
4.4.5. Diğer taraftan tohumluk ithalatõ aşamasõnda uygulanan bitki sağlõğõ testleri ve
Zirai Karantina işlemleri ithalatçõ kuruluşlar açõsõndan zaman zaman sorunlar ve şikayetlere
yol açmaktadõr. Bu sorunlar genellikle, bitki sağlõğõ test ve analizlerinin uzun zaman almasõ,
tohumluklarõn tahripkar nitelik ve niceliklerde olmayan hastalõk etmenleri yönünden de
incelemeye tabi tutulmasõ, ayõrõmsõz olarak tüm yabancõ ülke ve bölgelerden gelen materyal
için benzer işlemlerin uygulanmasõ ve ihracatçõ ülke yetkili mercileri tarafõndan sağlanmõş
bulunan bitki sağlõğõ sertifikalarõna gerektiğince önem verilmemesi şeklinde özetlenebilir.
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4.4.6. Gerek biyolojik gerekse ticari sebepler yüzünden, tohumluk veya benzeri
bitkisel çoğaltõm materyalinin gümrüklerde gereğinden fazla beklemesi ve denetim
işlemlerinin

süratle

sonuçlandõrõlmamasõ

tohumculuk

sektörünü

olumsuz

yönde

etkilemektedir. Bununla beraber, ithalatçõ kuruluşlar kadar denetim yapma durumunda olan
ilgili kamu kuruluşlarõ tarafõndan arzu edilmeyen bu tür gecikmelerin, teknik ve bürokratik
olumsuzluklardan değil de ilgili kuruluşlarõn yeterli alet, ekipman, malzeme ve eğitilmiş
personel imkanlarõndan yoksun durumda bulunmasõndan kaynaklandõğõna inanõlmaktadõr.
4.5. KALİTE KONTROLÜ ve PAZAR DENETİMİ
4.5.1. Bir ülkede tohumculuk konusunda yürürlüğe konulan mevzuatõn başlõca
gayelerinden birisi de tohumluklarõn bir düzen ve denetim dahilinde pazarlanmasõna katkõda
bulunmaktõr. Tohumculuk mevzuatõ, hem tohumluk üreticilerine hem de tüketicilerine yasal
koruma sağlamak suretiyle tohumluk ve benzeri bitkisel çoğaltõm materyali satõşõnõ
düzenlemelidir. Tohumluk ticaretinin sõkõ bir denetim altõnda tutulamadõğõ ülkelerde iyi
işleyen, etkili ve istikrarlõ bir tohumculuk endüstrisinin var olmasõ mümkün değildir. Zira
muhtelif sebeplere bağlõ olmak üzere, tohumluk veya bitkisel çoğaltõm materyali, çoğu zaman
hile ve aldatmacalara açõktõr.
4.5.2. Mevzuatõn tohumluklarõn pazarlanmasõ ve satõşõ konusunda tüketici lehine
getirdiği korumanõn gerçekleşebilmesi için yetkili kuruluş ve görevliler tarafõndan etkili bir
pazar denetiminin mutlaka yapõlmasõ gerekir. Ülkemizde tohumluklarõn piyasa denetimi 308
Sayõlõ Kanun ve buna istinaden çõkarõlan yönetmeliklere göre Tarõm İl Müdürlükleri Kontrol
Şubesi tarafõndan yapõlmaktadõr. Bununla beraber, gerek mevzuat yetersizliği gerekse bu
mevzuatõn uygulanmasõ ile ilgili aksaklõklarõn bir sonucu olarak ülkemiz tohumculuk sanayi
yõllardan beri son derece haksõz bir rekabet ile karşõ karşõya bulunmaktadõr.
4.5.3. Normal pazarlama ve denetim şartlarõnda, görevli kuruluşlar tarafõndan
tohumluğun veya bitkisel çoğaltõm materyalinin yasalarõn öngördüğü isim, ambalaj, etiket
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bilgisi, içerik ve özelliklerde satõlmasõnõn sağlanmasõ için söz konusu materyalin satõşa
sunulduğu noktalardan sistemli olarak numunelerin alõnmasõ ve yapõlan kontroller sonucunda
bunlarõn standartlara uygunluğunun araştõrõlmasõ gerekir. Ancak ülkemizde, muhtelif
sebeplere bağlõ olarak tohumluklarda bu anlamda bir piyasa denetiminden söz edebilmek
zordur.
4.5.4. Bu hususta yaşanõlan en büyük sorun, ülkemizin her köşesinde hala çeşidi
belirsiz, ambalajsõz, sertifikasõz, etiketsiz

tohumluklarõn açõkta ve kayõt dõşõ bir şekilde

satõlmasõna göz yumulmasõdõr. Bu bağlamda ülkemizde halen, pek çok bitki türünde gerek
satõcõlar gerekse alõcõlar tarafõndan “mahsul” ile “tohumluk” eş anlamlõ olarak algõlanmakta
ve işlem görmektedir. Öyle ki yapõlan anketlerde çiftçiler çoğu zaman zahireciden buğday,
çõrçõrcõdan çiğit (pamuk) tohumluğu satõn aldõklarõnõ ifade etmektedir.
4.5.5. Piyasa denetimi konusunda eksikliği hissedilen bir başka olumsuzluk ise
ambalajlõ halde satõşa sunulan tohumluklarõn genetiksel, biyolojik ve fiziksel özelliklerinin
etiket bilgileri ile ne derece uyumlu olduğunun kontrol edilmesidir. Özellikle hibrit tarla ve
sebze bitkileri tohumluklarõnda bu durum sõk sõk görülmektedir. Öyle ki çimlenme gücü kabul
edilebilir standardlarõn bile çok altõna düşmüş tohumluklar dikkatsiz ve bilinçsiz üreticilere
pazarlanmaktadõr. Bayi denetimleri yetersiz ve netice itibariyle etkisizdir. Bakkal, baharatçõ,
süpermarket raflarõnda ve pazarcõ tezgahlarõnda ambalajõnõn rengi solmuş, sararmõş tohumluk
paketlerine rastlanõlmaktadõr. Bu konuda yapõlan denetimler son derece yetersizdir.
4.5.6. Sahte ambalajlar veya alelade çuval ve torbalar içerisinde bilinen bir çeşit ismi
altõnda tohumluklarõn satõlmasõna ise göz yumulmaktadõr. Belirli bir takvim yõlõnda adli
mercilere intikal ettirilen tohumluk sahtekarlõğõ vakalarõnõn sayõsõ son derece azdõr. Diğer
taraftan her ne kadar tohumluklarõ perakende satacak kimselerin tespit ve kaydedilmesi
konusunda mevzuat müsait ise de isteyen herkes tarafõndan her türlü yer ve şekilde tohumluk
pazarlandõğõ görülmektedir. Perakende tohumluk pazarlanmasõnda

fatura denetimleri

yetersizdir.
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4.5.7. Benzer şekilde, fide, fidan ve benzeri çoğaltõm materyalinin pazarlanmasõ
esnasõnda yapõlan kalite kontrolleri gerektiği ölçüde ve istenilen etkinlikte değildir. Satõşa
sunulan vejetatif çoğaltõm materyalinin ismine doğruluğu ve özellikle hastalõk ve zararlõ
etmenlerle bulaşõklõğõ konusunda çok ciddi kuşkular bulunmaktadõr. Özellikle çok yõllõk türler
için söz konusu olmak üzere, üretici veya alõcõlar satõn aldõklarõ bu tip materyalin kalitesi
konusunda yanõldõklarõnõ çok zaman sonra farkedebilmektedirler. Telafisi mümkün olmayan
bu durum ulusal ekonomi için gerçekten büyük bir kayõp olarak nitelendirilmektedir.
4.5.8. Bütün bu uygulama noksanlõklarõ aslõnda tohumluklarõn piyasa denetimini
mümkün kõlacak mevzuatõn yetersizliği ile birlikte değerlendirildiği zaman ülkemizde
yasalara uygun olarak faaliyet gösteren önemli oranda istihdam sağlayan, katma değer üreten
ve vergi ödeyen, bütün bunlarõn ötesinde ülkemiz çiftçileri için kaliteli bitkisel çoğaltõm
materyali üreten sorumlu tohumculuk kuruluşlarõ aleyhine haksõz bir rekabetin söz konusu
olduğu görülmektedir.
4.6. EĞİTİM, YAYIM ve ÇEŞİT TANITIMI
4.6.1. Ekonominin diğer sektörleri gibi tarõmda da sürekli bir teknoljik değişim söz
konusudur. Bölgeler ve türlere göre farklõlõk göstermekle birlikte, Türkiye geleneksel bitki
çeşitleri ve üretim teknolojilerinin hõzla değiştiği bir tarõmsal kalkõnma sürecini yaşamaktadõr.
Çiftçilerin yeni üretim teknolojileri ve özellikle üstün vasõflara sahip bitki çeşitleri hakkõnda
bilgilendirilmeleri, bilinçli, etkili ve verimli bir üretim faaliyeti içerisinde olabilmeleri için
çiftçi eğitimi ve yayõm mutlaka gereklidir. Ülkemizde tarõma ilişkin genel kapsamlõ yaygõn
erişkin eğitimi ve yeni tarõmsal teknolojileri tanõtmaya yönelik yayõm faaliyetleri yakõn bir
zamana kadar tamamen kamu odaklõ bir hizmet olarak görülmekteydi.
4.6.2. Ancak 1980’lerin sonuna doğru özel tohumculuk şirketlerinin devreye
girmesiyle birlikte tohumluklarõn üretimi, işlenmesi, hazõrlanmasõ ve satõşõ kadar, tohumluğun
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nihai müşterisi olan çiftçilerin yeni çeşitler hakkõnda bilgilendirilmesi ve bağõntõlõ konularda
eğitilmesinin sektör için önemi daha iyi anlaşõlmõştõr. Yeni bitki çeşitleri, kaliteli tohumluklar
ve yeni üretim teknolojileri konusunda bu gün ülkemizde bir yandan geleneksel anlamda
kamu diğer yandan özel sektör yayõm faaliyetlerinin söz konusu olduğu ikili bir yapõlanõş
vardõr. Kamu tarafõndan yürütülen eğitim ve yayõm faaliyetleri daha ziyade kendine döllenen
bitkileri ve kamu araştõrma kuruluşlarõ tarafõndan tescil ettirilen çeşitleri kapsamaktadõr. Buna
karşõlõk, özel kuruluşlar tarafõndan yapõlan yayõm-tanõtõm çalõşmalarõ ise daha ziyade hibrit
çeşitleri ve özel mülkiyete konu olan çeşitleri kapsamaktadõr.
4.6.3. Özellikle örtü-altõ ve açõk alan sebze yetiştiriciliği, hibrit tarla bitkisi
tohumluklarõ ve patates gibi türlerde özel tohumculuk şirketleri çok yaygõn, etkili ve süratle
çalõşan bir tanõtõm, eğitim ve yayõm ağõ kurmuşlardõr. Çeşit yenileme veya değiştirme
periyodunun son derece kõsa olduğu ve her yõl çok sayõda yeni çeşit adayõnõn üretim sistemine
sokulduğu örtü-altõ sebzeciliğinde özel sektör yayõmcõlõğõ çok başarõlõ sonuçlar vermektedir.
Buna karşõlõk, kamu kuruluşlarõnca yürütülen çeşit tanõtõm, genel eğitim ve yayõm çabalarõ son
yõllarda eski kapsam ve etkinliğini kaybetmiş görünmektedir. Bu sonucun ortaya çõkmasõnda
özel tohumculuk şirketlerinin çoğalmasõ ve ihtisaslaşmasõ kadar, kamu kesiminde yaşanan
bütçe kõsõntõlarõ ile yapõsal ve yönetimsel değişikliklerin de etkili olduğu söylenebilir.
4.6.4. Diğer taraftan, tohumluk ve diğer bitkisel çoğaltõm materyalinin kaydõ, tescili,
koruma altõna alõnmasõ, sertifikasyonu ile muhtelif testlere tabi tutulmasõ konusunda
ülkemizde çok sõnõrlõ ve yetersiz seviyede örgün eğitim programlarõ söz konusudur. Bu
konuda söz konusu olan belli başlõ eğitim faaliyetleri Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkezi Müdürlüğü tarafõndan kõsa süreli hizmet içi programlar şeklinde yürütülmektedir.
Ancak bu kuruluşun yukarõda belirtilen konularda sahip olduğu teknik kapasite çağdaş
emsalleri ile karşõlaştõrõldõğõ zaman yetersizdir. Ne yazõk ki, son 15-20 yõl zarfõnda ülkemizde
yürütülen tarõmsal kalkõnma projelerinin hiç birisinde tohumculuk konusunda ne uzun ne de
kõsa süreli yurt dõşõ eğitim programlarõ öngörülmemiştir. Bu yüzden, halen tüm dünyada çok
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hõzlõ bir gelişim gösteren çeşit tescil, koruma ve tohumluk testleri ile ilgili konularda çağdaş
anlamda teknik eğitim almõş personel hemen hemen hiç yoktur.
4.7. PAZARLAMA FAALİYETLERİ
4.7.1. Tohumluğun pazarlanmasõ, tüketici taleplerinin sürekli ve sistemli bir şekilde
belirlenmesi, ihtiyaç duyulan tohumluklarõn kullanõma hazõr hale getirilmesi, bunlar hakkõnda
tüketicilerin

bilgilendirilmesi ve nihayet tohumluğun tüketicilere ulaştõrõlmasõ safhalarõnõ

içine alõr. Çiftçinin kullandõğõ yetiştirme teknolojisi ve tarõmsal işletmenin finansman durumu
aktüel tohumluk talebini belirlemede etkilidir. Tohumluğun pazarlanmasõ ayrõca çiftçi eğitimi,
ürün ve tarõmsal girdi fiyatlarõ gibi bir dizi başka faktörlerle de bağõntõlõdõr. Bu bakõmdan
tohumluğun üretilmesi ve satõşa hazõr duruma getirilmesi kadar onun üretim

sistemine

sokulabilmesi için de etkili bir tohumluk pazarlama sistemine ihtiyaç vardõr.
4.7.2. Kullanõma hazõr tohumluğun pazarlanmasõnda temel gereklilik, tüketicilerde
bilinçli ve istikrarlõ bir tohumluk satõn alma isteğinin var olmasõdõr. Türkiye tohumculuğunda
en belirgin olarak göze çarpan pazarlama sorunu, çoğu bitki türlerinde karşõlaşõlan yetersiz ve
istikrarsõz taleptir. Bu durum daha ziyade bir kõsõm tarla ve yem bitkileri için söz konusudur.
Muhtelif sebeplere bağlõ olarak, pek çok bitki türünde her yõl gerçekleşen tohumluk talebi bir
tohumculuk endüstrisini ayakta tutacak seviye ve istikrarda değildir. Bu sebeple, bazõ bitki
türlerinde çiftçiler sertifikalõ tohumluk yerine genellikle denetimsiz tohumluk piyasasõndan
temin ettikleri veya kendi üretimlerinden ayõrdõklarõ “mahsülü” tohumluk olarak
kullanmaktadõr.
4.7.3. Ülkemiz tohumluk pazarlama sisteminde kamu ve özel sektöre dayalõ ikili bir
yapõlanma söz konusudur. Özel sektör pazarlama hizmetlerini bayilik sistemi çerçevesinde
gerçekleştirirken, kamu sektörü bu hizmeti dağõtõcõ kamu kuruluşlarõ vasõtasõyla
yürütmektedir. Sebzeler, çim bitkileri ve ticari amaçla üretimin ön plana çõktõğõ bazõ tarla
bitkilerinde özel tohumculuk kuruluşlarõ tarafõndan, tüketici istekleri ve pazar isteklerine
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dayalõ olarak işleyen etkili bir tohumluk pazarlama mekanizmasõ söz konusudur ve pek çok
şirket kendi bayilik sistemlerini ve satõş ağlarõnõ kurmuş durumdadõr. Son derece rekabetçi ve
iyi işleyen bu yapõlanmada hem tohumluk tüketicileri hem de tohumluk üreticileri çoğu
zaman tatminkar sonuçlar elde edebilmektedir.
4.7.4. Buna karşõlõk TİGEM tarafõndan üretimi yapõlan bir kõsõm tarla bitkileri
tohumluğunun pazarlanmasõnda genellikle kamu kuruluşlarõ, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ
taşra teşkilatõ ve kooperatifler rol almaktadõr. Çiftçi taleplerinin belirlenmesi, yeni çeşitlerin
introdüksiyonu, demonstrasyonu ve tohumluk promosyonlarõnõn yeterli ve etkili bir şekilde
yapõlamadõğõ bu dağõtõm veya pazarlama modelinde, bir yandan son derece sõnõrlõ tohumluk
talebi artõşlarõ gözlenirken diğer yandan tüketiciler kendilerine ulaştõrõlan tohumluklarõn kalite
ve fiyatlarõndan çoğu zaman memnun değildir.
4.7.5. Tohumluk pazarlama hususunda önemli bir başka sorun ise halen bazõ
tohumluk türlerinde uygulanan yüksek KDV oranlarõdõr. Bilindiği gibi, vergiler tohumluk
fiyatlarõnõ dolaylõ şekilde etkileyen maliyet unsurlarõdõr. Bu gün ülkemizde muhtelif
tohumluklara veya bitkisel çoğaltõm materyaline % 1 ile % 17 arasõnda değişen KDV oranlarõ
uygulanmaktadõr. Esas itibariyle bir tüketici vergisi olan Katma Değer Vergisinin tarõmsal bir
girdi olan tohumluğa, özellikle bazõ türlerde oldukça yüksek oranlarda, uygulanmasõ
sertifikalõ tohumluk maliyetlerini artõrõcõ yönde etki yapmaktadõr.
4.7.6. Ayrõca, KDV uygulamasõnõn farklõ bitki türleri ve tohumluk, fide gibi değişik
çoğaltõm materyali tipleri arasõnda değişik oranlarda uygulanõyor olmasõ ise tohumluk
pazarlanmasõnda bir başka olumsuzluğu teşkil etmektedir. Türkiye gibi tohumculuk
sanayiinin gelişme aşamasõnda olduğu ve kayõt dõşõ, sertifikasõz tohumluklarõn daha kolaylõkla
müşteri bulduğu bir ülkede bu konuda uygulanan yüksek KDV oranlarõ kayõt dõşõ ve
sertifikasõz çoğaltõm materyali kullanõmõnõ özendirmektedir.
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Buğday ve arpa tohumluklarõnõn pazarlanmasõnda sektörün karşõlaştõğõ bir

başka önemli sorun ise 5254 Sayõlõ Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkõnda
Kanun uyarõnca yapõlan uygulama ve işlemlerdir. Bilindiği üzere, çõkarõldõğõ ilk yõllarda tabii
afetlerden zarar gören muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk temin etmeyi öngören bu kanun,
daha sonralarõ adeta bir nevi tarõm sigorta kanunu gibi yorumlanmaya başlanmõş ve neticede
TİGEM tarafõndan her yõl dağõtõlan buğday ve arpa tohumluğunun çok önemli bir kõsmõ 5254
Sayõlõ Kanun kapsamõnda gerçekleşir hale gelmiştir.
4.7.8. Kendine döllenen bitkilerle ilgili olarak pazarlama çabalarõnõ güçleştiren bir
başka husus ise bu türlerde piyasaya yeni çeşit salõmõ için geçen sürenin başka ülkelerle
karşõlaştõrõldõğõ zaman ülkemizde daha uzun olmasõdõr. Ayrõca bir kõsõm meslek mensuplarõ
ve çiftçilerde yerleşik olan, ancak bilimsel ve teknik dayanaklarõ hususunda tartõşmalar devam
eden kanaatlere göre bu türlerde tohumluk yenileme süreleri olmasõ gerekenden daha uzun
öngörülmektedir. Bu ise tohumluk ihtiyaçlarõnõn belirlenmesinde yanõltõcõ sonuçlar
vermektedir.
4.8. TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİNE SAĞLANAN DESTEKLER
4.8.1. Türkiye 1980’li yõllarõn ortalarõndan itibaren tohumculuk endüstrisini özel
teşebbüs ve yatõrõmlara daha çok açma yönünde muhtelif tedbirler almõş, bu konuda
mevzuatõn engelleyici ve güçlük yaratan etkilerini mümkün olduğu kadar aza indirgemek
suretiyle piyasa ekonomisi kurallarõ içerisinde çalõşan bir tohumculuk sektörünün oluşmasõnõ
hedeflemiştir. Bununla beraber bu sektörün özel teşebbüs ve sermaye için cazip bir yatõrõm
alanõ durumuna gelebilmesi amacõyla da tohumculuk endüstrisine değişik biçimlerde bir dizi
ekonomik destekler sağlama yoluna gitmiştir. Tohumluk sübvansiyonlarõ, gümrük vergisi ve
fon ödemesi muafiyeti, teşvikler ve ucuz kredi teminine kadar uzanan bir çizgide sağlanan bu
destekler 1985 yõlõndan bu yana değişik kategorilerde devam etmektedir.
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4.8.2. Tohumculuk endüstrisi için değişik amaç ve kuruluşlarca sağlanan destekleri
şu başlõklar altõnda sõralayabilmek mümkündür:
• T.C. Ziraat Bankasõnca sağlanan Yatõrõm ve İşletme Kredileri,
• Hazine Müsteşarlõğõ Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce sağlanan
Teşvikler,
• Tohumluklara ve diğer bazõ bitkisel çoğaltõm materyaline uygulanan
sübvansiyonlar,
• T.C. Ziraat Bankasõnca sağlanan tohumluk kredileri,
• 5254 Sayõlõ Kanun ve İlgili Kararnameler çerçevesinde Tabi Afetlerden Zarar
Gören Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi,
• Tohumluklarõn ithalatõnda uygulanan gümrük vergisi ve fon kesintisi
• muafiyetleri,
T.C. Ziraat Bankasõnca sağlanan Yatõrõm ve İşletme Kredileri
4.8.3. 1985 yõlõnda çõkarõlan Tohumculuğun Teşviki Hakkõndaki Kararnameye
istinaden Ziraat Bankasõ tarafõndan tohum, fide, fidan, çöğür, aşõ gözü ve aşõ kalemi, çelik ve
yumru gibi her türlü bitkisel çoğaltõm materyalinin üretiminden pazarlanmasõna kadar olan
bütün giderleri Banka tarafõndan kredilendirilmektedir. Bu kapsamda, tohumluk üretimiyle
ilgili projelere yatõrõm tutarõnõn % 60’õ, meyve ve bağ fidanlarõ üretimi ile ilgili projelere ise
yatõrõm tutarõnõn % 80’i kadar kredi açõlmaktadõr. Bunlardan ikinci kategorideki kredilere %
34, birinci kategorideki kredilere ise cari faiz oranõ kadar faiz tahakkuk ettirilmektedir. Ayrõca
meyve ve bağ fidanõ üretimi amacõyla tahsis edilen kredilerin vadesi ilk üç yõl ödemesiz
olmak üzere 9 yõl, işletme kredileri ise bir yõl vadeli kullandõrõlmaktadõr.
4.8.4. Bu uygulamalar çerçevesinde 1986-1999 yõllarõ arasõnda toplam 42 adet
projeye 30.330.000.000.- TL.’si yatõrõm, 804.146.700.000.- TL.’si ise işletme kredisi olmak
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üzere toplam 834.476.700.000.- TL. kredi açõlmõştõr. (Söz konusu projelerden

dördü

fidancõlõk konusundadõr.)
Tablo 17: 1986-1999 yõllarõ arasõnda kredi açõlan şirket sayõsõ ve sağlanan toplam kredi
miktarlarõ.
(Milyon TL.)
Yõllar
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
TOPLAM

Kredi Açõlan
Şirket Sayõsõ
9
7
3
3
2
1
1
1
4
2
3
1
5
42

Toplam Kredi Miktarõ
30,672.7
20,773.5
30,931.6
48,305.0
1,248.9
150.0
3,665.0
3,500.0
79,115.0
149,000.0
131,025.1
58,000.0
278,090.0
834,476.7

Kaynak: Hazine Müsteşarlõğõ- Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü (1999)

Not: 1995 yõlõndaki projelerden biri, 1999 yõlõndaki projelerden ise 3 adedi
fidan yetiştiriciliği konusunda olup, 1995 yõlõnda 18,000,000,000.- Tl., 1999 yõlõnda ise
81,000,000,000.- TL., olmak üzere toplam 99,000,000,000.- TL., fidan yetiştiriciliği için kredi
açõlmõştõr.
4.8.5. Hazine Müsteşarlõğõ-Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Türkiye’de
tohumculuk sektörüne yapõlacak her türlü yatõrõmõ, Kararname ve Tebliğlere uygun olarak,
desteklemekte ve teşvik sağlamaktadõr. 1995-1999 (1999 yõlõnõn ilk 11 aylõk dönemi) yõllarõ
arasõnda tohumculuk sektörüne verilen Yatõrõm Teşvik Belgelerinin toplamõ 66 adet olup,
bunlarõn % 10’u Marmara, % 30’u Ege, % 52’si Akdeniz, % 8’I de diğer bölgelere aittir. Söz
konusu sürede gerçekleşen teşvik belgelerine toplam 29.422.000.00 Dolar döviz tahsisi
yapõlmõştõr.
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4.8.6. Hazine Müsteşarlõğõ Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce desteklenen
teşvik belgeli tohumculuk yatõrõmlarõ için sağlanan destek unsurlarõ şöyledir;
•

% 100 oranõnda Gümrük ve Fon Muafiyeti,(23.2.1998’den sonra ilave olarak

KDV istisnasõ),
•

% 100 oranõnda yatõrõm indirimi,

•

Yerli Makina ve teçhizat için KDV oranõnda KDV desteği (1.8.1998’den sonra

KDV istisnasõ),
•

Vergi Resim ve Harç İstisnasõ,

•

Fon Kaynaklõ Kredi ( Bölgelere ve yatõrõm türlerine göre yüzde oranlarõ

değişmekte

olup,

halen

fon

kaynaklarõnõn

yetersizliği

sebebiyle

kullandõrõlmamaktadõr),
4.8.7. Tohumculuk konusunda verilen teşvik belgeleri genellikle süs ve saksõ
bitkileri, sebze, meyve, hububat ve bakliyat tohumlarõ, çeltik, kesme çiçekçilik, pamuk
tohumluğu gibi konularõ kapsamaktadõr. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, tohumculuk
konusunda başvuruda bulunan tüm yatõrõm projelerini, mevzuata uygun olmak kaydõyla, konu
ve bölgesel ayõrõma tabi tutmaksõzõn desteklemeye ve teşvik belgesi vermeye devam
etmektedir.
Tohumluklara ve diğer bazõ bitkisel çoğaltõm materyaline uygulanan
sübvansiyonlar
4.8.8. Ülkemizde 1986 yõlõndan beri bazõ tarla ve yem bitkileri tohumluklarõna, 1994
yõlõndan itibaren ise, bir kõsõm meyve ve asma fidanlarõna bitkisel çoğaltõm materyali olarak
sübvansiyon verilmektedir. Bu kapsamda, T.C. Ziraat Bankasõ tarafõndan 85/10151 sayõlõ
Bakanlar kurulu Kararõnõn 5. maddesi uyarõnca Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ’ndan
“Tohumluk Üretici Belgesi” veya “Fidan Üretici Belgesi “ almõş özel ve tüzel kişilere
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklõ olmak üzere belirlenen miktarlarda tohum veya
fidan destekleme ödemesi yapõlmaktadõr.
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4.8.9. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan her yõl hangi türlere ait çoğaltõm
materyaline ne oranda sübvansiyon verileceği konusunda çalõşmalar yapõlmakta ve bu teklifi
değerlendiren

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararõ neticesinde destekleme

uygulanmaktadõr. Yõllar itibariyle ele alõndõğõ zaman desteklemeye konu olan türlerin ve
sübvansiyon miktarlarõnõn sabit olmadõğõ Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn politikalarõ ve yurt
içi tohumluk tedarik durumlarõna bağlõ olarak değiştiği görülmektedir. Böylece çiftçilerin
yüksek verim potansiyeline sahip bitki çeşitlerine ait kaliteli ve sertifikalõ tohumluklarõ
kullanmasõ teşvik edilmiş olmaktadõr.
4.8.10.1989-1999 yõllarõ itibariyle ülkemizde planlanan ve gerçekleştirilen tohumluk
destekleme ödemeleri ve öngörülen miktar/gerçekleşen miktar oranlarõ Tablo 18 ‘de
gösterilmiştir. 1989 yõlõnda planlanan destekleme tutarõnõn yaklaşõk %52’si gerçekleşirken,
bu oran yine yaklaşõk olarak 1990 yõlõnda %80, 1995 yõlõnda %93, 1998 yõlõnda %69, 1999
yõlõnda ise %53 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan destekleme ödemesinin gerçekleşme
yüzdesi yaklaşõk %99 ile 1994 yõlõnda en yüksek olmuştur.
Tablo 18: 1989-1998 yõllarõ arasõnda öngörülen ve gerçekleşen destekleme miktarlarõ
ve gerçekleşme yüzdeleri.
(Milyon TL.)
YILLAR

PLANLANAN
DESTEKLEME
ÖDEMESİ TUTARI

1989

18.008

9.337

51,8

1990

14.095

11.211

79,5

1991

18.139

11.476

63,3

1992

33.080

21.174

64,0

1993

36.438

32.435

89,0

1994

58.501

57.641

98,5

GERÇEKLEŞEN DESTEKLEME GERÇEKLEŞME
ÖDEMESİ TUTARI
(%)

1995

69.497

64.262

92,5

1996

238.572

188.556

79,0

1997

866.630

740.199

85,4

1998

2.402.000

1.660.579

69,1

1999

2.402.000

1.339.610

52,5

TOPLAM

6.156.960

4.136.480

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ-Tarõmsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)
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4.8.11. 1989-1998 yõllarõ arasõndaki tohumluk ve fidanlar için öngörülen ve
gerçekleşen destekleme ödemelerinin yaklaşõk tutarõ ABD Dolarõ olarak Tablo 19‘da
verilmiştir. Söz konusu 10 yõllõk periyotta yõlda ortalama olarak 3,43 milyon dolarlõk
destekleme ödemesi yapõldõğõ görülmektedir. Bu dönemde en düşük destekleme ödemesi
1995 yõlõnda 1,5 milyon dolar olarak ve en yüksek destekleme ödemesi ise 6,3 milyon dolar
olarak 1998 yõlõnda gerçekleşmiştir. Bununla beraber 1999 yõlõnda gerçekleşen destekleme
ödemesinin 3,2 milyon dolar olmuştur. Bu sonuç üzerinde, 1999 yõlõnda gerçekleşen
destekleme ödemelerinin, bir önceki yõlõn sübvansiyon miktarlarõ üzerinden yapõlmasõ etkili
olmuştur.
Tablo 19: 1989-1998 yõllarõ arasõnda öngörülen ve gerçekleşen destekleme miktarlarõ.
(Milyon $)
YILLAR

PLANLANAN
DESTEKLEME
ÖDEMESİ TUTARI

GERÇEKLEŞEN
DESTEKLEME
ÖDEMESİ TUTARI

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
TOPLAM

8,4
5,3
4,2
4,8
3,4
1,9
1,6
3,0
5,9
9,0
5,7
53,2

4,4
4,2
2,7
3,1
3,0
1,8
1,5
2,3
5,0
6,3
3,2
37,5

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ-Tarõmsal Üretim veGeliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)

4.8.12. 1994-1999 yõllarõ arasõnda muhtelif fidanlar için yapõlan destekleme ödemesi
tutarlarõ (TL) Tablo 20‘de verilmiştir. Toplam bitkisel çoğaltõm materyali içerisinde fidan için
yapõlan destekleme miktarõ oldukça düşüktür ve son beş yõlõn ortalamasõ olarak alõndõğõnda,
61

http://ekutup.dpt.gov.tr/bitkiure/tohum/oik654.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Bitkisel Üretim ÖİK Tohumculuk Alt Komisyon Raporu

fidan için yapõlan destekleme ödemesi bu konudaki toplam destekleme tutarõnõn yaklaşõk %
5’i kadardõr.
Tablo 20: 1994-1999 yõllarõ arasõnda muhtelif fidanlar için yapõlan toplam destekleme
ödemesi tutarlarõ.
(Milyon TL)

YILLAR
1994
1995
1996
1997
1998
1999
TOPLAM

DESTEKLEME TUTARI
4.860
5.171
3.852
30.498
51.209
69.066
164.656

Kaynak: T.C. Ziraat Bankasõ Genel Müdürlüğü

T.C. Ziraat Bankasõnca sağlanan tohumluk kredileri
4.8.13. T.C. Ziraat Bankasõ tohumculuk sektörünün gelişmesine katkõda bulunmak ve
nitelikli tohumluğun kullanõmõnõn yaygõnlaşmasõnõ sağlamak amacõyla halen bitkisel üretim
kapsamõnda olan tüm tohumluklar için % 65 faiz ile kredi kullandõrmaya devam etmektedir.
Tohumluk kredilerinde çiftçi katkõsõ aranmamakta ve tohumluk bedelinin tamamõ kredi olarak
çiftçilere verilmektedir. Bu bağlamda, çiftçinin tohumluk kredi ihtiyacõnõn tamamõ bir seferde
belirlenerek borçlandõrmasõ yapõlmakta ve bir yõl sonunda eğer üretici tarafõndan ek kredi
istenilmiyorsa sadece işleyen faizin tahsili ile yetinilerek borcun vadesi bir yõl daha
uzatõlmaktadõr.
5254 Sayõlõ Kanun ve İlgili Kararnameler çerçevesinde Tabi Afetlerden
Zarar Gören Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi
4.8.14. 1948 yõlõnda çõkarõlan “Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi
Hakkõnda” ki 5254 sayõlõ Kanunun 3. maddesi uyarõnca her yõl kuraklõk, don, sel, haşere,
yangõn ve benzeri afetlerden mahsulü

en az

% 40 oranõnda zarar gören üreticilere

kullandõrõlmak üzere Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ adõna T.C. Ziraat Bankasõna kredi tahsis
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edilmektedir. 1994-1999 yõllarõ arasõnda tahsis edilen ve kullandõrõlan kredi miktarlarõ aşağõda
verilmiştir.
Tablo 21: 5254 Sayõlõ Kanun kapsamõnda tahsis edilen ve kullandõrõlan kredi miktarlarõ.
(Milyon TL.)

YIL

1994
1995
1996
1997
1998
1999

TAHSİS
EDİLEN
KREDİ

108.122
137.900
99.497
30.462
51.077
104.602

INDEKS

KULLANDIRI
LAN KREDİ

INDEKS

ORAN
(%)

100
128
92
28
47
97

38.983
25.455
10.863
6.243
33.999
54.524

100
65
28
16
87
132

36
18
11
20
67
52

Kaynak: T.C. Ziraat Bankasõ Genel Müdürlüğü

Tohumluklarõn ithalatõnda uygulanan gümrük vergisi ve fon kesintisi
muafiyetleri
4.8.15. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna yurt içi üretim ile karşõlanamayan tohumluk
ihtiyaçlarõnõn ithalat yolu ile tedarik edilmesi durumunda, ithal edilen bitkisel çoğaltõm
materyaline Gümrük Vergisi ve Fon Kesintilerinden muafiyet sağlama yetkisi verilmiştir.
Ülke tarõmõ için önem taşõyan bitkisel çoğaltõm materyallerinin ithalatõnda Bakanlõk uygun
gördüğü türlerde tohumluk maliyetini düşürmek amacõyla vergi ve fon muafiyeti
uygulamaktadõr. Böylece ithalat yoluyla tedarik edilen bir kõsõm tohumluklarõn birim maliyeti
ve dolayõsõyla çiftçi tarafõndan ödenen tohumluk bedelleri dolaylõ şekilde de olsa indirilmiş
olmaktadõr.
4.9. SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL SEKTÖR VE KAMU
KURULUŞLARI
4.9.1. Fidancõlõk konusunda çalõşanlar hariç olmak üzere, Tarõm ve Köyişleri
Bakanlõğõna kayõtlõ olarak 2000 yõlõ itibariyle kamu 31, özel sektör 87, nüveci 21 olmak üzere
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toplam 139 kuruluşu tohumculuk sektöründe faaliyet göstermektedir. Bunlardan 31 tanesi
kamu kuruluşu, 90 tanesi ise özel sektör kuruluşu statüsündedir. Bunlardan 45’i TÜRK-TED
(Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Birliği Derneği) çatõsõ altõnda biraraya gelmişlerdir. Söz
konusu kamu kuruluşlarõndan 4 tanesi halihazõrda tohumculuk ile ilgili herhangi bir çalõşma
içerisinde değildir. Geriye kalanlarõn 17 tanesi Araştõrma Enstitüsü, 3’ü Üretme İstasyonu ve
6 tanesi ise Tarõm Satõş Kooperatifleri Birliği’dir. Kamu kuruluşlarõ arasõnda önemli ölçüde
tohumluk üreten yegane kuruluş Tarõm İşletmeleri Genel Müdürlüğü olup, bu kuruluş çok
uzun zamandan beri tahõllar ve yemeklik baklagiller konusunda ülkemizin en çok tohumluk
üreten kuruluşudur. TİGEM ayrõca bir miktar pamuk, ayçiçeği, sözleşmeli olarak çeltik ve
mõsõr tohumluğu üretimi de yapmaktadõr.
4.9.2. Tarõm Satõş Kooperatifleri Birliği daha ziyade üyelerine tohum sağlamakta ve
bazõlarõ da sözleşmeli olarak pamuk tohumluğu üretimi yaptõrmaktadõr. Araştõrma
Enstitülerinin kamu tohumculuk sistemindeki yerinin daha ziyade kamu adõna tescil
ettirdikleri çeşitlere ait elit ve orijinal tohumluklarõ üretmek olduğu söylenebilir. Mamafih bu
kuruluşlar, yakõn civardaki çiftçilere dağõtõlmak üzere az miktarda sertifikalõ veya ticari
tohumluk üretimi de yapmaktadõr. Üretme istasyonlarõnõn toplam tohumluk üretimine
katkõlarõ ise oldukça sõnõrlõdõr.
4.9.3. TİGEM’in ülke sertifikalõ tohumluk üretimine olan katkõsõ bir yana bõrakõldõğõ
zaman yurt içi tohumluk üretiminin çok geniş ölçüde özel sektör kuruluşlarõ tarafõndan
gerçekleştirildiği görülmektedir. 1980’li yõllardan itibaren uygulanmaya başlayan serbest
piyasa ekonomisi ve tohumculuk faaliyetleri konusundaki devletçi düzenlemelerin ve
kõsõtlamalarõn yavaş yavaş azaltõlmasõ özel sektör tohumculuk kuruluşlarõnõn sayõca artmasõna
ve iş hacimlerinin genişlemesine imkan vermiştir.
4.9.4. Türkiye

Tohumculuk

Endüstrisi

Derneği

(TÜRK-TED)

Ülkemizde

tohumculuk sanayinin tek sivil toplum örgütü olup 45 özel sektör kuruluşunun yanõ sõra
TİGEM gibi tohumculukta önemli görev alan bir kamu kuruluşunu da bünyesinde
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bulundurmaktadõr. Genel amacõ üyeleri arasõnda mesleki dayanõşma sağlayarak tohumculuk
sektörünün gelişmesine katkõda bulunmak olan bu Dernek mevcut mevzuatõn uygun olmamasõ
nedeniyle

gelişmiş

ülkelerdeki

benzerlerinin

tohumculuk

sektöründe

yüklendikleri

sorumluluk ve yetkilere sahip değildir. Ancak 1986 yõlõnda kurulan ve giderek daha etkili
görevler yüklenmeye hazõrlanan bu Dernek merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararasõ Tohum
Ticareti Federasyonu (FIS) na üye olarak uluslar arasõ alandaki gelişmeleri de izlemektedir.
4.10.

YASAL DÜZENLEMELER

4.10.1. Bir ülkede tohumculuk endüstrisinin oluşum ve gelişiminde bu husustaki yasal
çerçeve, hukuki ve idari düzenlemelerin rolü büyüktür. Tohumluk üretimi, özel teşebbüs,
serbest ticaret, araştõrma, teknoloji transferi ve õslahçõ haklarõ gibi konularda açõk-seçik,
objektif kurallar getiren ve çağõn ihtiyaçlarõna cevap verebilen düzenlemeler tohumculuk
endüstrisini olumlu yönde etkilemektedir. Tohumluk üretim ve ticareti ülkemizde uzun yõllar
yasal bir çerçeveden yoksun olarak devam edegelmiştir. 1963 yõlõnda “Tohumluklarõn Tescil,
Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkõndaki Kanun” un yürürlüğe girmesiyle tohumculuk yasal bir
zemine oturtulmuştur. O tarihten günümüze kadar uzanan bir süreçte zaman, zaman bu
kanunun öngörüleri doğrultusunda zaman, zaman da ortaya çõkan yeni durumlar ve ihtiyaçlara
cevap verebilmek maksadõyla tohumculuk konusunda bir kõsõm yönetmelik, tebliğ, talimat ve
tamimler yayõnlanmõştõr.
4.10.2. 1963-1999 yõllarõ arasõnda çõkarõlmõş bulunan bu düzenlemeler toplam olarak
31 adettir. Bunlardan bir kõsmõ önceki yasal düzenlemelere yapõlan ekleme veya değişiklikleri
içermekte bir kõsmõ ise daha önce hiç söz konusu olmayan yeni kavram veya uygulamalarõ
gündeme getirmektedir. Çeşit tescili, sertifikasyonu, tohumluk testi, kontrolü, tohumculuğun
organizasyonu, ambalajlama, etiketleme, bayilik yönetmeliği, tohumluk muayene ve test
ücretleri, fide ve fidan sertifikasyonu, õslahçõ haklarõ, uluslararasõ tohumluk ticareti gibi
konularõ kapsayan bu düzenlemelerden bazõlarõ zaman içerisinde etkisini yitirmiş, bazõlarõ ise
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sõnõrlõ süre ve şekilde uygulama imkanõ bulmuştur. Bir kõsmõ ise halen önem ve işlevini
sürdürmektedir.
Ülkemiz tohumculuk mevzuatõnõn tarihsel gelişimi incelendiğinde, başlangõçta kamu
faaliyet ve denetiminin ağõr bastõğõ bir tohumculuk sisteminin ihtiyaçlarõnõ karşõlamaya
yönelik olarak yapõlan düzenleme çabalarõnõn, zamanla ortaya çõkan yeni mesleki, ticari,
ekonomik, teknolojik ve hukuki şartlara uyum sağlamak üzere amaç ve içerik olarak bir
değişime uğradõğõ görülmektedir. Özellikle 1980’li yõllardan sonra tohumculuk sektöründe
etkisini hissettiren özel girişimciliğe dönük yapõlanmanõn ve küresel serbest ticaret, õslahçõ
haklarõ ve bitki biyoteknolojisi gibi son 10-15 yõlda ortaya çõkan yeni durum ve olgularõn
zorlamasõyla, tohumculuk mevzuatõ çağdaş ve güncel ihtiyaçlara cevap vermeye yönelik bir
değişim süreci içerisindedir.

5. ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE TÜRKİYEDEKİ DURUM
5.1. KURUMSAL YAPI
5.1.1. Tohumculuk endüstrisini fide ve fidan üretim faaliyetlerini de kapsayacak
şekilde ele aldõğõmõzda bu endüstrinin başlõca; (a) tarla, çayõr-mera, yem, çim ve sebze
bitkileri tohumluğu, (b) meyve ve asma fidanlarõ ve sebze fideleri, (c) Süs bitkileri, soğan,
fide ve fidanlarõnõ üreten bileşenlerden oluştuğu görülmektedir. Kõsaca tarla ve sebze bitkileri
tohumculuğu olarak isimlendirebileceğimiz ilk faaliyet alanõ, gerek hacim gerekse değer
olarak şüphesiz diğer iki tanesine baskõn durumdadõr. Bununla beraber, meyve ve asma
fidancõlõğõ ile bir dereceye kadar süs bitkileri çoğaltõm materyali üretim ve bilhassa ticaretinin
önemli olduğunu belirtmek gerekir. Orman ağaçlarõ türlerinde ise çok sõnõrlõ miktarlarda da
olsa fidan ve tohum üretimi sözkonusudur.
5.1.2. 1980’li yõllardan sonra ülkemizde uygulanan tohumculuk politikalarõ, sektörde
faaliyet gösteren özel kuruluşlarõn sayõca hõzla artmasõna imkan vermiştir. Önceleri kamu
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ağõrlõklõ bir yapõlanma gösteren ülkemiz bitkisel çoğaltõm materyali üretim ve dağõtõm sistemi
sonralarõ yerini, bilhassa tarla ve sebze bitkileri tohumculuğunda, özel sektör faaliyetlerinin
öne çõktõğõ bir yapõya bõrakmõştõr. Halen ülkemizde sertifikalõ tohumluk ve fidan üretimi
yapan kuruluşlarõn yaklaşõk % 80’i özel sektör kuruluşlarõdõr. Bu oran, meyve ve asma
fidancõlõğõna nazaran tarla ve sebze bitkileri tohumculuğunda biraz daha yüksektir.
5.1.3. Bununla beraber, özel sektör kuruluşlarõ her ne kadar daha çok sayõda bitki
türü ve çeşidi ile çalõşõyor ise de, toplam sertifikalõ buğday ve arpa tohumluğunun yaklaşõk %
80’i halen kamu kuruluşlarõnca ve münhasõran TİGEM tarafõndan üretilmektedir. Bunun
sebebi, sertifikalõ buğday ve arpa tohumluğunun Türkiye toplam sertifikalõ tohumluk
üretiminin çok önemli bir kõsmõnõ teşkil etmesidir. Diğer taraftan, meyve ve asma
fidancõlõğõnda ise bunun tersine bir durum söz konusudur. 1999 yõlõnda ülkemizde yetiştirilen
toplam sertifikalõ meyve ve asma fidanlarõnõn yaklaşõk % 83’ünü özel kuruluşlar üretmiştir.
Süs bitkileri çoğaltõm materyali konusunda faaliyet gösteren işletmelerin ise çok büyük bir
kõsmõ özel sektör kuruluşudur. Ülkemizde halihazõrda 120 civarõnda sertifikalõ tarla ve sebze
bitkileri tohumluğu, 60 kadar da sertifikalõ meyve ve asma fidanõ üreten kuruluş olduğu
tahmin edilmektedir. Süs bitkilerinde sertifikasyonun söz konusu olmamasõndan dolayõ
faaliyet gösteren kuruluş sayõsõ kesin olarak bilinmemektedir.
5.1.4. İşletme mülkiyeti ve yönetimi bakõmõndan ele alõndõğõ zaman, tarla ve sebze
tohumluğu üretim sisteminde rol alan kuruluşlarõ başlõca dört ana grup olarak sõnõflandõrmak
mümkündür. Bunlar : Kamu Tarõmsal Araştõrma Enstitüleri ve Üniversiteler, TİGEM,
Birlikler ve Kooperatifler ile Özel sektör kuruluşlarõdõr. Meyve ve asma fidanõ konusunda ise,
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ Araştõrma Enstitüleri ve Üretme İstasyonlarõ ile Özel
sektör kuruluşlarõ çalõşmaktadõr. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ Tarõmsal Araştõrma
Enstitüleri bazõ türlerde elit ve orijinal tohumluk üretimi yaparken TİGEM anaç ve sertifikalõ
sõnõfta tohumluk üretimleri gerçekleştirmektedir. Buna karşõlõk, özel sektör kuruluşlarõ hemen
hemen tüm türlerde olmak üzere, ticari kullanõma yönelik sertifikalõ tohumluk üretimi
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yapmaktadõr. Benzer şekilde, Üretme İstasyonlarõ daha ziyade anaç materyal, özel kuruluşlar
ise sertifikalõ ticari materyal üretiminde rol almaktadõr.
5.1.5. Tarla ve sebze bitkileri tohumluk üretimi yapan özel sektör kuruluşlarõ daha
çok patates, sebze türleri, hibrit tarla ve yem bitkileri, çeltik, soya, yerfõstõğõ, çim bitkileri
konusunda çalõşmaktadõr. Bu tohumluklarda özel sektörün payõ türüne göre değişiklik
göstermekle birlikte yaklaşõk olarak % 30-99 civarõndadõr. Buna karşõlõk, buğday, arpa,
yemeklik baklagiller ve bir kõsõm standart yem bitkileri çeşitlerine ait tohumluklarõn
üretilmesinde TİGEM, pamuk tohumluğu üretim ve dağõtõmõnda Tarõm Satõş Kooperatifleri
Birlikleri, şeker pancarõ tohumluğu üretiminde ise kamu kuruluşlarõnõn da ortak olduğu özel
kuruluşlar etkilidir.
5.1.6. Bitki õslahõ ve çeşit geliştirme açõsõndan bakõldõğõ zaman, tõpkõ elit, orijinal ve
anaç materyal üretiminde olduğu gibi, kamu araştõrma kuruluşlarõnõn bu hususta en ağõrlõklõ
role sahip olduklarõ görülmektedir. Bitki õslahõ ve çeşit geliştirme faaliyetlerinin uzun süre
gerektirmesi ve pahalõ oluşu, bu konuda kamu kuruluşlarõnõ ön plana çõkarmaktadõr. Diğer
taraftan, kamu tarõmsal araştõrma kuruluşlarõnõn günümüzde hala tüm türlerde önemli ölçüde
çeşit geliştirme faaliyeti sürdürmeleri, geçmişteki kamu ağõrlõklõ tohumculuk endüstrisi
modelinin günümüzdeki bir uzantõsõ olarak düşünülebilir.
5.1.7. Ülkemizde faaliyet gösteren özel tohumculuk kuruluşlarõnõn faaliyetleri, çeşit
geliştirme ile başlayan ve ticari tohumluğun pazarlanmasõna kadar uzanan tohumculuk
zincirinin değişik halkalarõ üzerinde odaklanmaktadõr. Eğer tohumculuk zincirini başlõca çeşit
geliştirme ve adaptasyon denemeleri, tohumluk üretimi ve işleme ile tohumluk pazarlama
olarak üç safhada ele alõrsak, şirketten şirkete değişmekle birlikte, özel sektör kuruluşlarõnõn
bu safhalardan biri veya aynõ zamanda bir kaçõnda iktisadi faaliyet sürdürdüğü görülmektedir.
5.1.8. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin tümü tohumluk pazarlama konusunda
aktif durumdadõr. Buna ek olarak pek çok şirket tohumluk üretim ve hazõrlama işine de yer
vermektedir. Yine bilhassa sebze tohumluklarõ konusunda çalõşanlar başta olmak üzere, özel
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kuruluşlarõn büyük bir çoğunluğu kendi adaptasyon ve çeşit tanõtõm çalõşmalarõnõ
sürdürmektedir. Bununla beraber, bitki õslahõ ve çeşit geliştirme konusundaki özel
kuruluşlarõn çabalarõ sõnõrlõdõr. Halihazõrda yaklaşõk 40 civarõnda özel kuruluş Bakanlõktan
tarõmsal araştõrma yapma yetkisi almõş olmakla birlikte bunlarõn pek çoğunun yürüttüğü
araştõrma faaliyetleri, yurt dõşõnda geliştirilen çeşitlerin ülkemiz şartlarõnda verim ve
adaptasyon denemelerini yürütmek şeklinde olmaktadõr.
5.1.9. Halen ülkemizde pek çoğu özel kuruluşlara ait olmak üzere çok büyük bir
tohumluk işleme ve hazõrlama kapasitesi vardõr. TİGEM’in elinde bulunan tesisler dahil
olmak üzere, bunlarõn hemen hemen tamamõ hayli yeni ve ileri tohumluk işleme teknolojileri
ile donatõlmõştõr. İhraç amaçlõ olarak işlenen tohumluklar da dahil olmak üzere, kurulu
kapasiteden yararlanma oranõ

oldukça düşüktür. Kendi tohum işleme tesislerine sahip

bulunan şirketlerin çoğunda çağdaş anlamda tohumluk testleri yapmaya elverişli laboratuvar
ve eğitilmiş personel bulunmaktadõr. Bu husus şirketlerin kendi tohumluk kalite kontrol
sistemlerini çalõştõrabilmeleri bakõmõndan önemlidir.
5.1.10. Başta TİGEM olmak üzere kamu kuruluşlarõ tarafõndan sertifikalõ tohumluğu
üretilen çeşitlerin tamamõ, kamu araştõrma kuruluşlarõ tarafõndan geliştirilen ve yine bu
kuruluşlar tarafõndan orijinal kademede tohumluklarõ teksir edilen çeşitlerdir. Bazõ özel sektör
kuruluşlarõ, kamu araştõrma sistemi tarafõndan tescil edilen ve orijinal tohumluklarõ üretilen
çeşitlere ait sertifikalõ tohumluklarõn üretimini yapmaktadõr. Ancak bu çeşitlerin sayõsõ ve
üretilen tohumluklarõn miktarõ oldukça sõnõrlõdõr. Buna karşõlõk, özel tohumculuk kuruluşlarõ
tarafõndan tohumluğu üretilen çeşitlerin büyük bir kõsmõ yabancõ ülkelerden lisans antlaşmasõ
veya royalite ödeme şeklinde temin edilmektedir. Bilhassa hibrit sebzelerde daha çok söz
konusu olmak üzere, sektörde faaliyet gösteren ilgili şirketlerin pek çoğu yurt dõşõndan ticari
veya üretime yönelik olarak pazarlayacaklarõ tohumluklarõ doğrudan doğruya ithal etmektedir.
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5.2. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ve BİLİMSEL ALTYAPI
5.2.1. Tohumluk üretim ve işleme teknolojisine yönelik AR-GE faaliyetlerini “ bitki
õslahõ ve çeşit geliştirme” den ayrõ olarak ele almak gerekir. Yeni bitki çeşitlerine ait
tohumluklarõn veya bitkisel materyalin, etkin yöntem ve tekniklerle çoğaltõlmasõ, işlenmesi,
depolanmasõ, satõşa hazõr duruma getirilmesi ve tüm bu süreç boyunca gerekli olan test ve
sertifikasyon hizmetlerinin en iyi bir şekilde yerine getirilebilmesi için bilimsel ve teknik
araştõrmalar önem arzetmektedir.
5.2.2. Günümüzde pek çok ülkede fide ve fidan gibi çoğaltõm materyalinin daha
süratli, etkili ve ekonomik bir şekilde üretilmesi ve kalite artõrõcõ işlemlere tabi tutulabilmesi
amacõyla araştõrma ve geliştirme çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. Bunun sonucu olarak özellikle,
vejetatif yolla üreyen bitkilere ait çoğaltõm materyallerinin üretilmesi için son yõllarda yeni ve
daha etkin mikro-çoğaltõm teknikleri geliştirilmiştir. Bundan ayrõ olarak, gerek fide üretimi
gerekse tohumluk işleme ve hazõrlama alanlarõnda günden güne kayda değer teknolojik
ilerlemeler sağlanmaktadõr.
5.2.3. Ülkemizde tohumluk ve benzeri çoğaltõm materyali üretim, işleme ve
hazõrlama konusunda yürütülen araştõrma ve geliştirme faaliyetleri oldukça sõnõrlõdõr. Tarõmsal
araştõrmalar için ayrõlan kõsõtlõ kamu kaynaklarõ geçmişte ve halen daha ziyade bitki õslahõ,
çeşit geliştirme ve bitki yetiştirme alanlarõna yöneltilmiştir. Halihazõrda ülkemizin tohumluk
ve çoğaltõm materyali üretimi ve işlenmesine yönelik teknoloji ihtiyacõ yurt dõşõndan
sağlanmaktadõr.
5.2.4. Özellikle mikro-çoğaltõm, tohum işleme, fide üretimi konusunda faaliyet
gösteren laboratuvar ve fabrikalarõn kurulmasõ tümüyle teknoloji transferi şeklinde
gerçekleşmektedir. Bununla beraber, tohumluk ve fide fidan üretimi konusunda zaman zaman
ülkemize özgü, yerel ve spesifik araştõrmalarõn yapõlmasõ gereklidir. Bu bağlamda, bazõ bitki
türlerinde sertifikalõ tohumluk üretimi için en uygun izolasyon mesafelerinin belirlenmesi,
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hastalõk ve zararlõlardan temiz tohumluklarõn yetiştirilebilmesi için en elverişli tohumluk
üretim yöre ve bölgelerinin tespit edilmesi, ayrõca ülkemize yapõlacak tohumluk ithallerinde
karantina işlemlerinin çabuklaştõrõlmasõ ve etkinleştirilmesine imkan verecek tohum sağlõğõ ile
ilgili araştõrmalarõn yapõlmasõ yararlõ olacaktõr.
5.3. DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİLER
5.3.1. Tarõmsal üretimin diğer ekonominin diğer sektörleri üzerine olan etkileri
bakõmõndan tohumluk, fide ve fidanlar son derece belirleyici etkilere sahiptir. Bilindiği gibi,
tohumluk tarõmsal üretim faaliyeti sonucunda elde edilen ürünün yalnõzca miktarõ ile değil
aynõ zamanda kalitesi ile de çok yakõndan ilgilidir. Son kullanõcõ tarafõndan doğrudan
tüketilen veya gõda, yem, dokuma ve benzeri tarõmsal ürün işleyen sanayii dallarõnda
yararlanõlan tarõmsal ürünlerin kalite özellikleri günümüzde giderek daha çok önem ve değer
kazanmaktadõr. Sofralõk olarak tüketilen sebze ve meyvelerin kalitesi kullanõlan tohumluk
veya fidanõn genetiksel özellikleri ile çok yakõndan ilgildir. Benzer şekilde, dondurulmuş
sebzelerin hazõrlanmasõnda ve konserve yapõmõnda ürün kalitesi yine ön plana çõkmaktadõr.
5.3.2. Pamuk, maltlõk arpa, ayçiçeği, kanola, mõsõr v.b. bitkilerde çõrçõr randõmanõ, lif
uzunluğu, lif mukavemeti, protein oranõ, yağ oranõ gibi ürün kalite unsurlarõ kullanõlan
tohumluğun genetik özelliği ile çok yakõndan ilgilidir. Bu özelliklerdeki küçük, %1’in
altõndaki olumlu okunan değişimler bile ekonomiye tiriyonlarca lira katkõ sağlamaktadõr.
Delinte pamuk tohumluğu kullanõmõ, sebzede tohumluk yerine fide kullanõmõ, kaplanmõş,
peletlenmiş, ilaçlanmõş tohumluk kullanõmõ, tohumluk maliyeti düşürmenin yanõnda bitkisel
üretimde verim artõşlarõ ve ekimde kullanõm kolaylõğõ sağlamaktadõr.
5.3.3. Nitekim ülkemizde sebze işleyen veya konserve üreten sanayi dallarõnda
faaliyet gösteren şirketlerden pek çoğu kendi tohumluk tedarik sistemlerini de kurmuş
durumdadõr. Benzer şekilde bitkisel yağ, pamuklu dokuma, bira, şeker, un ve hatta makarna
üretimi konusunda çalõşan kuruluşlar kendi sanayii amaçlarõna uygun kalite özelliklerine
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sahip çeşitleri geliştirmek, bulmak ve sözleşmeli üreticilere bunlarõn tohumluklarõnõ temin
etmek için şirketlerinin bünyesinde özel tohumculuk birimleri oluşturmuş durumdadõr.
5.3.4. Çoğu sanayi kollarõnda bitkisel ürün kalitesi ile mamül madde kalitesi
arasõndaki mevcut ilişkinin verimlilik ve randõman yüzünden giderek daha fazla ön plana
çõkmasõ, araştõrõcõ kuruluşlarõn bitki õslahõ ve çeşit geliştirme stratejilerini de etkilemiştir.
Bitki biyoteknolojisi ve bitki õslahõnda sağlanan en son ilerlemeler, günümüzde belirli
yetiştirme şartlarõna veya endüstriyel kullanõm amaçlarõna uygun düşen “õsmarlama bitki
çeşitlerinin” geliştirilmesini mümkün kõlmaktadõr. Bu bağlamda tarõmsal üretim ve tarõmsal
ürün işleyen sanayi entegrasyonunda çok yeni üretim ilişkileri ve sözleşme tipleri ortaya
çõkmaktadõr. Bütün bunlar, diğer sektörler için taşõdõğõ önem bakõmõndan tohumluğun ve
tohumculuk endüstrisinin ne denli etkili bir konuma sahip olduğunu göstermektedir.
5.3.5. Yeni bitki çeşitlerinin sadece ürün kalitesi ve dolayõsõyla ürün işleyen sanayi
açõsõndan değil çevre koruma açõsõndan da giderek önemli duruma gelmesi modern tarõmda
gözlemlenen önemli bir diğer gelişmedir. Özellikle, belirli bitki hastalõk ve zararlõlarõna karşõ
dirençlilik gösteren çeşitlerin õslah edilmesi ve üretimde kullanõlmasõ, tarõmda kimyasal
mücadelenin yol açtõğõ çevresel olumsuzluklarõ azaltmakta ve üretim maliyetlerini düşürücü
yönde etkiler yapmaktadõr.
5.3.6.

Bu itibarla, yeni bitki çeşitlerinin genetik yapõsõnõ dölden döle aktarma

yeteneğinde olan tohumluklarõn; tarõmsal verimlilik kadar, tarõmsal ürünlerin tercih ve
kullanõmõ ile çevresel değerlendirmeleri de kapsayan boyutlar taşõdõğõnõ söylemek
mümkündür. Tohumluğa ve tohumculuğa yapõlacak yatõrõmlar sadece ekonominin diğer
sektörleri üzerinde değil doğal çevre üzerinde de önemli ve kalõcõ etkiler ortaya çõkarmaktadõr.
Tüketicinin damak zevkine hitap eden tat, lezzet ve çeşni gibi özelliklerin ötesinde; yağ oranõ,
protein oranõ, şeker oranõ, lif kalitesi veya hastalõk etmeni ve zararlõlara direnci yüksek bitki
çeşitlerine ait tohumluklarõn kullanõlmasõ bir ülkede ekonomik ve çevresel bakõmlardan son
derece önemli etkiler doğurabilmektedir.
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6. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER
6.1. GENEL POLİTİKA ÖNERİLERİ
6.1.1. Tarõm, Türkiye ekonomisi için önemli ve stratejik bir sektör olma özelliğini
devam ettirmektedir. Ülkemiz açõsõndan tarõmõn birinci ve en önemli işlevi giderek artan
nüfusun gõda ihtiyacõnõ karşõlamaktõr. Tarõmdan beklenen ikinci temel işlev ise, ülke
sanayisinin kullandõğõ tarõmsal ham maddeleri dünya ölçeğinde rekabet edebilecek kalite ve
maliyetlerle üretmektir. Zira ülke sanayisi geniş ölçüde tarõmsal ürünler işleyen bir yapõ ve
özelliğe sahiptir. Ayrõca ihracat kalemleri arasõnda, tarõma dayalõ ürünler önemli yer
tutmaktadõr. Çoğu bitkisel ürünlerde üretim artõş hõzlarõ oldukça yavaş seyretmektedir.
Türkiye gelecek on yõlda sahip olduğu üretim faktörlerini daha etkin kullanmak suretiyle
tarõmsal üretimini artõrmak zorundadõr. Aksi takdirde tarõmsal ürün ithalatõ için önemli
kaynaklar ayõrmak zorunda kalacaktõr.
6.1.2. Tarõmda verimlilik artõşõ sağlayacak en önemli unsur teknolojik değişimdir.
Teknolojik değişimi esas alan bir tarõmsal stratejinin başarõsõ çok sayõda faktöre bağlõ olmakla
birlikte bunlar arasõnda, yüksek verimli yeni bitki çeşitlerine ait kaliteli tohumluklarõn
kullanõmõ hususu son derece önemlidir. Tohumluk teknolojik değişimin itici gücüdür ve
verimlilik artõşõna katkõsõ büyüktür. Diğer taraftan, son 50 yõldõr sürdürülen tüm çabalara
rağmen, hala, ülkemizde nitelikli tohumluk veya bitkisel çoğaltõm materyali kullanõmõ
oldukça düşük seviyelerdedir. Üstün genetiksel özelliklere sahip kaliteli tohumluk, fide, fidan
ve benzeri çoğaltõm materyali kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ, bitkisel üretimde teknolojik
değişimi hõzlandõrma ve verimlilik sorununu aşma bakõmõndan önemli bir ivme sağlayacaktõr.
6.1.3. 1980 sonrasõ alõnan tedbirlerle Türkiye tohumculuğu çok önemli gelişmeler
kaydetmiştir. Ancak bu gelişme, bütün bitki türlerinde ve çoğaltõm materyali kategorilerinde
paralel ilerlemeler şeklinde olmamõştõr. Günümüzde Türkiye tohumculuğu hem özel sektör
hem de kamu sektörü yapõlanma, yönetim ve işleyişinin birlikte var olduğu bir görünüm
sergilemektedir. Türkiye tohumculuk sektörü üretim amacõ, işletme yönetimi, üretim maliyeti
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ve rekabet açõlarõndan yeniden ele alõnõp değerlendirilmelidir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu
güçlü ve etkili bir tohumculuk endüstrisinin oluşturulabilmesi için, özel sektör girişimciliğine
dayalõ bir yapõlanma, işleyiş ve yönetim anlayõşõnõn bütün türleri ve çoğaltõm materyali
kategorilerini kapsayacak şekilde yaygõnlaştõrõlmasõ gerekir.
6.1.4. Özellikle buğday, arpa, yemeklik baklagiller vb. kendine döllenen bitki
türlerinde, bu güne kadar kamu kuruluşlarõnca uygulana gelmekte olan, kamuya özgü
tohumluk üretim ve dağõtõm sistemlerinin yerini, çiftçi tercih ve taleplerine daha çok önem
veren, rekabete açõk, pazar isteklerini gözönünde tutan yeni üretim ve pazarlama sistemlerinin
almasõ sağlanmalõdõr. Türkiye toplam sertifikalõ tohumluk ihtiyacõnõn büyük bir kõsmõnõ teşkil
eden bu türlere ait tohumluklarõn üretim ve pazarlamasõnda etkinlik ve verimliliği artõrabilmek
için bir yandan kamu kuruluşlarõnõn daha verimli çalõşmasõna imkan tanõyacak yasal ve idari
düzenlemeler yapõlmalõ, diğer yandan özel kuruluşlarõn bu türlerde faaliyet göstermesi
özendirilmelidir.
6.1.5. Kamu ve özel sektör kuruluşlarõnõn daha üretken ve etkin bir tohumculuk
endüstrisi vücuda getirme yolunda harekete geçirilmesinde, bu iki kesimin birbirlerine
alternatif ve rakip varlõklar olarak değil buna karşõlõk birbirlerini tamamlayõcõ unsurlar olarak
değerlendirilmesi gerekir. Bu düşünce ile, kamu araştõrma kuruluşlarõ daha çok temel bitki
õslahõ özel sektör kuruluşlarõ ise ticari amaçlõ kullanõm için çeşit geliştirme faaliyetlerine
yönlendirilmelidir. Diğer taraftan, kamu arazi ve tesislerinden özel kuruluşlarõn mümkün
olduğu ölçüde geniş oranda ve düşük maliyetle yararlandõrõlmasõ imkanlarõ sağlanmalõdõr.
Tohumluk üretimi konusunda kamu ve özel kuruluşlar arasõnda iş bölümü ve iş birliği ortamõ
yaratõlmalõdõr. Bununla beraber kamu kuruluşu, özel kuruluş rekabetinin belirli tür ve
çoğaltõm materyali kategorilerinde özel kuruluşlarõn tasfiyesine mahal açmayacak tarzda
gerçekleşmesine özen gösterilmelidir.
6.1.6. Sertifikalõ tohumluk, fide ve fidan kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ için talep
yaratma konusunda tedbirler alõnmasõ gerekir. Bu hususta kamu ağõrlõklõ eğitim ve yayõm
74

http://ekutup.dpt.gov.tr/bitkiure/tohum/oik654.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Bitkisel Üretim ÖİK Tohumculuk Alt Komisyon Raporu

hizmetleri kadar, eskiden olduğu gibi belirli bitki türlerinde ve çoğaltõm materyali
kategorilerinde özendirici çiftçi sübvansiyonlarõnõn zaman zaman uygulanmasõ da gerekir.
Ayrõca tohumluk dõş satõmõnõ teşvik edici uygulamalar da yurt içi tohumluk üretim
kapasitesinin artmasõna imkan verecektir.
6.1.7. Geçmişte tarõmõn bütünü ve ekonominin diğer sektörlerine sağlanan imkanlar
göz önüne alõndõğõ zaman, gerek planlama gerekse uygulama açõsõndan tohumculuk
endüstrisine gereken ölçüde destek sağlanmadõğõ görülmektedir. Ülke tarõmõnda üretim ve
verimliliği artõrabilmek için, tohumculuk endüstrisinin gelecek on yõlda daha geniş bir kapsam
ve açõlõmda ele alõnmasõ ve desteklenmesi gerekir. Bu itibarla, Sekizinci Beş Yõllõk kalkõnma
Planõ döneminde Tohumculuk sektörü Türkiye ekonomisinin öncelikli sektörlerinden birisi
olarak kabul edilmelidir. Nasõl tohumluk bitkisel üretim sürecinde öncü bir işlev yerine
getiriyorsa, tohumculuk endüstrisinin de tarõmsal kalkõnma sürecinde benzer bir rol
oynayabileceği göz önünde tutulmalõdõr.
6.1.8. Planlama ve öncelik verme sürecinde “tohumluk” ve “tohumculuğu” en geniş
anlamõyla ele almak; bu tanõm ve kapsam içerisine ekonomik öneme sahip her türlü
tohumluklar ile

yine “tohum”

işlevi gören fide ve fidan gibi tüm bitkisel çoğaltõm

materyalini dahil etmek gerekir. Diğer taraftan, tohumculuk endüstrisini yalnõzca bazõ bitki
türlerinde tohumluk üreten, işleyen ve pazarlayan ekonomik faaliyetlerle sõnõrlõ saymamak
buna karşõlõk, bitki õslahõ, çeşit geliştirme, bitki biyoteknolojisi ve bitki doku kültürleri ile
ilgili faaliyetleri de bu tanõm kapsamõnda değerlendirmek gerekir.
6.1.9. Türkiye tohumculuğunun temel sorunlarõndan biri, yeterli bir araştõrmageliştirme desteğinden yoksun olmasõdõr. Ülkemizde kamu araştõrma kuruluşlarõ ve üniversite
ağõrlõklõ bir bitki õslahõ ve çeşit geliştirme sistemi uygulanmaktadõr. Bununla beraber, özellikle
sebzeler, endüstri bitkileri, yem ve çim bitkileri ile patates ve genelde tüm hibrit
tohumluklarda yurtiçi çeşit geliştirme kapasitesi kõsõtlõdõr. Bu türlerde, halen ülkemizde
üretilen veya pazarlanan çeşitlerin çoğunluğu yurt dõşõndan ithal edilmiş olan çeşitlerdir.
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1980’li yõllardan sonra özel tohumculuk kuruluşlarõnõn yaygõnlaşmasõ ve başka ülkelerden
çeşit transferinin kolaylaşmasõ, yurt dõşõnda õslah edilmiş özel mülkiyete konu çeşitlerin
ülkemizde denenmesine ve kullanõmõna imkan tanõmõştõr.
6.1.10. Bitki õslahõ ve çeşit geliştirme araştõrmalarõ tüm dünyada giderek daha çok özel
sektör kuruluşlarõnõn ilgi gösterdiği bir faaliyet alanõ şeklinde karşõmõza çõkmaktadõr. Diğer
sektörlerde olduğu gibi, AR-GE faaliyetleri tohumculuk sektörü için de ilave yatõrõm ve
işletme sermayesini gerektirmektedir. Tohumculuk kuruluşlarõnõn pek çoğu için bu tür
yatõrõmlara girişmek mali bakõmdan imkansõz ve ekonomik bakõmdan risklidir. Buna karşõlõk,
ülke tarõmõnõn yeni çeşit ihtiyacõnõ karşõlamada geniş ölçüde ve sürekli olarak dõş kaynaklara
bağõmlõ kalmak teknik bakõmdan istenilen bir durum değildir. Türkiye tarõmõnõn yeni bitki
çeşitleri ihtiyacõnõ, sürdürülebilir ve ekonomik bir şekilde, karşõlayabilmek için özel sektör
çeşit geliştirme faaliyetleri desteklenmelidir.
6.1.11. Tohumculuğun ve fide, fidan gibi bitkisel dikim materyali üretiminin
günümüzde giderek daha çok ileri teknoloji ve çok sermaye gerektiren bir nitelik aldõğõ
bilinmektedir. Bazõ türlerde örtü altõ yetiştiriciliği veya mikro-çoğaltõm için modern sera ve
labaoratuvarlar gerekirken diğer bazõ türlerde ileri tohum işleme, hazõrlama, ilaçlama,
kaplama teknikleri gerekli olmaktadõr. Bu itibarla özel sektör tohumculuk kuruluşlarõna
sağlanacak desteklerin yatõrõm ve işletme sermayesi ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak şekilde ele
alõnmasõ gerekir.
6.1.12. Tohumluk üretim ve pazarlamasõnda özel kuruluşlarõn daha etkili olmasõ için
alõnacak tedbirlere paralel olarak, bu endüstrinin ülke düzeyinde işleyiş ve yönlendirilmesi
sürecine daha aktif katkõ sağlayabilmeleri için, kamu kuruluşlarõ ile beraber ilgili tüm mesleki
teşkilatlar ve özel sektör kuruluşlarõnõn da temsil edilebileceği, kuruluşlar ve meslekler üzeri
bir organizasyonun gerçekleştirilmesine imkan verilmelidir. Tohumculuk endüstrisi ile ilgili
bazõ hizmet ve görevlerin tarla muayenesi, numune alma, kendine döllenen bazõ bitki
türlerinde analiz yapma gibi konularõn mesleki kuruluşlara kaydõrõlmasõ sağlanmalõdõr. Diğer
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taraftan tohumculuk endüstrisinin yeniden yapõlandõrõlmasõnda, tohumculuk sektörüne hizmet
veren kamu kuruluşlarõnõn sektörün ihtiyaçlarõna cevap verebilecek tarzda yeniden organize
edilmesi gerekir. Bu çerçevede, tohumluk tescil, sertifikasyon, tohum sağlõğõ denetim
hizmetleri gören tüm müesseselerin güçlendirilmesi her türlü araç, gereç, tesis, laboratuvar ve
eğitimli insan gücü ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ gerekir.
6.2. TOHUMLUK PROJEKSİYONLARI
6.2.1. Türkiye tarõmõnda sertifikalõ tohumluk ve bitkisel dikim materyali kullanõmõ
çoğu bitki türlerinde işletme büyüklüğü, sermaye durumu ve çiftçi eğitimi gibi faktörlere bağlõ
olarak halen olmasõ gerekenin çok altõndadõr. Özellikle ekstansif üretim şartlarõnda, bugünkü
tarõmsal yapõ ve izlenen politikalar devam ettiği sürece önemli ölçüde tohumluk ve fidan artõşõ
talepleri olmasõ beklenmemelidir. Buğday, arpa ve yemeklik tane baklagillerde tohumluk
talebi ve dağõtõmõ uzun yõllardan beri hemen hemen sabit kalmõştõr. Bu türlerde ileriye dönük
olarak tohumluk kullanõm miktarlarõ hakkõnda projeksiyon ve öngörüler yapmak zordur.
6.2.2. Genel olarak ele alõndõğõ takdirde, ülke tarõmõndaki teknolojik gelişmeye,
sulanabilir alanlarõn ve tüketici taleplerinin artõşõna bağlõ olarak bir tohumluk veya bitkisel
çoğaltõm materyali üretim ve kullanõm artõşõ olmasõ mümkündür. Bu konuda ortaya
çõkabilecek çiftçi taleplerinin boyutlarõ bitki türlerine, tarõmsal üretim sistemlerine, devlet
politikalarõna göre şekillenecektir. Her ne kadar izlenecek tarõmsal üretim politikalarõna bağlõ
olarak gerçekleşse de yakõn gelecekte özellikle yem bitkilerinde daha hõzlõ talep artõşlarõ
olmasõ muhtemeldir. Diğer taraftan süs bitkileri çoğaltõm materyali ve çim bitkileri
tohumluklarõnda da mevcut şartlar çerçevesinde talep artõşlarõ olmasõ beklenmektedir. Benzer
şekilde hibrit sebze ve patates tohumluğu ve sebze fidesi taleplerinde de artõşlar olabilecektir.
Uygulanacak tarõm politikalarõna ve tohumculuk endüstrisinde gerçekleştirilecek yapõsal
değişikliklere bağlõ olarak Türkiye tarõmõnda önemli oranda sertifikalõ tohumluk kullanõm
artõşlarõnõn söz konusu olabileceği başlõca ürünler buğday, arpa, çeltik, yemeklik baklagiller
ve yem bitkileri türleridir.
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6.3. ÇEVRE SEKTÖRÜ VE DİĞER SEKTÖRLER İLE İLİŞKİLER VE
SORUNLAR
6.3.1. Tohumculuk endüstrisinin çevre bakõmõndan sorun oluşturacak yanlarõ söz
konusu değildir. Genel anlamda, tohumluk gibi tohumculuk da çevre ile barõşõk bir nitelik
göstermektedir. Ancak aşõrõ ölçüde kimyasal madde kullanõmõ gibi, tarõm sektöründe söz
konusu olabilecek bazõ olumsuzluklar tohumculuk faaliyetleri için de geçerlidir. Buna
karşõlõk, bitkisel üretimde özellikle hastalõk ve zararlõlara dayanõklõ, temiz ve sağlõklõ çoğaltõm
materyali kullanmak suretiyle, doğmasõ muhtemel çevre sorunlarõnõn bile önlenebileceği
kabul edilmektedir. Diğer taraftan, halihazõrda Türkiye’de üretim ve kullanõmõ söz konusu
olmayan transgenik bitki çeşitlerinin çevresel bakõmdan yaratabileceği ileri sürülen muhtemel
sorunlar konusunda, kamu oyunda farklõ görüş ve eğilimler olmakla birlikte, bu yönü ile
meselenin tohumculuk sektöründen ziyade bitkisel üretim ile ilgili olduğu kabul edilmektedir.
Organik (ekolojik) tarõma yönelik tohumluk üretimiyle ilgili düzenlemelerin yapõlmasõ önem
arzetmektedir.
6.4. ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDEKİ MUHTEMEL GELİŞMELER VE
ETKİLERİ
6.4.1. Tohumluk ve fide, fidan gibi diğer bitkisel çoğaltõm materyali üretim teknikleri
tarihin en eski çağlarõndan beri bilinmektedir. Hatta uygarlõğõn tarõm, tarõmõn da tohumluk
kullanõmõ ile başladõğõ söylenebilir. Bununla beraber çiftçilerin kendi yetiştirdikleri
ürünlerden kendi tohumluklarõnõ ayõrma alõşkanlõklarõ ise bir ülkede tarõmõn modernleşmesine
paralel olarak ortadan kalkmaktadõr. 20. Yüzyõl pek çok ülkede yeni bir tarõmsal sanayi
kolunun, tohumculuk endüstrisinin, ortaya çõkmasõna imkan vermiştir.
6.4.2. Tohumluk ve benzeri bitkisel çoğaltõm materyalinin üretiminde son
zamanlarda önemli ilerlemeler gözlenmektedir. Bunlarõ genetik, tohumluk üretim, tohumluk
işleme ve zenginleştirme olarak özetlemek mümkündür. Genetiksel alanda sağlanan
ilerlemeler hem konvansiyonel hem de biyoteknolojik õslah yöntemlerindeki önemli başarõ ve
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hatta bilimsel sõçramalarõ kapsamaktadõr. İnsanoğlu artõk bitkileri ve genleri bir mühendislik
veya tasarõm faaliyetine konu edebilmektedir. Özellikle biyoteknolojik õslah yöntemlerindeki
ilerlemeler yalnõzca çeşit geliştirme süresini kõsaltmakla kalmamõş, aynõ zamanda uzak
akrabalar ve hatta yabancõ türlerden bitki çeşitlerine yeni vasõflar aktarõlmasõnõn yolunu da
açmõştõr. Genetik mühendisliğinin bitkilere uygulanmasõ, belirli üretim ortamlarõ veya
yetiştirme şartlarõ için õsmarlama yahut sipariş usülü çeşit geliştirilmesine imkan tanõmõştõr.
6.4.3. Üretim ile ilgili olarak gerçekleştirilen bilimsel ve teknik ilerlemeler, tohumluk
veya diğer çoğaltõm materyalinin teksir edilmesinde de kolaylõklar sağlamõş, maliyetleri
düşürmüştür. Hibrit tohumluk üretimi konusunda geliştirilen yeni biyolojik ve kimyasal
yöntemler, buğday ve yonca gibi türlerde de hibrit tohumluk üretimini mümkün ve ticari
olarak yararlanõlabilir duruma getirmiştir. Doku kültürü ve mikro-çoğaltõm yöntemlerindeki
gelişmeler ise pek çok türde hastalõk etmenlerinden arõndõrõlmõş başlangõç çoğaltõm
materyalinin süratle ve ekonomik olarak teksir edilmesine imkan sağlamõştõr. Bazõ türlerde ise
somatik embriyolar kullanõlmak suretiyle “sentetik tohumlar” elde edilebilmektedir.
6.4.4. Ayrõca, konvensiyonel şekilde üretilen tohumlarõn daha iyi çimlenmesini
sağlamak için bunlarõn ön üşütme, ön yõkama, ön õslatma veya kimyasal işlemlere maruz
bõrakõlmasõ, hastalõklardan korunmasõ için zirai ilaçlar yerine tohumlarõn koruyucu fungus ve
bakterilerle muamele edilmesi, ekiliş ve çimlenmelerini kolaylaştõrmak amacõyla tohumlarõn
kimyasallarla kaplanmasõ ve şekil verilmesi gibi zenginleştirici ameliyeler tohumluğun
işlevini ve değerini artõrmõştõr. Tüketici-çiftçilere, özellikle sebze türlerinde olmak üzere,
tohum yerine fide satõlmasõ ve bu sayede tohumluk maliyetinin düşürülmesi ve agronomik
faydalar yaratõlmasõ mümkün olmuştur. Diğer taraftan, tohum temizleme, ayõklama ve
boylama işlemlerini daha iyi yapmaya imkan veren makine ve ekipmanlarõn geliştirilmesi ise
tohumluklarõn işlenmesinde teknik ve ekonomik iyileştirmeler sağlamõştõr.
6.4.5. Tohumluk üretim, işleme ve iyileştirme teknolojisindeki bütün bu gelişmeler,
çok spesifik yetiştirme amaç ve sistemlerine cevap verebilen ileri teknoloji ürünü olan
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tohumluk veya bitkisel çoğaltõm materyalinin süratle ve yeterince çoğaltõlarak tarõmõn
hizmetine sunulmasõnõ mümkün kõlmaktadõr. Tohumluk üretim ve işleme konusundaki
ilerlemelerin önümüzdeki yõllarda da devam edeceği ve bitkisel üretim faaliyetine esas teşkil
eden çoğaltõm materyali hazõrlamanõn giderek daha hassas, yüksek katma değer gerektiren
ancak ürün verim ve kalitesini o nispette olumlu yönde etkileyen bir nitelik alacağõ tahmin
edilmektedir. Tohumculuk veya bitkisel çoğaltõm materyali endüstrisinde yaşanan bu
gelişmelerin önümüzdeki yõllarda Türkiye tohumculuğuna giderek daha yüksek oranlarda
yansõmasõ beklenmektedir.
6.5. BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ VE BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ YERİ
6.5.1. Yakõn Geçmişteki Gelişmeler Ve Mevcut Durum
6.5.1.1.

Biyoteknoloji en geniş kullanõm alanõnõ tarõmda bulmuştur. Yüksek

miktarda ve kalitede bitkisel ürün elde etmek amacõyla günümüzde kültürü yapõlan türlerin
veya

bunlarõn

yabani

formlarõnõn

genetik

yapõlarõ

biyoteknolojik

yöntemlerle

değiştirilmektedir. En çok üzerinde çalõşõlan özellikler, bitkilerde hastalõk ve zararlõlara karşõ
dirençlilik, yabancõ ot ilaçlarõna karşõ dayanõklõlõk, meyve olgunlaşma sürecinin modifiye
edilmesi, ürün raf ve depolama ömrünün uzatõlmasõ ve aromanõn artõrõlmasõdõr. Bilindiği
üzere, bu şekilde biyoteknolojik yöntemlerle başka canlõ türlerinden kendisine gen veya
genler aktarõlmak suretiyle belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalar genel olarak "Transgenik" olarak isimlendirilmektedir.
6.5.1.2.

Gen transferinde en yüksek oranda başarõ sağlanan bitkiler domates,

patates, mõsõr, soya fasulyesi, pamuk, tütün ve kolza'dõr. Tahõllarda ise başarõ sõnõrlõ kalmõş ve
bunlardan sadece çeltiğe yabancõ ot ilacõna dayanõklõlõk geni aktarõlabilmiştir. Buğday, arpa
gibi yüksek ekonomik öneme sahip türlerde henüz üretime intikal etmiş gen transferleri söz
konusu değildir. Tahõllarda transgenik çeşit geliştirme faaliyetlerinin genel olarak daha yavaş
kalmasõnda, bitki biyolojileri kadar bu türlerde tohumluk yenileme süresinin uzun olmasõ ve
dolayõsõyla ciro ve kar oranlarõnõn düşüklüğü rol oynamaktadõr. Bu konuda buğdayda
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sürdürülen çalõşmalar şimdilik daha ziyade hibrit çeşit elde etmeye yönelmiştir. Hibrit
buğdaylarõn elde edilmesinden sonra bu türde transgenik çeşitlerin geliştirilmesinin önem
kazanacağõ tahmin edilmektedir.
6.5.1.3.

Biyoteknolojik

yöntemlerle

bitkilere

gen

transfer

edilebilmesi,

konvansiyonel õslah yöntemleri ile üstesinden gelinemeyen ekonomik öneme sahip bazõ
sorunlarõn çözümünde önemli katkõlar sağlamaktadõr. Hastalõk ve zararlõlara dirençlilik
sağlayan genlerin aktarõlmasõ ile bir yandan kullanõlan tarõmsal ilaç miktarlarõnda azalma
görülmekte diğer yandan ise verim artõşlarõ sağlanmaktadõr. Raf ömrünün uzatõlmasõ ve
aromanõn artõrõlmasõ ise ürünlerin pazarlanmasõnõ kolaylaştõrmaktadõr. Benzer şekilde, kültür
bitkilerine yabancõ ot ilaçlarõna dayanõklõlõk genlerinin aktarõlmasõ sonucunda ise hem ilaçtan
tasarruf sağlanmakta hem de verim artõşõ elde edilmekte böylece üretim maliyetleri de
düşmektedir.
6.5.1.4.

Halihazõrda dünya ölçeğinde üretimi en çok yapõlan transgenik bitkiler;

mõsõr (Sap ve koçan kurduna dirençli, yabancõ ot ilacõna dayanõklõ), soya (yabancõ ot ilacõna
dayanõklõ), patates (virüslere ve patates böceğine dirençli), pamuk (yeşil kurda dirençli,
yabancõ ot ilacõna dayanõklõ), ve domates (daha uzun raf ömrü, artõrõlmõş aroma)’tir.
6.5.1.5.

İlk transgenik bitkiler 1986 yõlõnda tarla denemelerine alõnmõş olmakla

birlikte ticari amaçlõ üretimlere 1996 yõlõnda başlanõlmõştõr. Transgenik bitkilerin dünyadaki
genel durumu, ekilişi ve gelişmeler ile ilgili değerler aşağõda verilmiştir. Transgenik bitkiler
halihazõrda en fazla, bu ürünlerin geliştirildiği ABD'nde üretilmektedir. Avrupa Topluluğu ve
diğer bazõ ülkelerde ise ticari amaçlõ üretim gelişme sürecindedir. Transgenik bitki çeşitleri
ülkemizde halen tarla ve laboratuar denemeleri aşamasõndadõr.
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Tablo 22: Dünya ölçeğinde yapõlan transgenik bitkiler alan denemeleri sayõsõ
YIL

ALAN DENEMESİ SAYISI

1986

1

1987

9

1988

37

1989

69

1990

147

1991

208

1992

393

1995

15000

1997

25000

1999

36000

Kaynak: ISAAA Briefs, 8-1998

Tablo 23: 1996-1998 yõllarõ arasõnda tüm dünyada transgenik bitkilere tahsis edilen
ekim alanlarõ.
YIL

EKİM ALANI
(Milyon Ha)
1.7
11.0
27.8

1996
1997
1998
Kaynak: ISAAA Briefs, 8-1998

Tablo 24: Türler bazõnda dünya toplam transgenik bitki ekilişleri.
TÜR
Soya
Mõsõr
Pamuk
Kolza
Patates
TOPLAM

EKİM ALANI (Milyon Ha)
1997
1998
5.1
14.5
3.2
8.3
1.4
2.5
1.2
2.4
<0.1
<0.1
11.0
27.8
Kaynak: ISAAA Briefs, 8-1998
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Tablo 25: Ülkeler bazõnda dünya toplam transgenik bitki ekilişleri.
EKİM ALANI (Milyon Ha)
1997
1998
8.1
20.5
1.4
4.3
1.3
2.8
0.1
0.1
<0.1
<0.1
0.0
<0.1
0.0
<0.1
0.0
<0.1
11.0
27.8

ÜLKE
ABD
Arjantin
Kanada
Avustralya
Meksika
İspanya
Fransa
Güney Afrika
TOPLAM
Kaynak: ISAAA Briefs, 8-1998

6.5.1.6.

Yukarõda verilen rakamlara Çin Halk Cumhuriyetinin ekilişleri dahil

değildir. Ancak, bu ülkede 1 Milyon hektarõn üzerinde transgenik bitki ekildiği, bu ekilişlerin
büyük çoğunluğunu ise soya fasulyesi ve pamuğun oluşturduğu tahmin edilmektedir.
Tablo 26: Değişikliğe uğratõlan bitki özellikleri bakõmõndan dünya toplam transgenik
bitki ekilişleri.
EKİM ALANI (Milyon Ha)
1997
1998
6.9
19.8
4.0
7.7
<0.1
0.3
<0.1
<0.1
11.0
27.8

DEĞİŞTİRİLEN ÖZELLİK
Yabancõ Ot İlacõna Dayanõklõlõk
Zararlõlara Dayanõklõlõk
Yab. Ot İlacõ ve Zararlõlara Day.
Kalite
TOPLAM
Kaynak: ISAAA Briefs, 8-1998

Transgenik bitkilerin üretimini kõsõtlayan faktörler
6.5.1.7.

Transgenik bitkiler tabiatta yetişen benzerlerinden farklõ olarak kendi

türlerine ait olmayan genleri taşõdõklarõ için bu durum bazõ önemli tereddütlere yol
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açmaktadõr. Bu tereddütlerin giderilmesi için sürdürülen yoğun bilimsel araştõrmalar yanõnda
uygulamanõn ortaya koyacağõ sonuçlar zaman içerisinde görülecektir.
6.5.1.8.

Transgenik bitkiler başlõca risk oluşturma alanlarõ şu şekilde özetlemek

mümkündür; insan ve hayvan sağlõğõ, biyolojik çeşitlilik, çevre, ve sosyo-ekonomik yapõdõr.
6.5.1.9.

Bilinen biyoteknolojik yöntemlerle bitkisel ürünlere aktarõlan genler

bitki, bakteri ve virüs kaynaklõdõr. Gen aktarõmõ veya değişikliğe uğratõlmasõ sõrasõnda
işaretleyici olarak kanamisin ve ampisilin gibi dayanõklõlõk genleri kullanõlmaktadõr. Gen
aktarõmõ ile birlikte diğer organizmalardan hastalõk ve alerji yapacak özelliklerin taşõnmasõ
ihtimali, transgenik bitkilerin birincil ve ikincil metabolik ürünleri arasõnda beklenmeyen
biyokimyasal maddeler bulunmasõ riskini ortaya çõkarmaktadõr. Ayrõca, antibiyotik
dayanõklõlõk genlerinin insan yada hayvan bünyesine geçmesi nedeniyle dayanõklõlõk oluşmasõ,
transfer edilen genlerin insan bünyesindeki bakterilerle birleşme ihtimali, virüs kaynaklõ
genlerin dayanõklõlõğõ diğer virüslere transfer etme ihtimali de insan ve hayvan sağlõğõ için
oluşabilecek risklerle ilgili diğer kaynaklar olarak görülmektedir.
6.5.1.10. Canlõlara aktarõlan yeni özellikler bu canlõlarõn, bilhassa bitkilerin,
salõverildikleri çevrede bitki sosyolojisinin değişmesine, doğal türlerde genetik çeşitlilik
kaybõna ve ekosistemdeki tür dağõlõmõnõn ve dengenin bozulmasõ suretiyle bitki genetik
kaynaklarõnõ oluşturan yabani türlerin doğal evrimlerinde sapmalara sebep olabilecektir.
Transgenik bitkilerden vuku bulabilecek gen kaçõşlarõ, yabani türlerin de aynõ özelliğe sahip
olmalarõna neden olabilir. Bu durumda doğal evrim süreci ve dolayõsõyla genetik kaynaklar
geri dönülmesi zor bir tahribatla karşõ karşõya kalacaktõr. Yabani otlara dayanõklõlõk
genlerinin, transgenik bitkinin yabani akrabalarõna geçmesi halinde, bu yabani türlerle
mücadele edilmesi çok güçleşecektir. Böyle bir durumda mevcut gen kaynağõnõn tamamen
kaybedilmesi dahi söz konusu olabilir. Sahip olduğumuz biyolojik çeşitliliğin korunmasõ
açõsõndan, gen kaynağõ Türkiye olan türlere ait transgenik bitkilerin ülkemize getirilmesinde
ve üretilmesinde hassas olunmasõ gerekmektedir.
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6.5.1.11. Transgenik bitkilere aktarõlan yeni özelliklerin veya kullanõlan
teknolojide taşõyõcõ olarak kullanõlan veya değiştirilerek çevreye bõrakõlan mikroorganizmalarõn toprak mikro organizma florasõ üzerine muhtemel etkileri konusunda da
tereddütler vardõr. Transgenik mikro organizmalarõn yaşadõklarõ ortama hakim olmalarõ
durumunda, ki böyle bir ihtimal mevcuttur, doğal ortam bozulacaktõr. Ayrõca, virüslerden
alõnan genlerin

dayanõklõlõk özelliğini diğer virüslere transfer etmesi durumunda virüs

populasyonlarõnda istenilmeyen bir dayanõklõlõk oluşacağõndan bu durum çevre için ayrõca bir
risk oluşturmaktadõr.
6.5.1.12. Transgenik bitkilerden doğabilecek risklerin azaltõlmasõ ve bunlardan
azami faydanõn sağlanmasõ mümkündür. Bunun için ülkemize getirilecek transgenik çeşitlerin
tamamõ bir ön incelemeden geçirilmelidir. Risk oluşturma ihtimali olan bitkilerde risk analiz
ve değerlendirmeleri yapõlmalõ ve bunlar için risk yönetimi uygulanmalõdõr. Transgenik
bitkilerin üretiminde yeterli önlemler alõndõğõ zaman risklerin minimuma indirilmesi ve bazõ
durumlarda ise ortadan kaldõrõlmasõ mümkündür.
6.5.2. Araştõrma-Geliştirme Ve Bilimsel Altyapõ
6.5.2.1.

Ülkemizde bitkisel biyoteknoloji alanõnda TÜBİTAK-MAM ile

az

sayõdaki üniversitenin araştõrma çalõşmalarõ bulunmaktadõr. Bu çalõşmalar laboratuar
aşamasõnda olup; henüz alana çõkartõlmõş transgenik bitki, ürün yoktur. Bitkisel biyoteknoloji
araştõrmalarõ için ülkemizde bilimsel alt yapõ mevcut olup; sadece araştõrma-geliştirme
faaliyetleri için ayrõlan kaynaklar yetersizdir. Ayrõca gerek laboratuar ve gerekse alan
denemeleri sõrasõnda yapõlmasõ gereken risk analizleri için gerekli kurumsal alt yapõnõn bir an
önce oluşturulmasõ şarttõr.
6.5.3. Yasal Düzenlemeler
6.5.3.1. Dünyadaki Durum
6.5.3.1.1. Tablo 25’de verilen üretim verilerinden de anlaşõlacağõ üzere, bu
konuda mevzuatõ en kolaylaştõrõcõ olan ülkeler ABD, Kanada, Arjantin, Avustralya, ve
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nispeten Meksika'dõr. Avrupa Topluluğunun biyogüvenlik konusunda 1990 yõlõnda çõkarttõğõ
kapsamlõ bir direktifi (90/219/EC, 90/220/EC, ve EC 258/97) bulunmaktadõr. Bir önceki
grupta verilen ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda AT'nin mevzuatõ oldukça katõ kurallar ihtiva
etmektedir. Bu nedenle Avrupa'da transgenik ürünlerin üretim ve kullanõma sokulmasõ
oldukça yavaş seyretmektedir. Avrupa'da, transgenik ürünlerin üretim ve tüketimine en sõcak
bakan ülkeler Fransa, İspanya ve İngiltere'dir. Ancak, bunlardan ilk ikisinde sembolik ölçüde
üretim yapõlmasõna rağmen, İngiltere henüz üretim konusunda açõk bir tavõr ortaya
koymamõştõr. Danimarka, İsveç, Norveç ve Avusturya aşõrõ kamu oyu baskõsõ nedeniyle
şimdilik herhangi bir üretim faaliyetine sõcak bakmaz iken diğer Avrupa Birliği ülkeleri
özellikle İngiltere'nin tavrõnõn açõkca ortaya çõkmasõnõ beklemektedir.
6.5.3.1.2. AB'nin bu konudaki yaklaşõmõnõn çoğunlukla politik esaslara dayandõğõ
tahmin edilmektedir. Bunun temel nedenleri olarak topluluk içerisinde tarõm ürünlerine
yüksek oranda sübvansiyon uygulanmasõ ve halihazõrda bir çok üründe üretim fazlasõ
bulunmasõ ve topluluk ülkelerinden herhangi birinde geliştirilmiş ve müsaade almõş rekabet
üstünlüğü olan transgenik bir ürünün bulunmayõşõ gösterilmektedir. Ancak, topluluk üyesi
ülkelerde, değişik transgenik bitkiler için toplam 1500 civarõnda alan denemesi kurulduğu
bilinmektedir. AB'nin kõsa süre içerisinde bu bitkilere üretim izni vereceği tahmin
edilmektedir. Doğu Avrupa ve Rusya dahil Bağõmsõz Devletler Topluluğu ise transgenik
bitkilerin üretimine küçük alanlarda başlamõş durumdadõr.
6.5.3.2. Ülkemizdeki Durum
6.5.3.2.1. Transgenik bitkiler ile ilgili olarak ülkemizde ilk mevzuat hazõrlõk
çalõşmalarõ Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan 1998 yõlõ başõnda başlatõlmõştõr. Tarõmsal
Araştõrmalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalõşmalar neticesinde, ilgili
mevzuat çalõşmalarõ kõsa sürede tamamlanmõş ve yürürlüğe giren “Transgenik Kültür
Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkõnda Talimat”a göre, transgenik pamuk, patates ve mõsõr
çeşitleri 1998 yõlõnda alan denemelerine alõnmõştõr. Ayrõca, “Transgenik Bitki Çeşitlerinin
86

http://ekutup.dpt.gov.tr/bitkiure/tohum/oik654.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Bitkisel Üretim ÖİK Tohumculuk Alt Komisyon Raporu

Tescili” ile “Genetik Yapõsõ Değiştirilmiş Organizmalarõn Çevreye Bilinçli Salõmõ ve Pazara
Sürülmesi” konusunda yönetmelik taslaklarõnõn hazõrlõk çalõşmalarõ halen devam etmektedir.
6.5.3.2.2. Halihazõrda konuyla ilgili çalõşmasõ bulunan diğer bir Bakanlõk Çevre
Bakanlõğõ olup; bu Bakanlõk, genetik yapõsõ değiştirilmiş organizmalarõn biyolojik çeşitlilik
üzerinde oluşturabileceği risklerin kontrolü amacõyla Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesine ek protokol olarak hazõrlanmakta olan “Biyogüvenlik Protokolü” hazõrlõk
çalõşmalarõnõ Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ (Tarõmsal Araştõrmalar Genel Müdürlüğü) ile
birlikte yürütmektedir. Ayrõca Çevre Bakanlõğõ tarafõndan “Genetik Yapõsõ Değiştirilmiş
Canlõlar” hakkõnda yayõmlanan 1999/15 sayõlõ genelge ile, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ
Araştõrma Enstitülerince alan denemeleri ve risk analizleri yapõlmaksõzõn transgenik bitki
çeşitlerini

piyasaya sürülmesi,

kullanõlmasõ,

üretilmesi

ve tanõtõlmasõ

yasaklanmõş

durumdadõr.
6.5.3.2.3. Yürürlükte olan “Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri
Hakkõnda

Talimat”

uyarõnca,

transgenik

bitkiler

Araştõrma

Enstitülerince

değişik

lokasyonlarda alan denemelerine alõnmaktadõr. Ülkemizde alan denemelerine alõnmasõ
istenilen transgenik bitkilerin olasõ risklerini minimuma indirmek üzere başlõca şu kriterler
aranmaktadõr:
• Transgenik bitki çeşidinin veya ona bu özelliği veren gen veya genlerin,
geliştirilmiş olduklarõ ülkede başvuru yõlõndan en az 3 yõl önce tescil edilmiş
olmasõ;
• Çeşidin başta tescil edildiği ülke olmak üzere, transgenik bitkilerle ilgili
mevzuatõn uygulanmakta olduğu ülkelerde de ticari olarak üretiliyor olmasõ;
• Denenecek transgenik bitkinin insan, hayvan, bitki ve çevre sağlõğõ yönünden
riskler taşõmamasõ;
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• Türkiye flora ve faunasõ için potansiyel bir tehlike oluşturmasõnõ engellemek
üzere, transgenik bitkinin Türkiye’de yakõn akraba ve yabanileri olan türlere ait
olmamasõ gerekmektedir.
6.5.3.2.4. Yukarõda sözü edilen talimatõn yürürlüğe girmesinden sonra,
transgenik patates (Patates böceği ve Y virüsüne dayanõklõ), mõsõr (mõsõr kurdu ve mõsõr koçan
kurduna dayanõklõ) ve pamuk (herbisite ve yeşil kurt ile pembe kurta dayanõklõ) çeşitleri 1998
yõlõnda Araştõrma Enstitülerince alan denemelerine alõnmõştõr. Bu denemelere talimatta
belirtilen kurallar doğrultusunda devam edilmektedir.
6.5.4. Sorunlar Ve Öneriler
6.5.4.1. Transgenik bitkilerin önümüzdeki yõllarda gerek tarõmsal üretim ve gerekse
tohumculuk açõsõndan çok önemli bir yer tutacağõ açõktõr. Bu ürünlerle ilgili çalõşmalar henüz
ülkemizde başlangõç safhasõndadõr. Ülkemizde geliştirilen bitki çeşitlerine transgenik
özelliklerin aktarõlarak bunlardan yararlanõlmasõ önemlidir. Böyle çeşitler, gerek yurt içinde
ve gerekse yurt dõşõnda daha çok pazar bulma şansõna sahip olacaktõr. Ancak, rekabet
üstünlüğümüz olan ürünlerde bu husus hassasiyetle ele alõnmalõdõr. Üstünlüğün ürünün
kendisinden veya çeşitten kaynaklandõğõ durumlarda, bu ürünlerin yurt dõşõnda pazarlanmasõ
belirli şartlar dahilinde yapõlmalõdõr. Rekabet üstünlüğümüz olmayan ürünlerde ise herhangi
bir kõsõtlamaya gerek yoktur. Ancak, böyle ürünlerde yine de, en azõndan orijinal kademede
tohumluk pazarõnõn elimizde tutulmasõ açõsõndan gerekli şartlarõn sağlanmasõna dikkat
edilmelidir.
6.5.4.2. Ülkemiz açõsõndan değerlendirilmesinde fayda olan bir başka husus ise da,
ihtiyacõmõz olan belirli özellikler için gen satõn alõnmasõdõr. Ancak, bunun maliyeti bir hayli
yüksek olacaktõr. Buna rağmen, faydalõ olacak durumlarda gen satõn alõnmasõ uygun olabilir.
Satõn alõnacak genlerin, halen üretimde kullanõlan çeşitlere aktarõlmasõnõn üretimde kayda
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değer artõşlar sağlamasõ, üretim maliyetlerini düşürmesi ve bu çeşitlerin uzun süre üretimde
kalma şansõnõn olmasõ durumunda gen satõn alma yoluna gidilebilir.
6.5.4.3. Transgenik çeşitlerin ülkemizde geliştirilmesi ile ilgili çalõşmalar bir an önce
etkinleştirilmelidir. Halihazõrda, ülkemizde pek çok bireysel çalõşmalar yürütülmekte olup bu
konunun devlet politikasõ haline getirilerek iç kaynaklardan desteklenmesi gerekir.
Sonuç olarak:
•

Transgenik bitkiler ile ilgili mevzuat hazõrlõk çalõşmalarõ, Avrupa Birliği’ne

adaylõğõmõzõn kabulünü de göz önüne alarak AB yönetmeliklerine uyumlu olarak bir
an önce tamamlanmalõdõr.
•

Ülkemizde genetik kaynağõ bulunan türlere ait transgeniklerin ülkemizde

geliştirilmesine ve ithalatõna izin verilmemelidir.
•

Ülkemizde transgenik ürünlerin güvenli üretimini ve kullanõmõnõ sağlayacak

Biyogüvenlik Sistemi kurulmalõdõr.
•

Transgenik ürünlerin ülkemizde geliştirilebilmesi için gerekli tedbirler alõnmalõ

ve alt yapõ oluşturulmalõdõr.
•

Transgenik bitkiler ve bitkisel biyoteknolojilerin önümüzdeki yõllarda tarõmsal

üretimde oynayacağõ önemli roller göz önüne alõnarak; ilk aşamada yurtdõşõnda
geliştirilen bitkisel biyoteknolojilerin ülke tarõmõnõn hizmetine sunulmasõ için gerekli
araştõrmalar yapõlmalõdõr. Bu amaçla, gerekli olan yurtiçi araştõrma kapasitesi,
laboratuvar ve tesislerin oluşturulmasõ, insan gücü kaynaklarõnõn geliştirilmesi için
tedbirler alõnmalõ ve her türlü yapõsal, kurumsal ve yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr.

7. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMU İLE ULUSLARARASI
ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BEKLENEN GELİŞMELER.
7.1. Türkiye tohumculuk endüstrisi, ülkenin tarõmsal varlõğõ veya potansiyeli ile
karşõlaştõrõldõğõ zaman, henüz emekleme safhasõndadõr. Ülkemizin agro-ekolojik ve sosyoekonomik bakõmdan sahip olduğu üstünlüklere rağmen tohumculuk endüstrisinin yeterli
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seviyede gelişemediği, iç pazara ve dõş satõma yönelik üretim kapasitesinin oldukça sõnõrlõ bir
seviyede kaldõğõ görülmektedir. Tohumculuk endüstrisi, son 20-25 yõlda bütün dünyada
önemli değişim ve gelişmeler göstermiştir. Çiftçilerin üretim ve karlarõnõ maksimize edecek
tohumluklarõ bilinçli bir şekilde talep edip, tarõmsal faaliyetlerinde daha çok kullanõr duruma
gelmeleri, tohumluk üretimi konusundaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ve nihayet dünya
ticaret ve ekonomisinde yaşanan değişimler ve globalleşme eğilimleri, uluslararasõ tohumluk
ticaretinin artmasõna ve bu bağlamda pek çok ülkenin tohumculuk endüstrilerinin büyüyüp,
gelişmesine imkan tanõmõştõr.
7.2. En çok tohumluk üreten ve dõş satõm yapan ülkeler, Batõ Avrupa ve Kuzey
Amerika’da yer almaktadõr. Bu ülkelerin başõnda ABD, Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika,
Danimarka, Japonya, Avustralya, Arjantin gibi ülkeler gelmektedir. Bunlarõn hepsinde
tohumculuk endüstrisinin mihverini özel sektör kuruluşlarõ teşkil etmektedir. Bu kuruluşlarõn
bir kõsmõnõ halen küçük ve orta büyüklükte aile şirketleri oluşturmakla birlikte, son 15-20 yõl
zarfõnda sektörde görülen şirket birleşmeleri ve başka sektörlerde de faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin tohumculuk sektörüyle bütünleşme eğilimleri, bu sektörde çok-uluslu
nitelikte yeni bir oluşum ve yapõlanmanõn ortaya çõkmasõ sonucunu doğurmuştur.
7.3. Nitekim sebze, tarla bitkileri gibi değişik türlerde çalõşan şirketlerin daha büyük
gruplar şeklinde bir araya gelmeleri, gõda ve tarõmsal kimyasal ve ilaç üreten şirketler ile
tohumculuk şirketlerinin birleşmesi ve nihayet son zamanlarda biyoteknoloji konusunda
faaliyet gösteren çok-uluslu dev şirketlerle küçük ve orta-ölçekteki çeşit geliştirme ve
tohumculuk şirketlerinin yeni ortaklõklar ve şirket gruplarõ halinde bütünleşmesi sektördeki
yeni oluşumun örnekleridir. Dünya ölçeğinde görülen bu şirket birleşmeleri veya
ortaklõklarõnõn etkileri Türkiye tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren çok-uluslu
ortaklõklara veya yabancõ şirketlerle partnerlik ilişkisi olan yerli şirketlere de yansõmaktadõr.
7.4. Sermaye, üretim, toplam ciro, AR-GE faaliyetleri ve teknoloji geliştirme kapasitesi
açõlarõndan ele alõndõğõ zaman Türkiye tohumculuk endüstrisinin, bu konuda ileri gitmiş
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dünya ülkelerinin tohumculuk endüstrilerine nazaran ancak sõnõrlõ boyutlarda bir varlõk ve
öneme sahip olduğu söylenebilir. Türkiye yurt içindeki araştõrma kuruluşlarõ tarafõndan
geliştirilen çeşit sayõsõ, tescili yapõlan bitki türü sayõsõ, tescil edilmiş bitki çeşidi sayõsõ, tüm
türlerde üretilen yõllõk toplam sertifikalõ tohumluk miktarõ, muhtelif bitki türlerinde ekim
alanõna orantõlõ olarak her yõl yenilenen sertifikalõ tohumluk miktarõ bakõmõndan tohumculukta
ileri gitmiş ülkelerin pek çoğuna nazaran oldukça geri durumdadõr.
7.5. Ülkemiz tohumluk endüstrisi tarafõndan üretim ve ithalat yoluyla tedarik edilen
toplam ticari tohumluğun parasal değerinin tüm dünya için söz konusu olan ticari tohumluğun
parasal değerinin yaklaşõk % 0.5’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu oranlar ABD,
Japonya, Fransa, Almanya

ve Hollanda için sõrasõyla

% 15, %8, %5, %3 ve % 1

civarõndadõr. Diğer taraftan, dünya toplam tohumluk ihracatõ ve ithalatõ içerisinde ülkemizin
payõnõn sõrasõyla yaklaşõk % 0.5 ve % 2 civarõnda olduğu tahmin edilmektedir.
7.6. Bununla beraber Türkiye, iç pazar tohumluk talebi, tohumluk üretimi ve dõş satõmõ
bakõmõndan

yüksek potansiyele sahip bir ülke olarak kabul edilebilir. Tohumculuk

sektörünün gelişmesini tamamlamasõ, ülkemizde özellikle tohumluk üretim sistemini
destekleyecek etkili bir araştõrma ve geliştirme kapasitesi vücuda getirilmesi durumunda,
ülkenin sahip olduğu ekolojik ve diğer üstünlüklerin ihrac amaçlõ kaliteli tohumluklarõn
üretilmesi ve pazarlanmasõnda teşvik edici rol oynayacağõ beklenmektedir.
7.7. Türkiye’nin, tohumculuk sektörü bağlamõnda bir dizi uluslararasõ anlaşmalara taraf
olmasõ ve ilişkiler içinde bulunmasõ söz konusudur. Dünya Ticaret Örgütü ve ilgili
uluslararasõ anlaşmalar kapsamõnda gündeme gelebilecek ticari ilişkiler sadece tohumluğa
özgü olmayõp diğer mallarõ da kapsamaktadõr. Bu sebepten burada uluslararasõ tohumluk
ticaretinin kolaylaştõrõlmasõ hususuna temas edilmemiştir. Bununla beraber, tüm fikri ve sõnai
haklar için söz konusu olmakla birlikte, yeni bitki çeşitlerinin ve bitki õslahçõ haklarõnõn
korunmasõ ile ilgili uluslararasõ yükümlülük, ilişkiler ve anlaşmalara, özellikle UPOV üyeliği
konusuna özellikle temas edilecektir.
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7.8. Türkiye henüz Uluslararasõ Yeni Bitki Çeşitleri Koruma Birliğine (UPOV) üye
değildir. Bu üyeliğin gerçekleşebilmesi için ülkemizde, UPOV tarafõndan da tasvip görecek
bir ulusal Çeşit Koruma Kanunu’nun çõkarõlmasõ gerekmektedir. Türkiye 31 Aralõk 1999
tarihi itibariyle böyle bir kanunu çõkarmak üzere uluslararasõ nitelikte taahhütlerde
bulunmuştur. Halihazõrda 50’ye yakõn ülke UPOV’a üyedir ve bir o kadar ülke ise üyelik için
başvurmuş veya hazõrlõk yapma durumundadõr.

UPOV, uluslararasõ anlamda yeni bitki

çeşitleri üzerindeki sõnai haklarõ bir başka ifade ile Bitki Islahçõ Haklarõnõ savunma ve
korumayõ amaçlamaktadõr.
7.9. Türkiye’nin UPOV’a üye olmasõ, özellikle kendine döllenen bitki türleri için geçerli
olmak üzere,

başka ülkelerde õslah edilen yeni bitki çeşitlerinin ülkemize transfer edilmesi

sürecini hõzlandõracaktõr. Bunun yanõsõra, UPOV’a üye olmak suretiyle ülkemiz teknik
işbirliği imkanlarõna kavuşacaktõr. Türkiye halihazõrda õslahçõ haklarõna azami riayeti
göstermekle birlikte, ülkemizin bu konudaki kararlõlõk ve hassasiyetini uluslararasõ geçerliliği
olan yasal bir düzenleme ile pekiştirmesi tohumculuk endüstrisinin gelişmesi üzerine olumlu
etkiler yapacaktõr. Diğer taraftan, ülkemizde Çeşit Koruma Kanunu ile õslahçõ haklarõnõn
teminat altõna alõnmasõ, yurt içinde yeni bitki çeşitlerini õslah etmek için sermaye, iş gücü ve
zaman harcayan araştõrõcõ kişi ve kuruluşlarõ özendirmek suretiyle teknolojik ilerleme ve
değişimi hõzlandõrmaya katkõda bulunacaktõr.
7.10. Türkiye tohumculuk endüstrisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkõnma Teşkilatõ (OECD)
ile olan ilişkilerini 1966 yõlõndan beri devam ettirmektedir. Sebzeler hariç bu teşkilatõn
tohumluk sertifikasyon programlarõndan hepsine dahil olan ülkemiz, ilgili türlere ait
tohumluklarõn üretilmesi ve sertifikalandõrõlmasõnda çeşit safiyetini esas alan gerekli
uygulamalarõ yapmaya devam etmektedir. Günümüzde, uluslararasõ tohumluk ticaretinde en
başta ve en sõk aranõlan belge OECD Tohumluk Sertifikasõ’dõr. Türkiye’nin yurt dõşõna sattõğõ
tohumluklarõn hemen hemen hepsinde OECD standardlarõna göre hazõrlanmõş ve onaylanmõş
sertifika ve etiketler yer almaktadõr.
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7.11. Ülkemizin ISTA (Uluslararasõ Tohumluk Testi Birliği) üyeliği 1963 yõlõndan beri
devam etmektedir. Tõpkõ OECD tohumluk sertifikalarõ gibi, ISTA standardlarõna uygun olarak
ülkemizde hazõrlanan tohumluk analiz sertifikalarõ da ülkemizden ihraç edilen tohumluklarõn
uluslararasõ kalite belgesi olarak alõcõ ülkeler tarafõndan itibar görmektedir. ISTA tarafõndan
ülkemizde tanõnan laboratuvar olan Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Ankara, Tohumluk Tescil
ve Sertifikasyon Merkezi uzun zamandan beri, bütün alt yapõ ve personel yetersizliklerine
rağmen, başvurusu yapõlan tüm tohumluklarda kontrol ve analiz görevini başarõ ile
yürütmektedir.
7.12. OECD

ve ISTA

Tohumluk Sertifikalarõndan ayrõ olarak ülkemizden Avrupa

Topluluğu ülkelerine yapõlacak tohumluk ihracatlarõnda, muhtelif türler için Avrupa
Topluluğu (EEC) Eşdeğerliği aranmaktadõr. Türkiye bir kõsõm bitki türlerine ait
tohumluklarda Avrupa Topluluğu Eşdeğerliği hakkõna sahiptir ve ihraç amaçlõ tohumluklarda
üretim, kontrol ve sertifikasyon hizmetleri de yürütmektedir. Diğer taraftan ülkemiz,
uluslararasõ bitki karantinasõ anlaşmalarõ çerçevesinde tohumluk ihracat ve ithalatõnõ
gerçekleştirmektedir. Tohumluk ve bitkisel çoğaltõm materyali sağlõğõ ve karantinasõ
yönlerinden ülkemizin yüklendiği uluslararasõ görevler ve sorumluluklar bulunmaktadõr.
7.13. Uluslararasõ tohumluk, fidan ve benzeri çoğaltõm materyali ticaretinin standartlara
dayandõrõlmasõ ve kolaylaştõrõlmasõ amacõyla çok uzun yõllar önce tesis edilmiş ISTA, OECD
Tohumluk Programlarõ,

AT (Tohumluk) Eşdeğerliği ve UPOV gibi kuruluş ve faaliyetlerin

daha gelişerek devam etmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, özellikle bir aday ülke olarak AB
ile olan tohumluk ticaretimizde daha ayrõcalõklõ ve sorumluluk gerektiren uluslararasõ
ilişkilerin ortaya çõkmasõ muhtemeldir. Ülkemizin bütün bu uluslararasõ norm ve standartlara
uygun hareket edebilmesinin sağlanmasõ için, ülkemizde yetiştirilen bitkisel çoğaltõm
materyalinin genetik, fiziksel, fizyolojik ve patolojik kalitesinin sõkõ bir şekilde denetlenmesi
gerekmektedir. Bunu sağlayacak kurumsal ve fiziksel alt yapõnõn, işlev için elverişli ve dünya
standartlarõ ile uyumlu duruma getirilmesinin tohumluk dõş ticaretini etkileyeceği açõktõr.
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8. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
8.1. YASAL DÜZENLEMELER
8.1.1. Tohumculukla ilgili yasal düzenlemelerin yeterli ve günün ihtiyaçlarõna cevap
verebilecek durumda olmasõ, tohumculuk endüstrisinin işleyişi ve tohumluklarda kalite
güvencesinin sağlanmasõ bakõmõndan son derece önemlidir. Tohumculukla ilgili yasal
düzenlemeleri, başlõca;
• Çeşit geliştirme, çeşit tescili ve performansõ ile ilgili çalõşmalar,
• Çeşit koruma sistemi,
• Tohumluk veya fide, fidan sertifikasyonu,
• Tohumluk testleri,
• İç ve dõş ticarete yönelik pazarlama denetimi,
• Tohum sağlõğõ ve karantina alanlarõ bağlamõnda ele almak mümkündür.
8.1.2. Ülkemizde tohumculuk konusundaki temel kanun 1963 yõlõnda çõkarõlmõştõr.
“Tohumluklarõn Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkõnda Kanun” olarak isimlendirilen
308 Sayõlõ bu kanun ve daha sonra ona bağlõ olarak çõkarõlan ilgili yönetmelik, tebliğ ve
talimatlar bu gün bütünüyle ülkemiz tohumculuk mevzuatõnõ oluşturmaktadõr. Söz konusu
kanun esas itibariyle yeni bitki çeşitlerinin tescili, tohumluklarõn sertifikalandõrõlmasõ,
pazarlanan tohumluklarõn kalite yönünden standartlara uygunluğunun sağlanmasõ, tohumluk
ithalat ve ihracatõ ile

bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli devlet

organizasyonunun yapõlandõrõlmasõ amacõnõ taşõyan hükümler içermektedir. Buna karşõlõk
tohum sağlõğõ ve karantinasõ ile ilgili hususlar bu kanun kapsamõ dõşõnda tutularak 6968 Sayõlõ
Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu çerçevesinde mütalaa edilmiştir. Diğer taraftan, 1994
yõlõnda çõkarõlan bir yönetmelik ile 308 Sayõlõ Kanun çerçevesinde bitki çeşitlerinin
korunmasõna yönelik bir düzenleme yapõlarak böylece

Kanun’un bu konudaki eksikliği

giderilmeye çalõşõlmõştõr.
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8.1.3. 308 Sayõlõ kanun çok uzun süreden beri ülke tarõmõ ve tohumculuk sektörüne
önemli katkõlar sağlamaya devam etmiştir. Bununla beraber muhtelif açõlardan bakõldõğõ
zaman Kanun’un gerek içerik, gerekse anlatõm itibariyle günümüz tohumculuğunun
ihtiyaçlarõna tam olarak cevap veremediği bu sebeple de yürürlük müddeti esnasõnda yapõlan
madde ilaveleri, yönetmelik, tebliğ ve talimat değişiklikleri ile güncelleştirilmeye,
eksiklerinin tamamlanmaya ve kapsamõnõn genişletilmeye çalõşõldõğõ görülmektedir. Zira,
yaklaşõk yarõm yüzyõl önce ülkemizde geçerli olan kurumlar, ekonomik yapõ ve anlayõşa göre
hazõrlanmõş olan bu kanun ve ilgili yönetmelikler, özel sektör ağõrlõklõ bir tohumculuk
endüstrisinin oluşum ve gelişiminin söz konusu olduğu günümüzde zaman zaman elverişsiz
ve kõsõtlayõcõ durumlar ortaya koymaktadõr.
8.1.4. Halihazõrda 308 Sayõlõ Kanun’da hissedilen en önemli eksiklik Çeşit Koruma
ile ilgili hükümlerin uluslararasõ ölçekte geçerli görülmemesidir. Bunu gidermek için 308
Sayõlõ Kanun’dan ayrõ olarak bir Çeşit Koruma Kanunu’nun çõkarõlmasõ gerekmektedir. Bu
amaçla uzun zamandan beri yürütülen çalõşmalar sonucunda Uluslararasõ Çeşit Koruma
Birliği’nin taleplerini de karşõlayacak şekilde, yeni ve ülkemiz şartlarõna özgü bir kanun
taslağõ hazõrlanarak Başbakanlõğa sunulmuş durumdadõr. Başka ülkelerde geliştirilen bitki
çeşitlerinin ülkemiz tarõmõnõn hizmetine sunulmasõnõ çabuklaştõrmak ve ayrõca ülkemizdeki
çeşit geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek için bu kanun taslağõnõn bir an önce
Parlemento’dan geçmesi gerekmektedir. Bu konu en kõsa zamanda çözüme kavuşturulmalõdõr.
8.1.5. Diğer taraftan, 308 Sayõlõ Kanun’un yürürlükte olduğu 36 yõl zarfõnda
tohumculuk bilim ve teknolojisi ile ulusal ve uluslararasõ tohumluk ticaretinde bütün dünyada
çok önemli değişimler yaşanmõştõr. Bu itibarla ticari, hukuki, bilimsel ve teknolojik alanlarda
evrim gösteren kavram, tanõm ve terimlerin Kanunda ifadesini bulmasõ, başlangõçta gerek
kavram gerekse anlatõm olarak yer verilmemiş bazõ hususlarõn ise Kanun kapsamõna dahil
edilmesi ve tohumculuk sektöründe yaşanan hukuki sorunlarõn ortadan kaldõrõlmasõ için 308
Sayõlõ Kanun’un yeniden ele alõnmasõ, güncel ihtiyaçlara zorlamasõz şekilde cevap verebilecek
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bir içerik ve anlatõma kavuşturulmasõ gerekir. Bu konuda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ
tarafõndan başlatõlmõş olan çalõşmalar bir an önce sonuçlandõrõlmalõdõr.
8.1.6. 308 Sayõlõ Kanun’da yapõlmasõ gereken değişiklikleri, Kanun’u oluşturan
bölüm veya kõsõmlar, Kanun’a dahil edilmesinde yarar görülen kavram veya hususlar olarak
ele almak mümkündür. Çeşit Koruma ve Bitki-Tohum Sağlõğõnõn ayrõ ayrõ Kanun’lar şeklinde
ele alõnmasõ hususu göz önünde bulundurulursa, 308 Sayõlõ Kanun’un çatõsõnõ oluşturan
tescil, sertifikasyon, test ve kontrol ile ilgili bölümlerin temel bir tohumculuk kanununda yer
almasõ gereken başlõca kõsõmlarõ ihtiva ettiği söylenebilir. Buna karşõlõk Kanun’un tümüyle
gözden geçirilmesi, günümüz şartlarõnõ olduğu kadar gelecek zamanõn ihtiyaçlarõnõ da göz
önünde bulunduracak bir taslağõn, tohumculuk sektörünü oluşturan bütün kurum, kuruluş ve
kesimlerin katõlõmõ ile yeniden hazõrlanmasõ gerekmektedir.
8.1.7. Sözkonusu Kanun’un başta ismi olmak üzere, amaç, konu ve tanõmlar
bölümleri yeniden yazõlmalõ “tohumluk” tanõmõ kapsamõna diğer bitkisel çoğaltõm materyali
de dahil edilmelidir. Çeşit tescili ile ilgili bölümde tescil, üretim izni ve ticari sebze kayõtlarõ
hususlarõna açõklõk getirilmelidir. Tohumluklarõn ve bitkisel çoğaltõm materyalinin test ve
sertifikasyonunda özel ve mesleki kuruluşlara yetki devri yapõlabilmesine imkan tanõnmalõdõr.
Tescil ve sertifikasyon konusunda görevli kamu kuruluşlarõna yardõmcõ olmak üzere
gerektiğinde, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ diğer kuruluşlarõn devreye sokulabilmesi
ve özellikle tarla kontrollerinde Bakanlõk taşra teşkilatõ personelinin eğitim ve
görevlendirilmesi hususunda, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne yetki
ve koordinasyon görevi verilmelidir.
8.1.8. Ayrõca satõşa sunulan her türlü çoğaltõm materyalinin kalite kontrolünün
yapõlmasõ hususundaki denetimlerin daha etkili bir şekilde yapõlabilmesi için ilgili bölümde
gerekli düzeltme ve değiştirmelere yer verilmelidir. Açõkta tohumluk satõşõnõn ve kanun dõşõ
tohumluk ticaretinin engellenmesi için idari ve mali bakõmdan ağõr cezai yükümlülükler
getirilmelidir. Tohumluk bayi ve satõcõlarõnõn izlenmesi ve denetimi hususunda etkili
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düzenlemelere yer verilmelidir. Bitkisel çoğaltõm materyallerinin piyasa denetimi ve kalite
kontrolü ile ilgili olarak hangi kuruluşlarõn görevli olduğu ve bunlarõn yetki ve sorumluluklarõ
açõklõkla belirtilmelidir.
8.1.9. Ülkemizde uzun zamandan beri çeşidi, menşei, fiziksel ve biyolojik özellikleri
belirsiz çoğaltõm materyalinin ticaretine göz yumulmasõ, çiftçilerin vasõfsõz ve kalitesiz
tohumluk, fide ve fidanlarõ kullanmasõ hususunda adeta teşvik edici rol oynamaktadõr. Bu
itibarla, sertifikasõz tohumluklarõn ticaretini kesinlikle engelleyecek her türlü yasal veya idari
düzenlemeler mutlaka yapõlmalõdõr. Gelişmiş ülkelerin hiç birisinde bu şekilde çeşidi, menşei
belirsiz, ambalajsõz, etiketsiz, işlem görmemiş materyalin ticaretine izin verilmemektedir.
8.1.10. Hazõrlanacak yeni Kanun taslağõnda ayrõca, ülkemizde değişik bitki türleri için
en elverişli tohumluk üretim alan veya bölgelerinin belirlenmesi, bu konuda özellikle ön bitki,
rotasyon ve izolasyon şartlarõnõ yerine getirmede tohumluk üretici kuruluşlarõn karşõlaştõğõ
zorluklarõn en aza indirilmesi hususunda düzenlemeler yapma bakõmõndan Tarõm ve Köyişleri
Bakanlõğõna yetki verilmelidir. Satõşa sunulan tohumluklara tohumluk üreticisi tarafõndan
sağlanacak garantinin kapsamõ ile ilgili hükümler konulmasõ bu konuda zaman, zaman
yaşanõlan anlaşmazlõk ve sorunlarõn çözümüne katkõda bulunacaktõr. Tohumla yayõlan
tehlikeli yabancõ otlarla ilgili engelleyici veya kõsõtlayõcõ hükümler getirilmelidir.
8.1.11. Diğer taraftan, özellikle ülkemiz buğday ve arpa tohumculuğunun gelişimi için
önemli bir engel teşkil eden 5254 Sayõlõ “Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi
Hakkõndaki Kanun” yürürlükten kaldõrõlmalõdõr. Bilindiği üzere, 1948 yõlõnda çõkarõlan bu
Kanun 52 yõldan beri çok değişik ortam ve şartlarda, çoğu zaman ise zorlamalarõn sonucu
olarak, amacõ ve kapsamõ dõşõna çõkõlarak uygulana gelmiştir. Kanun’un hedef aldõğõ “muhtaç
çiftçi”lerin belirlenmesinde izlenen hayli sübjektif değerlendirmeler, tohumluklarõn çiftçilere
intikali sürecinde yaşanan kaçõnõlmaz gecikmeler, birim alan için öngörülen tohumluk tahsis
miktarlarõnõn son derece yetersiz oluşu, alacak tahsilinde yaşanan güçlükler ve bütün bunlarõn
ötesinde yer, yer ve zaman, zaman vaki olan taleplerin sebep ve gerekçeleri, bu Kanun’a göre
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yapõlan tohumluk tedariklerinin sosyal ve ekonomik yararlõlõğõ hususunda ciddi tereddütlere
yol açmaktadõr.
8.1.12. Buğday ve arpa tohumculuğunda çok ağõrlõklõ bir yere sahip olan TİGEM’in
her yõl ürettiği tohumluklarõn miktar olarak hemen, hemen yarõsõnõn 5254 Sayõlõ Kanun’a göre
dağõtõlõyor olmasõ buğday ve arpa tohumculuğun gelişmesini fevkalade olumsuz yönde
etkilemektedir. Ayrõca, bu haliyle 5254 Sayõlõ Kanun uygulamalarõ açõk bir haksõz rekabet
ortamõ yaratarak, özel sektör tohumculuk kuruluşlarõnõn buğday-arpa tohumculuğu sahasõna
girmesine ve bayilik sisteminin oluşmasõna da önemli bir engel teşkil etmektedir. Zira
bilindiği gibi, her yõl 5254 Sayõlõ Kanun çerçevesinde satõlan çok miktarda tohumluk, mahsul
fiyatõnõn da altõnda piyasaya intikal etmektedir. 5254 Sayõlõ Kanun’un, tabii afet ve benzeri
gerekçelerle günümüzde yerine getirmesi istenilen bazõ işlevlerin ancak, çõkarõlacak bir tarõm
sigorta veya ürün sigorta kanunu ile en iyi bir şekilde sağlanabileceği hususu göz önüne
alõnarak bu amaca yönelik yeni bir yasal düzenleme yapõlmalõdõr.
8.1.13. Ülkemizden yapõlan tohumluk ihracatõnõn artõrõlabilmesi için ekolojik veya
organik tarõmda kullanõlan tohumluklarõn üretimi ve denetimi esaslarõ belirlenmelidir.
Türkiye'nin bu konuda herhangi bir uluslararasõ yükümlülüğü söz konusu olmamakla birlikte,
özellikle AT ülkelerine yapõlacak ekolojik tarõm amaçlõ tohumluklarõn sertifikalandõrõlmasõ ve
kontrolü için gerekli mevzuat değişikliklerinin hazõrlanmasõ ve uygulamaya konulmasõ yararlõ
olacaktõr.
8.1.14. Tohumculuk sektörünün yeniden ve çağdaş bir şekilde yapõlanmasõna imkan
tanõmak için tohumluk ve bitkisel çoğaltõm materyali yetiştiricileri, üreticileri, bayi ve
satõcõlarõnõn mesleki kuruluşlar olarak organize edilmesini teşvik edici düzenlemeler
yapõlmalõdõr. Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, özel sektör ve meslek kuruluşlarõnõn
tohumculuk sektörünün işleyiş, gelişim ve yönlendirilmesinde etkin rol ve görevler
üstlenmelerini sağlamak için sektörle ilgili tüm kamu kuruluşlarõnõn ve meslek gruplarõnõn
temsil edildiği bir üst organizasyonun veya yapõlanmanõn oluşturulmasõna imkan verecek
yasal çerçeve çizilmelidir. Bu organizasyonun, Batõ Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz
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tohumculuk endüstrisinin işleyişi ve gelişimi açõsõndan da son derece etkili ve belirleyici
işlevler yerine getirmesi beklenmektedir.
8.2. KURUMSAL DÜZENLEMELER
8.2.1. Türkiye tohumculuk sektörü 1960’lõ yõllarda şekillenmeye başlayan kamu
ağõrlõklõ bir planlama, yönetim, üretim, tedarik ve dağõtõm sistemi ile 1980’li yõllarõn sonlarõna
kadar gelmiştir. Bu tarihlerde sektörde gerçekleştirilen bir dizi reformlar bu endüstrinin
bilhassa üretim, tedarik ve dağõtõm segmentlerinde özel sektör kuruluşlarõnõn etkili hale
gelmesi sonucunu doğurmuştur. Bununla beraber, ülkesel tohumculuk politikalarõnõn
oluşturulmasõnda, endüstri ile ilgili güncel kararlarõn alõnmasõnda

ve tohumluklarõn test

edilmesi ve sertifikalandõrõlmasõnda halen kamu ağõrlõklõ yapõ egemen durumdadõr. Buna
karşõlõk çoğu Avrupa ülkelerinde tohumculukla ilgili mesleki kesim ve kuruluşlar endüstrinin
yönlendirilmesi ve işleyişinde önemli temsil gücü, yetki ve işlevlere sahip durumdadõr.
8.2.2. Tohumluk ve bitkisel çoğaltõm materyalinin etkin bir şekilde üretimi, tüketimi
ve değerlendirilmesi bu endüstrinin farklõ segmentlerinde yer alan meslek gruplarõ, kesimler
ile sektöre hizmet veren kamu kuruluşlarõnõn aktif ve etkileşimli bir şekilde yakõn işbirliği
içerisinde olmasõnõ gerektirir. Günümüz dünyasõnda, özel sektör kuruluşlarõ ile sivil toplum
örgütlerinin sosyal ve ekonomik hayatõn hemen her kesiminde önemli odaklar durumuna
geldiği evrensel bir gerçektir.
8.2.3. Bu itibarla, tohumculuk sektöründe önemli yer ve işlevlere sahip olan
tohumculuk kuruluşlarõ, bitki õslahçõlarõ, tohumluk yetiştiricileri, dağõtõcõlar ve son kullanõcõ
durumundaki çiftçilerin Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ rehberliği ve gözetimi altõnda bir
meslekler arasõ kuruluş oluşturulmasõna imkan sağlayacak yeni bir yapõlanmanõn yararlõ
olacağõ düşünülmektedir. Kamu, özel ve sivil toplum örgütlerini bünyesinde toplayan böyle
bir oluşum Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki benzerleri gibi tohumluk, fide ve fidanlarõn test
ve sertifikasyonu, endüstriyi oluşturan değişik meslekler ve gruplar arasõndaki uyum ve
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koordinasyonun sağlanmasõ, araştõrma, eğitim, yayõm, üretim ve tedarik faaliyetlerinin ülke ve
sektör ihtiyaçlarõna yönlendirilmesi ve kamu hizmet ve finansman yükünün azaltõlmasõnda
etkin bir rol oynayabilir.
8.2.4. Ülkemiz tohumculuğunda kurumsal düzenleme ve iyileştirme yapõlmasõ
gereken önemli bir başka alan ise tohumculuğa hizmet veren kamu kuruluşlarõdõr. Bu konuda
kamu hizmeti sağlayan kuruluşlar gerek yapõsal, gerekse yönetimsel bir bütünsellikten uzak
durumdadõr. Yakõn zaman sonra, Çeşit Koruma gibi son derece hassas ve önemli bir
sorumluluğu da üstlenmek durumunda kalacak olan tescil, test ve sertifikasyon kuruluşlarõnõn
merkez ve taşra birimleri arasõnda etkili ve uyumlu bir koordinasyonun sağlanabilmesi için bu
konuda görev yapan tüm birimlerin mevzuatõn izin verdiği ölçüde, kendi harcamalarõnõ
finanse edebilen tek başlõ bir yönetim çatõsõ altõnda toplanmasõna ihtiyacõ vardõr. Bu
yapõlanmanõn Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna doğrudan bağlõ bir Daire Başkanlõğõ şeklinde
organize edilmesinin yararlõ olacağõ düşünülmektedir.
8.2.5. Bunlardan ayrõ olarak, bu günkü mevcut yapõ içerisinde kõsa vadeli bir kõsõm
tedbirlerin alõnmasõna da acilen ihtiyaç vardõr.
Bu hususlardan bazõlarõ aşağõda belirtilmiştir;
• Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü bütün Türkiye’de
tüm bitki türleri için tescile esas olacak denemeleri planlayan, uygulayan, istatiksel analizini
yapan ve ayrõca bu konuda gerekli belge ve materyali muhafaza etmekle sorumlu kuruluştur.
Bu kuruluşumuzun, tescil denemelerine esas olan teknik çalõşmalarõ daha iyi yürütebilmesi
için güçlendirilmesi ve bu bağlamda ilgili kamu araştõrma ve tarõmsal kuruluşlarõn Tohumluk
Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü ile etkili bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde
çalõşmasõnõ özendirici idari tedbirlerin alõnmasõ gerekir.
• Ülkemizde çeşit referans koleksiyonlarõ konusunda kõsmen ve sõnõrlõ bir
şekilde başlatõlan çalõşmalarõn, tüm türlere genişletilmesi ve uygulanmasõ için gerekli finansal
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ve başka türlü destekler bir an önce sağlanmalõdõr. Bitkisel çoğaltõm materyalinin tescili ve
sertifikasyonu konusunda gerekli olan insan gücü ve alt yapõ yatõrõmlarõ öteden beri son
derece yetersiz kalmõştõr ve bu konunun ilgi ve desteğe ihtiyacõ söz konudur. Fide ve fidan
sertifikasyonu hizmetlerinin olmasõ gereken konum ve yaygõnlõğa kavuşturulmasõ ve özellikle
Avrupa Birliği ülkelerindeki seviyelerle yakõnlaştõrõlmasõ için idari düzenlemelerin yapõlmasõ
şarttõr.
• Tohumluk teknolojisi konusunda başka ülkelerde geliştirilen yeni ve etkili
laboratuvar tekniklerinin bilinmesi ve uygulanabilmesi önemlidir. Özellikle yeni bitki
çeşitlerinin tanõmlanmasõ ve moleküler karakterizasyonu konusunda çağdaş sistemlerde
kullanõlan ileri tekniklerin, bu alanda faaliyet gösteren kamu kuruluşlarõna kazandõrõlmasõ için
gerekli alt yapõnõn hazõrlanmasõ ve ilgili personelin eğitilmesi kaçõnõlmazdõr. Kullanõlan
çeşitler ile tohumluk sektörde faaliyet gösteren kuruluş sayõlarõnõn önemli ölçüde artmasõ,
günümüzde yeni bitki çeşitlerinin morfolojik ve hatta genetik yapõlarõ arasõndaki
benzerliklerin

ayõrdedilmesini

giderek

daha

zorlaştõrmaktadõr.

Bu

bakõmdan

çeşit

tanõmlanmasõ ve karakterizasyonu konusunda hassas ve süratli sonuçlar verecek tekniklerin
kullanõlmasõ çeşit koruma bakõmõndan da önem arzetmektedir.
• Halen Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkezi Müdürlüğünün sahip olduğu laboratuvar araç ve gereçleri hem sayõ ve kapasite hem
de niteliksel olarak neredeyse tümüyle yetersiz durumdadõr. Nitekim ISTA yetkilileri
tarafõndan Merkeze yapõlan bir duyuruda, 2000 yõlõnda Merkezin yeniden akreditasyonunun
gündeme geleceği bildirilmiştir. Ülkemizde ISTA tarafõndan tanõnan yegane tohumluk kontrol
ve sertifikasyon kuruluşu olan Merkezin tekrar akredite edilmemesi halinde ülkemizden
yapõlan tohumluk ihracatõ

tamamõyla duracaktõr. Bu itibarla, Merkezin laboratuvar araç-

gereçleri ve eğitimli teknik personel ihtiyacõnõn en kõsa zamanda karşõlanmasõ için gerekli
tedbirler alõnmalõdõr.
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• Ayrõca, gerek EEC, OECD ve ISTA gerekse başka ülkeler tarafõndan
ülkemizden yapõlacak tohumluk ithalatlarõnda sorun ve aksaklõklarõn yaşanmamasõ için;
halihazõrda ülkemizde bu hususta uygulanmakta olan çeşit tescil (Farklõlõk Yeknesaklõk ve
Durulmuşluk, (FYD) ve Tarõmsal Değer Ölçme Denemeleri, (TDÖ), tohumluk test ve
sertifikasyon, post-kontrol deneme ve işlemleri Avrupa Topluluğu norm ve standartlarõyla
uyumlu hale getirilmelidir. Bunun için ülkemizde bu konuda hizmet veren organizasyonlarõn
yasal ve idari bakõmlardan yeniden düzenlemelere tabi tutulmasõ, teknik kapasitelerinin
güçlendirilip, geliştirilmesi amacõyla yasal, kurumsal ve idari çalõşmalar başlatõlmalõdõr.
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