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YENİ BİR SOSYAL
SORUMLULUK
PROJESİNE
DAHA İMZA
ATTIK

TOHUM
GELECEKTİR

BU ZENGİNLİK
BİZİM

Dünya nüfusu
hızla artıyor. Yeterli ve
sağlıklı beslenmek için
gıda üretimini
arttırmalıyız.
Genetik kaynaklarımıza
ve yerel çeşitlerimize
her zamankinden daha
çok ihtiyacımız var.

Türkiye endemik türler
ve yerel çeşitler
açısından çok zengindir.
Bu zenginlik gıda
güvencesinin teminatıdır.
Genetik kaynaklarımızı
korumak gelecek
nesiller için
çok önemlidir.

BİRLİKTE
BAŞARABİLİRİZ

YENİ YASALARLA
DESTEKLENMELİYİZ

Birliğimizin
Yerel çeşitlerin
destekleyeceği eğitim,
korunmasını
yayım faaliyetleri ve
kolaylaştıracak
bilimsel çalışmalarla biyo yasal düzenlemeler
kaçakçılığı önlemek ve
konusundaki
gen bankamıza daha eksikliklerin giderilmesi
çok materyal
için ilgili kurumlarla
sağlamak için biraraya
daha etkin
geldik.
çalışıyoruz.

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DERGİSİ
TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ
TURKISH SEED UNION

ABOUT TÜRKTOB

TÜRKTOB HAKKINDA
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 2008 yılında, 5553 sayılı
Tohumculuk Kanunu’yla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde ilk
ve tek meslek üst kuruluşudur.

Founded in 2008, as a result of Seed Law no. 5553, Turkish
Seed Union (TÜRKTOB) is the first and still the only professional
umbrella organisation in this sector with public institution status.

Yedi Alt Birliği bünyesinde bulunduran TÜRKTOB, otuziki bin
üyesiyle tohumculuk sektörünü yurt içinde ve yurt dışında
etkin şekilde temsil eder.

Incorporating seven sub-unions, and 32.000 members,
TÜRKTOB effectively represents the seed sector both in Turkey
and overseas.

TÜRKTOB, bünyesindeki birliklerin bir birlik anlayışı içinde
gelişmesi ve çalışması için gayret gösterir.

TÜRKTOB makes every effort to create a sense of unity with its
sub-unions so that they can develop and work better as union.

Bitkisel üretimin temeli olan sertifikalı sınıftaki tohumlukların
etiketlerini en hızlı şekilde tedarik eder.

TÜRKTOB supplies labels for certified class seeds as soon as
possible, which is the basis for crop production.

TÜRKTOB, düzenlediği eğitim programları, fuarlar, çalıştaylar,
uluslararası sempozyumlar vb. organizasyonlarla da sektörü
ve diğer ilgili kurumları bir araya getirerek mesleki ve ticari iş
birliği ortamları sunar.

TÜRKTOB brings together the sector with other related
institutions by providing environments for professional and
commercial cooperation, through the organisation of various
events, such as training programmes, fairs, workshops,
international symposia etc.

Tohumculuk sektörünü medyada temsil eden TÜRKTOB, halka
ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında bulunur.
TÜRKTOB ve Alt Birlikleri ayrıca bilimsel ve aktüel yayınlarıyla
da sektöre hizmet vermektedir.

Bitki Islahçıları
Alt Birliği

Fidan Üreticileri
Alt Birliği

Fide Üreticileri
Alt Birliği

Representing the seed sector in the media, TÜRKTOB fosters
public relations and participates in promotional activities.
TÜRKTOB and its sub-unions also serve the sector through
scientific and contemporary publications.

Süs Bitkileri Üreticileri
Alt Birliği

Tohum Dağıtıcıları
Alt Birliği

Tohum Sanayicileri ve
Üreticileri Alt Birliği

Tohum Yetiştiricileri
Alt Birliği

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ
TURKISH SEED UNION

“ Tohumun İzinde”
“In Search Of Seed”

www. turktob .org.tr

TARIM TOHUMLA BAŞLAR
AGRICULTURE BEGINS WITH SEED
HEPİMİZ BİLİYORUZ!
Dünya nüfusu ile birlikte
gıda talebi de artıyor.
Buna karşın tarım alanları
hızla azalıyor.

The demand for food is
increasing along with the world’s
population.
However, agricultural land is
rapidly declining.

WHY ARE WE IN
SEARCH OF SEED?

TOHUMUN İZİNİ
NEDEN SÜRÜYORUZ?

Yetersiz beslenme ve açlık
dünyanın en büyük sorunu olabilir.
Zengin yerli gen kaynaklarıyla,
tarımsal biyolojik çeşitliliği
ile Anadolu’muz bu sorunun
çözümünün anahtarı ve
geleceğimizin garantisidir.

Aynı büyüklükteki tarım
alanından daha çok ve daha
kaliteli ürün almanın en
etkili yolu yüksek verimli
çeşitlerin ve sürdürülebilir
bitki yetiştirme tekniklerinin
kullanılmasıdır.

WE ALL KNOW!

Malnutrition and famine in the
world could become the greatest
problem. With its rich local
gene resources and agricultural
biodiversity, Anatolia is both the
key to our future and the solution
to this problem.

The most effective way
to increase crop production
and quality, from the same
area of agricultural land,
is through the use of high
yielding varieties and
sustainable cultivation
methods.

Tarımda verimi, üründe kaliteyi artırmaktan başka çaremiz yok!
We have no alternative other than to increase agricultural yield and quality!

YEREL ÇEŞİTLERİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR
OUR LOCAL VARIETIES ARE NOT UNPROTECTED
Ülkemiz ekolojik koşullarına
uygun, yüksek verimli
çeşitlerin
geliştirilebilmesi için en
önemli
ıslah materyali, yerel genetik
çeşitliliğimiz ve yerel tohum
kaynaklarımızdır.

The most important breeding
material for developing high
yielding varieties suitable for
Turkey’s ecological conditions
is through the county’s local
genetic diversity and
local seed resources.

Over thousands of years,
these resources have
developed resistance to
many negative conditions
and are consequently the
most important breeding
material, as well as one
of the most significant
elements in overcoming
the many problems that
we could face
in the future.

Bu kaynaklar
binlerce yıllık süreçte birçok
olumsuz şartlara karşı
dayanıklılık geliştirdikleri için
günümüzde
en önemli ıslah materyali ve
gelecekte karşılaşabileceğimiz
birçok problemi aşmada
önemli bir unsurdur.

Türkiye Tohumcular Birliği olarak,
“Tohumun İzinde Projesi” ile işte bu kaynakların yerinde veya
gen bankasında korunmasını sağlamak için yola çıktık.
With the ‘In Search of Seed’ project, the
Turkish Seed Union is launching in situ and ex situ
conservation of these resources and local varieties.

TOHUMLAR TORUNA, TOHUMLAR YARINA
SEEDS FOR GRANDCHILDREN,
SEEDS FOR TOMORROW
PROJE KAPSAMINDA NELER VAR?
WHAT DOES THE PROJECT INVOLVE?
Tohumun İzinde sosyal
sorumluluk projesi
ile çocuklarımızdan
başlamak üzere
herkese tohumun
önemini ve gelecekteki
rolünü anlatan
çalışmalar yapıyoruz.

Biyokaçakçılığın boyutu ve
ülke ekonomisine
verdiği zararlar konusunda
bilinçlendirme faaliyetleri
gerçekleştiriyoruz.

The ‘In Search of Seed’
social responsibility project
includes work that aims to
communicate to everyone,
starting with our children,
the importance of seed and
its role in the future.

Awareness raising
activities are carrying
out to draw attention
to the scale of
bio-smuggling and
its damage to
the national
economy.

Biyolojik çeşitliliğimiz, genetik kaynaklarımız, yerel tohum çeşitlerimiz
geleceğimize aktarılacak en değerli mirastır.

PROJELERİNİZİ DESTEKLİYORUZ
WE SUPPORTS YOUR PROJECTS
Gen kaynaklarımızın
ve yerel çeşitlerimizin
korunması, toplanması
ve değerlendirilmesi için
paydaşlarımıza ve
gönüllülerimize
proje bazında destek
sağlıyoruz.

Activities of our
stakeholders and volunteers
in conservation, collection
and safeguarding
of our gene resources
and local varieties
are supported
in the project basis.

Başvuru için / To application:
www.turktob.org.tr/tr/tohumun-izinde

Yerel çeşitler
konusunda daha etkin
bir yasal mevzuat
oluşturulması
için çalışıyoruz.

IN SEARCH
OF SEEDING

Work is
undertaken
to ensure the
creation of more
effective
legislation for
local varieties.

Our biological diversity, genetic resources and
local varieties offer a most valuable legacy for future generations.

PROJEDEN NELER BEKLİYORUZ?

Tohumun gücü ve
gelecekteki rolü
konusunda bilinç
oluşturulacak.
Increase awareness on
the power of seed and
its role in the future.

Biyokaçakçılıkla ilgili
farkındalık oluşması
sağlanacak.

Gen kaynaklarının
muhafazasının önemi
konusunda kamuoyu
oluşturulacak.
Create awareness on
the protection of gene
resources.

Toplama işi bizzat
yapılarak materyal
gen bankasına
kazandırılacak.
The collection will be
made by
union itself
and
the gene bank
will be enriched
with the material.

Create awareness about
bio-smuggling.

bio

WHAT DO WE ENVISAGE FROM THE PROJECT?

Sektörün kaynağı olan
materyalin zenginliğine
katkı sağlanacak.
Enrich the existing
material
which is the source of
Create
the
sector.

awareness
about
o-smuggling.

Toplumun geniş
kesimlerinin
ilgilenmesi
sağlanarak
bu kaynakların
sahiplenilmesi duygusu
geliştirilecek.
Create awareness of these
resources and develop a
sense of ownership across
broad sections of society.

Özellikle okullarda
gençlere yönelik
çalışmalarla gelecek
nesillerde de bu
hassasiyetin şimdiden
oluşmasına katkı
sağlanacak.
Establish sensitivity
for future generations,
through awareness
activities, particularly for
young people in schools.

Yapılacak doküman
oluşturma çalışmaları ile
konuyla ilgili bilgilerin
sonraki dönemlerde de
kullanılmasına olanak
sağlanacak.
Use the information
gathered to create
a database that will
contribute to the future
studies.
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Bitki Islahçıları
Alt Birliği

Fidan Üreticileri
Alt Birliği

Fide Üreticileri
Alt Birliği

Süs Bitkileri Üreticileri
Alt Birliği

Tohum Dağıtıcıları
Alt Birliği

Tohum Sanayicileri ve
Üreticileri Alt Birliği

İLETİŞİM
1309. Cadde 7B/1 A.Öveçler - Ankara - TÜRKİYE
T: 0 312 472 81 72-73 F: 0 312 472 81 93 turktob@turktob.org.tr

Tohum Yetiştiricileri
Alt Birliği

IN SEARCH

OF SEEDING

TURKISH SEED UNION

Sub-Union of Plant
Breeders

Sub-Union of Sapling
Manufacturers

Sub-Union of Seedling
Growing

Sub-Union of
Ornamental Plants
Producers

Sub-Union of Seed
Distributors

Sub-Union of Seed
Industrialists and
Producers

Sub-Union of Seed
Growers

CONTACT
1309. Ave. 7B/1 A.Ovecler - Ankara - TURKEY
T: +90 312 472 81 72-73 F: +90 312 472 81 93 turktob@turktob.org.tr

IN SEARCH

OF SEEDING
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LAUNCHES
ANOTHER
SOCIAL
RESPONSIBILITY
PROJECT

SEED IS
THE FUTURE

THIS RICHNESS
IS OURS

WE CAN ACHIEVE
IT TOGETHER

World population is
growing fast.
We should increase
food production for
sufficient and
healthy nutrition.
We need our genetic
resources and
local seeds
more than ever.

Turkey is very rich
in terms of endemic
species and
local varieties.
This richness is the
assurance of food
security. Protecting our
genetic resources are
very important for the
future generations.

We are coming together
to prevent
bio-smuggling
and provide more
material to our genetic
bank through the
education, publication
activities and scientific
work that our union
will support.

WE SHOULD BE
SUPPORTED WITH
NEW LEGISLATION
We are starting
to work more
effectively with the
relevant institutions
to overcome the
deficiencies regarding
the legal regulations
that will facilitate the
protection of the seeds
of the local species.

