
TOHUMCULUK            Dr. İlkay DELLAL, TEAE         
                                                   Dr. F. Handân GİRAY, GAP BKİB   

1.Giriş 

Her yõl Türkiye nüfusunun üzerinde bir nüfusu daha barõndõrmak 
ve beslemek zorunda kalan dünyada, gõda güvenliğinin 
sağlanmasõ en temel gereksinim olarak ortaya çõkmaktadõr. Hõzla 
artan dünya nüfusunun gõda güvenliğinin sağlanmasõ tarõmsal 
üretimin artõrõlmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. Diğer yandan tarõmda 
üretim miktarõnõn arttõrõlmasõ için birim alana yüksek oranda 
girdi kullanõmõ çevreye ve insan sağlõğõna zarar vermektedir.  Bitkisel üretimin temel 
girdilerinden olan tohum, üretimin çevreye ve insan sağlõğõna zarar vermeden 
arttõrõlmasõnda önemli rol oynarken, sertifikalõ tohumluk  kullanõmõ ile pek çok fayda 
sağlanmaktadõr.  

Sertifikalõ tohumluk,  çeşit saflõğõ tam ürün elde edilmesini ve yüksek çimlenme 
kabiliyeti sağlayarak, birim maliyeti düşürür. Islah edilmiş olmasõ nedeni ile toprak 
rutubetinden ve bitki besin elementlerinden yararlanma kabiliyeti sertifikasõz 
tohumlara oranla daha yüksektir. Ekilen tohumlarõn tamamõ aynõ günlerde çõkõş 
sağladõğõ için (yeknesak çõkõş) tarlada dalgalanma ve boşluklar olmaz, dolayõsõyla da 
ürün kaybõ görülmez. Bitkilerin tümünün gelişmesi aynõ dönemdedir. Böylece; 
bakõm, çapalama, sulama, ilaçlama gibi işlemlerin yararõ tam olarak kendini gösterir. 
Bu da üreticiye zaman ve kazanç sağlar. Olgunlaşma tüm bitkilerde aynõ zamanda 
olacağõndan hasat kolaylõğõ kolaylaşõr. Çeşit özellikleri bilindiğinden, ekim zamanõ 
tam olarak ayarlanabilir. Ürünün gelişimi sõrasõnda izlenecek olan 
uygulama (bakõm, sulama vs.) programõ bellidir. Elde edilen ürünler 
yeknesak ve kaliteli olduğundan, pazar değerleri yüksektir. Verim 
kabiliyeti diğer tohumlara göre daha yüksek olduğundan daha yüksek 
kazanç sağlar. Toprakta mevcut ve tohumla taşõnan bazõ hastalõklara 
karşõ koruyucu olarak ilaçlandõğõndan kayõplar minimum düzeydedir. 
Ekimde fazla tohum kullanõlmasõna gerek kalmadõğõndan tasarruf sağlar.   

Yapõlan pek çok araştõrma õslah edilmiş çeşitlerin, köy çeşitleri veya yerel 
populasyonlara göre % 50 kadar daha yüksek verim  artõşõ ortaya çõkardõğõnõ, hatta 
bu artõş oranõnõn bazõ durumlarda  % 100�ün üzerine dahi çõkabildiğini 
göstermektedir. Ayrõca, õslah faaliyetleri sonucunda her yõl elde edilen çok sayõda 
yeni bitki çeşidi başta verim, kalite, hastalõk ve zararlõlara dirençlilik veya 
olgunlaşma müddeti gibi pek çok vasõf bakõmõndan daha önce õslah edilmiş çeşitlere 
göre üstünlükler sergilemekte ve bu sebeple üreticiler tarafõndan kabul görmektedir 
(Uyanõk 2001). Bugün biyoteknoloji ile, özellikle tohumluklarda önemli gelişmeler 
sağlanmõştõr. Hibritasyon ve biyoteknolojik metodlarla yapõlan değişikliklerle, 
tohumlarda daha süratli büyüme, yüksek verim, hastalõk ve zararlõlara karşõ direnç, 
soğuğa ve değişik iklim şartlarõna dayanõklõlõk gibi karakterler elde edilmiştir. 
Ancak, ekolojiye uygun çeşitlerin istenilen özelliklere sahip tohumluklarõnõn yeterli 
miktarlarda sağlanmasõnda bazõ sorunlarla karşõlaşõlmaktadõr. Bunlar(Geçit 
1998);Çeşit yetersizliği ve tescil işlemlerideki aksamalar,tohumluk üretiminde 
karşõlaşõlan sorunlar,çeşit tanõtõmõ ve yayõmõnda karşõlaşõlan sorunlar, tohumluk 
dağõtõmõnda karşõlaşõlan sorunlardõr. 
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2. Dünyada Durum 

Dünyada yõlda yaklaşõk 30 milyar $ lõk tohumun satõşõ ticari olarak yapõlmaktadõr. Amerika Birleşik 
Devletleri tohum sanayi 6 milyar $ lõk satõşõyla bunun %20�sini oluşturarak en büyük pazar payõna sahiptir. 
ABD�de yaklaşõk 60 bin tohum çeşidi üretilmekte ve satõşõ yapõlmaktadõr. Dünyada en fazla tohum ithalatõ 
yapan ülkeler Meksika, Kanada, Japonya, Hollanda, İtalya, Fransa, Arjantin, İspanya ve Çin�dir. İhracatçõ 
ülkeler ise başta ABD olmak üzere Hollanda, Fransa, Danimarka, Almanya, Kanada ve Belçika�dõr. 
Dünyada en fazla tohum ticaretinin yapõldõğõ ürün ise mõsõrdõr (Anonim 2002a, 2002b).  

3. Türkiye�de Durum 

Bitkisel üretimin artõrõlmasõnda genetik potansiyeli 
yüksek ve kaliteli tohumluklarõn yurtiçi üretimle 
karşõlanmasõ ve çiftçilerce yaygõn olarak kullanõmõnõn 
sağlanmasõ temel devlet politikalarõ arasõnda yer 
almaktadõr (Anonim 1997). Türkiye�de tohumculuk 
sektöründeki üretim, tescil ve sertifikasyon, kontrol 
ve ticaret konusundaki işlemler, 308 sayõlõ ve 1963 
tarihli Tohumluklarõn Tescil ve Sertifikasyonu 
Kanunu ve buna göre çõkarõlan yönetmelikler 
çerçevesinde yürütülmektedir. 1980�li yõllara kadar 
Türkiye�de kamu ağõrlõklõ olan tohumculuk sektörü 
daha sonra, özel sektöre açõlmõş ve bu sektörde 
önemli teşvik uygulamalarõ başlatõlmõştõr. Böylece, 
dünyanõn büyük tohumculuk firmalarõ Türkiye�de 
yatõrõm yapmaya başlamõştõr. Yerli firmalar da 
yabancõlarla işbirliği veya kendi öz sermayeleri ile yeni 
yatõrõmlar yapmõşlardõr. Bu değişimin sonucu olarak 
Türkiye�de ilk yõllarda kõrka yakõn özel firma kurulmuş 
ve tohumculuk alanõnda tesislerini kurmuşlardõr.  Şu 
anda Türkiye�de tohumculuk alanõnda faaliyet gösteren 
seksenin üzerinde firma bulunmaktadõr (Anonim 
2002c). Bu firmalarõn bir kõsmõ dünyaca bilinen yabancõ 
firmalar olduğu gibi kurulduklarõ yõllardan beri 
büyüyüp sektörde önemli işlevler yüklenen yerli 
firmalar da vardõr. Tohumculuk sektöründeki 
faaliyetleri koordine etmek ve sektörü dünya 
standartlarõna taşõmak amacõyla 1986 yõlõnda kurulan 
Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TURK-
TED)�de sektörün önemli bir örgütü olarak çalõşmalarõnõ sürdürmektedir(Dinçer 1998). Özel sektörün 
tohumculuk alanõnda faaliyete başlamasõ, görev dağõlõmõnõ da beraberinde getirmiştir. Tarõm İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Zirai Donatõm Kurumu, Tariş, Çukobirlik gibi kamu kuruluşlarõ, buğday, arpa, pamuk 
ve çeşitli yem bitkileri tohumluklarõnõn üretimindeki faaliyetlerini ağõrlõklõ olarak sürdürmektedirler. Buna 
karşõn özel kuruluşlar, daha çok hibrit mõsõr, hibrit ayçiçeği, çeşitli hibrit ve standart sebze tohumluklarõnõn 
üretimine yönelmişlerdir (Anonim 2001). Türkiye�de sebze, patates, hibrit mõsõr ve hibrit ayçiçeğinde 
tohum tedarikinin tamamõ özel sektör tarafõndan karşõlanmaktadõr. Ancak kendine döllenen bitkilerde özel 
sektör katõlõmõ oldukça sõnõrlõ düzeyde kalmaktadõr. Nitekim buğday tohumluğu pazarlamasõnda özel 
sektörün payõ 1997 yõlõnda %3.1 ve 2000 yõlõnda da %13.5 oranõnda gerçekleşirken, arpa tohumluğunda 
sõrasõyla %5.4 ve %13.3�dür. Oranlarda yükselme görülmekle birlikte, artõşõn büyük bir kõsmõ özel sektörün 

Kaynak: Anonim 2002c. http://www.turkted.org.tr

Kaynak: Anonim 2002c. http://www.turkted.org.tr
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tohumluk üretimindeki payõndan çok tohum hazõrlama ve satõş 
aşamalarõndaki paylarõndan kaynaklanmaktadõr.  
Bunun en önemli nedenleri õslahçõ haklarõnõn yasal güvence altõnda 
bulunmayõşõ (Uyanik 2001) ve kendine döllenen bitkilerde çiftçilerin 
sertifikalõ tohumluk satõn alma oranlarõnõn düşük göreceli olarak düşük 
olmasõdõr. Kamu tarafõndan gerçekleştirilen tohumluk satõşlarõ Tarõm 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafõndan yapõlmaktadõr. 
TİGEM�in satõşlarõ peşin, kredili ve 8.7.1948 tarih  5254 sayõlõ  �Muhtaç 
Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi� hakkõndaki yasa 
çerçevesindedir. 5254 sayõlõ yasa çerçevesindeki uygulama, doğal 
afetlerden zarar gördüğü belirlenen çiftçilere yardõm mahiyetinde 
tohumluk sağlanmasõ şeklindeydi. TİGEM�in toplan tohumluk 
dağõtõmõnda %40�lara ulaşan bu yardõmlar, uygulamada adaletsizliğe, 
suistimale ve tohumluğun gerçek anlamda girdi olarak kabulünü 
engellemesi nedeniyle çok eleştirilmiş ve 3 Temmuz 2001 tarihinde de  
yürülükten kaldõrõlmõştõr.   

 Türkiye�de 2002 yõlõ itibariyle 60 bitki türünde 
toplam 1134 çeşit tescil edilmiştir. Tescil edilen 
çeşitlerin %65�i kamu sektörü ve %35 özel sektör 
kaynaklõdõr. Özel sektör kaynaklõ olan tescillerin 
%55�i endüstri bitkileri, %26�sõ sõcak iklim 
tahõllarõ (çeltik ve mõsõr), %7�si çayõr-mera 
bitkileri, %7�si sebze-meyve ve %5�i serin iklim 
tahõllarõdõr(buğday ve arpa). Kamu sektörü 
kaynaklõ olarak tescil edilen çeşitlerin ise %32�si 
serin iklim tahõllarõ, %24�ü endüstri bitkileri, 
%23�ü sebze-meyve, %9�u sõcak iklim tahõllarõ, 
%7�si baklagiller ve %5�i de yem bitkileridir 
(Giray 2001) 

Türkiye�de sertifikalõ tohum kullanõm oranõ, hibrit 
mõsõr ve ayçiçeğinde %100 seviyesinde olmasõna 
rağmen, kendine döllenen bitkiler olan buğday, 
arpa, baklagillerde çok az orandadõr. GAP 
Bölgesi�nde yapõlan bir araştõrmaya göre buğday 
üretiminde sertifikalõ tohum kullanõm oranõ 
%11�dir (Dellal ve Giray 2001).   

Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn izniyle, yurt 
içinde yeterince üretilemeyen tohumlar ithal edilebilmektedir. Tohumluk ithalini, bu konuda ihtisaslaşmõş 

kurumlar yapabilmektedir. İthal edilen tohumluklarõn Türkiye�de denemelerinin 
yapõlmõş olmasõ, üretim izninin alõnmõş veya tescil edilmiş olmasõ gereklidir. Bu tür 
ithalatlar gümrük vergisi ve toplu konut fonundan muaf tutulmuştur. Türkiye buğday, 
hibrit mõsõr, çeltik, pamuk, hibrit ayçiçeği, patates, hibrit sebze, iri taneli sebze 
tohumluğu gereksinimini karşõlamak üzere 2000 yõlõnda 71 milyon dolar ithalat 
harcamasõ gerçekleştirmiştir (Anonim 2001).  
Türkiye, buğday, arpa, hibrit mõsõr, hibrit ayçiçeği, pamuk ve sebze tohumluğu ihraç 

etmektedir. 2001 yõlõ itibariyle en fazla ihraç edilen tohumluk hibrit mõsõrdõr. En fazla tohum ithalatõ ise 
patates tohumluğunda yapõlmaktadõr. 

Tohum Özel 
Sektör

Kamu 
Sektörü

Toplam

Buğday 12 167 179
Arpa  6 42 48
Mercimek 0 18 18
Nohut 0 18 18
Mõsõr 89 27 116
Pamuk 22 33 55
Yem Bit. 28 38 66
Ş.pancarõ 89 6 95
Ayçiçeği 44 17 61
Patates 44 12 56
Tütün 0 69 69
Sebze 23 168 191
Meyve 3 4 7
Diğer 35 120 155
Toplam  395 739 1134

Türkiye'nin Tohum İthalatõ (Ton) 
TÜRLER 1997 1998 1999 2000 2001 
Buğday 1480 1744 944 892 21
H. Mõsõr 2459 1897 3316 2694 1162
Çeltik ---- 30 60 45 ----
H.Ayçiçeği 18 98 20 49 17
Patates 9050 15080 19512 15524 3126
Sebze 327 369 459 610 887
Yem Bitkisi 582 300 231 254 606
Çim ---- 2075 1415 2048 1423
Pamuk  385 222 607 436 177
Kaynak: Anonim 2002c. http://www.turkted.org.tr   

Türkiye'nin Tohum İhracatõ (Ton) 
Türler 1997 1998 1999 2000 2001 
Buğday 4080 ---- 2025 3715 679
Arpa 3000 ---- 700 ---- 794
H. Mõsõr 3633 3318 4401 2418 4743
H.Ayçiçeği 1720 2544 1777 2128 1487
Pamuk 20 94 153 455 267
Sebze 56 112 63 35 58
Kaynak: Anonim 2002c. http://www.turkted.org.tr 
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4. Genel değerlendirme 

Tarõmsal üretimde kaliteli tohum kullanõlmasõ, hem tarõmsal işletmeler hem de bölge ve ülke ekonomileri 
açõsõndan önemli faydalar sağlamaktadõr. Türkiye zengin bir tarõm potansiyeline sahip olmasõna rağmen, 
bazõ temel bitkisel ürünlerde bile kendi kendine yeterli olma özelliğini korumakta zorlanmaktadõr. Gelecek 
yõllarda en azõndan nüfus veya talep artõşõna paralel ilerlemeler gerçekleştirmesi için verim yönünden 
olduğu kadar ürün kalitesi yönünden de rekabet gücü yüksek bitkilerin yetiştirilmesi zorunlu hale 
gelmektedir. Bu nedenle, Türkiye tarõmõnõn yapmasõ gereken atõlõmlarõ gerçekleştirebilmesi için tohumluk 
ve tohumculuk endüstrisine daha çok önem verilmesi kaçõnõlmazdõr.  

Çağdaş tohumculuk endüstrilerinin ve ihtisaslaşmõş tohumculuk 
kuruluşlarõnõn işlevi, tarõmda uzmanlaşmaya, pazara dönük üretimi 
ve verimliliği artõrmaya katkõda bulunmak ve �çiftçilerin kendi 
işletmelerinde temin edebileceklerinden daha ucuz ve kaliteli 
tohumluklarõ piyasaya arz etmek� şeklinde özetlenebilir. Tarõmsal 
bakõmdan gelişmiş ülkelerde tohumluk üretim, işleme ve pazarlama 

faaliyetlerinin çok önemli bir kõsmõ tamamen özel sektör kuruluşlarõ veya kooperatifler 
tarafõndan yürütülmektedir (Uyanõk 2001). Türkiye�de ise özel sektör daha çok hibrit 
tohumluklarda yoğunlaşmõş, hibrit olmayan tohumluklarda, sadece ürün pazarlama ve 
hazõrlama faaliyetlerinde bulunmuş, araştõrma ve çeşit geliştirme alanlarõnda çok fazla etkinlik 
gösterememiştir. Bu nedenle, üretim artõşõnõ sağlamak için, hibrit tohum kullanõmõna ek olarak diğer 
ürünlerde de kaliteli tohumluk kullanõmõnõn arttõrõlmasõna yönelik önlemler alõnmalõ, tohumculuk endüstrisi 
teşvik edilmeli, kurumsal ve fiziksel altyapõ bakõmõndan uygun bir gelişme ortamõna kavuşturulmalõdõr.  
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