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1. GİRİŞ 

 

Rakip ülkelere göre genç sayılabilecek tohumculuk sektörümüz 35-40 yıllık kısa 
geçmişinde biriktirebildiği bilgi, tecrübe ve sermayesiyle hem yetiştirici hem de firma 
bazında uluslararası şirketlerle rekabet edebilmek için elinden geleni yapmaktadır. 
 
Son 20 yıldır hızla büyümeye ve gelişmeye devam eden tarım ve tohumculuk sektörümüz 
ulusal piyasada daha etkin yer almıştır. Son 5 yılda sertifikalı tohumluk ihracatı 58 bin 
tondan 2020 yılı sonu itibarıyla 72 bin tona yükselmiştir. Aynı dönemdeki tohumluk 
ithalatımız ise 49 bin tondan 46 bin tona gerilemiştir. 
Bu kısa sürede yaşanan hızlı gelişmemiz birçok ülke tarafından örnek alınmakta, övgü 
ile bahsedilmektedir. Bu sektörümüz ve daha da önemlisi Ülkemiz için gurur vericidir. 
 
Ancak, Son yıllarda yaşanan “iklim değişiklikleri ve kuraklık” kendini iyiden iyiye 
göstermiş, sektörü derinden etkilemiştir. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve 
Sözleşmelerden kaynaklanan sorunlar yetiştiricilerin zarar etmesine yol açmıştır. 
Üretimde düşüşler görülmüş, özellikle tahıl ve bakliyatta %30 lara varan rekolte kayıpları 
yaşanmıştır. Sertifikalı tohumluk üretiminde de %15 düşüş yaşanmıştır. 
 
 

2. RAPOR HAKKINDA 
 
Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB), 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’ndaki tanımıyla, 
“Tüzel Kişiliğe Sahip Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu” dur. (Madde 16) 
 

TYAB’ın kuruluş ve çalışma esasları 5553 sayılı Kanun’da belirtildiği üzere, 
Bakanlıkça onaylanmış olan TÜZÜK ile belirlenmiştir. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğimizin 
Görevleri arasında “Üyelerimiz ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer meslek kuruluşları 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Tohumculuk sektörüyle ilgili kararların 
oluşmasına yardım etmek üzere öneriler ve raporlar hazırlamak ve bunları Sektöre 
sunmak,” olarak belirtilmiştir.  
 
 
TYAB Yönetimi bu dönem içerisinde de Kanun, Tüzük, Etik Kurallar, Misyon ve Vizyonu 
çerçevesinde; Genel Kurulun verdiği yetkiye istinaden, her ay düzenli toplanarak, yapılan 
çalışmaları değerlendirmiş ve yapılacakları planlayarak belirli esaslar çerçevesinde, 
Sekretarya tarafından uygulanmasını sağlamıştır: 
 
Yukarıdaki temel yaklaşım doğrultusunda hazırlanan bu raporun içeriğinde; Son yıllarda 
tohumculuk sektöründe ve üretim sözleşmelerinde yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik 
atılacak adımlar yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

    Ortak Akıl Toplantısı Değerlendirme Raporu 

4  

 
3. TYAB KİMDİR 

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği, 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa dayanılarak kurulan Türkiye Tohumcular 
Birliği (TÜRKTOB) çatısı altında kurulan 7 alt birlikten biridir .2008 yılında faaliyetlerine 
başlamış olup, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  
Faaliyetlerini Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış Tüzük çerçevesinde yürütür. 
Türkiye’de faaliyet gösteren sözleşmeli üretim yapan tüm Tohum Yetiştirici Belgesine 
sahip kişi veya tüzel kişilerin üye olmaları yasal bir zorunluluktur. 
Alt Birliğin faaliyet merkezi Ankara’dır. Faaliyete başladığı tarihten bugüne kadar birliğe; 
68 ilden 55.000 üye kayıt yaptırmış bulunmaktadır.  
 
TYAB Üyeleri, Türkiye’nin tohum ihtiyacını karşılamakla beraber 86 ülkeye ihracatına da 
katkı sağlamaktadır. 
 

 
 
 
 

4. MİSYON ve VİZYON 
 
Misyonumuz, Tohum Yetiştiricilerimizin diğer ülkelerdeki çiftçiler ile daha iyi rekabet 
edebilmesi, işletme yönetimini bilen, ürün planlamasını yapan, işinde profesyonel olan 
çiftçiler olabilmesi için çalışmalar yaparak Milli ve Yerli Tohumculuk sektörünün 
gelişmesine katkıda bulunmaktır. 
 
 
Vizyonumuz, Ülkemizin bereketli toprakları zengin biyo çeşitlilik varlığı ile tohum 
yetiştiriciliğine çok uygundur. Bu amaçlarımız doğrultusunda kaliteli, yenilikçi, etkin ve 
sürdürülebilir bir kalkınmayı esas alarak, tohumculuk sektörümüzü zamanla hedeflenen 
seviyeye yerli imkân ve kabiliyetlerle taşıyabilmeyi amaçlıyoruz.  
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5. TAHKİM NEDİR 

Bütün Dünyada ticari ve sınaî ihtilaflar, tahkim ile özellikle bağımsız tahkim kuruluşları 

marifetiyle çözülmektedir. Çünkü tahkim, adli yargıya oranla daha süratli ve ticari sırların 

korunması bakımından daha güvenli bir yargı yoludur. 

 
Tahkimin ülkemiz hukuk mevzuatına eklenmesiyle birlikte Türkiye’nin yatırımcılar 
nezdinde cazibesi artmıştır. 
Herhangi bir ihtilaf durumunda, tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak 

konulmuş, bir başvuru merciinin bulunması, tüm tarafları korur. O ülkeyi, iş adamları 

nezdinde daha cazip kılar. Bu nedenle tahkim, artık iş yapmanın olmazsa olmaz 

koşullarından biri haline gelmiştir. 

 
Bugün gelişmiş ekonomilerde, ticari uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 75’i tahkim gibi, 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözümlenmektedir. 

 

Tahkim, kanunların menetmediği konularda taraflar arasında doğmuş veya doğacak 

anlaşmazlıkların “Tahkim Sözleşmesi” veya “Tahkim Şartı” denilen bir akit hükmü 

uyarınca devlet yargısına başvurmadan taraflarca ve/veya yetkili şahıs ve mercilerce 

tayin edilmiş bulunan gerçek kişiler (hakemler) tarafından, hakem davası sonucunda 

verilen bir hakem kararı ile çözümlenmesidir. 

Özellikle, uluslararası alanda tahkim, anlaşmazlıkların o konunun uzmanı hakem veya 

hakemlerce kısa bir sürede çözümünü sağlaması ve mahkeme kararı gibi geçerli olması 

nedenleriyle gittikçe yaygınlaşan bir müessese olmuştur. 

 
Tohumculuk sektöründe yer alan aktörlerin sadece yurt içindeki değil aynı zamanda 

uluslararası alanlardaki ticari veya sınai ihtilafları da tahkim yargılaması kapsamındadır. 

UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 

1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olan 

Türkiye, milletlerarası bir tahkim için gerekli tüm hukuki düzenlemelere sahiptir. 

 
 

6. TÜRKTOB HAKEM KURULU 
 
Tohumculuk sektöründeki iç hukukumuza yönelik tahkim yargılaması dayanağını 6100 Sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 407-444. Maddeler arasında yer alan “Tahkim” 
düzenlemesinden ve 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunundan almaktadır. 
 
Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kurulu 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununda verilen 
görevler çerçevesinde TÜRKTOB Tüzüğünde belirtilen hükümlere göre seçilerek gelen 
bağımsız ve ehil hakem kurulu üyelerinden oluşan, gayesi süratle, güvenle ve adaletle gelen 
davaların çözümlenmesi olan hakem kuruludur. 
 
5553 Sayılı Kanun’da Hakem kurulu görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
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Birlik Hakem Kurulu ve görevleri 
MADDE 33 – Birlik Hakem Kurulu, alt birliklerin kendi üyeleri arasından iki yıl için seçecekleri, 
konu uzmanı en az ikişer temsilciden oluşur. Seçilen temsilci sayısı kadar da yedek temsilci 
seçilir. Temsilcilerin birliklerden çıkması, çıkarılması, ölümü, istifası hâllerinde yerlerine yedek 
temsilciler Hakem Kuruluna katılır. Hakem Kurulu asıl üyeliğine seçilen temsilciler, Birlik ve alt 
birlik organlarında görev alamazlar. 
 
Hakem Kurulunun görevleri şunlardır: 
 

• Birlik ve alt birlikler, alt birlikler ve üyeleri ile alt birlik üyeleri ve üçüncü kişiler 
arasında ortaya çıkacak ihtilafları uzlaşma, arabuluculuk ve hakemlik yoluyla 
çözmek. 

 

• Birliğin uluslararası uzlaşma, arabuluculuk ve hakemlikle ilgili yükümlülükleri 
çerçevesindeki görevlerini yürütmek 

 

• Çalışma raporlarını Genel Kurula sunmak. 
 
Bu ihtiyaç doğrultusunda Tohumculuk sektörünün tek yasal temsilcisi olan TÜRKTOB, 
uhdesinde toplam 14 üyeden oluşan Hakem Kurulu ile kuruluş yılından bu yana faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 
Birliğe tahkim başvurusunda bulunmak için uyuşmazlığın taraflarından en az birinin ilgili 
odanın/birliğin üyesi olması gerekmektedir. 
 
 
 

7. TÜRKTOB HAKEM KURULU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 
 
Tohumculuk mevzuatımızda hakem şartı zorunlu değil ihtiyari olduğundan, Tohumculuk 
sektöründe yer alan aktörlerin yurt içi ve uluslararası alandaki ticari veya sınai ihtilaflarını, 
TÜRKTOB Hakem Kurulu yoluyla çözümünü istedikleri takdirde, akdedecekleri sözleşmelere; 
“BU SÖZLEŞMEDEN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK DOĞACAK İHTİLAFLARIN 
ÇÖZÜMÜNDE TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ HAKEM KURULU YETKİLİDİR.” ibaresini 
koymaları yeterli olup anlaşmazlık vukuunda, TÜRKTOB Hakem Kurulu Başkanlığına 
başvurmaları gerekmektedir. 
Taraflar, TÜRKTOB Hakem Kurulunu yetkili kılmak üzere anlaşmışlarsa, TÜRKTOB TÜZÜĞÜ 
Hakem Kurulunun Görevleri hükümlerini de aynen kabul etmiş olurlar. Taraflardan biri bu 
anlaşmaya rağmen Hakem Kurulunu reddederse, bu redde rağmen dava icra edilir. 
 
Sözleşmede yer alan tahkim şartı gereği olarak; TÜRKTOB Hakem Kurulu başvurmak isteyen 
taraf, ihtilafın taraflarının ticari unvan, uyruk, sıfat ve adreslerini, delilleriyle birlikte kendi 
iddialarını, ilgili bilgi ve belgeleri içeren başvurusunu tahkim şartının yer aldığı sözleşmeyle 
birlikte TÜRKTOB Hakem Kurulu Başkanlığına (Sekretaryası TÜRKTOB Genel Sekreterliği) 
yapar.  
 
 
 



 
 
 
 

    Ortak Akıl Toplantısı Değerlendirme Raporu 

7  

 
 
HAKEM KURULUNUN AVANTAJLARI 
 
Hakem yargılamasının avantajları aşağıdaki şekildedir; 
 

➢ Tahkim süreci gizlidir. 
Duruşmalar da dahil olmak üzere, tahkim yargılaması halka açık değildir. Taraflar ve hakemler 
sıkı gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Böylece ticari sırların ve gizli bilgilerin 
kamudan, medyadan ve rakiplerden korunması mümkün olur. 
 

➢ Hakemler uzmandır. 
Birliğimizin hakem kurulu alt birliklerden seçilmekte olup Tohum sektöründe uzman 
kişilerdir. Böylece uyuşmazlık profesyonel ve kişisel deneyime sahip uzmanlar tarafından 
çözülecektir. 
 

➢ Tahkim kararları icra edilebilir niteliktedir. 
Tahkim kararları icra edilebilirler. Tahkim kararlarının icrası adli mahkeme kararlarının 
icrasından daha kolaydır. Bunun sebebi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’dur. 
 

➢ Tahkim zaman ve masraf tasarrufu sağlar. 
Uyuşmazlığa uygun olarak belirlenen usul kuralları ve temyiz aşamasının veya ikinci 
derece yargılamanın bulunmaması, tahkim sürecinin daha kısa sürede tamamlanabilmesine 
olanak tanır. 
 
Usulü şartlar yerine getirilmek kaydıyla, hakem kararları da tıpkı mahkeme ilamları gibi icra 
edilebilir kararlardandır. Hatta hakem kararlarının üst mahkemelerce incelenmesi tahdidi 
şartlara bağlı olduğundan ve üst mahkemelerce yapılacak inceleme diğer mahkeme 
dosyalarına göre öncelikli olduğundan mahkeme ilamlarından çok daha etkili bir role 
sahiptir. 
 
 

8. ÖRNEK TİP SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 
 
 5553 sayılı Tohumculuk kanunda belirtilen Türkiye Tohumcular Birliğinin görevleri 
arasında yer alan; 
 Madde: 27/ ı: “Tohumluk üretim sözleşmeleri düzenlemek ve uygulanmasını izlemek.” 
kapsamında TYAB ve TSÜAB olarak çalışmalar yapılmış ve örnek tip sözleşmeler 
hazırlanmıştır. 
 
Özellikle 2021 yılında ekonomide yaşanan fiyat dalgalanmaları, iklimsel verim kayıpları, 
aşırı sıcaklıklar ve tozlaşma problemleri ile bunların yanında Tohumluk ayçiçeği 
üretiminde Trakya Birliğin açıkladığı taban fiyatın piyasa koşullarının altında kalması 
yetiştiricileri ciddi manada zarara uğratmıştır.  
2022 yılında da bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması; yetiştiricilerin daha iyi bir 
sözleşme ile üretim yapabilmeleri ve üretimin devamlılığını sağlayabilmeleri için; TYAB 
ve TSÜAB tarafından hem üretici hem de yetiştiricilerin karşılıklı olarak haklarını 
koruyan “Örnek Tip Sözleşmeler” hazırlanmış ve ilan edilmiştir. 
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9. YETİŞTİRİCİLERİN ÜRETİMDE YAŞADIĞI SORUNLAR VE 
BEKLENTİLERİ 

  
2021 yılı üretim sezonunda yetiştiricilerimizin başlıca yaşadığı problemler ve beklentileri 
ile bizlere intikal eden sorunlar aşağıda maddeler halinde bildirilmiştir. 
 

• Sözleşmeler ile ilgili sorunlar 
 

• Sözleşmelerin daha erken tarihlerde yapılmaması – Sözleşmelerin Aralık-Ocak 
ayları içinde yapılması 

 

• Sözleşmelerdeki Şeffaflık 
 

• Sözleşme ile her iki tarafın çıkarlarını koruma altına almaması- TÜRKTOB 
Tarafından hazırlanan örnek tip sözleşmelerin kullanılması 

 

• Sözleşmede TÜRKTOB Hakem Heyetinin yetkilendirilmemesi – Sözleşmeden 
doğabilecek uyuşmazlık çözümü için bilirkişi konu uzmanlarından oluşan 
TÜRKTOB Hakem Heyetinin yetkili kılınması  

 

• Tohumluk ekim zamanının geciktirilmesi – Ekimlerin zamanında yapılması 
 

• Hatalı ekimlerde zararın tazmini – Zarar tazminlerinin yarı yarıya bölünmesi 
 

• Çimlenme ve çıkış problemleri – Doğru şekilde bakımı yapılan ekimlerde 
çimlenmeden kaynaklı zararın yetiştiriciden tahsil edilmemesi 

 

• Verim düşüklüğü – Bölgeye uygun adaptasyonu ve verimi yüksek çeşitler ile 
ekim yapılması 

 

• Ödemelerin zamanında yapılmaması – Ödeme takvimine uyulması 

 

• Mısırda referans kilonun az olması – Referans kilonun belirli bir düzeyde 
arttırılması 
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• Mısırda Geç Hasat ile Dane Kayıplarının yaşanması – Zamanında hasat 
 

• Hasat rutubeti 
 

• Aşırı kesintiye varan fire oranları – Fire oranlarında sınırlama 
 

• İklimsel verim kayıpları 
 

• Sözleşmede belirtilen çeşit ve ekilen çeşit farklı olması 
 

• Çift taraflı yanlışlıklar, 
 
 
 

10. ÜRETİCİ FİRMALARIN BİRLİKLERDEN BEKLENTİLERİ 
 

• Birliklere kayıt noktasında gerekli evrak yükünün hafifletilmesi ve evrakta 
sadeleşme, 

• Bitki pasaportu sisteminin uygulanabilir hale getirilmesi için bakanlık nezdinde 
girişimlerin yapılması, 

• Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından TKR, Tarla Kontrolleri ve beyanname 
sürecindeki işlemlerin standardizasyonunun sağlanması, 

• İzolasyon sahalarının belirlenmesi ve kontrollerinin sağlanması, 
 

 
 
 

11. BİRLİKLERİN ÜRETİCİ FİRMALARDAN BEKLENTİLERİ 
 

• Sözleşmeler konusunda daha hassas davranılması, 

• Sözleşmelerin çiftçiler tarafından kendilerinin imza atması ve bir nüshasının 
muhakkak çiftçiye verilmesi, 

• Ödemelerin mutlaka banka yolu ile yapılması, 

• Yetiştirici tarafından kaynaklanan bakım hatalarının doğru zamanda tespiti ve 
tutanakla kayıt altına alınması, 

• İyi niyet adımları ile zarar eden çiftçilere iyileştirme yapılması, 

• Firmaların şirket avukatları ile örnek tip sözleşmeleri inceleyip bu sözleşmelerin 
kullanılması, 

• Sözleşmelerde TÜRKTOB Hakem Heyetine yer verilmesi. 
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12. SONUÇ BİLDİRGESİ (Genel İstişare-Serbest Kürsü) 
 
TYAB’ ın her toplantıda olduğu gibi, bu toplantıda da tüm katılımcılara açık olarak, her bir 
katılımcının; 
Fikrini söyleyebileceği, 
Sorusunu sorabileceği, 
Önerisini, dilek ve temennisini bildirebileceği,  
Toplantı hakkındaki olumlu ya da olumsuz yorumunu yapabileceği bir oturum 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu oturumda, katılımcılar tarafından tekrar dile getirilen konuların çok büyük bir 
bölümü, toplantının normal seyri süresince yapılan oturumlarda dile getirilmiş ve 
muhatapları tarafından cevaplandırılmıştır. 
 
Toplantı sonundaki soru cevap kısımları ve katılımcılar ile istişareden yola çıkılarak 

belirlenen öncelikli konuları içeren Toplantı Sonuç Bildirgesi oluşturulmuştur. 
 

✓ Sözleşmeli üretim yasasının bir an önce çıkarılabilmesi için Bakanlık ve Meclis 
görüşmeleri sıklaştırılmalıdır. 

 
✓ Tohumluk üreticisi firmalar; TÜRKTOB, TYAB ve TSÜAB Tarafından hazırlanan, 

karşılıklı tarafların zarar görmeyeceği ve çıkarlarının korunacağı örnek tip 
sözleşmelere uyum sağlamalıdır. 

 
✓ Tohumluk üreticisi firmaların, Ayçiçeği ve mısırda fiyat belirlenirken; Referans 

alınan birlik/kurumların ve/veya diğer borsaların fiyatları ile alternatif fiyat politikası 
belirlemelidir. 

 
✓ Tohumluk üreticisi firmaların, Mısır ve Ayçiçeğinde asgari ölçekte kilogram 

garantisi vermesi sağlanmalıdır. (İklim şartları ve riskler karşısında çiftçi girdilerinin 
belirli bir oranını teminat altına alması sağlanmalıdır.) 

 
✓ Sahada yaşanan sorunlar ile ilgili; birliklerin öncelikle firma temsilcileri ile iletişim 

kurup ardından üyeleri ile düzenli bilgi akışını sağlanmalıdır. 
 
✓ Ayçiçeğinde tozlanma zararının TARSİM Sigorta Kapsamına alınması yönünde 

çalışmalara hız verilmelidir. 
 
✓ TÜRKTOB, TSÜAB ve TYAB’ın sözleşmeler noktasındaki görüşlerini gerekçeleri 

belirtilerek, tavsiye yazısı ile tohumluk üreticisi firmalara bildirmelidir. 

 
✓ Yetiştiriciler, Firmalar ve Birlikler arasındaki evrak yükünün sadeleştirilmesi 

yönünde girişimlerde bulunulmalıdır. 

 
✓ Sertifikalı tohumluk üretiminin yaygınlaştırılması yönündeki girişimler artarak 

devam etmelidir. 
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✓ Bilgilendirme amaçlı gönderilen sms ve e maillerin sayısının ve içeriğinin 

artırılması, aynı zamanda yetiştiricilere gönderilen sms lerin firma temsilcilerine de 
gönderilmesi sağlanmalıdır. 

 
✓ Birliklerin tanınırlığı ve faaliyetlerinin tüm paydaşlar tarafından daha iyi 

anlaşılabilmesi için bölgesel istişare toplantıları, çalıştaylar, eğitim seminerleri gibi 
faaliyetlerin arttırılması gereklidir. 

 
✓ Sektördeki çatı örgütler (Birlik ve Alt Birlikler) eğitim programları 

organizasyonları konusunda inisiyatif almalıdır. 
 
✓ Birlik faaliyetlerini anlatan kamu spotları çalışmalarına devam edilmeli ve/veya 

yaptırılmalıdır. 
 
✓ Web sitemizin ve sosyal medya hesaplarının aktif şekilde kullanımına devam 

edilmelidir, tavsiyelerinde bulunulmuştur. 
 
 
Tüm katılımcılar tarafından ortak bir şekilde ele alınmış olan bu tavsiyeler diğer tespit ve 
tavsiyelerle birlikte değerlendirilecektir. 
 
 Bugün itibari ile toplantı kararlarının izleme ve değerlendirme süreci başlatılmıştır.  
 
Birliğimiz vazife ve sorumluluklarının şuurundadır. Bu sorumluluk şuuru ile 
Sürdürülebilir Üretim Sezonu’nun devamlılığını sağlayacak çalışmalar ivedilikle 
başlatılacaktır. 
 
Sertifikalı tohumluk üretiminin yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda sektör 
paydaşlarımızın bu toplantı ile somutlaştırdığı ortak aklına duyduğumuz inancı kamuoyu 
ile paylaşıyoruz.  
 

Toplantımızın Ülkemiz, sektörümüz ve paydaşlarımız için hayırlı olması dileğiyle 
kamuoyuna saygıyla arz ederiz. 
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13.KATILIMCILAR 

 
 

KURUM KATILIMCI 

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 

Hacı Ömer GÜLER 

Mehmet Nihat DOLAŞ 

Ersel TEKİN 

Harun GÖK 

Amine GÖLBAŞI 

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği 
Yıldıray GENÇER 

Doç. Dr. Hamit AYANOĞLU 

Limagrain Tohum Islah ve Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Hakkı KAÇAN 

Kadir PEKTAŞ 

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. 
Erdem ÇAKMAK 

Hakan KAYNAK 

Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İth. İhr. Ve Tic. 
A.Ş. 

Gökhan GÖKÇE 

Mehmet ÖZMEN 

Syngenta Tarım San. Tic. A.Ş. 
 Aziz AYDEMİR 

Mehmet GÖKÇE 

Corteva Turkey Tohumculuk A.Ş. 
Salih VAROL 

Cenk ÜNAL 

Polen Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ş. Umut ÇOBANKENT 

KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş. Ali Osman GENCER 

Semillas Fito Tarım San. ve Tic. A.Ş. Altan ATİK 
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14.TOPLANTIDAN KARELER 
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