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FİDEBİRLİK Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı
FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu 27 Eylül 2019 tarihinde
Mersin’de toplandı ve aşağıdaki kararları aldı:
1. Efeler Fide’nin üyelik belgesinin iptali nedeniyle

üyelikten geçici olarak çıkartılmasına,
2. Üyesi bulunduğumuz EU PLANT’in «Lobi Faaliyeti

Projesi» için talep edilen maddi katkının reddine,
22-24 Ekim 2019 tarihleri arasında FAS’a
düzenlenecek teknik geziye yönetim olarak katılım
sağlanmasına,

3. TÜRKTOB ile MEB arasında imzalan sözleşme
uyarınca fide sektörüne eleman yetiştirilmesi
amacıyla bu yıl Kasım ayında yapılacak eğitim
çalışmaları için eğitici olarak Birol Öncel’in
görevlendirilmesine, eğitimin ANTALYA/AKSU-Aysel
Akın - Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencilerine verilmesine,

4. ECOSA (Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkeleri
Tohumcular Birliği) yönetim kuruluna üye olarak
önerilen yönetim kurulu üyemiz Ü. Cüneyt
Kurtuluş’un temsilci olarak belirlenmesine ve
ECOSA faaliyetleri için talep edilen katkının, söz
konusu kuruluşa FİDEBİRLİK’in üye olmaması
nedeniyle reddine katılanların oy birliği ile karar
verildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  (MTSO) «Türkiye 
Tarım Politikaları ve Geleceği Konferansı» Düzenledi
28 Eylül 2019 tarihinde MTSO, Mersin Büyükşehir
Belediyesi Kongre Salonunda «Türkiye Tarım Politikaları
ve Geleceği» konulu bir konferans düzenledi.
Konferansa FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu üyeleri de
katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye
Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan,
“Tarımın şirketleşmesi ve endüstriyel tarım ülkenin
hayrına değil. Tarımın geleceği, kurulması planlanan
holdinge bırakılamaz. Zaten şirketleşme tekelleşmeyi
de beraberinde getiriyor” açıklamasını yaptı. Salondan
hibrit tohumların köylüyü her yıl şirketlere mecbur
bıraktığını söyleyen bir köylüye yanıt veren Akcan, “Biz
üreticinin yerli ya da yabancı sertifikalı tohum
kullanmasından yanayız. Çünkü sertifikalı tohum yerli
olmayabilir ama kayıt altına alınmış tohumdur” dedi.

Avrupa Fide Üreticileri Birliği (EU PLANT) Yeni Bir 
Hijyen Protokolü Yayınladı

Üyesi bulunduğumuz EU PLANT, 2018 yılında
Almanya’da ve 2019 yılında İtalya’da Domates
kahverengi buruşuk meyve virüsünün (ToBRFV)
tespiti ve ardından bu ülkelerde epidemi yapması
üzerine Almanya ve Hollanda’daki Naktuinbouw gibi
kuruluşlar mevcut hijyen protokolünü revize etti.
Revize edilen bu «HİJYEN PROTOKOLÜ» mekanik
olarak bulaşan hastalıklara özgü olmak üzere
yayınlandı.

Yayınlanan protokole ilişkin verilen bilgide bu virüsün
2016 yılında Ürdün’de, 2017 yılında İsrail’de, 2018
yılından sonra da Meksika ve İtalya gibi ülkelerde
ortaya çıktığı belirtiliyor.
Bu patojene ilişkin İsrail’de yapılan araştırmalar,
etmenin polinasyon sırasında arılar tarafından
mekanik olarak bulaştırılabileceğini belirledi.
Uzmanlar etmenin tohum, su, bitki artıkları ve
toprakta uzun süre kalabileceğini belirtiyorlar.
Kaynak: www.euplant.eu

Muhittin Böcek Sivil Toplum Örgütleri  İle Buluştu
26 Eylül 2019 tarihinde üyesi olduğumuz Antalya
Tarım Konseyi’nin düzenlediği bir toplantıda, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarım
sektörünün temsilcileri olan sivil toplum örgütleri ile
buluştu. Toplantıda gerek Birliğimizi gerekse Türkiye
Tohumcular Birliği’ni genel sekreter Kamil Yelboğa
temsil etti.

Toplantıda sivil toplum örgütlerinin temsilcileri
sektörlerinin sorunlarını dile getirdi. Bu buluşmada
daha çok hayvancılık ve bitkisel atıkların imhasına
ilişkin sorunlar görüşüldü.
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