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ÖĞRENCİ KURULTAYI

Prof. Dr. Hayrettin OKUT: Ankara’da Milli Kütüphane’de 
24 Kasım 2007 Cumartesi günü yapılan III. Öğrenci 
Kurultayı’na katılmış olmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
belirtmek isterim. Bu kurultay da akademik ve sosyal boyutu 
ile diğerleri kadar organize ve düzenli olmuştur. ZMO’nun 
başlattığı ve sağlam bir irade ve kararlılıkla devam etmeyi 
düşündüğü bu aktivite mesleğimize ve ODA’mıza ayırt edi-
ci bir vizyon kazandırmıştır. ZMO’nun başlattığı bu gelenek 
öğrenci arkadaşlarımızın, sistemin doğru gelişmesine hami-
lik edecek bir anlayışa ortak olmalarını sağlamaktadır. Sayın 
Başkanım, ZMO Genel Merkezi tarafından düzenlenen III. 
Öğrenci Kurultayı’ndan dolayı sizi ve ZMO Genel Merkezi 
yönetimi ve çalışanlarını, Prof. Dr. Ekrem KÜN hocayı ve 
Düzenleme Kurulu üyelerini içtenlikle tebrik ederim. Selam 
ve saygılarımla.

Tolga ER (Mustafa Kemal Üniversitesi ZMO Öğrenci 
Kolu Başkanı): Merhabalar Sayın Başkanımız, Mustafa 
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakül-
tesi olarak III. ZMO Öğrenci Kurultayı’nda biz öğrencilere 
karşı göstermiş olduğunuz sevgiden ve sıcaklıktan dolayı 
hocalarım ve öğrenci arkadaşlarım adına çok teşekkür ede-
rim. Sizleri Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi’nde ara-
mızda görmeyi umut ediyoruz. Esenlikler diliyorum. 

ATV YAYINI

Mehmet İMREN: Sayın Gökhan GÜNAYDIN, 10 Aralık 
akşamı ATV’de katıldığınız ve başlangıçta uykusuz kalma-
ya değmeyeceğini düşündüğüm programdaki tespit ve de-
ğerlendirmelerinize tanık olunca yanıldığımı anladım. Ad-
larının başında “profesör” unvanları bulunan ama gerçekte 
bilimden, akademik ahlaktan, bilimsel düşünce formasyo-
nundan nasibini alamamış; piyasacı, küreselleşmeci, talancı 
zihniyetin akademisyen kılığına girmiş temsilcilerine tam 
anlamıyla bir ders verip maskelerini düşürdüğünüz için te-
şekkür ederim. Bu ülkede hala çalışkan, dürüst, bilimsel dü-

şünme yeteneğine sahip ve bu gücünü yaşamdan ve insan-

dan yana kullanma iradesini gösteren insanların yaşadığını 

görmek beni çok mutlu etti. Sayın TOPAL ve sizinle gurur 

duydum. İyi ki varsınız. 

Dr. Zeynep DEMİREL ATASOY: Sayın Gökhan GÜ-

NAYDIN, dün akşamki ATV programınızı izledim. Bu ül-

kenin sizin gibi bilgili ve cesur insanlara ihtiyacı olduğunu 
düşündüm. Bu arada GDO’yu savunanların da gerçekten 
ya popüler olmak için ya da GDO firmalarının yemlediği 
destekçilerinden olduğuna, dün akşamki programda bir kez 
daha inandım. Sizler iyi ki varsınız.

TARIMSAL YAPILAR

Hayri Cengiz KUTGÜN (Ziraat Yüksek Mühendisi): Sa-
yın Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı.  
Ziraat mühendislerinin ve ZMO’nun tarımsal yapılardaki 
etüt, plan, proje, uygulama, kontrol yetkilerinin tescillen-
mesi sonucunu sağlayan başarılı çalışmalarınızdan dolayı 
Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Dr. Gökhan Günaydın 
ve sayın üyeleri içtenlikle kutlar, ziraat mühendislerine ka-
zandırmış olduğunu bu önemli yetkilendirme adına memnu-
niyetimi ve teşekkürlerimi sunarım. 

Erman KARAMAN: Ziraat Mühendisleri Odası’nın üye-
lerinin mesleki yetkileri, gerek özel sektör ve gerekse ka-
mudaki ücret durumları ile ilgili çalışmalarını, gayretlerini 
takdirle izliyorum. En son aldığım e-posta da bu konudaki 
çabaların ürünüdür. Mesleğimizin toplumdaki değerini ve 
seviyesini yükseltmede hepimize büyük görevler düşmekte-
dir. Bu nedenle ODA’mız tarafından düzenlenecek üyelere 
ve üye olmayan ziraat mühendislerini kapsayacak, hizmet 
içi eğitimlerin çok yararlı olabileceği kanaatindeyim. Bu 
arada üye olmayan meslektaşlarımızın üye olmalarını teş-
vik edecek neler yapılabileceğinin araştırılması yararlı olur. 
Çünkü üye olmayan meslektaş sayısının giderek arttığı bir 
gerçek. Özellikle kamudaki çalışanların üye olma zorunlu-
luğunun olmaması bir handikap. Zorunluluk olmadığı halde 
mesleki bilinçle bu handikapın aşılması, Ziraat Mühendis-
leri Odası’nın daha da güçlü bir üye potansiyeline ulaşması 
hayal değil. Bunun gerçekleşmesi sadece ODA’mız yöneti-
cilerinin değil, hiç kuşkusuz tüm üye ve meslektaşlarımızın 
özverili çabalarına, fedakârlıklarına, insancıl ve meslek ba-
kış açılarına bağlıdır.

Adnan KARATAŞ: Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları 
Odası'nın davaları ile ilgili izlenen yol için teşekkür ede-
rim.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

Doç. Dr. Hakan ULUKAN (AÜZF Tarla Bitkileri Bölü-
mü): Bitki koruma ürünleri alanındaki çalışmalarınız için 
tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. 

M. Kemal ÖZÇELİK: Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu 

başta Başkan Gökhan GÜNAYDIN ve üyelerini, davalar sü-
recine katkı veren ODA’mız çalışanlarını; Türkiye tarımının 
geliştirilmesi, ulusal çıkarlarımızın korunması, özlük hakla-
rımızın iyileştirilmesi ve korunarak geliştirilmesi yönünde-
ki çabalarından dolayı içtenlikle kutluyorum.

İbrahim IRMAK: Bitki koruma ürünleri alanındaki çalış-
maları için ODA’mızı tebrik ederim. Teşekkürler, sağ olun 
var olun.
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Fikret CANBAY: Çalışmalarınızda başarılar diler, sizleri 
tebrik ederim. 

Sadettin ÇAKIR: Duyarlılığınız için teşekkür ederim. 
Böyle bir durumda bize gösterilen sınav yanlışlığını ve oku-
duğumuz okul ve hocalarımıza yapılan hakareti şiddetle kı-
nıyorum.

Yalçın ŞENER: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bayilere 
yönelik getirdiği sınav zorunluluğunun, ZMO katkısıyla ip-
tal olması ODA’mıza olan güvenimizi bir kat daha artırmış-
tır. Başarınızdan dolayı sizi tebrik ederim.

Oğuz ÇİFTÇİ: Çok teşekkür ediyorum. Bu karar, 
ODA’mızın büyüklüğünü gösteriyor.

Ersan ALTINAY: İyi günler, ben Tarla Bitkileri Bölümü 
4. sınıf öğrencisiyim. Bence zirai ilaç satan bayi sahipleri 
sınava girmelidir çünkü satış yapan bazı yerlerde gereksiz 
yere ilaç veya yanlış ilaç verilmektedir. Bunun tek yolu sı-
navla geçip gerekli bilgiye sahip olduğunu bayilerin kanıt-
lamasıdır. Bunun engellenmesine karşıyım. Baskı yaparak 
bir yere gelmek doğru değildir. Önemli olan bilim ve yeterli 
birikimdir. Saygılarımla. 

Muharrem KARADAĞ: Odamızın mesleki (akademik) 
haklarımızı korumaya yönelik girişimlerini kutluyor, des-
tekliyorum! Akademik eğitimle kazanılmış hakların özel 
olarak icrasında hiçbir meslek grubunda sınav zorunluluğu 
yoktur. Dershane açan veya dershanede görev yapan öğret-
menler, MEB tarafından sınava tabi tutuluyor mu? Birçok 
meslektaşımız devlet memurluğuna girişte uygulanan KPSS 
sınavı ile mesleklerini özel olarak icra etmedeki zorunluluk 
– hakları karıştırmaktadır. Gerek kamuda, gerekse özelde 
bir kurumda ücretli olarak işe başlayacak iseniz orası size 
bazı şartlar ileri sürebilir (sınav kazanma, askerlik, seyahat 
engelinin olmaması, boy, kilo, yaş, hatta kaşınız, gözünüz, 
vs). Ancak siz eğer akademik eğitiminizle kazanmış oldu-
ğunuz bir hakkı serbest olarak icra etmek istiyorsanız uy-
gulamaya yönelik bazı koşulları yerine getirmek koşulu ile 
(bayiler için izin belgesi, oda üyeliği, işyeri alanı, raflar, do-
laplar) her zaman bu hakkı kullanabilirsiniz. Ayrıca tarımsal 
alanın tamamında özel işyeri (büro) açmak tamamen ziraat 
mühendisliği yetkisinde olmalıdır. Akademik olarak bu eği-
timi almayan hiç kimse bu yetkiyi kullanma hakkına sahip 
olmamalıdır. Bir inşaat mühendisi – inşaat teknikeri, elekt-
rik mühendisi – elektrik teknikeri, harita mühendisi – harita 
teknikeri arasındaki yetki – yetkisizlik ziraat mühendisliği 
için de kriter olmalıdır. 

TOPRAK KORUMA PROJESİ EĞİTİMİ

Yunus ÇİFTÇİ (Balışeyh Tarım Kredi Kooperatifi): Sa-
yın Başkan ve yönetim kadrosunu hukuk alanında göstermiş 
olduğu başarılardan dolayı kutlar, saygılar sunarım. 

Mehmet Ramiz AKIN: Sayın Dr. Günaydın; 31 yıllık zi-
raat mühendisi olarak ve bir dönem de ODA’mız Merkez 
Yönetim Kurulu’nda görev yapmış bir meslektaşınız olarak 
sizin Başkanlığınızda sürdürülen mesleki mücadele perfor-
mansınıza ve üyelerle kurduğunuz bilgi iletişimine hayra-
nım. Sizin şahsınızda tüm yönetici arkadaşlarımızı candan 
kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

TARIMSAL DESTEKLEME

Bakır OĞAN: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çiftçilikle 
uğraşan bir ziraat mühendisiyim. Eski ödeme şeklinde direkt 
arazi sahiplerine ödenen desteğin, ürüne verilmesi halinde; 
hayali (sahte faturalı) tüccarlarla paylaşılacağından emin ol-
malısınız. Temelde araziye yapılan ödemeye karşı olmama 
rağmen, büyük tarım alanlarının mevcut olduğu yerlerde su-
iistimallere sebep olacaktır. Bizim bölgede en fazla yetiştiri-
len tarım ürünlerinin başında mercimek gelmesine rağmen 3 
yıldır ödenen ürün desteklerinde mercimeğe desteğin olma-
ması biz üreticileri mağdur etmekte, üreticiyi suiistimallere 
sevk etmektedir. Aslında yazılacak çok şey var ama maale-
sef bilindiği halde dile getirilmemekte; dolayısıyla özellikle 
büyük arazi sahiplerine doğrudan gelir desteğinin direkt ve-
rilmesi bana göre daha uygun olacaktır. Hiç olmazsa direkt 
para üreticiye gidecektir. Ürüne verilmesi halinde üretici ile 
hayali tüccarlar paylaşacak, dolayısıyla devlet daha fazla 
zarar edecektir. Yanlış anlaşılmasın, gerçek üretici için ürü-
ne fazlasıyla destek verilmesi taraftarıyım.

TEKEL

Dr. Ali ÜNLÜKARA: Sayın Dr. Gökhan Günaydın, Tekel 
fabrikalarının özelleştirilmesine karşı işçilerin gösterdik-
leri demokratik tepkilerinin engellenmesi ve üzerlerine su 
sıkılması olayına elbette ki üzüldük. Demokratik ülkelerde 
herkes korkusuzca demokratik tepkilerini gösterebilmelidir. 
Gönderdiğiniz mesajda işçilere yapılan haksızlıkları dile 
getirirken odamızın özelleştirmeye sert biçimde karşı oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Bir Türk evladı olarak uzun yıllar de-
delerimizin ve babalarımızın zorluklar çekerek kurdukları 
kurumların yabancılara satılması elbette ki bizleri derinden 
üzmektedir. Diğer taraftan satılan kurumların ağırlıklı ola-
rak yabancılara satılması da ayrı bir üzüntü kaynağı olmak-
tadır. Bunlar gerçekten de yüreğimizi acıtan gerçeklerdir. 
Ancak kendimize karşı da özeleştiri yapmalıyız. Türkiye'de 
2 asırdır yürütülmekte olan ekonomik politikalar yeteri ka-
dar sermaye birikimi engellemiştir. Bu başarısızlık nedeniy-
le göz bebeğimiz kurumlarımız Türkler yerine yabancılara 
satılmaktadır. Bir Kayserili olarak çocukluğumdan beri tica-
retle uğraştım. Ticaret yaparken bizim için en önemli husus 
güven idi. Peşin alışveriş yaptığımız müşterilerimizin hepsi 
bizim için değerli idi ve kim olursa olsun onlar bizim müşte-
rimiz idi. Veresiye çalışan müşterilerimiz de ise aradığımız 
tek özellik güvenebileceğimiz birisi olması idi. Yani ticarette 
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ayrım yapılmaz, dili, dini ve kimliği sorgulanmaz. Hiçbir ti-
caret adamının parasını başka bir ülke sektörünü çökertmek 
için harcayacağına inanmak benim için çok zordur. Türkiye 
dünya ticaret anlaşmaları altına imza atmıştır ve alış verişler 
bu anlaşmaların güvencesi altında yapılmaktadır. 
Ya biz uluslararası şirketlerimizle, üretimimizle ve üreti-
cimizle dünya standartlarını yakalamamız gerekmektedir. 
Aksi takdirde önce kurumlarımız çökecek sonra ise ülkemiz 
büyük zarar görecektir. Bu nedenle ülkemize gelen yabancı 
şirketleri o kadar korkunç görmemeliyiz. Belki onlar bizim 
alamadığımız gözbebeğimiz kurumları alıyorlar ancak be-
raberlerinde teknoloji, kalite, standart ve pazar paylarıyla 
geliyorlar. Tüm ülkenin dünya standartlarını yakalamasına 
yardımcı olmak zorundalar. Aksi takdirde onlar da batmak 
zorunda kalacaklardır. Eğer bu fabrikalar dünya standartla-
rında üretim yapacaklarsa çiftçilerimiz de üretim standartla-
rını yakalamak zorundadır. Bu yapıyla standartları çiftçileri-
mizin yakalaması elbette ki zordur. Şunu unutmamalıyız ki 
çiftçileri bu hale düşüren uzun yıllar tarım politikası güden 
bizim hükümetlerimizdir. Bu süreçte hepimizin canı yana-
caktır. Ancak acıya katlanmazsak ülkemiz için daha büyük 
felaketler kaçınılmaz olacaktır. 
Standartlara uygun üretim en azından danışmalık hizmeti 
gerektirir. Çiftçilerin, çiftçi birliklerinin veya fabrikaların 
bu üretimi gerçekleştirebilmesi için Ziraat Mühendislerinin 
danışmanlığına ihtiyaç duymaları gerekecektir. Bu ise mes-
lektaşlarımız için yeni bir ekmek kapısı olacağı gibi mesle-
ğimize duyulan ihtiyaç oranında da itibarımız artacaktır. İyi 
danışmanlara duyulan ihtiyaç nedeniyle Ziraat fakülteleri 
piyasanın talep ettiği nitelikte Ziraat Mühendisi yetiştirmek 
zorundadır. Fakültelerimizin silkelenerek kendine gelmesi 
gerekecektir. Yıllardır özlemini duyduğumuz üniversite-
çiftçi ve üretici işbirliğinin sağlanmasını da kaçınılmaz hale 
getirecektir bu süreç. Evet, endişelerinizi anlıyorum ancak 
özelleştirmeye karşı çıkarsak inanıyorum ki hem çiftçileri-
miz, hem mesleğimiz ve hem de ülkemiz ileride daha büyük 
sıkıntılara düşecektir. Saygı ve selamlarımla.

Ahmet KANDEMİR: Sayın Başkanım tekel özelleştirmesi 
de, diğer özelleştirmeler gibi güzelim memleketimizin tek 
tek satılmasından başka bir şey değildir. Bu konuda ne kadar 
üzgün olduğumu bir vatandaş aynı zamanda bir ziraat mü-
hendisi olarak bildirmeyi kendime bir borç addederim. 1991 
yılı mezunu tarım makinaları mühendisiyim. Ateş düştüğü 
yeri yakıyor. Bizim ne yetkimiz var ki? Hani devlet dese ki, 
“tarım alet ve makinelarına, tarım alet ve makina mühendi-
si imza atabilir…” O zaman belki biraz zıplarız. Ancak bu 
memlekette ziraat mühendisine kim doğru dürüst iş veriyor 
ki? Yani sayın başkanım bu sorunlara da değinin bunlarla il-
gili mailler atın karşılıklı görüşlerimizi bildirip bir kamuoyu 
oluşturalım. Sayın Maliye Bakanımızın fütursuzca dediği 
gibi “kalem efendileriyiz” biz ya sayın Bakanımıza sormak 
istiyorum, bize ne imkan verildi de yapmadık? Tarım alet 
ve makinaları fabrikaları bizim yerimize makine mühendisi 
çalıştırıyor. Eğer biz simit satmak için okuduysak sayın bü-

yüklerimizin helali var, kendileri bence bizleri bu duruma 
düşürdükleri için kendi hallerine yanmalıdırlar. 

Korkut4965: Özelleştirme adı altında ülkenin bir kaynağı 
daha heba ediliyor; halkın bir damarı daha vampirlere tes-
lim ediliyor. Satalım da satacak bir şeyimiz kalmayınca ne 
edeceğiz? Zarar ediyor bahanesinin arkasına sığınanlar, sa-
tıştan önce tesisi modernize etmeyi niye düşünemiyorlar? 
Yazık... Çok yazık...

Yılmaz YAPAR: Yine aynı senaryo; özelleştirme adı altın-
daki talan-soygunculuk...  Emeğe, emekçiye, inadına üre-
timde bulunmaya çalışanlara yapılan bu uygulamaları akla 
mantığa sığdırmak mümkün değildir! Devletin temel yapı 
taşlarının özelleştirilmesi kime ne yarar getirmiş; dünya-
daki örneklerine bir baksınlar... Sonuç: karmaşa-işsizlik-
yoksulluktur. ZMO’nun her zaman ki gibi göstermiş oldu-
ğu konu ile ilgili hassasiyetine katılıyorum ve kendilerine 
teşekkürü bir borç biliyorum. Son söz, Atamızın söylemiş 
olduğu gibi; Üretmeyen bir milletin, haysiyetinden, hürriye-
tinden ve geleceğinden söz etmek mümkün değildir!

GENEL

Ergün DEMİRHAN (ZMO Siirt İl Temsilcisi): İl Tem-
silciliğimiz seçimleri sebebiyle göndermiş olduğunuz teb-
rik yazınızı aldık. Nazik davranışınızdan dolayı şahsım ve 
Odamız Siirt üyeleri adına teşekkürlerimi sunarım. Bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da Odamızın ilkeleri doğrul-
tusunda Siirt’in en önemli sivil toplum örgütü olarak gerek 
mesleğimizin onuru, itibarı ve kamuoyunda hak ettiği say-
gınlığı kazanması adına, gerekse de toplum yararı olan ko-
nularda çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam edecektir.

Özlem AFACAN ERBAŞLAR: Merhabalar, göndermiş 
olduğunuz mailler için çok çok teşekkür ederim. Daha önce-
den bu şekilde kararlar ve bilgi yüklü mailler göndermiyor-
dunuz. Yeni uygulamamızdan çok memnun olduğumu da 
belirtmek isterim. Mesleğimin dışında bir işim var ve elim-
den geldiği kadar ziraattan kopmamaya çalışıyordum. Sizler 
bu işi daha da kolaylaştırdınız. Başta Başkanımız Gökhan 
Günaydın’a ve tüm çalışanlara teşekkürlerimi iletiyorum.

H.Y. Emre DULKAN: Merhabalar, e-maillerinizi ilgi ve 
heyecanla izliyor, sizleri ve yaptığınız çalışmaları her za-
man (uzaktan da olsa) gönülden destekliyorum. Sevgiyle 
kalın…

ANIL: Ben bir firmada çalışan bir Ziraat Mühendisiyim. 
Yeni mezunum, kendi çabalarımla bu işi buldum. Şunu gö-
rüyorum ODA olarak hiçbir ziraat mühendisinin arkasında 
değilsiniz. Aynı zamanda ne maaş alıyor, ne şartlarda çalışı-
yor, hiç bakmıyorsunuz. Yani salıyorsunuz ipi. Odaya kayıt-
lıyım. Bir tek belge, yazı görüş gelmedi. Ancak yatırdığımız 
paralarla kalıyoruz. Duyarlı olun.
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