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M E R H A B A

Dünyanın ucunda bir gül açılmış

Efil efil esen yele merhaba

Karanlığın sonu bir ulu şafak

Sarp kayadan geçen yola merhaba

Dünyanın ucunda bir gül açılmış

Efil efil esen yele merhaba

Karanlığın sonu bir ulu şafak

Sarp kayadan geçen yola merhaba

Yeni dönemde, yepyeni bir yayınla sizlere

merhaba diyoruz. Yel Değirmeni Gazetesi ile

okulun gündemi, tarımdaki gelişmeler,

mesleğimizle ilgili haberler ve öğrenci

görüşleri artık kantindeki masanızda olacak.

Ziraat Mühendisleri Odası ile öğrencileri

daha güçlü bağlarla birbirine bağlayacak

olan bu gazete ile mesleğimizi daha iyi

tanıyacağız.

G a z e t e d e h a b e r y a y ı n l a m a k i ç i n

zmogenc@zmo.org.tr adresine mail atmanız

yeterlidir.

Ülkede yaşanan gelişmelere kayıtsız

kalmayan bir üniversite öğrencisi umuduyla,

merhaba…

Türkiye Tarımından

Haberler

Fakülteden

Haberler

Dünya Emekçi

Kadınlar Günü

Dünya'dan Tarım

Haberleri

AÜZF Dekanı
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
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Geleceğin mühendisleri, merhaba!

Sevgili arkadaşlar, öncelikle ODA'mız Öğrenci Kolu ZMO Genç'i,
böyle güzel bir dergi çıkarttığı için yürekten kutluyorum.

Bildiğiniz gibi, sizin meslek örgütünüz olan TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası, kurulduğu 1954 yılından bu yana onurlu
yürüyüşüne devam etmektedir. Ziraat Mühendisleri Odası içinde
yalnızca ziraat mühendisleri değil, su ürünleri mühendisleri, tütün
teknolojisi mühendisleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri de
örgütlü bulunmaktadır.

ODA'mızda özel bir yeri bulunan öğrencilere yönelik olarak birçok
faaliyet düzenlenmekte, öğrenci çalışmalarının etkinleştirilmesi için
de fiziki kapasitemiz sürekli geliştirilmektedir. Bu kapsamda, ilki 2005
yılında yapılan Öğrenci Kurultaylarımız geleneksel hale getirilmiş ve
5 yıl boyunca Türkiye'nin her yanından gelen öğrencilerin katılımıyla
düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.

ODA'mızın yapımını tamamladığı Ali Karabulut ZMO Genç Ofisi ve
Çalışma Ortamı da, 22 Ocak 2010 tarihinde törenle açılmıştır. Genç
Ofisi ve Çalışma Ortamımız, öğrencilerimizin ders çalışmaları ve bir
araya gelerek, bilimsel ve sosyal etkinliklerde bulunmaları için nezih
bir ortam sağlamıştır.

Arkadaşlar; sizler mezun olduktan sonra hem bu ülkeye olan
görevlerinizi, hem sektöre olan görevlerinizi, dayanışma ve
örgütlenme duyguları ile bu oda içerisinde yapmaya başlaya-
caksınız. Biz mühendisler ve siz mühendis adayları, bu ülkede hem

köylüyle - üreticiyle dayanışma duygusu içerisinde, onların yaşamını

üretme üzerine kurgulayarak, daha ileriye taşımak zorundayız; hem

de mühendislik bilimini toprakla buluşturmak ve bunu halktan yana

kullanmak zorundayız.

İşte bugün, sizlerin bu çabalarınızın başlangıcında olduğunuz bir

yaşam evresinde, ODA'mızı sizlere tanıtmak açısından ZMO Genç'in

çıkardığı Dergimiz çok büyük bir görevi yerine getirecektir.

Sevgili öğrenci arkadaşlar, bu ODA sizlerle beraber var olacaktır.

Bugün bu ODA'nın yöneticileri bizleriz. Ama yakın bir gelecekte

başka arkadaşlarımız bu ODA'nın yöneticileri olacak. 4-5 yıl önce

Öğrenci Temsilciliği görevini üstlenen arkadaşlarımızdan bir çoğu,

şu anda Şubelerimizde Yönetim Kurulu Üyelikleri yapıyorlar.

Gençliğin güçlü bir şekilde yanımızda olması ve bizlerin görevlerini

devralacak yetkinlikte bulunması bizleri elbette çok mutlu edecektir.

Bu kapsamda, büyük emeklerle “Yel Değirmeni” adlı dergimizin 2.

sayısını çıkartan ZMO Genç'i kutluyor, bundan sonraki çalışmala-

rında da başarılar diliyorum.

Tüm öğrenci arkadaşlarımıza ODA'm ve şahsım adına selamlarımı

sunarım.

Dostlukla,

Dr. Gökhan GÜNAYDIN
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
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TÜRK YE TAR M NDAN Hİ I I ABERLERTÜRK YE TAR M NDAN Hİ I I ABERLER

Aş erip canı erik çeken kadınlar yandı.
Çünkü erik 100 gramlık paketlerde 30
liraya Silifke'den geldi. Durum tüketici
açısından can sıkıcı olsa
da Si l i fke 'de er iğe
ayrılan tarımsal alanı
arttırdığı söyleniyor.
Türkiye'de yıllık 14 bin
ton erik üretiliyor.

300 iraya rikL E

Antalya'da geçtiğimiz günlerde
gerçekleşen aşırı yağmur ve dolu
yağışı portakal üreticilerini büyük
zarara uğrattı. Normal koşullarda 200
kg'a kadar meyve veren ağaçların
verdiği ürün 60 kg'a kadar düştü.
Üreticilerin yaşanan
bu ürün kaybından
dolayı kredilerini
yatırmakta zorlan-
dığı kaydedildi.

Antalya'da Aşırı Yağış ve
Dolu Portakalı Vurdu

Aydının Nazilli İlçesinde “Aksu Köyü
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” ballı
kestane için kalite analizi yaptırdı ve artık
üretimini gerçekleştirecekler. Türk Gıda
üretiminin uluslararası
alanda rekabet gücünü
arttıracak bir gelişme
daha kaydedildiği haber-
ler arasına girdi.

Aydın'da Ballı Kestane Üretilecek

Asıl Amaç İthalat

“ H a y v a n s a y ı s ı
azalıyor, ancak…”

Tüketiciler Birliği, et fiyatlarındaki
yükselişle birlikte gündeme gelen “et
boykotu” çağrılarına katılmadıklarını
bildirdi.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım
Kaya, dün yaptığı açık lamada et
fiyatlarındaki yükselişin spekülatif
olduğunu ve et ithalatının önünü açmayı
hedeflediğini vurguladı.

Kaya, son günlerde
gündemde olan “et
boykotu” çağrılarına
katılmadıklarını söyledi.

Ta r ı m d a k i g e n e l ç ö k ü ş t e n b e s i
hayvancılığının da etkilendiğinin altını
çizen Kaya, bununla birlikte fiyat artışının
olması gerekenin çok üstünde olduğunu
vurguladı.
2009 yılı Mayıs ayında 9,5 TL olan et
kilogram fiyatının bugün itibarıyla 15,5
TL'ye yükseldiğini vurgulayan Kaya, “Bir
önceki yıla göre hayvan sayısındaki yüzde
1,8'lik azalmanın, fiyatlara yüzde 10
yansıması gerekiyordu. Fiyatları yüzde 70
artırarak ithalatın önünü açmak istiyorlar.
Etin toptan fiyatlarının yükselmesinin
nedeni toptancılardan kaynaklanıyor.
Bazı çevreler, ellerindeki hayvanları
piyasaya sürmeyip birkaç spekülatif
hareketle fiyatları yükseltmeyi, akabinde
et ithalinin yolunu açtırmak istiyorlar. Asıl
amaç ithalat...”diye konuştu.

Et Fiyatları

Ziraat Bankası'nın Mart ayı başında
açıkladığı rekor kârın cilalı bir şekilde
sunulmasının nedeni ortaya çıktı. Bir
zamanlar "çiftçinin dostu" olarak
sunulan Ziraat Bankası şimdi yerli ve
yabancı sermayeye satılacak.
Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı,
Avrupal ı yat ır ımcı lara yaptığı
sunumda Türkiye'nin en büyük
b a n k a s ı k o n u m u n d a k i Z i r a a t
Bankası'nın halka arz
y ö n t e m i y l e
özelleştirilmesi için
ç a l ı ş m a l a r a
b a ş l a d ı k l a r ı n ı
duyurdu.

Ziraat Bankası Satılacak Mı?

Şubat ayında üretici ile
market arasındaki fiyat
farkı sınırları aştı. Şubat
ayında bu fark %310'ları
buldu. Fiyatı en çok artan ürün ise yeşil
fasulye. Şubat ayında market fiyatlarına
bakıldığında 20 üründe artış görünürken
üretici fiyatlarına bakıldığında 14 üründe
fiyat artışı göründü.

Üretici Market Arasında
Fiyat Farkı Tavan Yaptı
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BİZE, AT - EŞEK ETİ REVA MI?
Bu et fiyatları ile öğrenci olmak, hem de ailemizin dahi et

tüketemediği bir ortamda bir de, aileden uzakta olmak… Kimimizin
doğalgazı kesik, kimimizin elektriği… Çoğumuz eti pişirmek için
gerekli enerjiyi bulamazken, kalkıp bu ülkenin geleceği olacak
bizlere bu fiyatlarla et almamızı ve yememizi tavsiye ediyorlar. Bunun
da dengeli beslenmek adına olduğunu söylüyorlar. Öyle ki ortalama
bir Avrupa'lı yılda 75 kg kırmızı et tüketirken, ülkemizde kişi başına
tüketim 8 kg'nin altına düşmüş ve hepimizin bildiği gibi hayvansal
üretimi de kapsayan ziraatın mühendis adayları gelecekte ürettiği
üründen, besinden yararlanamayacağı bir durum ile karşı karşıyayız.
Gerçi şimdiden et tüketemeyen bir nesil haline geldik ama her
konuda alışkanlık edinmiş ve susmayı öğrenmiş
bizlere bitkisel beslenmek de zamanla bir
alışkanlık haline gelir ve ülke olarak vejetaryen
olursak da, Adana'daki öğrenci arkadaşlarımızın
başına gelen “3 bine yakın üniversite öğrencisinin
barındığı kampus içerisindeki öğrenci yurtlarının
yemek ihalesini alan firmanın at ve eşek eti
kullandığı ortaya çıktı” haberi gibi birçok olaya
şaşırmamalıyız.

Peki hiç sordunuz mu kendinize neden böyle
oldu?

Dünden bugüne baktığımızda 1980 yılında
44.5 milyon olan nüfusumuz, bugün 72.5 milyon
düzeyindedir. Buna karşılık, TÜİK verilerine göre,
aynı dönemde büyükbaş hayvan varlığı 16.9
milyondan 10.9 milyona; küçükbaş hayvan varlığı ise 67.6 milyondan
29.5 milyona gerilemiştir. Türkiye'nin 1980 yılında 204 bin ton olan
kırmızı et üretimi, günümüzde 480 bin ton düzeyindedir. Peki bugün
et fiyatlarıyla hayvansal üretimle yakından ilişkilendirdiğimiz olan
EBK'lara baktığımızda durum ne biliyor muyuz?

EBK'nın kuruluş amaçlarına bakarsak; hayvan ıslahı, kasaplık
hayvancılığına yön verilmesi, hayvan ve et ürünlerinin iç ve dış
ticareti, kasaplık hayvan üretimi, hayvancılık kredileri, et

teknolojisinin geliştirilip yönlendirilmesi ve teşviki gibi konular
bulunmaktaydı. Bu devletçilik ilkesi ile kurulan EBK'lar
özelleştirilinceye kadar 29 et kombinası, 2 tavuk kombinası, 1 balık
mamulleri fabrikası, 1 adet de soğuk hava deposu bulunmaktaydı.
EBK'da kombina sayısının artmasına karşın, teknolojik olarak
ilerlemeler sağlanamamıştır ve hayvan sayısı azalmıştır. Yanlış
uygulanan tarım politikaları, sonucu EBK'nın kimi kombinaları boş
kalmış cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar et ihtiyacını
%100 kendi karşılayamayan ülkemizde EBK canlı hayvan alıp kesen
ve pazarlayan, zaman zaman bir miktar ihracat yapan bir duruma
gelmiştir. Kurum bilinçli olarak finansman sıkıntıları içine
düşürülerek, özelleştirilmesinin önü açılmıştır. Özelleştirmenin

yoğun olduğu döneme kadar sürekli olarak kar
eden EBK 1987 yılında 9 milyar TL, 1991 yılında 55
milyar TL, 1992'de ise 186 milyar TL zarar etmiştir.
İlginçtir ki kurumun 1992 yılında aldığı kredilerin
faiz gideri 754 milyar TL'dir. Yani kurum zararının 4
katı faiz ödemiştir. İşte bu yüzdendir ki;

Hayvancılık sektöründeki YEMSAN, SEK ve EBK
gibi hayvansal üretim yapan tarımsal kurumların
özelleştirmeleri dikkate alındığında, kurumların;
piyasayı düzenleme, belirleme ve müdahale etme
olanakları kalmamıştır. Hafızalarımızı biraz
yoklarsak, pirinç fiyatları ile ilgili bir kriz çıktığında
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile övünüp
“Düşürmezlerse düşürmesinler TMO piyasa
fiyatının altında pirinç satacak, TMO'dan pirinç

alın.” diyenler, bugün aynı hamleyi yapamamakta ve onların suçu
yine ülkemizde yaşayan insanlara çıkarılmakta, insanlar kırmızı et
yiyememektedir. Çünkü artık o tarımsal üretim arazilerinde üretim
yerine çoktan apartmanlar yapılmış, iş merkezleri dikilmiştir, tıpkı
Ankara'daki Et ve Balık Kurumu'nun kombinasının bulunduğu
Ankamall örneğinde olduğu gibi…

A. Berkin SARIEFE
ZMO-GENÇ Temsilcisi

Atatürkçü Düşünce Toplulukları-Kulüpleri 5. Ulusal Çalıştayı'na
davet edildi. Burada başarılı bir çalışma gösteren topluluk
arkadaşlarımızın yaptığı “Küresel Isınmanın Tarıma Etkileri” adlı
sunum, çalıştay sonuç bildirgesinde fakültemiz adı altında yerini
almıştır. Ayrıca tarihi ve kültür gezileri ile de A.Ü.Z.F. Atatürkçü
Düşünce Topluluğu etkinliğini göstermektedir. Bu bağlamda 2009-
2010 1.dönemde İstanbul Dolmabahçe Sarayı gezis i
düzenlenmiştir. 19-20 Mart 2010 tarihlerinde Bursa da
gerçekleştirilecek olan Kemalist Gençlik Kongresin'de bulunacak
topluluk nisan ayında yapılacak 6. Atatürkçü Düşünce Toplulukları-
Kulüpleri 6. Ulusal Çalıştayı'na katılarak ve mayıs ayında yapacakları
tarihi ve kültür gezisi ile etkinliklerine devam edecektir.

AÜZF ADT

ÖĞRENCİ KONGRESİ

Fakültemizde bu yıl 6. sı düzenlenecek olan “Tarımsal Alanda
Yenilikler”adlı Öğrenci Kongresi yaklaşmaktadır. Birçok arkadaşımız
kongre için yoğun çaba sarfetmekte, farklı konular, yapılan
araştırmalar, bildiri veya sunum için yapılan çalışma sonucu verilen
emekler güzel bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Geçmiş yıllarda
olduğu gibi bu yıl da belirlenen konular dahilinde güzel çalışmalar
çıkacaktır. Fakat kongre de, “Tarımsal Alanda Yeniklikler” adı altında
belirlenen konu başlıkları, öğrenci için çalışma alanı sınırını daraltan
bir mevzudur. Bu bağlamda belirlenen konular değil, “Tarımsal
Alanda Yeniklikler” konusu ile ilgili serbest bir çalışma beklenilse
öğrenciler için daha iyi olabilirdi. Öğrencilerin çalışması kadar bu
kongrenin düzenlenmesinde bilim kurulu ve organizasyon
komitesinin de büyük emeği vardır.

15 Nisanda düzenlenecek olan kongrenin fakültemize
öğrencilerimize yarar sağlayacağını umuyor ve bu işle uğraşan
herkese başarılar diliyorum.

Kariyer Geliştirme Topluluğu Sosyal Sorumluluk Projelerine
Devam Ediyor !

Bir çocuk değişir , dünya değişir fikri ile çıktığımız bu yolda,
kütüphanelerin yerini internet kafelere bıraktığı , git gide karanlığa
sürüklenen günlerimizi aydınlığa çevirme yolunda bir mum daha
yakmanın sevinci içindeyiz. Okumak medeniyete giden yolda en
büyük adımdır. Okuyan Türkiye hayali ve bunu gerçekleştirme
sözüyle ilkini kurduğumuz kütüphanemizde minik ellerle kitapları
buluşturmaktan kıvanç duymaktayız.

Bu büyük adımımızda bizden yardımlarını esirgemeyen tüm
okuma gönüllülerine, ÇağdaşYaşamı Destekleme Derneği'ne, Form
Laminant'a, Sigorta Acenteleri Birliğine, Tarım Sigortaları Vakfı'na,
Tanfer Dinler'e, Grup Aksak'a,Grup Ketamin'e, YERO'ya, Birtat
Lokantası'na, Dicafe'ye, Trabzon Belediyesi'ne, Bireysel
sponsorlarımız Coşar TOSUN, Arif Deniz KARAPINAR, Cem Alper
TAVMAN 'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Okuyan Türkiye hayalimizin Karadeniz'den gerçeğe doğru yelken
açması dileğiyle…
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ZMO GENÇ: Ziraat Mühendisleri Odası'nın
öğrenciler ve fakülte ile olan ilişkilerine dair
bir değerlendirme yapar mısınız?

Ziraat Fakültesi öğrencisi derslerinde
başarılı olup eline diplomasını alıp giden
öğrenci değildir. Türkiye'nin ekonomisinden
karnını doyurmasına ve sağlığına kadar her
konuda düşünce hakkı olan, fikir üretmesi
gereken çözüm üretmesi gereken bir
konumdadır. Bunu yapabilmek için mesleğinin
dünya üzerindeki ve Türkiye'deki konumunu
bilecek. Bu anlamda Ziraat Mühendisleri
Odası, bu bilincin bizim öğrenci kitlemiz
üzerine yerleşmesinde önemli bir görev

üstlenmektedir. Geçmişte bu fazla gerçekleşmedi. Yeni yeni özellikle ZMO-Genç'in
kurulmasıyla bunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Çok çalışkan ve çok başarılı
bulduğum bir başkanı var Ziraat Mühendisleri Odası'nın. 1950'lere kadar Türkiye'nin
ihracatının %90'lık bir kısmını tarım ürünleri oluşturuyor. Ama sonradan meydana
gelen sanayi gelişimleri ve tarımın geri itilmesi, tarım ürünlerinin ihracattaki payını
%4'lere kadar geriletmiş durumda. %4 Türkiye gibi ülke için çok düşük bir rakam.
Aradaki açığın sanayinin tam olarak doldurmadığı hizmet sektörü ile doldurulduğunu
görüyoruz. Eğer dışa bağımlı olmazsanız, tarımın ülkeye katma değeri gerçekten çok
büyük. Bu anlamda Ziraat Mühendisleri Odası her dönem ülkede yürütülen politikalara
hep müdahil olmuştur. Hem mesleğin haklarını savunmak anlamında, hem de ülke
ekonomisi ve siyaseti anlamında payı çok büyüktür. ZMO'ya burada büyük görevler
düşmektedir. ZMO'ya düşen en büyük görev buradaki öğrencilerin birer meslektaş
olarak yetişmesine en büyük katkıyı Ziraat Mühendisleri Odası verecektir. Ne
yapılması gerekir bununla ilgili; işte kariyer günleri düzenliyoruz bu kariyer günlerinde
bizim en önemli paydaşımız Ziraat Mühendisleri Odasıdır. Mutlaka davet ederiz. Tarım
Bakanlığı bizim tabiî ki en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi ama Tarım Bakanlığı
daha çok siyasi erki tercih ettiği için biz genelde kariyer günlerinde o kısma fazla yer
vermiyoruz.

Bir gazete bir kesimin sesinin duyulması ve özgür düşüncenin paylaşımı anlamında
olmazsa olmaz bir şeydir. Öğrencilerimizin birbirleriyle kavga etmesini
onaylamıyoruz. Ama buna karşı biz öğrencimize bir takım fırsatlar tanımalıyız. O da
düşüncesini özgürce ortaya koysun. Benim öğrencim bakanlığın bir uygulamasını en
sert biçimde eleştirebilir. Yeter ki hakaret, küfür vesaire içermesin. Öğrenci bunda
serbesttir. Bu anlamda öğrenci hocayı da eleştirebilir. Eğer düşük bir başarı varsa
bunun nedenini sorgulayacağız. Benim gazeteye dair beklentim şudur. Hiçbir siyasi
kesimin temsilcisi gibi olmamalı. Düşüncenin alabildiğine özgür olması gerekir. Bir
gazete çıkartmanız bizim için önemli bir adımdır. Yayın işine müdahale edilmez. Yayın
özgürlükler ortamıdır. Benim öğrencim bilimsel bakış açısına sahip olmalıdır. Hatta
keşke bu gazeteleri yerleşke içerisinde de dağıtsanız. Ama burada tek korkumuz
endişemiz derhal bu tür olayların bir takım siyasi grupların eline geçmesi.
Üniversiteler a'dan z'ye bütün fikirlerin tartışılabileceği bir ortam olmalıdır. Biz bunu şu
anda beceremiyoruz. Belki bu gazeteler dergiler buna ortam sağlar. Öğrenciler bu tarz
yaklaştıkları sürece ben de onlara olabildiğince hoşgörülü davranacağım ve fikirlerini
dile getirme isteklerini destekleyeceğim. Odamızın her zaman yanındayız.

Aslında özgür düşünce hayatın realitesine girildikçe kayboluyor. Türkiye'de son
yıllarda Anglosakson tarzı doğrultusunda gidildi ve SCI yayınlar son derece ön plana
çıktı. Bilimde de açıkçası biz güdüldük. Bunun da yıkılması yönünde adımlar attık.
“Bilim Tekellerinin Veri Tabanı Olmayalım” şeklinde bir sloganımız var. Bütün
yönlendirmelere kapalıyız. Türk üniversite sisteminin bu tür güdülmelere kapalı
olması gerekir. Öncelikle Türkiye tarımının ihtiyaçlarına yönelik yayınlar yapmalıyız.
Herhangi bir yönlendirmeye de gelmemek gerekiyor. İşte bunu öğrencilere Oda
disiplini verir.

Bu seneki Öğrenci Kurultayı'na katılamadım. Bir öncekinde sunum yapan
öğrencilere aynı sunumu gelip fakültede yapmalarını söyledim, o sunumu yaptılar.
Öğrenci kurultaylarını çok başarılı
b u l u y o r u m . B i z ö ğ r e n c i
kongrelerinde bilimsel anlamda
sunum yaptırıyoruz. Ama Odanın
yaptıklarında tartışılan şeyler var.
Uygulanan tarım politikaları var
tarımın bu politikalar sonunda
geldiği nokta var. İşte bu
tamamlayıcı oluyor. Kurultaylar
son derece önemli. Devamını
şiddet le öneriyorum. Garip
üniversite şovenizmini ortadan

kaldıran çok güzel bir kaynaşma oluyor. Aslında kurultayda dünya tarımı da
incelenmeli artık. Biz nerdeyiz sorusu sorulmalı.

Biraz burada empati yapalım. Ben 1980'de kayıt yaptırdım. Kayıttan eve
döndüğümde darbe olmuştu. Orada bölüme girmiştim. Ziraat Makineleri olduğu için
seçmiştim. Ziraat Mühendisliği olsaydı seçmezdim. Benim o zamanki görüşümdü.
Sonra fakültenin içersine gelince olayı anladım. Öğrenci şöyle düşünüyor; ” Biz 3.
sınıfta ayrılıyorduk şimdi birinci sınıfta ayrılıyorlar acaba ben şimdi ne olacağım. Ben
istediğim bölüme gidemezsem ne olacağım “ Bir de sürü psikolojisi de var öğrencide.
Ama bizim tarafımızdan baktığınızda olay şu; Aslında ziraat, tarım eğitimi çok büyük
yanlışlardan geçerek geldi buraya. 3 tane yeniden yapılanma geçirdi. 5 yıllık
öğrenimden 4 yıllık öğrenime döndü önce sonra bölüm bazında öğrenci alıyorken 5
programlı öğrenime geçti 5 programlı öğrenimden 2 programlı öğrenime indi şimdi
tekrar 11 programlı öğrenime geçti. Bu arada 3 tane yönetmelik değişti. Öyle
versiyonlar yaşadık ki dekan yardımcılığımda ve dekanlığımda 2 farklı yönetmeliğe
tabi 3 tane farklı aşamayı geçirmiş öğrenci var benim karşımda. Hocalardan da çok
tepki alıyoruz. Hemen kısa bir anımı anlatayım. Çetin Fıratlı hocayla tartışmamız oldu;
sebebi şu, bu tarzda gelen bir öğrenciye ben “üreme biyolojisi” yerine deontoloji
dersini vermişim. Çünkü öğrenci bütün dersleri almış verecek ders yok. Kredisi eksik.
Eski krediler çok fazlaydı. Hoca beni telefonla aradı nasıl böyle yaparsın dedi. Ben de
“Hocam üreme biyolojisi çok terbiyesiz bir dersti ben çok etik bir ders verdim” diyerek
hocaya şaka yaptım. Neyse ki yumuşattık. Yani böyle şeyler de yaşadık. Eğitim
sisteminde kaliteyi hep yeniden yapılanmada aradık ama onu da pek beceremedik.

Sizin döneminiz deyince aklıma “Bu kalp seni unutur mu“ geldi. Bizim kuşağı
anlatıyor. Biz 80'li yılların öğrencileri olduk. Öncesini ve sonrasını tam olarak yaşadık.
Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ayrıca bir de YÖK kuşağı olduk. Bir sabah uyandık ve
YÖK kurulmuş. YÖK bir takım yönetmelikler ve kurallar dayayıverdi biz de onlara paşa
paşa uyup gittik. Şimdi YÖK olsun mu olmasın mı bunlar uzun sürer ama YÖK'ün
getirdiği güzel şeyler de var. YÖK esasında üniversite özerkliğine olumsuz etki
yapmıştır ama zamanla dengelendi. Artık kimse öğretim görevlisi olarak “Şöyle
söyleyeceksin arkadaş” diyemiyor. Bunu çıkıyorum istediğim gibi söylüyorum ve
hiçbir baskıyla karşılaşmıyorum. Bu güzel bir şey. YÖK varken de ben bunu
yapabiliyorum. Gelelim soruna. Biz çok fazla ders aldık ve uygulamaları bugüne göre
çok daha güzel yaptık. Ben T.M öğrencisiydim mikrobiyoloji gördüm. İyi ki de
görmüşüm. Büyük işime yarıyor. Şanssızlığımız kendimize ayıracak fazla
zamanımızın olmamasıydı. Darbe sonrası insanlar birbirlerine güvenmiyordu. Bunlar
tabi geçiş süreciydi. Ama Fakültemizin ilk kez 12 Eylül hareketinden sonra çiftliği
olmuştur.

Aslında bizim alanımızı başkaları hep işgal etmeye çalıştı, geçmişten bu yana.
Bugün bunun daha fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü tarım dünyanın gündeminde hızla
yükseldi ve gündeme oturdu. Şimdi açlık ve sağlık ikisi de gıdaya bakıyor. Yani bu son
derece enteresan bir üçgen ve bu üçgenin üç ucu da tarıma çıkıyor. Şimdi tarım
makinelerine gelince, biz mezunlar olarak, traktör fabrikalarında bu ezeli rekabeti sıkça
yaşadık. Onlar bizim imza yetkimiz olmadığını hep savundular. Özellikle makine
emniyet yönetmeliği konusunda, mesleğin sahip olduğu hakların, yetkilerin o
meslekte kalmasına da en önemli sebep ve bağ odalardır meslek odalarıdır. Meslek
odaları bu anlamda çok önemlidir. ZMO da çok güçlü bir meslek kuruluşudur.
Türkiye'de böyle yumruğunu masaya koyan ses getiren bir meslek kuruluşudur.
Benzeri de pek fazla yoktur onu söyleyeyim. Tarım makineleri konusunda ben size
çarpıcı bir örnek vereyim, geçenlerde tekno girişimleri panellerinde ben panelistim.
Özellikle son sınıf ve lisansüstü öğrencilerin sunduğu projeler geliyor. ODTÜ'lü bir
çocuk proje hazırlamış. Proje konusu şeker kamışından biyo etanol elde edilmesi.
ODTÜ kimyadan veya makineden mezun şu an hatırlayamıyorum. Biyo etanol elde
edecek şeker kamışından elde edilen melastan bu biyo etanolu yakıt olarak
kullanacak. Şimdi pırıl pırıl bir çocuk bir proje üretmiş hemen ters yüz etmek de
aslında hoş olmuyor. Gençlerin hiçbir zaman onurunu kırmayacaksınız. Çünkü o
insan onuru kırıldığı zaman üretmez bir daha. Ama en üretken en yaratıcı kesim de
genç kuşaktır. O yüzden, “Sen Türkiye'de ne kadar şeker kamışı ekildiğini biliyor
musun?” dedim. “Bilmiyorum hocam” dedi. Sonra düşündü, “Hocam 20 dekar”
dedi. “20 dekar çok küçük bir yer, çok küçük bir alan” dedim.

Dünyada aslında uzun sayılabilecek bir dönem yani birkaç yıldır bir gıda krizi var ve
bu artarak gidiyor. Şöyle söyleyeyim, açlık sınırında olan 1 milyar insan var ama
bunun üzerine bir 2 milyar da dengesiz beslenen insan var. Ben bunu her

ZMO GENÇ: Çıkardığımız gazete ile ilgili düşünceleriniz…

ZMO GENÇ: Her yıl düzenlediğimiz Öğrenci Kurultayları hakkında ne
düşünüyorsunuz?

ZMO GENÇ: Eğitim sistemimizle ilgili; Fakültede değişen eğitim sistemimizle
ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu seneye kadar 3. Sınıfta bölümlere ayrılıyorduk
artık öğrenciler direkt bölümlere gelecekler.

ZMO GENÇ: Sizin döneminizdeki eğitim sistemiyle bu dönemi kıyaslar mısınız?

ZMO GENÇ: ''Siz tarım makineleri mezunusunuz. Şimdi makine mühendisleri
tarım makinelerinin iş alanına giriyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Makine
mühendislerinin tarım makineleri bölümünün iş alanına girmesi hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?

ZMO GENÇ: Dünyada yaşanan bir gıda krizinden bahsediliyor. Yaklaşık bir
milyar insanın açlık sınırının altında olduğundan söz ediliyor. Buna dair genel
hatlarıyla görüşlerinizi alabilir miyiz?

“GAZETE ÖZGÜR DÜŞÜNCE“GAZETE ÖZGÜR DÜŞÜNCE
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konuşmamda vurguluyorum. Bu çok çarpıcı ve dünya gençliğinin bu konuya
dikkatinin çekilmesi lazım. Geçenlerde sessiz sedasız bir kararı uygulamaya koydu
hükümet. Obezite ile mücadele. Polis teşkilatı obez insanları almıyor, polis yapmıyor.
Bu en çarpıcı örnek olduğu için söylüyorum ama bu
yasaklarla yürütülecek bir konu değil. Obezite tamamen
dengesiz beslenmenin yarattığı bir sağlık sorunudur.
Ben şahsen yaşıyorum kendimde. Benimki tabi
dengesiz beslenmekten değil biraz hareketsizlikten
ama çocuklarımıza bakalım. Fastfood kültürüne bir
bakalım. Bunların almış olduğu beslenme acaba doğru
bir beslenme mi ya da hadi bunu geçelim Afrika
ülkelerine gidin, diğer Latin Amerika ülkelerine gidin,
Amerika'ya gidin. ABD'de her yerde bas bas bağırırlar
biz en demokratik ülkeyiz diye. Kızılderili toplumunun
%80'inin şeker hastalığına sahip olduğunu niye
açıklamıyorlar. %80'i şeker hastalığı ile boğuşuyor
Kızılderili toplumunun.

Karşı ya da lehinde olmak gibi bir görüş belirtmeyeceğim. KİT'ler neden konmuş
geçmişte buna bakmak lazım. Geçmişteki siyaset insanları çok aptal insanlar mıydı?
Türkiye tarımını göremiyorlar mıydı? Hayır bence çok daha iyi görüyorlardı. Bu KİT'ler
oluşturulmuş mesela Sümerbank oluşturulmuş. Sümerbank tarımsal ürünün
kıymetlendirilmesi anlamında kurulmuş en belli başlı KİT'ti. Sonradan burası
özelleştirildi. Şeker pancarı KİT'ti yalnız bu KİT'ler korunamadı öyle bir hale geldi ki.
siyasilerin üzerinde tasarrufları olduğu yerler olarak görüldü. “Filancanın yakınını işe
alın, falancaya dokunmayın…” KİT'ler bu hale dönüştürüldüğü için bu halde mi
kalmalı, özelleştirilmeli mi? Düzeltilse daha iyiydi aslında. Özelleştirmenin sıkıntılarını
Türkiye şu anda görmüyor ama ilerde görebilir.

Yapılabilirdi ama burada önemli olan şu. Siz sosyal devlet mi olacaksınız, liberal
devlet mi olacaksınız? Buradaki bakış açısı çok önemli. Sosyal devlet halkına balık
tutmayı öğreten köy enstitüsü zihniyetiyle kendi evini bile yapmayı öğreten devlet mi
olacaksınız yoksa tüketmeyi öğreten bir devlet mi? Bugün aslında mesleki
uygulamalar konusunda benim üzüntü duyduğum nokta, bizim gençlerimizin giderek
tüketime yönelik bir anlayış içerisinde yetişmeleri. Bizim toplumumuz hızla tüketen bir
toplum oldu. Bütün dünya toplumu böyle aslında. Gidip bakın her yerde böyle. Bazı
ülkeleri çıkartırsınız bunun dışına, onun dışında Küba'da bile böyle. ..

Geçmişle bugünü kıyaslarsak, güzel anılarımız var geçmişte ama örneğin bir
bilgisayar olayı yoktu. Ben doktora tezimi daktiloda yazan son kuşağım. Ondan sonra
bilgisayar devreye girdi. Benden bir sonraki kuşak bilgisayarda hazırladılar tezlerini. O
nedenle aslında biz tüketen bir zihniyetle asla götürmemeliyiz. Ve şimdi çabalar tekrar
üretime doğru dönmeye ayarlanmış durumda. Çünkü tekellerin eline düşüyorsunuz.
Dünyada tekeller oluşuyor. Liberal sistemler yerini tekelci sistemlere bıraktı. Bir
küresel kavramı geliştirildi.

Evet sağlıyor. Ben GDO'ya taraf değilim kişisel olarak ama bilimsel anlamda karşı
mısınız derseniz, bilimsel anlamda karşı olamıyorum. Çünkü çok net şeyler yok. Bazı
bilim adamları var diyor, bazı bilim adamlar yok diyor.
Biz de alanımız olmadığı için ikisine de aynı yerde orta
mesafede kalıyoruz. Ama GDO'lu ürüne dolaylı olarak
karşıyım. GDO'lu ürüne Türkiye'nin ihtiyacı yok.

Hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Böyle bir risk almaya
ihtiyacımız yok. O nedenle GDO'lu ürünün Türkiye'ye
girmesine gerek yok. Türkiye doğru bir ekim
planlamasıyla soyasını da mısırını da yetiştirir.
Dışarıdan hiçbir ürün almasına da gerek kalmaz. Bu
konuda fikrim çok net.

Tarla bitkilerinden bir hocamız rahmetli Zahir Öğütçü tütünle, aspirle, endüstri
bitkileriyle çalışırdı. Bize bir anısını anlattı derste. Hoca Amerika'daki bir kongreye
katılıyor. Kongreye giderken de yanında bir bavul dolusu Türk sigarası götürüyor. O
zaman Bafra var, Samsun var. Tamamen Türk tütünüyle yapılmış filtresiz sigaralar
bunlar. O dönemlere siz yetişmediniz belki. Ben yetiştim. O dönemleri de biliyorum.
Bafra, Birinci, İkinci, Asker Sigarası yani çok çeşit filtresiz sigaralardı bunlar. Onları
yanına almış götürmüş. Tabi o kongreler sırasında tam çıkarıp ikram edecek Amerikalı

açıyor çantayı herkese ikram ediyor filtreli sigaraları, Kanadalı çıkarıyor, Avrupalı
çıkarıyor, hoca hiçbir sigarayı dağıtamıyor. “Hırsımdan bütün sigaraları içtim” dedi.
Sonraki gelişmeye baktığımızda Türk tütünü aslında kötü bir tütün değil kesinlikle…

En kalitelisi mi bilmiyorum, Küba da o konuda çok
ısrarlı.. Ben size tütün piyasasının başka bir etkisini
söyleyeyim. Küba'da bana dediler ki, onlar biliyorsunuz
puroları ile ünlü, yılda 1 milyon puro sarılırdı Küba'da
özellikle sigaranın icadıyla birlikte şimdi bu 150-200
binlere düştü. Bu çok önemli bir şey. Sigara sektörü
gerçek anlamda tütün sektörünü de baskılamış
durumda. Şimdi gelelim Türk tütüne. Türkiye'nin
önemli sanayi ürünlerinden biriyi tütün. Ve Türkiye'nin
tütünü gerçekten güzeldi. Değişik bölgelerde tütünler
yetişir Türkiye'de, ağırlıklı Samsun bölgesi olmak üzere
değişik yörelerde tütünlerimiz vardı. Türkiye tütünün
geldiği nokta çok içler acısı. Türkiye tütünde de aslında
önemli bir ülke olabilirdi ama olamadı.

Gayet tabi. Türkiye'nin sigara fabrikaları birer birer satıldı biliyorsunuz. Ve bu
fabrikaları da alan firmalar ABD firmaları. Bütün sigara fabrikalarımız tütün üreten
yerlerimiz tamamen satın alındı ve Türk tütünüyle üretmiyorlar. Tütün stratejik bir ürün
değildir. Bir sektör Türkiye'ye girer sizin tütününüzü alır, üreticiyi de desteklerse
burada özelleştirme kötü bir şey değildir. Ama sizin tütün üretiminizi, ekim alanınızı
yok ederse o zaman ne olduğu belirsiz, içinde fare zehri bile olan tütünü size
pazarlarlar ve gençlerinizi zehirlerler.

Gayet tabi. Birçok yönden bakmak lazım. Türkiye akılcı özelleştirmeler yapamadı
hiçbir sektörde. Bütün sermayesini yoktan yere teslim etti. Bir sektör düşünün
satıyorsunuz, sattığınız kişi 3 ay sonra 2 katı bir parayla başkasına satıyor. Bir defa
devrettiğiniz sektör bunu pazarlayamaz. Pazarlamaması gerekiyor. Yani siz
özelleştirdiyseniz onun gereğini yerine getirmek gerekiyor, arkadaş en az 10 yıl
çalıştıracaksın.

Gelebilir benzer şeyler onların da başına gelecek aslında. Şeker fabrikalarının
özelleştirilmesi yıllardır konuşuluyor. Bir gün bu gerçekleştirilecek.
Gerçekleştirildiğinde de şeker şirketindeki işçiler de tekel işçilerine benzer bir sonla
karşılaşacaklar. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani inşallah öyle olmaz ama öyle olursa da
bana çok sürpriz olmaz. Yalnız burada şunu söyleyelim. Şu anki iktidar ya da
hükümete bu suçu yükleyemeyiz. Bu aslında yılların adım adım kademe kademe
getirdiği hataların bir birikimidir. O kademelerde bulunmuş herkesin bunda payı var.
Şimdi kimse çıkıp da kendini aklarcasına bir şeyler yapmasın geçmişte birçok insanın
bunda payı var.

Liberal ekonomi biliyorsunuz vahşi kapitalizmin yumuşatılarak sunuş biçimidir.
Ben açıkçası öyle görüyorum. Rekabetçi piyasa; burada mal rekabet ediyorsa olur.
Sizin 1 milyar insanınız açsa 2 milyon insanınız da güvenilir olmayan gıdalarla

dengesiz besleniyorsa siz l iberal ekonomi
diyemezsiniz. İnsan neslinin geleceği söz konusu…
Dünyada yaşayan insan varlığının yarısı gıdadan
kaynaklı sorunları yaşıyorsa burada liberal ekonomi
deyip çekilemezsin. Bütün idarecilerin sorumlulukları
var. Ülke başkan ve hükümetlerinin hepsinin
sorumluluğu var. Globalleşmeyi ben şöyle algılıyorum.
Globalleşme dünyadaki her bireyin tüm dünyadan
sorumlu olması anlamına gelir. Geçmişte herkes kendi
ülkesinden ve ekosisteminden sorumluydu. Şimdi artık
dünyadan sorumlu. O noktadayız. Globalleşmeye bu
koşulda evet. Ama globalleşme tekelleşmeyse ona ben
kesinlikle katılmıyorum ve sizin 3 milyar insanınız gıda
kaynaklı sorun yaşıyorsa bunun mutlaka tez elden
çözümü gerekiyor.

Tabi Türk gençliğine çok şey düşüyor. Bizi çok farklı
konularla oyalıyorlar. Şu anda bir şeye dikkat edin Almanya aradaki utanç duvarını yıktı
ve birleşti. Almanya birleşirken neden Yugoslavya, Rusya parçalandı. Bu tür
gelişmelere farklı açılardan bakın. Aynı oyunlar şimdi Türkiye üstünde oynanıyor.
Parçala böl yönet. Küçük, güçsüz, ekonomik yönden bağımsız ülke çok kolay
yönetilir. Çok kolay idare edilir.

ZMO GENÇ: Şeker pancarı üretiminin çok yoğun
bir istihdam sağladığını söylediniz. Cumhuriyetin
büyük bir kazanımı var ülkemizde, şeker pancarı, tekel gibi. Bugün bunların
özelleştirilme kapsamı altına alındığını görüyoruz. Tarımsal kitlerin
özelleştirilmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

ZMO GENÇ: Özelleştirmek yerine devlet eliyle geliştirilemez miydi?

ZMO GENÇ: GDO konusu tekelin eline düşmeyi sağlamıyor mu?

ZMO GENÇ: Bu riski almaya ihtiyacımız mı yok?

ZMO GENÇ: Peki tekelin özelleştirmesine bu
anlamda gerek var mı? Türkiye'nin kendi ürettiği
tütün kendisine yetmez mi?

ZMO GENÇ: En kalitelisi mi?

ZMO GENÇ: Bunun Tekel'in özelleştirilmesiyle de ilgisi var mı? Tekel'in pazar
payının giderek azalıp sonra da sıfıra inmesiyle…

ZMO GENÇ: Hem o ekiş alanı, hem de fabrikalar bizim çalışma alanlarımız aslında…

ZMO GENÇ: Bu anlamda Tekel işçisinin başına gelenler şeker işçisinin de
başına gelebilir mi?

: Sosyal ve liberal devlet kavramlarını biraz açar mısınız?

Teşekkür ederiz.

ZMO GENÇ

İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR!”İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR!”
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8 MART'IN TARİHÇESİ

TÜRKİYE'DE 8 MART

TÜRKİYE'DE KADIN OLMAK

8 Mart tarihinde ABD'nin New York kentinde bin dokuma işçisi daha iyi çalışma
koşulları istemiyle greve başladı. Ancak polisin saldırması ve işçilerin fabrikaya
kilitlenmesi, arkasından çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan
barikatlardan kaçamaması sonucu çoğu kadın 129 işçi can verdi.

8 Mart 1908 tarihinde yine dokuma işçisi kadınlar grev başlatarak iş yerlerini
işgal ettiler. Taleplerini daha da genişlettiler. 8 saatlik iş günü, çocuk emeğinin
sömürülmesine son verilmesi ve kadınlara oy hakkı talepleri için mücadeleye
başladılar.

26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde toplanan ve
17 ülkeden 100 delegenin katıldığı 2. Enternasyonelin kadınlar konferansında,
Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Klara Zetkin'in önerisi ile 8 Mart
'Uluslararası Kadınlar Günü' olarak ilan edildi. Bu tarihten sonra 'Cinsel ve Sınıfsal'
Sömürüye Karşı Mücadele Günü olarak dünyada kutlanmaya başladı.

1. ve 2. Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması yasaklandı. 1960'lı
yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde de anılmaya başlanmasıyla daha güçlü bir
şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8
Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti.

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında kutlandı. 1975
yılında daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. 12 Eylül 1980 askeri
darbecileri tarafından 4 yıl süreyle herhangi bir etkinliğin gerçekleştirilmesi
yasaklandı. Daha sonraki yıllarda, kadınların mücadelesi sonucunda, 8 Mart
kadınların mücadele ve dayanışma günü olarak bugünlere taşındı.

Kadın olmak doğduğun andan itibaren başlayan bir eziyettir. Toplum seni belirli
kalıplara sokmaya çalışır. Sonra büyümeye başlarsın aynı zamanda kalıplar da
daralmaya başlar. Kadın akşam olunca evde olmalıdır, sokakta gülemez, erkek
arkadaşlarıyla samimi olamaz. Okulda, hastanede, metroda kendini bilmez birçok
erkeğin tacizine uğrarsın, kendinden tiksinirsin susarsın çünkü kadınsın. Baban,
erkek kardeşin, evli olduğun erkek, bazen de sevgilin tarafından şiddete maruz
kalırsın ama susarsın. Tecavüze uğrarsın kimseye anlatamazsın. Anlatırsın
öldürürler kimi zaman, namustur çünkü kadın. Temizlerler namusunu böylece.
Bazen de tecavüzcün ile evlendirilirsin başka bir deyişle ödüllendirilirsin!
Toplumda erkek kardeşinin, babanın sahip olduğu hakların çoğuna sahip
değildirsin.

Biz üniversiteli kadınlar, dışarıda daha çok kendini hissettirse de kadına özgü
sorunları üniversitelerimizde yaşamaya devam ediyoruz. Daha üniversiteye
başlamadan yapmak istediğimiz değil bir kadının yapması uygun görülen
meslekleri tercih etmeye zorlanıyoruz. Üniversiteye geldiğimizde ailemizden
ayrılışımızı özgürlük gibi zannetsek de sahte bir özgürlüktür aslında algıladığımız.
Aslında sorunlarla yüzleşmemiz çok da zaman almıyor. Kaldığımız yurtlardaki
giriş-çıkış saatleri uygulamaları (nedense erkek yurtlarında pek önem verilmez),
yurda gelmediğimizde kaldığımız yerin adresini belirtme zorunluluğu ve tüm
bunlardan ailelerimizin haberdar edilmesi gibi birçok eşitsiz ve baskıcı
uygulamalarla karşılaşıyoruz. Tüm bunlar yetmezmiş gibi kimi zaman bir güvenlik
görevlisi, bir okul çalışanı kimi zaman da kendi sınıf arkadaşlarımız tarafından
tacize uğruyoruz.

Hele bir de şimdi olduğu gibi kriz varsa ülkede, yoksulsa bir de ailen, erkek
kardeşinden önce sen bırakmak zorunda kalırsın okulunu ya da ailen tarafından
çağırılırsın. Tabi ki sadece bu değil krizin etkisi. Evde kalanlarımızın ödediği
faturalar, kira ücretleri katlanırken yemek, ulaşım gibi temel ihtiyaçlara yapılan
zamlar tüm öğrencileri vuracak. Bu durumda okuluna devam etmek için çalışmak
zorunda kalan üniversiteli kadın sayısı da artacak. Ve görünüşlerimizin ön planda
tutulduğu, yaptığımız işten çok giydiğimiz elbisenin dikkate alındığı çoğunluğu yarı
zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalacağız. Eğitim masraflarının karşılanması
ağırlaştıkça eğitiminden fedakarlık ettirilecek kadın sayısı da artacak. O da olmadı

ucuz olan bazı cemaat-
tarikat yur t lar ındaki
( g e r i c i ) b a s k ı l a r l a
y a ş a m a k z o r u n d a
kalacak üniversi te l i
kadınlar...

8 Mart işte tüm bu
sorunların dile getirildiği,
kadınların en yüksek
sesleriyle bu durumları
değiştirme mücadelesini
haykırdığı gündür.

Fatma CİVAROĞLU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
42.OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

14.03.2010
Emperyalizmin maskelenmiş yüzü olan küreselleşmenin tüm dünyada

emekçileri yoksulluk ve açlığa mahkûm ettiği; ulusların bağımsızlığını yok ettiği,
rantın tüm kültürel ve doğal varlıkları acımasızca katlettiği bir süreci yaşıyoruz.
Ülkemizde ise aydınlanmadan ve emekten yana güçlere; hukuku adeta ayaklar
altına alarak sindirme ve yok etme politikaları izlenmektedir. Bu sürece karşı çıkan
aydınlar, bilim insanları, yazarlar, askerler, savcılar, emekçiler hukuksal alt yapısı
olmayan gerekçelerle gözaltına alınmakta, tutuklanmakta; yıldırılmak ve
susturulmak istenmektedir. Emperyalistler, Lozan'da kaybettiklerini bir bir yeniden
kazanmaktadır.

İşte bu süreç içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurulumuzda bizler diyoruz ki:
- Liyakate ve niteliğe bakılmadan; cemaat ve yandaş kadrolaşmasıyla

Türkiye'nin yönetimsel ve bilimsel gücünün zayıflatılması ülke geleceğinin ipotek
altına alınmasına yol açar.

- Cumhuriyetin döneminde kurulan ve ülkemiz kalkınmasında öncü rol oynayan
tüm sanayi tesislerinin önce işlevsizleştirilip, borçlandırılıp, özelleştirilerek bir bir
yok edilmesinin ve emekçileri bir eşya gibi sokağa atan zihniyetin karşısındayız.

- TEKEL işçisini sokağa atarken; TEKEL'in milyonluk tesislerini bedelsiz olarak
yandaşlara bağışlayan sözde "yetim hakkı yedirmeyen!" politikaların
karşısındayız.

- Tarım arazilerinin Anayasa hükmü ve mahkeme kararlarına rağmen amaç dışı
kullanım politikalarını kınıyor, bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla
sürdüreceğimizi bildiriyoruz.

- Tarihsel, kültürel ve doğal varlıklarımızın hatta Cumhuriyetin adeta bir müze
niteliği kazanmış fabrikalarının yıkılması, yok edilmesi ve toplum hafızasından
silinmesinin karşısındayız.

- Çay, tütün, şekerpancarı, üzüm kısacası tüm üreticilerin üretimden
kopartılmaları süreci; yüzyıllardır biriken üretim bilgi birikimin yok olması ve
ülkemiz tarımına çokuluslu şirketlerin egemen olması anlamına gelir. Tarım bir
kültürdür, tekelleştirilemez.

- ABD ve AB, çiftçisini, bütçelerinin yaklaşık %50'sine varan oranlarda
desteklerken; üretimi ve üreticiyi desteklemeyen politikalarla tarımımızın
geliştirilmesi mümkün değildir. Nitekim yılda 6 milyar dolardan fazla tarımsal dış
alım parası ödenmesi bu politikaların sonucudur.

- TC Ziraat Bankasının özelleştirilme sürecinde kredilerinin yetersiz kalması
nedeniyle devreye giren yabancı sermayeli bankalar; çiftçinin ödeme gücüne
bakmaksızın ve kasıtlı olarak üretime değil tüketime yönelik krediler vererek,
çiftçileri ödeme güçlüğüne düşürmekte ve haciz uygulamalarıyla topraklarına el
koymaktadır.

- Kayıt dışı ekonomiyle "stratejik eylem planları" çerçevesinde mücadeleyi
amaçlayan hükümet, eğer samimi ise kayıt dışılığın en fazla görüldüğü ve toplum
sağlığını ilgilendiren en temel konu olan gıda sektöründe sorumlu yöneticilik
uygulamasını Oda'mızın önerdiği bilimsel temellere oturtmalıdır.

- GDO'lu mısırdan Nişasta Bazlı Şeker üretilerek Türkiye Şeker Sanayi
baltalanmakta ve hem işçisi hem çiftçisi mağdur edilmekte, Şeker fabrikalarının
özelleştirilmesinin önü açılmaktadır. TŞFAŞ tüm fabrikaları ile bir bütündür
özelleştirilmemelidir.

- Ziraat Mühendisleri Oda'mızın tüm uyarılarına karşın tarımsal KİT'lerin
neoliberal politikalar çerçevesinde özelleştirilmesi ve kapatılması hayvancılığımızı
hızla geriye götürmüş, et ve süt üretimi yetersiz hale gelmiş, hayvan ithalatını
gündeme getirmiş, gıda olarak tüketilmemesi gereken kaçak ve tek tırnaklı hayvan
kesimleri ortaya çıkmış, halkımızın sağlıksız ve yetersiz beslenmesine yol
açmıştır. Çözüm olarak canlı hayvan ve et ithalatının düşünülmesi yerine,
Oda'mızın önerileri doğrultusunda hayvancılık desteklenmeli, çayır-meralar ıslah
edilerek korunmalıdır.

- Ulusal Biyogüvenlik Kanunu çıkarılmadan geçici ve sürekli değiştirilen
yönetmeliklerle gıda sağlığı ve biyogüvenliğimiz tehlikeye atılmaktadır.
Biyogüvenlik Kanunu halkımızın sağlığını ve biyoçeşitliliğimizi koruyacak, GDO'lu
tohumları ülkemize sokmayacak şekilde düzenlenmelidir.

- Dünya her alanda bilimsel araştırmalarla geleceğini güvenceye alırken; toprak
ve su kaynakları ile tarımsal araştırma enstitülerinin bir bir kapatılması kabul
edilemez.

- Bu denli büyük işsizlik varken, yakın süreçte 3 milyona yakın tarım istihdamını
kaybeden ülkemizde; üretici örgütlenmesi teşvik edileceğine kooperatifleri,
birlikleri, yılların birikimi tarım satış kooperatif ve tesislerini desteklemeyip kapatan
süreci tersine çevirmek zorundayız. Kurtuluş savaşının yokluk ve yoksulluk
ortamında emperyalizme dersini verebilmiş olan ulusumuzun bu karanlığı da
yenebilecek gücü vardır. Ziraat Mühendisleri Odası kurulduğu 1954 yılından
bugüne kadar Cumhuriyet aydınlanmasından, Atatürk devrimlerinden, emekten,
bilimden, çiftçiden yana ve onunla yan yana binlerce üyesi ile birlikte başladığı
onurlu yürüyüşüne bundan sonra da başı dik bir şekilde devam edecektir.

ZMO

GENÇ



DÜNYA'DAN TARIM HABERLERİ DÜNYA'DAN TARIM HABERLERİ• DÜNYA'DAN TARIM HABERLERİ • • DÜNYA'DAN TARIM HABERLERİ

ZMO

7

YUNANLI ÇİFTÇİLERİN EYLEMİ
Avrupa'nın örgütlü çiftçileri sık sık eylem yapıyor. Hükümetler çiftçiyi zor

durumda bırakacak bir karar aldığında veya çiftçi ürününü satamadığında
yollara dökülüyor. Geçen yıl süt üreticileri Hollanda, Fransa ve Almanya'da
eylemler yaptı. Çiğ süt fiyatının düşmesini protesto etti. Bu yılın başında
İspanya'da zeytinyağı üreticileri zeytinyağı alım fiyatının düşmesini protesto
etmek için eylem yaptı. Bu eylemlerden en büyüğü Yunanistan'da yapılacak
gibi gözüküyor. Medyada yer alan haberlere göre hükümetin tarım alanındaki
mali destek politikasını protesto eden Yunanlı çiftçiler, pamuğun dönümüne
60, buğdaya 30, mısıra 40 Avro destek istiyor. Ayrıca zeytinyağına da kilo
başına en az 1 Avro destek verilmesini istiyor. Tarım Bakanlığı ise mısıra
dönüm başına 20, buğdaya 10, zeytinyağına ise kiloda 30 sent destek
vermeyi, ayrıca 500 milyon Avro tutarında faizsiz kredi desteği vermeyi
öngörüyor. Ancak çiftçiler bu desteği yetersiz bulduğu için eylemlerini
sürdürüyor. Yunanistan'daki çiftçi eylemlerini yakından izleyen İngiliz Yayın
Kuruluşu BBC'nin Muhabiri Marc Mardell' in Atina'dan yazdığı izlenimlere
bakılırsa Yunanlı çiftçilerin tek derdi para yani destekler değil. Yunanlı çiftçiler
sahip oldukları tarımsal potansiyeli en iyi biçimde değerlendirmek ve
üretmek istiyorlar.

Yunanlı çiftçilerin bu görüşlerini Marc Mardell şöyle dile getiriyor:
”Tarlalarını bırakıp asfalt yollara dökülmelerinin nedenleri farklı farklıydı.
Karmaşıktı. Hatta bazen basit bir haber başlığıyla ifade edilemeyecek kadar
çelişkili gibi görünüyordu. Son derece dostça ve içtendiler ama konuştukça,
öfkeleri ve tutkuları dışa vurmaya başlıyordu. Ülkedeki protesto
gösterilerinde de sık sık “Ne istiyoruz? Para değil… Ne zaman istiyoruz?
Hiçbir zaman!” türünde sloganlar işitiyorduk. Aslında yüksek maliyet
giderlerine ve düşük fiyatlara son verilmesini istiyorlardı. Özellikle tarımda
doğru sulama yapılamamasından yakınıyorlardı. Hükümetin daha fazla
planlama yapmasını istiyorlardı. Ucuz ithal ürünlerine engel konulmasını
istiyorlardı. Takdir edilmek istiyorlardı. “Güneşimiz var… En iyi ürünler
bizde… Burada binlerce yıldır tarım yapıldı. Ailelerimiz nasıl olup da buradan
ekmeklerini çıkardılar da, biz yapamıyoruz?” diyorlar.

Yunanlı çiftçilerin söylediklerine itiraz edecek bir tek çiftçi var mı?

Ali Ekber Yıldırım
Dünya - 17 Şubat 2009

Dünyada İnsanlar Hala Açlıktan Ölüyor

Tarımdaki Gelişmenin Etkisi

Ciddi Verim Artışı

Kuzey-Güney Eşitsizliği

Salgın Hastalıkların Sebebi Açlık

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 840 milyon kişi yetersiz
besleniyor ve her yıl beş yaşın altındaki altı milyon çocuk bu nedenle
yaşamını yitiriyor. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, kısa adıyla FAO geçen yıl
"Açlıkla Mücadelede Uluslararası İttifak' girişimini başlatmıştı. Bu girişimin
hedefi, 2015 yılına kadar dünyadaki açların sayısını yarı yarıya düşürmekti,
ancak bu hedefe ulaşılabileceğini düşünenlerin sayısı az. Oysa dünyada
yeteri kadar gıda maddesi mevcut, sadece dağılım kötü.

Gıda ve Tarım Örgütü Başkanı Dr. Jacques Diouf'a göre dünyada herkese
yetecek kadar gıda maddesi mevcut. Bu kaynaklar eşit olarak dağıtılsa, kişi
başına Günde 2 bin 800 kalorilik gıda maddesi düşecek, ki bu miktar bir
kişinin günlük ihtiyacının iki katı. Dünya nüfusunda otuz yıl öncesine göre %
70, gıda üretiminde ise % 20 artış olmuş. Nüfus artışına rağmen gıda
maddeleri sıkıntısı çekilmemesinin nedeni tarım tekniklerindeki gelişme.

FAO Başkanı Dr. Diouf: "Hiçbir zaman bugün olduğu kadar çok gıda üretimi
yapılmamıştı.

Tarımda ciddi verim artışı sağlamış durumdayız, Suyun kullanımında
tasarruf sağlayan teknolojilere sahibiz. Tek sorun, açlıkla mücadele için
gerekli politik kararlılığın eksikliği. Hükümetlerin açlıkla mücadele için
verdikleri sözleri tutmaları gerekiyor.'

Gıda maddelerinin dengesiz dağılımında en belirgin eşitsizlik coğrafi,
kuzey ve güney ülkeleri arasında. Endüstri ülkelerinde aşırı beslenmenin
sıkıntıları yaşanırken kalkınmakta olan ülkelerde açlık sorunu var. Bu sorunun
yaşandığı ülkelerde de varsılla yoksul arasında fark var. Açlık ve yetersiz
beslenmeden en çok etkilenenler ise kadınlar ve çocuklar. Dünya Sağlık
Örgütü'nün verilerine göre, beş yaşın altındaki çocukların yarısının ölüm
nedeni Protein eksikliği. Çocukların Proteine ihtiyacı var. Protein eksikliği
büyümeyi etkilediği gibi vücudun direncinin düşmesine neden oluyor ve
çocuklar aslında sağaltılabilir hastalıklardan yaşamlarını yitiriyorlar.
Yoksulluk, açlık, ölüm kısır döngüsü özellikle savaş, silahlı mücadele ya da
ekonomik kriz bölgelerinde böylece işleyip gidiyor.

Dünya Sağlık Örgütü salgın hastalıklarla mücadelenin açlıkla mücadele ile
güdümlü götürülmesi gerektiği görüşünde. Uzmanlar aşı kampanyalarının aç
insanların işine yaramadığını hatırlatıyor. Ayrıca yetersiz beslenmeden
kaynaklanan hastalıklarla mücadelede vitamin ve Mineral katkılı gıdalar
öneriliyor. Bununla birlikte dünyada açlık sorununun üstesinden gelmek için
tek çare var, gıda maddelerinin dengeli dağılımını sağlamak. Kaynak: Dünya
Sağlık Örgütü(WHO)

ATRAZİN İLACI ERKEK KURBAĞALARIN CİNSİYETİNİ DEĞİŞTİRİYOR

ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nden Tyrone Hayes ve ekibinin yaptığı
araştırma, Avrupa dışında yaygın olarak kullanılan atrazin adlı tarım ilacının
erkek Afrika pençeli kurbağalarının cinsiyetinin değişmesine ve onların,
sadece erkek kurbağa yumurtlayan dişiler haline gelmesine yol açtığını
gösterdi.

Bilim adamları, 40'ı atrazinli suda yaşayan 80 erkek kurbağa üzerinde
araştırma yaptı. Atrazine maruz kalan kurbağalardan yüzde 90'ında
testosteron seviyesinin düşük olduğu, üreme organlarının boyunun
küçüldüğü, ikincil dişi cinsel özelliklerinin belirdiği, bu kurbağalardan yüzde
10'unun ise tamamen cinsiyet değiştirdiği, erkek kurbağalarla çiftleştiği ve
yumurtladığı görüldü.

Bilim adamları, 2003'te AB'de kullanımı yasaklanan atrazinin yıllardır bazı
amfibyenlerin sayısının azalmasının sorumlusu olabileceğini vurguladı.
Araştırma, Fransız "Le Nouvel Observateur" dergisinin internet sitesinde
yayımlandı.

MODERN TARIM KÜRESEL ISINMAYI ARTTIRIYOR

G8 Tarım Bakanları Zirvesinin sonuç bildirisinde yer alan en önemli
konuysa Açlıkla mücadelede tarım rolü artırılmalı oldu. Ancak üretilen yeterli
miktardaki gıdanın adil paylaşılmamasını dünyayı tehdit eden küresel
ısınma da körüklüyor. Afrika ve Asya'da küçük üreticiler, şimdiden iklim
değişikliklerinden etkileniyor. Su sıkıntısı, kuraklık, sel baskınları sonucu
meydana gelen toprak kaymaları ürüne zarar veriyor. Modern tarım ise
küresel ısınmayı arttırıyor. Her yıl aynı ürünün ekilmesi ile ortaya çıkan tek
yönlü tarım doğaya zarar veriyor. Ayrıca tarımlık arazi açmak için ormanların
yok edilmesi de atmosferdeki karbondioksit miktarını artırıyor.

Bir yıl önce açıklanan Dünya Tarım Raporu'nda da doğaya zarar veren
değil, doğayla uyumlu tarımcılığın gerekliliği vurgulanıyordu. Raporda,
ayrıca gıda maddelerinin adil dağıtılması ve daha iyi değerlendirilmesi
gerektiği de belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı(UNEP) Başkanı
Achim Steiner, iki önemli noktadan birinin de sağlıklı gıdalar üretilmesi
olduğunu dile getiriyor. Steiner'e göre ikinci önemli konu ise eldekinin iyi
değerlendirilmesi. BM Çevre Programı`nın, birkaç hafta önce "Çevresel
Gıda Krizi" adlı bir rapor yayınladığını belirten Steiner rapora göre üretilen
gıda maddelerinin yüzde 30 ila 40'ının ziyan edildiğini söyledi. Kaynak:
Dünya Tarım Örgütü (FAO)

İsraf önlenmeli
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Cumhuriyet kuruluş dönemlerinin hümanist ve devrimci yöneticisi, Maarif
Vekili Hasan Âli Yücel, ölümünün 49. yılında Ziraat Fakültesi öğrencileri, Ziraat
Mühendisleri Odası, Hasanoğlan Çalışma Grubu ve Yeni Kuşak Köy Enstitüler
Derneği Ankara Şubesi tarafından Dışkapı'da anıldı.

25 Şubat 2010 günü akşam 18.00'de Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda
yapılan etkinliğe Hasan ÂliYücel belgeselinin gösterimi ile başladı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi ve ZMO GENÇTemsilcisi A. Berkin
Sarıefe'nin oturum başkanlığını yaptığı açık oturumda TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası Genel Başkanı Gökhan Günaydın, Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi Ebru Aylar ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler
Derneği Ankara Şube Başkanı Alper Akçam konuşmacı olarak katıldılar.

Alper Akçam, “Medeniyetler Çatışması ve Anadolu Hümanizması Kavramları”
başlıklı konuşmasında Batılı Şarkiyatçı bakış açısının kışkırttığı kültür ve inançlar
kavgasının karşısında Hasan ÂliYücel'in hümanist tutumu ve yarım kalmış Anadolu Rönesansı üzerinde duran bir konuşma yaptı.

ZMO Genel Başkanı Gökhan Günaydın, "Türkiye'nin Sosyo Ekonomik Düzeni ve Köy Enstitüleri: Dünden Bugüne Bir Değerlendirme" başlıklı
bir konuşma yaptı.

Ebru Aylar, konuşmasında Köy Enstitüleri veYücel dönemi eğitim politikaları ışığında günümüz eğitiminin sorunlarını değerlendirdi.
Daha sonra Öğrenci arkadaşlarımızın soru ve katkıları ile açık oturum sona erdi.

HASAN ÂLİ YÜCEL ÖLÜMÜNÜN 49. YILINDA,
ANKARA ZİRAAT FAKÜLTESİ'NDE ANILDI

HEPİMİZ İÇİN
Kütüphanemiz hepimiz için okuma, öğrenme, aydınlanma ve bir ders çalışma ortamı

yaratmaktadır.
Bir aile gibi sıcak sevgi ve saygı ile okumaya teşvik eden, geleceğin mühendisleri ve ülke

yönetiminde söz sahibi olacak siz değerli gençleri, aydınları kütüphanemize davet ediyoruz.
ZMO GENÇ üyelerimizin de her hafta Pazartesi günü akşam 18.30'da toplanarak yapacağımız

etkinlikleri konuştuğu bir toplantımız olmaktadır. Ayrıca her Pazar günü akşam 18.30'da
memleketimizin tarım sorunlarını tartıştığımız sunumlarımıza sizleri de katkı ve sunumlarınız ile
bekliyoruz. Katılmak isteyen tüm ZMO GENÇ üyelerimiz davetlidir.

Kütüphanemizde mesleki yayınların yanı sıra dünya klasikleri, Osmanlı tarihi, yakın tarih,
siyaset bilimi, il raporları, sözlükler, Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye ile ilgili bir çok kaynak
bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ KABUSU
Tarım Ekonomisi bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülcan

Eraktan hocamızın Tarım Ekonomisi Bölümü 1. sınıf ve
Su Ürünleri Mühendisliği 1. sınıf öğrencilerinin bir arada
olduğu mesleki uygulama dersinde hocamızdan izin
alarak ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ve ZMO-GENÇ
hakkında bilgi verildi.

ZMO GENÇ'ten A.Berkin SARIEFE, Elgin Can ALA, H.
Merve DURAN tarafından Mustafa Kemal ATATÜRK'ün
ilke ve devrimlerinde ilerleyen Odamızın amaç ve
görevleri ile ülke tarımına bakışı anlatıldı. Birlik ve
beraberlikten doğacak olan güç ile mesleki
olanaklarımızın, özlük haklarımızın korunmasının
mümkün olduğunu arkadaşlarımızla paylaştık. Karşılıklı
soru cevap ve sohbet ile biten etkinliğimiz üyelik
hakkında bilgi ve üye formu isteyen arkadaşlarımıza üye
formu dağıtımı ile bitti. Soru ve cevaba katkılarından
dolayı 1. Sınıf arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz…

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE
ZMO-GENÇ TANITILDI
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