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Haber Bülteni
Mayıs-Ağustos 2019  Sayı: 122

   TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

46. DÖNEM BÖLGE TOPLANTISI DİYARBAKIR 46.Dönem Bölge Toplantılarının 
3 üncüsünü Diyarbakır Şubemizin ev sahipliğinde; Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, 
Van, Kahramanmaraş Şubelerimiz ile Adıyaman, Batman, Bitlis, Kilis, Mardin, 
Osmaniye, Siirt İl Temsilciliklerimizin katılımı ile 19- 20 Nisan 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirdik.

Toplantıya: Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Prof.Dr. 
Cem ÖZKAN, Hamdi ARPA, Murat ASLAN ve Denetleme Kurulu üyemiz; Ali ŞENAY, 
Diyarbakır Şube Başkanımız Abdussamed UCAMAN, Diyarbakır Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz; Adil KARATEKİN ve Gülçin YAŞA, önceki dönemler Diyarbakır 
Şube Başkanlarımız; Şıhat ŞENGAL ve Şevket AKDEMİR, Şanlıurfa Şube Başkanımız 
Mehmet ŞAKA, Malatya Şube Başkanımız Fevzi ÇİÇEK, Gaziantep Şube Başkanımız Abdulkadir DENİZ ve II. Başkanımız 
Sedat GÖKOĞLU, Van Şube Başkanımız Engin IŞIK ve Saymanımız İskan İŞİK, Kahramanmaraş Şube Başkanımız Ziya 
DUMLUPINAR, Adıyaman İl Temsilcimiz Ali Türker YENER, Batman İl Temsilcimiz Ebubekir DOĞAN,  Bitlis İl Temsilcimiz Sekmen 
ATICI, Kilis  İl Temsilcimiz Güven ÖZDEMİR, Mardin İl Temsilcimiz Vedat DURAK, Osmaniye İl Temsilcimiz Özkan BAYRAK, Siirt İl 
Temsilcimiz İrfan OBAY ve ZMO-Genç Diyarbakır üyemiz Hasret ERGİN katıldı.

Toplantının açılışında Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR, ODA’mız tarafından hazırlanan raporlar, basın açıklamaları, 
açılan davalar ve mesleki alanımızı ilgilendiren güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda;  üye aidatları, meslek içi eğitimler, zirai ilaç bayiliği, tarım danışmanlarının sorunları, KHK ile ihraç edilen 
meslektaşlarımızın durumu, Karekod ve DNA Barkod Takip Uygulaması, meslektaşlarımızın istihdam sorunları, Yerel 
Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması-Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik, Tarımda Milli Birlik Projesi, önümüzdeki 
süreçte yapılması planlanan panel ve sempozyumlar, illerdeki tarıma ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, Tarım ve 
Orman Bakanlığı’ndan beklentilerimiz ve mesleki etkinliğimizi artırmak için yapılması gereken işlemler konusunda 
değerlendirmelerde bulunuldu.

46.DÖNEM BÖLGE TOPLANTISI ERZURUM 46.Dönem Bölge Toplantılarının dördüncüsünü Erzurum Şubemizin ev 
sahipliğinde; Ardahan, Artvin, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Rize, Trabzon, Tokat ve Tunceli illerinin katılımı ile 21- 22 
Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirdik.

Toplantıya: Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Prof.Dr. 
Cem ÖZKAN, Hamdi ARPA, Caner AKSAKAL, F. Meltem BÜYÜKYAVUZ, Denetleme 
Kurulu Üyemiz Sefa APAYDIN, Erzurum Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal 
ŞENGÜL, Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Mevlüt TEKİN, Taner KARŞI, Çetin 
SUCİ, Süreyya Emre DUMLU, Mehmet TOPARLAK, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyeleri; Prof.Dr. Mustafa YAPRAK, Doç.Dr. Müdahir ÖZGÜL, Iğdır Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mücahit PEHLEVAN, Rize Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Murat GENC ve  Rize Şube Yönetim Kuru Üyemiz İbrahim BALCI, 
Trabzon Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Cemil PEHLEVAN ve Trabzon 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Avni AYDIN, Ardahan İl Temsilcimiz Gürcan 
AKDUĞAN ve Yiğithan SÖZER, Artvin İl Temsilcimiz Kenan ÇİFCİ, Bingöl 
İl Temsilcimiz Erdoğan YENER, Erzincan İl Temsilcimiz İbrahim TANYERİ, 
Gümüşhane İl Temsilcimiz Emin YILMAZ, Muş İl Temsilciliğimizden; Adem 
Doğan KARAHAN ve Samet AŞKIN, Tokat İl Temsilcimiz Cengiz DERTLİ ve 
Tunceli İl Temsilcimiz Ali Rıza BOZ ve Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM  
tarafından katılım sağlandı.

46. DÖNEM BÖLGE TOPLANTILARI
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5. ULUSLARARASI BEYAZ ET 
KONGRESİ

 ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, 
Beyaz Et Sanayiciler ve Damızlıkçıları 
Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından 24-
28 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da 
düzenlenen 5. Uluslararası Beyaz Et 
Kongresi’ne katıldı.

ANTALYA ŞUBEMİZDE İLAÇ BAYİLERİ 
İLE TOPLANTI

ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, 
25 Nisan 2019 tarihinde Antalya 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
Antalya’da bulunan ilaç bayilerinin 
katılımı ile bir toplantı düzenledi.
Toplantıda; şube çalışmaları,BKÜ Takip 
Sistemi, karekod sistemi, ilaç bayilerinin 
sorunları ve çözüm önerileri hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜ ALANLARDA 
KUTLADIK

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB tarafından 
organize edilen “1 Mayıs Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü” 
mitingi 1 Mayıs 2019 Çarşamba 
günü saat: 13.00 de Tandoğan 
Meydanı’nda yapıldı. Mitinge, ZMO 
Genel Merkez olarak katılım sağladık.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmaları; Erzurum Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal 
ŞENGÜL ve Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR tarafından yapıldı.

ŞENGÜL konuşmasında, 46.Dönem Bölge Toplantılarının dördüncüsüne ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk 
duyduklarını ifade ederek, Erzurum Şubemizin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GÜNGÖR ise ODA’mız tarafından hazırlanan raporlar, basın açıklamaları, açılan davalar ve mesleki alanımızı ilgilendiren 
güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda;  üye aidatları, meslek içi eğitimler, zirai ilaç bayiliği ile Tarım danışmanlarının sorunları, Karekod ve DNA 
Barkod Takip Uygulaması, bilirşilik alanında yaşanan sorunlar, meslektaşlarımızın istihdamı, kamu ve özel sektörde 
çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan panel ve sempozyumlar, Şube ve İl 
Temsilciliklerimizin çalışmaları ve sorunları, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan beklentilerimiz ve mesleki etkinliğimizi artırmak 
için neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

46. DÖNEM BÖLGE TOPLANTISI ANKARA 46.Dönem Bölge Toplantılarının Beşincisi; Amasya, Bartın, Bolu, Çankırı, 
Düzce, Erzincan, Karabük, Kırıkkale, Ordu, Samsun ve Yozgat illerinin katılımı ile 29 
Haziran 2019 Cumartesi günü Genel Merkezimizde gerçekleşti.

Toplantıya; Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Prof.
Dr. Cem ÖZKAN, Hamdi ARPA, Murat ASLAN,  Prof.Dr. İlhami BAYRAMİN, F. Meltem 
BÜYÜKYAVUZ, Hatice ÜNAL, Denetleme Kurulu Üyelerimiz Sefa APAYDIN ve Ali 
İhsan İLHAN, Samsun Şube Başkanımız Tekin KARA, Amasya İl Temsilcimiz Zafer 
GÖL, Bartın İl Temsilcimiz Figen KEMİK, Bolu İl Temsilcimiz Niyazi KALFA, Çankırı 
İl Temsilcimiz İhsan BOSTAN ve Fatih KIRAÇ, Düzce İl Temsilcimiz Hakan ÇETİN, 
Erzincan İl Temsilcimiz Pınar ÖZLÜ, Karabük İl Temsilcimiz Adem AYDIN, 
Kırıkkale İl Temsilcimiz Ali KABAKLI, Ordu İl Temsilciliğimizden Ersin DOĞAN 
ve Yozgat İl Temsilcimiz Haydar KUTSAL, Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM 
ve Genel Sekreter Yardımcımız Bülent TORUNBALCI katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Özden 
GÜNGÖR; ODA’mız tarafından hazırlanan raporlar, yazılı ve görsel 
basında yaptığımız açıklamalar, hukuki çalışmalarımız, anlaşmalı 
olduğumuz kurumlardan üyelerimize sağlanan indirim fırsatları, ocak 
ayında düzenleyeceğimiz IV. Teknik Kongre, mali hesaplar ile Şube ve İl 
Temsilciliklerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Tüm katılımcıların tek tek 
söz aldığı toplantıda; katılım sağlanan ilin tarımsal faaliyetleri ve tarım 
alanında yaşanan sorunlar, meslek içi eğitimler, üye aidatları, Zirai İlaç 
Bayiliği, Tarım Danışmanlarının sorunları, Bilirkişilik alanında yaşanan sorunlar, Toprak Koruma Kurullarının çalışmaları, işsiz 
meslektaşlarımızın istihdamı, kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları, Tarımda Milli Birlik Projesi, 
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan beklentilerimiz ve mesleki etkinliğimizi artırmak için neler yapılabileceği konusunda 
değerlendirmelerde bulunuldu.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM 
İMAMOĞLU’NA ZİYARET

ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin KORAMAZ, TMMOB yöneticileri ve TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu bileşenlerinden oluşan heyetle 19 Temmuz 
2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İMAMOĞLU’nu ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Ziyarette söz 
alan başkanımız; belediyeye bağlı kırsal alanlarda yapılması 
gereken çalışmalar ve ziraat mühendislerinin istihdam edilmesiyle 
sağlanacak kazanımlar hakkında bilgi verdi.

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI FETHİ YAŞAR’I ZİYARET ETTİK

9 Mayıs 2019 Perşembe günü, seçimler sonucunda yeniden Yenimahalle 
Belediye Başkanı seçilen Fethi YAŞAR’ı makamında ziyaret ettik.

ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Prof.Dr. 
Cem ÖZKAN, Dr. Züleyha OĞUZ, Murat ASLAN, Caner AKSAKAL ve Doç.Dr. 
Yener ATAVESEN; seçim sonuçlarından dolayı Başkan YAŞAR’ı kutlayarak,  
çalışmalarında başarılar dilediler. Ziyarette ayrıca, ODA’mız çalışmaları 
hakkında bilgi verilerek, tarım konularında Belediyecelerce yapılmasını 
arzu ettiğimiz çalışmalar için önerilerde bulunuldu ve ODA’mız tarafından 
hazırlanan rapor sunuldu.

TARIM ORKAM-SEN 4. GENEL 
MECLİS TOPLANTISI

 Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 
Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım 
Orkam-Sen) nın  6. Dönem 4. Genel 
Meclis Toplantısı 25-26 Nisan 2019 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti.

Genel meclisin İlk yarım gününde, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Murat 
ASLAN ve ÇİFTÇİ-SEN Genel Başkanı 
Abdullah AYSU’nun  katılımı ile  “Ülke 
Tarımında Yaratılan Tahribatlar ve 
Gıda Egemenliği”  ayrıca  “Dünya’da 
ve Türkiye’de Tarımsal Üretimde 
Sürdürülebilirlik” konulu söyleşiler 
yapıldı.

ZOOTEKNİ FEDERSYONU’NUN 
ZİYARETİ

3 Mayıs 2019 Cuma günü, Zootekni 
Federasyonu’ndan; Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof.Dr. Mesut TÜRKOĞLU, 
Başkan Yardımcısı Dr. İsmail MERT ve 
Üye Prof.Dr. Zafer ULUTAŞ ODA’mızı 
ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında konuk heyet, Genel 
Başkanımız Özden GÜNGÖR ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Züleyha 
OĞUZ ile zootekni çalıştayı hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.

HAYVAN BESLEME BİLİM 
DERNEĞİ’NİN YENİ OFİS AÇILIŞI

Hayvan Besleme Bilim Derneği’nin 
yeni ofisi 3 Mayıs 2019 Cuma günü 
Ankara’da  açıldı.

Açılışa; ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. 
Züleyha OĞUZ, Türkiye Yem Sanayicileri 
Birliği (TÜRKİYEMBİR) Başkanı Ülkü 
KARAKUŞ, BESD-BİR Genel Sekreteri 
Prof.Dr Ahmet ERGÜN, TÜYEKAD Genel 
Sekreteri Gökalp AYDIN, öğretim 
görevlileri ve üyeleri katılım sağladı.

TMMOB 45. DÖNEM 3. DANIŞMA 
KURULU İSTANBUL’DA YAPILDI

TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu 
toplantısı 25 Mayıs 2019 tarihinde 
İstanbul Perpa Konferans Salonu’nda 
yapıldı. Toplantıya; ODA Başkanımız 
Özden GÜNGÖR, İstanbul Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK, İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan 
Murat KAPIKIRAN, Bursa Şube II. 
Başkanımız Fevzi ÇAKMAK, önceki 
dönemler Bursa Şube Başkanımız 
Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY, Van Şube 
Başkanımız ve TMMOB İKK Sekreteri 
Engin IŞIK, Van Şube Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz İskan İŞİK, Adana 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Vedat 
COŞKUN, Kırklareli İl Temsilcimiz ve 
TMMOB İKK Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyemiz Baki 
Remzi SUİÇMEZ ve Adana TMMOB 
İKK Sekreteri Erol SALMAN tarafından 
katılım sağlandı. 650’yi aşkın üyenin 
katıldığı toplantıda YSK’nın İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal 
kararı eleştirilirken, demokrasiye ve halk 
iradesine sahip çıkma çağrısı yapıldı.
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TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ IX. 
TEKNİK KONGRE DÜZENLEME VE 
BİLİM KURULU ORTAK TOPLANTISI

ODA’mız tarafından Ocak 2020’de 
düzenlenecek olan Türkiye Ziraat 
Mühendisliği IX. Teknik Kongre 
çalışmalarına yönelik olarak, Kongre 
Düzenleme ve Bilim Kurulumuzun ortak 
toplantılarının beşincisi 11 Haziran 
2019 Salı günü yapıldı. Toplantıya 
Düzenleme Kurulumuzdan; Özden 
GÜNGÖR, Prof.Dr. İlhami BAYRAMİN, 
Prof.Dr. Cem ÖZKAN, Hamdi ARPA, 
Dr. Ali ŞENAY, Kamil BAYRAM, Bilim 
Kurulumuzdan; Prof. Dr. Gökhan 
SÖYLEMEZOĞLU, Prof. Dr. Celalettin 
KOÇAK, Prof. Dr. Ayten NAMLI ve 
Düzenleme ile Bilim Kurulumuzdan 
Doç.Dr. Yener ATASEVEN  katılım 
sağladı.

TEMA VAKFI’NIN ZİYARETİ

20 Haziran 2019 tarihinde Odamızı 
ziyaret eden TEMA Vakfı Orman ve 
Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Ferhat 
TAZE ve TEMA Vakfı Proje Koordinatörü 
Akgün İLHAN; Genel Başkanımız 
Özden GÜNGÖR ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Caner AKSAKAL ile TEMA 
Vakfı’nın çalışmaları hakkında görüş 
alışverişinde bulundular.

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ ZİYARETİ

Mardin İl Temsilcimiz Vedat DURAK 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri 11 
Temmuz 2019 Perşembe günü 
Genel Merkezimizi ziyaret ettiler.

EKOLOJİ İZMİR FUARI
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde, Ekolojik Tarım 
Organizasyonu Derneği (ETO) 
iş birliğiyle İZFAŞ tarafından 
düzenlenen 10. Ekoloji İzmir 
Fuarı 15 Mayıs 2019 tarihinde 
düzenlendi.

Fuara; ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, İzmir Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, yerli ve yabancı 
sektör temsilcileri, uzmanlar, 
araştırmacılar ve üreticiler katıldı.

Fuar kapsamında düzenlenen 
“Organik Tarım Sempozyumu” 
ilk kez uluslararası katılım ile 
gerçekleşti. Sempozyumda, 
organik bitkisel ve hayvansal 
üretim, işleme ve ticaretindeki 
güncel gelişmeler paylaşıldı.

Başkanımız Özden GÜNGÖR 
sempozyumdaki konuşmasında 
özetle: “Toplumların ilerlemesi, 
bilgi ve becerilerinin artması ve 
bunların teknolojiyle birleşmesi, 
doğanın zarar görmesiyle 
eşzamanlı bir seyir izlemiştir. 
İnsanlık, 1960’lara geldiğinde 
iyice belirginleşen iklim 
değişiklikleri, çevre kirliliği, türlerin 
yok olması, silahlanmaların 
yarattığı yıkımlar gibi pek çok 
sorunla yüzleşmek zorunda 
kalmıştır. Dünyanın sınırsız 
olmadığı gerçeği, yaşanan doğa 

tahribatlarının onarılamaması ve artarak devam etmesi, toplumlarda 
ekoloji bilincinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ekolojik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, 
çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Olumsuz etkilerin 
ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının 
hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı 
görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması 
temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir.

Türkiye’de organik bitkisel üretim gerek saha ve ürün çeşitliliği ve gerekse 
üretici sayısı bakımından gelişme gösterse de genel tarım içindeki 
payı istenilen seviyede değildir. TÜİK in organik bitkisel üretim verilerine 
göre 2018 yılında; 213 üründe, 79.563 üretici, 626.884 hektar alanda, 
2.371.612 ton organik üretim yapmıştır.

Organik tarımın, gelişmiş ülkelerdeki gibi yaygınlaştırılabilmesi için 
öncelikle konunun öneminin ülke gerçekleri de göz önüne alınarak 
hem bilimsel hem de pratik anlamda kavranması, sonuçların üretici ve 
tüketicilere aktarılarak talep yaratılması gereklidir. Üretim aşamasında ve 
üretim sonrasında üreticilerin teknik ve ekonomik anlamda desteklenmesi 
gereklidir. Bu desteğin etkili sonuç verebilmesi için de, organik tarımın ana 
unsurları olan yetiştiricilik, bitki besleme, bitki koruma, yasal düzenlemeler, 
sertifikasyon ve pazarlama gibi konularda disiplinler arası çalışmaların 
özendirilmesi gereklidir.” dedi.
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Ziyaret sırasında Mardin İl Temsilcimiz 
Vedat DURAK, Mardin İl Temsilciliği 
üye sayısının 500’ü aşması nedeniyle 
ODA’mızın Ana Yönetmeliği’nin 47. 
Maddesi gereğince şube olma 
istemlerini bildirir dosyayı Genel 
Merkezimize teslim etti.

TARIM GAZETECİLERİ VE YAZARLARI 
DERNEĞİ’NİN ZİYARETİ

Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği 
(TAGYAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
UĞURAL ve TAGYAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Dr. Erhan EKMEN, Cengiz 
BOSTANCI, Muhammet OLUKLU, 
Bayram ÖZDEMİR ve Cengiz DOĞAN 
2 Temmuz 2019 Salı günü ODA’mızı 
ziyaret etti.

Konuk heyet ile ODA Başkanımız 
Özden GÜNGÖR, II. Başkanımız Prof.
Dr. Cem ÖZKAN ve Denetleme Kurulu 
Üyemiz Sefa APAYDIN; “ülkemizde 
tarım sektörünün durumu, tarım 
alanında yaşanan sorunların 
çözümünde tarım gazetecileri ve 
yazarlarının önemi ve doğru haber 
için konunun uzmanı kişiler tarafından 
açıklama yapılmasının gerekliliği” 
konusunda görüş alışverişinde 
bulundular.

TÜRKTOB’UN ZİYARETİ

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş AKCAN ve Haber 
Müdürü Galip Umut ÖZDİL 26 Haziran 
2019 Çarşamba günü ODA’mızı 
ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Genel Başkanımız 
Özden GÜNGÖR, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Murat ASLAN, Fatma 
Meltem BÜYÜKYAVUZ, Hatice ÜNAL 
ve Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM 
ile tarımın gidişatı hakkında görüş 
alışverişinde bulundular.

Görüşmenin sonunda, Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından eylül 
ayında düzenlenecek olan Tarım 
Şurası için paydaşlar ile beraber ortak 
bir çalışmanın yapılmasına karar 
verildi.

TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ’NİN 
70. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin “70. 
Kuruluş Yıldönümü ve geleneksel 
Tarıma Katkı Ödül Töreni” 27 Haziran 
2019 Perşembe günü Gür Kent Otel 
de yapıldı.

Törene ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR ile Yönetim Kurulu Üyemiz ve 
aynı zamanda TEMA Ankara Temsilcisi 
olan Nevzat ÖZER katılım sağladı.  

Başkanımız törende bir konuşma 
yaparak; tarımın sorunlarından 
bahsetti TZD’nin kuruluş yıldönümünü 
kutladı.

ORTA ASYA VE KAFKASLAR 
TARIMSAL DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ BÖLGESEL ÇALIŞTAYI

22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında 
Tarım Orman Bakanlığı ve Uluslararası 
Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
(UTEM) tarafından  “Orta Asya ve 
Kafkaslarda Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Hizmetlerinde Kamu-STK 
İşbirliğinin Güçlendirilmesi” konulu 
çalıştay düzenledi. Çalıştaya Oda 
başkanımız Özden GÜNGÖR; Yönetim 
kurulu üyemiz Hamdi ARPA ve Genel 
Sekreterimiz Kamil BAYRAM katıldılar.

Çalıştayın amacı, tarımsal ve kırsal 
kalkınma bağlamında kamu araştırma 
ve yayım kuruluşları ile “sektörel 
örgütler dâhil olmak üzere” Sivil 
Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesini sağlamaktadır.Ayrıca, 
çalıştay bölge genelinde kamu 
araştırma ve yayım kuruluşları ile 
STK’lar arasında potansiyel sinerji ve 
iş birliğine dayalı bağlantılar aramayı 
amaçlamaktadır.

3.TARIM ŞURASI GRUP TOPLANTISI

25 Temmuz 2019 tarihinde Başkanımız 
Özden GÜNGÖR, Başkan Yrd.Prof.
Dr. Cem ÖZKAN ve Yönetim kurulu 
üyemiz Fatma Meltem BÜYÜKYAVUZ, 
TAGEM’de yapılan “Bitki Sağlığı” 
çalışma grubuna katılarak görüşlerini 
bildirdiler.

TARIM ORMAN ŞÛRASI’NI 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

2019 yılı Ekim ayında yapılması 
beklenen III. Tarım Şûrası öncesinde 
ODA’mız sektör bileşenlerinin katılımı ile  
2 Ağustos 2019 tarihinde bir toplantı 
düzenlendi. 

Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR 
ve TÜRKTOB Genel Başkanı Savaş 
AKCAN’ın konuya ilişkin açıklamaları 
ile başlayan toplantıya; BESD-BİR 
Genel Sekreter Yardımcısı Aslı İLGEN, 
TARMAKBİR Genel Sekreteri M. Selami 
İLERİ, Tarım Orman İş Genel Hukuk 
ve TİS Sekreteri Hasan ÖZER, Türkiye 
Ziraatçılar Derneği’n den Nusrettin 
AYDIN, TÜRKTOB Genel Sekreteri Dr. 
Muhteşem TORUN ve TÜRKTOB Basın 
Danışmanı Umut Galip ÖZDİL, Türkiye 
Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği 
Başkanı Fehmi KİRAZ, Tüketici Hakları 
Derneği (TÜDEF/TÜKODER) Genel 
Başkanı Aziz KOÇAL, Türkiye Halciler 
Federasyonu Başkanı Yüksel TAVŞAN, 
MEYED Genel Sekreteri İpek İŞBİTİREN, 
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Yum-Bir Genel Sekreteri Dr. Hüseyin 
SUNGUR, ZİMİD Proje Koordinatörü 
Burcu HAMLECİ, Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
UĞURLU ve Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman ÖZGÜN, 
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Zeki TAYDAŞ, 
Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayşegül ORUÇKAPTAN ve 
Bilal Emre ARSLAN, TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyemiz Baki Remzi SUİÇMEZ, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Dr. Züleyha 
OĞUZ ve Caner AKSAKAL, Denetleme 
Kurulu Üyemiz Sefa APAYDIN ve Genel 
Sekreterimiz Kamil BAYRAM katıldı.

Toplantıda: Tarım Şûrası ve Tarımda 
Milli Birlik Projesi hakkında karşılıklı 
değerlendirmelerde bulunarak  ileri 
bir tarihte konuya ilişkin ortak bir basın 
açıklaması yapılmasına karar verildi.

TARIM ORMAN ŞÛRASI HAZIRLIK 
TOPLANTISI

Tarım  Orman Şûrası için oluşturulan 
“Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı” çalışma 
grubunun II. toplantısı, Orman Genel 
Müdürlüğü’nde 5 Ağustos 2019 
tarihinde gerçekleşti.

Toplantıda ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR ve II. Başkanımız Prof.Dr. 
Cem ÖZKAN konuya ilişkin olarak 
ODA’mız görüşlerini açıkladı.  

TARIM ORMAN ŞÛRASI 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
organize edilen III. Tarım Orman Şûrası 
hazırlıkları kapsamında oluşturulan 
çalışma gruplarına katılan ODA 
Temsilcilerimiz ile 6 Ağustos 2019 Salı 
günü bir toplantı gerçekleştirdik.

Şura kapsamında Bakanlık tarafından 
oluşturulan yirmibir adet çalışma 
grubu bulunuyor. Bu çalışma grupları; 
Tarımsal Yapı ve Dönüşüm, Bitkisel 
Üretim ve Bitki Sağlığı, Hayvansal 
Üretim ve Hayvan Sağlığı, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri, Tarımsal Girdiler 
ve Finansman, Gıda Güvencesi, 
Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal 
Kaynakların Yönetimi, Tarımsal Sulama 
ve Su Yönetimi, Mera Yönetimi, 
Tarımda Üretici Örgütlenmesi, Tarımsal 
Öğretim-Çiftçi Örgütlenmesi, Yayım 
ve AR-GE, Tarımsal Pazarlama ve Yeni 
Pazarlama Trendleri, Kırsal Kalkınma ve 
Tarımsal İstihdam, Tarımsal Destekleme 
Politikaları, Tarım ve Orman Hukuku, 
Tarımsal Üretim Planlaması, Tarımda 
Teknolojik Dönüşümler, Uluslararası 
İlişkiler ve Stratejik Yaklaşımlar, 
Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Orman 
Yangınları ile Mücadelede Yenilikçi 
Yaklaşımlar ve Orman Kaynaklarından 
Faydalanma olarak belirlenmiştir. 
Çalışma gruplarında ihtiyaca göre alt 
gruplarda görev yapmaktadır.

Toplantıda çalışma gruplarında yer 
alan ODA’mız temsilcileri yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi vererek, 
hazırlanacak grup raporlarının formatı 
konusunda değerlendirmelerde 
bulunuldu.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NÜ 
EMANETE SAHİP 

ÇIKAMAMA ENDİŞESİYLE 
KUTLUYORUZ

5 Haziran 2019

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 
1972 yılında İsveç’in başkenti 
Stockholm’de 133 ülkenin katılımı 
ile düzenlediği zirvede, 5 Haziran 
tarihi “Dünya Çevre Günü” olarak 
belirlenmiştir. O tarihten bu 
yana Dünya Çevre Günü, çevre 
sorunlarına kamuoyunun dikkatini 
çekmek, halkın katılımını sağlamak 
ve politik ilgiyi arttırmak üzere 
dünya genelinde çeşitli etkinliklerle 
kutlanıyor.

Dünya Çevre Günü`nün teması bu 
yıl “hava kirliliğini önleme” olarak 
belirlendi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, bu 
dünyanın kimsenin özel mülkiyeti 
olmadığını, gelecek nesillerin bir 
emaneti olduğunu hatırlama ve bu 
emanete sahip çıkma günüdür.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak; 
meralarımıza, topraklarımıza, 
ormanlarımıza, sularımıza kısaca 
tüm doğal kaynaklarımıza yönelik 
saldırılara, kamu kaynaklarının 
hesapsız bir şekilde heba 
edilmesine karşı mücadeleye ve 
kamuoyunu bilgilendirmeye devam 
edeceğiz.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası  
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SORUNLARIN ÇÖZÜLEMEDİĞİ TARIMDA NEO LİBERAL ARAYIŞ:

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI ÖZELLEŞTİRİLİYOR!
29 Nisan 2019

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı kurulmuştu. Tarım ve 
Orman Bakanlığı birleşmenin sancılarını gideremeden, yapılanmanın ilk sonuçları henüz görülmeden yeni bir yapılanma 
girişimi gündeme gelmiştir.

Tarımda Milli Birlik Projesi adıyla gündeme gelen yeni yapılanmaya ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan bilgiler son derece 
kısıtlı olmakla birlikte, bu kısıtlı bilgiler dahi yeni yapılanma girişiminin Bakanlığın kendisinde olduğu kadar, ülkemizin kamu 
örgütlenmesinde de çok büyük tartışmalara yol açacağını gösteriyor.

“Tarımda Milli Birlik Projesi” tarımımıza neler getirir, tarımımızdan neler götürür?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimde her geçen gün artan sorunlara çözüm bulamazken, daha önce kamuoyuna 
iddialı bir şekilde açıklanan Milli Tarım Projesinin şimdilerde adı bile hatırlanmazken, tarımda yaşanan sorunların hiçbirine 
çözüm getirmeyecek bu yeni girişimin çok daha önemli sorunlara yol açmasından kaygı duyuyoruz.

Ülkemizin son yıllarda tarım alanında yaşadığı temel sorun üretimle ilgiliyken,  tarımda yıllardır sergilenen başarısızlığı 
itiraf edercesine ortaya koyan bu projede üretim geri planda bırakılmıştır. Sürecin ürün pazarlaması ile işlenmesine, 
yanı sıra dışsatımına yönelik aşamaları ağırlıklı olarak yerli ve yabancı özel sermayenin yönlendiriciliğine bırakılmaktadır. 
Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle de taşra örgütlenmesi özel sektörün belirleyici olacağı bir holding yapısının destekçisi 
konumuna getirilmektedir.

 “Yalın Sistem” ne anlama geliyor?

Tarımda Milli Birlik Projesinin temelini “Yalın Sistem” adı verilmiş piramit şeklinde bir yapı oluşturmaktadır. Dört katmanlı 
olarak tasarlanan piramidin en alt katmanında “çiftçiler”, “ormancılar”, “balıkçılar” şeklinde sıralanan üreticiler, üzerindeki 
katmanda Milli Birlik Kooperatifi, üçüncü katmanında ise Semerat Holding, piramidin en tepesinde ise ne anlama geldiği 
açıklanmayan Dünya Markası yer almaktadır.

Yeni sistemde Bakanlığın merkezinde yer alan Genel Müdürlükler birleştirilerek Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmektedir. 
Üreticilerin bir üst örgütlenmesi olarak sunulan Milli Birlik Kooperatifi (MBK), Bakanlık taşra teşkilatı ile “Tarım Kredi 
Kooperatifinin konsolide” edilmesiyle kurulmaktadır. MBK on iki bölge müdürlüğünden oluşurken, bölge müdürlüklerinin de 
bölümlerden oluşması öngörülmektedir. Bakanlığın il müdürlüğü örgütlenmesine karşılık gelen bölümlerle, il müdürlüğü 
düzeyindeki örgütlenme, şube müdürlüğü düzeyine indirgenmekte, bu yapıda ilçe müdürlüğü örgütlenmesine ilişkin bir 
bilgiye rastlanmamaktadır. Bu yapılanmayla Bakanlık taşra teşkilatı ortadan kaldırılmakta, Bakanlık karar merci olmaktan 
çıkarılarak temsili, işlevsiz bir yapıya dönüştürülmektedir.

Ürün tedarikçisi olarak rol verilen MBK’nın %35, KİT’lerin %15, özel sektörün ise %50 pay ile ortak olduğu Semerat holdingin, 
ürün ticareti ve pazarlaması görevini üstlenmesi planlanmaktadır. “Milli” iddiasıyla yola çıkılmasına karşın, Semerat 
holdingin hakim ortağı olan özel sektör şirketleri içerisinde yer verilen Unilever gibi küresel bir şirket ve sayılan diğer 
şirketlerin ortaklık yapıları,  üreticilerin, tüketicilerin, meslek kuruluşlarının ve kamunun hiçbir şekilde söz sahibi olamayacağı, 
neoliberal politikalara göre belirlenecek bir “milli tarımı (!)”açıkça göstermektedir. Yapının içerisine dahil edilecek KİT’ler ise 
tümüyle yerli ve ulusötesi sermaye gruplarının egemenliğine açılacaktır.

Tarımsal İthalat Artarak Devam Edecek!

2023 yılına kadar 100 Milyar Dolarlık tarımsal hasıla elde edilmesi hedeflenen projenin uzun vadeli hedefleri arasında 
yer alan “Arz açığı olan kategorilerde yurt dışından Yalın Sistemle ürün temin edilecek” hedefi, ülkemizde arz açığını 
kapatmaya yönelik önlemlerin alınmayacağını, aksine dışalımın kurumsallaşacağını göstermektedir. Uzun vadeli 
hedeflerden bir diğeri olan “2030’da genel bütçeden pay almayan bir bakanlık yapısı sağlanacaktır” hedefi ise, 
özelleştirme yoluyla dünyada bir ilk olarak kamunun tümüyle tarım sektöründen çekilmesini öngörmektedir.

Tarım sektörünün kamusal örgütlenmesini genelleştirerek küçülten, taşra örgütlenmesini ortadan kaldırıp merkezde işlevsiz 
hale getirerek etkisizleştiren, kurumsal uzmanlaşmaya, konu bazlı çalışmaya imkân vermeyen bu tür bir yapı, ülkemizin 
ve halkımızın yararına olmayacaktır. Tarımsal üretime ve kırsal alana ilişkin sorunların çözümü yerine, kamunun tarım 
alanındaki düzenleyici, destekleyici ve denetleyici işlevleri kaldırılmaktadır. Kamu gücü ile kamu yararı ilkesi doğrultusunda 
yapılan bu görevler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulan kooperatiflere devredilemez.

Tarımda Milli Birlik Projesi, daha önce örneklerini gördüğümüz birçok çalışmada olduğu gibi, konuyla ilgili tarafların ve 
bilimsel çevrelerin görüşleri alınmadan, kamuoyunda tartışılmadan “yaptık, oldu” mantığıyla hazırlanmıştır. Kullanılan 
terminolojiden projenin Bakanlık dışında, konunun temel bilgilerinden yoksun bir danışmanlık şirketine hazırlatıldığı açıkça 
görülmektedir.
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Tarımsal kamu yönetimi ülke gereksinimlerine uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir

Ülkemizin önceliği bu tür ayağı yere basmayan, yalnızca büyük sermayenin çıkarlarını ön plana alan projeler değil; 
tarımsal kaynakları, üreticiyi, tüketiciyi ve kırsal kalkınmayı öncelikleyen planlı bir tarım politikası olmalıdır. Bakandan 
Bakana, ortaya çıkan her soruna göre değişen, üreticilerin hiçbir şekilde geleceğe dönük planlamalarını yapamadığı bir 
tarım politikasıyla sorunlara çözüm getirilmesi mümkün değildir.

Tarımsal kamu yönetimi ülke gereksinimlerine uygun şekilde yeniden düzenlenmeli, sulama, arazi toplulaştırması gibi 
tarımsal altyapı hizmetleri ivedilikle bitirilmelidir. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, hızla el değiştirmesi ve köylünün 
mahalleli yapılıp üretim süreçlerinden koparılarak şehir merkezlerine göçmesi ya da kendi toprağında işçi haline 
getirilmesi önlenmelidir. Bu amaçla üreticilerin piyasaya karşı menfaatlerini korumak amacıyla kooperatifler şeklinde 
örgütlenmesinin özendirilmesi, etkin ve verimli çalışmalarının önündeki engellerin kaldırması, güçlenmelerinin sağlaması 
önemli ve gereklidir. Ama bunun yolu tüm üreticileri tek bir kooperatif çatısı altında örgütleyerek, onları kâr güdüsüyle 
hareket eden yerli ve ulusötesi sermaye gruplarının belirleyicisi olduğu bir holdingin insafına terk etmek olmamalıdır.

Tarımsal üretimimizin artırılması, gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması, kırsal alanın sorunlarının çözümü için gerekli 
adımların atılması zorunludur.  Bunlar bilinmeyen sorunlar değildir. Ancak bu sorunların çözümüne odaklanılması yerine, bir 
öncekinin sonucu alınmadan, bir yenisinin uygulamaya konulduğu, tarım teşkilatının enerjisini ve motivasyonunu düşüren, 
kurumsal yıkımlara yol açan yeni yapılanma denemelerinden artık vazgeçilmelidir.

Sonuç olarak…

Tarımda Milli Birlik Projesi;

• Tarım sektörünün içinde bulunduğu sorunları çözmekten uzak;

• Anayasal ve yasal birçok yeni soruna neden olacak;

• Tarım örgütlenmesini kamusal olmaktan çıkarıp, tümüyle yerli ve yabancı sermayenin destekçiliğine indirgeyecek;

• Tarımsal üretimimizde gıda güvenliği ve güvencesini sağlayamayacak,

• Yalnızca kârlılık amacını öne çıkaracak;

• Ülkemizde tarımsal üretiminin temeli olan küçük üreticilerin tasfiyesine neden olacak;

• İthalatçı politikalar kurumsallaştırarak tarımsal ürün ve gıdada dışa bağımlılığı pekiştirecektir!

Bu nedenlerle; Tarımda Milli Birlik Projesi adıyla uygulanmak istenen bu projeden vazgeçilmelidir.

• Tarımsal kaynaklarımızın korunmasını sağlayacak,

• Üreticilerimizin çıkarlarını gözetecek,

• Gıda güvencesinden, halkımızın gıda güvenliğinden hiçbir nedenle ödün vermeyecek;

• İthalata dayalı politikalardan vazgeçerek, ülkemizin gıdada kendine yeterliliğini sağlayacak;

• Tarımsal üretimin her alanında çok boyutlu demokratik planlamayı ilke edinecek;

• Ülkemizin ekolojisiyle, toplumsal ve kültürel yapısıyla uyumlu teknik ve teknolojiler geliştirilip ve yaygın olarak kullanılmasını 
sağlayabilecek,

Demokratik bir kamusal tarımsal örgütlenme, konuyla ilgili tüm tarafların işbirliğiyle ülke gereksinimlerine uygun şekilde 
tasarlanarak yaşama geçirilmelidir.

Kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Tarım Orman-İş

Tarım Orkam-Sen

Çiftçi-Sen

Tüketici Hakları Derneği

Türkiye Ziraatçılar Derneği
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İTHALATÇI POLİTİKALARA DEVAM:
YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILDI

4 Mayıs 2019

3 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete`de; 30 Haziran 2019 tarihine kadar kullanılmak üzere 100.000 ton sıfır gümrüklü yağlık 
ayçiçeği tohumu ithalatı için Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Diğer yandan; Cumhurbaşkanı kararının uygulanmasına 
ilişkin “Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu tebliğ hükümleri kapsamında tarife kontenjanı 
başvuruları, beş iş günü içinde, Ticaret Bakanlığı’na yapılacak. 25 Aralık 2018 tarihli ve 497 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 
ile 300.000 ton yağlık ayçiçeği tohumu için yine sıfır gümrüklü olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştı. 5 Haziran 2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 
uygulanan %27’lik gümrük vergisi oranı 1 Ağustos 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere %13’e ve %36 oranında 
uygulanan ham ayçiçeği yağı ithalat gümrük vergisi de % 23’e düşürülmüştü. 2019 yılının ilk üç ayında 282 bin ton 
ayçiçeği tohumu ithalatı gerçekleştirildi.

Çizelge-1 Ayçiçeği Tohumu İthalat Miktarı (Ton)

 Ülkeler
2015 2016 2017 2018 2019*

Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar %

Moldova 216.432 63,60 173.061 45,26 222.243 34,70 258.317 36,27 141.853 50,32

Romanya 34.182 10,04 56.125 14,68 39.823 6,22 241.540 33,92 84.241 29,88

Bulgaristan 59.300 17,42 51.849 13,56 91.597 14,30 98.234 13,79 19.238 6,82

Çin 6.550 1,92 4.353 1,14 20.923 3,27 80.440 11,30 24.903 8,83

Ukrayna 2.027 0,60 4.533 1,19 31.328 4,89 5.549 0,78 662 0,23

Hırvatistan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.899 0,55 3.745 1,33

Rusya 18.026 5,30 49.330 12,90 227.444 35,51 2.843 0,40 662 0,23

İran 60 0,02 40 0,01 77 0,01 1.237 0,17 999 0,35

Sırbistan 0 0,00 6.932 1,81 0 0,00 174 0,02 5.124 1,82

Diğer Ülkeler 3.748 1,10 36.108 9,44 7.007 1,09 19.878 2,79 500 0,18

Toplam 340.326 100,00 382.329 100,00 640.442 100,00 712.112 100,00 281.928 100,00

*Ocak-Mart  Kaynak; TUİK

2018 yılında ayçiçeği tohumu ithalatına 361 milyon dolar ödenirken, bu yılın ilk üç ayında yapılan ithalat için 130 milyon 
dolar ödendi.

Çizelge- 2. Ayçiçeği Tohumu İthalat Değeri ($)

 2015 2016 2017 2018 2019*

Moldova 141.519.718 109.404.734 111.711.319 103.486.431 53.734.688

Romanya 22.730.415 37.182.286 19.987.272 95.594.266 31.498.946

Bulgaristan 41.810.571 34.467.016 48.193.167 41.724.538 7.618.032

Çin 8.927.803 5.488.702 30.070.036 93.775.233 28.425.879

Ukrayna 1.561.753 2.639.249 16.403.644 3.087.587 568.860

Hırvatistan 0 0 0 1.649.335 1.398.425

Rusya 12.439.830 32.902.841 112.914.537 1.292.638 255.047

İran 6.035 4.000 78.107 532.317 435.756

Sırbistan 160 4.613.465 6.770 81.744 1.969.714

Diğer 8.987.236 36.302.318 17.105.977 19.877.253 4.490.022

Toplam 237.983.521 263.004.611 356.470.829 361.101.342 130.395.369

*Ocak-Mart  Kaynak; TUİK

Çizelge- 3. Moldova’dan Yapılan Ayçiçeği İthalatı (ton)

2015 2016 2017

Moldova’nın Üretimi 484.780 677.124 804.000

Moldova’dan İthalatımız 141.520 109.405 111.711

Kaynak; FAOStat

Yılın ilk üç ayında 
yapılan ayçiçeği 
tohumu ithalat miktarının 
yarısı Moldova’dan 
gerçekleştirildi. Konya’dan 
daha küçük bir alan 
sahip Moldova’dan 
ithalat yapıyor olmamız, 
ayçiçeği üretimi için her 
türlü uygun koşula sahip 
ülkemizin ve tarımımızın 
içinde bulunduğu durumu 
gösteren çarpıcı bir örnek.

Ülkemiz ayçiçeği tohumu dışında, ayçiçeği 
tohumundan daha fazla miktarda ayçiçeği yağı 
ve küspesi şeklinde değişik 

formlardaki ayçiçeği ürünlerini de ithal ediyor. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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NÜKLEER SEVDASI FELAKETE DÖNÜŞMEDEN 
PROJELER İPTAL EDİLSİN!

9 Mayıs 2019

İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer 
Santralının temelinde tespit edilen beton 
çatlaklarına ilişkin haberler, nükleer 
santrallerin risklerine ilişkin uyarı ve 
kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir 
kez daha göstermiştir.

Santral temel yapısının bazı bölümlerinde 
oluşan çatlakların projeyi denetlemekle 
yükümlü olan Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu’nun (TAEK) yetkililerince tespit 
edildiği basına yansımıştır. Haberde, çatlak 
oluşan bölümlerin kırılarak yeniden beton 
dökülmek sureti ile onarıldığı ancak aynı 
yerlerde yeniden çatlakların oluştuğu ifade 
edilmektedir. Haberde ayrıca, oluşan yeni 
çatlakların da aynı yöntemle onarılarak 
temelin tamamlandığı ve 80 metre yüksekliğindeki üst yapı için hazır hale getirildiği de belirtilmektedir.

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 8 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ciddiyetten uzak kısa açıklamada zeminde çatlakların 
oluştuğu dolaylı olarak kabul edilmektedir. Açıklamada, zeminde oluşan çatlak reddedilmeyerek kullanılan betonun 
ağırlık altında yayılıp sıkışma özelliğine sahip olan özel bir tür olduğu ifade edilmektedir.

Akkuyu Nükleer Santralinin yer seçimi 1970’li yılların başında yapılmıştır. Bu alanın seçildiği günden beri Akkuyu Santralinin 
seçilen bu alanda yapılmasının jeolojik olarak uygun olmadığı Birliğimiz ve ilgili odalarımız tarafından defalarca dile 
getirilmiştir. Projeye ilişkin hazırladığımız raporlarda, inşaat alanının Akdeniz fay hatlarına çok yakın olduğunun ve bu 
alanda bir nükleer santral yapılmasının hiçbir biçimde uygun olmadığının altı özel olarak çizilmiştir. Ancak bu uyarılar 
dikkate alınmamış ve yeni incelemeler yapılmaksızın, yarım asır önce seçilen alanda inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

Uluslararası nükleer santral yapım kurallarına göre nükleer santral yapım denetimlerinin yetkin bağımsız kuruluşlar 
tarafından yapılması gerekirken , ülkemizde bu görev bir devlet kuruluşu olan TAEK tarafından yapılmaktadır. Çok kısa bir 
süre önce de TAEK personelinin bir kısmı yeni kurulan Nükleer Denetleme Kurulu(NDK) isimli kuruluşa devredilerek Akkuyu 
Nükleer Santralının yapım işlerini denetleme görevi bu kuruluşa verilmiştir.

Akkuyu NGS , Türkiye ile Rosatom isimli Rus şirketi arasında yapılan bir anlaşmanın Milletlerarası bir anlaşma haline 
getirilerek yasalaşması sonucu yapılmakta olan bir tesistir. Anlaşmanın bir tarafı Devletdir. Devlet ise anlaşmanın giriş 
bölümünde ve içerisinde belirtildiği üzere bu nükleer santralin yapılmasını talep eden ve destekleyen taraftır. Yani 
bağımsız bir kuruluş değil anlaşmanın talep eden tarafıdır. Dolayısıyla Nükleer Santralın bugüne kadarki yapım sürecinin 
TAEK tarafından yapılması uluslararası kurallara aykırıdır. Bu aykırılığın üstesinden gelebilmek için hükümet tarafından 
bağımsız(!) bir yapı olarak kurulan Nükleer Denetleme Kurulu, henüz denetim işlerini yerine getirebilecek kadroya sahip 
değildir. Bu yapısıyla, Kurulun bu ne derece bağımsız olabileceği kadar, bu görevi ne derece yerine getirebileceği de 
belirsizdir.

Nitekim temel yapısında meydana gelen çatlakların iki kere tekrarlamasına rağmen, kısa sürede üst yapıya uygun 
hale getirildiğinin belirtilmesi de, çatlaklar konusunda gerekli analiz ve araştırmaların yapılıp yapılmadığı sorularını akla 
getirmektedir.

TMMOB olarak, Akkuyu NGS’nin yapımı için hazırlanan ÇED raporunu ayrıntılı olarak incelemiş ve yanlışlarla dolu ÇED 
raporunun kabul edilmemesini talep etmiştik. Uyarılarımızı dikkate almayan Bakanlık, projeye ÇED Olumlu kararı vermişti. 
Bakanlığın bu kararına karşı, “saha çalışmalarının yeterli olmadığı” ve “deprem konusunun göz önünde tutulmadığı” gibi 
temel itiraz noktaları ekseninde açtığımız dava süreci devam etmektedir.

Bugün gelinen noktada TMMOB olarak uyarılarımızın dikkate alınmamış olmasının yaratabileceği vahim sonuçların 
belirtileri ortaya çıkmaya başlamıştır.

İnşaat daha fazla ilerlemeden Akkuyu Nükleer Santralı için yapılan tüm çalışmalar durdurulmalıdır. Nükleer sevdası 
felakete dönüşmeden proje derhal iptal edilmelidir.

EMİN KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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13 Mayıs 2019

1946 yılında kurulan Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu`nun (IFAB) kuruluş günü olan 14 Mayıs günü tüm dünyada 
“Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanmaktadır. İçinde bulunduğu zor koşullara rağmen üretmeye, halkımızı beslemeye 
devam eden, toprağımıza sahip çıkan, alın teri ile ülkemize hizmet eden çiftçilerimiz, her geçen gün artan sorunları 
nedeniyle günlerini buruklukla kutluyor.

Ülkemizin tarımsal üretiminde yaşanan sorunlara çözüm bulunmadan, bunlara her geçen gün yenilerinin eklenmesi, 
sorunları ithalatçı politikalarla çözmeye yönelik kolaycı yaklaşımların hız kesmeden devam etmesi, girdi fiyatlarının 
yüksekliği nedeni ile kâr elde edemeyen çiftçilerimizin üretmekten vazgeçmesi son yıllarda gündemin değişmeyen 
konuları haline geldi. Son on beş yılda Belçika kadar tarım arazimiz bu nedenle boş kaldığı gibi, var olan tarım alanlarının 
amaç dışı kullanımına yönelik girişimler ise hız kesmeden devam ediyor. Tarım arazilerinin, meraların, zeytinliklerin amaç 
dışı kullanımına yönelik istisnalara yer veren yasa teklifleri Meclis gündeminden eksik olmuyor.

Çiftçinin tarım desteklerinden yararlanabilmesi 
için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerekiyor. 
Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine 
göre ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı 2003 yılında 2,8 
milyon iken, 2010 yılında 2,3 milyona ve 2017 
yılında 2,1 milyona geriledi. Diğer bir deyişle, bu 
süre zarfında yaklaşık 700 bin çiftçi son derece 
yetersiz olan tarım desteğini bile almaktan 
vazgeçti.

2006 yılında çıkan Tarım Kanunu ile tarımsal 
desteklemeler için bütçeden ayrılacak kaynağın 
milli gelirin %1’inden az olamayacağı hükmü 
getirilmiş olmasına rağmen, bu destek bugüne 
kadar bu miktarın yarısı düzeyinde gerçekleşti. 
Yeterli tarımsal destek alamayan çiftçilerimiz 
bunun sonucu olarak banka kredilerine 
yönelmek durumunda kaldı. 2018 yılında tarıma 

sundukları kredinin %71’ini kamu bankaları, %19’unu yabancı bankalar, %10’unu yerli özel bankalar sağlamasına karşın, 
icra takibine düşen kredi miktarı kamu bankalarında %37, yabancı bankalarda %33 ve yerli özel bankalarda %30 oldu. 
Yerli özel ve yabancı bankalardan kredi kullanan çiftçiler daha büyük bir mağduriyet yaşadı. 

Çiftçinin alım gücü, elde ettiği gelirin enflasyonun oldukça altında kalması nedeniyle geriledi.

Yıllık enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşen döviz kurundaki artış tarımsal üretimi de olumsuz yönde etkiledi. Tarımsal 
üretimde kullanılan girdilerden mazotta neredeyse tamamen, tarım ilacı ve gübrede çok büyük oranda, özellikle sera 
tohumlarında önemli düzeyde yurtdışına bağımlı olunması nedeniyle döviz fiyatındaki en ufak bir artış çiftçinin üretim 
maliyetini önemli ölçüde artırmaktadır.

Gübre fiyatlarındaki hızlı artış çiftçinin gübre kullanımını azalttı. 2017 yılında yaklaşık 5,4 milyon ton olan gübre ithalatı 2018 
yılında 4,3 milyon tona geriledi. Tarımdaki kriz makine gücünü de yakından etkiledi. Yıllar itibarıyla sürekli artış gösteren 
traktör üretimi döviz kurundaki artışa ve çiftçinin alım gücündeki gerilemeye paralel olarak, 2017 yılında 72 bin iken, 2018 
yılında 48 bine düştü.  

Üretim maliyetleri son derece yüksek olan ve finansal kriz içinde bulunan çiftçimizin 2018 yılında en büyük 
problemlerinden biri, hemen her yıl aynı şekilde yaşadığı pazarlama kanallarındaki sorunlar oldu. Önemli ürünler 
bazında çiftçinin eline geçen fiyat kimi ürünlerde enflasyonun altında kalırken, kimi ürünlerde ise geçen yılki fiyatları 
dahi yakalayamadı. Ortalama satış fiyatı bir önceki yıla göre buğdayda %5,5, mısırda %13,5, kuru fasulyede %13,1, 
ayçiçeğinde %10,9, şeker pancarında %5,3, tütünde %14,6, pamukta %13,3 artarken %20,3’lük enflasyonun oldukça 
gerisinde kaldı. Nohutta %10,9, kırmızı mercimekte %6,2 ve yeşil mercimekte ise %11,7 geriledi. Bir önceki yıl para 
etmeyen patateste %38,9 ve kuru soğanda ise %71,2 artış oldu.

Üretmeye çalıştıkça borcu artan, emeğinin karşılığını bulamayan çiftçi alanı terk ettikçe tarımın istihdama olan katkısı da 
yıllar itibarıyla geriledi. 2010 yılında tarımın istihdamdaki payı %23,7 iken, 2018 yılında %18,4’e düştü. Tarımın milli gelire 
katkısı 2002 yılında %10,3’ten, 2010 yılında %9,0’a, 2015 yılında %6,9’a ve 2017 yılında %6,1’e kadar geriledi.

Dünya Çiftçiler Günü; üretmenin, alın terinin, emeğinin en yüce değer olduğunun hatırlanması ve hatırlatılmasının, 
gıda güvenliği ve güvencesine, çiftçilerinin sorunlarına dikkat çekilmesinin günü olarak görülmelidir. Çiftçilerin “gününü 
gördüğü” değil, “gününü yaşadığı” bir Dünya Çiftçiler günü diliyoruz.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDEN KİŞİYE ÖZEL İŞ İLANLARI 
20 Mayıs 2019

Üniversitelerimizin eğitim kalitesi ve mezunların yeterlilikleri, 
eğitimle ilgili her türlü tartışmanın değişmeyen konuları 
arasında yer almaktadır. Üniversitelerde verilen eğitimin 
kalitesinde en belirleyici unsurların başında, akademik 
kadronun nicel ve nitel açıdan yeterliliği gelmektedir. Uzunca 
süredir üniversitelerimizin nitelik sorunlarından ziyade nicelik 
sorunlarına öncelik verilmesi, yeterli alt yapı ve akademik 
kadro olmadan çok sayıda üniversite, fakülte ve yüksekokul 
açılması bugün yaşanan sorunların önemli nedenleri arasında 
yer almaktadır. 

Turgut Özal Üniversitesi tarafından öğretim üyesi alınmasıyla 
ilgili olarak 8 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yer alan ilan, 
üniversitelerimizin içinde bulunduğu durumu gösteren çarpıcı 
örneklerden birini oluşturuyor. Üniversitenin 24 farklı programına 
alınacak öğretim üyesinden 7’si, meslek alanımız ve ilgili 
disiplinlerdeki programlarda yer alıyor.

Turgut Özal Üniversitesi’nin ilanında Battalgazi Meslek 
Yüksekokulu için 5 kadro açılmış. Bu kadrolardan ikisini; 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Programında açılan Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadroları 
oluşturuyor. Her iki kadroya ilişkin açıklamada lisans, yüksek, 
lisans ve doktora öğrenimlerinin “biyoloji” alanında yapılması 
ortak koşul olarak belirtilmiş. Bilindiği üzere Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler, Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri Bölümünde eğitimi 
verilen konular arasında yer alıyor. Buna rağmen kadro için 
başvurulacaklar biyoloji ile sınırlandırılmış. İlanda yer alan diğer 
koşullara bakıldığında, Doçent kadrosu için “Mikoloji” (mantar 
bilimi) alanında doçentlik unvanı alınmış olması ve “Bitkiler 
üzerinde Bulunan Parazitik Mantarlar” üzerine çalışmalar 
yapılmış olması, Dr. Öğretim üyesi içinse “palinoloji” (polen 
sporlarını araştıran bilim dalı) alanında çalışmalar yapılmış 
olması koşullarına yer verilmiş. Bu özel koşulların Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler ile ilişkisini anlamak mümkün değildir. İlanda 
kişiye özel bir tanımlama yapılarak, alınması planlanan 
öğretim üyesi dışında bir başkasının bu ilanlara yönelik başvuru 
yapması imkânsız hale getirilmiştir.

Battalgazi MYO Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs 
Bitkileri programı için ise bir adet doçent, iki adet Dr. Öğretim 
üyesi ilanı yer alıyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programına 
yönelik ilanda yer verilmesine karşın, bu kadrolar için lisans 
eğitimine yönelik hiçbir koşul belirtilmemiş. Doçent kadrosuna 
başvuracakların, yüksek lisans ve doktora öğreniminin 
“Botanik” Anabilim dalında tamamlaması ve “kayısıda 
moleküler genetik” alanında çalışmalar yapmış olması 
şeklinde kişiye özel bir tanımlama yeterli görülmüş. Peyzaj 
ve Süs Bitkileri programı için açılan iki adet Dr. Öğretim 
üyesi ilanından birinde yüksek lisans ve doktora öğreniminin 
“Botanik” Anabilim dalında, diğerinde ise sadece doktora 
öğreniminin “Biyoloji” Anabilim dalında yapılması koşuluna 
yer verilmiş. Doktor öğretim üyesi kadrolarından biri için “Ağır 
Metallerin ve Ksenobiyotiklerin Toksik Etkileri” üzerine çalışmalar 
yapılması yeterli görülürken, diğerinde “Yükseköğretim 
Kurumlarında alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak” gibi 
daha farklı bir özelliğe yer verilmiş.

Turgut Özal Üniversitesi’nin ilanında, Ziraat Fakültesi Zootekni 
Bölümü Zootekni Anabilim Dalı için bir Dr. Öğretim üyesi ve bir 
Profesör kadrosuna yer verilmiş. Bu ilanla ilgili söylenebilecek ilk 
husus, Zootekni Bölümlerinde “Zootekni Anabilim Dalı” adıyla 
bir anabilim dalının bulunmadığı, bu adı taşıyan anabilim 
dalının Veteriner Fakültelerinde bulunduğudur.

İlanda yer alan Dr. Öğretim üyesi ile ilgili açıklamada, 
yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini Hayvan Yetiştirme Ana 

Bilim Dalında yapmış olmak, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 
alanında çalışmalar yapmış olmak gibi daha genel özelliklere 
yer verilmiş. Ancak bu özelliklere ilaveten “Yükseköğretim 
Kurumlarında alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak” 
şeklindeki bir gereklilikle, yapılacak başvurular, kadroya 
alınması planlanan kişiye yönelik olarak sınırlandırılmış. Zootekni 
Bölümü için açılan Profesör ilanında ise, “Veteriner Hayvan 
Besleme Anabilim”  dalında doktora yapmış olmak, Kanatlı 
Hayvanların Beslenmesi Üzerine çalışmalar yapmış olmak 
gerekliliklerine yer verilmiş.

Bu ilanda yer alan ifadeler için öncelikle bazı bilgilerin ifade 
edilmesi gerekiyor. “Veteriner Hayvan Besleme Anabilim” dalı 
ifadesi ile Veteriner Fakültesi mezunları belirtilmeye çalışılmışsa 
da, Veteriner Fakültelerinde “Veteriner Hayvan Besleme 
Anabilim” dalı ya da “Hayvan Besleme Anabilim” dalı adıyla 
bir bilim dalı bulunmuyor. Zootekni ve Hayvan Besleme 
Bölümü içinde “Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı” adını taşıyan anabilim dalı mevcut.

Açıklanan nedenlerle Zootekni Bölümü için açılan Profesör 
ilanındaki ifadeler doğru değildir. Açıklamada yer alan 
nitelikleri uygun bir adayın, belirtilen isimde anabilim dalı 
olmaması nedeniyle bulunması mümkün değildir. Alınması 
planlanan anabilimde dalı da bulunmamaktadır. Bugüne 
kadar öğrenci almamış olan Turgut Özal Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümüne bir profesör ataması yapılacaksa, 
bunun zootekni alanında ya da daha spesifik olarak hayvan 
besleme alanında olması isteniyorsa, aranan niteliklerin bir 
kişiyi işaret etmesi değil, ihtiyaç duyulan nitelikleri işaret etmesi 
gerekmektedir. Öte yandan meslek disiplinleri arasında 
yaşanan sorunlar dikkate alınarak, olası mesleki çatışmaların 
yapılacak bilimsel çalışmalara zarar vermemesi için Ziraat 
Fakültesi içinde yer alan programlara, o programlarda 
çalışmalar ve akademik ilerlemesini yapmış olanların görev 
almalarına özen gösterilmelidir. Zootekni bölümüne alınacak 
kişilerin, bu disiplinin anlayışı ve disiplinine uygun eğitim 
süreçlerinden geçmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle 
Zootekni Bölümü için açılan ve doğrudan veteriner hekimi 
işaret eden profesör kadrosu, gerek konuya ilişkin mesleki 
hassasiyetler gerekse ilanın hatalı olması nedeniyle iptal 
edilmelidir.

Üniversitelerimizin kadro sayılarının yetersizliği sorunu yanında, 
akademik ilerlemesini yapmış olanlara uygun kadro verilmesi 
konusunda da sorunlar bulunmaktadır. Açılan kadro ilanlarının 
bir kısmını, akademik ilerlemesini yapmış olanların kadro 
ihtiyaçları oluşturmaktadır. Ancak kamuoyunda rahatsızlık 
yaratan, mevcut bir programa, bu programın çalışma 
alanına uygun olmayan ve program dışından getirilmek 
istenenlere yönelik açılan ve o kişiye özel nitelemeler içeren 
kadro ilanlarıdır.

Yükseköğretim kurumları tarafından, verecekleri eğitim 
ve yapacakları araştırmalar için uyumlu çalışacakları 
akademisyenleri almaya yönelik ilanlarda ‘kanuni hilelere’ 
başvurulmaktadır. Bu “masum hileler” bir noktaya kadar 
anlaşılabilirse de bu yöntemin tarikatların, belirli siyasi 
anlayışların ve çeşitli akımların üniversitelerde kadrolaşmak 
için başvurdukları bir yöntem olması kaygı vermektedir. 
Yükseköğretim Kurumunu; üniversitelerimizi bu tür “hilelere” 
başvurmak zorunda kalmayacakları, akademik kadro 
ilanlarında ve alımlarında objektif kriterlere dayalı, kayırmacı 
yaklaşımları önleyici, istismara kapalı bir sistem kurması 
konusunda çalışmalar yapmaya davet ediyoruz.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜNDE  
ÜLKEMİZDE ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE DERTLİ

21 Mayıs 2019

1956 yılında sütün önemine dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun (IDF) aldığı kararla 21 Mayıs 
“Dünya Süt Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise Dünya Süt Günü 1991 yılından bu yana kutlanmaktadır.

Süt beslenme uzmanları tarafından temel gıda maddesi olarak kabul edilmektedir. Kalsiyum, fosfor ve riboflavin (B2 
vitamini) açısından önemlidir. Yaşamsal önemi olan amino asitleri ve yağ asitlerini bünyesinde bulundurur. Doğada 
sadece sütte bulunan bileşenler; laktoz, süt yağı, kazein, laktoalbümin ve laktoglobülindir.

BM ye göre; dünya nüfusunun 2050’li yıllarda 10 milyara ulaşacağı, gelişen ülkelerde kişi başına hayvansal protein 
tüketim miktarında artış olacağı, gelecek 20 yılda hayvansal ürün talebinin 2 kat artacağı ve 2050’de küresel süt 
tüketiminin %58 artacağı öngörülmektedir.

Dünya’da kişi başına tüketilen proteinin 8,2 gramı yani % 26,62’si, Avrupa Birliği’nde 20,47 gramı yani % 34,9’u, Türkiye’de 
ise 18,19 gramı yani % 50’si sütten gelmektedir.

Türkiye’de 2018 yılı çiğ süt üretimi 22.120.716 ton olmuştur. Bu üretimin 20.036.877 tonu sığır, 75.742 tonu manda, 
1.446.271 koyun ve 561.826 tonu keçiden elde edilmiştir. Süt, Türkiye’de tarımsal üretim değerinin %9’unu, hayvansal 
üretim değerinin %15,6’sını karşılarken, dünyada tarımsal üretim değerinin %8’ini, hayvansal üretim değerinin %25’ini 
karşılamaktadır.

TÜİK verilerine göre; Ticari süt işletmelerince 2019 Mart ayında 838 bin 444 ton inek sütü toplamıştır. Toplanan inek sütü 
miktarı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 azalmıştır. Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme 
sütü üretimi 131 bin 961 ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %18,5 azalış göstermiştir. İnek peyniri 
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üretimi 58 bin 5 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 azalırken, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde 
edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 125 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 artmıştır. Yoğurt üretimi 99 bin 11 ton ile bir 
önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalmıştır. Ayran üretimi ise 62 bin 148 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 azalış 
göstermiştir.

Süt ve süt ürünleri üretimi ve tüketiminde yaşanan bu sayısal azalışa karşı Ziraat Mühendisleri Odası olarak önerilerimiz 
şunlardır;

1.Süt üretiminin de içerisinde olduğu tarım politikaları uzun vadeli bir stratejiye uygun olarak yürütülmelidir. 
Çiftçiye üretimde güven ve destek sağlanması üretimde artış sağlayacaktır. Çiftçi ithalat politikaları ile üretimden 
koparılmamalıdır. Bilinmelidir ki güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşmanın tek yolu yerli üretimi artırmaktır.

2.Türkiye’nin nüfusu bugün 82 milyondur. Nüfusumuzun 2023’te 87 milyon, 2050’de 105 milyon olması öngörülmektedir. 
Artan nüfusun süt ve kırmızı et kaynaklı hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmesi için hayvan sayımızın artırılması, 
dolayısıyla da süt/kırmızı et hayvancılığına yatırım yapılması gerekmektedir.

3.Et ve süt maliyetlerini yükselten temel etken yem maliyetleridir. Yem hammaddesinde dışa bağımlı olunması, kur 
artışında ki artışlarla birlikle maliyetleri yükseltmektedir. Ayçiçeği, kanola ve soya küspesi besin içerikleri nedeniyle yem 
sanayinde yaygın bir şekilde kullanılan küspe türleridir. Yağlı tohum üretiminin arttırılması, yem hammaddesi ihtiyacında 
dışa bağımlılığı en aza indirecektir.

4.Çiftliklerin küçük ölçekli olması nedeniyle üretilen süt miktarı düşüktür. Ayrıca kırmızı ette yaşanan sıkıntılar nedeniyle 
çiftçiler küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde süt üretimi yerine besiciliğe yönelmiştir. Küçükbaş hayvan 
yetiştiricilerinin üretim ekonomisinde kalmaları için kooperatifleşmeleri gerekmektedir. Örneğin destekleme avantajları gibi 
çeşitli politikalarla kooperatifleşmeleri sağlanmalıdır.

5.Süt toplama merkezlerinin dağınık bir alana yayılmış olması, toplama merkezlerinde yeterli stok bulunmaması, nakliye 
sorunları, sektörde kooperatifleşme-örgütlenme ağının zayıf olması, piyasayı kontrol edecek müdahalelerin yetersizliği, 
dönemsel olarak geçici önlemlerle piyasaya müdahale edilmesi veya hiç edilmemesi, kaynak aktarımının yetersizliği, 
dolayısıyla üreticilerin yalnız bırakılması fiyat istikrarsızlığına yol açmakta ve ülke içi arz talep dengesizliğine neden 
olmaktadır. Tüketici daha ucuz olan kayıt dışı ürünlere yönelmektedir. Sağlıklı gıdaya ulaşmak için kayıt dışılık engellenmeli, 
sektör ile ilgili üretici örgütleri ve kooperatifler desteklenmelidir.

6.Hayvan hastalıkları, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve uygun olmayan hijyen koşulları süt kalitesini düşürmektedir. Başta 
süt olmak üzere tüm gıda maddelerinin risk esasına dayalı, güvenilir, şeffaf ve bilimsel esaslara dayalı denetimleri 
yapılmalıdır.

7.Süt ve süt ürünleri üretim ve tüketimine yönelik yanlış bilgiler, toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda 
toplumu bilinçlendirici çalışmalar yapılmalıdır. Sütün daha fazla alanda kullanımını sağlayacak ARGE çalışmalarına önem 
verilerek, yeni pazarlara ulaşılması sağlanmalıdır.

8.Katma değer oluşturan ve istihdam yaratma potansiyeli bulunan süt sektöründeki mevcut üretim, iç piyasa 
gereksinimini karşılamaktan uzaktır. Süt fiyatlarından ne üretici ne de tüketici memnundur. Yüksek girdi maliyetlerinden 
dolayı üretici kâr edemediği gibi, sütün iç piyasa fiyatı da tüketici beklentisinin üzerindedir. Maliyet unsurlarına etki eden 
bir diğer husus da “yerel üret-yerel tüket” mantığının dışına çıkılarak, çiğ sütün kilometrelerce öteden toplanıp işlenmesi 
ve toplandığı yere ürün olarak geri dönmesidir. Bu durum yakıt maliyetini arttırmakla kalmayıp, küresel iklim değişikliğine 
de olumsuz katkılar yapmaktadır. Hâlbuki maliyetlerin düşürülmesi için gerekli önlemler alınsa üretici kâr edecek, tüketici 
de ucuza süt temin edecek ve süt tüketim alışkanlığı artacaktır. Sonuçta oluşacak talep artışı süt arzının daha yüksek 
seviyelerde gerçekleşmesine neden olacaktır. Sektörde çalışan ziraat mühendislerinin istihdamı artırılarak, çiftçinin bilinçli 
üretim yapması sağlanmalıdır.

9.Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almış ürün sayısının artırılması; yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı destekleyerek, ürünlerin 
sürdürülebilirliği ve izlenebilirliğini sağlayacak, ürün kalitesini artıracaktır. Diğer yandan Türkiye halen süt ve süt ürünleri 
dış ticaretine açılamamış durumdadır. Örneğin; Türk ürünü olan yoğurt, dünya ülkelerinde “Yunan Yoğurdu” olarak 
markalaşmıştır. Yoğurdun bir Türk ürünü olduğu dünya ülkelerince bilinmemektedir.

Görünen o ki; gerçeklerden uzak, çözüm odaklı olmayan günübirlik üretim politikaları süt sektörünü olumsuz etkilemeye 
devam edecek, tarımın diğer sektörlerinde olduğu gibi üretici-sanayici-tüketici yanlış politikaların altında ezilecektir.  

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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ÇAY ÜRETİCİSİNİN TADI YOK:  

TABAN FİYAT, TAVAN FİYAT OLDU!
1 Haziran 2019

Doğu Karadeniz’in vazgeçilmezi çay

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli ürünü olan çay, yaklaşık 800 bin dekarlık alanda 200 bin üretici tarafından üretiliyor. 
Üretilen çayın yaklaşık yarısı ÇAYKUR, kalan yarısı ise özel sektör tarafından satın alınıyor.

Çizelge-1 Yaş Çay ve Kuru Çay Üretimi (Ton)

 Yıllar ÖZEL SEKTÖR ÇAYKUR TOPLAM KURU ÇAY ÜRETİMİ

2014 633.413 628.442 1.263.915 246.000

2015 620.103 680.921 1.325.853 260.000

2016 611.525 687.515 1.299.040 253.312

2017 746.134 525.363 1.271.496 254.000

2018 741.692 732.536 1.474.228 297.000

Kaynak; Çay Sektörü Güncel Durum Raporu (2018), Rize Ticaret Odası

Çaylıkların yüzde 82’si 10 dekardan daha küçük

Çay tarımı ruhsata bağlı bir tarımsal faaliyet olup, ruhsatı olmayan üreticiler yaş çay satamazken, kamu veya özel sektör 
işletmeleri ruhsatı olmayan üreticilerden yaş çay satın alamıyor. Çay üretimi yapılan alanların %46’sı 5 dekardan daha 
küçük olup, üreticilerin %73’ü bu alanları kullanıyor. 10 dekardan küçük alanların toplam çaylık alanlar içindeki payı %82 
iken, bu alanları kullanan üreticiler toplam üreticilerin %95’ini oluşturuyor.

Çizelge-2 Çay Üretim Alanları ve Üretici Sayıları

Alan Aralığı (Dekar)   Üretici Sayısı Oranı (%)   Çaylık Alan (Dekar) Oranı (%)

00 - 0,49 1.505 0,76 527 0,07

0,5 - 0,99 8.185 4,15 6.124 0,78

1.0 - 1,99 39.800 20,19 56.142 7,19

2.0 - 4,99 93.663 47,50 295.653 37,84

5.0 - 9,99 43.699 22,16 284.413 36,40

10 - 14,99 7.741 3,93 88.907 11,38

15 - 19,99 1.737 0,88 28.600 3,66

20 - 24,99 533 0,27 11.498 1,47

25 - 99,99 306 0,16 9.470 1,21

TOPLAM 197.169 100 781.334 100

Kaynak; Çay Sektörü Raporu-2018, ÇAYKUR

ÇAYKUR alımda kota uyguluyor
ÇAYKUR’a ait 46 fabrikanın günlük kapasitesi 9.100 ton iken, özel sektöre ait 229 fabrika 10.000 tonluk günlük kapasiteye 
sahip. ÇAYKUR’un çay hasadında iki ayrı kota uygulaması bulunmaktadır. Birincisi üreticinin bir sürgünde vereceği azami 
çay miktarıdır. Bu miktar sürgün dönemi başında ÇAYKUR tarafından açıklanmaktadır. Sıcak ve yağışlı geçen bazı 
yıllardaki istisnai dördüncü sürgün dönemi haricinde, yaş çay alımı genel olarak üç dönem halinde gerçekleştirilmektedir. 
2018 yılında dekardan birinci sürgün döneminde 570 kg, ikinci sürgün döneminde 500 kg, üçüncü sürgünde ise 
400 kg ürün satın alınması planlanmış ve uygulanmıştır. Bu yıl ise birinci sürgün döneminde dekardan en fazla 500 
kg çay alınacağı açıklandı. Açıklanan miktarın ÇAYKUR’un kuru çay satış hedeflerine uygun olması gerekirken, bunun 
uygulanamadığı görülmektedir. Örnek olarak 2017 yılının birinci sürgün döneminde 400 kg olarak açıklanan miktar, genel 
seçimler nedeni ile 2018 yılında 570 kg/dekara çıktı.
Yaş çay alımındaki ikinci kota uygulamasını, üreticinin günlük olarak satabileceği çay miktarı ile ilgili olan uygulama 
oluşturuyor. ÇAYKUR bu miktarı, günlük işleme kapasitesine bağlı olarak, toplam çaylık alanı göz önüne alarak belirliyor. 
Bu durumda bir dekar çaylık alan için hesaplanan günlük miktar 10-15 kg olabiliyor. Her gün ürün teslimatı uygulanabilir 
olmadığından 5 dekara kadar çay bahçesi olanlar haftada 3 gün, 5-10 dekar olanlar 4 gün, 10 dekardan büyük çay 
bahçesi olanlar çay evlerinin açık olduğu haftada 6 gün ürün teslimatı yapabiliyor. ÇAYKUR’un günlük işleme kapasitesinin 
üzerinde olduğu için almadığı, üreticilerin teslim edebileceği miktarın üzerindeki yaş çaylar özel sektörce alınıyor. 
Üreticinin bu sıkışık çaresizliği ve örgütsüzlüğü özel sektöre yaş çay fiyatını ÇAYKUR tarafından açıklanan fiyatın çok altına 
indirme fırsatı veriyor.
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2019 yılı yaş çay alım fiyatı 2,90 TL

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Ekrem Pakdemirli tarafından yaş çay alım taban fiyatı 16 Mayıs 2019 tarihinde, 2016 yılından 
bu yana değişmeyen 13 kuruşluk destekleme ve 2,90 TL taban fiyat ile birlikte 3,03 TL olarak açıklandı. 2018 yılında 
destekleme ile birlikte yaş çay alım fiyatı 2,45 TL olarak uygulanmıştı.

Kota uygulaması taban fiyatı tavan fiyat haline getiriyor

2019 yılında üreticilerden birinci sürgün döneminde dekardan alınacak yaş çay miktarı 500 kg olarak açıklandı. Bir önceki 
yıla göre daha düşük olan bu miktar, çay üreticilerinin önceki yıla göre daha fazla miktarda ürününü özel sektöre vermek 
zorunda bırakacak. Bu durum nedeni ile özel sektöre yönelen üretici, ürünlerini 2 TL’den, bir yıla uzayan vadelerde 2,90 
TL’ye kadar değişen fiyattan satmak zorunda kalıyor. Yaş çay alımlarında yaşananlar, Bakanlık tarafından açıklanan 3,03 
TL’lik fiyatı, taban fiyat değil tavan fiyat haline getirmiştir.

Kuru çay fiyatlarının, piyasayı regüle eden ÇAYKUR tarafından enflasyonu artırmaması için artırılmayıp düşük tutulması, 
özel sektörün yaş çay alımındaki fiyat politikasını doğrudan etkilemektedir. TUİK verilerine göre son beş yılın Ocak ayındaki 
çay fiyatları Çizelge-3’de yer almaktadır. TUİK Parasal Değerleri Güncelleme Aracından yapılan hesaplamada, 2015 
yılının Ocak ayında 18,3257 TL olan değerin, bu fiyat ve yıl baz alındığında 2019 yılının Ocak ayında Tüketici Fiyat 
Endeksi`ne göre 29,13 TL olması gerekirken, 26,0013 TL’dir. Aynı yaklaşımla 2016 yılındaki kuru çay fiyatı baz alınarak 
yapılan hesaplamada 2019 yılında olması gereken fiyat 31,26 TL’dir.

Çizelge- 3 Kuru Çay Fiyatları (Ocak ayı)

Yıl Fiyat  (TL/Kg)
2019 yılı İçin Hesaplanan 

Fiyat (TL/Kg)*

2015 18,3257 29,13

2016 21,5530 31,26

2017 24,1841 32,12

2018 26,9884 32,48

2019 26,0013 -

Kaynak; TUİK Tüketici Fiyat Endeksleri

ÇAYKUR neden zarar ediyor?

ÇAYKUR 46 yaş çay işleme fabrikası, 1 paketleme fabrikası, 1 ana tamir fabrikası, Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, 
8 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, ülke genelinde 12.500 çalışanı ile çay 
sektöründe ülkemizin en büyük kuruluşudur ve kuru çay pazarının yüzde 45-50’lik bölümünü elinde tutmaktadır.

Çizelge-3’ün incelenmesinden görüleceği gibi, çay fiyatları ile Tüketici Fiyat Endeksinden hesaplanan fiyatlar arasındaki 
fark giderek artmıştır. İzlenen fiyat politikası ÇAYKUR’un karlılığı üzerinde de etkili olmaktadır. Son on yılın yedisinde ÇAYKUR 
zarar etmiştir. Bu zarar son iki yıldır oldukça yüksek denebilecek düzeyde olmuştur.

Çizelge-4 ÇAYKUR Kâr / Zarar Durumu

Yıl Kâr (TL) Zarar (TL)

2009 - 23.209.000

2010 - 26.991.000

2011 - 74.557.000

2012 - 64.828.000

2013 - 39.301.000

2014 12.062.000 -

2015 22.671.000 -

2016 82.124.000 -

2017 - 267.742.000

2018 - 657.086.000

Kaynak; 2018 ÇAYKUR Faaliyet Raporu

Endişemiz, Varlık Fonu’na devredilmiş olan ÇAYKUR’un artan zararları gerekçe gösterilerek özelleştirilmeye kalkışılmasıdır. 
Böyle bir durumda çay üreticileri piyasaya tamamen teslim olacak, sorunlar katlanarak büyüyecek, çay sektörü 
uluslararası çay firmalarının oyun alanı haline gelecektir.
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Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Çay 70 yılda bölgenin sosyal, ekonomik gelişiminin dinamiği oldu. Çay tarımının sürdürülebilirliğinin önündeki en büyük 
sorun uygulanan yanlış tarım teknikleriyle toprak ve su kaynaklarında görülen bozulmalardır. Yanlış gübre seçimi, aşırı 
ve yanlış kullanımı asitleşmeyle başlayan ciddi sorunlara neden olmaktadır. Toprak yapısını düzenleyecek önlemler 
destekleme politikalarına dâhil edilmelidir. 1/10 oranında uygulanan ve desteklenen budama projesine, toprak analizleri 
doğrultusunda dolamit gibi düzenleyiciler, çapalama eklenmelidir.

Çay fabrikalarında yılda 80 bin tonu bulan üretim atıklarının kompost olarak toprağa verilmesi sağlanmalıdır. Çay 
üreticileri tamamen örgütsüz durumdadır. Onları sektörün ciddi bir muhatabı haline getirecek kooperatif, üretici 
birlikleri gibi oluşumlar desteklenmelidir. Üreticinin çaresizliği fırsata dönüştürülmemelidir. Kuru çay fiyatlarının devlet 
eliyle baskılanmasının faturasını yine iklimin, coğrafyanın zor koşullarında başka bir alternatifi olmayan çay üreticileri 
ödemektedir.

Çelikleme yöntemiyle erken, orta ve geçci çeşitler ile yeniden tesis edilecek yeni bahçelerle çayın hasat olgunluğuna 
erişmesi daha uzun periyoda yayılarak, kotadan kaynaklı sorunların önemli ölçüde giderilmesi mümkündür. Yeni ıslah 
edilecek, büyüme periyodu daha uzun süren çeşitlerle oluşturulacak bahçeler, yaş çayın kartlaşmadan kendini taze 
olarak da muhafaza edebilmesini mümkün kılacak, ürünün belirli periyotta hasat zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır. 
Ancak çay bahçelerinin üstün nitelikli çeliklerle yenilenmesi otuz yıldır konuşulmasına karşın, 1970’li yıllarda belirlenmiş 7-8 
klon ve son yıllarda bu klonlara eklenmeye çalışılan 3-4 klon dışında bugüne kadar önemli bir gelişme sağlanamamıştır.

Çay alanlarının tohumla tesis edilmiş olması müthiş bir genetik çeşitlilik sunmaktadır. Yapılacak öncelikli iş, ÇAYKUR’un 
bütün Ziraat Mühendisi kadrosunu harekete geçirerek seleksiyon çalışmasına bir an önce başlamasıdır. Belirlenen farklı 
özellikteki (erken, geçci, renk, yaprak büyüklüğü, kalite vs.) çelikler bir gen havuzuna alınmalı, uyumları araştırılarak, bu 
çeliklerin üretimine geçilmelidir.

Ülkemizde elde edilen kuru çay miktarı, piyasada tüketilebilir bir miktardadır. Ancak Mersin-Kars çizgisinin altındaki 
şehirlerde kuru çay tüketimi tercihi büyük ölçüde yabancı menşeli çaylara yönelmiş durumdadır. Tüketici anketleri ile 
ÇAYKUR ve özel sektör bayi satışları incelendiğinde 50-70 bin ton kadar yabancı çay girişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
tercihin değiştirilmesi veya o yöredeki insanların damak tadına uygun çay üretimine yönelik çalışmaların yapılması ve bu 
çabaların ısrarla sürdürülmesi gerekmektedir.

Çay alanlarındaki parçalanma çoğu beş dekarın altında 200 bin küçük üretici yaratmıştır. Bu kadar dağınık ve yüksek 
sayıdaki üretici çay sektörünün, sanayicisinin karşısında güçlü bir muhatap olamamaktadır. Her üretici bireysel çabalarla 
sorununu çözmeye çalışmaktadır. Bölgedeki tarımsal örgütlenmeler güçsüz ve etkisiz bir durumdadır. Üreticilerin 
örgütlenmesi, çay üretimi ve pazarlanmasında etkin rol ve sorumluluk alması büyük bir ihtiyaçtır.

Çay sektöründe, üretimden tüketime olan süreçte sorunlar bulunmaktadır. Çay üreticilerin ürünlerini maliyetlerini 
karşılayacak ve karlılığını sağlayacak bir fiyattan satması sağlanmalıdır. Üreticilerin ürünlerinin düşük fiyattan ve uygun 
olmayan ödeme koşullarında özel sektöre satmak zorunda kalmasını önleyici düzenlemeler yapılması, örgütlenmeleri 
desteklenmelidir. Ülkeye kaçak çay girişinin önüne geçilmelidir. Kayıt dışı ve merdiven altı üretim ve satışın yaygın olduğu 
ülkemizde çay üretimi, satışı ve destekleme konularını hükme bağlayan, üretici ve tüketiciyi koruyan kapsamlı bir Çay 
Kanunu’na şiddetle ihtiyaç vardır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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 ÇÖLLEŞME HAYATIMIZI ALMASIN!
17 Haziran 2019

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyadaki çölleşme ve kuraklık riskine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için 1994 
yılında aldığı kararla, 17 Haziran tarihini “Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir. Her yıl dünyanın farklı bir 
ülkesinin ev sahipliğinde kutlanan Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü bu yıl Ankara’da “Toprağımız İçin El Ele”  temasıyla 
kutlanacaktır.

Çölleşme; kurak, yarı kurak ve kuru alt nemli alanlarda iklim değişikleri ve insan aktivitelerinin de dâhil olduğu çeşitli 
etmenler sonucunda oluşan “Arazi Bozulumu” dur.

İklim değişiklikleri ve anızın yakılması, arazileri çoraklaştırma, organik ve inorganik atıklarla toksin elementlerin birikimi, 
radyoaktif bulaşmalar, aşırı gübre kullanımı, yanlış sürüm ve işleme teknikleri ile toprakların kompaksiyonu, yüzeyde kabuk 
oluşumu, ormansızlaşma, yanlış mera yönetimi, yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı ile insan aktivitelerinin de dâhil olduğu 
çeşitli faktörler sonucunda çölleşme meydana gelmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün Çölleşme/Arazi Tahribatı ve Kuraklıkla 
Mücadele Raporuna göre: Çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklık dünya kara alanlarının % 25’i olan 4 milyar ha alanı, 
168 ülkeyi ve 1,5 milyar insanı doğrudan etkilemektedir. Bu nüfusun 250 milyon kadarı ciddi risk altında iken yaklaşık 10 
milyon kadarı çölleşme/arazi tahribatı ve kuraklık nedeniyle göç etmek durumunda kalmıştır.  Çölleşme/arazi tahribatı ve 
kuraklık sebebiyle dünyada her yıl 12 milyon ha tarım arazisi bozulmakta 5,6 milyon ha orman arazisi azalmaktadır. Türkiye 
coğrafi konumu nedeniyle kurak bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle ülkemiz doğal olarak çölleşme/arazi tahribatına 
hassas bir ülkedir.

Çölleşmenin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel sonuçları vardır. Çölleşme ile toprak verimsizleşmekte, doğal bitki 
örtüsü bozulmakta, yeterli ve güvenilir gıda üretilemediği için kıtlık olmaktadır. Kıtlık ise insanların mecburen göç etmesine, 
anlaşmazlıklara, ekonomik gelir kayıplarına ve savaşlara ortam hazırlamaktadır.

Çölleşme ile mücadele için doğal kaynakların korunması gerekmektedir. Türkiye’de ve dünyada doğal kaynakların 
kullanımında yapılan yanlışlıklar, doğal kaynakların geri dönüşümü mümkün olamayacak şekilde kaybedilmesine sebep 
olmaktadır. Mera ve yaylaların kaçak yapılar nedeniyle niteliklerinin değiştirilmesi, Devlet ormanlarının bedeli karşılığında 
(!) farklı amaçlar için kullanımına izin verilmesi,  akarsu ve derelerimizin boğazının HES’ler ile kesilmesi… geri dönüşümü 
mümkün olmayacak şekilde kaybedişlere yol açmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 44 milyon hektarla ülke yüzölçümünün % 56’sını oluşturan mera ve çayır alanları, bu gün 14.6 
milyon hektara inerek  %19’a geriledi. Toplam tarım alanı 2002 yılında 41 milyon hektar iken 2018 yılında 37 milyon 
hektara düştü. Son onaltı yılda azalan tarım alanı 4 milyon hektar. Var olan tarım alanlarının %59’u ise erozyon tehdidi 
altında. Belçika’nın yüzölçümünün 3 milyon hektar, Hollanda’nın toplam yüzölçümünün ise 4 milyon hektar olduğunu da 
hatırlamak gerekiyor.  

Çölleşme veya toprak bozulumu veya arazi bozulumu ile dünya mirası olan topraklarımızı daha fazla kaybetmeden 
sahip çıkmamız gerekiyor. Çöl denildiği zaman akla kumuyla, sıcaklığıyla doğal çöller gelmeli. Büyük Sahra Çölü, Kalahari 
Çölü, Gobi Çölü, Atacama Çölü gibi… İnsanların yarattığı çölleşmenin ise gelecek nesillere hiçbir izahı yoktur.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN  
GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU 
MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ 

TASLAĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ
18 Haziran 2019

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

Amaç 
Madde 1 – Bu Tebliğin amacı, işin nev’ine 
göre personel çalıştırmak zorunda olan 
gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde 
çalıştırılması zorunlu lisans eğitimi almış meslek 
mensuplarını belirlemektir.

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine 
İlişkin Tüzüğün 2 inci maddesinde; 
“Ziraat mühendislerinin yetkileri, genel 
çalışma alanları dışında lisans veya 
lisansüstü diploması aldıkları bölümler ve 
mesleki çalışma alanlarıyla sınırlıdır” hükmü 
bulunmaktadır.
Söz konusu hüküm; lisansüstü programları 
bitiren ziraat mühendislerine de yetki 
tanımaktadır.

Bu nedenle lisansüstü (yüksek lisans ve 
doktora) eğitimi alan ziraat mühendislerinin 
de Tebliğ Taslağına dahil edilmesi 
gerekmektedir.

Amaç 
Madde 1 – Bu Tebliğin amacı, işin nev’ine 
göre personel çalıştırmak zorunda olan 
gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde 
çalıştırılması zorunlu olan konu ile ilgili 
lisans veya lisansüstü eğitimi almış meslek 
mensuplarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Tebliğ işin nev’ine göre 
personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve 
yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması 
zorunlu lisans eğitimi almış meslek mensupları 
ile ilgili hususları kapsar

Yukarıdaki “Amaç Madde 1” için belirttiğimiz 
görüşümüz “Kapsam Madde 2” için de 
geçerlidir.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Tebliğ işin nev’ine göre 
personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve 
yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması 
zorunlu lisans veya lisansüstü eğitimi almış 
meslek mensupları ile ilgili hususları kapsar.

EK-1

İŞİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN GIDA VE YEM İŞLETMELERİ İLE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK 
LİSANS VEYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARI

A. Gıda İşletmeleri

Taslak maddesi Görüş ve değerlendirme Teklif 

1-Alkollü içkiler üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
bölümü), kimya mühendisi, kimyager, 
gıda teknolojisi lisans programı mezunu, 
biyomühendis

2-Alkolsüz içecek üreten işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
veya süt bölümü), kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknolojisi lisans programı 
mezunu

3-Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten 
işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya 
mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans 
programı mezunu

4-Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten 
işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Üniversitelerin biyoloji bölümlerinde Arı 
yetiştirme ve Arı ürünleri konusunda lisans 
düzeyinde ders bulunmamaktadır. Aynı 
şekilde Kimya lisans programlarında da 
bu alanlarda ders bulunmamaktadır. 
Veteriner hekimler ancak arı hastalıkları 
kapsamında ilgilidirler. Arı ürünleri birincil 
hayvansal ürünler olup, ilk olarak Zooteknist 
ziraat mühendislerinin faaliyet alanı ile ilgili 
ürünlerdir. Bu ürünler, işlenerek elde edilen 
ürünler değildirler (temel petek hariç)

Ziraat mühendisi (gıda veya zootekni 
bölümü), Gıda mühendisi, Veteriner hekim, 
gıda teknolojisi lisans programı mezunu
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5-Ekmek ve unlu mamuller üreten işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya 
mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans 
programı mezunu

6-Her türlü gıda katkı maddesi ve aroma 

maddesi üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
bölümü), kimya mühendisi, kimyager, 
veteriner hekim, gıda teknolojisi lisans 
programı mezunu

7-Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki 
ekstraktları üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi(gıda 
bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda 
teknolojisi lisans programı mezunu

8-Gıda ışınlama yapan işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi(gıda veya 
su ürünleri bölümü), Su Bilimi ve Mühendisi, 
Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi 
Mühendisi, gıda teknolojisi lisans programı 
mezunu, fizik mühendisi

9-Gıda ile temas eden madde ve malzeme 
üreten işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
bölümü), kimya mühendisi, kimyager,  
metalürji ve malzeme mühendisi, makine 
mühendisi, seramik mühendisi*, gıda 

teknolojisi lisans programı mezunu 

10-Hazır yemek, tabldot yemek ve meze 
üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
veya süt bölümü veya su ürünleri bölümü), 
Su Bilimi ve Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, 
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, kimya 
mühendisi, kimyager, diyetisyen, ev 
ekonomisi yüksekokulu beslenme bölümü 
lisans mezunu, veteriner hekim, gıda 
teknolojisi lisans programı mezunu, 

11-Et ürünleri üreten işletmeler (kasaplar 
hariç)

Et ürünleri; sağlık ve hijyen açısından 
Veteriner hekimlikle ilgilidir. Sağlıklı karkasın 
üretilmesinden Ziraat Mühendisi Zooteknistler 
sorumludur ve et bilimi ile ilgili dersler 
zootekni eğitim programında mevcuttur. 
Karkastan sucuk, salam vs. işlendiğinde ise 
Gıda Mühendislerinin sorumluluğu dahilinde 
dikkate alınmalıdır

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat 
mühendisi (gıda veya zootekni bölümü), 
Gıda teknolojisi lisans programı mezunu

12-Kesimhane, et parçalama tesisi, yaban 
av hayvanı eti işleme tesisi

Söz konusu tesisler; birincil ürünlerin işlendiği 
tesis özelliği taşıdığından Zooteknist ziraat 
mühendisleri öncelikli olarak bu tesislerde 
görev almalıdır. Veteriner hekimler ise sağlıkla 
ve hijyenle ilgili hallerde görev yapmalıdır.

Veteriner hekim, ziraat mühendisi (zootekni 
bölümü)

13-Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve 
mekanik olarak ayrılmış et üreten işletmeler

Et ürünleri ancak sağlık ve hijyen açısından 
veteriner hekimlikle ilgilidir. Karkastan 
sağlıklı et ürünlerinin işlenmesinden Gıda 
Mühendisleri sorumludur. Zooteknist ziraat 
mühendisleri de et bilimi ve teknolojisi ile 
ilgili dersler aldıklarından bu alanda görev 
almalıdır.

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat 
mühendisi (gıda veya zootekni bölümü), 
gıda teknolojisi lisans programı mezunu

14-İşlenmiş mide, mesane ve bağırsak 
üreten işletmeler

Söz konusu madde içeriğinde işleme 
teknolojisi yer aldığından Gıda Mühendisi, 
hayvansal yan ürünler ise Zooteknist ziraat 
mühendislerinin görev alanı içindedir. 
Veteriner hekimler ise sağlıkla ilgili hallerde 
görev almalıdır.

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat 
mühendisi (Gıda veya Zootekni bölümü)

15-Eritilmiş hayvan yağları ve don yağı 
tortusu üreten işletmeler, kolajen ve jelatin 
üreten işletmeler

Hayvansal yan ürünlerin işlenmesinden Gıda 
Mühendisleri sorumludur. Zooteknist ziraat 
mühendisleri de et bilimi ve teknolojisi ile ilgili 
dersler aldıklarından bu alanda yeterlilikleri 
mevcuttur. Veteriner hekimler sağlıkla ilgili 
hallerde görev almalıdır.

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat 
mühendisi (gıda veya zootekni bölümü), 
gıda teknolojisi lisans programı mezunu
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16-Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal ürünlerin 
her ikisini de içeren gıdaların üretildiği 
işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesinden 
elde edilen gıdaların üretilmesinden Gıda 
Mühendisleri sorumludur. Ziraat mühendisleri 
de tarımsal ürün teknolojisi ile ilgili dersler 
aldıklarından bu alanda görev almalıdırlar.

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (zootekni  
veya tarla bitkileri veya bahçe bitkileri veya 
gıda veya süt veya su ürünleri bölümü), Su 
Bilimi ve Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, 
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, gıda 
teknolojisi lisans programı mezunu 

17-Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı**  
üreten işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler )

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda 
teknolojisi lisans programı mezunu 

18-Maya, fermente ve salamura ürünler 
üreten işletmeler(30 beygir üzeri motor 
gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla 
personel çalıştıran işletmeler )

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, 
kimya mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi 
lisans programı mezunu, biyomühendis

19-Meyve ve sebze işleyen işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya 
mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans 
programı mezunu

20-Bebek formülleri, devam formülleri, 
bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, sporcu 
gıdaları, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin 
yerini alan gıda üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
veya süt bölümü), kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknolojisi lisans programı 
mezunu

21-Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten 
işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya 
mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans 
programı mezunu 

22-Balıkçılık ürünleri, kurbağa bacağı ve 
salyangoz işleyen işletmeler, canlı çift 
kabuklu yumuşakça işletmeleri

Su Bilimi ve Mühendisi, Su ürünleri mühendisi, 
balıkçılık teknolojisi mühendisi, gıda 
mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya su 
ürünleri bölümü), Su Bilimi ve Mühendisi, 
Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi 
Mühendisi, veteriner hekim, gıda teknolojisi 
lisans programı mezunu

23-Süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan 
iş yerleri veya toplam 10 kişiden fazla 
personel çalıştıran işletmeler)

Birincil ürün olması nedeniyle süt üretimi; 
doğrudan Zooteknist ziraat mühendislerinin 
sorumluluğundadır. Sütün işlenmesiyle elde 
edilen ikincil ürünlerin üretiminden Gıda 
Mühendisleri ile süt teknolojisi dersini almakta 
olan Zooteknist Ziraat Mühendisleri sorumlu 
olmalıdır. Veteriner hekim hastalıklarla ilgili 
konularda sorumludurlar

Ziraat mühendisi (gıda veya süt veya 
zootekni bölümü), Veteriner hekim, Gıda 
mühendisi, Gıda teknolojisi lisans programı 
mezunu

24-Şeker ve şekerleme ürünleri üreten 
işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler )

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
veya süt bölümü), kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknolojisi lisans programı 
mezunu

25-Takviye edici gıda üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda 
teknolojisi lisans programı mezunu, veteriner 
hekim, su ürünleri mühendisi

26-Toz karışımlı gıda üreten işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler )

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
veya süt bölümü), kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknolojisi lisans programı 
mezunu

27-Un***, irmik, bulgur***, pirinç, makarna, 
bisküvi üreten işletmeler
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya 
mühendisi, kimyager, gıda teknolojisi lisans 
programı mezunu
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28-Yumurta ve yumurta ürünleri işletmeleri 
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 
toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Ziraat mühendisi, Veteriner hekim,  Gıda 
mühendisi, Gıda teknolojisi lisans programı 
mezunu

29-Yukarıda sayılan gıda iş kollarının 
dışında, 30 beygir üzeri motor gücü 
bulunan veya toplam 10 kişiden fazla 
personel çalıştıran gıda üreten işletmeler

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat 
mühendisi, Su Bilimi ve Mühendisi, Su Ürünleri 
Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, 
kimyager, kimya mühendisi, gıda teknolojisi 
lisans programı mezunu

30-Toplam 100 kişiden fazla personel 
çalıştıran toplu tüketim işletmeleri

Toplu tüketim işletmelerinin halk sağlığı ile 
doğrudan ilişkisi vardır, kimya mühendisliği ve 
kimyagerlikle bir ilgisi bulunmamaktadır.
Diğer taraftan “100 kişiden fazla” personel 
çalıştıran işyerlerinde istihdamı zorunlu 
personel çalıştırılma zorunluluğu getirildiği 
takdirde birçok işletme kapsam dışına 
çıkacaktır. Bu nedenle 30 uncu maddede 
yer alan personel sayısının “30 kişiden fazla” 
olarak belirlenmesi daha fazla işletmenin 
kontrol altında tutulması açısından yerinde 
olacaktır.  

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda 
veya süt bölümü), diyetisyen, ev ekonomisi 
yüksekokulu beslenme bölümü lisans 
mezunu, veteriner hekim, gıda teknolojisi 
lisans programı mezunu
NOT: 30 uncu maddede yer alan “100 
kişiden fazla” ibaresi “30 kişiden fazla” 
olarak düzenlenmelidir.

İLAVE MADDE
Toptancı halleri ve Pazar yerleri

Toptancı halleri ve Pazar yerlerinde ürünlerin 
kontrolü ve ürünlerin güvenli bir biçimde 
tüketiciye sunumunu sağlamak amacıyla 
ziraat mühendisi istihdam edilmesi yararlı 

olacaktır.

Ziraat mühendisi

* Sadece seramik/porselen üretimi yapan işletmeler için.

** Mevsimlik olarak faaliyet gösteren zeytin sıkım tesisleri hariç.

*** Birincil üreticinin buğdayını işleyerek tekrar üreticiye iade eden gıda işletmeleri hariç

A. Yem İşletmeleri

1-Hayvan beslemede kullanılan 
biyoproteinler gibi belirli bazı ürünleri üreten 
işletmeler

Ziraat mühendisi (zootekni bölümü), 
veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, 
biyolog

2-Hayvansal yan ürün kullanarak pet 
hayvan yemi üreten işletmeler

Veteriner hekim, ziraat mühendisi (zootekni 
veya su ürünleri bölümü), Su Bilimi ve 
Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık 
Teknolojisi Mühendisi, 

3-Hayvansal yan ürünleri işleyen işletmeler 
Hayvansal yan ürünlerin işlenmesi zootekni 
mesleğinin yanında Deri Teknolojisi bölümü 
mezunlarının da konusudur.

Ziraat mühendisi (zootekni bölümü), 
Veteriner hekim, Deri Teknolojisi Bölümü 
mezunları

4-Onaya tâbi karma yem işletmeleri

Veteriner hekim, ziraat mühendisi (zootekni 
veya su ürünleri* bölümü), Su Bilimi ve 
Mühendisi*, Su Ürünleri Mühendisi*,  Balıkçılık 
Teknolojisi Mühendisi*, 

5-Yem katkı maddesi ve premiks üreten 
işletmeler

Ziraat mühendisi (zootekni bölümü), 
veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi

*Balık yemi üreten işletmeler için.
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ILISU PROJESİ DURDURULMALI VE 
HASANKEYF SULAR ALTINDA KALMAKTAN 

KURTARILMALIDIR
19 Haziran 2019

Basın yayın organlarında yakın zamanda Ilısu Barajı`nda su tutulmaya başlanacağına dair haberler yer almaktadır.

Hazırlıkları 1954 yılına dek uzanan Ilısu Barajı`nın projesi 1975 yılında hazırlanmış ve kültürel miras, doğa ve sosyal yaşam 
üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler nedeniyle yapılan tüm protesto ve karşı kampanyalara rağmen 2000`li yıllarda 
yapımına başlanmıştır.

Devreye alınacak Ilısu Barajı`nın Türkiye`nin enerji kurulu gücüne katkısı yaklaşık yüzde 1.4 oranında olacaktır. Elektrik 
üretiminde mevcut kurulu gücümüzün ihtiyacı fazlasıyla karşıladığı bilinmekteyken, daha fazla elektrik üretmek için 
binlerce yıllık tarihi ve çevreyi katledecek bir santralin devreye sokulmak istenmesi tamamen akıldışıdır. 

Barajın devreye girmesi ile 250`ye yakın höyük, 5 binden fazla mağara, tarihi camiler, minareler, kilise kalıntıları, sahabe 
kabirleri, türbeler, tarihi köprüler gibi eşsiz değerler ile henüz bilimsel kazıları yapılmamış çok sayıda arkeolojik alan ve tarım 
toprakları sular altında kalacaktır.

Dicle Nehri boyunca binlerce yıldır varlığını sürdüren Hasankeyf’teki eşsiz tarihsel birikim ve ekolojik sistem bir baraj için 
talan edilecektir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve günümüze kadar korunabilmiş 12 bin yıllık 
Hasankeyf, bütün itirazlara rağmen maalesef bugün yok olmakla yüz yüzedir.

Unesco`nun on kriterinden dokuzunu yerine getirmesine rağmen, ne Hükümetin ne de Unesco’nun Hasankeyf’in Dünya 
Miras Listesine alınması yönünde bir girişimi olmamıştır. Tam tersine Hasankeyf’i yaşatmak için yapılan girişimler iktidar 
çevreleri tarafından bertaraf edilmiş, sesini yükselten tüm kesimler susturulmaya, bastırılmaya çalışılmıştır. Yöre halkı göce 
zorlanmış, bölge insansızlaştırılmış,  tarihi kent bir şantiye alanına dönüştürülmüştür.

Her ne kadar bazı anıt eserler kamuoyunda oluşan tepkileri azaltmak amacıyla taşınmış olsa da tarihi eserlerin 
bulundukları yerde korunması ve sergilenmesi gerekliliği ile birkaç eseri taşıyarak yeni bir Hasankeyf inşa edilemeyeceği 
gerçeği, tarihi dokunun bozulmasının önüne geçildiği iddialarını yalanlamaktadır. Öte yandan elverişsiz koşullar altında 
gerçekleştirilen taşıma işlemleri nedeniyle tarihi eserler tahrip edilmiştir.

Dicle nehrinin kenarında bulunan bu kültürel ve doğal miras yok edilmek üzeredir. Binlerce yıllık Anadolu uygarlıklarının 
bizlere bıraktığı mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmamız gerekirken, tam tersine bu değerleri yok etmeye kimsenin 
hakkı yoktur.

Ilısu projesi durdurulmalı ve Hasankeyf sular altında kalmaktan kurtarılmalıdır.

Bu yıkıma son verilmesi için son ana kadar mücadeleye devam etme kararlılığında olduğumuzu bir kez daha ifade 
ediyor, tüm duyarlı çevreleri Hasankeyf’i sahiplenmeye davet ediyoruz

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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“KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA
 KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

CUMHURBAŞKANI KARARI”NA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ
12 Temmuz 2019

2 Temmuz 2019 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin 
Desteklenmesine İlişkin 1310 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” son derece olumlu 
olmakla birlikte, geçmişte itiraz ettiğimiz bir takım yanlış uygulamaların da adeta 
itirafı konumundadır.

Karar ile tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek 
yüksekokulu veya üniversite mezunu genç ve uzman insanların asıl çalışma 
alanları kırsal alanda istihdamlarına katkı sağlamak ve söz konusu faaliyetler 
konusunda girişimciliği desteklemek son derece olumlu bir adımdır.

Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretimine yönelik projeler ile yöresel tarım 
ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve tüm bu sektörlerden 
elde edilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik 
projelere 100 bin TL’ye kadar hibe destek sağlanması sevindiricidir.

2019-2020 yıllarını kapsayacak şekilde pilot bölge olarak Amasya, Düzce, 
İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan ya da yaşamayı taahhüt 
eden meslek yüksekokulu ve üniversite mezunu gençlerin bu hibe destekten 
yararlanabileceği belirtilmektedir.

6360 sayılı yasa ile ülkemizdeki büyükşehir belediyesi sayısı 30’a yükselmiş ve il 
mülki sınırları belediye sınırı olarak kabul edilmiştir. Bu yasa ile ülkemizdeki köylerin 
yarısı mahalleye dönüştürülmüştür.

1310 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ndan faydalanmak isteyen eğitimli gençlerin 
kırsal alanda yaşamaları ya da yaşamayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. 
Pilot uygulama kapsamında sayılan illerden İzmir ve Mardin illeri büyükşehir 
belediyesi statüsünde olup köyleri mahalle statüsündedir, başka bir deyişle bu 
illerin kırsal alanları bulunmamaktadır.

Söz konusu olumsuzluğu gidermek amacıyla, 6360 sayılı kanundan önce köy 
tüzel kişiliğine sahip ve Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girdiği tarihte nüfusu 
20 binden az olan yerleşim birimlerinin kırsal alan kabul edileceği hüküm altına 
alınmıştır.

Bu noktada, 6360 sayılı yasa ile 30 il büyükşehir belediyesi ve il sınırlarının da 
belediye sınırı kabul edilmesinin tarımsal üretim ve tarım arazilerinin korunması 
açısından son derece olumsuz bir uygulama olduğu, eleştirilerimizin haklı 
olduğu, yaşanan bu örnekten de görüleceği üzere ortaya çıkmıştır. Avrupa 
Birliği’nin yaklaşık %80’i kırsal alandan oluşurken, ülkemizde bu oran 30 ilin 
büyükşehir belediyesi haline getirilmesiyle yaklaşık %50’ye gerilemiştir.

Pilot bölge olarak sayılan illerde nüfusun az yoğunluklu olması, eğitimli gençlerin 
çok daha geniş bir alanda teşvik imkânlarından yararlanabileceği anlamına 
gelmektedir. Ancak yoğun nüfusa sahip İzmir’de kırsal alan tanımının, 20 
binden az nüfusa sahip olan yerleri tarif ediyor olması nedeniyle eğitimli 
gençlerin teşviklerden yararlanabilme alanına kısıtlama getirmektedir. Özellikle 
nüfusu yoğun kentlerde mutlak tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanımının 
önüne geçilebilmesi açısından, eğitimli gençlerin yerleşim alanlarına yakın 
olan yerlerde özellikle istihdam edilmeleri ve desteklenmeleri özel önem 
taşımaktadır. İklimin ve tarım arazilerinin üretime son derece elverişli olduğu 
yörelerde, söz konusu teşvikler ile nüfus yoğunluğu gözetilmeksizin bu tarım 
arazilerinin korunması yönünde adımlar atılmalıdır. Aksi taktirde büyük kentlerdeki 
verimli tarım arazileri ve meralar, rant baskısı ve kentsel dönüşüm projeleri 
çerçevesinde yok edilmeye devam edilecektir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Ali Rıza Öztürkmen
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KOLAY ULAŞILABİR VE GÜVENİLİR GIDA HAKKI…
12 Temmuz 2019

Gıda, insanın yaşamını sürdürmesinin gerekli bir unsurudur. Yaşadığımız 21.Yüzyılda insanların yeterli, besleyici ve güvenilir 
gıdaya ulaşımı bir hak olarak kabul edilmektedir. İnsan Hakları Beyannamesi`nde, ülkemiz Anayasasında bu yaklaşıma 
ilişkin çok net ifadeler bulunmaktadır. Bu konudaki sorumluluk kamu otoritesine verilmiştir. Kamu otoritesi, yani devletler ülke 
insanının yeterli gıdaya ulaşmasını sağlamakla, gıdaların güvenilir olmasını temin etmekle yükümlüdür. Ülkemiz açısından 
düşünüldüğünde ise bu konuda yeterli ve gerekli adımların atılamadığı görülmektedir.

Coğrafi konumu, tarımsal üretime uygun toprak yapısı ve iklimsel özellikleriyle çok önemli bir tarımsal potansiyele sahip 
ülkemizde, bu avantajlar değerlendirilmemekte ve ülkemiz insanı yeterli gıdaya ulaşamama sorunuyla karşı karşıya 
gelmektedir.

Son bir yıl içinde yaşanan ekonomik krizle beraber özellikle gıda enflasyonu artmış, döviz fiyatları yükselmiş, işsizlik artmış 
ve kişi başına düşen milli gelir tekrardan on bin doların altına düşerek, halkımızın alım gücünü önemli ölçüde zayıflatmıştır. 
Gıda fiyatlarını düşürmek ve tüketiciye daha ucuza gıda teminini sağlamak için uygulanan tanzim satış çadırları ve 
gıda maddeleri ithalatı ise herhangi bir sorunu çözememiş, halkımızın gıdaya kolayca ve güvenilir olarak ulaşımını 
sağlayamamıştır.

Ülkemizde gıdaya kolay ulaşılabilme sorunu dışında bir önemli sorun başlığı da gıda güvenirliği konusunda yaşanan 
üzücü olaylardır. Son dönemde bu konuda yazılı ve görsel medyada yer alan haberlere bakıldığında göze ilk çarpanlar; 
Mersin’de kaçak içkiden insanların yaşamlarını yitirmesi, yurt dışına ihraç edilen sebze ve meyvelerde pestisit kalıntısı tespit 
edilmesi nedeniyle insan sağlığı açısından güvenilir olmadığı kararlarıyla, ülkemize geri gönderilmesidir. Vergi kaybını 
önlemek için etil alkolün içki yapımı için evsel kullanımının önlenmesi amacıyla içine acılık veren denatonyum benzoat 
katılması sağlanırken, insanlarımızın can kaybına yol açan metil alkolün içine aynı maddenin katılmaması, pestisit kalıntısı 
nedeniyle geri çevrilen ürünlerin iç piyasaya sunulabiliyor olması ya da Tarım ve Orman Bakanlığı`nın yaptığı pestisit 
tespitlerinin kamuoyu ile paylaşılmaması, halk sağlığına verilen önemi (!) gösteren çarpıcı örneklerdir.

Yaşanan bütün bu sorunlar, ülkemizde yeterli ve etkili bir gıda denetim hizmetinin yapılamadığını göstermektedir. 
Yeterli gıda denetim hizmetlerinin verilmesi, üretici ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi alınabilecek çok kolay tedbirlerle 
çözülebilecek sorunlar, bunlar yapılmadığı ya da eksik yapıldığı için önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Her yıl 
artan sağlık harcamaları maalesef sorunun çözümünün başka yerde arandığını göstermektedir.

Sonuç olarak; kolay, ulaşılabilir ve güvenilir gıda temini temel bir insan hakkıdır ve bunu sağlamak kamu idaresinin en 
önemli ve ihmal edilemez görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi, bilim ve tekniğin önceliklendiği, şeffaf, tarafsız ve yeterli 
ve etkili gıda denetim hizmetlerinin yapıldığı, her insanımızın kolayca gıdaya ulaşımını sağlayacak planlı ve bağımsız bir 
tarım ve gıda politikalarının oluşturulmasından geçmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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TARIM VE ORMAN ŞURASI ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME

23 Temmuz 2019

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurasıyla ilgili olarak kamuoyuna yaptığı açıklamada, on 
beş yıldır toplanamayan Tarım Şurasından çıkacak sonuçlarla gelecek beş yılın programının hazırlanacağını duyurdu. 
Tarım Şurasının bugüne kadar toplanamamasının nedeni bizce bilinmediği gibi, önceki iki Şuradan ne gibi sonuçlar 
alındığını ve uygulamaya yansıtıldığını da kimse bilmiyor. Ayrıca bir ayrıntı olarak, Bakan Pakdemirli’nin Tarım Şurasının on 
beş yıldır toplanmadığı ifadesi doğru olmakla birlikte, Bakanlığın birleşmesi nedeniyle şuranın adının “Tarım ve Orman 
Şurası” olduğu, bu adla yapılan ilk şura olması nedeniyle birinci denmesinin daha doğru olacağı, çünkü 2017 yılında “II. 
Orman ve Su Şurası” yapıldığını hatırlatmakta yarar görüyoruz. 

III. Tarım ve Orman Şurasının açılış toplantısının, TBMM’de On Birinci Kalkınma Planının görüşülmesi ile aynı zamana denk 
gelmesi oldukça ilginç bir görüntü oluşturuyor. Kalkınma Planlarının hazırlanması öncesi tüm sektörlerle ilgili değişik 
konularda ihtisas komisyonları ve çalışma grupları oluşturuluyor. On Birinci Kalkınma Planı kapsamında tarım sektörüyle 
doğrudan ilgili olarak Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim ile Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı konularında 
ihtisas komisyonları kuruldu. Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim ihtisas komisyonu içinde Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, 
Su Ürünleri ve Gıda konularında alt komisyonlar görev yaparak alanları ile ilgili raporlarını hazırladı. Ayrıca Bakanlıkla ilgili 
Ormancılık ve Orman Ürünleri ile Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi konularında da çalışma grupları 
görev yaparak raporlarını hazırladı. 

Tüm sektörlere ilişkin kurulmuş olan ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarının raporları değerlendirilerek Türkiye’nin 2019-
2023 yıllarını kapsayan Beş Yıllık Kalkınma Planı oluşturuldu. Daha bu çalışmaların mürekkebi dahi kurumamışken, Tarım 
Şurası hangi yeni bilgi ve hedefleri ortaya koyacaktır? Karar vericiler, politika yapıcılar tarım ve ormancılık konularında 
Kalkınma Planı yerine Tarım ve Orman Şurasını mı dikkate alacaktır?

Tarım ve Orman Şurasıyla ilgili bir diğer ilginç nokta da Bakanlığın yaptığı önceki çalışmaları unutmasıdır. Unutulan bu 
çalışmalardan ilk akla gelenlerden biri, Faruk Çelik’in Bakanlığı döneminde hazırlanmış, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım 
ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmış olan Milli Tarım Projesidir. Bu proje bugün neredeyse kimse tarafından 
hatırlanmamaktadır. 

Ahmet Eşref FAKIBABA’nın Bakanlığı sırasında, halen Bakan Yardımcısı olan Hadi Tunç’un Müsteşar olarak görev yaptığı 
dönemde hazırlanmış “2018-2022 Stratejik Plan” bulunmaktadır. Tarım Bakanlığı ile birleşen Orman Su İşleri Bakanlığınca, 
Veysel Eroğlu’nun Bakanlığı sırasında, halen Bakan Yardımcısı olan Akif Özkaldı’nın Müsteşar olarak görev yaptığı dönemde 
hazırlanmış “2017-2021 Stratejik Plan” bulunmaktadır. 

Bakan Pakdemirli’nin adı geçen planları o dönem görevde olmadığı için bilemeyeceğini farz etsek dahi, en azından 
sunuşunu yazdığı Orman Genel Müdürlüğünün “2019-2023 Stratejik Plan”ını ya da Bakanlığı döneminde Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce değişik alanlarla ilgili hazırlanan 2018-2022 Sektör Politika Belgelerini 
hatırlaması gerekir. Bu belgelerden Kanatlı Hayvancılık, Süt, Tohumculuk, Gübre ve Tarımsal Mekanizasyon ile ilgili 
olan sektör politika belgeleri yayınlanmış olup; Su Ürünleri, Yem, Kırmızı Et, Dijital Tarım gibi konularla ilgili Sektör Politika 
Belgelerinin de hazırlanma/tamamlanma aşamalarında olduğu biliniyor. Kuşkusuz ilk akla gelen bu çalışmalar dışında, 
Bakanlığın değişik birimlerince de hazırlanmış strateji, plan, program vardır. 

Bu bilgiler göz önüne alındığında akla gelen soru, Bakanlığın strateji, plan, program içinde yüzerken, niye bu kadar 
aceleye getirerek on beş yıl aradan sonra Tarım Şurası yaptığıdır. Sanırız bunun cevabı geçtiğimiz Mayıs ayında 
kamuoyuna çok genel hatları ile sızdırılan, ayrıntısını Cumhurbaşkanının açıklayacağı duyurulan, kamuoyundan ve hatta 
Cumhurbaşkanlığından da geldiği söylenen tepkiler üzerine geri çekilen Tarımda Milli Birlik Projesidir. Bakanlık projeden 
vazgeçtim diyememiş, konuyu sonbaharda Tarım Şurası yaparak orada tartışmaya açacağım diyerek topu taca atmıştır. 
Tarım Şurasının konuları ve sektörün çok değişik kesimlerinden katılımcı yapısı göz önüne alındığında, Bakanlık personelinin 
bile infialle karşıladığı Tarımda Milli Birlik Projesinin, Şurada kabul edilmesi değil, görüşülmesi bile söz konusu olamayacaktır. 
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FINDIK FİYATININ SEZON ÖNCESİ AÇIKLANMASINI 
OLUMLU BULUYORUZ! AMA…

27 Temmuz 2019

Geçtiğimiz yıl geç açıklanan fındık fiyatları, fındık üreticisini tüccara zorunlu kılmış, ürünlerini düşük fiyattan satmalarına 
neden olmuştu. 2019 yılı fındık fiyatlarının sezon öncesi açıklanmış olması üreticiler açısından olumlu bir gelişmedir. 

Ziraat Mühendisleri Odası olarak bu yılki rekoltenin 650-700 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Buna 
karşın Bakanlık henüz rekolteye ilişkin herhangi bir açıklama yapmamış olup, bu açıklamanın bir an önce yapılması 
gerekmektedir. 

Bu yıl fındık fiyatlarındaki üretici beklentisi 20 TL civarında olmasına karşın, Giresun kalite kabuklu fındık için 17 lira, Levant 
kaliteli kabuklu için de 16.5 lira olarak açıklanan taban fiyat, beklentinin altında kalmıştır. 

Son beş yıldaki TUİK verilerine göre Türkiye’nin dekara en yüksek fındık verimi 95 kg ile 2017 yılında gerçekleşmiştir. Bu veri 
esas alındığında, fındıkta dekara 170 TL olan alan bazlı destek ve 14 TL olan gübre-mazot desteği kapsamında, çiftçi kilo 
başına yaklaşık 2 TL’lik bir gelir daha elde edebilecektir.

2007 yılında 
Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği’nin 
(FİSKOBİRLİK) fındık 
alımında baş 
aktör rolü elinden 
alınarak, fındık alım 
görevi tecrübesi 
olmayan, alım 
noktalarında 
deposu hatta 
teşkilatı dahi 
bulunmayan 
TMO’ya verilmişti. 
Ancak bugüne 
kadar geçen süreç 
içerisinde TMO’nun 
fındık üretim 
bölgelerinde 
teşkilatını 
oluşturduğu, 
merkez 
laboratuvarını yeterli hale getirdiği, fındık depo yatırımlarını planlamasına aldığı görülmektedir.

Fındık alım ve depolama altyapısını güçlendiren TMO’nun üreticileri mağdur etmeden  daha bütünleyici bir organizasyon 
içinde olabilmesi için artık Fiskobirlik ile beraber hareket etmesi de gerekmektedir.

Unutulmaması gereken husus, tarım birliklerinin işletme ve tesislerinin özelleştirilmesini amaçlayan 4572 sayılı Kanun’un 
çıkarılması sonrası, FİSKOBİRLİK’in diğer tarımsal birlikler gibi üreticiden koparılarak bir tabela örgütüne dönüştürülmüş 
olmasıdır. Bu durum kaçınılmaz olarak fındık üreticilerinin sahipsiz kalmasına, özel şirketlerin sürecin tüm aşamalarında 
belirleyici olmasına yol açan bir yapı ortaya çıkarmıştır.

Fiskobirlik’in daha etkin olabilmesi için, finansal olarak desteklenmesi gerekmektedir. Yıllardır bu ürünün ana oyuncusu 
olmuş Fiskobirlik, artık asli görevine daha aktif olarak dönmeli, üretici de kendi birliğine sahip çıkmalıdır.

Fındık alım fiyatını zamanında açıklayan TMO’nun, hasatla beraber üreticiden alıma başlayacağını, hatta gerektiğinde 
daha güçlü müdahale alımı dahi yapabileceğini açık bir şekilde ifade etmesi yerinde olacaktır. Bu şekilde fındığın 
piyasada açıklanan değerin üzerinden alınması da mümkün olacaktır.

Artık TEKELCİ ZİHNİYET’in kendisini piyasada alternatifsiz görmesi bir an önce önlenmelidir.

Hem vatandaşın, hem de ülkenin daha fazla kazanması için, devletin artık tarıma, üreticisine daha fazla sahip çıkması 
ve piyasaya seyirci kalmaması gerekmektedir. 

Fındık üreticilerimize bereketli bir hasat yılı dileriz. 
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KAZDAĞLARI YİNE MADENCİLERİN HEDEFİNDE!
29 Temmuz 2019

Çanakkale`nin Kirazlı köyünde Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesi doğayı katletmeye 
devam ediyor.

ÇED raporunda 45 bin ağaç kesileceği belirtilmesine karşın bu güne kadar maden sahası ve yol bağlantıları için 195 
bin ağacın kesilmesi katliamın görünen yüzü. TEMA’nın kamuoyuyla paylaştığı uydu görüntüleri de işin vahametini gözler 
önüne seriyor. Anlaşılan o ki bu acımasız katliam halk tepkilerine rağmen devam edecek.

Başta Çanakkale halkı olmak üzere tüm Türkiye bu vahşi girişime karşı tek yürek olmuş durumda. Çanakkale halkı 
meydanlarda doğa katliamına dur demek için direniyor, ülkenin bütün duyarlı vatandaşları da sosyal medya üzerinde bu 
direnişe destek veriyor.

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından ‘su ve vicdan nöbeti’ kararının hemen ardından Kirazlı-Balaban’da 26 
Temmuz itibariyle başlanan nöbet kararlılıkla sürdürülüyor.

Çanakkale halkına temiz su götürmekte mükellef Belediyenin Çanakkale’nin su kaynağı Atikhisar Barajı havzasındaki 
siyanürlü maden faaliyetine dur diyen, Kazdağlarına, doğaya, toprağa, gıdaya ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkan 
bu duyarlı kararını yürekten destekliyoruz. Kazdağlarındaki işgal ve maden arama faaliyeti sona erdirilene kadar halkın 
kararlılıkla sürdüreceği bu onurlu nöbetin kitleselleşerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda yağmur altında yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasına katılan 
halkımıza, konuya gönül vermiş duyarlı sivil toplum kuruluşları ve derneklere onurlu direnişleri için teşekkür ediyoruz.

Atıkhisar Barajı’nın su toplama havzasında kalan Kirazlı-Kestane, Balaban Tepesi bölgesindeki ağaçları vahşice, 
umursamadan ve acımasızca yok eden, gelecekte oluşacak telafisi mümkün olmayan zararları görmezden gelen, 1,5 
gr altın için yaklaşık 4 ton suyu kirletecek olan, insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkileri bulunan yaklaşık 2 ton 
civarında cıva, arsenik gibi ağır metalleri açığa çıkaracak olan bu madencilik girişiminde payları olan herkesi ve her 
kesimi vicdanlı olmaya davet ediyoruz.

Unutmayalım ki halkımız çocuklarına tertemiz bir doğa ve tertemiz bir gelecek bırakmak istiyor.

Ne Çanakkale halkının, ne de doğanın altın madencilerine vereceği bir karış toprağı ve bir damla suyu yoktur!
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HİÇBİR MADEN, DOĞADAN VE İNSAN HAYATINDAN 
DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR!

31 Temmuz 2019

Çanakkale’de doğaya ve su havzalarına sahip çıkmak için sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ni selamlıyoruz.

Kaz dağlarının da içerisinde yer aldığı ekosistemin parçası olan Kirazlı Balaban Tepesinde bulunan altın madeni tüm 
bölge için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından işletilen maden havzası için ÇED raporunda öngörülenden çok daha fazla ağaç 
kesilmiş ve geniş bir orman arazisi ortadan kaldırılmıştır.

Madenden çıkartılan altının ayrıştırılmasında kullanılacak siyanür bölgenin doğası, canlı varlığı ve su kaynakları açısından 
risk durumundadır. Madenin bulunduğu tepe, Çanakkale’nin tek su kaynağı durumundaki Atikhisar Barajı havzasında yer 
almaktadır. Bu baraja herhangi biçimde siyanür bulaşması, insan sağlığı açısından öngörülemez sonuçlar doğurabilir.

Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar nedeniyle farklı madenlere ait siyanür havuzlarında yaşanan çökme ve taşkınların 
yarattığı çevre felaketleri hafızalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. Hiçbir maden, doğadan ve insan hayatından daha 
değerli değildir.

TMMOB örgütlülüğü olarak, yöre halkı ve çevre örgütlerinin birlikte yürüttüğü “Su ve Vicdan Nöbeti”nin yanındayız. 
Doğamızın katledilmesine, madenlerimizin yağmalanmasına, doğal hayatın ve insan yaşamının hiçe sayılmasına asla 
izin vermeyeceğiz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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GELENEK DEVAM EDİYOR! TÜRKİYE MİLLİ BOTANİK 
BAHÇESİ’NDEN BİR PARÇA DA TÜRKİYE GELENEKSEL 

SPOR DALLARI FEDERASYONUNA GİTTİ!
3 Ağustos 2019

Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nin temeli; Türkiye`nin en büyük, Avrupa`nın 2`nci büyük botanik bahçesi olarak 31 Ekim 
2013 tarihinde dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve bazı milletvekilleri 
tarafından atılmıştı. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerinde planlanan Türkiye Milli Botanik Bahçesi, 2011 yılında 
dönemin Başbakanı R. Tayyip Erdoğan’ın Ankara ile ilgili açıkladığı vizyon projeler arasında yer alıyordu.
2018 yılı Mart ayında Türkiye Milli Botanik Bahçesi içerisinde 10 dönümlük bir alandaki 10 yaşından büyük yüzlerce çam 
ağacı, görenlerin vicdanlarını sızlatacak şekilde kesilmişti. Ağaçların Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yerleşkesi inşaatı 
için kesildiği, alanda inşaat faaliyetleri başlayınca asılan tabeladan anlaşılmıştı.
Ankara’nın en gözde yerleri arasında kalan Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nden bir parçanın da Türkiye Geleneksel Spor 
Dalları Federasyonuna (GSDF) verildiği, asılan afişlerle ortaya çıktı. Başkanlığını Dr. Hakan Kazancı’nın yaptığı GSDF; 
Atlı Cirit, Rahvan Binicilik, Atlı Okçuluk, Aba Güreşi, Şalvar Güreşi, Kuşak Güreşi, Geleneksel Kızak, Atlı Kızak ve Kökbörü 
olmak üzere 9 spor dalında faaliyet gösteriyor. Dr. Hakan Kazancı; Başkanlığını Bilal Erdoğan’ın yaptığı Dünya Etnospor 
Konfederasyonu’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.
Ankara ve Türkiye için büyük bir prestij projesi olan Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nin bütünlüğü, içinden geçecek Bilkent 
Şehir Hastanesi yolunun tünelle geçileceği projesinde yer almasına karşın, yol yer üstünden geçilerek alanın bütünlüğü 
parçalanmıştı. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yerleşkesi inşaatı için de bir kısmı proje dışında kalan alan, son yapılan 
tahsisle, başlangıç amacından ve iddialı büyüklük hedefinden vaz geçildiğini gösteriyor. Bu yaklaşım, Türkiye Milli Botanik 
Bahçesi’nin kuruluş amacı dışındaki farklı faaliyetler için parçalanmaya devam edeceğini gösteriyor.

Doğal kaynaklarımıza yönelik acımasız girişimlerin her gün bir yenisini duyduğumuz, son olarak Kaz Dağları ve Salda 
Gölü’nde yapılmak istenenlere kamuoyunun tepkisi devam ederken, Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak 
üzere tüm yetkilileri Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna yapılan tahsise ilişkin kamuoyunu bilgilendirici ve Milli 
Botanik Bahçesi’nin bir kısmının amacı dışına çıkarılması konusunda inandırıcı açıklamalar yapmaya davet ediyoruz.
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KANAL B “GÜNCEL”  
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, 27 Mart 2019 
Çarşamba günü saat 16.00 
da, Kanal B`de Emre SAK-
LICA tarafından sunulan 
“Güncel” adlı programın 
canlı yayın konuğu oldu.

Programda Başkanımız: 
“Türkiye`de Gıda ve Ta-
rım Politikaları” konusunda 
ODA’mız görüşlerini açıkladı.

KÖY TV “ANA HABER”  
PROGRAMI

14 Nisan 2019 Pazar günü, 
Köy TV`de yayınlanan Ana 
Haber programında, ODA 
Başkanımız Özden GÜN-
GÖR`ün patates ve soğan 
fiyatlarında ki artışa yönelik 
açıklamasına yer verildi.

ARTI TV “EKONOMİ REHBERİ” 
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR 18 Nisan 2019 
Perşembe günü saat: 
12.30’da Artı TV’de Ekonomi 
Editörü Mehmet FİLOĞLU 
tarafından sunulan “Ekono-
mi Rehberi” adlı programa 
telefon bağlantısı ile katıldı.

Programda: “Tarımda Milli 
Birlik Projesi ile Kuru Soğan 

ve Patates İthalatı” konuları 
ele alındı.

ULUSAL KANAL İLE  
RÖPORTAJ

Ulusal Kanal Muhabiri Gür-
kan DEMİR  “Tarımda Milli 
Birlik Projesi” hakkında ODA 
Başkanımız Özden GÜNGÖR  
ile 18 Nisan 2019 Perşembe 
günü bir röportaj yaptı.

Röportajda Başkanımız 
özetle: “Tarımda Milli Birlik 
Projesi, şirketleşme ile tarım-
da kırsalda kalkınmayı göz 
ardı eden, tabana dayalı 
üretici yapısını gözönüne 
almayan, üretim için yatırım 
desteklerini kapsamayan 
tam da Dünya Bankası pro-
jesidir. Tarımı bu uluslararası 
şirketlerin egemenliğine tes-
lim etmek, Türkiye’nin tarım 
sorunlarını çözmez. Bu proje 
aynı zamanda, gıda ege-
menliğini sermayeye teslim 
eden bir rant projesidir. 
Biyoçeşitlilik, endemik türler, 
tarım toprakları, meralar 
ve suyun korunması, üretici 
destekleri, aile çiftçiliği, yerel 
tarımsal değerler, girdi mali-
yetleri, kırsal alanın durumu, 
üreticinin borcu ve bir takım 
sorunlar, doğası gereği ser-
mayenin umurunda değil-
dir, sermaye kâr ve rant he-
sapları yapar. Bu proje üre-
ticileri daha da zor duruma 
düşürür. Bu proje Devletin, 
ben bu işi beceremiyorum, 
buyurun özel sektör siz ya-
pın demesidir. Sermayeye 
peşkeş çekmesidir. Türkiye` 
nin yapısı böyle bir proje için 
uygun değildir. Derhal vaz-
geçilmelidir.” dedi.

Röportaj aynı gün saat: 
18.30 da Ulusal Kanal Ana 
Haber programında yayın-
landı.

BEYAZ TV İLE RÖPORTAJ

Beyaz TV Muhabiri Tuğçe 
ÜNSAL 29 Nisan 2019 Pazar-
tesi günü, ODA Başkanımız 
Özden GÜNGÖR ile bir rö-
portaj yaptı.

Kameraman Tansel YIL-
MAZ tarafından kayıt altına 
alınan röportaj sırasında 
ÜNSAL, Et ve Süt Kuru-
mu’nun, büyükbaş hayvan 
alım fiyatını güncelleyerek 
karkas ete kilo başına 1 TL 
zam yapmasının, ilerleyen 
günlerde kırmızı ete ikinci bir 
zam geleceği ihtimalini yük-
seltti mi? sorusunu yöneltti. 
Başkanımız özetle: “Arpaya 
gelen zamdan dolayı yem 
fiyatları yüzde 10 artmıştır. 
Son günlerde kurda yaşa-
nan dalgalanmalar, dolar/
TL’nin ilerleyen aylarda 6 TL’yi 
aşacağının beklenmesi, 
girdi maliyetlerini iyice artırır. 
ESK’nin son hamlesinin de 
önümüzdeki günlerde kırmı-
zı et fiyatlarına yansıyacağı-
nı tahmin etmekteyim.”açık-
lamasını yaptı.

Röportaj aynı gün saat 
18.30 da Beyaz TV de ya-
yınlanan Beyaz Ana Haber 
programında yayınlandı.

ULUSAL KANAL “GÜN ORTA-
SI” PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, 30 Nisan 2019 
Salı günü saat:13.00 de, 
Ulusal Kanal da Erkan KOL 
tarafından sunulan “Gün 
Ortası” adlı programın canlı 
yayın konuğu oldu.

Programda: “Tarımın so-
runları ve Tarımda Milli Birlik 
Projesi” ele alındı.

Başkanımız konuşmasında 
özetle: “1980 li yıllarda neo 
liberal politikalar ile hızlı bir 
özelleştirme çalışmaları baş-
lamıştır. Sümerbank, Etibank, 
Et ve Balık Kurumu vb. gibi 
özelleştirilmeler sonucun-
da üreten değil ithal eden 
bir ülke konumuna geldik. 
Nüfusumuz artarken, tarım 
alanlarımız hızla azalıyor. 
Dolayısıyla arz talebi karşı-
layamıyor ve gıda fiyatları 
tüm dünyada düşerken ül-
kemizde sürekli artıyor. Biz 
Ziraat Mühendisleri Odası 
olarak hazırladığımız rapor-
larda üreticinin kazanç elde 
edemediği için üretimden 
çekildiğini, tarım alanlarının 
korunamadığını, girdi ma-
liyetlerinin çok yüksek oldu-
ğunu, üretimin azaldığını ve 
neredeyse her ürünü ithal 
ettiğimizi belirttik. Bu politika-
lara devam edildiği sürece 
gıda fiyatlarının düşme 
ihtimali yoktur. Tarımda Milli 
Birlik Projesi ise tarımın sorun-
larını çözmek yerine, tarımı 
özel sektörün eline bırakan 
bir projedir. Tarımsal kamu 
yönetimi ülke gereksinimle-
rine uygun şekilde yeniden 
düzenlenmeli, sulama, arazi 
toplulaştırması gibi tarımsal 
altyapı hizmetleri ivedilikle 
bitirilmelidir. Tarım arazilerinin 
amaç dışı kullanımı, hızla 
el değiştirmesi ve köylünün 
mahalleli yapılıp üretim 
süreçlerinden koparılarak 
şehir merkezlerine göçmesi 
ya da kendi toprağında işçi 
haline getirilmesi önlenme-
lidir. Bu amaçla üreticilerin 
piyasaya karşı menfaatlerini 
korumak amacıyla koope-
ratifler şeklinde örgütlenme-
nin özendirilmesi, etkin ve 
verimli çalışmaların önün-
deki engellerin kaldırılması, 
güçlenmelesinin sağlaması 
önemli ve gereklidir. Ama 
bunun yolu tüm üreticileri 
tek bir kooperatif çatısı altın-

GÖRSEL ve YAZILI BASIN
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da örgütleyerek, onları kâr 
güdüsüyle hareket eden 
yerli ve ulusötesi sermaye 
gruplarının belirleyicisi oldu-
ğu bir holdingin insafına terk 
etmek olmamalıdır.” dedi.

ÇİFTÇİ TV “ÇİFTÇİ HABER” 
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, 7 Mayıs 2019 Salı 
günü saat: 10.00 da Çiftçi 
TV’de Taner ÖZTÜRK’ün sun-
duğu “Çiftçi Haber” progra-
mına telefon bağlantısı ile 
katıldı.

Başkanımız telefon bağlantı-
sında; Toprak Mahsulleri Ofi-
si’nce 2019 yılında uygulan-
mak üzere Kırmızı/Beyaz Sert 
Ekmeklik Buğday için 1.350 
TL/Ton, Makarnalık Buğday 
için 1.450 TL/Ton, Arpa için 
1.100 TL/Ton olarak belirle-
nen alım fiyatlarına ilişkin 
değerlendirmeler yaptı.

Yaptığı telefon konuşma-
sında Başkanımız özetle: 
2018’de ekilen alanın 72.9 
milyon dekara, üretimin 
20 milyon tona düştüğü-
nü, fiyatın ise 1.050 lira 
olduğunu, 2019’da ekilen 
alanın 70.5 milyon deka-
ra, üretimin de 19 ile 19.5 
milyon tona düşmesinin 
beklendiğini belirtti. Arpada 
2017’de ekilen alanın 24.2 
milyon dekar, üretimin ise 
7.1 milyon ton olduğunu 
ve TMO’ca alım fiyatı be-
lirlenmediğini. Buna karşın 
2018’de ekilen alanın 26.1 
milyon dekara çıktığını, 
üretimin ise 7 milyon tona 
gerilediğini, fiyatın 825 lira 
olarak belirlendiğini, 2019 
yılında ekilen alanın 27 
milyon dekara, üretimin de 
7.3 milyon tona çıkmasının 
beklendiğini söyledi. 2017 
yılına göre 2018’de mazot 
fiyatının yüzde 23.2, ülke-
mizde en yaygın olarak 

kullanılan üre gübresinin 
fiyatının yüzde 69 ve DAP 
gübre fiyatının yüzde 63 
artış gösterdiğini. Tarım 
ilaçları fiyatlarının yüzde 
50-80 arasında arttığına 
değinerek, dolar kuru ile ilgili 
olarak da açıklamalarda 
bulundu. 2 Mayıs 2018’de 
4.35 TL olan dolar kurunun 
cari tarih itibariyle 6.17 TL 
olmasına bağlı olarak girdi 
fiyatlarında artış görüleceği 
buna karşın verilen fiyatların 
üreticiyi mağdur edeceğini 
söyledi.

KANAL B “BİZİM TOPRAK-
LAR” PROGRAMI

Kanal B den meslektaşımız 
Duygu SOLAKOĞLU “Bizim 
Topraklar” isimli program 
için, 24-28 Nisan 2019 tarih-
lerinde Antalya’da düzenle-
nen 5. Uluslararası Beyaz Et 
Kongresi’nde katılımcılar ile 
röportaj yaptı.

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR röportaj sırasın-
da, Beyaz Et Sanayiciler ve 
Damızlıkçıları Birliği Derneği 
(BESD-BİR) tarafından hazır-
lanan kongreye ilişkin görüş-
lerini açıkladı.

FOX TV “İLKER KARAGÖZ İLE 
ÇALAR SAAT HAFTA SONU” 
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, 18 Mayıs 2019 
Cumartesi günü saat:10.30 
da FOX TV de İlker KARA-
GÖZ tarafından sunulan 
“İlker Karagöz ile Çalar Saat 
Hafta Sonu ” adlı programın 
canlı yayın konuğu oldu.

Programda Başkanımız 

“Tarım Ürünlerinde Yaşanan 
Sıkıntılar, Çözüm Yolları” ko-
nusunda ODA`mız görüşle-
rini açıkladı.

KANAL B “GÜNCEL”  
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, 22 Mayıs 2019 
Çarşamba günü saat 16.00 
da, Kanal B de Emre SAK-
LICA tarafından sunulan 
“Güncel” adlı programın 
canlı yayın konuğu oldu.

TRT HABER “SATIRBAŞI HA-
BER” PROGRAMI

TRT Haber Muhabiri Demet 
SAĞLIK GEÇİT, 24 Mayıs 
2019 Cuma günü saat 
12.00 de “Satırbaşı Haber” 
programı için ODA Başka-
nımız Özden GÜNGÖR ile 
Ankara Ulus Hali’n de bir 
röportaj yaptı.

Canlı olarak yayınlanan 
röportaj sırasında Başkanı-
mız, meyve ve sebzelerde 
bir kalıntı olup-olmadığının 
görsel olarak tespit edile-
mediğini, kalıntının ancak 
analiz sonucunda tespit 
edilebileceğini belirterek, 
üretilen ürünlerin tüketiciye 
sağlıklı bir şekilde ulaşması 
için çiftçinin ilaçlama ya-
parken nelere dikkat etmesi 
gerektiği (ilaç miktarı-ilaç-
lama dönemi ve ilaçlama 
hasat arasında geçen süre) 
konusunda açıklamalarda 
bulundu.  

ARTI TV “EKONOMİ REHBERİ” 
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, 28 Mayıs 2019 
Salı günü saat: 12.30’da Artı 
TV’de Ekonomi Editörü Meh-
met FİLOĞLU tarafından 
sunulan “Ekonomi Rehberi” 
adlı programa telefon bağ-
lantısı ile katıldı. Programda: 
“Artan Gıda Fiyatları” konusu 
ele alındı.

Başkanımız programdaki ko-
nuşmasında özetle: “Gıda 
fiyatlarının artışında çok 
önemli iki tehlike bulunmak-
tadır. Birinci tehlike, temmuz 
sonu- ağustos ayında yeterli 
derecede para kazanama-
yan üreticilerin sera ürün-
lerini ekmekten kaçınma 
ihtimalinin olmasıdır. Bu da 
fiyatların tekrar yükseleceği 
anlamına gelmektedir. İkinci 
ve en büyük tehlike ise üreti-
ci ürününü biran önce satıp 
para kazanmak isteyeceği 
için, ilaçlama ve hasat dö-
neminde beklemesi gere-
ken süreye dikkat etmeden 
hasat etmesi ve ürünlerde 
ilaç kalıntısının bulunmasıdır. 
İlaç kalıntısı ise tüketici açı-
sından ciddi sağlık sorunları-
na yol açmaktadır. Biz üret-
tiğimiz ürünlerin %8-9 unu 
ihraç ediyoruz. Geriye kalan 
ürettiğimiz yaklaşık %90 ürü-
nü iç piyasada tüketiyoruz. 
Hallerde analiz laboratuvar-
ları kurulmalı, analiz sonu-
cuna göre kalıntı problemi 
yoksa ürün satışa sunulma-
lıdır. Bakanlık denetimlerini 
artırmalı, ürünler kooperatif-
ler eliyle satışa sunulmalıdır. 
Hal yasası ise özelleştirmeye 
dayalıdır. Özel sektör üreti-
ciyi, tüketiciyi düşünmeden 
kâr amacına yönelik olarak 
hareket etmektedir.” dedi.
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ÇİFTÇİ TV  “ÇİFTÇİ HABER” 
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, 31 Mayıs 2019 
Cuma günü saat: 10.00 da 
Çiftçi TV’de Taner ÖZTÜRK 
tarafından sunulan “Çiftçi 
Haber” programına telefon 
bağlantısı ile katıldı.

Programda: TÜİK tarafından 
açıklanan 2019 yılı bitkisel 
üretim 1. tahmini verileri 
değerlendirildi.

Başkanımız programdaki ko-
nuşmasında özetle: “ Ziraat 
Mühendisleri Odası olarak 
hazırladığımız tüm raporlar 
bizlere: Çiftçinin artan girdi 
maliyetleri karşısında ka-
zanç elde edemediği için 
üretimden çekildiğini ve bu 
durumun gıda fiyatlarının 
yükselmesine sebep oldu-
ğunu göstermektedir. İthalat 
politikaları ise sürdürülebilir 
değildir.  Tarımın tüm pay-
daşlarının ortak fikri alınarak, 
doğru tarım politikalarının 
uygulanması artık mecburi-
dir.” Dedi.

KÖY TV “TOPRAĞIN HEKİM-
LERİ” PROGRAMI

Köy TV’de Harun GÖKSEL 
tarafından hazırlanılıp-su-
nulan “Toprağın Hekimleri” 
adlı programın konuğu ODA 
Başkanımız Özden GÜNGÖR 
oldu.

Programda Başkanımız; 
2018 yılında tarımda ya-
şanan sorunlar ve çözüm 
öneri, 2019 yılında tarımda 
beklentilerimiz konusunda 
ODA’mız görüşlerini açıkladı. 

Genel Merkezimizde 18 
Haziran 2019 Salı günü kayıt 
altına alınan program 22 
Haziran 2019 Cumartesi 
günü saat:20.30 da yayın-
landı.

SHOW TV “ANA HABER” 
PROGRAMI

Show TV Muhabiri Pınar 
TATLIBAŞ, 19 Haziran 2019 
Çarşamba günü ODA Baş-
kanımız Özden GÜNGÖR ile 
bir röportaj yaptı.

Tatlıbaş röportaj sırasında 
Başkanımıza; meyve ve 
sebzelerde kimyasal ilaç 
kullanımının insan sağlığına 
etkileri ve ilacın zararlı et-
kilerine karşı korunmak için 
neler yapılması gerektiği 
hakkında sorular yöneltti.

Röportaj aynı gün saat 
18.45 de Show TV Ana 
Haber programında yayın-
landı.

KANAL B “GÜNE BAKIŞ” 
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR 28 Haziran 2019 
Cuma günü saat: 09.15 de 
Kanal B de Nebi ÖZDEMİR 
tarafından sunulan “Güne 
Bakış” adlı programın canlı 
yayın konuğu oldu.

Programda Başkanımız, “Bit-
ki Koruma Ürünlerinin Ülke-
mizdeki Durumu, Kullanımı 

ve Etkileri” ile “Türkiye’de 
Tarımın Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” hakkında ODA’mız 
görüşlerini açıkladı.   

KANAL D “ANA HABER” 
PROGRAMI

Kanal D Muhabiri Özgen 
BİNGÖL, ODA’mız tarafından 
hazırlanan “Süt Raporu” na 
ilişkin olarak, Genel Başkanı-
mız Özden GÜNGÖR ile 11 
Temmuz 2019 Perşembe 
günü bir röportaj yaptı.

Röportajda Başkanımız 
özetle: “Türkiye’de kişi başı-
na bir yılda 41.5 kg süt, 18.4 
kg peynir, 30.6 kg yoğurt, 
18.4 kg ayran, 1,78 kg tere-
yağı tüketilmektedir. Süt ve 
süt ürünlerinde ki bu tüketim 
miktarları dünya ortalama-
sının oldukça altındadır. 
Piyasada çok fazla sayı ve 
miktarlarda taklit ve tağşiş 
süt ürünleri bulunmaktadır. 
Satılan hileli süt ürünleri in-
sanların sağlığını da tehdit 
etmektedir. Hiçbir gıda gü-
venliği olmayan açık sütlerin 
tüketilmemesi, paketli ürün-
lerin de son tüketim tarihleri 
kontrol edilerek alınması ge-
rekmektedir. Gelişmiş ülke-
lerle karşılaştırıldığı zaman, 
ülkemizdeki hayvan varlığı-
nın büyük çoğunluğunun et 
ve süt verimi düşük ırklardan 
oluştuğu görülmektedir. Bu 
konuda genetik ve çevresel 
ıslah çalışmalarının yapıl-
ması gerekmektedir. Sek-
törde yoğun bir kayıt dışılık 
hâkimdir. Modern teknoloji 
ile üretim yapan ve her 
aşamasında denetlenen 
kayıtlı sanayinin en büyük 
rakibi sağlık koşulları bilin-
meyen ve denetleneme-
yen merdiven altı üretimdir. 
Kayıt dışı üretimin engel-
lenmesi için Devlet, gerekli 
tüm yaptırımları uygulamalı 
ve denetimler artırılmalıdır. 

Her sektörde olduğu gibi, 
süt sektöründe de üretim 
ve tüketim kooperatiflerinin 
geliştirilmesi, Bakanlığın ve 
Yerel Yönetimlerin koope-
ratifçiliği desteklemesi, okul 
sütü programının yaygın-
laştırılması gerekmektedir.” 
Dedi. 

Program aynı gün Kanal D 
“Ana Haber” programında 
yayınlandı.

KANAL B “GÜNE BAKIŞ” 
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR 2 Ağustos 2019 
Cuma günü saat: 09.15 de 
Kanal B de Nebi ÖZDEMİR 
tarafından sunulan “Güne 
Bakış” adlı programın canlı 
yayın konuğu oldu.
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 BİRGÜN GAZETESİ: 
PLANSIZ VE KâR ODAKLI 
TARIMSAL ÜRETİMİN BEDELİ 
AĞIRLAŞIYOR: RUSYA 
BUĞDAYININ MÜŞTERİSİ 
TÜRKİYE- 7 AĞUSTOS 2019

 ODA TV: FINDIĞIN VERGİ 
DOSYASI- 7 AĞUSTOS 2019

 YENİ ŞAFAK GAZETESİ: NE 
KADAR SÜTÇÜLÜK O KADAR 
KURBAN- 7 AĞUSTOS 2019

 GERÇEK GÜNDEM: 
BOTANİK BAHÇESİ DE BİLAL 
ERDOĞAN`IN HİZMETİNDE!- 3 
AĞUSTOS 2019

 BİRGÜN GAZETESİ: BOTANİK 
BAHÇESİ DE OKÇULUK’UN 
EMRİNDE- 3 AĞUSTOS 2019

 HÜRRİYET GAZETESİ: 
SOFRADA ZİRAİ TEHLİKE!- 30 
TEMMUZ 2019

 HÜRRİYET/26.07.2019/YALÇIN 
BAYER/BİLİYOR MUSUNUZ?

 HÜRRİYET/YALÇIN 
BAYER/24.07.2019

 CUMHURİYET/ 23 TEMMUZ 
2019/ÇİFTÇİ ARTTI ÜRETİM 
DÜŞTÜ

 AYDINLIK/ MİLLİ TARIM 
PROJESİ NE OLDU?-
20.07.2019

 ANADOLU İZLENİMLERİ/ 
18.07.2019/BAŞKAN 
GÜNGÖR : “MİLLİ TARIM 
PROJESİ UNUTULDU MU”?

 TİCARET GAZETESİ/
ÖNLEM ALINMAZSA 
SICAK EKONOMİYE 
ÇARPIYOR/15.07.2019

 İLKSES GAZETESİ/13.07.2019/
TESCİLDE İZMİR HAK  ETTİĞİ 
NOKTADA DEĞİL

 HABERLER.COM: ZMO SÜT 
RAPORU: TÜRKİYE`DE KİŞİ 
BAŞINA DÜŞEN SÜT TÜKETİMİ 
41,5 KİLO- 10 TEMMUZ 2019

 PARA DERGİSİ: “TOPRAK 
VE SU KAYNAKLARINI 
KORUYALIM”- 19-25 MAYIS 
2019

 PARA DERGİSİ: ÇİFTÇİNİN 
LEHİNE BİR UYGULAMA- 30 
HAZİRAN 6 TEMMUZ 2019

 YENİÇAĞ GAZETESİ: KARPUZ 
ÜRETİCİSİ ZARAR EDİYOR, 

PARAYI İRAN KAZANIYOR- 8 
TEMMUZ 2019

AYDINLIK GAZETESİ: 
ÇİFTÇİ, GÜBRE VE İLAÇ 
KULLANAMADI: 15 ÜRÜNDE 
REKOLTE DÜŞECEK- 8 TEMMUZ 
2019

 HABERGAZETESİ.COM: ELLERİ 
GÖRELİM- 3 TEMMUZ 2019

 TARIMDAN HABER: ŞOK 
İDDİA! TARIMDA MİLLİ BİRLİK 
PROJESİYLE İLGİLİ BÜTÜN 
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!- 
27 HAZİRAN 2019

İLKSES GAZETESİ:“MAZOT 
ZAMMI ÇİFTÇİNİN BELİNİ 
BÜKTÜ”- 27 HAZİRAN 2019

BİRGÜN GAZETESİ: TÜRKİYE 
TARIMDA NEDEN İTHALATA 
BAĞIMLI HALE GELDİ?- 24 
HAZİRAN 2019

DHA: TÜRKİYE`DE REKOR 
ARTIŞ! SAYILARI 200 BİNİ 
GEÇTİ- 22 HAZİRAN 2019

AYDINLIK GAZETESİ: `YEL 
VURGUNU` ÇİFTÇİYİ PERİŞAN 
ETTİ- 20 HAZİRAN 2019

İLKSES GAZETESİ: ŞEKER 
FABRİKALARI AVM Mİ 
OLUYOR- 15 HAZİRAN 2019

YENİMESAJ GAZETESİ: 
BUĞDAY RAPORU! DÜNYADA 
ARTIYOR TÜRKİYE’DE 
DÜŞÜYOR- 10 HAZİRAN 2019

YENİÇAĞ GAZETESİ: BUĞDAY 
“ALARM” VERİYOR- 10 
HAZİRAN 2019

BAŞKENT GAZETESİ: “ÜRETİMİ 
ARTIRACAK POLİTİKALAR 
GEREKLİ”- 7 HAZİRAN 2019

ODA TV: “GIDA EMPERYALİZMİ 
SAĞLIĞIMIZLA OYNUYOR” 
DİYORDU... ABD`Yİ KARŞISINA 
ALMIŞTI- 2 HAZİRAN 2019

YENİÇAĞ GAZETESİ: TÜRKİYE, 
AKP İLE DEVAM EDEMEYECEK 
NOKTAYA NEDEN GELDİ?- 22 
MAYIS 2019

CUMHURİYET GAZETESİ: 
ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE 
DERTLİ- 22 MAYIS 2019

YENİMESAJ GAZETESİ: SÜT 
ÜRETİMİ GERİ GİDİYOR- 21 
MAYIS 2019

TOPRAKLA GELEN: 

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE NİTELİKLİ 
TARIM İÇİN ORGANİK TARIM- 
16 MAYIS 2019

MEDYA EGE: EKOLOJİ İZMİR 
FUARI`NDA “6. ORGANİK 
TARIM SEMPOZYUMU- 16 
MAYIS 2019

BİRGÜN GAZETESİ: ÇİFTÇİNİN 
BORCU 190 KAT ARTTI- 15 
MAYIS 2019

CUMHURİYET GAZETESİ: 
ÇİFTÇİ OLMAK ZOR- 15 MAYIS 
2019

ODA TV: TARIMDA KORKUNÇ 
KAYIP- 15 MAYIS 2019

BİRGÜN GAZETESİ: TMMOB 
ZMO’DAN ÇİFTÇİLER GÜNÜ 
AÇIKLAMASI: ÇİFTÇİLER 
GÜNLERİNİ BURUKLUKLA 
KUTLUYOR- 14 MAYIS 2019

GIDA HATTI: 14 MAYIS DÜNYA 
ÇİFTÇİLER GÜNÜ: GIDA 
GÜVENCESİ İÇİN ÇİFTÇİYE 
DESTEK ÇAĞRISI!- 13 MAYIS 
2019

DÜNYA GAZETESİ: TARIM ÜVEY 
EVLATLIKTAN KURTULAMIYOR- 
10 MAYIS 2019

ANTALYA GÜNDEM GAZETESİ: 
BÖYLE POLİTİKA OLMAZ- 6 
MAYIS 2019

HÜRRİYET GAZETESİ: KENEVİR 
İÇİN REKOR BAŞVURU- 7 
MAYIS 2019

T24 İNTERNET GAZETESİ: 
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
GENEL BAŞKANI: BUĞDAY VE 
ARPADA AÇIKLANAN ALIM 
FİYATLARI, GİRDİLERDEKİ 
ARTIŞIN GERİSİNDE KALDI- 5 
MAYIS 2019

YENİÇAĞ GAZETESİ: ÇİFTÇİ, 
HUBUBAT EKİMİNİ BIRAKIYOR- 
5 MAYIS 2019

CUMHURİYET GAZETESİ: 
BUĞDAY VE ARPADA 
AÇIKLANAN ALIM FİYATLARI, 
GİRDİLERDEKİ ARTIŞIN 
GERİSİNDE KALDI- 5 MAYIS 
2019

İLK SES GAZETESİ: PROJEYİ 
SEKTÖR DESTEKLEMİYOR- 30 
NİSAN 2019

HASAT TÜRK DERGİSİ: SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİ, “TARIMDA MİLLİ 
BİRLİK PROJESİ” AÇIKLAMASI 

YAPTI- 30 NİSAN 2019

YENİMESAJ GAZETESİ: 
TARIMDA `MİLLİ` ESARET!- 30 
NİSAN 2019

ODA TV: MİLLİ MİLLİ 
DİYORLARDI ADI BİLE 
HATIRLANMIYOR- 30 NİSAN 
2019

AYDINLIK GAZETESİ: MİLLİ 
TARIM PROJESİ İPTAL EDİLSİN!- 
30 NİSAN 2019

 CUMHURİYET GAZETESİ: 
KIRMIZI ETE ZAM KAPIDA- 29 
NİSAN 2019

SPUTNİK NEWS: ZİRAAT 
MÜHENDİSLERİ ODASI 
BAŞKANI GÜNGÖR: ESK’NIN 
SON HAMLESİ, KESİNLİKLE 
KIRMIZI ET FİYATLARINA 
YANSIYACAKTIR- 29 NİSAN 
2019

SU VE TOPRAK DERGİSİ: 
KOOPERATİFLER YOLU 
İLE BİRLEŞMEDEN KUVVET 
DOĞAR- NİSAN 2019

YAŞAM İÇİN GIDA: AKLA 
TARIMIN YABANCILARA MI 
SATILACAĞI VEYA İPOTEK 
EDİLECEĞİ GİBİ KUŞKULARI 
GETİRMEKTE”- 19 NİSAN 2019

YENİÇAĞ GAZETESİ: TÜRKİYE 
PATATES FİYAT ARTIŞINDA 
DÜNYA 2`NCİSİ- 20 NİSAN 
2019

AYDINLIK GAZETESİ: TARIMI 
KURTARMAZ, ÇÖKERTİR!- 21 
NİSAN 2019

CUMHURİYET GAZETESİ: 
‘TARIMDA MİLLİ BİRLİK’ DEĞİL, 
HOLDİNG DÖNEMİ- 19 NİSAN 
2019

YENİÇAĞ GAZETESİ: PATATES 
VE SOĞAN FİYATLARINDA 
DÜŞÜŞ HAYAL OLDU- 18 
NİSAN 2019

AYDINLIK GAZETESİ: DÜNYA 
BANKASI’NIN PROJESİ- 18 
NİSAN 2019

CUMHURİYET GAZETESİ: 
SOĞAN VE PATATESTE İNDİRİM 
HAYAL OLDU- 18 NİSAN 2019 

YENİÇAĞ GAZETESİ: PAZARA 
BAHAR GELMEDİ!- 14 NİSAN 
2019
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ADANA
Adana’da oda, sendika ve 
dernek temsilcileri, Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın, 
‘Tarımda Milli Birlik Projesi’nin 
önemli sorunlara yol 
açmasından kaygı 
duyduklarını açıkladı. 
Adana Şube’mizde yapılan 
açıklamaya Cumhuriyet 
Halk Partisi Adana Milletvekili 
Ayhan BARUT, Gıda 
Mühendisleri Odası Adana 
Şube Başkanı Şehmus 
ALPARSLAN, Adana Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı 
Nihat KÖSE, Seyhan Ziraat 
Odası II. Başkanı Cahit 
İNCEFİKİR katıldı. Paydaş 
kurumlar adına konuşan 
Adana Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN, Tarımda 
Milli Birlik Projesi adıyla 
gündeme gelen projeyle 
ilgili kısıtlı bilgi paylaşılmasına 
rağmen, yeni yapılanmanın 
sorunlar taşıdığını söyledi. 
DOĞAN şöyle konuştu: 
“Geçtiğimiz yılın temmuz 
ayında Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında 1 
Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı birleştirilerek 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
kurulmuştu. Tarım ve Orman 
Bakanlığı birleşmenin 
sancılarını gideremeden, 
yapılanmanın ilk sonuçları 
henüz görülmeden yeni 
bir yapılanma girişimi 
gündeme gelmiştir. Tarımda 
Milli Birlik Projesi adıyla 
gündeme gelen yeni 
yapılanmaya ilişkin olarak 
kamuoyuna yansıyan bilgiler 
son derece kısıtlı olmakla 
birlikte, bu kısıtlı bilgiler dahi 
yeni yapılanma girişiminin 
Bakanlığın kendisinde 
olduğu kadar, ülkemizin 
kamu örgütlenmesinde 
de çok büyük tartışmalara 
yol açacağını gösteriyor. 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarımsal üretimde her 
geçen gün artan sorunlara 
çözüm bulamazken, daha 

önce kamuoyuna iddialı bir 
şekilde açıklanan Milli Tarım 
Projesinin şimdilerde adı bile 
hatırlanmazken, tarımda 
yaşanan sorunların hiç 
birine çözüm getirmeyecek 
bu yeni girişimin çok 
daha önemli sorunlara 
yol açmasından kaygı 
duyuyoruz.” 

1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nde; 
DİSK, KESK, TMMOB, Adana 
Tabip Odası ve Adana 
Barosu’nun çağrısıyla ASKİ 
Şantiyesi önünde bir araya 
gelen işçiler Uğur Mumcu 
Meydanı’ndaki miting 
alanına yürüdü. Geçtiğimiz 
yıllara göre oldukça 
kitlesel geçen Adana 1 
Mayıs’ında; ekonomik 
krize, zamlara ve her gün 
artan işsizliğe tepkiler 
alana yansırken kıdem 
tazminatının kaldırılmasına 
izin vermeyeceklerini hep 
bir ağızdan haykırdılar. 
Gerçekleşen mitinge Adana 
Şube Yönetim Kurulumuz ve 
üyelerimiz katılarak destek 
verdiler.

Adana Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN, 
açıklanan buğday taban 
fiyatının üreticinin maliyetini 
dahi karşılamaktan uzak 
olduğunu söyledi. İklim 
koşullarından dolayı 
buğday hasadının ilk 
olarak mayıs sonunda 
Çukurova’da başladığını 
belirten DOĞAN, buğday 
hasadına başlamadan alım 
fiyatlarının açıklanmasının 
önem arz ettiğini, Toprak 
Mahsulleri Ofisi alım 
fiyatlarının tüccar alım 
fiyatlarında belirleyici 
olacağını ifade etti. Ton 
başına sert ekmeklik 
buğdayın 1350 TL, diğer 
ekmeklik buğdayların 

1275 TL, düşük vasıflı 
ekmeklik buğdayların 1125 
TL olarak açıklandığını 
kaydeden DOĞAN, “Adana 
Şubemizin Tarla Bitkileri 
Komisyonu’nun çiftçi 
bazında yapmış olduğu 
çalışma sonucunda 2019 
yılı buğday maliyetinin 1500 
TL/Ton olduğu tespit etmiştir. 
Bu bedel sadece üretim 
için harcanan paradır. Bu 
maliyet bedeline yüzde 
20 üretici karı eklendiğinde 
buğday fiyatının karlılık ve 
sürdürülebilir bir üretim 
için 1800TL/Ton olması 
gerekmektedir. Gübre, 
mazot, tohum, ilaç ve 
diğer girdilerdeki bir yıllık 
fiyat artışının ortalama 
yüzde 50’nin üzerinde 
olduğu dikkate alındığında, 
açıklanan alım fiyatı 
üretimin devam etmesini 
sağlayacak bir fiyat 
değildir” Dedi.

Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) 
Adana İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Sekreteri Erol 
SALMAN, Manisa’nın Soma 
ilçesinde yaşanan faciada 
301 maden işçisinin 
yaşamını yitirmesinin 
üzerinden 5 yıl geçtiğini, 
açılan davaların sonucuna 
bakıldığında adaletinde 
işçilerle göçük altında 
kaldığını söyledi.

Adana Şubesi Yönetim 
Kurulu olarak Tarım 
Ekonomisi Bölümü 2. sınıf 
öğrencileri ile buluştuk. 
Ziraat mühendisi adayı 
arkadaşlarımıza TMMOB 
ve ZMO örgütlülüğünü 
anlattık. ZMO tarihini ve 
işleyişini konuştuğumuz 
buluşmamızda öğrenci 
arkadaşlarımızın 
sorulanını da yanıtladık. 
Çukurova tarımı ve ziraat 

mühendisliğinin geleceği 
hakkında sorular soran 
meslektaş adaylarımız 
ile keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik. Etkinliğe 
Şube Başkanımız Abdullah 
DOĞAN, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Vedat COŞKUN, 
Burhan ÖZALP ve Burak 
ÖZTORNACI katıldı.

8-11 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında Şube’mizde 
düzenlenen Güvenlik 
Bilgi Formu Hazırlayıcısı 
Eğitimi 10 kişinin katılımıyla 
tamamlandı. ODA’mızın, 
TSE ile ortaklaşa düzenlediği 
Güvenlik Bilgi Formu 
Hazırlayıcıları eğitimi 
kapsamında Türkiye‘de 
geçerli olan “Güvenlik Bilgi 
Formlarının Düzenlenmesine 
İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği” 
temel alındı. Eğitim yapılan 
sınav ile son buldu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası Adana Şube 
Meclisi “Adana’da Tarım 
ve Geleceği Çalıştayı” 
gündemiyle İnşaat 
Mühendisleri Odası Adana 
Şubesi konferans salonunda 
toplandı. 13 Kasım 2019 
tarihinde gerçekleşecek 
çalıştayda;  Tarım toprakları, 
su yönetimi ve küresel 
iklim değişikliği, endüstri 
bitkileri, tahıllar, açıkta 
ve örtü altında sebze 
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yetiştiriciliği, süs bitkileri, 
subtropik meyvecilik, 
ılıman iklim meyveleri, 
hayvancılık,  su ürünleri, 
arıcılık, tarımsal ürünlerin 
işlenmesi, pazarlanması, 
tarımda örgütlenme 
ve kooperatifçilik, tarım 
teknolojileri ile tarımda 
işgücü ve göç konuları ele 
alınacak.

Adana Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ayten 
DOLANÇAY, Ramazan 
KARAKOÇ, Erol SALMAN, 
Hüsniye GÜL ve Vedat 
COŞKUN 29 Mayıs 2019 
tarihinde Seyhan Belediye 
Başkanı Akif AKAY’ı ziyaret 
etti. Yeni dönemde 
Seyhan Belediye Başkanlığı 
görevi nedeniyle hayırlı 
olsun dileğini ileten Şube 
Başkanımız DOĞAN,  Adana 
tarımı hakkında karşılıklı 
görüş alışverişinde bulundu.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 
Ziraat Fakültesi tarafından 
her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen “Hasat 
Bayramı” bu yıl da coşkuyla 
kutlandı. ÇÜ yerleşkesi 
içindeki Ziraat Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama 
Çiftliği’nde düzenlenen 
Hasat Bayramı’na Rektör 
Prof.Dr. Mustafa KİBAR, 
Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Halil ELEKCİOĞLU, Prof.
Dr. Seyhan TÜKEL, Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Bülent TORUN, Adana 
Şube Başkanımız Abdullah 
DOĞAN, akademisyenler 
ve idari personel katıldı. 

Yapılan konuşmalarının 
ardından protokol üyeleri 
ve katılımcılar, buğday 
hasadının yapıldığı alana 
geçti. Rektör Prof. Dr. 
Mustafa KİBAR biçerdövere 
binerek hasadı başlattı. İlk 
buğday hasadını yapan 
KİBAR ve protokol üyeleri 
anı fotoğrafı çektirdi. Etkinlik 
geleneksel Hasat Bayramı 
yemeğiyle sona erdi.

Adana Veteriner Hekimler 
Odası Başkanı Nihat KÖSE’yi 
ziyaret ederek kasım ayında 
gerçekleştireceğimiz 
“Adana’da Tarım ve 
Geleceği Çalıştayı” 
hakkında bilgi paylaşımında 
bulunduk. Hayvansal 
üretimin de çalıştay konuları 
arasında yer aldığını belirten 
Şube Başkanımız Abdullah 
DOĞAN son yıllarda bütün 
gelişmiş ülkelerde hayvansal 
üretimin toplam tarımsal 
üretim içindeki payı giderek 
artarken ülkemizde böyle 
bir artış sağlanamadığını 
söyledi.

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı, meslektaşımız 
Orhan SARIBAL Adana 
Şubemizi ziyaret etti.

Adana Ticaret Borsası 
Başkanı Şahin BİLGİÇ’i 
ziyaret ederek kasım ayında 
gerçekleştireceğimiz 
“Adana’da Tarım ve 
Geleceği Çalıştayı” 
hakkında bilgi paylaşımında 
bulunduk. Tarımsal ithalatın 
her geçen gün arttığı bir 
dönemde Adana tarımı 
ve geleceği konusunda 

karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu. Görüşmenin 
ardından Başkan BİLGİÇ,  
Adana Ticaret Borsası’nın 
yeni yerleşkesi hakkında 
yönetim kurulumuza bilgi 
verdi.

Ziraat Mühendisleri Odası 
Adana Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN, 13 
Kasım 2019’da tarımla ilgili 
tüm kesimlerin katılacağı 
çalıştay düzenleyeceklerini 
söyledi. Türkiye’nin tarımsal 
üretim ve yapısında 
önemli ölçüde değişim 
geçirdiğini belirten DOĞAN,  
“Tarımsal dış ticarette net 
ithalatçı olmamız, kırsal 
alanların yaşlı nüfusa 
terk edilmesi, tarım 
ürünlerinin maliyetlerinin ve 
fiyatlarındaki ciddi artışlar, 
ekilmeden boş bırakılan 
tarım arazileri, kronikleşmiş 
gıda enflasyonu gibi olgular, 
bu yapısal değişmelere 
gösterilebilecek birkaç 
örnek olarak sayılabilir. 
İklim değişikliği, toprak ve 
su kirliliği ile yetersizliği, 
yoksulluk ve açlık, nüfus 
artışı ve göç gibi sorunlar 
da tarımın geleceğini 
tehdit eden, gelecekte 
tarımsal yapıyı önemli 
ölçüde belirleyen faktörlerin 
varlığı da düşünüldüğünde 
günümüzde yaşanılan 
sorunlara çözüm bulmanın 
tek başına yetmeyeceği 
bunun yanında geleceğe 
de hazırlıklı olma gerçeği 
karşımızda önemli bir görev 
olarak durmaktadır” dedi.

Adana Şube Başkanı 
Abdullah DOĞAN, 
hasadı devam eden 
ayçiçeğinin kilo taban 
fiyatının açıklanmadığını bu 
nedenle üreticinin tüccarın 
insafına terk edildiğini 
söyledi. 

Türkiye’de 795 bin 215 
hektar alanda 2 milyon 
ton ayçiçeği hasadının 
yapıldığını, bu üretimin 
195 bin tonun Adana’da 
gerçekleştiğini belirten 
Doğan, kentte ortalama 

verimin dönümde 323 
kilo olduğunu ancak bu 
yıl beklenen verimin 160 
kilo olduğuna dikkat çekti. 
Üreticinin sene başında 
ne ekeceğini bilemediğini 
bu nedenle az masraflı 
ürünlere yöneldiğini belirten 
Doğan şöyle konuştu: 
“Bu senenin başında ne 
ekeceğini şaşıran ve üretim 
planlamasını daha az 
masraflı ürün ekmek en 
iyisidir, düşüncesiyle yapan 
çiftçi, üretim maliyetlerinin 
düşük olduğunu düşündüğü 
ayçiçeği tarımına yöneldi. 
Bu yönelim buğday ekim 
alanlarını azalttı. Fakat 
işler umulan gibi olmadı. 
İklim şartları bitki koruma 
ürünlerinin maliyetini artırdı 
ve verim ortalaması 160 
Kg/da olarak gerçekleşti. 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Adana Şubesinin Tarla 
Bitkileri komisyonunun 
yapmış olduğu maliyet 
analizinde ayçiçeğinin 
kilo maliyetinin 2,21 TL 
olduğunu, üretici karı ilavesi 
ile 2,65 TL/Kg olduğu tespit 
edilmiştir. Henüz, hükümet 
bir fiyat açıklamamıştır. 
Üretici tüccarın insafına 
terk edilmiştir. Tüccar 
ayçiçeğini 2,25 TL den 
satın almaktadır.” Ayçiçeği 
üreticisinin yaşadığı sorunu 
mısır üreticisinin de yaşamak 
istemediğini söyleyen 
DOĞAN sözlerine şöyle 
devam etti: “Üreticimiz, 
‘ne eksem olmuyor, ne 
eksem zarar ediyorum 
en iyisi ekmemek’ diye 
düşünüyor. Mısır hasadı da 
yaklaşmaktadır. Mısır fiyatları 
da henüz açıklanmadı. Aynı 
hüsranı mısırda da yaşamak 
istemiyor üreticimiz. Tarım ve 
çiftçinin piyasanın acımasız 
koşullarına terk edildiği 
bilinmektedir. Siyasi iradeyi 
tarıma ve çiftçiye sahip 
çıkmaya davet ediyoruz. 
Maliyetler düşürülmedikçe, 
çiftçi desteklenmedikçe bu 
fiyatlarla, bu planlamayla 
çiftçinin üretime devam 
etmesi mümkün değildir.”
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ANTALYA
17 Nisan 2019 tarihinde, 
Şube Başkanımız 
Vural ŞAHİN, Antalya 
Ekspres Gazetesi`n deki 
röportajında, 2 bin hektar 
tarım alanında kurulması 
planlanan teknolojik 
sera için açıklamalarda 
bulundu. Tarım Kredi ortaklı 
Sera A.Ş. olarak teknolojik 
sera kurulacağı açıklandı, 
bu seraların kurulması 
durumunun küçük ölçekli 
çiftçileri tedirgin ettiğini dile 
getirdi.

23 Nisan 2019 tarihinde, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısı ile 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen törenlere katılım 
sağlandı. Şube Başkanımız 
Vural ŞAHİN, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve üyelerimizin 
katıldığı törende, Atatürk 
Anıtı’na Şube çelengimiz 
sunuldu.

26 Nisan 2019 tarihinde, 
Oda Başkanımız Özden 
GÜNGÖR`ün de katılımı 
ile zirai ilaç bayilerine 
bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıda, Şubemizin 
çalışmaları, Bitki Koruma 
Ürünleri Takip Sistemi, 
karekod sistemi, ilaç 
bayilerinin sorunları ve 
çözüm önerileri hakkında 
görüş alışverişinde 
bulunuldu.

28 Nisan 2019 tarihinde, 
Anadolu Park Restaurant da 
Şubemizin düzenlediği 2. 
Bahara Merhaba Kahvaltısı 
çok sayıda üyemizin katılımı 
ile gerçekleşti.

1 Mayıs 2019 tarihinde, 1 
Mayıs Birlik Mücadele ve 
Dayanışma Günü kutlandı. 
Üyelerimiz TMMOB pankartı 
altında toplandı. Aydın 
Kanza Parkı’nda başlayan 
yürüyüş, Cumhuriyet 
Meydanı’nda yapılan 
mitingle sona erdi.

2 Mayıs 2019 tarihinde, 
Şubemizde “Örtüaltı 
Virüs Hastalıkları ve 

Mücadelesinde Yeni 
Yaklaşımlar” konulu 
eğitim yapıldı. Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü Dr. 
Öğretim Üyesi Hakan 
FİDAN tarafından verilen 
eğitime 35 meslektaşımız 
katıldı. Eğitime katılan 
meslektaşlarımıza katılım 
sertifikası düzenlendi.

3 Mayıs 2019 tarihinde, 
Meslek Odaları Futbol 
Turnuvası sona erdi. Ziraat 
Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi Genç ve Master iki 
takım olarak katıldığımız 
turnuva, 1 Nisan 2019- 
3 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında Panorama Halı 
Saha tesislerinde yapıldı.

3 Mayıs 2019 tarihinde 
oynanan final maçında, 
ZMO-GENÇ Antalya 
takımımız Baro-Genç 
takımını yenerek 
şampiyonluk kupasını 
ODA’mıza getirdi. 
Takımlarımızda oynayan 
üyelerimize ve turnuvadan 
sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyemiz Ekrem DİBEK’e 
desteklerinden dolayı 
teşekkür ederiz.

19 Mayıs 2019 tarihinde, 
Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk`ün Kurtuluş 
mücadelesini başlatmasının 
100. yılı ve 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı dolayısı ile 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen törene Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
üyelerimiz katıldı.

21 Mayıs 2019 tarihinde, 
Şubemiz Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Antalya Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit 
UYSAL’ a makamında 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette Yönetim 

Kurulumuz, Muratpaşa 
Belediyesi ile ortak 
projelerde yer almak ve 
Antalya tarımına katkı 
sağlamak istediklerini de 
dile getirildi.

25 Mayıs 2019 tarihinde, 
Şube Başkanımız Vural 
ŞAHİN, DHA röportajında, 
Antalya Tohumculuk 
Sertifikasyon Test 
Müdürlüğü’nün deneme 
çalışmalarında güneşi 
engellediği gerekçesiyle 
kestirdiği 30-40 yıllık 
okaliptus ağaçları için 
tepkisini dile getirip, kesimi 
devam eden ağaçlar için 
yanlıştan dönülmesini istedi. 

29 Mayıs 2019 tarihinde, 
Alanya Belediye 
Başkanlığına tekrar seçilen 
meslektaşımız Adem Murat 
YÜCEL’ i makamında ziyaret 
ettik. Şube başkanımız 
Vural ŞAHİN, Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Ömer 
ÖZEN, Levent YAMAN, Yusuf 
KUMBUL ve üyelerimiz, 
Adem Murat YÜCEL’ i 
seçim sonucundan dolayı 
kutlayarak, çalışmalarında 
başarılar dilediler. Ziyarette, 
şube çalışmaları ile ilgili bilgi 
verildi, tarımsal konularda 
işbirliği görüşmeleri yapıldı.

29 Mayıs 2019 tarihinde, 
Gazipaşa Belediye 
Başkanı seçilen Mehmet 
Ali YILMAZ’ı makamında 
ziyaret ettik. Şube Yönetim 
kurulumuz, YILMAZ’ ı tebrik 
ederek, çalışmalarında 
başarılar diledi. Ziyarette, 
Şube çalışmaları hakkında 
bilgilendirme yapıldı ve 

tarımsal projelerde katkı 
sağlayabileceğimiz dile 
getirildi.

13 Haziran 2019 tarihinde, 
Şubemiz Türk Halk Müziği 
Topluluğu, Konyaaltı 
Belediyesi Nazım Hikmet 
Kongre ve Fuar Merkezi Tarık 
Akan Salonu’nda konser 
verdi. Ziraat Mühendisi 
Erhan AKIN şefliğinde verilen 
konsere, Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Davut KARAYEL, dekan 
yardımcıları, ATSO Başkanı 
Davut ÇETİN, Muratpaşa 
Belediyesi Meclis üyesi 
Canan KELEŞ, TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı 
Bayram Ali ÇELTİK, Ziraat 
Fakültesi öğretim üyesi 
hocalarımız, üyelerimiz, 
meslektaşlarımız ve aileleri 
katıldı.

18 Haziran 2019 tarihinde, 
Şube Başkanımız Vural 
ŞAHİN, DHA röportajında, 
toptancı hallerinde 1 
TL altında işlem gören 
domatese yönelik, taban 
fiyat uygulaması getirilmesi 
teklifinde bulundu.

20 Haziran 2019 tarihinde, 
Şubemizde “İthalat ve 
İhracatta Zirai Karantina 
Uygulamaları ve Dünyadaki 
Son Gelişmeler” konulu 
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eğitim yapıldı. Eğitim, 
Antalya Zirai Karantina 
Müdürlüğünden, Zirai 
Karantina Müdürü Ekrem 
ÇETİN ve inspektör Çetin 
SARI tarafından verildi. 18 
meslektaşımıza katılım 
sertifikası düzenlendi.

3 Temmuz 2019 tarihinde, 
Şube Başkanımız Vural 
ŞAHİN, KRT TV programına 
katıldı. Programda, 
tarımın öne çıkan sorunları 
ve çözüm önerileri 
değerlendirildi.

4 Temmuz 2019 tarihinde, 
Fox TV de yayınlanan Çalar 
Saat programında Şube 
Başkanımız Vural ŞAHİN`in 
Antalya tarımının sorunları 
ve çözüm önerileri ile ilgili 
röportajı yayınlandı.

4 Temmuz 2019 tarihinde, 
Şube Başkanımız 
Vural ŞAHİN, Antalya 
Körfez Gazetesi`n deki 
röportajında, ekonomideki 
dalgalanmaların, tarımda 
girdi maliyetlerini artırdığını 
dile getirdi. Kış mevsiminde 
sebze-meyve fiyatlarının 

yüksekliği nedeni ile 
tüketicinin, şimdi ise ürünü 
para etmeyen üreticinin 
isyanda olduğunu belirten 
Şahin, üretim planlaması 
yapılmaz ise tarımın 
çökeceğini söyledi.

24 Temmuz 2019 
tarihinde, Antalya’nın 
kent kimliğinin parçası, 
kent belleğinin simgesel 
yapılarından Kesik Minare’ye 
restorasyon görünümlü 
müdahale sonucunda, 
şehrimiz kamuoyunun tüm 
kesimlerinde oluşan tepkiyi 
seslendirmek amacıyla; 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, her siyasi 
partiden Meclis üyelerini 
barındıran Muratpaşa 
Belediye Meclisi Kaleiçi 
Komisyonu, Meslek Odaları 
Eşgüdüm Kurulu, TMMOB 
İl Koordinasyon Kurulu, 
Kent Konseyi, Ticaret ve 
Sanayi Odası, Sanayici ve İş 
İnsanları Dernekleri, Kaleiçi 
Dernekleri, Kaleiçi esnafı 
ve halkının paydaşı olduğu 
“Kaleiçi Ortak Akıl Platformu” 
tarafından Kaleiçi Kesik 
Minare önünde basın 
açıklaması yapıldı.

27 Temmuz 2019 
tarihinde, Şube Başkanımız 
Vural ŞAHİN, Antalya 
Körfez Gazetesi`n deki 

röportajında, Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın 
zirai ilaç bayileri ile ilgili 
çıkardığı yönetmelikte 
yer alan bazı unsurların, 
uygulanabilirliğinin zor ve 
kabul edilemez olduğunu 
dile getirdi.

3 Ağustos 2019 tarihinde, 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın bitki koruma 
ürünlerinin toptan ve 
perakende olarak satılması 
ve depolanması ile 
ilgili çıkan yönetmelik 
hakkında şubemizde 
zirai ilaç bayileri, zirai ilaç 
toptancıları ile toplantı 
yapıldı. Toplantımıza CHP 
Antalya Milletvekili Aydın 
ÖZER’de katıldı. Kendisinden 
meslektaşlarımız ile ilgili 
sorunlarımızı meclise 
taşıması istenildi. Tarım ve 
Orman Bakanlığına yazılı 
ve sözlü iletilecek olan, 
yönetmelik hakkındaki ortak 
fikirler belirlendi.

AYDIN
30 Nisan 2019 Salı 
günü, Aydın Odeon Park 
Otel’de yapılan Büyük 
Menderes Havzası Peyzaj 
Atlası Projesi Toplantısı’na 
katıldık. Toplantıda, açılış 
konuşmalarının ardından 
Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU, 
Prof.Dr. Olcay DÜŞEN, Prof.
Dr. Mükerrem KÜRÜM, Prof.
Dr. Kemal Tülühan YILMAZ 
tarafından Büyük Menderes 
Nehri’nin biyolojik, kültürel 
ve botanik yapıları ile ilgili 
sunumlar yapıldı. Toplantıya 
katılan Şube Başkanımız 
Mahmut Nedim BARIŞ ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Aysun UĞUR ise Menderes 
Nehri’nin kirliliğine çözüm 
bulmadan yapılan 
çalışmaların bir anlamı 
olmayacağını anlatarak, 
öncelikle ıslah çalışmalarının 
yapılması gerektiğini 
söylediler. Toplantı SWOT 
analizi ile sona erdi.

30 Nisan 2019 Salı günü 
yeni seçilen Aydın Merkez 
Efeler Belediye Başkanı 
Av. M. Fatih ATAY’ı Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret 
ettik. Şube Başkanımı 
Mahmut Nedim BARIŞ, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz; 
Mehmet GÜLCE, Emre 
ALKAN ve Umur GÜNEY ile 
yaptığımız ziyarette, Aydın ili 
tarım alanlarının amaç dışı 
kullanımı, meraların durumu 
ve uygun kullanımı ile ilgili 
gerekli düşüncelerimizi 
söyledikten sonra, Şube 
Başkanımız BARIŞ, sera 
ve hayvan barınaklarının 
projelenmesinde 
Belediyelerin üyelerimize 
yaptıkları haksız 
uygulamaları anlatarak, 
bu konuda yetkinin ziraat 
mühendislerine ait olduğu 
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söylendi. Belediye Başkanı 
ATAY, yetkilileri arayarak 
bundan sonra proje 
onayında üyelerimize 
yardımcı olmaları talimatını 
verdi.

1 Mayıs 2019 Çarşamba 
günü saat: 15.00 de 
sendikalar ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından 
düzenlenen “ 1 Mayıs Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma 
Günü mitingine şube olarak 
katıldık.

2 Mayıs 2019 Perşembe 
günü,  yeni atanan Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
İbrahim GENÇSOYLU’yu 
ziyaret ettik. Şube 
Başkanımız Mahmut Nedim 
BARIŞ, II. Başkanımız Prof.
Dr. Engin ERTAN, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Aysun 
UGUR ve ZMO-GENÇ 
Aydın temsilcimiz Nimet 
KERSE’nin de bulunduğu 
ziyaret sırasında, Dekan 
GENÇSOYLU’ya başarılar 
dilenirken, geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de eğitim ve 
mesleğimizle ilgili sorunları 
birlikte çözebileceğimiz 
ifade edildi.

3 Mayıs 2019 Cuma günü, 
Aydın ilini ziyaret eden 
İstanbul Büyük Çekmece 
Çevre Derneği’ne Aydın 
ili hakkında bilgi verildi. 
Şube Başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Aysun 
UGUR’un katıldığı toplantı 
sırasında Şube Başkanımız,  
Aydın tarımı hakkında bilgi 
vererek, jeotermal enerjiden 
elektrik elde edilirken oluşan 
olumsuzlukları ifade etti.

2 Mayıs 2019 Perşembe 
günü, ADÜ Ziraat 
Fakültesi’nde Yönetim 
Kurulu Üyemiz Aysun UĞUR 
tarafından “zeytinyağı 
kalitesi ve tadım” konulu bir 
eğitim verildi. ADÜ Ziraat 
Fakültesi öğrencileri ve 
öğretim üyeleri eğitimi ilgi ile 
izlendi.

8 Mayıs 2019 Çarşamba 
günü, Aydın Germencik 

ilçesi, Çamköy 
mahallesinde çiftçilere 
jeotermal enerjiden elektrik 
üretimi sonucu çevreye 
verilen zararlar anlatıldı.

Dr. Metin AYDIN, Av. 
İsmail TÜRKBAY ve Şube 
Başkanımız Mahmut Nedim 
BARIŞ tarafından zeytin ve 
incir bahçelerinin içerisine, 
sulama göletinin hemen 
yanında açılan kuyular ve 
santrallerin; tarıma, sulama 
sularına, toprağa ve insan 
sağlığına zararları anlatırken, 
hukuk yoluyla çözüm 
yollarını önerdiler.

10 Mayıs 2019 Cuma 
günü, ADÜ Ziraat Fakültesi 
öğrencilerinin TÜBİTAK 
destekli projelerinin tanıtım 
toplantısına katıldık. Yapılan 
toplantıda öğrenci grupları 
hazırladıkları değişik 
konulardaki projelerini 
anlatırken, öğleden sonra 
poster tanıtımı yaptılar.

Son seçimlerde Aydın 
ili Koçarlı ilçesi Belediye 
Başkanı seçilen üyemiz 
Nedim KAPLAN’ı Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz 10 
Mayıs 2019 Cuma günü 
makamında ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında 
her zaman projelerini 
destekleyeceğimizi 
belirterek, üyemize başarılar 
dilediler.

16 Mayıs 2019 Perşembe 
günü, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası’nın, 
ulusal ve uluslararası 
olmak üzere toplam 
25 uzman danışmanın 
yürüttüğü “Jeotermal 
Kaynakların Kümülatif 
Etki Değerlendirilmesi 
Projesi” kapsamında 
Germencik ilçemizde 
çalıştay düzenlendi. 

Çalıştaya; proje uzmanları, 
belediye başkanları ve 
vatandaşlar ile birlikte 
katılım sağladık. Toplantıda 
açılış konuşmalarından 
sonra; Büyük Menderes 
ve Gediz Havzası’nda yer 
alan jeotermal kaynakların 
çevresel, sosyal, teknik ve 
tarım yönünden etkileri, 
kurulan gruplarla tartışıldı. 
Şube Başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Aysun UĞUR 
ise konu ile ilgili olarak 
değerlendirmelerde 
bulundular.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 
günü, Aydın ve çevre illerde 
çalışan tarım danışmanı 
meslektaşlarımıza 
yönelik olarak  “basınçlı 
sulama sistemleri 
ve projelendirmede 
uygulanacak esaslar” 
konulu eğitim düzenlendi. 
Şube Başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ tarafından 
verilen eğitime onbir 
meslektaşımız katıldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 
günü, şubemizde 
“vermikompost 
uygulamaları ve yeşil 
gübreleme” konulu 
eğitim düzenlendi. Şube 
Başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ tarafından 
verilen eğitime Aydın, 
Muğla ve izmir’de çalışan 
tarım danışmanları ve 
meslektaşlarımızdan oluşan 
dokuz kişi katılım sağladı.

27 Haziran 2019 
tarihinde,  Aydın ili Kızılca 

köyünde yaşayan çiftçi 
kadınlarımızın düzenlediği 
“Neymiş Jeotermal” isimli 
tiyatro oyununu izledik. 
Jeotermal enerjinin 
zararlarını anlatmakta en 
etkili yolun, jeotermal enerji 
ile köylerinde yaşayarak, 
sorunları birebir yaşayan köy 
halkının ifade edebileceği 
düşüncesiyle, köy halkının 
katılımı ile oluşturulan 
topluluk çalışmaları, Aydın 
Şube’mizin de katkıları ile 
bir sene sürdü. Yapılan 
çalışmaya baro, çevre 
dernekleri ve Efeler Belediye 
Başkanlığı destek verdi.

6 Temmuz 2019 Cumartesi 
günü,  Aydın Germencik 
Doğa Koruma Derneği ile 
birlikte, jeotermal enerjinin 
zararları ve menderes 
kirliliğini konu alan fotoğraf 
sergisi açtık. Şube 
Başkanımız Mahmut Nedim 
BARIŞ, dernek yöneticileri, 
Efeler Belediye Başkanlığı 
ve vatandaşlarımızın birlikte 
açtığı sergide, 584 km 
uzunluğunda olan Büyük 
Menderes Nehrinde oluşan 
kirlilik ve jeotermal enerjiden 
elektrik elde edilirken oluşan 
olumsuzlukları gösteren 
fotoğraflar sergilendi.

9-10 Temmuz 2019 
tarihlerinde,  TMMOB 
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Yönetim Kurulu Üyeleri 
ilimize gelerek jeotermal 
enerji ile ilgili incelemelerde 
bulundular. Genel sekreter 
Dersim GÜL, II. Başkan 
Selçuk ULUATA, ODA’mız 
üyesi Baki Remzi SUİÇMEZ, 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Ufuk 
ATAÇ ve A.Burak YENER, 
Şube Yönetim Kurulu 
Üyemiz Aysun UĞUR, önceki 
dönemler Genel Başkanımız 
Mehmet SOĞACI’nın katılımı 
ile başlayan programda 
Şube Başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ genel durum 
hakkında bilgi verdi.

13-14 Temmuz 2019 
tarihlerinde Denizli 
Barosu’nun düzenlediği 
“çevre ve kent hukuku 
çalıştayı”na katıldık. Yapılan 
çalıştayda Prof.Dr. Mehmet 
ZENCİR jeotermal enerji 
santrallerinin yapısı, hukuksal 
ve teknik eksiklikleri, Dr. 
Metin AYDIN jeotermal 
enerji santrallerinin insan 
sağlığı üzerindeki etkisini, 
Şube Başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ ise jeotermal 
enerji santrallerinin toprak 
ve tarım üzerindeki olumsuz 
etkilerini anlattı. Daha sonra 
hazırlanan sonuç bildirgesi 
ile çalıştay tamamlandı.

1 Ağustos 2019 Perşembe 
günü,  jeotermal ihaleleri 

ile ilgili olarak Aydın Kent 
Meydanı’nda düzenlenen 
basın açıklamasına, Şube 
Başkanımız Mahmut Nedim 
BARIŞ,  Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, üyelerimiz, 
TMMOB’ye bağlı oda 
temsilcileri ile birlikte katıldık. 
Basın açıklaması Belediye 
Başkanı ve milletvekillerinin 
konuşmaları ile sona erdi.

BALIKESİR

25 Nisan, 24 Mayıs, 27 
Haziran, 25 Temmuz 2019 
tarihlerinde düzenlenen 
Toprak Koruma Kurulu 
Toplantısına Balıkesir Şube 
Başkanımız İbrahim AKBIYIK 
katıldı.

2 Mayıs 2019 tarihinde, 
Makine Mühendisleri 
Odası’nda gerçekleştirilen, 
Balıkesir Üniversitesi’nin 
düzenlediği “Yenilenebilir 
Enerji “konulu konferansa 
Şube Yönetim Kurulumuz 
katıldı.

8 Mayıs 2019 tarihinde, 
AKOB bileşenleri olarak 
Tabipler Odası’nda 
düzenlenen ”Demokrasiye 
Vurulan Bir Darbe “konulu 
toplantıya Şube Başkanımız 
İbrahim AKBIYIK katıldı.

12 Haziran 2019 tarihinde, 

AKOB bileşenleri olarak 
İnşaat Mühendisleri 
Odası’nda, Paşaköy’de 
yapılacak termik santral 
ÇED raporunun ve özel 
endüstriyel bölge ilan 
edilmesi konulu toplantıya 
Şube Başkanımız İbrahim 
AKBIYIK katıldı. 

10 Temmuz 2019 tarihinde, 
Şube Başkanımız İbrahim 
AKBIYIK ile Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından, Balıkesir 
tarımının sorunları hakkında 
görüş alışverişi yapıldı.

BURSA
20 Nisan 2019 tarihinde 
Nilüfer Konak Mahallesi 
Kapalı Pazar Alanında 
Nilüfer 5. Tohum Takas 
Şenliği gerçekleştirildi. 
Etkinliğin açılışında Odamız 
adına Şube Başkanımız 
Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU 
konuşma yaptı. Ayrıca 
etkinlik alanında Odamız 
adına tanıtım standı açtık.

63. Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Personel Eğitimimizi 26-27-
28 Nisan 2019 tarihlerinde,  
64. Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Personel Eğitimimizi 29-30-
31 Mayıs 2019 tarihlerinde, 
65. Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Personel Eğitimimizi 12-
13-14 Temmuz 2019 
tarihlerinde gerçekleştirdik. 
Eğitimlerimiz Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Enerji Sistemleri 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Kamil ALİBAŞ, Uludağ 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkun 
Barış KOVANCI, Bursa Tabip 
Odası Denetleme Kurulu 
Üyesi Dr. Serdar CEYLAN 
ve Üyemiz İlker DURMUŞ 
tarafından Şubemiz eğitim 
salonunda gerçekleştirildi.  
63. Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Personel Eğitimimize 32 
kursiyer,  64. Biyosidal 
Ürün Uygulayıcı Personel 
Eğitimimize 22 kursiyer,  65. 
Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Personel Eğitimimize 24 
kursiyer katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından “Tarımda Milli 
Birlik Projesi” hazırlıklarının 
yapıldığı daha sonra da 
ertelendiği bilgisi alınmıştır. 
ODA’mız, TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası,  
TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası, Tarım Orman-İş, 
Tarım Orkam-Sen, Çiftçi-
Sen, Türkiye Ziraatçılar 
Derneği ve Tüketici Hakları 
Derneği tarafından tüm 
Türkiye`de eş zamanlı 
ortak bir basın açıklamaları 
yapıldı. Bu kapsamda 
29 Nisan 2019 tarihinde 
BAOB Yerleşkesinde TMMOB 
Elektrik Mühendisleri 
Odası Konferans 
Salonunda TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Başkanımız Doç.Dr. 
Erkan YASLIOĞLU, TMMOB 
Gıda Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı Lale 
YILDIZ,  TMMOB Kimya 
Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Başkanı Rengin 
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DEMİRÖZ, Tarım Orkam-
Sen Bursa Şube Başkanı 
Fikret GİZİR ve Türkiye 
Ziraatçılar Derneği Bursa 
Şube Başkanı Veysi EREZ`in 
katılımı ile ortak basın 
açıklaması düzenlendi. 
Basın açıklamasını Şube 
Başkanımız Doç.Dr. Erkan 
YASLIOĞLU kamuoyu ile 
paylaştı. Açıklamaya Şube 
2. Başkanımız Dr. Fevzi 
ÇAKMAK, Şube saymanımız 
Serkan DURMUŞ, 
üyelerimiz ile diğer bileşen 
kurumlarımızın temsilci ve 
üyeleri katıldılar.

Şube Başkanımız Doç.Dr. 
Erkan YASLIOĞLU 3 Temmuz 
2019 tarihinde, Hürriyet 
Gazetesi köşe yazarı Serhat 
TEZCAN ile “Türkiye ve Bursa 
tarımı gündemi” ile ilgili 
bir röportaj gerçekleştirdi. 
Tezcan’ın sorularını 
yanıtlayan Başkanımız ile 
gerçekleştirilen röportaj, 
köşe yazısı olarak 
önümüzdeki günlerde 
yayımlanacak.

Bursa 3. İdare Mahkemesi, 
Amerikan Cargill firmasının 
Orhangazi’deki fabrikasında 
biyoetanol üretmek üzere 
kuracağı ek tesis için “ÇED 
gerekli değildir” kararı 
veren Bursa Valiliği işleminin 
yürütmesini durdurdu. 
Mahkeme, yürütmeyi 
durdurma kararına gerekçe 
olarak, tesisin doğal çevre 
açısından telafisi olanaksız 
zararlar yaratabileceğini 
gösterdi. İdare 
Mahkemesi’nin kararını, 
Bursa Barosu Başkanı Av. 

Gürkan ALTUN, davacılar 
arasında yer alan TMMOB 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Bursa Şubemiz Başkanı 
Erkan YASLIOĞLU, TMMOB 
Kimya Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Başkanı Rengin 
DEMİRÖZ ile Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi İsmail ÖZDEMİR, 
Bursa Barosu önceki 
başkanlarından ve 20. 
Dönem Bursa Milletvekili Av. 
Yahya ŞİMŞEK, Bursa Barosu 
Çevre ve Kent Hukuku 
Komisyonu Başkanı Av. 
Eralp ATABEK ile avukatların 
katılımıyla düzenlediği basın 
toplantısında açıkladı.

ÇANAKKALE
Çanakkale Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Bülent 
PESTİL “Bitkilerde Pestisit 
Kullanımının Azaltılması 
ve Kaolin Kilinin Kullanım 
Alanlarının Yaygınlaştırılması” 
konulu bir projenin 
koordinatörlüğünü 
yürütmektedir. Bu proje 
ile Türkiye toprakları 
üzerinde yetişen bitkiler 
üzerinde uygulanan 20 
bin çeşit pestisit kullanımı,  
çevre ve insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz 
etkilerinin azaltılması, 
organik ürün kullanımıyla 
bu pestisit kalıntılarının 
azaltılması konusunda 
çiftçilerin bilinçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
Çanakkale’de yetişen 
meyve ve sebzenin tüm 
Türkiye’ye yayılarak çevre 

ve insan sağlığına olumsuz 
etki etmesinden dolayı 
bu proje ihtiyaç duyuldu. 
Çanakkale Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Bülent PESTİL 
koordinatörlüğündeki 
çalışma grubu ilk 
uygulamalarına başlamış 
olup, Çanakkale çevresinde 
yetişen zeytin, domates, 
nar ve Trabzon hurmasında 
denemeler yaptı. Bir senelik 
olan bu proje sayesinde 
Çanakkale’deki çiftçilere 
yerinde eğitim verilecek 
ve bilgilendirmelerde 
bulunulacaktır.

30 Temmuz 2019 tarihinde, 
CHP Disiplin Kurulu 
Üyesi Serdar SOYDAN, 
CHP Başkan Yardımcısı 
Muharrem ERKEK, CHP 
Milletvekili Özgür CEYLAN ve 
CHP İl Merkez Başkanı İsmet 
GÜNEŞHAN Çanakkale 
Şube’mizi ziyaret ettiler. 
Ziyaret sırasında Çanakkale 
Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz;  Şener GÜNER, 
Türker SAVAŞ ve Bülent 
PESTİL ile;   Kirazlı’ da ki 
altın arama faaliyetleri, 

Gülpınar da ki jeotermal 
tesislerin doğru işletilmesi 
ve hibe olarak dağıtılan 
70 baş koyunun ölmesi 
sonucu veba konuları ele 
alındı. Hükümetin yetersiz 
kaldığı denetimlerin sıklıkla 
yapılmadığı, tedbirlerin 
yetersiz olduğu ve 
çözüm öneri hakkında 
değerlendirmelerde 
bulunuldu. 

Kazdağları Kirazlı Mevkiinde 
200 bin kök ağacın 
katledilmesi ve Kanadalı 
Alamos Şirketi’nin altın 
arama faaliyetlerinin 
durdurulması amacıyla 
onbinlerin katılımı ile 5 
Ağustos 2019 tarihinde 
protesto edildi. Kazdağları’n 
da ki bu protestoya,  
Çanakkale Şube’miz 
tarafından katılım sağlandı. 
Çanakkale Belediye Başkan 
Yardımcısı Ziraat Mühendisi 
İrfan MUTLUAY başkanlığında 
yürütülen organizasyona 
birçok çevre gönüllüsü 
dernek, STK, odalar ve yerel 
halk katılım sağladı.

DENİZLİ
18 Nisan 2019 tarihinde, 
Sarayköy ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

19 Nisan 2019 tarihinde, 
Buldan ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

26 Nisan 2019 tarihinde, 
Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü’nde düzenlenen 
İl Toprak Koruma Kurulu 
Toplantısına,  Şube 
Başkanımız Gülhan 
SARUHAN tarafından katılım 
sağlandı.

26 Nisan 2019 tarihinde, 
Veteriner Hekimleri Odası’nın 
düzenlemiş olduğu “Dünya 
Veteriner Hekimler Günü” 
dolayısıyla yapılan geceye 
katılım sağlandı.

3 Mayıs 2019 tarihinde, 



42

Tavas ilçesindeki üyelerimizi 
Denizli Şube Başkanımız ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ziyaret etti.

13 Mayıs 2019 tarihinde, 
Sarayköy ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

15 Mayıs 2019 tarihinde, 
Sarayköy’de “Jeotermal 
Kaynakların Kümülatif Etki 
Değerlendirme Projesi” 
kapsamında düzenlenen 
Çalıştay’a Şube Başkanımız 
Gülhan SARUHAN ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizle 
katılım sağlandı.

15 Mayıs 2019 tarihinde, 
Denizli’de “Biz Büyüdük ve 
Kirlendi Menderes” adlı 
konsere katılım sağlandı.

16 Mayıs 2019 tarihinde, 
Honaz İlçe Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü’nce GEKA 
kapsamında Coğrafi İşaret 
Alımı ile ilgili eğitim toplantısı 
düzenlendi ve katılım 
sağlandı.

17-18 Mayıs 2019 
tarihlerinde, Pamukkale 
ilçesindeki üyelerimizi 
Denizli Şube Başkanımız ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ziyaret etti.

20 Mayıs 2019 tarihinde, 
Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü kapsamında 
“Dünya Arı Günü” dolayısıyla 
düzenlenen etkinliğe katılım 
sağlandı.

24 Mayıs 2019 tarihinde, 
Şubemiz toplantı salonunda 
üyelerimize “Tarımsal 
Danışmanlık Eğitimleri” 
kapsamında “Örtü Altı 
Yetiştiriciliği” konulu eğitim 
verildi.

26 - 27 Mayıs 2019 
tarihlerinde, Çivril ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti. 

28 Mayıs 2019 tarihinde,  
Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü’nde “İl Toprak 
Koruma Kurulu Toplantısı” 
yapıldı ve Şube Başkanımız 
Gülhan SARUHAN katıldı.

30 Mayıs 2019 tarihinde, 
Güney ilçesindeki 
üyelerimizi Şube Başkanımız 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ziyaret etti.

3 Haziran 2019 tarihinde, 
Buldan ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

7 Haziran 2019 tarihinde, 
Pamukkale ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

11 Haziran 2019 tarihinde, 
Sarayköy ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

13 Haziran 2019 tarihinde, 
Denizli Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde “İklim Hareketi 
İçin Değişime Güç Ver 
Projesi” yapıldı ve bu 
toplantıya katılım sağlandı.

14 Haziran 2019 
tarihinde, Tarım ve 

Orman İl Müdürlüğü’nce 
gerçekleştirilen “Tarımsal 
Yayım Hizmetleri Eğitimi” 
ne üyelerimiz ile katılım 
sağlandı.

14-17 Haziran 2019 
tarihlerinde, Acıpayam 
ilçesindeki üyelerimizi 
Denizli Şube Başkanımız ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ziyaret etti.

17 Haziran 2019 ve 17 
Haziran-25 Temmuz 2019 
tarihleri arasında yapılacak 
olan TMMOB Meslek Odaları 
arası 30. Halı Saha Futbol 
Turnuvası başladı.

20 Haziran 2019 tarihinde, 
Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın  “Kent Konseyi 
10. Seçimli Olağan Genel 
Kurulu Toplantısı” yapıldı ve 
Şube Başkanımız Gülhan 
SARUHAN tarafından katılım 
sağlandı. 

24 Haziran 2019 tarihinde, 
Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü’nde “İl Toprak 
Koruma Kurulu” toplantısı 
yapıldı ve katılım sağlandı.

26 Haziran 2019 tarihinde, 
Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü ve Geçit 
Kuşağı Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü işbirliği ile yürütülen  
“Tarımsal Yeniliklerin 
Yaygınlaştırılması Projesi” 
kapsamında Baklan 
ilçesinde “Yeni Haşhaş 
Çeşitlerinin Tanıtımı Tarla 
Günü” düzenlendi ve katılım 
sağlandı.

9 Temmuz 2019 tarihinde,  
Pamukkale Kent Konseyi 
Seçimli 2.Genel Kurul 
Toplantısı’na Şube 
Başkanımız Gülhan Saruhan 
tarafından katılım sağlandı 
ve Yürütme Kuruluna 
Şube Başkanımız Gülhan 
SARUHAN seçildi.

10 Temmuz 2019 
tarihinde, Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü’nce “Tıbbi 
ve Aromatik Bitkileri 
Yaygınlaştırma Projesi” 
kapsamında Acıpayam’da 
düzenlenen “Lavanta Tarla 
Günü” etkinliğine katılım 
sağlandı.

13 Temmuz 2019 tarihinde, 
Sarayköy ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

16 Temmuz 2019 tarihinde, 
Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü’nce düzenlenen 
“10.Tarım ve İnsan” konulu 
fotoğraf sergisine katılım 
sağlandı.

22 Temmuz 2019 tarihinde, 
Buldan ilçesindeki 
üyelerimizi Şube Başkanımız 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ziyaret etti.

25 Temmuz 2019 
tarihinde, Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü’nce 3.Tarım 
ve Orman Şurası’na hazırlık 
amacıyla “Denizli İli Tarım ve 
Orman Sektörü” toplantısına 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 
katılım sağlandı.

29 Temmuz 2019 
tarihinde, Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü’nce 
düzenlenen “Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık İl Teknik 
Komite Toplantısı’na katılım 
sağlandı.

29 Temmuz 2019 tarihinde, 
30.Geleneksel Meslek 
Odaları Arası Halı Saha 
Futbol Turnuvası Yarı Final 
maçları düzenlendi.

30 Temmuz 2019 tarihinde, 
Buldan ilçesindeki 
üyelerimize Şube Başkanımız 
ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizle ziyaretlerde 
bulunuldu.

31 Temmuz 2019 tarihinde, 
Nihat Zeybekçi Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde Denizli 
Büyükşehir Belediyesi 
ve DESKİ’nin ortaklaşa 
düzenlediği “2020-2024 
Stratejik Planı” toplantısına 
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Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte katılım sağlandı.

1 Ağustos 2019 tarihinde, 
Serinhisar ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

2 Ağustos 2019 tarihinde, 
Pamukkale Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu Toplantısı’na 
Şube Başkanımız Gülhan 
SARUHAN ve Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle katılım sağlandı.

3 Ağustos 2019 tarihinde, 
Sarayköy ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

5 Ağustos 2019 tarihinde, 
Güney ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

8 Ağustos 2019 tarihinde,  
Denizli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen “İl Toprak 
Koruma Kurulu” toplantısına 
Şube Başkanımız Gülhan 
SARUHAN katılım sağladı.

16 Ağustos 2019 tarihinde, 
Buldan ilçesindeki 
üyelerimizi Denizli Şube 
Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ziyaret etti.

GAZİANTEP

Kuru soğan ithalatında 
“Sıfır Gümrük Vergisi” 
uygulamasının 30 Nisan’a 
kadar uzatılmasını 
değerlendiren Gaziantep 
Şube Başkanımız 
Abdülkadir DENİZ, ithalatın 
çözüm olmadığının altını 
çizerken, ülkedeki tarım 
politikasının değişmesi 
gerektiğini bir kez daha 
hatırlattı. Başkan DENİZ, 
“Herhangi bir üründe sıkıntı 

yaşandığında bu sıkıntıyı 
ithalat ile çözmek yerine, 
çiftçinin desteklenmesi, 
üretim planlamalarının 
yapılması, girdi maliyelerinin 
düşürülmesi ve satış 
politikalarının düzenlenmesi 
lazım” dedi. 

14 Mayıs 2019 tarihinde, 
Gaziantep Şube Başkanımız 
Abdülkadir DENİZ 
“Dünya Çiftçiler Günü” 
nedeniyle yaptığı basın 
açıklamasında “Ülkemizin 
tarımsal üretiminde 
yaşanan sorunlara çözüm 
bulunmadan, bunlara 
her geçen gün yenilerinin 
eklenmesi, sorunları ithalatçı 
politikalarla çözmeye 
yönelik kolaycı yaklaşımların 
hız kesmeden devam 
etmesi, girdi fiyatlarının 
yüksekliği nedeni ile kâr elde 
edemeyen çiftçilerimizin 
üretmekten vazgeçmesi 
son yıllarda gündemin 
değişmeyen konuları haline 
geldi” dedi. 

19 Haziran 2019 tarihinde, 
Hububat hasadının 
başlaması ile  anız 
yangınlarının da baş 
göstermesi nedeniyle  “Anız 
yakma telafisi mümkün 
olmayan zararlara yol 
açıyor” sözleriyle anız 
yakılmaması konusunda 
çiftçilere uyarılarda bulunan 
Gaziantep Şube Başkanımız 
Abdülkadir DENİZ, anız 
yakılmasıyla bitkinin 
büyümesini sağlayan 
canlının zarar gördüğünü, 
toprağın erozyona karşı 
dayanıklılığının azaldığını, 
toprağın dengesinin ve 
yapısının bozulduğunu 
söyledi. 

12 Temmuz 2019 tarihinde, 
Gaziantep Şube Başkanımız 
Abdülkadir DENİZ, “2018 Süt 
Raporu’nu” değerlendirdi. 
Başta çiğ süt üreten çiftçiler 
olmak üzere bu sütü alıp 
işyerinde işleyen sanayicinin, 
esnafın ve tacirlerin birçok 
sorunla iç içe yaşadığını 
belirten Başkan Deniz, 
“Gerek insan sağlığı gerekse 

ülke ekonomisi açısından 
oldukça büyük öneme 
sahip olan süt sektörünün 
içerisinde bulunduğu 
bu sorunların ülkemizin 
geleceği açısından bir 
an önce çözümlenmesi 
gerekmektedir” dedi. 

11 Temmuz 2019 tarihinde, 
Şube Başkanımız Abdulkadir 
DENİZ Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ile birlikte şube 
müdürü olarak göreve 
başlayan Sait DEMİRKIRAN’ 
a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

9 Ağustos 2019 tarihinde, 
Yazılı açıklama yaparak 
çiftçileri sahte gübre ve 
zirai ilaç konusunda uyaran 
Şube Başkanımız Abdülkadir 
DENİZ, “Çiftçilerimiz 
ilaçlarını ve gübrelerini, 
bayilik belgesi ve ilaç 
satma ruhsatı olan, Ziraat 
Mühendisleri’ nin çalıştırıldığı 
tanıdık bayilerden alsınlar” 
dedi.

İSTANBUL 
Tarımsal destekler 2018 
yılında 14,5 milyar TL’den 
enflasyonun çok altında 
kalan %11 artışla 2019 
yılında 16,1 milyar TL’ye 
yükseltildi. Desteklerde 
aradığını bulamayan çiftçi 
kredilere yöneldi. BDDK 
verilerine göre icraya düşen 
tarımsal kredi miktarı bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
Şubat 2019’da %60 artış 
gösterdi. Diğer yandan 
Türkiye tarımı bir holdinge 
/ ulusötesi şirketlere teslim 
ediliyor. Kurulacak Semerat 
Holding’in %15 hissesi 

TMO, Çaykur, Türk Şeker vb 
ithalatla görevlendirilen ya 
da zarar ettirilen tarımsal 
KİT’lere, %30 hissesi Tarım 
İl Müdürlükleri ile Tarım 
Kredi Kooperatifleri’nin 
birleştirilmesiyle 
oluşturulacak Milli Birlik 
Kooperatifi’ne, %50 
hissesi ise büyük şirketler, 
büyük zincir marketler 
ve ulusötesi şirketlerden 
oluşan sermaye gruplarının 
olacak. Yakında Tarımda 
Milli Birlik Projesi olarak 
sunulacak olan ve basına 
yukarıda bahsedildiği haliyle 
sızan ve Türkiye tarımının 
özelleştirilmesi / yabancı 
sermayeye egemenliğine 
sunulması anlamına gelen 
projeyi Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 18 Nisan 
2019 tarihinde Kanal B TV’ye 
yorumladı.

Milli Tarım Projesi ile her 
alanda ithalat rekoru kıran 
Türkiye, ümidini Tarımda 
Milli Birlik Projesi’ne bağladı. 
Ulusal Kanal TV’de “Gün 
Ortası” programına 19 
Nisan 2019 tarihinde konuk 
olan Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK, 25 Nisan 
2019 tarihinde açıklanacak 
Tarımda Milli Birlik Projesi ve 
bu kapsamda oluşturulacak 
Semerat Holding ve yalın 
sistem olarak adlandırılan 
sistemi basına yansıyan 
bilgiler üzerinden 
değerlendirdi.

Bitkisel ürün denge 
tabloları yayımlandı. Yem 
hammaddesi olarak 
kullanılan tahıllarda, kuru 
baklagillerde ve yağlı 
tohumlarda kendimize 
yetemiyoruz, ithalatçıyız. 
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Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK konuyu 19 Nisan 
2019 tarihinde Fox TV’ye 
değerlendirdi.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer 
Kent Konseyi ve Ekoder 
tarafından 20 Nisan 2019 
tarihinde Konak mahalle 
pazarında düzenlenen 
Nilüfer 5. Tohum Takas 
Şenliği’ne Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK katıldı. 
Meslektaşımız, Ekoder 
Başkanı Arca ATAY’ın 
moderatörlüğünü yaptığı 
şenliğin forum bölümünde 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, tarımsal üretimi 
gerileten ve ithalat 
rekoru kırdırtan “Milli 
Tarım Projesi”nin yerine 
uygulamaya konacak olan 
“Tarımda Milli Birlik Projesi” ve 
yerel çeşitlerle ilgili 19 Ekim 
2018 tarihinde çıkarılan 
yönetmelik konusunda 
bilgi verdi. Bursa Şube 
Başkanımız Erkan YASLIOĞLU 
ile önceki başkanlarımızdan 
İlhan DEMİRÖZ’ün de 
konuşma yaptığı şenliğe 
Bursa Şube II. Başkanı 
Fevzi ÇAKMAK ve önceki 
başkanlardan Ertuğrul 
AKSOY da katılım sağladı.

Türkiye tarımına yön vermek 
üzere kurgulanan, 31 Mart 

yerel seçimlerin hemen 
öncesinde kurulan tanzim 
satış çadırlarının karşısında 
terörist ilan edilen market 
zincirler ile ulusötesi gıda 
şirketleri ve daha pek 
çok sermaye gruplarını 
barındıran, 25 Nisan 2019 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinden kamuoyuna 
açıklanacağı belirtilen, 
ancak gelen tepkiler üzerine 
iptal edilen Tarımda Milli 
Birlik Projesi çerçevesinde 
Semerat Holding ve Türkiye 
tarımının getirildiği nokta 
konusunu Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 23 Nisan 2019 
tarihinde  konuk olduğu 
Artı TV “Ekonomi Politik” 
programında değerlendirdi.

Dolandırıcıların yeni 
yöntemi internet üzerinden 
ucuz yem satışı. Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın 
2015 yılı Kırmızı Et Stratejisi 
raporunda ülkemizin kaba 
yem ihtiyacının 74 milyon 
ton, üretimin 59 milyon ton 
olduğu, 15 milyon ton açık 
bulunduğu belirtiliyordu. 
Geçen zamanda küçükbaş 
hayvan varlığımız 42 
milyondan 46 milyona 4 
milyon, büyükbaş hayvan 
varlığımız 14 milyondan 
17 milyona 3 milyon baş 
artış gösterdi. Buna karşın 
yem bitkileri ekim alanı 
191 bin hektardan 182 bin 
hektara 9 bin hektar azaldı. 
Hayvancılıkta maliyetin 
yaklaşık yüzde 60’ını yem 
bitkilerinin oluşturduğu 
dikkate alındığında, kendi 
yemini üretemeyen işletme 
ayakta kalamamakta, 
kaba yem fiyatı sürekli 
artmaktadır. Bunu fırsat 
bilen dolandırıcıların yeni 
hedefi ucuz yem arayan 
yetiştiriciler. Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK konuyu 

24 Nisan 2019 tarihinde 
Demirören Haber Ajansı’na 
değerlendirdi.

Kırmızı ve beyaz et fiyatları 
artmaya devam ediyor. 
Bir yıl öncesine göre besi 
yemi fiyatı yüzde 25, süt 
yemi fiyatı yüzde 29 arttı. 
Yem hammaddesi olarak 
kullanılan mısır ve arpada 
ithalatçıyız. Aynı dönemde 
mısır fiyatı yüzde 31, arpa 
fiyatı yüzde 44 arttı. Kanatlı 
sektöründe yaygın kullanılan 
soyada tamamıyla 
yurtdışına bağımlıyız. Bir yıl 
öncesinde soya ithalatına 
ödenen dövizin kilo fiyatı TL 
cinsinden 1, 5 TL iken 2019 
yılında yüzde 33 artışla 2 TL 
oldu. Girdi maliyetlerindeki 
artış Et ve Süt Kurumu 
fiyatlarına da yansıdı. Kıyma 
yüzde 11, kuşbaşı fiyatı 
yüzde 13 arttı. Buna karşın 
bir yıllık dönemde çiftçinin 
sattığı canlı dananın kilo 
fiyatı sadece 5,5 artarken, 
karkas etin kilosu yüzde 
10 arttı. Canlı kuzu ve 
karkasının fiyatı ise düştü. 
Üretici maliyetin altında 
ezilirken yapılan canlı 
hayvan ve kırmızı et ithalatı 
üretime daha da olumsuz 
etkide bulunuyor. Diğer 
yandan İslam coğrafyasının 
mübarek ayı Ramazan 
ayında tüm açların karnının 
doyması için fiyatların 
düşmesi beklenirken, 
Ramazan ayı fiyatları 
artırmada fırsat olarak 
görülüyor. Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK konuyu 
26 Nisan 2019 tarihinde 
Ulusal Kanal “Gün Ortası” 
programında değerlendirdi.

Edirne Ticaret Borsası 
verilerine göre çiftçi 
danasını bir yıl öncesine 
göre enflasyonun çok 
altında yüzde 5,5 artışla 

satabiliyor. Aynı sürede 
canlı kuzu ve kuzu karkas 
fiyatı ise geriledi. Ulusal Süt 
Konseyinin bir litre süt için 
belirlediği referans fiyat 1,70 
TL, maliyet 1,52 TL, çiftçinin 
eline geçen yüzde 11 gibi 
gözükse de TÜİK verilerine 
göre Türkiye genelinde 
çiftçi sütünü ortalama 1,59 
TL’den satabiliyor ve bu fiyat 
maliyetin sadece yüzde 
4,5 üzerinde enflasyonun 
çok altındadır. Buna karşın 
Et ve Süt Kurumu verilerine 
göre son bir yılda besi 
yemi yüzde 25, süt yemi 
yüzde 29 arttı. TÜİK bitkisel 
üretim denge verilerine 
göre yoğun bir şekilde 
yem hammaddesi olarak 
kullanılan mısırda ve arpada 
yurtdışına bağımlıyız. Son 
bir yılda mısır fiyatı yüzde 
31 artarken arpanınki yüzde 
44 arttı. Kanatlı sektörünün 
ağırlıkla kullandığı soyada 
ise tamamıyla ithalat 
bağımlısıyız ve son bir yılda 
ithal fiyatı yüzde 33 artış 
gösterdi. Görüldüğü üzere 
çiftçi hayvansal üretimde 
maliyetinin yüzde 60’ını 
oluşturan yem fiyatları 
altında enflasyonun da 
çok ötesinde eziliyor. 
Diğer yandan besilik 
hayvan ithalat fiyatı bir yıl 
öncesine göre yüzde 33, 
koyun fiyatı ise yüzde 49 
arttı. İthalat da fiyat artışını 
durduramazken, diğer 
yandan kasaplık hayvan 
ve kırmızı et ithalatının 
devam ediyor olması ülke 
içindeki üretimimizi daha 
da olumsuz etkiliyor. Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın 
açıklamalarına göre kaba 
yem açığımız 15 milyon 
ton, karma yem açığımız 
5 milyon ton. Kaba yem 
açığımızı meralarımızı 
ıslah ederek kapatmamız 
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gerekirken, onları maalesef 
amaç dışı kullanımlarla 
küçültüyoruz. Fiyatta 
aradığını bulamayan 
çiftçimiz son bir yılda yem 
bitkileri ekim alanını 9 bin 
hektar küçülttü. Türkiye 
hayvancılığının devamı için 
kaba yemimizi ve karma 
yem hammaddelerimizi 
üretmemiz, ithalata son 
vermemiz şart. Aksi taktirde 
fiyat artışını durdurabilmek 
hayalden öte bir şey 
olamaz. Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK konuyu 28 
Nisan 2019 tarihinde Kanal 
B TV’ye değerlendirdi.

Tarımsal kamu yönetimi 
yapısı ile çiftçi örgütlerinin 
çokuluslu zincir marketlerin 
ve şirketlerin yönetiminde 
ağırlıklı olarak bulunacağı 
bir holdinge devredileceği 
haberlerinin basına sızması 
üzerine Şubemiz tarafından 
29 Nisan 2019 tarihinde 
“Sorunların Çözülemediği 
Tarımda Neoliberal Arayış: 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Özelleştiriliyor!” konulu bir 
basın açıklaması yaptık.

Birlik, mücadele ve 
dayanışmanın göstergesi, 
işçinin emekçinin bayramı 
1 Mayıs’ta üyelerimizle 
birlikte TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu korteji 
içerisinde Bakırköy’deydik.

Cumhurbaşkanı tarafından 
sert ekmeklik buğdayın 
tonunun 1.350 TL’den, 
makarnalık buğdayın 
1.450 TL’den, arpanın ise 
1.100 TL’den alınacağının 
açıklanması üzerine 5 Mayıs 
2019 tarihinde “Buğday ve 
Arpa Alım Fiyatı Hakkında” 
konulu bir basın açıklaması 
yaptık.

Türkiye tarımı yönetilemiyor. 
Sera tohumlarında 

yüzde 40, tarım ilaçları 
ve gübrede yüzde 90, 
mazotta tamamıyla 
yurt dışına bağımlıyız. 
TL’nin değer kaybetmesi, 
çiftçinin tarımsal girdilere 
ulaşabilmesini kısıtlıyor, 
tarımsal verim ve kaliteyi 
olumsuz etkiliyor, üretim 
maliyetini arttırıyor. Bu 
durum tarımın doğrudan 
hammadde sunduğu, 
diğer yandan çıktılarını 
kullandığı sanayi sektörünü 
de olumsuz etkiliyor, işsizlik 
kontrolsüz bir şekilde 
büyüyor. Tarımsal alt 
yapı yatırımlarının hala 
bitirilememiş olması en 
büyük ayıp. Sanayide 
en gelişmiş ülkeler aynı 
zamanda en ileri tarım 
ülkeleri. Bu gerçekten 
hareketle tarımımızı gerçek 
anlamda desteklemeliyiz. 
Gelişmiş ülkelerin müdahale 
kurumlarının karşılığı KİT’leri 
yeniden inşa etmeliyiz. 
Gelişmiş ülkelerin en büyük 
kalkınma araçlarından biri 
olan kooperatifleşmeyi 
teşvik etmeli, etkin ve 
verimli çalışmaları yönünde 
düzenlemeliyiz. En önemlisi 
de ithalat kolaycılığını tercih 
edenleri değil, üretimi 
hedefleyen tüm ülke halkını 
kucaklayan anlayışları 
ülke yönetime getirmeliyiz. 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK 11 Mayıs 2019 
tarihinde ülkemizin içinde 
bulunduğu çıkmazdan 
nasıl çıkabileceği 
konularının tartışıldığı Ulusal 
Kanal TV’de “Büyüteç” 
programına konuk oldu. 
Can KARADUT’un hazırlayıp 
sunduğu programın diğer 
konukları ekonomist Hakan 
TOPKURULU ve gazeteci 
Mehmet AKKAYA oldu.

Kırmızı et üretimi gerilemeye 
devam ediyor. 2016 yılında 

1 milyon 173 bin ton olan 
kırmızı et üretimi 2017 
yılında 1 milyon 126 bin 
tona, 2018 yılında 1 milyon 
118 bin tona gerilemişti. 
2019 yılının ilk çeyreğinde 
de gerileme devam ediyor. 
Kırmızı et üretimi bir önceki 
çeyreğe göre 2019 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 18,6 ve 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16,5 geriledi. 
Diğer yandan bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
2019 yılının ilk çeyreğinde 
büyükbaş hayvan ithalatı 
329 bin baştan 162 bin 
başa, küçükbaş ithalatı 125 
bin baştan 28 bin başa ve 
kırmızı et ithalatı da 12 bin 
700 tondan 3 bin 200 tona 
geriledi. İthalatın gerilemesi 
güzel, ancak 1 milyon 300 
bin tonun üzerinde kırmızı 
et ihtiyacı olan ülkemizde 
üretim yıllar içinde de 
gerileyerek 1 milyon 118 
bin tona düştüğü halde 
ithalatın da gerilemesi 
gidişin iyi yönde olmadığını, 
aksine daha da kötüye 
gittiğini işaret etmektedir. 
Zira 2018 yılında vergileri 
hariç bir adet sığır 4 bin 
500 TL’ye ithal edilirken 
2019 yılında 5 bin TL’ye ithal 
ediliyor, artış yaklaşık yüzde 
11’dir. Bu veriler sırasıyla 1 
adet küçükbaş ithalatında 
460 TL’den 770 TL’ye 
yaklaşık yüzde 67, kırmızı 
etin 1 tonunun ithalatında 
ise 18 bin 600 TL’den 28 
bin 500 TL’ye yüzde 53 
arttı. TL’nin Dolar ve Euro 
karşısında rekor düzeyde 
değer kaybetmeye devam 
etmesi, artık ithalatın fiyat 
artışını iyice körükleyen 
bir faktör olarak karşımıza 
çıktığını gösteriyor. İşte 
bu nedenle ithalatın hızı 
kesildi. Ancak bu durum 
hayvancılığı ve kırmızı et 

üretimi ithalat üzerinden 
yürütülen ülkemizde 
fiyatların daha hızlı artacağı, 
halkımızın hayvansal 
ürünlere erişiminin hızla 
azalacağı anlamına geliyor. 
Üretime yönelik tarım 
politikası ve liyakatlı Tarım 
ve Orman Bakanı istiyoruz. 
Konuyu Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 11 Mayıs 
2019 tarihinde Ulusal Kanal 
TV’ye değerlendirdi.

Bugün 14 Mayıs Dünya 
Çiftçiler Günü. Geçmişte 
milletin efendisi gözü ile 
bakılan çiftçimize bugünkü 
siyasi iktidarın bakış açısı 
nedir? İthalat yıldan yıla 
artarken, tarımın milli gelire 
ve istihdama katkısı hızla 
azalıyor, çiftçi alanı terk 
ediyor, ekilmeyen araziler 
çoğalıyor. Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK konuyu Kanal 
B TV’ye değerlendirdi.

Son 16 yılda tarım alanımız 
3,4 milyon hektar daraldı. 
Belçika’nın toplam 
yüzölçümünün 3 milyon 
hektar, tarım ürünleri ihracatı 
bizim 4-5 katımız olan 
Hollanda’nın 4 milyon hektar 
olduğu dikkate alındığında 
durumun ciddiyeti 
daha iyi anlaşılacaktır. 
Tahıl, kuru baklagil, 
yem bitkileri, pamuk, 
tütün, şeker pancarı, 
patates ve sebze üretim 
alanlarındaki daralma 
ve bu olumsuz gidişi 
durdurma kapsamında 
tarımsal destekleme, 
kooperatifleşme, KİT’ler, 
tarımsal alt yapı ve 
pazarlama kanalları 
konularını Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 16 Mayıs 2019 
tarihinde Demirören Haber 
Ajansı’na değerlendirdi.

İlk olarak 1964 yılında 
Arjantin’de tanımlanan, 
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2006 yılında İspanya’ya 
ulaşan, Ağustos 2009’da 
İzmir Urla’da görülen ve 
son günlerde Ukrayna ile 
Rusya’ya ihraç ettiğimiz 
domateslerin iade nedeni 
olan domates güvesi. 
Diğer yandan geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 
30,75 oranında artan tarım 
ürünleri üretici fiyat endeksi. 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK gündemdeki bu 
iki konuyu 16 Mayıs 2019 
tarihinde Bloomberght TV’ye 
değerlendirdi.

Çiftçi TV’de Taner ÖZTÜRK’ün 
hazırlayıp sunduğu Çiftçi 
Haber programına 17 Mayıs 
2019 tarihinde konuk olan 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK açıklanan buğday, 
arpa, çay fiyatları ile 
pamuğun prim desteğinde 
getirilen kısıtlamayı 
değerlendirdi.

Çanakkale Belediyesi, 
TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası Çanakkale Şubemiz, 
TÜKODER Çanakkale 
Şubesi ve İDA Dayanışma 
Derneği organizasyonuyla 
18 Mayıs 2019 tarihinde 
Halk Bahçesinde 
düzenlenen Çanakkale 
Tohum Şenliği’nin panel 
bölümünde Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
“Dünyada ve Türkiye’de 
Tohum Sektörü” konulu 
sunum yaptı. Çanakkale 
Şube Başkanımız Prof.
Dr. Türker SAVAŞ’ın 
moderatörlüğünü yaptığı 
panelde ZMO Çanakkale 
Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyemiz Dr. Öğretim Üyesi 
Seçkin KAYA “Tarımsal 
Biyoçeşitlilik Açısından 
Tohumun Önemi”, Tarım 
Ekonomisi Derneği Başkanı 
Prof.Dr. Tayfun ÖZKAYA “Yerel 
Tohumların Sağlık, Çevre 

ve Köylü Hakları Açısından 
Önemi” ve TÜDEF/TÜKODER 
Günel Başkanı Aziz KOÇAL 
“Tohumun Tüketici Açısından 
Önemi” konularında bilgiler 
verdiler.

Emperyalizme karşı 
kurtuluş mücadelemizin ilk 
adımının atıldığı 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’mızı, 
Tohum Şenliği kapsamında 
bulunduğumuz Çanakkale 
ilimizde kutladık.

Şubemizde 23-26 Mayıs 
2019 tarihleri arasında 
Bilirkişilik Temel Eğitimi 
düzenledik.

Meslektaşımız, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Orhan 
SARIBAL, 23 Haziran 
yerel seçimi çalışmaları 
kapsamında 24 Mayıs 2019 
tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuza ziyarette 
bulundu.

TMMOB 45. Dönem 3. 
Danışma Kurulu toplantısı, 
TMMOB önceki Başkanları, 
Oda Başkanları, Şube 
Yönetim Kurullarının 
katılımıyla 25 Mayıs 
2019 tarihinde Perpa 
Ticaret Merkezi toplantı 
salonunda yapıldı. Ülkenin 
gündemindeki konuların 
görüşüldüğü toplantıya 
yönetim kurulu üyelerimiz 
düzeyinde katılım sağladık.

Kadıköy Belediyesi 2019 
Çevre Festivali kapsamında 
25 Mayıs 2019 tarihinde 
düzenlenen “Türkiye’deki 
Tarım Politikaları” panelinde 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, emperyalist ülkelerin 
kurumları vasıtasıyla 
küresel ölçekte dayattıkları 
tarım ve tarımsal ihracat 
politikaları ile bunların tarım 
politikamıza yansımaları 
ve bu olumsuz tablonun 

nasıl düzeltilebileceği 
konusunda bilgiler verdi. 
Kadıköy Belediyesi iletişim 
uzmanı Evren Barış YAVUZ’un 
moderatörlüğünü yaptığı 
panelin diğer konuşmacıları 
önceki dönemler ODA 
Başkanlarımızdan Doç.Dr. 
Gökhan GÜNAYDIN, Çiftçi 
Sendikaları Konfederasyonu 
Başkanı Abdullah AYSU ve 
aktivist/çiftçi İlhan KOÇULLU 
oldu.

Hayvansal ürünlerde 
fiyat artışı devam ediyor. 
Kaba yem açığımız var. 
Meralarımız amaç dışı 
kullanılıyor. Son 5 yılda 
yem bitkileri ekim alanı 
100 bin hektar küçüldü. 
Fabrika yemi açığımız 
var. Hammaddesi soya 
ve mısırda giderek artan 
miktarda yurt dışına bağımlı 
hale geliyoruz. Geçen yılın 
aynı dönemine göre bu yılın 
ilk çeyreğinde soyayı yüzde 
29, mısırı yüzde 47 daha 
pahalıya ithal ediyoruz. 
Süt ve besi yeminin fiyatı 
geçen yıla göre yüzde 
30’un üzerinde arttı. Yine 
aynı şekilde bir sığırın ithalat 
fiyatı yüzde 11 artarken, 
küçükbaş ithalat fiyatı 
yüzde 67, kırmızı et ithalat 
fiyatı yüzde 53 arttı. Fiyatları 
dengelemede ithalatın 
da cazibesi kalmadı. 
Fiyatları sabit tutabilmek 
için üretime yönelmemiz 
şart. Aksi taktirde fiyat artışını 
durdurabilmek mümkün 
değil. Konuyu Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK, 
29 Mayıs 2019 tarihinde 
Kanal B TV’ye yorumladı.

Yeni zam gören hayvansal 
ürünler başta olmak 
üzere tarım arazilerindeki 
daralma, çiftçinin alanı 
terk etmesi, üretimdeki 
gerileme ve olumsuzlukların 

nasıl giderileceği konularının 
konuşulduğu T24 web TV 
yayınına Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 29 Mayıs 
2019 tarihinde konuk 
oldu. T24 yazarı Barış 
SOYDAN’ın hazırlayıp 
sunduğu programın diğer 
konuğu Çiftçi Sendikaları 
Konfederasyonu Başkanı 
Abdullah AYSU oldu.

TÜİK bugün Bitkisel Üretim 
1. Tahminini açıkladı. 
Yarın da büyüme 
rakamlarını açıklayacak. 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK 30 Mayıs 2019 
tarihinde konu ile ilgili 
Bloomberght “Günden 
Kalanlar” programında 
değerlendirmelerde 
bulundu.

Sadece 5 ulus ötesi şirket 
küresel tohum pazarının 
%70’ine, tarım ilacı 
pazarının ise %75’ine 
hakimdir. Küresel tohum 
pazarında %33 pay ile 
birinci sırada yer alan 
tek bir ulus ötesi şirket 
%23 pay ile tarım ilacı 
pazarının da lideridir. 
Tahıl ticaretinin de %90’ı 
sadece 4 ulus ötesi şirketin 
kontrolündedir. Görüldüğü 
üzere tarımı ve ticaretini 
sadece birkaç ulus ötesi 
şirket yönlendirmektedir. 
Türkiye Tohumcular Birliği 
verilerine göre ülkemizde 
892 tohumculuk şirketi 
vardır. Bunların 833’ü 
yerli, 38’i yabancı ve 
21’i yerli-yabancı ortaklı 
firmalardan oluşmaktadır. 
Diğer bir deyişle %93’ü 
yerli, %4’ü yabancı ve %3’ü 
yerli-yabancı sermaye 
ortaklığıdır. Buna karşın 
ülkemizdeki yaklaşık 750 
milyon dolarlık tohum 
pazarının %51’i yerli 
firmaların elindeyken 
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%30’u yabancı firmaların, 
%19’u ise yerli-yabancı 
ortaklı firmaların elindedir. 
Yabancı sermayenin 
ülkemiz tohum pazarındaki 
etkisi oldukça yüksektir. 
Ülkemizde ilk tohum şirketi 
1961 yılında kuruldu. 1980 
yılına kadar sektörde devlet 
kurumlarının hakimiyeti oldu 
ve tohum fiyatları devletçe 
belirlendi. Ancak, 12 Eylül 
askeri darbesi ile neoliberal 
politikaların devreye 
sokulduğu ülkemizde 1982 
yılında yabancı ortaklı 
tohum sanayinin kurulması 
teşvik edildi. 1983 yılında 
tohum şirketlerine ürettikleri 
tohumun fiyatını belirleme 
yetkisi tanındı. 1984 yılında 
Dünya Bankası’nın etkisi 
ile tohum dış alımı serbest 
bırakıldı ve hatta desteklerle 
teşvik edildi. Sayısı hızla 
artmaya başlayan tohum 
şirketleri üretmek yerine ithal 
tohum satmaya başladı. 
Bugün gelinen noktada 
Türkiye tohum ihtiyacının 
%40’ını üretebilmektedir. 
Diğer önemli bir konu ise 
yerel çeşitlerimizdir. Anadolu 
tek başına tüm Avrupa kıtası 
kadar biyoçeşitliliğe sahip 
zenginliktedir ve pek çok 
tarımsal ürünün gen merkezi 
niteliğindedir. Öncelikle 
yapılması gereken devlet, 
çiftçi, üniversite birlikteliğiyle 
yerel çeşitlerimizin 
zenginleştirilmesi ve 
halkımızın beslenmesinde 
öne çıkarılması olmalıdır. 
Şube Başkanımızın bu 
çerçevedeki görüşleri 9 
Haziran 2019 tarihinde 
Cnntürk TV’de Cem 
SEYMEN’in hazırlayıp 
sunduğu “Para Dedektifi” 
programında yayınlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Su 
Bilimleri Fakültesi’nin nazik 
daveti ile 17 Haziran 
2019 tarihinde katıldığımız 
mezuniyet töreninde 
gençlerin diplomalarını 
alma sevincine ortak 
olduk. Hepsinin yolu açık, 
mutlulukları daim olsun.

TÜİK verilerine göre bir 

büyükbaş hayvanın 
ithalatına ödenen dövizin 
TL karşılığı bir önceki yıla 
göre 2018 yılında %20, bir 
kg kırmızı etin ithalat fiyatı 
ise %30 arttı. Bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 2019 
yılı Ocak-Nisan döneminde 
bir büyükbaşın ithalat fiyatı 
%30, kırmızı etinki ise %53 
arttı. Artan fiyatlara karşı 
çözüm olarak görülen 
ithalat cazibesini kaybetti. 
Onun için gümrük vergileri 
indirilmekte ve hatta 
sıfırlanmaktadır. Üç zincir 
market üzerinden ucuz et 
sattıran Et ve Süt Kurumu 
(ESK) giderek artan ithalat 
fiyatına karşın fiyatları sabit 
tutarak zarar etti. Yurt içinde 
ise son 4 yılda yem bitkileri 
ekim alanı 100 bin hektar 
daraldı. ESK verilerine göre 
süt ve besi yemi fiyatı 2018 
yılında %40 artarken, mısır 
%24, yemlik buğday %14 
arttı. 2019 yılı Mayıs ayında 
ise bir önceki yılın aynı ayına 
göre süt ve besi yemi fiyatı 
%25, mısır %22, yemlik 
buğday %29 ve arpa %33 
artış gösterdi. Edirne Ticaret 
Borsası verilerine göre ise 
aynı sürede yetiştiricinin 
canlı dana satış fiyatı %1,4 
geriledi. Üretim maliyeti 
sürekli yükselirken satış 
fiyatının baskılanması ve 
ithalat üretimi olumsuz 
etkilemektedir. Yem 
sorunu çözülmedikçe, 
meralar korunup ıslah 
edilmedikçe, yavru ölümleri 
azaltılamadıkça ve ithalata 
son verilmedikçe bu 
sorunun çözümü mümkün 
değildir. Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK konuyu 26 
Haziran 2019 tarihinde 
Kanal B TV’ye değerlendirdi.

GDO, nişasta bazlı şeker, 
yerel tohumlar ve beslenme 
gibi önemli çalışmaları 
omuz omuza yürüttüğümüz 
TÜKODER’in 14. Olağan 
Genel Kurulu’na 30 Haziran 
2019 tarihinde katılarak 
başarı dileklerimizi ilettik.

Tohum ticaretinin serbest 
bırakılmasıyla ulusötesi 

tohum şirketlerinin 
ülkemizdeki etkilerini ne 
şekilde arttırdıkları ve 
nasıl mücadele edilmesi 
gerektiği konularındaki Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK’ın 
açıklamaları, CnnTürk TV’de 
Cem SEYMEN’in hazırlayıp 
sunduğu ve 30 Haziran 
2019 tarihinde yayınlanan 
Para Dedektifi programında 
yer aldı.

Ulusal Kanal TV Gün 
Ortası programında Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
1 Temmuz 2019 tarihinde 
konuk oldu. Kasaplık sığır 
ithalatı bir önceki yıla göre 
2018 yılında %15 artarken, 
bir kasaplık sığırın ithalatına 
ödenen dövizin TL karşılığı 
ise %53 arttı. Aynı şekilde 
besilik sığır ithalatı %82 
artarken, bir besilik sığırın 
ithalat fiyatı %19 arttı. 
Koyun ithalatı %52 artarken, 
bir koyunun ithalat fiyatı 
%44 arttı. Sığır eti ithalatı 
%195 artarken, ithalat 
fiyatı %29 arttı. İthalattaki 
bu yükselmeye karşın Et 
ve Süt Kurumu kıyma fiyatı 
yaklaşık %8, kuşbaşı fiyatı 
%10 artış gösterdi. Sadece 
üç zincir markete ucuz 
ithal et sağlayan kurum, 
2017 yılında 279 milyon TL 
kar ederken, 2018 yılında 
491 milyon TL zarar etti. 
TL’nin döviz karşısında 
değer kaybetmesi ve 
ithalatın cazibesini yitirmesi 
sonucu 2019 yılında tüm 
kalemlerde ithalat sayıları 
5-6 kat azaldı. Bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
2019 yılının Ocak-Mayıs 
döneminde kasaplık sığır 
ithalat fiyatı %47, besilik 
sığır fiyatı %26, koyun fiyatı 
%61 ve sığır eti fiyatı %55 
artış gösterdi. Enflasyonun 
çok üzerinde gerçekleşen 
fiyatlar, ithalatın cazibesini 
yok etti. Bunun yanında 
iç üretimimiz de sıkıntılı. 
Besi yemi fiyatındaki 
artış bir önceki yılın aynı 
ayına göre 2018 yılı Nisan 
ayında %20’ye ulaşırken, 
Haziran ayında %30’a, 

Eylül ayında ise %50’ye 
ulaştı. Buna karşın çiftçi 
canlı danasını ancak %2-
11 aralığında fiyat artışları 
ile satabildi. Aynı şekilde 
2019 yılında besi yemi 
fiyatındaki artış da %25-32 
aralığında gerçekleşirken 
çiftçinin canlı danasını 
%1-4 fiyat artışları ile 
satabilmektedir. Besicilikte 
üretim maliyetinin yaklaşık 
%60’ını yemin oluşturduğu 
dikkate alındığında, bir 
yanda ithalatın olumsuz 
etkisi diğer yanda 
enflasyonun çok üzerinde 
artış gösteren yem fiyatları 
çerçevesinde hayvancılık 
yapmak mümkün değildir. 
Et ve Süt Kurumu’nun asli 
görevi ithalat değil, üretim 
maliyetlerini düşürerek 
kaliteli üretimi sağlamak, 
sadece üç zincir market 
için değil tüm halkımızın 
erişebileceği fiyatların 
oluşmasına çaba sarf 
etmektir. Bu kapsamda 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK meraların amacı 
doğrultusunda kullanılması 
ve ıslahı, yem bitkileri 
tarımının teşvik edilmesi, 
coğrafyamıza uygun ırk 
ıslahları ve yavru ölümlerinin 
önlenmesi konularında 
çözüm önerileri sundu.

İklim değişikliği 
çerçevesinde tarım 
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arazilerini, çayır ve meralar 
ile su kaynaklarını ve 
biyolojik çeşitliliği korumanın 
önemini Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 2 Temmuz 
2019 tarihinde A Para TV’ye 
değerlendirdi.

Enflasyon verileri açıklandı. 
Üreticinin ve tüketicinin 
karşılaştığı enflasyon 
açıklananın çok üzerinde. 
Geçen yılı %20,30 ile 
kapatan enflasyon, 2019 
yılı Ocak ayında %20,35’e 
kadar yükseldikten sonra 
gerilemeye başladı ve 
Mayıs ayında %18,71’den 
Haziran ayında %15,72’ye 
düştü. Geçen yılın en 
yüksek fiyat artışı gösteren 
ürünlerden domatesin 
fiyatı bir önceki aya göre 
yaklaşık %45, patatesin 
%33, patlıcanın %29, kuru 
soğanınki ise %8 düştü. 
Buna karşın gıda ve alkolsüz 
içeceklerdeki enflasyon 
%19,20 oldu. Mayıs ayı 
itibarı ile üretici fiyat endeksi 
geçen yılınkinden çok daha 
yüksek olarak %30.23 oldu. 
Enflasyon her ne kadar 
%15,72 olarak gözükse 
de çiftçinin kullandığı DAP 

gübresinin fiyatı %41, üre 
gübresininki ise %52 artış 
gösterdi. Besi ve süt yemleri 
ise yaklaşık %30 arttı. 
Çiftçinin üretim girdilerindeki 
fiyat artışı enflasyonun çok 
çok üzerinde. Mevsimsel 
olarak sebze fiyatları 
düşüş eğiliminde olsa da 
tüketici geçen yıla göre 
domatesi yaklaşık %40, 
patlıcan ve patatesi %80, 
kuru soğanı %96 daha 
pahalıya tüketiyor. Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK, 
4 Temmuz 2019 tarihinde 
Bloomberght TV’de İrfan 
DONAT’ın hazırlayıp sunduğu 
Tarım Analiz programında 
yaşanan sorunların 
çözümü noktasında üretim 
maliyetleri, pazarlama 
kanalları, üretim planlaması, 
üreticinin ve tüketicinin 
interaktif örgütlenmesi, 
tarım destekleri konularını 
değerlendirdi.

İzmir, Selçuk Belediyesi’nin 
Belevi Beldesi’nde 7 
Temmuz 2019 tarihinde 
gerçekleştirdiği “Şen 
Şeftali Şenliği”ne katılan 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK günün anlam ve 
önemine yönelik yaptığı 
konuşmanın yanında 
görevi yeni devralan 
belediye kadrolarına başarı 
dileklerini iletti. Etkinliğin 
diğer konuşmacıları 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Bursa Şubemizin yönetim 
kurulunda uzun yıllar görev 
yapmış olan, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Orhan 
SARIBAL, Selçuk Belediye 
Başkanı Filiz Ceritoğlu 
SENGEL ve Kaymakam 
Ekrem İNCİ oldu.

TBMM’ye sunulan 11. 
Kalkınma Planı’nın tarım ve 
kırsal kalkınma bölümleri ile 
ilgili Seda ANIK’ın sorularını 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, 11 Temmuz 2019 
tarihinde Ulusal Kanal TV 
“Gün Ortası” programında 
yanıtladı.

Orman Genel 
Müdürlüğü’nde 17 

Temmuz 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen III. Tarım 
Şurası Hazırlık Toplantısı, 
Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir PAKDEMİRLİ’nin açılış 
konuşması ile başladı. 
Ardından Çalışma Grup 
Toplantılarına geçildi. Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
ODAmız adına Hayvansal 
Üretim ve Hayvan Sağlığı 
çalışma grubunda yer aldı.

TMMOB heyeti olarak 19 
Temmuz 2019 tarihinde 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İMAMOĞLU’nu ziyaret 
ederek başarı dileklerimizi 
ilettik ve İstanbul’un 
sorunlarına ilişkin görüş 
alışverişinde bulunduk.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, 19 Temmuz 2019 
tarihinde ST Endüstri 
Radyo’da Çetin ÜNSALAN’ın 
sorularını yanıtladı. Lancet 
dergisinde yayımlanan 
bir çalışma kapsamında 
atmosferdeki karbon dioksit 
artışına bağlı seçilmiş 
gıda ürünlerindeki besin 
değerlerindeki azalma 
ve yapılması gerekenler 
değerlendirildi.

İstanbul Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü tarafından III. 
Tarım Şurası Hazırlık Toplantısı 
kapsamında 22 Temmuz 
2019 tarihinde yapılan 
“Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı” toplantısına katılarak 
ODA’mız görüşlerini aktardık.

İstanbul Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü tarafından III. 
Tarım Şurası Hazırlık Toplantısı 
kapsamında 25 Temmuz 
2019 tarihinde yapılan 
“Balıkçılık ve Su Ürünleri” 
toplantısına katılarak 
ODA’mız görüşlerini aktardık.

İstanbul Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü tarafından 
III. Tarım Şurası Hazırlık 
Toplantısı kapsamında 26 
Temmuz 2019 tarihinde 
yapılan “Hayvan Sağlığı ve 
Yetiştiriciliği” toplantısına 
katılarak ODA’mız görüşlerini 
aktardık.

Sayın Cumhurbaşkanının 17 
yıllık iktidarları süresince özel 
önem ve öncelik verdiklerini 
belirttiği tarım ve hayvancılık 
sektörünün içinde 
bulunduğu vahim durumu 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, 28 Temmuz 2019 
tarihinde Ulusal Kanal TV’de 
“Haber Arası” programında 
değerlendirdi. Önerilerimizi 
ise hem Bakanlığın hem 
de Tarım İl Müdürlüğünün 
düzenlediği III. Tarım Şurası 
Hazırlık Toplantılarına 
katılarak yazılı ve sözlü 
olarak sunuyoruz.

Ülkemizin tarımsal 
hammadde ve tarımsal 
girdilerde yurt dışı 
bağımlılığının, üretimi 
engelleyen faktörlerin nasıl 
aşılabileceğinin, pazarlama 
kanallarındaki sorunların 
ve çözüm önerilerinin 
tartışıldığı Ulusal Kanal 
TV’de 30 Temmuz 2019 
tarihinde yayınlanan “Ulusal 
Özel” programına Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
katıldı. Programın diğer 
konukları Gıda Müh. Odası 
İstanbul Şube Başkanı Zafer 
ŞENYURT ve Dr. Yavuz DİZDAR 
oldu.

Bir önceki yıla göre 2018 
yılında kasaplık sığır ithalatı 
%15, besilik sığır ithalatı 
%82, koyun ithalatı %52, 
kırmızı et ithalatı %195 
artmış ve bu ithalata 1,8 
milyar dolar ödenmişti. Son 
derece kontrolsüz yapılan 
ithalat sonucu depolar 
aşırı etle dolduğundan 
kesim zamanı gelen besilik 
hayvanlar kesilemedi. 
Hayvanlar yağlandığı için 
et kalitesi düştü. Hayvanları 
fazladan besleyen 
üreticinin maliyeti arttı. 
Yaşanan bu olumsuzlukların 
sonucunda geçen yılın 
ilk altı aylık dönemine 
göre 2019 yılında kasaplık 
sığır ithalatı %87, besilik 
sığır ithalatı %51, koyun 
ithalatı %79 ve kırmızı et 
ithalatı %87 geriledi, ama 
tüketici fiyatları gerilemedi. 
Şube Başkanımız Ahmet 
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ATALIK, hayvancılığımızı 
dışa bağımlılıktan nasıl 
kurtarabileceğimiz 
konusunda Demirören 
Haber Ajansı’ndan Gül 
KABA’nın sorularını 31 
Temmuz 2019 tarihinde 
yanıtladı.

Faiz ödemelerine ayrılan 
kaynak tarım desteğinin 
7 katı, tarım desteği 16,1 
milyar TL, ama buğday, 
mısır, ayçiçeği, soya, 
pamuk, canlı hayvan ve 
kırmızı et ithalatına altı ayda 
ödenen 19 milyar TL’dir. 
Ekilmeyen araziler artarken, 
ithalatın gıda fiyatlarını 
düşüremediği açıktır. 
Şubemiz konunun önemine 
dikkat çekmek amacıyla 
1 Ağustos 2019 tarihinde 
“ Tarıma Verilen Destekten 
Çok Daha Fazlasını İthalata 
ve Faiz Ödemelerine 
Veriyoruz!” konulu bir basın 
açıklaması yaptı.

Türkşeker’in 25 fabrikasından 
10 tanesi daha 2018 yılında 
özelleştirildi. Ülkemizde 
üretim yapan 33 şeker 
fabrikasından artık sadece 
15’i Türkşeker bünyesinde 
yer alıyor. Şeker üretimi 
yurt içi ihtiyacı karşılamak 
üzere şirketlere belirlenen 
kota çerçevesinde 
gerçekleştiriliyor. Şirketler de 
kendilerine belirlenen kota 
kapsamında sözleşmeli 
üretim ile pancar ürettiriyor. 
Türkşeker kendine belirlenen 
kotanın %90-100 aralığında 
şeker üretimi yaparken 
2018 yılında bu oran 
%72’ye, özel fabrikalarda 
%100’e yakın iken %94’e, 
Türkiye genelinde %90-
100 aralığından %86’ya 
geriledi. Özelleştirmenin 
oluşturduğu kaos net şekilde 
görüldü. Türkiye genelinde 
pancar eken çiftçi sayısı 
2011 yılında 172 binden 
2018 yılında 106 bine 
geriledi. Türkşeker için ekim 
yapan çiftçi sayısı da aynı 
süreçte 118 binden 40 bine 
geriledi. Şeker fabrikalarında 
şeker pancarının işlenmesi 
sonrası elde edilen yaş 

pancar posası ve melas 
aynı zamanda hayvan yemi 
olarak değerlendirilmektedir. 
Üretim miktarları ise 
işlenen pancarın %30’u 
kadardır. Türkşekerin melas 
üretimindeki payı 2002 
yılında %71’den 2018’de 
%29’a gerilemiştir. Türkşeker 
2017’de ürettiği yaş pancar 
posasının %66’sını bedelsiz 
olarak üreticiye dağıtmıştır. 
Hayvancılık sektöründe 
kaba ve karma yem açığı 
yaşanan ülkemizde şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesi, 
yukarıda izah edildiği 
üzere yem fiyatlarına ve 
hayvansal ürün fiyatlarına 
olumsuz yansımaktadır. 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK konuyu 5 Ağustos 
2019 tarihinde Fox TV’ye 
değerlendirdi.

III. Tarım Şurası hazırlık 
toplantıları çerçevesinde 
görüşülmekte olan konu 
başlıkları ve şuradan 
beklentiler konusunda 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, 5 Ağustos 2019 
tarihinde A Para TV’ye 
değerlendirmede bulundu.

Hayvancılıkta maliyetin 
yaklaşık %60’ını yem 
oluşturuyor. Gerek kaba 
gerekse karma yemde 
açığımız var. Bu nedenle 
üretim maliyetleri yüksek. 
Şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesi de yem 
fiyatlarına olumsuz yansıyor. 
Fabrikalarda işlenen 
pancardan arta kalan 
%30 kadarı yaş pancar 
posası ve melas olarak 
yemde kullanılıyor. Devletin 
şeker fabrikaları geçen yıl 
%66 oranında yaş pancar 
posasını çiftçiye ücretsiz 
dağıttı. Özelleştirmenin 
yarattığı kaos nedeniyle 
şeker üretimi şirketlere 
tanınan kotanın altında 
kaldı. Dolayısıyla yaş pancar 
posası ve melasın yem 
olarak hayvancılığa katkısı 
istenilen düzeyde olmadı 
ve bu durum yem fiyatlarını 
arttıran faktörlerden biri 
oldu. Şube Başkanımız 

Ahmet ATALIK, Kanal B TV’de 
Pervin KARAKULLUKÇU’nun 
hazırlayıp sunduğu “Söz 
İstanbul’da” programına 
6 Ağustos 2019 tarihinde 
konuk oldu.

İBB Alibeyköy Kurban 
Satış ve Kesim Alanı’nda 
kurbanlıkların satış fiyatı, 
canlı hayvan üretim 
maliyetleri, maliyetlere etki 
eden faktörler, ithalatın 
olumsuz yönleri, üretimin 
önemi, kurbanlık seçiminde 
dikkat edilmesi gereken 
noktalar konusunda Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK, 7 
Ağustos 2019 tarihinde Artı 
TV’nin sorularını yanıtladı.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK ithalat, girdi 
maliyetleri ve pazarlama 
kanallarından kaynaklanan 
tarım ürünleri fiyatlarının 
önlenemez yükselişini 8 
Ağustos 2019 tarihinde 
Gazete Manifestoya 
değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Kurban Rehberi, hayvancılık 
maliyetleri ve kurban 
fiyatları, III. Tarım Şurası, 
açıklanan ayçiçeği ve 
fındık fiyatları konularında 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, Çiftçi TV’de Taner 
ÖZTÜRK’ün hazırlayıp 
sunduğu “Çiftçiden Haber” 
programına 9 Ağustos 2019 
tarihinde konuk oldu.

Tarım ÜFE açıklandı; bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre 2019 Temmuz ayında 
%22,83 olarak gerçekleşti. 
Buğday, arpa, kuru fasulye, 
kırmızı mercimek, soya, 
çeltik, kuru soğan gibi 
ürünlerde Tarım ÜFE’deki 
artış %25-40 aralığında 
olurken, patateste %60’ı 
buldu. TL’nin döviz karşısında 
hızlı değer kaybı, ithalatın TL 
bazında cazibesini yitirmesi 
firmaları iç piyasaya yöneltti. 
Tarım politikaları ve ithalat 
nedeniyle üretimi ve ekim 
alanı gerileyen ürünlerde 
üreticinin eline geçen ücret 
2019 Temmuz ayında 
%16,65 olarak gerçekleşen 

enflasyonun üzerinde 
olmakla birlikte, yine ithalata 
bağımlı olduğumuz tarımsal 
girdi maliyetlerindeki artışın 
yine gerisinde kaldı. 2018 
yılı Temmuz ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre besi ve süt yemi 
enflasyonun çok üzerinde 
%30 artarken, gübredeki 
artış %50 civarında 
oldu. 2019 yılı Temmuz 
ayındaki artış yine bu 
girdiler için ortalama %20 
ile enflasyonun oldukça 
üzerinde gerçekleşmiştir. 
Sert kabuklu meyvelerden 
fındıktaki artış %78 ile 
rekor düzeydedir. Ancak, 
fındık üreticisi 2015 yılında 
15,48 TL’den sattığı bir kg 
fındığı ile 23 kg gübre 4 
litre mazot alabilirken 2019 
Temmuz ayında 17,20 
TL’den sattığı fındığı ile 
2015 yılına göre gübreyi 
%60, mazotu ise %30 
daha az alabilmektedir. 
Tarımsal destekler için 
2019 yılı bütçesinden 
16,1 milyar TL ayrılırken, 
faiz ödemeleri için ayrılan 
kaynak tam 7 kat fazlası ile 
117 milyar TL’dir. Enflasyona 
gıda maddelerinin 
etkisinin azaltılması, 
üreticinin kazanabilmesi 
ve tüketicinin son derece 
makul fiyat ile tarımsal 
ürünlere ulaşabilmesi için 
bu coğrafyada yetiştirme 
olanağı bulunan ürünlerde 
ithalata son verilerek üretim 
hedeflenmeli, üretici 
ve tüketici kooperatifleri 
desteklenmeli, tarımsal 
KİT’ler yeniden kurulmalı, 
çiftçi üretimini devam 
ettirecek şekilde 
desteklenmelidir. Konuyu 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, 15 Ağustos 2019 
tarihinde Kanal B TV’ye 
değerlendirdi.
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İZMİR
Şubemiz SUMEDAK Üyesi 
Çiğil PAKKANER’ in katkıları ile 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi öğrencilerine 
‹ Su Ürünlerinde Kalite 
Yönetim ve Sürdürülebilirlik’ 
eğitimini 30 Nisan 2019 
tarihinde düzenledik. 
Eğitim öncesinde yönetim 
kurulu üyemiz Ekim ÖZAL 
öğrencilerimize şube 
çalışmalarımız hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.

ETO, Buğday Derneği 
ve Şubemizin ortaklaşa 
düzenlemiş olduğu  “Ana 
varlığımız toprak, toprak 
verimliliği nasıl korunur? ‘’ 
konulu söyleşi, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Dr. Hakan 
ÇAKICI’nın katkıları ile İzmir 
Sanat Merkezinde 20 Nisan 
2019 Cumartesi günü 
gerçekleşti.

Şubemiz 65.Grup Biyosidal 
Ürün Uygulayıcı Eğitimini, 
18-19-20 Nisan 2019 
tarihlerinde Doç. Dr. Hüseyin 
GÜLER, Dr. Tuğrul ŞAHBAZ 
ve İSG Uzm. Zir. Müh. Banu 
ONAN ERDAL’ın katkıları ile 
tamamladı. Eğitim sonunda 
16 kursiyerimiz sertifika 
almaya hak kazandı.

Geleneksel Bahar 
Balomuz 27-28 Nisan 
2019 tarihlerinde Kuşadası 
Ladonia Hotels Adakule’de 
gerçekleşti. Balomuzda 
meslekte 35. yılını 
dolduran 1984 yılı mezunu 
meslektaşlarımıza 35. Yıl 
Plaketlerini taktim ettik.

29 Nisan 2019 tarihinde, 
2. Emiralem Çilek Festivali 
Etkinliği Jüri üyeliği ve Ödül 
Töreni’ne Şube Başkanımız 
Kurtuluş BİNGÖL ve Üyemiz 
Ziraat Mühendisi Zennure 
SATICI KARATAY katıldı.

1 Mayıs`ta, Ziraat 
Mühendisler Odası 
İzmir Şubesi olarak, 
üyelerimizle birlikte şube 
lokalimizde yaptığımız 
sabah kahvaltısının 
ardından, onurla birlikte 

olduğumuz TMMOB 
çatısı altında Gündoğdu 
Meydan`ındaydık. YAŞASIN 
ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!..

Şubemiz Kadın Çalışma 
Gurubu üyeleri, 2 Mayıs 
2019 Perşembe günü 
Şubemizde bir araya 
gelerek 14 Mayıs Dünya 
Çiftçiler Günü kapsamında 
kadın çiftçilere yönelik 
düzenleyeceğimiz etkinlikleri 
planladılar. 

Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ZMO GENÇ Üyesi 
öğrencilerimize yönelik 
düzenlediğimiz Biyosidal 
Ürün Uygulayıcı Eğitimini 
Doç.Dr. Hüseyin GÜLER, 
Dr. Tuğrul ŞAHBAZ ve İSG 
Uzm. Zir. Müh. Banu ONAN 
ERDAL’ın katkıları ile 5 Mayıs 
2019 tarihinde tamamladık.

7 Mayıs 2019 tarihinde, 
Yönetim Kurulu Yazman 
Üyemiz Prof. Dr. Harun 
Raşit UYSAL Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Süt 
Teknolojisi Bölümü 1. Sınıf 
Öğrencilerine okutulan 
Üniversite Yaşamına Geçiş 
Dersinde ODA’mızı tanıttı.

Tarımda Kadın,  genç ve 
engellilerin eşit fırsatlara 
sahip olmalarını sağlayacak 
eğitim alanında İzmir Köy 
Koop, Denizbank Batı 
Anadolu Bölge Müdürlüğü 
TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi ve 
İzmir Veteriner Hekimler 
Odası birlikteliğinde Köy- 
Koop İzmir ortakları için 
düzenlenecek eğitim 
çalışmalarının belirlendiği 
8 Mayıs 2019 tarihindeki 
toplantıya şubemizi 
temsilen Yönetim Kurulu 
II. Başkanımız Ela DALÇAM 
katıldı.

Şubemiz ‘Biyolojik 
Mücadele Teknikleri’ 

eğitimi, Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsü’nden 
emekli üyemiz, Dr. 
Nilgün YAŞARAKINCI’ nın 
katkıları ile 11 Mayıs 2019 
Cumartesi günü şubemizde 
gerçekleşti. Eğitim 
öncesi Şube Başkanımız 
Kurtuluş BİNGÖL eğitime 
katılan üyelerimize her ay 
düzenlediğimiz eğitimlerimiz 
ve şube çalışmalarımız 
hakkında bilgi verdi.

Önceki dönem Bölge 
Şube Başkanlarımızdan 
Şair Çetin SELÇUK 11 Mayıs 
2019 Cumartesi günü Şube 
Lokalimizde gerçekleşen 
söyleşi ve şiir dinletisinin 
ardından yeni çıkan 3. 
Kitabını imzalayarak bizlerle 
birlikte oldu. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Kurtuluş 
BİNGÖL, ODA’mıza vermiş 
olduğu emekler ve bu 
güzel söyleşi için kendisine 
teşekkürlerimizi sundu. 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler 
Günü dolayısıyla 14 Mayıs 
Salı günü şubemizde 
düzenlediğimiz Basın 
Açıklamamız, Yönetim 
Kurulu II. Başkanımız 
Ela DALÇAM,  Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Ufuk 
BİRTÜRK, Ekim ÖZAL ve 
Fatih ÖZDEN’in katılımı ile 
gerçekleşti. 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler 
Günü kapsamında, 
Şubemiz Kadın Çalışma 
Grubu tarafından Buca 
Doğancılar Köyünde ‘ 
Kadın Çiftçiler ile Kadın 
Mühendisler Birlikte 

Toplantısı’ düzenlendi. 
Buca Belediyesi ve Buca 
Doğancılar Köyü Muhtarı 
Nebahat COŞKUN ‘ 
un organizasyon ve 
ulaşım destekleri ile katkı 
koydukları toplantımız, Buca 
Kaymakamı Sayın Mehmet 
Sadık TUNÇ’ un katılımı ile 
gerçekleşti. 

Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ZMO GENÇ üyesi 
öğrencilerimize, 15 Mayıs 
Çarşamba günü Şube 
Çalışanımız Zir. Müh. Banu 
ONAN ERDAL’ ın katılımı ile 
Ziraat Mühendisliği Görev, 
Yetki Alanları ve Özlük Hakları 
Bilgilendirme Toplantısı 
düzenlendik. 

Yönetim Kurulu Yazman 
Üyemiz Prof. Dr. Harun 
Raşit UYSAL 18 Mayıs 2019 
tarihinde, Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi 
ve Zootekni Bölümleri 2. 
Sınıf öğrencilerine okutulan 
Üniversite Yaşamına Geçiş 
dersinde ODA’mızı tanıttı.

Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ZMO GENÇ üyesi 
öğrencilerimiz, 11-12 Mayıs 
tarihleri arasında Tekirdağ ve 
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Çanakkale’ye düzenlenen 
teknik gezimizde Silivri Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi, Trakya Birlik 
ve Önder Çiftçi Derneğini 
ziyaret ederek bilgi aldılar.

Standımızın da yer aldığı 10. 
Ekoloji İzmir Fuarı 15 Mayıs 
– 18 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında düzenlendi.  
Fuara; ODA Başkanımız 
Özden GÜNGÖR,  Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Kurtuluş BİNGÖL ve Yönetim 
Kurulu üyelerimizin yanı sıra 
üyelerimiz, yerli ve yabancı 
sektör temsilcileri, uzmanlar, 
araştırmacılar ve üreticiler 
katıldı. 

Ziraat Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi olarak; 
üretime, üreticiye, tarımın 
gelişmesine yönelik eğitim 
faaliyetlerimize “Koop-
tuk Geliyoruz” etkinliğinin 
paydaşı olarak devam 
ettik.  Üç gün süren 
etkinlik kapsamında Buca 
İlçemiz Kırıklar, Doğancılar, 
Karacağaç, Belenbaşı ve 
Kaynaklar Mahallelerinde 
Zir. Müh. Dr. Nejat ÖZİLBEY 
ve Zir. Müh. İSG Uzmanı 
Banu ONAN ERDAL’ ın 
katkıları ile  ‘Zeytinde 
Budama’ ve ‘Tarımda 
İş Sağlığı ve Güvenliği’ 
eğitimleri düzenledik. 
“Koop-tuk Geliyoruz” süreci 
çalışmalarını şubemiz 
adına yürüten Şube II. 
Başkanımız Ela DALÇAM 
eğitim öncesinde tarımın ve 
üreticinin önemini anlatan 
bir konuşma yaptı. 

TMMOB 6. Kadın Kurultayı 
İzmir Yerel Kurultayı, İzmir 
Mimarlık Merkezi’nde 26 
Mayıs 2019 Pazar Günü 
gerçekleşti. Kurultaya Şube 
II. Başkanımız Ela DALÇAM, 
Şubemiz Kadın Çalışma 
Grubu Sözcüsü Bağdat 
Bahar KELEŞ, Çalışma Grubu 
Üyelerimiz Emine EMİRAL, 
Hidayet Bensu ÜLKER, Nilgün 
TOK, Fatma EKMEKÇİ ve 
Banu ONAN ERDAL katıldılar.

T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığınca Kadın 
Çiftçiler Tarımsal Yayım 

Projesi kapsamında, 12-13 
Haziran 2019 tarihlerinde 
İzmir İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünce düzenlenen 
‘’ Sürdürülebilir Kalkınma İçin 
Tarımda Kadın’’ Çalıştayına 
Şubemizi Temsilen Şube 
II. Başkanımız Ela DALÇAM 
ve Zir. Müh. İSG Uzm. Banu 
ONAN ERDAL katıldılar.

Ziraat Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi olarak; 
üretime, üreticiye, tarımın 
gelişmesine yönelik eğitim 
faaliyetlerimize paydaşı 
olduğumuz “Koop-tuk 
Geliyoruz” etkinliğinin 2. 
Etabı ile devam ettik.  
8 gün süren etkinlik 
kapsamında Dikili,  Kınık,  
Foça,  Kemalpaşa,  Tire,  
Ödemiş,  Kiraz,  Seferihisar 
ve Karaburun İlçelerimiz 
mahallelerinde;  Zir. Müh. 
Kazım ALTAN,   Zir. Müh. 
Tankut CİNBAZ,  Zir. Müh. 
Hidayet GÜÇ,  Zir. Müh. 
Zehra   ANLI,   Zir.  Müh. 
Emine  CÖNK,  Zir. Müh. 
Cafer Koç,  Zir. Müh. Levent    
ŞİRİN ve Zir. Yük. Müh. Dr. 
Nejat ÖZİLBEY’in katkıları ile 
birçok eğitim düzenledik. 
“Koop-tuk Geliyoruz” süreci 
çalışmalarını şubemiz 
adına yürüten Şube II. 
Başkanımız Ela DALÇAM 
eğitimler sonunda tarımın 
ve üreticinin önemini 
anlatan bir konuşma 
yaparak paydaşlarımıza 
ve konukseverlikleri 
için üreticilerimize 
teşekkürlerimizi sundu.

Şubemiz ‘Sığırcılıkta 
Buzağı Büyütme’ eğitimi, 
Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümü 
Öğretim Üyelerinden Arş. 
Gör. Tarık AYYILMAZ’  ın 
katkıları ile 22 Haziran 2019 
Cumartesi günü şubemizde 
gerçekleşti. Eğitim 
öncesi Şube Başkanımız 
Kurtuluş BİNGÖL eğitime 
katılan üyelerimize her ay 
düzenlediğimiz eğitimlerimiz 
ve şube çalışmalarımız 
hakkında bilgi verdi.

Şubemiz KTM Korosu 24 

Haziran 2019 Pazartesi günü 
İsmet İnönü Kültür ve Sanat 
Merkezinde Bahar Konserini 
verdi.

Şubemiz CBS Uzaktan 
Algılama Uygulamaları 
Eğitimi, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Dr. Tevfik TÜRK’ 
ün katkıları ile 29 Haziran 
2019 Cumartesi günü ve 
Tarım İş Kolunda İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimi İSG 
Uzm. Banu ONAN ERDAL’ın 
katkıları ile 1 Temmuz 2019 
Pazartesi günü şubemizde 
gerçekleşti.

Ziraat Yüksek Mühendisi 
- Gazeteci M. Tevfik 
KIZGINKAYA, 29 Haziran 
Cumartesi günü şubemizde 
‘Aklın Yolu Cumhuriyet’ isimli 
kitabı ile ilgili sunu-söyleşide 
üyelerimizle bir araya 
gelerek kitabını imzaladı. 

TMMOB İzmir İKK tarafından, 
1 Temmuz Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı 
dolayısıyla düzenlenen 
11. Geleneksel Karton 
Tekne Yarışı, 1 Temmuz 
Pazartesi günü Alsancak 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
gerçekleşecekti.  Şubemiz 
takımı E.Ü.Su Ürünleri 
Fakültesi ZMO GENÇ 
üyesi öğrencimiz Emre 
ÇALIŞKAN’ın kaptanlığını 
yaptığı BAY SOĞAN isimli 
teknesi ile 3. lük Kupasını 
almaya hak kazandı.

5 Temmuz 2019 tarihinde, 
E.Ü. Ziraat Fakültesi 2018-
2019 Dönemi Mezuniyet 
Törenine Şube II. Başkanımız 
Ela DALÇAM ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz; Prof. 
Dr. Harun Raşit UYSAL,  Dr. 
Hakan ÇAKICI, Ekim ÖZAL 
ve Umut SUZAN katıldılar. 
Şube II. Başkanımız Ela 
DALÇAM ve Yönetim 
Kurulu Yazman Üyemiz 
Prof. Dr. Harun Raşit UYSAL, 
Fakülteyi derece ile bitiren 
meslektaşlarımıza şubemiz 
tarafından hazırlanan 
plâketlerimizi takdim ederek 
başarılarının devamını 
dilediler.

10 Temmuz 2019 tarihinde, 
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 
2018-2019 Dönemi 
Mezuniyet Törenine 
Şube Başkanımız Kurtuluş 
BİNGÖL ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Yıldız DEMİREL, 
Ekim ÖZAL, Dr. Fatih ÖZDEN 
ve Umut SUZAN katıldılar. 
Şube Başkanımız Kurtuluş 
BİNGÖL’ün mezun olan 
öğrencilerimizi tebrik 
ederek, başarı dileklerimizi 
sunduğu konuşmasının 
ardından Şube Başkanımız 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
tarafından fakülteyi derece 
ile bitiren meslektaşlarımıza 
şubemiz adına hazırlanan 
plâketleri takdim edildi. 

İzmir İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Gıda ve Yem 
Şube Müdürlüğünce 12 
Temmuz 2019 tarihinde 
düzenlenen 3. Tarım Şurası 
Hazırlık Toplantısına Şube 
II. Başkanımız Ela DALÇAM 
katılarak şubemiz görüşlerini 
paylaştı.
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KAHRAMANMARAŞ
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu 
İl Koordinatörümüz 
Ahmet Cemil CEYHAN, 
meslektaşlarımız Mehmet 
KIRLAR ve Bekir ÇİÇEK’e 
18 Nisan 2019 tarihinde, 
oldukça verimli geçen, bir 
ziyaret gerçekleştirdiler.

Şube Başkanımız Doç.Dr. 
Ziya DUMLUPINAR, ZMO 
Diyarbakır Şube’mizin ev 
sahipliğinde 20 Nisan 2019 
tarihinde, düzenlenen 
bölge toplantısına katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Özgür SAĞLAM 
22 Nisan 2019 tarihinde, 
Kahramanmaraş Şube’mizi 
ziyaret etti.

25 Nisan 2019 tarihinde,  
Türkoğlu ilçemizin Kadıoğlu 
çiftliği köyünde yaklaşık 
10 yıl önce seracılığa 
başlayan ve aynı zamanda 
köye tarımsal kalkınma 
kooperatifi kuran ve 
başkanlığını yürüten Necip 
DURAN’ı ziyaret ettik. Köyde 
seracılığın yaygınlaşmasını 
sağlayan ve sürekli göç 
veren köyde tersine göçü 
başlatan DURAN bizlere; 
kooperatif işleyişini ile örtü 
altı yetiştiriciliği hakkında 
çok değerli bilgiler verdi. 
Köyde 600 dekar alanda 
seracılık yapan değerli çiftçi 
büyüklerimiz; kooperatif ile 
de üretimin en başından 
en sonuna kadar birlik 

ve beraberliği sağlamış 
durumdalar. 

ZMO- GENÇ 
Kahramanmaraş topluluğu 
26 Nisan 2019 tarihinde 
sera gezisi öncesi Nazar 
Tarım firmasını ziyaret etti. 
Bu ziyaret sırasında firma 
bünyesinde bulunan; 
mısır kurutma, çırçır ve 
presleme tesisleri gezilerek, 
tarım ürünlerinin işlenişi ve 
piyasaya sunuluşu hakkında 
bilgiler edindiler.

Kahramanmaraş Şube 
Başkanımız Doç.Dr. Ziya 
DUMLUPINAR, 3 Haziran 
2019 tarihinde, Elbistan 
İlçesine açılacak Veterinerlik 
Fakültesinin önemli bir adım 
olduğunu, İstiklal Üniversitesi 
bünyesinde tarımın diğer 
bölümlerinin de kurularak bir 
Tarım Kampüsü kurulmasının 
ilçe için büyük bir sinerji 
oluşacağını, Elbistan 
ilçesinin 45 bin büyükbaş, 
70 bin civarındada 
küçükbaş hayvan varlığı 
ile bölgemizdeki en büyük 
hayvan varlığına sahip 
olduğunu belirterek, 
veterinerlik fakültesinin 
oldukça önemli bir fakülte 
olduğunu, araştırma 
uygulama çiftlikleri, 
laboratuvarları ve klinikleri 
ile çok büyük bir altyapı 
gerektirdiğini ve Elbistan’ın 
ekonomisine çok önemli 
katkılar sunacağını söyledi. 
DUMLUPINAR, gerek 
Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi, gerekse 
de İstiklal Üniversitesi’nin 
aynı fakülteleri yeniden 

açmak yerine belli 
alanlara ağırlık vermeleri 
durumunda çok daha 
faydalı olacağını, Elbistan’a 
tarım kampüsü kurulması 
durumunda, ilgili diğer 
fakültelerle birlikte Elbistan’a 
kurulması muhtemel 
Tarım Üniversitesinin de 
altyapısının oluşacağını 
belirterek, Veterinerlik 
fakültesinin Elbistan’a hayırlı 
olmasını dileyerek sözlerini 
bitirdi. 

Kahramanmaraş 
Şube’mizin müdahil olduğu 
ve Elbistan Hayatı ve 
Doğayı Koruma Platformu 
tarafından Diler A.Ş Akbayır-
Til havzasına yapılması 
düşünülen Termik Santrali 
için başlatılan mahkeme 
süreci sonucunda, İdare 
mahkemesi ÇED raporunun 
yürütmesini durdurma 
kararı aldı. 22 Haziran 
2019 tarihinde, İdare 
mahkemesinin aldığı ÇED 
raporunun yürütmesinin 
durdurulması kararıyla ilgili, 
Elbistan Hayatı ve Doğayı 
Koruma Platformu bir basın 
toplantısı yaparak, ilgilileri 
bilgilendirdi. 

Kahramanmaraş Şube 
Başkanımız Doç.Dr. Ziya 
DUMLUPINAR 5 Temmuz 
2019 tarihinde, çiftçilere 
anız yakmamaları 
konusunda çağrıda 
bulundu. Anız yakmanın 
cezai sorumluluğunun 
da olduğunu bildiren 
DUMLUPINAR, bilindiği 
üzere 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’nun 

Ek-1 Maddesinde; “Anız 
yakılması, çayır ve meraların 
tahribi ve erozyona 
sebebiyet verecek her türlü 
faaliyet yasaktır” ibaresinin 
yer aldığını ve 2019 yılı 
itibariyle dekara 60.11 TL 
para cezası olduğunu, anız 
yakma fiilinin orman ve 
sulak alanlara bitişik yerler 
ile meskûn mahallerde 
işlenmesi durumunda ise 
cezanın beş kat artırıldığını 
yani dekara 300.55 TL 
olduğunu ayrıca ormanlık 
alanlara bitişik yerlerde 
anız yakanlara 6831 Sayılı 
Orman Kanununun ilgili 
cezai müeyyidelerinin 
de uygulandığını belirtti. 
Çiftçileri anız yakmaya 
iten temel nedenin 
tarlalarının daha kolay, 
masrafsız ve hızlı bir şekilde 
işleyerek bir sonraki ürüne 
hazırlamak olduğunu 
ifade eden DUMLUPINAR, 
tahıl hasatlarının daha 
yerden biçilerek bu 
problemin büyük bir 
oranda çözüleceğini, 
zaten topraklarımızda 
oldukça az olan organik 
maddelerinin yakılarak 
yok edildiğini, organik 
maddelerin toprak verimliliği 
bakımından son derece 
önemli olduğunu, yine anız 
yangınları ile birlikte tarlalara 
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yuva yapan ve yumurta 
bırakan kuşlar başta olmak 
üzere birçok canlının 
yanarak yok olduğunu, anız 
yangını sırasında toprak 
yüzeyindeki ısının çok 
yüksek seviyelere çıktığını 
toprakta bulunan ve birçok 
bitki besin elementinin 
bitkiye alımını sağlayan 
mikroorganizmalarında 
yok olduğunu söylediği 
açıklamasını “Topraklarımız 
geleceğimizdir” diyerek 
bitirdi. 

Kahramanmaraş Şube 
Başkanımız Doç. Dr. 
Ziya DUMLUPINAR 11 
Temmuz 2019 tarihinde,  
Kahramanmaraş’ta 2019 yılı 
buğday üretimi için gelir ve 
gider tablosu açıkladı. Buna 
göre buğday çiftçisinin 
dekara geliri yaklaşık 157 
TL oldu. 2018 yılında bu 
rakamın 114 TL olduğunu 
bildiren DUMLUPINAR, 
geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da çiftçilerin emeğini bu 
hesaba dahil etmediklerini 
bildirdi. 

Muş Alparslan Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Dekan Yrd.Dr. Özer KURT 
ve Iğdır Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 
Emrah KAYA 8 Ağustos 2019 
tarihinde Şube’mizi ziyaret 
ettiler.

TRT Çukurova Radyosu’na 
25 Ağustos 2019 tarihinde 
bağlanan Şube Başkanımız 
Doç.Dr. Ziya DUMLUPINAR 
özellikle tarımsal ilaç 
kalıntılarının çok tehlikeli, 
kanserojen olduğunu, bu 
konuda bilinçli tüketicilerin 
kamuoyu oluşturması 
durumunda tarımsal ilaç 
kullanımı ve ilaç kalıntısında 
radikal değişiklikler 
yapılabileceğini söyledi.

KONYA
Odamızın da proje 
ortağı olduğu Konya 
Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
KOPSOGEP kapsamında 
Meram KOP Sosyal Gelişim 
Merkezi Projesi Lansman 
toplantısı 18 Nisan 2019 
tarihinde gerçekleştirildi. 
Bu proje sayesinde 200m2 
sera ve müzik atölyesinin 
yapımından başka, örgün 
eğitim haricindeki özel 
eğitim gereksinimle bireyleri 
üretime katkıda bulunarak 
toplumda ben de varım 
diyebilecekleri, nice başarı 
öykülerinin yazılacağını 
umduğumuz böyle bir 
çalışmanın ilk adımını 
atmış bulunmaktayız. 
Proje ortakları olan, Ziraat 
Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi ve Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü 
işbirliği ile tarım alanında 
yerli tohum, fide ve 
süs bitkileri yetiştirilmesi 
planlanmaktadır. Müzik 
atölyesinde Müzik 
Öğretmeni Özenir ASMACIK 
KOYUNCU eşliğinde 
öğrenciler müzik gösterisi 
yapılmış ve sera gezilerek 
uçan balonların ucuna 
yerli buğday tohumu 
bağlayarak gökyüzüne 
bırakıldı, program serada 
inceleme de bulunarak 
sona erdi. 

Kayseri Ticaret Borsasının 
ev sahipliğinde Kayseri’de 
düzenlenen Hububat 
Konferansına katılarak 
sahadaki izlenimlerimizin 
ışığı altında ülkemizdeki 
2017- 2018 buğday 
üretim sezonunu 
değerlendirdik ve 2018-
2019 yılındaki genel durum 
ve beklentiler hakkında 
Ulusal Hububat Konseyi 
adına bilgilendirmelerde 
bulunduk.

Şube Başkanımız Prof.Dr. 
Süleyman SOYLU Selçuklu 
Belediyesi’ne ziyarette 

bulunarak tarımsal açıdan 
istişarelerde bulundu.

Farabi Hastanesi ile 
Şubemiz arasında 14 Mayıs 
2019 tarihinde indirim 
anlaşması imzalandı. 
Üyelerimiz ve 1. derece 
yakınları indirimden 
faydalanabileceklerdir.

Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nde düzenlenen, 
yerli ve milli çeşitlerin 
tanıtımının yapıldığı tarla 
günü etkinliğine katıldık.

Tarım Danışmanları ve 
kendisini geliştirmek, var 
olan bilgilerini yenilemek 
isteyen meslektaşlarımıza 
yönelik olarak 22-23 Haziran 
2019 tarihlerinde “İç 
Anadolu Bölgesi’nde Ekimi 
Yapılan Baharlık Ürünlerde 
Hastalıklar ve Mücadele 
Yöntemleri” ve “İklim 
Değişikliğinin Bölgemizdeki 
Tarla Bitkileri Üretimi ve 
Yetiştiriciliği Üzerinde 
Yaptığı Etkiler ve Tedbirler” 
konulu meslek içi eğitimler 
düzenledik. 

Konya Şubemizce 16. si 
düzenlenen “Biyosidal Ürün 
Uygulayıcı Eğitimi” 24-26 
Temmuz 2019 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 
Eğitime Şube Başkanımız 
Süleyman SOYLU katılarak 

kursiyerlere başarı 
dileklerinde bulundular. 
“Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Eğitimi” Prof. Dr. Nuh 
BOYRAZ, Arş. Görevlisi Dr. 
Nurettin KAYAHAN ve Dr. 
Galip ŞEF tarafından verildi.

18 Temmuz 2019 
tarihinde, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Ticaret 
Dairesi Başkanlığı, Piyasa 
Takip ve Değerlendirme 
Şube Müdürlüğü’nden 
ziyaretimize gelen yetkililere 
Konya Ovası’ndaki tarımsal 
ürünlerin genel durumları 
ve çiftçilerimizin beklentileri 
hakkında bilgilendirmelerde 
bulunduk.

Konya Şube adına 
Başkanımız Prof.Dr. 
Süleyman SOYLU, Tarımsal 
Hizmetler ve Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı’na atanan 
Mustafa YAZLIK’ı ziyaret 
ederek, başarı dileklerini 
iletti ve tarımsal konularla 
ilgili görüş alışverişinde 
bulundu.



54

MALATYA
19-20 Nisan 2019 
tarihlerinde Diyarbakır 
Şubemizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen 46. Dönem 
Bölge Toplantısına, Malatya 
Şube Başkanımız Fevzi 
ÇİÇEK katılım sağladı.  

22 Nisan 2019 
tarihinde, ilimizde yayın 
yapmakta olan Vuslat TV 
televizyonunda canlı olarak 
yayınlanan “Ökkeş CERİT 
ile Güne Dair” programına 
Şube Başkanımız Fevzi 
ÇİÇEK konuk oldu. 
Canlı olarak yayınlanan 
programda; yağışlar, 
yağışların su kaynaklarına 
ve kayısı yetiştiriciliğine 
etkileri konusunda 
üreticileri bilgilendirici 
değerlendirmeler yapıldı. 

26 Nisan 2019 tarihinde,  
ilimizde yazılı yayım 
yapmakta olan Yeni 
Malatya Gazetesi ile 
internet yayını yapan 
Malatya Haber Gazetesi,  
Şube Başkanımız Fevzi 
ÇİÇEK ile bir röportaj 
gerçekleştirdiler. Röportaj 
sırasında ÇİÇEK, ilimiz 
ekonomisi ve tarımsal 
üretim ile bölge nüfusunun 
istihdamı için oldukça 
önemli bir yeri olan kayısı 
yetiştiriciliği, fenolojik süreç 
ile iklim seyrinin olası etkileri, 
ilkbahar geç donlarının 
etkilediği bölgeler, içinde 
bulunduğumuz dönemdeki 
yağışların meyve tutumuna 
etkileri konularında 
açıklamalarda bulundu. 

31 Mart 2019 tarihinde 
yapılan yerel seçimler 
sonucunda Battalgazi 
Belediye Başkanı seçilerek 
görevine başlayan Osman 
GÜDER’e hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunduk. 

Ziyaret Şube Başkanı Fevzi 
ÇİÇEK, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Kadir ÖZTÜRK, 
Adil ÖNAL, Eyüp TEKİR, Yasin 
EKİCİ ve Şahin ÇELİK’in 
katılımı ile 7 Mayıs 2019 
tarihinde gerçekleştirildi. 
Aynı zamanda Veteriner 
Hekim olan Osman GÜDER 
ile belediye tarafından 
tarımsal konularda 
yapılabilecek çalışmalar 
hakkında düşüncelerimizi 
anlatarak, başarı 
dileklerimiz iletildi. Ayrıca 
ilimiz merkez ilçelerinden 
Yeşilyurt Belediye Başkanı 
Mehmet ÇINAR’a da 
ziyaret gerçekleştirildi. Şube 
Yönetim Kurulu olarak 
gerçekleştirilen ziyarette 
başarı dileklerimizi ilettik. 

10 Mayıs 2019 tarihinde, 
Doğanşehir İlçe 
Kaymakamlığı, Belediye 
Başkanlığı ve İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü 
işbirliğiyle sera uygulama 
alanında üretimi başarıyla 
gerçekleştirilen sebze 
fideleri üreticilere törenle 
dağıtıldı. İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü kampüs 
alanında düzenlenen 
törene, İlçe Kaymakamı 
Murtaza ERSÖZ, Belediye 
Başkanı Vahap KÜÇÜK, 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürü Demet 
KÖKSAL, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Emre SÜLÜ, 
kurum amirleri, Malatya 
Şube Başkanımız Fevzi 
ÇİÇEK, Doğanşehir Esnaf 
Kefalet Kooperatifi Başkanı 
İsmet BAYRAM, teknik 
personeller ile üreticiler 
katıldılar.

17 Mayıs 2019 tarihinde, 
ilimizde Büyükşehir 
Belediyesi tarafından her 
yıl ramazan ayı içerisinde 
düzenlenen “Malatya’da 

Yaz Sohbetleri” programı 
bu yılda İlimizde yayın 
yapmakta olan Ertv ve 
Vuslat tv ortak yayını ile 
Hülya Kaya ev sahipliğinde 
yapıldı. Programa konuk 
olarak Şube Başkanımız 
Fevzi ÇİÇEK katılarak; 
tarımsal konular, 
İlimizde genel sosyal 
ve ekonomik durumun 
değerlendirilmeleri 
konularında ODAmız 
görüşlerini dile getirdi. 

İlimizde 5 yıl aradan sonra 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yeniden 
düzenlenen “23. Uluslararası 
Malatya Kayısı Festivali” 
kapsamında bir dizi 
program gerçekleştirildi. 
1-17 Temmuz 2019 
tarihlerinde, festival 
kapsamında gerçekleştirilen 
“En İyi Yaş Kayısı 
Yarışması”nda ODA’mız 
adına Şube Başkanımız 
Fevzi ÇİÇEK jüri başkanlığı 
görevini üstlendi. Yarışmada 
Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu 
kayısı çeşitlerinde en iyi 
kayısı seçimi yapıldı. 

TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu ev sahipliğinde 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Toplantı salonunda 20 
Temmuz 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen Kadın 
Kurultayı’na katılım sağladık. 

İlimizde yayın yapmakta 
olan Malatya Söz Gazetesi 
ve Net Haber Gazetesi, 
Şube Başkanımız Fevzi 
ÇİÇEK ile 26 Temmuz 
2019 tarihinde röportaj 
yaptı. Röportaj sırasında 
Şube Başkanımız ÇİÇEK; 
hububat yetiştiriciliğinde 
genel durum, ilimizde 
üretim miktarı, içinde 
bulunduğumuz üretim 
sezonundaki genel 
durumu değerlendirerek, 

ayrıca çiftçilerimize; 
üretim, verim, hastalık ve 
zararlılar ile anız yakımı 
konularında bilgilendirme 
ve tavsiyelerde bulundu.

Malatya Nethaber 
Gazetesi, Şube Başkanımız 
Fevzi ÇİÇEK ile 6 Ağustos 
2019 tarihinde bir röportaj 
yaptı. Röportaj sırasında 
Şube Başkanımız ÇİÇEK 
bölgemizde hasadı 
tamamlanan kayısı ve 
yetiştiriciliği ile ilgili mevcut 
durumu değerlendirerek, 
hasat sonrası bakım 
çalışmaları, ürün muhafaza 
ve metotları ile pazarlama 
stratejileri hakkında 
bilgilendirmede bulunarak,  
ODA’mız görüşlerini dile 
getirdi. 

7 Ağustos 2019 tarihinde 
Doğanşehir İlçe 
Kaymakamlığı, Belediye 
Başkanlığı ve İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 
sera uygulama alanında 
üretilerek 10 Mayıs 2019 
tarihinde dağıtım törenine 
katıldığımız sebze fidelerinin 
çiftçi şartlarında yetiştiriciliği 
yapılan sebzelerin tarla 
gününe katıldık. 
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MANİSA

9 Mayıs 2019 tarihinde 
yeni seçilen Belediye 
Başkanlarından Saruhanlı 
Belediye Başkanı Zeki 
BİLGİN’i, Akhisar Belediye 
Başkanı Besim DUTLULU’yu, 
Akhisar İlçe Tarım 
Müdürü Ahmet KILIÇ’ı ve 
meslektaşlarımızı, Akhisar 
Belediyesi Tarım Müdürü 
meslektaşımız Bedri TÜRK’ü 
Manisa Şube Yönetimi 
olarak ziyaret ettik.

Manisa ve çevresinde 
faaliyet gösteren Jeotermal 
Elektrik Santrallerinin çevreye 
ve tarım alanlarına verdiği 
zararların araştırılması için 
Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulması amacıyla; 
Manisa Milletvekili A.Vehbi 
BAKIRLIOĞLU önderliğinde, 
Manisa Tabip Odası Başkanı 
Şahut DURAN, Şubemiz Y.K 
Üyesi İbrahim DEMRAN, 
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı 
Ali İhsan ÜLGEN, Salihli 
Çevre Derneği Başkanı 
Seçil Ege DEĞERLİ, Manisa 
Eczacı Odası Başkanı 
Devrim BALİ, Manisa Eczacı 
Odası 2.Başkanı Duygu 
Elmas MUTLU, Turgutlu 
Çevre Platformu Başkanı 
Vedat ÖZÇEMLEKÇİ ve 
sivil toplum kuruluşlarımızın 
yönetim kurulu üyelerinden 
oluşan bir heyetle 22 Mayıs 

2019 tarihinde, Mecliste 
grubu bulunan siyasi 
partileri ziyaret ederek Grup 
Başkanvekilleri ve Manisa 
Milletvekillerimizle görüştük.

28 Mayıs 2019 tarihinde 
MAOB Manisa Akademik 
Odalar Birliği, MLMD 
Manisa Lisesi Mezunlar 
ve Manisa Lisesi ile birlikte 
düzenlenen Manisa Lisesi 
1.Bahar Şenliği’ne katıldık. 
Manisa Akademik Odalar 
üyesi olarak, Manisa Şube 
Başkanımız Müjgan ŞENAY 
ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Dr. M. Edip KÖYLÜ’nün 
katıldığı etkinlikte ziraat 
mühendisliğini gençlerimize 
anlattık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
PAKDEMİRLİ tarafından 17 
Temmuz 2019 Çarşamba 
günü Ankara’da tanıtımı 
yapılan 3.Tarım Şurasına 
hazırlık için 3 aylık süreçte 
yapılacak toplantıların ilki 
Manisa’da gerçekleştirildi. 
Toplantıya Manisa Şube 
Başkanımız Müjgan 
ŞENAY, Şube II. Başkanımız 
Selçuk KARABAT, Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
İbrahim DEMRAN ve Çınar 
AYDOĞAN katıldı.

6 Ağustos 2019 tarihine, İşçi 
Savunma Derneği Başkanı 
Nazif GÜNDÜZ ve Başkan 
Yardımcısı Arzu ÇAKMAK 
Manisa Şubemizi ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında ortak 
paylaşımlarda bulunma 
kararı alındı.

MERSİN
5 Ağustos 2019 tarihinde 
Şubemizin Anamur İlçe 
Temsilcisi Mustafa GÜNGÖR 
ün yeni yerine Şube 
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

2 Ağustos 2019 tarihinde 
MTSO’nun ev sahipliğinde 
yapılan Mersin’in sorunlarının 
çözümü için yapılan 
dayanışma toplantısına 
Şube Başkanımız Deniz 
GÜRBÜZ ve II. Başkanımız 
İbrahim ARICI katılarak, 
meslek odaları olarak ortak 
fikirlerimizi dile getirdiler.

Mersin’de 7.si düzenlenecek 
olan Narenciye Festivali 
için 2 Ağustos 2019 
tarihinde Valilik nezdinde 
gerçekleştirilen toplantıya 
Şube II. Başkanımız İbrahim 
ARICI katıldı.

24 Temmuz 2019 tarihinde 
Mersin Büyükşehir Belediyesi 
Park Bahçeler Daire 
Başkanlığı tarafından 
yürütülecek olan şubemizin 
de katılım sağladığı “peyzaj 
mastır planı” na Şube 
Yönetim Kurulu Yazman 
Üyemiz Hacı Murat BERKSOY 
katılarak ilk adımı Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Vahap SEÇER’e sunumu 
yaptı.

Mersin Yenişehir 
Belediyesi’nin organize ettiği 
“kooperatifçilik paneli”ne 
Şube Başkanımız Deniz 
GÜRBÜZ katılım sağladı.

5 Temmuz 2019 tarihinde, 
Mersin Büyükşehir Belediyesi 
Kent Konseyi Genel 
Kurulu’na Şube Başkanımız 
Deniz GÜRBÜZ katılım 
sağladı.

5 Temmuz 2019 tarihinde, 
2020 yılında Mersin’de 
yapılacak olan ve 
şube olarak da destek 
verdiğimiz “Ulusal Turunçgil 
Kongresi”nin Danışma 
Kurulu Toplantısı’na Şube 
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ 
katılım sağladı.

5 Temmuz 2019 tarihinde, 
Mezitli Belediyesi Planlama 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmakta olan 1/1000 
İmar planı çalışmalarına 
Şube Başkanımız Deniz 
GÜRBÜZ katılım sağlayarak 
önerilerini sundu.

1 Temmuz 2019 tarihinde, 
Mersin Yenişehir Belediye 
Başkanı Abdullah ÖZYİĞİT’e 
hayırlı olsun ziyaretine Şube 
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ ve 
II. Başkanımız İbrahim ARICI 
katıldı. Ziyaret sırasında, 
Yenişehir Belediyesi ile 
şubemiz arasında tarımsal 
ortak projeler hakkında 
görüş alışverişinde 
bulundular.

28 Mayıs 2019 tarihinde, 
içerisinde bulunduğumuz 
Mersin Limonatası İcra 
Komitesi, Şubemizi ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında, 
Limonata Festivali için görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 
Mezitli Belediyesi ve Mersin 
Şubemizin ortaklaşa 
olarak düzenleyeceği 
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“Mersin’de Tarımsal 
Kalkınma ve Kooperatifçilik” 
konferansının, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi 
Tarımsal Daire Başkanlığı 
ve şubemiz ile beraber ön 
çalışması başlatıldı.

13 Mayıs 2019 tarihinde 
Mersin Limonata 
Festivali İcra Komitesi`ne 
Şubemizden II. Başkanımız 
İbrahim ARICI katılım 
sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 
Park ve Bahçeler Daire 
Başkanı olan Üyemiz Göher 
ŞAHİN’ne hayırlı olsun 
ziyaretine Şube Başkanımız 
Deniz GÜRBÜZ, II. Başkanımız 
İbrahim ARICI ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Savaş ALTAY 
katıldı. Ziyaret sırasında ortak 
projeler görüşüldü.

Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçilen şubemiz 
üyesi Vahap SEÇER’e 
Mersin Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz tarafından 17 
Nisan 2019 tarihinde hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunuldu. 
Ziyaret sırasında, tarımın 
sorunları ve ortak projeler 
görüşüldü.

Yeniden Mezitli Belediye 
Başkanı seçilen şubemiz 
üyesi Neşet TARHAN’a 
Mersin Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz tarafından 15 
Nisan 2019 tarihinde hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunuldu. 
Ziyaret sırasında, tarımın 
sorunları ve ortak projeler 
görüşülmüştür. 

Ak Parti Yenişehir Belediye 
Başkan Adayı Bekir 
TOPÇU, meclis üyesi 
adayı odamız üyesi Oğuz 
ÖZER ve beraberindekiler, 
Mersin Şubemize nezaket 
ziyaretinde bulundular. 
Ziyaret sırasında, Mersin 
tarımı, meslektaşlarımızın 

sorunları ve çözüm önerileri 
ile ilgili bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

Tarımsal Öğretimin 173. 
Yılı dolayısıyla Şubemiz 
tarafından düzenlenen 
geleneksel başak 
balomuza; Mersin Millet 
Vekili Cengiz GÖKÇEL, 
Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Vahap SEÇER, 
Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Hamit TUNA, 
Tarım ve Orman İl Müdürü 
Arif ABALI, Mezitli Belediye 
Başkan Adayı Neşet 
TARHAN, Mersin Karantina 
Müdürü Abdulkerim ÇİÇEK, 
Tarım ve Orman İl Müdür 
Yardımcısı Mustafa Nevzat 
ZAYİM, Mersin İl Koordinayon 
Kurulu ve Elektrik 
Mühendisleri Odası Mersin 
Şube Başkanı Seyfettin 
ATAR, Önceki Dönem ZMO 
Mersin Şube Başkanlarımız 
M. Kemal KARAOĞLU ve 
Mehmet ATEŞ, siyasi partiler 
il ve ilçe meclis üyeleri 
adayları, parti temsilcileri 
katıldı. 

11 Nisan 2019 tarihinde, 
Erdemli Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi (Tarım Lisesi) 
öğrencilerimize meslek 
seçimleri konusunda Şube 
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ 
ve Şube II. Başkanımız 
İbrahim ARICI ziraat 
mühendisliği ve tarımımız 
anlattılar.

11 Mart 2019 tarihinde 
MTSO Toplantı Salonu`nda, 
MTSO, ZMO ve Ziraat Odası 
ile ortak tarımsal projeler 
için bir araya geldik. Projeleri 
faaliyete geçirmek üzere 
komite oluşturuldu.

9 Mart 2019 tarihinde, 14. 
Mersin Tarım Fuarı Eğitim 
Salonu`nda, Şubemiz 
tarafından düzenlenen, 

Silifke Yüksekokul Müdürü 
Adem ÖZARSLANDAN ve 
Adana Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsü Dr. 
Mümine ÖZARSLANDAN 
sunduğu “Muz Alanlarında 
Nematodlara ve Fungal 
Hastalıklara Karşı Entegre 
Mücadele” eğitim semineri 
düzenlendi.

9 Mart 2019 tarihinde 
Şubemiz tarafından 
düzenlenen, Çukurova 
Üniversitesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ali KÜDEN`in sunduğu 
“Meyve Ağaçlarında 
Budama” eğitim semineri 
verildi.

8 Mart 2019 tarihinde,  
14.Mersin Tarım Fuarı Eğitim 
Salonu`nda, Şubemiz 
tarafından düzenlenen, 
Çukurova Üniversitesi Bitki 
Koruma Bölümü`nden Prof.
Dr. Rıfat ULUSOY ve Dr. A. Filiz 
Çalışkan KEÇE’ nin sunduğu 
“Meyve ve Sebze Zararlıları” 
eğitim semineri düzenlendi.

7-10 Mart 2019 tarihlerinde, 
14. Mersin Tarım Fuarı’nda 
standımızı; Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Burhanettin KOCAMAZ, 
İyi Parti Mersin Milletvekili 
Zeki Hakan SIDALI, CHP 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Vahap SEÇER, CHP 
Mersin Milletvekili Alpay 
ALPMEN, MHP Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı 
Hamit TUNA, MHP Mersin 
Millet Vekili Baki ŞİMŞEK, 
MHP Mezitli Belediye Başkan 
Adayı Serdar SOYDAN, CHP 
Yenişehir Belediye Başkan 
Adayı Abdullah ÖZYİĞİT, 
İyi Parti Mezitli Adayı Mert 
CANER, DP Akdeniz Belediye 
Başkan Adayı Mustafa 
AKGÜL, İyi Parti Yenişehir 
Belediye Başkan Adayı 
Hasan AHİ, ZMO Adana 

Şube Başkanı Abdullah 
DOĞAN, UTK Başkanı 
Kemal KAÇMAZ, önceki 
dönem Milletvekili Serdar 
KUYUCUOĞLU, önceki 
dönem başkanlarımız, 
Çukurova Üniversitesi 
öğretim üyeleri, Tarım İl 
Müdür Yardımcılarımız, 
şube müdürlerimiz, ilçe 
tarım müdürlerimiz, Adana 
ZMO- Genç Başkanımız ve 
Üyeleri, şube üyelerimiz, 
meslektaşlarımız ve 
çiftçilerimiz ziyaret etti. 

2 Mart 2019 tarihinde; 
Genel Merkez, Şubeler ve 
Temsilciliklerin katılımı ile 
Konya Şube ev sahipliğinde 
düzenlenen bölge 
toplantısına şubemiz adına 
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ ve 
II. Başkanımız İbrahim ARICI 
katılım sağladı. Toplantıda, 
şube üyelerimizin ve bölge 
tarımının sorunlarını dile 
getirerek, sorunların çözümü 
için taleplerini ilettiler. 

27 Şubat 2019 tarihinde, 
önceki dönem 
başkanlarımız ve yönetim 
kurulu üyelerimiz ile 
danışma kurulu toplantımızı 
gerçekleştirdik. Toplantıda; 
Üyelerimizin, tarımımızın 
sorunları, yaptığımız, 
yapacak olduğumuz 
çalışmalar ve projeler ile 
ilgili fikir alışverişleri yapıldı.

23 Şubat 2019 tarihinde, 
Mersin Tarım Kredi Bölge 
Müdürü Hilmi Tunahan 
EYİCE’ye şubemiz adına 
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ, 
II. Başkanımız İbrahim 
ARICI ve Yönetim Kurulu 
Yazman Üyemiz Hacı Murat 
BERKSOY tarafından nezaket 
ziyaretinde bulunuldu. 
Ziyaret sırasında, tarım ve 
meslektaşlarımızın gündem 
konuları görüşülüp bilgi 
alışverişi yapıldı.
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19 Şubat 2019 tarihinde, 
Mersin Akdeniz Ziraat Odası 
Başkanı Mahmut SAKALLI ve 
yeni yönetimine hayırlı olsun 
ziyaretine Şubemiz adına 
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ, 
II. Başkanımız İbrahim 
ARACI ve Yönetim Kurulu 
Yazman Üyemiz Hacı Murat 
BERKSOY katıldı. Ziyaret 
sırasında, ortak tarımsal 
projeler ve çalışmalar için 
değerlendirmeler yapıldı.

14 Şubat 2019 tarihinde,  
Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası`nın düzenlemiş 
olduğu “Mersin 
Başkanlarından Ne İstiyor?” 
konferansının, rapor 
toplantısına şubemiz adına 
II. Başkanımız İbrahim ARICI 
katılım sağladı.

Mersin Akdeniz Ziraat Odası 
Genel Kurulu`na Şubemiz 
adına Başkanımız Deniz 
GÜRBÜZ katılım sağladı. Tüm 
adaylara başarı dilekleri 
ileterek kazananın çiftçiler 
olacağı söyledi.

Mersin İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü İl Müdür 
Yardımcısı Mustafa 
Nevzat ZAYİM, Şube 
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ 
ve II. Başkanımız İbrahim 
ARICI’ya nezaket ziyaretinde 
bulundu. Ziyaret sırasında,  
tarımsal sorunlar ile ilgili bilgi 
alışverişlerinde bulundular.

Yenişehir Belediye Başkan 
Adayı Abdullah ÖZYİĞİT ve 
beraberindekiler, Şubemiz 
Yönetim Kuruluna nezaket 
ziyaretinde bulundular. 
Ziyaret sırasında, Mersin 

tarımı ve meslektaşlarımızın 
sorunları, çözümleri ile ilgili 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

İyi Parti İlçe Başkanı Buğra 
SAKINÇ ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Şubemize nezaket 
ziyaretinde bulundu. Ziyaret 
sırasında: Mersin tarımı ve 
meslektaşlarımızın sorunları 
ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu.

10 Ocak 2019 tarihinde, 
Mersin Üniversitesi, Toroslar 
Belediyesi ve Ziraat Odası 
işbirliği ile yürütülen “İklim 
Değişikliği Alanında 
Kapasitenin Geliştirilmesi” 
programına Şubemiz adına 
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ 
ve II. Başkanımız İbrahim 
ARICI katılım sağladı.

10 Ocak 209 tarihinde, 
Çalışan Gazeteciler 
Günü`ne Şubemiz adına 
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ, 
Yönetim Kurulu Yazman 
Üyemiz Hacı Murat BERKSOY, 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Ayşegül SELÇUK katılım 
sağladı.

Tarım Öğretiminin 173. 
Yılı kutlama etkinliği; 
Mezitli Belediye Başkanı 
meslektaşımız Neşet 
TARHAN, Tarım ve Orman İl 
Müdür Yardımcısı Mustafa 
Nevzat ZAYİM, İl Şube 
Müdürleri, Mersin Büyük 
Şehir Belediye Başkan 
Adayı meslektaşımız Vahap 
SEÇER, önceki dönem 
şube başkanlarımız, 
temsilcilerimiz, üyelerimiz ve 
basın mensuplarının katılımı 
ile gerçekleştirildi.

TMMOB Mersin İl 
Koordinasyon Kurulu 2018 
Futbol Turnuvası`nda 
2.lik kupasını ODA’mıza 
kazandırdı. 

SAMSUN
Samsun Şubesi Yönetim 
Kurulu tarafından 17 
Nisan 2019 Çarşamba 
günü saat 18.00 de Şube 
Toplantı Salonumuzda Şube 
Danışma Kurulu Toplantısı 
yapıldı. Şube yönetim kurulu 
üyelerimiz, önceki dönem 
Şube Başkanlarımız ve ZMO-
GENÇ üyelerimizin katılımı 
ile yapılan toplantıda; 
üyelerimizin, ülkemiz ve 
ilimiz tarımının sorunları, 
yaptığımız, yapacak 
olduğumuz çalışmalar 
ve projeler ile ilgili fikir 
alışverişinde bulunuldu.

1 Mayıs Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Günü 
dolayısıyla, Samsun 1 Mayıs 
Tertip Komitesince saat 
10.30 da yapılan Onur 
Anıtı’na çelenk koyma 
törenine Şube II. Başkanımız 
Muharrem SÖKMEN ve 
önceki dönem Şube 
Başkanlarımızdan Hayati 
TOSUN katılım sağladı. 
Öğleden sonra düzenlenen 
kortejde TMMOB pankartı 
arkasında yapılan yürüyüşe; 
Şube Başkanımız Tekin 
KARA, Şube II. Başkanımız 
Muharrem SÖKMEN, 
Yazman üyemiz Engin Erim 
BÜYÜKBAY, Sayman üyemiz 
Tarık ÖNCÜ, ZMO-GENÇ 
üyelerimiz ve önceki dönem 
Şube Başkanlarımızdan 
Murat AKAR ve Hayati 
TOSUN katılım sağladılar.

3 Mayıs 2019 tarihinde 
Şube Başkanımız Tekin KARA, 
II. Başkanımız Muharrem 
SÖKMEN, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Tarık ÖNCÜ 
ve önceki dönem Şube 
Başkanı Hayati TOSUN 
ile birlikte Samsun Gıda 
Kontrol Laboratuvarı Müdürü 
Osman AYDIN`a nezaket 
ziyaretinde bulunuldu. 
Ziyaret sırasında tarımsal 
konularda bilgi alışverişi 
yapıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk`ün, Kurtuluş 
Mücadelesini başlatmak 

üzere 19 Mayıs 1919`da ilk 
adımını attığı Samsun`da 
Milli Mücadele`nin ilk 
meşalesinin yakılışının 100. 
yıldönümü kutlu olsun. 
Şube Yönetim Kurulu ve 
üyelerimizin katılımıyla 19 
Mayıs Atatürk`ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 
coşkuyla kutlandı. 18 Mayıs 
2019 Cumartesi günü saat 
17.00`de 1919 Metrelik 
Bayrak ile Büyük Gençlik 
Yürüyüşüne, 19 Mayıs 2019 
Pazar günü saat 10.00`da 
Onur Anıtı`na çelenk 
koyma törenine, 19 Mayıs 
2019 Pazar günü saat 
21.30`da “19 Mayıs`ta Her 
Yer Samsun Herkes Mustafa 
Kemal Atatürk Bayrağını Al 
Sen de Gel” fener alayına 
katılım sağladık.

Şeker Bayramı nedeniyle 
6 Haziran 2019 Perşembe 
günü üyelerimizle buluştuk.

20 Haziran 2019 Perşembe 
günü, Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi Kapalı 
Spor Salonu`nda Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Ziraat 
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Fakültesi tarafından 
gerçekleştirilen mezuniyet 
törenine, Şubemiz yönetim 
kurulu adına Şube 
Başkanımız Tekin KARA ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Candan ÖZTÜRK katıldı. 
Ziraat Fakültesinde ilk üç 
dereceye giren ziraat 
mühendislerine Şubemiz 
Yönetim Kurulu adına 100. 
yılımızı da anımsatacak 
hediyeler takdim edildi.

Kurban Bayramı nedeniyle 
14 Ağustos 2019 Çarşamba 
günü üyelerimizle buluştuk.

Samsun Şube olarak 
bileşeni olduğumuz 
SAMÇEP (Samsun Çevre 
Platformu) tarafından 
Akkuyu`da yapılan Nükleer 
Santrale karşı “Uyan Türkiye 
Bugün Uyanmazsan, Birgün 
Nükleer Radyasyonun 
Öldürücü Etkisi Altında 
Uyanabilirsin!” başlıklı 
basın açıklamasına katılım 
sağladık.

Samsun Şube olarak 1 
Haziran 2019 tarihinde 
bileşeni olduğumuz SAMÇEP 
(Samsun Çevre Platformu) 
tarafından “Doğanın 
Talanına, Yağmasına, 
Kirletilmesine Karşı Gelin 
Birlikte Direnelim!”  başlıklı 
basın açıklamasına katılım 
sağladık.

Samsun Şube Başkanımız 
Tekin KARA, 14 Mayıs Dünya 
Çiftçiler Günü dolayısıyla 
açıklama yaptı. Gıdaya 
olan ihtiyacın nüfusla birlikte 
hızla arttığına dikkat çeken 
Kara, dünya nüfusunun 
her geçen gün artmasına 
karşılık tarım yapılan 
alanların ve su kaynaklarının 
giderek azaldığına vurgu 
yaptı.

Samsun Şube Başkanımız 
Tekin KARA, 14 Mayıs Dünya 
Çiftçiler Günü nedeniyle 
yaptığı açıklamada, dünya 
nüfusunun her geçen 
gün artmasına karşılık 
tarım yapılan alanların ve 
su kaynaklarının giderek 
azaldığına dikkat çekti.

TEKİRDAĞ
17 Nisan 2019 tarihinde,  
Tekirdağ Tabip Odası’nca 
düzenlenen “Sağlıkta 
Şiddete Hayır” basın 
açıklamasına katıldık.

17 Nisan 2019 tarihinde, 
ilimizde düzenlenen “Köy 
Enstitülerinin Kuruluşunun yıl 
dönümü” törenlerine katıldık.

Kırklareli Dokuzhöyükte 
yapılması planlanan termik 
santraller ilgili olarak yasal 
süreç konusunda yöre halkı 
ile bilgilendirme toplantısını 
21 Nisan 2019 tarihinde 
gerçekleştirdik.

Ülke genelinde yaşanan 
çocuk ölümleri ve 
tecavüzlerine dur demek 
amacıyla, ilimizde kadın 
platformları ve STK’larca 
düzenlenen “Çocuğuma 
Dokunma” basına 
açıklaması ve protestosuna 
26 Nisan 2019 tarihinde 
katıldık.

8 Mayıs 2019 tarihinde, 
Çerkezköy ve Vizede 
yapılması planlanan termik 
santrallerin ÇED sürecine 
katıldık. Yöre halkı ile birlikte 
bir toplantı ve protesto 
gerçekleştirildi.

14 Mayıs 2019 tarihinde, 
ilimizde Ziraat Odası 
başkanlığı tarafından 
düzenlenen “Dünya Çiftçiler 
günü” etkinliklerine katıldık. 
İlimiz Valilik Atatürk Anıtı 
önünde yapılan törende 
Oda’mız adına çelenk 
sunumu gerçekleştirdik. 

15-16 Mayıs 2019 
tarihlerinde, Şube’mizde 
Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Belgesi iki 
günlük vize semineri 
düzenledik.  

22 Mayıs 2019 tarihinde,  
ilimizde bu yıl eğitim- 
öğretime başlayacak olan 
Bahçeşehir Koleji’nin talebi 
doğrultusunda TMMOB’a 
bağlı Odaların üyelerine 
yönelik indirim protokolü 
imzalandı.

11 Haziran 2019 tarihinde, 
ilimizde kurulan Büyükşehir 
Belediyesi Gazeteciler 
Derneği’ni ziyaret ettik. 
Ziyaret sırasında, ilimiz 
sorunları ve çözüm önerileri 
konusunda fikir alışverişinde 
bulunuldu.

28 Haziran 2019 tarihinde,  
ilimizde bulunan Kent 
Konseyi 3.Genel Kurulu ve 
Seçime katılım sağladık. 

18 Temmuz 2019 tarihinde, 
ilimizde düzenlenen 
III. Tarım Şurası hazırlık 
toplantısına Şube olarak 
katılım sağladık.

19 Temmuz 2019 tarihinde, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Sürdürülebilir 
Tarım Çalıştayı toplantısına 
katıldık.

31 Temmuz 2019 tarihinde,  
Şube Yönetim Kurulu ile 
birlikte yeni atanan Tarım ve 
Orman İl Müdürünü ziyaret 
ettik. Ziyarette ilimiz tarım ve 
çevre sorunları konusunda 
fikir alışverişinde bulunuldu.
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TRABZON
Trabzon Şube Başkanımız 
Cemil PEHLEVAN, 26 
Nisan 2019 tarihinde 
desteklemeler ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. 
Başkanımız, “Hasbelkader 
arazisi tapuda fındık 
bahçesi diye geçen 
ama bahçeye bile 
girmeden destek alanlar 
var. Bir bakıyorsunuz fındık 
bahçelerini diken sarmış, 
bakımsızlık hat safhada. 
Bu destekleme biçiminin 
üretime faydası yok. Amaç 
nitelikli üretimi arttırmak 
ise alan bazlı gelir desteği 
ödeme sistemi terk edilip; 
ürün bazlı desteklemeye 
geçilmelidir” diye konuştu. 

5 Mayıs 2019 tarihinde Şube 
Başkanımız Cemil PEHLEVAN, 
sebze-meyve fiyatları 
ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. Sebze ve meyve 
fiyatlarının yeni hasat 
dönemine girilmesi ile 
birlikte düşeceğini söyledi. 
PEHLEVAN, “Yeni sezon 
sebze ve meyve çıkmaya 
başladı. Fiyatlar biraz daha 
uygun olacak. Hasatlar 
başlayacak, fiyatlar doğal 
olarak aşağı düşecek” dedi.

KKTC Trabzon Başkonsolosu 
Zalihe ERDEN 8 Mayıs 2019 
tarihinde Şubemizi ziyaret 
etti. Ziyarette ilimiz ve 
KKTC’nin tarımsal faaliyetleri 
ve ortaklaşa yapılabilecek 
çalışmalar konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu.. 

13 Mayıs 2019 tarihinde 
Şube Başkanımız Cemil 
PEHLEVAN yaptığı 
açıklamada, denizin 
doldurulması sonucu 
balıkların yumurtlayamadığı, 
balık türlerinde ve oranında 
azalma görüldüğünü belirtti.

Şube Başkanımız Cemil 
PEHLEVAN, 27 Mayıs 
2019 tarihinde yaptığı 
açıklamada Rusya’dan 
geri gönderilen ürünlerin 
sorunlu olmadığı yönündeki 
iddialara cevap verdi. 
PEHLEVAN, ne ithal 
edilen ürünlerde ne de 
ihraç edilenlerde titiz 
davranılmadığını söyledi.

Şube Başkanımız Cemil 
PEHLEVAN, 16 Haziran 
2019 tarihinde sebze 
üretim alanları ile ilgili basın 
açıklaması yaptı. Türkiye 
nüfusunun artmasına karşın 
sebze üretim alanlarının 
gerilemesi, örtü altı üretim 
yapılması, hasat edilen 
ürünlerin pazarlanma 
sorunu, üretim maliyetlerinin 
yüksekliği ve tarlasını 
ekmekten vazgeçen 
çiftçinin kırsalı terk ederek 
kentlere göç etmesi ve 
tüketici konumuna geçmesi 
gibi birçok sorunla ilgili 
açıklamalarda bulundu. 

21 Haziran 2019 tarihinde 
Şube Başkanımız Cemil 
PEHLEVAN; fındık ile ilgili 
belirsizliğin en kısa sürede 
giderilmesi, hasat dönemi 
başlamadan rekoltenin 
belirlenmesi, üretim 
maliyetinin üzerine yaşam 
payının koyularak çiftçinin 
alın terinin karşılığını alacağı 
taban fiyatının açıklanması 
ve aracıların ise bu taban 
fiyatın altında fındık 
almasının önüne geçilmesi 
ve milli fındık politikası 
oluşturulması ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. 

Şube Başkanımız Cemil 
PEHLEVAN 21 Haziran 
2019 tarihinde yaptığı 
açıklamada Sırbistan’dan 
yapılacak gıda ürünleri 
ithalatındaki tehlikelere 
dikkat çekti.

Trabzon ili Fındık Üreticileri 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği’nin 18 Temmuz 
2019 tarihinde yapılan, 
2019 yılı fındık fiyatları 
ve fındığın sorunları ve 
çözüm önerilerine yönelik 
basın açıklamasına 
katılarak rekoltenin bir an 
önce açıklanmasına, 
maliyetin belirlenmesine, 
bu maliyet üzerinden 
çiftçinin kâr payını koyarak 
bir fiyat açıklanmasına 
ve piyasayı düzenleyici 
devlet fındık alım politikası 
oluşturulmasına yönelik 
görüşlerimizi basın yoluyla 
kamuoyuyla paylaştık. 

21 Temmuz 2019 tarihinde 
Şube Başkanımız Cemil 
PEHLEVAN, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin zor coğrafi 
şartları, bölge insanını tarım 
üretimi yönünden olumsuz 
şekilde etkilemesi ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. 
Eskiden sahile yakın 
yerlerde yapılan seracılığın 
yapılaşma ve imar 
nedeniyle yüksek rakımlı 
yerlere kaydığını belirterek 
Karadeniz insanının tüm 
zorluklara rağmen dik 
yamaçlarda tarım yaptığını 
söyledi. 

24 Temmuz 2019 
tarihinde, Şube Başkanımız 
Cemil PEHLEVAN yaptığı 
açıklamada ilimizde yapımı 
sürdürülen Kanuni Yolu’nun 
Boztepe kısmında devamı 
olarak yapılan ve kentin 
silüetine çirkin bir viyadüğü 
yerleştiren yıkım karşısında 
görüşlerimizi bildirdi.

Şube Başkanımız Cemil 
PEHLEVAN, 26 Temmuz 
2019 tarihinde açıklanan 
fındık fiyatları ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. 
Giresun kaliteli kabuklu 
fındık için taban fiyatı 17 
TL, levant kalite fındığın 
kilogramı ise 16 lira 50 
kuruş olarak açıklanan 
fiyatlar için, fiyatı 18 - 19 
TL civarında beklediklerini 
ama açıklanan fiyatlara 
da olumsuz bakmadıklarını 

söyledi.  Fiyatın açıklanma 
zamanının da iyi olduğuna 
dikkat çeken PEHLEVAN, 
“Zamanlaması da güzel. 
Bizim istediğimiz zaten 
buydu.  Biz zaten her 
seferinde, fındık hasadı 
başlamadan fiyatın 
açıklanması gerektiğini 
söylüyorduk. Ona göre işçi 
yevmiyeleri belirlenecek, 
ona göre maliyetler belli 
olacak.  Geçen sene ki gibi 
olmadı. Fiyatın açıklanması 
güzel bir şeydir, ama 
devletin bunun arkasında 
durması ve alım politikası 
olması gerekiyor” diye 
konuştu. 

1 Ağustos 2019 tarihinde, 
Şube Başkanımız Cemil 
PEHLEVAN, Ortahisar 
Belediyesi tarafından önceki 
günlerde düzenlenen 
İmar Çalıştayı’nı eleştirdi. 
Çarpık yapılaşmanın 
ortaya çıkardığı kötü silüete 
engel olunabilmesi ve yeni 
yapılaşma alanlarında 
estetik bir silüetin ortaya 
çıkarılması için düzenlenen 
çalıştay ile ilgili “ Herşey 
göstermelik yapılıyor. İşler 
yapılıyor, sonra STK’lara 
‘gelin konuşalım” deniliyor” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

2 Ağustos 2019 tarihinde 
Şube Başkanımız Cemil 
PEHLEVAN, Dünyada 
sebzelere olan talebin 
hızlı bir şekilde arttığını 
belirterek artan nüfusa 
karşın ekim alanlarının her 
geçen gün daraldığını 
ifade etti. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde 
bulunan Başkanımız, giderek 
yok olmaya başlayan tarım 
arazileri için bir an önce 
tedbir alınmasını istedi. Atıl 
durumdaki seraları aktif hale 
getirilmesi ve imar planında 
sebze alanlarının belirtilmesi 
gerektiğini, ithal ürünlerin 
çiftçinin rekabet gücünü 
azaltacağından üretimden 
çekileceğini belirtti.

6 Ağustos 2019 tarihinde 
Şube Başkanımız Cemil 
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PEHLEVAN tarafından 
yapılan açıklamada; Ordu 
Altınordu Ziraat Odası 
Başkanı Atakan AKÇA’nın 
Ferrero firmasının hasat 
şenliğine katılan fındık 
üreticileri için yaptığı 
açıklamalara karşılık 
“Fındığı ihtiraslara çerez 
etmeyelim. Fındıkla ilgili 
açıklama yapmadan önce 
çokça düşünmek gerekir. 
Aksi takdirde çözüm değil 
sorun yaratılır. Böyle ifadeleri 
kabul etmek mümkün 
değil, hamaset dolu sözler. 
Ona menfaatçi, buna 
sahtekâr demek birlikteliği 
zedeler. Üreticinin alın terini 
düşünmesi, ürünün verimini 
arttırması adına yapılan 
çalışmalara katılması 
kadar tabi ne olabilir? 
Devlet, üretici, alıcı üçlü 
sacayağıdır, tabii ki bir 
araya gelecekler.” diyerek 
tepki gösterdi.

12 Ağustos 2019 tarihinde 
Şube Başkanımız Cemil 
PEHLEVAN, bölge tarımının 
korkulu rüyası Vampir 
Kelebeğin yine tehlikeli 
yüzünü gösterdiğini, bu 
böceklerin Karadeniz’in 
geleceğini tehdit ettiğini 
belirtti.

KIRKLARELİ 
Kırklareli Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu olarak, 24 
Nisan 2019 Çarşamba 
günü, Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet Siyam 
KESİMOĞLU`nu ziyaret 
ettik. Kırklareli Kent Konseyi 
yürütme kurulu üyesi olan 
ZMO Kırklareli İl Temsilcimiz 
de gerçekleştirilen 
nezaket ziyaretinde yer 
aldı. Kırklareli Belediye 
Başkanına aynı gün, TMMOB 
Kırklareli İl Koordinasyon 
Kurulunu temsilen, TMMOB 
Kırklareli İKK Sekreterliği 
görevini yürüten Kırklareli 
İl Temsilcimiz Dr. Erol 
ÖZKAN başkanlığında 
TMMOB İKK heyeti olarak 
da ziyaret gerçekleştirdik. 
Belediye Başkanına 

gerçekleştirdiğimiz her iki 
nezaket ziyaretinde, ikinci 
kez seçildiği belediye 
başkanlığı görevi için 
kendisini kutladık, yeni 
dönemdeki görevinde ve 
daha yaşanası bir Kırklareli 
için yapacağı çalışmalarda 
başarılar diledik. 
Kırklareli`nde her yıl 
düzenlenen “Sabahattin ALİ 
Kültür Günleri” ile ilgili olarak, 
bu yıl yapılacak etkinliklerle 
ilgili çalışmaları başlatmak 
ve taslak programı 
oluşturmak üzere, ÇYDD 
Kırklareli Şubesinin çağrısı 
ile 26 Nisan 2019 Cuma 
günü yapılan ön toplantıya, 
TMMOB İKK Sekreteri olan 
Odamız İl Temsilcisi Dr. Erol 
ÖZKAN, TMMOB Kırklareli İKK 
adına katıldı ve yapılacak 
etkinlikle ilgili görüş ve 
düşüncelerini aktardı. 
Kırklareli Kent Konseyi 
yürütme kurulu üyesi olan 
İl Temsilcimiz ÖZKAN, 
26 Nisan 2019 Cuma 
günü, Çernobil Nükleer 
Santralında yaşanan 
kazanın 33. yıl dönümü 
nedeniyle, patlamanın yol 
açtığı zararlar, ülkemize ve 
bölgemize yaptığı olumsuz 
etkiler vb. konularda, 
Kırklareli Kent Konseyi Doğal 
ve Kültürel Varlıkları Koruma 
Çalışma Gurubu tarafından 
yapılan basın açıklamasına 
katılarak, TMMOB Kırklareli 
İKK ve ZMO İl Temsilciliği 
adına destek verdi. 
İl Temsilcimiz yine aynı 
gün, Eğitimsen Kırklareli 
Şubesinde eğitim 
çalışanlarının sorunları 
ve çözüm önerileri 
konusunda yapılan basına 
açıklamasına da katılarak 
TMMOB İKK adına kurumsal 
destek verdi. 
Kırklareli Belediyesinin 
destekleri ile Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği 
Kırklareli Şubesi tarafından, 
28 Nisan 2019 Pazar günü 
düzenlenen bilgilendirme 
amaçlı konferansa katılarak 
destek verdik. 
Kırklareli`ndeki Emek 

Platformu bileşeni örgütlerin 
(DİSK, KESK, TMMOB, TTB) 
yerel birimlerinin aldıkları 
ilke kararı doğrultusunda, “1 
Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü”nde Edirne Emek ve 
Meslek Örgütleri tarafından 
Edirne İl Merkezinde 
düzenlenen kutlamalara 
katılarak destek verdik. 
Miting alanına yapılan 
yürüyüş kortejinde, il 
temsilciliğimiz yönetiminden 
ve odamızın ve TMMOB`ye 
bağlı diğer bazı odaların 
üyelerinden oluşan bir 
kısım mühendis ve mimarın 
katılımı ile TMMOB Edirne 
İl Koordinasyon Kurulu ile 
birlikte, TMMOB örgütlülüğü 
içerisinde yerimizi aldık.   
TMMOB Kırklareli İl 
Koordinasyon Kurulu olarak 
içerisinde yer aldığımız 
Kırklareli Emek Platformu 
tarafından, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimlerinin iptali 
ile ilgili olarak “Hukuksuzluğa 
Sessiz Kalmayacağız” 
teması ile 7 Mayıs 2019 
Salı günü yapılan basın 
açıklamasına bir kısım 
mühendis ve mimar 
katılarak destek verdik. 
Kırklareli Kent Konseyi`nin 
7 Mayıs 2019 Salı günü 
yapılan yürütme kurulu 
toplantısına, aynı zamanda 
Kent Konseyi yürütme Kurulu 
Üyesi olan İl Temsilcimiz 
Dr. Erol ÖZKAN katıldı 
ve toplantı gündemine 
ilişkin konularda görüş ve 
düşüncelerini aktardı.  
Kırklareli Tabip Odasının 
8 Mayıs 2019 Çarşamba 
günü, Türk Tabipleri Merkez 
Konseyinin bazı üyelerinin 
savaş karşıtı açıklamaları 
nedeniyle yargılanmaları 
sürecinde destek olmak 
amacıyla, ülke geneli ile 
eş zamanlı olarak yaptıkları 

basın açıklamasına, TMMOB 
Kırklareli İKK`yı temsilen 
katılarak kurumsal destek 
verdik. 
Kırklareli Toprak Koruma 
Kurulunun 9 Mayıs 2019 
Perşembe günü yapılan 
aylık olağan toplantısına, 
kuruldaki asil üyemiz olan 
il temsilcimiz katıldı ve 
gündeme ilişkin konularda 
odamız görüşlerini açıkladı. 
Kırklareli`nde önümüzdeki 
eğitim öğretim yılında 
faaliyete başlayacak 
olan özel bir eğitim 
kurumunun kurucu müdürü 
tanıtım amaçlı olarak 
yaptıkları kurum ziyaretleri 
kapsamında, 9 Mayıs 2019 
Perşembe günü, TMMOB 
Kırklareli İl Koordinasyon 
Kurulunu ziyaret etti.  
Odamızın İl Temsilciliği 
bürosunda gerçekleşen 
ziyarette, TMMOB İKK 
Sekreterliğini yürüten odamız 
İl Temsilcisi ile görüşmelerde 
bulundu. 
TMMOB Kırklareli İl 
Koordinasyon Kurulu olarak 
içerisinde yer aldığımız 
Kırklareli Emek Platformu 
tarafından, Soma Maden 
Faciasının 5. yıl dönümü 
nedeniyle, 13 Mayıs 2019 
Pazartesi günü anma 
ve basın açıklaması 
gerçekleştirildi. TMMOB 
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Kırklareli İKK adına katkı 
koyduğumuz ve aktif destek 
verdiğimiz anma ve basın 
açıklamasında, beş yıl önce 
yaşanan olayda hayatlarını 
yitiren 301 madenci anıldı 
ve konuya ilişkin hazırlanmış 
olan ortak basın açıklaması 
metni İnşaat Mühendisleri 
Odasından TMMOB İKK 
yönetim kurulu üyesi olan 
Erdem ERDİN tarafından 
okunarak kamuoyu ile 
paylaşıldı. 
“14 Mayıs Dünya Çiftçiler 
Günü” nedeniyle, Odamız İl 
Temsilcisi tarafından Kırklareli 
Ziraat Odası Başkanlığına 14 
Mayıs 2019 Salı günü ziyaret 
gerçekleştirildi. İl Temsilcimiz 
Dr. Erol ÖZKAN tarafından 
yapılan ziyarette, Kırklareli 
Ziraat Odası Başkanının 
nezdinde tüm çiftçilerimizin 
Dünya Çiftçiler Günü 
kutlandı.  
Greenpeace çevre örgütü 
temsilcisi tarafından İl 
Temsilciliğimize 14 Mayıs 
2019 Salı günü, tanışma, 
danışma ve çalışma 
ziyareti gerçekleştirildi. 
Gerçekleşen ziyarette, 
çevre ile ilgili bazı konularda 
görüş alış verişinde ve 
karşılıklı bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Kırklareli`nde 28-
29 Haziran 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek olan 
“29. Sabahattin ALİ Kültür 
Günleri” ile ilgili olarak, 
ÇYDD Kırklareli Şubesinde, 
17 Mayıs 2019 Cuma 
günü düzenleme kurulunun 
yaptığı hazırlık amaçlı 
3. çalışma toplantısına,  
TMMOB İKK ve ZMO adına İl 
Temsilcimiz katıldı.  
ÇYDD Kurucu Genel 
Başkanı Prof. Dr. Türkan 
SAYLAN`ın ölüm yıl dönümü 
nedeniyle, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme 
Derneği Kırklareli Şubesi 
tarafından, 18 Mayıs 2019 
Cumartesi günü yapılan 
basın açıklaması ve anma 
toplantısına, odamızı ve 
TMMOB İKK`yı temsilen il 
temsilcimiz katıldı. 
Kırklareli Kent Konseyinde 

21 Mayıs 2019 Salı günü 
yapılan basın toplantısına 
Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
Üyesi olan İl Temsilcimiz 
katıldı. Basın toplantısında 
27 Mayıs 2019 Pazartesi 
günü yapılacak olan Kent 
Konseyi Seçimli Genel 
Kurulu ile ilgili bilgilendirme 
ve bazı konularda 
açıklamalar yapıldı.  
TMMOB Kırklareli İl 
Koordinasyon Kurulu 21 
Mayıs 2019 Cuma günü, 
ZMO İl Temsilcimiz ve 
TMMOB İKK Sekreteri Dr. 
Erol ÖZKAN başkanlığında 
toplandı. Toplantıya 
odamızın İKK yedek üyesi 
temsilci yardımcımız 
Selçuk TANTA da katıldı. 
Toplantıda TMMOB 
gündemindeki güncel 
konular ve İstanbul`da 
yapılacak olan TMMOB 45. 
Dönem 3. Danışma Kuruluv 
Toplantısına katılım konusu 
görüşüldü.  
Kırklareli Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 23 Mayıs 
2019 Perşembe günü 
düzenlediği “Öğrenme 
Şenliği” konulu etkinliğe 
gelen davet üzerine, ZMO İl 
Temsilciliğimiz ve TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu adına 
katıldık.  
TMMOB Kırklareli İl 
Koordinasyon Kurulu 
adına, Odamız İl Temsilcisi 
ve TMMOB Kırklareli İKK 
Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN 
başkanlığında bazı odaların 
temsilcilerinden oluşan 
TMMOB İKK heyeti olarak, 
24 Mayıs 2019 Cuma günü, 
Kırklareli Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi ve Mühendislik 
Fakültesine ziyaretlerde 
bulunduk. Teknoloji 
Fakültesinde Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğretim 
Üyesi Evren ÇAĞLARER ve 
Fakülte Sekreteri Sacit AR 

ile görüştük. Mühendislik 
Fakültesinde ise Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi 
Ali KANDEMİR ile görüştük. 
TMMOB İKK adına yapılan 
her iki görüşmede, TMMOB 
Genel Merkezi tarafından 
yürütülen “Türkiye`de 
Mühendislik, Mimarlık ve 
Şehir Plancılığının Tarihsel 
Gelişimi ve Mevcut 
Durum Analizi” konulu 
araştırmanın sonuçları 
hakkında bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Ayrıca, bu 
konu üzerinde ve karşılıklı 
işbirliğine dayalı çalışma 
olanakları üzerinde 
görüşmeler yapılarak 
değerlendirmelerde 
bulunuldu. Üniversite 
Rektörüne ve diğer ilgili 
birimlere ulaştırılması 
amacıyla araştırma 
sonuçlarının yer aldığı 
kitaplardan teslim edildi.  
Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği 
Kırklareli Şubesince 
desteklenen öğrencilerin 24 
Mayıs 2019 Cuma akşamı 
yapılan mezuniyet ve başarı 
belgesi verme törenine, 
TMMOB Kırklareli İKK adına 
yapılan davet üzerine, ZMO 
İl Temsilcimiz ve TMMOB 
Kırklareli İKK Sekreteri Dr. Erol 
ÖZKAN katıldı. 
İstanbul`da, 25 Mayıs 
2019 Cumartesi günü 
yapılan TMMOB 45. 
Dönem 3. Danışma 
Kurulu Toplantısına, ZMO İl 
Temsilcimiz ve TMMOB İKK 
Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN ve 
İMO İl Temsilci Yardımcısı 

Erdem ERDİN TMMOB 
Kırklareli İKK adına katıldılar. 
Odamızın İl Temsilcisi ve 
TMMOB İKK Sekreteri ÖZKAN, 
söz alarak kürsüden yaptığı 
konuşmada danışma kurulu 
gündemi ile ilgili görüş 
ve düşüncelerini aktardı. 
Kırklareli İl Temsilcimiz 
katıldığı danışma kurulu 
toplantısında, Genel 
Başkanımız Özden GÜNGÖR 
ve TMMOB veya ZMO`nın 
bazı birimleri adına 
toplantıya katılan odamızın 
bazı üyeleri ile görüşmelerde 
de bulundu.  
Kırklareli Kent Konseyinin 
27 Mayıs 2019 Pazartesi 
günü yapılan seçimli genel 
kuruluna TMMOB Kırklareli 
İl Koordinasyon Kurulunu 
temsilen Odamız İl Temsilcisi 
ve TMMOB İKK Sekreteri 
Dr. Erol ÖZKAN katıldı. İl 
Temsilci Yardımcımız Selçuk 
TANTA ise genel kurula 
Ziraat Mühendisleri Odası İl 
Temsilciliği delegesi olarak 
katıldı. Kent Konseyi Başkanı 
ve Yürütme Kurulu üyelerinin 
seçildiği seçime iki aday liste 
katıldı. Kırklareli Üniversitesi 
Öğretim görevlisi Ali ÇAKIR 
Kırklareli Kent Konseyinin 
yeni başkanı olarak seçildi. 
Kırklareli Kent Konseyinin 
kurulduğu 2007 yılından bu 
yana 12 yıldır Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu Üyesi olarak 
görev üstlenmiş olan il 
temsilcimiz ÖZKAN, daha 
önceden açıkladığı irade 
beyanı doğrultusunda, 
yapılan bu genel kurulda 
yeniden aday olmayarak bu 
görevinden ayrıldı.  
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi 
Odasının 29 Mayıs 2019 
Çarşamba günü verdiği 
iftar yemeğine TMMOB İl 
Koordinasyon Kuruluna 
yapılan davet üzerine, 
TMMOB İKK Sekreterliği 
görevini yürüten Odamız 
İl Temsilcisi bazı odaların il 
temsilcileri ile birlikte katılım 
gösterdi. 
Odamız İl Temsilcisi Dr. Erol 
ÖZKAN, 30 Mayıs 2019 
Perşembe günü, Temsilcilik 
Yedek Yönetim Kurulu 
Üyeleri Levent KOÇ ve 
Serdem SAYGIN`ı Babaeski 
Alpullu ve Lüleburgaz`daki 
işyerlerinde ziyaret ederek 
oda çalışmaları ile ilgili 
görüşmelerde bulundu. 
İl Temsilcimiz, 31 Mayıs 
2019 Perşembe günü, 
yerel basın kuruluşu Manşet 
Haber gazetesini ziyaret 
ederek bazı konularda 
görüşmelerde bulundu.  
2018-2019 Eğitim Öğretim 
yılının tamamlanması 
nedeniyle, Eğitimsen 
Kırklareli Şubesinin 14 
Haziran 2019 Cuma günü, 
eğitim emekçilerinin ve 
öğrencilerin sorunları ve 
eğitim öğretimde yaşanan 
açmazlar konularında 
yaptığı basın açıklamasına, 
TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu ve odamız adına 
katılım sağladık. 
Kırklareli’nde İl Temsilciliğimiz 
tarafından Ziraat 
Mühendislerine yönelik 
olarak, 15-17 Haziran 2019 
tarihlerinde 3 gün süreli 
“Kamulaştırma Bilirkişiliği 

Eğitimi” düzenlendi. Eğitim 
15 Haziran 2019 Cumartesi 
günü ZMO İl Temsilcimiz 
Dr. Erol ÖZKAN`ın eğitimin 
amacına yönelik olarak 
yaptığı kısa açılış konuşması 
ile başladı. ZMO Genel 
Merkezi tarafından 
yetkilendirilen odamızın 
üyesi ziraat mühendisi 
eğiticiler Muharrem AKSOY 
ve Gürol ŞİMŞEK tarafından 
verilen eğitime Kırklareli il 
merkezi ile ilçelerden ve 
çevre illerden 15 kursiyer 
katıldı ve eğitim sonunda 
yapılan sınavda başarılı 
oldular. 
Kırklareli Toprak Koruma 
Kurulunun 19 Haziran 2019 
Çarşamba günü yapılan 
aylık olağan toplantısına, 
odamızın kuruldaki asil 
üyesi olan İl Temsilcimiz Dr. 
Erol ÖZKAN katıldı ve kurul 
gündemindeki konularda 
görüş ve düşüncelerini 
aktardı. 
İl Temsilcimiz ÖZKAN, 21 
Haziran 2019 Cuma günü 
Kırklareli Merkez İnece 
beldesi Belediye Başkanı 
Şahabettin VARDAR`a 
nezaket ziyaretinde 
bulundu. Gerçekleşen 
ziyarette, il temsilcimiz 
belediye başkanına 
odamız adına kutlama ve 
başarı dileklerini iletti ve 
bazı konularda görüş alış 
verişinde bulundu. 
İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN, 
Kırklareli Kent Konseyi 
Başkanlığı görevine yeni 
seçilen Öğretim Görevlisi Ali 
ÇAKIR`a, 26 Haziran 2019 

Çarşamba günü, ZMO İl 
Temsilciliğimiz ve TMMOB 
İKK adına nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi. İl Temsilcimiz 
yaptığı ziyarette, yeni 
göreve seçilmesi nedeniyle 
Kent Konseyi Başkanına 
kutlama ve başarı dileklerini 
iletti.  
Kırklareli`nde, 28-29 Haziran 
2019 tarihlerinde Çağdaş 
Yaşamı Destekleme 
Derneği Kırklareli Şubesi ve 
Kırklareli Belediyesi işbirliği 
ile düzenlenen ve TMMOB 
Kırklareli İl Koordinasyon 
Kurulu olarak destek 
verdiğimiz, “29. Sabahattin 
Ali Kültür Günleri”nin 28 
Haziran 2019 Cuma günü 
yapılan açılış törenine ve 
diğer bazı programlarına 
TMMOB İKK ve ZMO İl 
Temsilciliği adına katılarak 
destek verdik. 
Kırklareli Emek ve Demokrasi 
Platformu tarafından, 
Sivas Madımak Yangınının 
26. yılı nedeniyle, 2 
Temmuz 2019 Salı günü 
basın açıklaması yapıldı. 
TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu adına içerisinde 
yer aldığımız platformun 
basın açıklamasına, 
TMMOB İKK Sekreteri olan 
Odamız İl Temsilcisi ile 
odamıza ve TMMOB`ye 
bağlı bazı odalardan bir 
kısım mühendis ve mimar 
katılarak destek verdiler. 
Tüm Emekliler Sendikası 
Kırklareli Şubesi tarafından, 5 
Temmuz 2019 Cuma günü, 
bütçe, kamu çalışanları ve 
emeklilere yapılacak ücret 
artışları konularında yapılan 
basın açıklamasına TMMOB 
İKK ve odamız adına bir 
kısım mühendis ve mimar 
katılarak destek verdik. 
Çorlu tren kazasının 1. 
yıl dönümü nedeniyle, 8 
Temmuz 2019 Pazartesi 
günü, Çorlu, Edirne, 
İstanbul, Kırklareli ve 
Tekirdağ İl Koordinasyon 
Kurulları olarak kentlerde 
eş zamanlı ortak basın 
açıklaması yaptık. 
Odamızın İl Temsilciliği 

yönetim kurulu adına, 10 
Temmuz 2019 Çarşamba 
ve 18 Temmuz 2019 
Perşembe günleri, İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğündeki 
bazı üyelerimize baş 
sağlığı ve geçmiş olsun 
ziyaretlerinde bulunduk. 
Kırklareli Kent Konseyi 
Çevre, Kadın, Gençlik ve 
Engelliler Meclislerinin 17 
Temmuz 2019 Çarşamba 
günü yapılan seçimli 
genel kurullarına, ZMO 
İl Temsilciliği ve TMMOB 
Kırklareli İKK adına bildirilen 
delegeler birlikte katılım 
sağlayarak kurumsal 
temsiliyet görevlerimizi 
yerine getirdiler. 
Odamız İl Temsilcisi 17 
Temmuz 2019 Çarşamba 
günü, Sakatlar Derneği 
Kırklareli Şubesi Başkanlığı’na 
bir ziyaret gerçekleştirdi 
ve sivil toplum kuruluşlarını 
ilgilendiren bazı konularda 
görüş alış verişinde bulundu.

KÜTAHYA 

Kütahya İl Temsilcimiz 
Ahmet GÖKKAYA ile 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz; 
Ayşe ALTAY, Nesim ÇEVİK ve 
Yakup GEDİK 6 Mayıs 2019 
tarihinde Kütahya Belediye 
Başkanı Prof.Dr. Alim IŞIK’a 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Sohbet ortamında 
gerçekleşen ziyaret 
sırasında İl Temsilcimiz ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Belediye Başkanı IŞIK’a 
hayırlı olsun temennisinde 
bulunup çalışmalarında 
başarılar dilediler. 
Misafirlerini makamında 
ağırlayan Belediye Başkanı 
IŞIK, ziyaretten memnuniyet 
duyduğunu ifade edip 
konuklarına teşekkür etti.
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YİTİRDİKLERİMİZ
PROF. DR. ERCAN TEZER

Ankara 
Üniversi-
tesi Ziraat 
Fakültesi 
Tarım Ma-
kinaları 
Bölümü 

1960 yılı mezunu olan 
1853 sicil numaralı üye-
miz Prof.Dr. Ercan TEZER 
5 Temmuz 2019 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. 
Tezer, 1969–1983 yılları 
arasında Çukurova Üni-
versitesi Ziraat Fakülte-
si`nde dekanlık ve rektör 
yardımcılığı dâhil birçok 
görevde bulunmuştu. 
Üniversitelerde 23 yıl 
süren çalışmalarının ar-
dından 1983 yılında ayrı-
larak otomotiv sanayine 
geçmiş ve OSD Genel 
Sekreterliği görevinden 
17 Şubat 2015 tarihinde 
emekli olmuştu. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

PROF. DR. OĞUZ KILIÇ

1946 yılı 
Sam-
sun-Bafra 
doğumlu, 
Ankara 
Üniversi-
tesi Ziraat 

Fakültesi Ziraat Teknolojisi 
Bölümü 1969 yılı mezunu 
olan 5620 sicil numaralı 
üyemiz Prof.Dr. Oğuz 
KILIÇ, 9 Mayıs 2019 tari-
hinde yaşamını yitirmiştir. 
Kılıç, Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi 
ve Teknolojisi Anabilim 

Dalından 2003 yılında 
emekliye ayrılmıştı. Aile-
sine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza baş-
sağlığı dileriz.

DR. İSMAİL HAKKI 
ERDOĞDU

Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Hayvan Yetiş-
tirme Bölümü 1971 yılı 
mezunu olan 6381 sicil 
numaralı üyemiz Dr. İs-
mail Hakkı ERDOĞDU, 19 
Mayıs 2019 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. Erdoğdu, 
Türkiye Yem Sanayicileri 
Birliği`nin Genel Sekreter-
lik görevini yürütmüştü. 
Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

NERMİN PEKCAN

2062 sicil numaralı üye-
miz Nermin PEKCAN ya-
şamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

İBRAHİM ÖZBEK

1935 yılı Kars doğumlu, 
Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümü 
1960 yılı mezunu olan 
1857 sicil numaralı üye-
miz İbrahim ÖZBEK 15 
Mayıs 2019 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

YILMAZ BOLPOSTA

1938 yılı 
Erzurum 
doğumlu, 
Atatürk 
Üniversitesi 
Ziraat Fa-
kültesi Zirai 

Ekonomi Bölümü 1965 
yılı mezunu olan 3912 
sicil numaralı üyemiz Yıl-
maz BOLPOSTA, 16 Mayıs 
2019 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, seven-
lerine ve tüm meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

MEHMET ORHAN AKI

1933 doğumlu, Ege Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri Bölümü 1962 
yılı mezunu olan 3196 
sicil numaralı üyemiz 
Mehmet Orhan AKI ya-
şamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

MEHMET ALİ ORAN

1948 yılı Siirt doğumlu, 
Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Toprak Bölümü 
1970 yılı mezunu olan 
6253 sicil numaralı üye-
miz Mehmet Ali ORAN 
yaşamını yitirmiştir. Aile-
sine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza baş-
sağlığı dileriz.

KENAN OVAYURT

1938 yılı Erzincan-Kemah 
doğumlu, Ankara Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Bah-
çe Bitkileri Bölümü 1959 
yılı mezunu olan 1544 
sicil numaralı üyemiz Ke-
nan OVAYURT 9 Haziran 
2019 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, seven-
lerine ve tüm meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

OKTAY İŞYAR

2837 sicil numaralı üye-
miz Oktay İŞYAR yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, seven-
lerine ve tüm meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

GÜNGÖR AKÇALI

1936 yılı 
Burdur 
doğumlu, 
Atatürk 
Üniversi-
tesi Ziraat 
Fakültesi 

1962 yılı mezunu olan 
3805 sicil numaralı üye-
miz Güngör AKÇALI 10 
Haziran 2019 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Aile-
sine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza baş-
sağlığı dileriz.

ANSARİ BÜLENT KAPTAN

1932 yılı Antalya-Alanya 
doğumlu, Ankara Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Zirai 
Teknoloji Bölümü 1958 yılı 
mezunu olan 2184 sicil 
numaralı üyemiz Ansari 
Bülent KAPTAN yaşamını 
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yitirmiştir. Kaptan, Türkiye 
Yem Sanayicileri Birliği`n-
de müdür olarak görev 
almıştı. Ailesine, sevenle-
rine ve tüm meslektaşları-
mıza başsağlığı dileriz.

İ. UĞURLU TUNALI

1334 sicil numaralı üye-
miz İ. Uğurlu TUNALI ya-
şamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

ARİF SİNAN BİLGİHAN

1952 yılı 
Bolu do-
ğumlu, 
Ankara 
Üniversitesi 
Ziraat Fa-
kültesi Zirai 

Teknoloji Bölümü 1973 
yılı mezunu olan 35217 
sicil numaralı üyemiz Arif 
Sinan BİLGİHAN 8 Mayıs 
2019 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, seven-
lerine ve tüm meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

CAFER KURT

1965 yılı 
Ortaca 
doğumlu 
ve Cum-
huriyet 
Üniversitesi 
Tokat Ziraat 

Fakültesi Tarım Ekonomisi 
Bölümü 1988 yılı mezunu 
olan 37972 sicil numaralı 
üyemiz Cafer KURT 17 

Şubat 2019 tarihinde ya-
şamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

AYTEN ÇELİK

1943 yılı 
Kars do-
ğumlu 
ve  1970 
yılında zi-
raat fakül-
tesinden 

mezun olan 4105 sicil 
numaralı üyemiz Ayten 
ÇELİK 24 Haziran 2019  
tarihinde yaşamını yitir-
miştir. Çelik, 1985-2000 
yılları arasında Muğla 
Tarım İl Müdürlüğü`nde 
müdür olarak görev al-
mıştı. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

ORHAN KUZU

1142 sicil numaralı üye-
miz Orhan KUZU yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, seven-
lerine ve tüm meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

ŞÜKRAN KALELİ

1940 yılı 
Eskişehir 
doğumlu, 
Ankara Üni-
versitesi Zi-
raat Fakül-
tesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü 1965 yılı 
mezunu olan 3656 sicil 
numaralı üyemiz Şükran 

KALELİ yaşamını yitirmiştir. 
Kaleli, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı`nın Adana-Er-
zurum ve Ankara`da 
bulunan Teknik Ziraat Teş-
kilatı`nda çalışarak 1986 
yılında emekli olmuştu. 
Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

MUSTAFA ALTIOKKA

1969 yılı 
Malat-
ya-Arapgir 
doğumlu, 
Çukurova 
Üniversi-
tesi Ziraat 

Fakültesi Toprak Bölümü 
1988 yılı mezunu olan 
13747 sicil numaralı üye-
miz Mustafa ALTIOKKA 10 
Temmuz 2019 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Altıok-
ka, önceki dönemlerde 
Adana Şubemiz Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TMMOB 
Adana İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri olarak 
görev almıştı. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

ZAHİLE ACAR

1957 yılı 
Kırbaşı 
doğumlu, 
Ege Üni-
versitesi Zi-
raat Fakül-
tesi Toprak 

Bölümü 1983 yılı mezunu 
olan 49788 sicil numaralı 
üyemiz Zahile ACAR 12 

Temmuz 2019 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Aile-
sine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza baş-
sağlığı dileriz.

VELİ TOKER

1947 yılı Kırşehir-Mucur 
doğumlu, Ankara Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi 
Genel Zirai Bilgiler Bölümü 
1969 yılı mezunu olan 
5717 sicil numaralı üye-
miz Veli TOKER 22 Haziran 
2019 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Toker, Bursa 
Şubemizin 6. Dönem 
(2002-2003) Yönetim 
Kurulu üyeliğini yapmıştı. 
Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

ÖZGÜL BOSTANCI

1939 yılı Ordu doğumlu, 
Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bö-
lümü 1962 yılı mezunu 
olan 2565 sicil numaralı 
üyemiz Özgül BOSTANCI 
8 Ağustos 2019 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Aile-
sine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza baş-
sağlığı dileriz.

Mustafa NAZİKOĞLU

18. Dönem Anavatan 
Partisi (ANAP) Rize Mil-
letvekili olan 6644 sicil 
numaralı üyemiz Mustafa 
NAZİKOĞLU yaşamını yitir-
miştir. Ailesine, sevenleri-
ne ve tüm meslektaşları-
mıza başsağlığı dileriz.


