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Haber Bülteni

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI  

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 43. Dönem III. Danışma Kurulu, 
25-27 Ekim 2013 tarihlerinde Tekirdağ’da gerçekleştirildi. 
Danışma Kurulu’nun ilk gün çalışmaları kapsamında, ZMO Yedek 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Özgür SELVİ tarafından “ZMO Genç ve 
ODA İlişkileri”, ZMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hamdi ARPA 
tarafından “Tarımsal Yüksek Öğrenim” ve 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve Önceki Dönem Samsun Şube Başkanı Prof. 
Dr. Zeki ACAR tarafından “Cumhuriyet ve Tarım” konulu sunumlar 
yapıldı.
Danışma Kurulu toplantısının resmi açılışı, 26 Ekim 2013 Cumartesi 
günü gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Tekirdağ Şube Başkanımız Yrd. 
Doç. Dr. Cemal POLAT, Tekirdağ ve Trakya tarımı hakkında bilgi 
verdi. POLAT, Trakya’nın İstanbul’un zehirli atıklarından korunması 
gerektiğini vurguladı.
ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, tarım sektörüne yönelik 
değerlendirmelerde bulundu. Tarıma desteğin arttığı yönündeki 
açıklamalara karşın, tarım bütçesinin hiçbir zaman Tarım Kanunu’nda 
öngörüldüğü gibi GSMH’nin %1’i düzeyine çıkamadığını belirten 
TUNCER, “2002 yılı tarım desteklerine oranla 2011 yılında yaklaşık 
5, 2012 yılında ise 5.7 milyar liralık mutlak bir artış olmasına rağmen, 
2012 yılı itibariyle tarımsal desteklerin GSYH’ya oranı 2002 yılı ile 
aynı, yani halen 0.53 düzeyinde bulunmaktadır” dedi.
Tarım ürünleri ithalatının rekor üzerine rekor kırdığına dikkat çeken 
TUNCER, dış ticaretin 2011’de 3.6 milyar, 2012’de 2.1 milyar ve 
2013’ün 8 aylık döneminde de 1.8 milyar dolar açık verdiğini bildirdi. 
TUNCER, 2011 yılından, 2013’ün Ağustos ayına kadar 10.8 milyon ton 
buğday karşılığında 3.5 milyar dolar; 2.5 milyon ton mısır karşılığında 
792 milyon dolar ve 817 milyon ton çeltik karşılığında 374 milyon 
dolar ithalat bedeli ödendiğini kaydetti. 
Türkiye’nin giderek artan nüfusunu besleyebilmesi için tarımsal 
üretimini mutlaka artırması gerekirken aksine, çıkartılan yasalarla 
verimli tarım arazileri, ormanlar, meralar, kıyılar ve sit alanlarının rant 
uğruna sermayeye peşkeş çekildiğini anlatan TUNCER, şunları söyledi:
“Yalova TİGEM, Atatürk Orman Çiftliği, Taksim Gezi Parkı ve ODTÜ 
örnekleri önümüzdedir. 1990 yılından bu yana son 20 yılda toplam 
tarım alanı 27.8 milyon hektardan, 23.7 milyon hektara inmiştir. 
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Yani 4 milyon hektardan (40.000 km2) fazla tarım alanı kaybedilmiştir. 
Hal böyleyken tarım arazilerinin lüks otel inşaatları için tahsis edilmesine, 
bedava yem kaynağı meraların amacı dışında kullanılarak beton yığınlarına 
çevrilmesine ve kentlerimizin nefes almasını sağlayan yeşil alanların her geçen 
gün küçültülerek yok edilmesine asla izin verilmemelidir.”
Yaşanan olumsuzluklar sonucunda kırsalda yoksulluk giderek artarken, 
topraktan geçimini sağlayamayan çiftçinin de tarımdan koparak kentlere 
göç ettiğini belirten TUNCER, “Türkiye, tarım sektörüne gereken kaynağın 
aktarılması ve doğru politikaların uygulanması halinde açığı olan tarımsal 
üretimini birkaç yıl içinde kapatabilecek bir ülkedir. Ziraat Mühendisleri Odası 
bu hedefe ulaşabilmek için üzerine düşen katkıyı yapmaya her zaman hazırdır” 
dedi.
TUNCER, bitki koruma ürünlerinin bu alanda eğitim almış uzman kişiler 
olan ziraat mühendisleri tarafından satılması ve yine ziraat mühendislerinin 
gözetiminde uygulanması gerektiğini belirterek, “Bilinçsiz ve yanlış kullanım 
halinde insan sağlığı, doğal çevre ve tüm canlılar için hayati tehlikelere yol 
açabilen zirai ilaçların bu alana ilişkin eğitim almayan ve bilgi sahibi olmayan 
meslek grupları tarafından satılması doğru değildir” diye konuştu.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmet 
BAŞER, tarımın bir sanat dalı olarak kabul edilmesi ve alanda eğitimli 
kişilerin görev alması gerektiğini söyledi. 
Tekirdağ Belediye Başkanı Dr. Adem DALGIÇ, Trakya’nın İstanbul’un 
arka bahçesi olarak görüldüğünü ve çevrenin göz ardı edilerek doğa, toprak 
ve suyun kirletildiğine dikkat çekti. Son dönemde çevreye karşı duyarlılığın 
giderek arttığını belirten DALGIÇ, Ergene Havzası ve bölgedeki diğer arıtma 
tesislerinin tamamlanmasıyla sadece Trakya değil, Marmara Denizi’nin de 
kurtarılmış olacağını söyledi.
Tekirdağ Valisi Ali YERLİKAYA, toprağın parayla ölçülemeyecek kadar 
değerli olduğunu vurgulayarak, “Topraklarımıza sahip çıkalım, satmayalım” 
dedi.  
Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından, ODA’mız çalışmaları ve 
tarım sektörüne katkıları nedeniyle Tekirdağ Valisi Ali YERLİKAYA, Belediye 
Başkanı Op. Dr. Adem DALGIÇ, Vali Yardımcısı İl Genel Sekreteri Mustafa 

YEL ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz GÜNAY’a plaket verildi. 
Toplantının devamında, “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri, Gıda Sektörü, Bitki Koruma Alanı, Meslek İçi Eğitim Merkezi 
Çalışmaları, Özlük Haklarına İlişkin Çalışmalar / Mesleki Denetim ve İstihdam Sorunu, ODA Tüzesi, ODA Örgütlenmesi, ODA - Üye 
İlişkileri, Bilirkişilik, Mali İşler, e-ZMO Çalışmaları, Türkiye’nin Gündemi ve ODA’mız Politikaları” ele alındı. Danışma Kurulu, 27 
Ekim 2013 Pazar günü yapılan Şarköy gezisi ile sona erdi. 

43. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
31 Ekim 2013
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 43. Dönem 3. Danışma 
Kurulu’nu 25 – 27 Ekim 2013 tarihleri arasında Tekirdağ’da 
gerçekleştirmiştir. Toplantıda; ülkemiz tarımının içinde bulunduğu 
durum ile mesleki alanımızı ilgilendiren güncel gelişmeler 
tartışılmış, çözüm yolları üzerinde durulmuş ve özetle aşağıdaki 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
Türkiye tarımında özellikle 2000 yılından itibaren IMF ve 
Dünya Bankası tarafından uygulatılan neo-liberal politikalarla 
tarımsal destekleme sisteminin bütünlüğü bozulmuş; Tarım 
Satış Kooperatifleri işlevsiz hale getirilerek çiftçi örgütlenmesi 
zayıflatılmış, 2002 – 2013 yılları arasındaki 12 yılın 9’unda tarım 
ürünleri dış ticareti net açık vermiştir. Tarım – gıda sistemi giderek 
uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillenmekte ve ülkemizin gıda egemenliği çokuluslu şirketlerin güdümüne girmektedir. 
İşlenen tarım arazilerinde 2000 sonrası dönemde 2,5 milyon hektarı aşkın daralma neoliberal dönemin diğer önemli göstergesi olarak 
belirmiştir. Toplam işlenen tarım alanları 2000’den 2012’ye %10 oranında daralarak 26,4 milyon hektardan 23,8 milyon hektara 
gerilemiştir. Piyasa dinamikleri çerçevesinde tarım arazileri başka sektörlerin kullanımına tahsis edilirken, küçük üretici artan maliyetler 
nedeniyle üretimden vazgeçmekte ve tarım arazileri kaderine terk edilmektedir. 
Son üç yıldır pamuk, aspir ve zeytinyağındaki cüzi artışlar hariç yağ bitkileri, hububat, yemeklik dane baklagiller ve yaş çay yaprağına 
verilen destekleme primlerinde artış yapılmamıştır. 2013 yılı itibarıyla ekmeklik buğdayın alım fiyatı 720 TL/ton olarak açıklanmıştır. 
Son 10 yıllık dönemde TMO’nun buğday alım fiyatları 1,9 kat artmıştır. Buna karşılık kimyasal gübre fiyatlarındaki ortalama artış 3,2 
kat, mazot fiyatlarındaki artış ise 3 kat olmuştur. 
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Lüks yatlara ve gemilere rafineri çıkış fiyatı üzerinden verilen 
akaryakıt, çiftçiye yaklaşık 2,5 kat daha fazla fiyatla satılmaktadır. 
Çiftçilere verilen akaryakıt desteği akaryakıt fiyatı giderinin 
%10’unu bile bulamamaktadır. Bunun yanı sıra 2013 yılı için 
öngörülen toplam tarımsal destek miktarı, çiftçinin kullandığı 
mazotun vergisini bile karşılamaktan uzaktır. 
2012 yılında ayçiçeğinde ton başına 1.500 TL/ton fiyat 
açıklayan TRAKYABİRLİK, bu yıl fiyatı 1.170 TL/ton olarak 
belirlemiştir. Girdi maliyetlerinin artmasına karşılık ürün fiyatının 
düşmesi çiftçinin büyük tepkisine neden olmuştur. Bu gelişme 
doğrultusunda gelecek yıl ayçiçeği üretiminin önemli ölçüde 
düşmesi beklenmektedir. 
Ayçiçeğinde rekor üretime karşılık, 2013 yılının ilk 7 ayında yağlı 
tohum ve türevleri ithalatıyla, sıvı yağ-margarin ihracatı arasında 
1,6 milyar dolarlık açık oluşmuştur. Bu dönemde 2,2 milyar 
dolarlık ithalata karşılık, ihracat 600 milyon dolarda kalmıştır. 
Az sayıda alıcı ve buna karşılık 400 bin üreticisi olan fındık 
piyasasında, yüksek rekolte söylentileri ile oluşan fiyat düzeyi, fındık 
üreticisinin değil, tüccarın - ihracatçının yüzünü güldürmüştür. 
Fındık konusunda eklenmesi gereken bir başka önemli konu ise; 
2000 sonrası uygulanan Dünya Bankası programları çerçevesinde 
üretim alanlarının daraltılması istenilen fındığın en yüksek ihracat 
geliri sağlamaya devam etmesidir. Nitekim 2012 – 2013 ihracat 
sezonunda 301 bin ton fındık ihracatı yapılmış olup; bu rakam 
Cumhuriyet tarihinde fındık ihracatı bakımından bir rekordur. 
Fiyat belirlemesi yapılırken üreticinin söz hakkının olmadığı çayda, 
2013 yılı ÇAYKUR alım fiyatı toplamda 135 kuruş/kg olarak 
açıklanmıştır. Özel sektör açısından çayın fiyatı bu yıl da serbest 
(!) olmuş; özel sektör 70-90 kuruşa çay almaya devam etmiştir. 
Şeker üzerindeki politikalar bir yandan şekerpancarı üreticisi ve 
şeker fabrikalarını tehdit ederken, diğer yandan dışa bağımlılığı 
ortaya koymaktadır. Açılan ve kazanılan birçok davaya ve 
uyarılarımıza rağmen, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının 
uluslararası şirketlerin dayatmaları ile artması, şeker konusundaki 
olumsuzlukları artırdığı gibi mısır ithalatını da artırıcı bir etken 
olmaktadır. 
Girdi maliyetlerinin yüksek olmasına karşılık pamuk fiyatının aynı 
oranda artmaması nedeniyle zarar eden üretici pamuk ekiminden 
uzaklaşarak, farklı ürünlere yönelmektedir. Pamuk üreticisinin de 
sorunu verimlilik değil birçok tarım ürününde olduğu gibi yüksek 
girdi maliyetleridir. 
Tarım sigortaları uygulaması çiftçi ve ülke tarımının güvencesi 
açısından önemli görülmektedir. Tarım Sigortaları uygulaması 
zorunluluk arz etmesine rağmen beklenen düzeyin altında kalmış 
ve henüz tarımsal alanların ancak %15-20’inde uygulanır haldedir.  
Çiftçilerin tarım sigortası uygulamasına daha fazla katılımını 
sağlamak için, özellikle TARSİM-Üretici uyuşmazlığında itirazları 
değerlendirebilecek Hakem Heyetleri’nin oluşturulması özellikle 
yerelden talep edilmektedir.  
Taze meyve-sebze pazarlamasında üreticiler sattığı ürünün 
bedelini alamama gibi durumlarla sıkça karşılaşmaktadır. Ticaret 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle ‘çek’ in işlevsizleşmesi bu 
sorunun daha da artmasına neden olmuştur. Bunu giderecek bir 
pazarlama-satış sisteminin oluşturulması üretici güveni açısından 
önem taşımaktadır. 
On binlerce ailenin geçim kaynağı olan tütün üretiminde sözleşmeli 
üretim modeline dönülmesi ile birlikte üretici tek taraflı sözleşme 
koşullarını kabul eder hale gelmiştir. Firmalar-tüccar ve üretici 
arasında ortaya çıkan uyuşmazlık durumları üretici aleyhine 
işlemektedir. Bundan dolayı bu sorunun üzerine eğilecek ciddi ve 
bağımsız hakem heyetlerine gereksinim vardır. 
Son zamanlarda yeniden gündeme gelen kırmızı et sorununun 

en önemli nedenlerinden biri yüksek girdi maliyetleridir. Üretici 
hem bu nedenle, hem de ithalat politikaları nedeniyle maliyetin 
altında fiyatlarla hayvan satışı yapmak zorunda kalmıştır. Bu 
durum binlerce hayvan üreticisinin iflasına yol açmış ve “sıfır 
faizli” kredilerle kurulan birçok besi işletmesi de el değiştirmiş 
veya kapanmıştır. Öte yandan süt üreticisi sattığı 1 litre çiğ sütle 
1 kilo yem alamaz hale getirilmiştir. Hayvancılıkta uygulanan 
politikalar hayvan üreticisine darbe vururken, tüketiciyi de 
cezalandırmaktadır. Hayvancılıkta şirket tarımını öne çıkaran 
politikalar terk edilerek, mevcut üreticileri daha iyi duruma 
taşıyacak uygulamalara geçilmeli, var olan imkânlar bu ülkenin 
üreticileri için kullanılmalıdır. 

Türkiye’de tarımsal üretime ilişkin istatistiklerin güvenilir ve doğru 
bir zemine oturtulamamış olması, iktidarlara istatistikler üzerinde 
tasarrufta bulunma imkânı sağlayabilmekte; yetersizlik ve hatalar 
gündeme gelmektedir. Hayvan varlığında ve hayvansal üretimde 
popülâsyonun belirli bir dönemde biyolojik olarak artamayacağı 
kadar büyük rakamlar ortaya çıkmakta ve bu durum kuşku ile 
izlenmektedir. 

Tarımsal ilaç, gübre gibi tarımsal girdilerin Ziraat Mühendisleri 
dışında meslek grupları tarafından da satılması veya bu konudaki 
girişimler, bir yandan Ziraat Mühendisliği mesleğini, diğer yandan 
da güvenilir tarımı, tüketici sağlığını tehdit etmektedir. 

Tarımsal danışmanlık uygulaması ülke tarımına beklenen katkıyı 
getirmekten uzak kalmaktadır. Tarımsal yayım için gerekli 
eğitimlerin yetersiz olması tarımsal danışmanların etkililiğini 
kısıtlamakta, bir yandan da çiftçinin beklediği tarımsal bilgiye 
erişmesini geciktirmektedir. 

Son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personel 
alımlarında Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, 
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve Tütün Teknolojisi 
Mühendisleri sayılarının, ülkemiz tarımının potansiyeli dikkate 
alındığında, diğer meslek gruplarına göre az tutulması, ZMO 
tarafından kaygıyla izlenmektedir. 

6 Aralık 2012 tarihinde çıkarılan “Büyükşehir Yasası” ile il 
sınırları Büyükşehir Belediye sınırları haline gelmiş ve idari 
açıdan kır nüfusu %10’un altına inmiştir. Büyükşehir Yasası’nın 
kır nüfusunun refahı, yaşam maliyeti ve tarım arazileri ile doğal 
kaynakların amaç dışı kullanımı konusunda getireceği belirsizlikler 
kaygı ile izlenmektedir. ODA’mız bu konuda Yerel Yönetimleri 
duyarlı davranmada uyarıcı bir görev üstlenecektir. 

Küçük üreticilik ve köylülük ülkemizde hızlı bir tasfiye sürecindedir. 
Buna karşılık AB’de küçük üreticiliği ve aile işletmeciliğini 
destekleme, özendirme yeni politika aracı olarak daha fazla dikkate 
alınmaktadır. Ülkemizde de buna uygun politikaların geliştirilmesi 
ve bu konuda duyarlı olunması, gıda güvencesi ve sağlıklı tüketim 
açısından önemlidir. 

Sonuç olarak; Cumhuriyet’in 90 ncı yılını kutladığımız ülkemizde, 
izlenen tarım politikaları nedeniyle, kendine yetmeye çalışan bir 
ülke olma durumundan hızla uzaklaşılmakta, net tarım ithalatçısı 
ülke konumuna gelinmektedir. Yanlış uygulamalar nedeniyle 
ODA’mız çatısı altında örgütlü mühendislik dallarının tarımsal 
üretimdeki ağırlığı giderek azaltılmakta ve geleceğe ilişkin 
belirsizlikler daha da artmaktadır. Ziraat Mühendisleri Odası, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke tarımının kendi 
dinamiklerinin önceliği ile gelişmesi, çiftçinin refahı ve sağlıklı 
üretim ile tüketim konularındaki duyarlılığını ortaya koyacak ve 
bu hassasiyetini artırarak devam ettirecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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25-27 EKİM 2013 TARİHLERİ ARASINDA TEKİRDAĞ’DA DÜZENLENEN  
43. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI’NDA ALINAN KARARLAR 

1 – TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık konusunda pek çok sorun yaşanmaktadır. Mevcut sistemde, tarım danışmanları üzerinden şirketler para 
kazanırken, alanda çalışan meslektaşlarımız hak ettikleri ücreti alamamaktadır. Tarımsal danışmanlık eğitimleri yeniden başlatılmalıdır. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da bu yönde mevzuat hazırlıkları olduğu bilinmektedir. ODA’mız konuyu yakından takip 
ederek, üyelerimizi bilgilendirmeye devam edecektir. 

Hal Kanunu kapsamında tarım danışmanlarının ne gibi çalışmalar yapabileceği konusunda mevzuat incelenerek, gerekirse Sanayi 
Bakanlığı ile temasa geçilecektir.

Balıkesir Şubemizin, tarımsal danışmanlık konusunda açılan ve kazanılan dava ile ilgili bilgileri Genel Merkezimiz ve diğer şubelerimiz 
ile paylaşmasına karar verilmiştir.  

Tarımsal yayım ve danışmanlık konusunda tamamlayıcı eğitimler açılmaya önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. 

2 – GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA MEVZUATI ve İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL UYGULAMALARI  
Gıda işletmelerinde istihdamı zorunlu personel olarak çalışan ODA’mız üyelerinin yaşadıkları sorunların çözümü için hem kamu, hem de 
özel sektör nezdinde girişimlerimiz devam edecektir. 

Biyogüvenlik Kurulu’nun GDO’lu ürünlerin ithal edilmesine izin veren kararları izlenecek ve gerekli durumlarda hukuki yollara 
başvurulacaktır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı son dönemde şeker fabrikalarını ismiyle ihaleye çıkarma yerine, fabrikaların sahip olduğu taşınmazları 
parça parça satma yoluna gitmektedir. Bu kapsamda 2013 yılı içinde Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Samsun 
ve Tokat’ta Türkşeker’e ait pek çok taşınmaz özelleştirilmiştir. Şeker-İş Sendikası’nın da verdiği hukuk mücadelesiyle Kastamonu, 
Kırşehir, Yozgat, Çorum, Çarşamba, Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık 
görüşmeleri tamamlanmış olan ihalelerin de iptal edildiği bilgisine ulaşılmıştır. ODA’mız konuyu titizlikle takip edecektir.

3 – BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI 
Barkod ve reçete uygulamaları ile ilgili gelişmeler, ilaç bayileri ve mesai saatlerinin düzenlenmesi konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak, meslektaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilecektir.

Bakanlığın, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul 
ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında 
Yönetmeliklerin tek bir yönetmelikte birleştirilmesi konusundaki çalışmaları sürmektedir. ODA’mız yönetmelik hazırlık sürecine, gerek 
yazılı görüş bildirme, gerekse ziyaretler ve ikili temaslarla etkin katılım sağlayacaktır.

Gübre kullanımı ve denetim konusunda yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak İstanbul Şubemizce yazılı görüş hazırlanarak, Bakanlığa 
iletilmek üzere ODA’mıza gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

Bayilerin sektörel sorunlarını belirlemek, çözüm önerilerini tartışmak ve ilgilileri aynı çatı altında bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 
Zirai İlaç Bayileri Zirvesi’nin dördüncüsü Şubat 2014 tarihinde İzmir’de yapılacaktır.

4 – MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ (MİEM) ÇALIŞMALARI, ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR / MESLEKİ DENETİM 
VE İSTİHDAM SORUNU
Meslek İçi Eğitim Merkezimizce yapılan eğitimler sürdürülecektir. Manisa Şubemizin Biyoteknik Yöntemler konusunda yapacağı çalışma 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletilmek üzere Genel Merkezimize gönderilecektir. Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimlerine 
devam edilecektir. Detaylı Toprak Etüt ve Haritalama Eğitimleri, üyelerimizin talepleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde farklı illerde 
açılacaktır. Ayrıca toprak koruma konusunda daha az maliyetle daha kısa süreli kurslar yapılıp yapılamayacağı araştırılacaktır. 

ODA’mız 2B arazileri ve tarım topraklarının korunmasına yönelik sorumluluklarını önümüzdeki dönemde de yerine getirmeye devam 
edecektir.

Biyosistem mühendisliğinin konusunda yaşanan sıkıntıların çözümü ve ziraat mühendisliği ile denkliğinin sağlanması için YÖK ile 
yazışmalar yapılmasına karar verilmiştir. 
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BİLİRKİŞİ EĞİTİMLERİ
Genel Merkezimiz tarafından 6-8 Aralık ve 20-22 Aralık 2013 tarihleri arasında 2 
grup halinde bilirkişi eğitimleri düzenlendi. Mehmet Yüceler Toplantı Salonu’ndaki 
eğitimlerin açılışına ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Genel Sekreterimiz Kamil 
BAYRAM ve Genel Sekreter Yardımcımız 
Bülent TORUNBALCI katıldılar. 
ODA Başkanımız yaptığı konuşmada 
kursiyerlere kısaca bilgi aktardı. 

3 gün süren eğitim Medar KALKAN 
ve Ayşe ÖZDEMİR tarafından verildi. 

Eğitimin tamamlanmasının ardından yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler törenle 
sertifikalarını aldılar.

5 – ODA TÜZESİ
İstihdamı Zorunlu Personel Tip Sözleşmesi hakkında yapılan şikayete karşılık olarak Rekabet Kurumu’nca başlatılan incelemeye, 
ODA’mız, Gıda ve Kimya Mühendisleri Odası ile birlikte yazılı olarak itiraz etmiştir. Konu takip edilerek, gelişmeler hakkında örgütümüze 
bilgi verilecektir.

6 – ODA ÖRGÜTLENMESİ, ODA – ÜYE İLİŞKİLERİ 
Bilirkişilik ve eğitimler konusunda yaşanan sıkıntıları değerlendirerek çözüm üretmek amacıyla bir komisyon oluşturulmasına karar 
verilmiştir. Komisyon önümüzdeki günlerde Genel Merkezimizde toplanarak çalışmalarına başlayacaktır. 

ODA’mız tarafından tüm yurt genelinde 3’er günlük Bilirkişi Eğitimleri gerçekleştirilecek ve eğitim sonunda sınav yapılarak başarılı 
olanlara belge verilecektir. Önümüzdeki günlerde ayrıca Bilirkişi Eğiticilerinin Eğitimi planlanmaktadır.

ODA ve Üye ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından işsiz ve öğrenci üyelerimize yönelik ücretsiz meslek içi eğitim ve kursların yanı 
sıra toplantı ve söyleşi gibi etkinliklerin düzenlenmesine de önem verilecektir. Ayrıca İzmir Şubemiz tarafından öğrenci üyelerimiz için 
gençlik kampı gibi imkanlar araştırılacaktır. 

Periyodik yayınlarımız zamanında ve içeriği o dönemin tarımsal ve sosyal içerikli konularıyla ilgili bir şekilde hazırlanıp Şube ve 
Temsilciliklere gönderilecektir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu’muzun 26.07.2013 tarih, 6664 sayılı kararıyla, öğrenci kurultaylarının 2014’ten itibaren iki yılda bir, sonu 
çift rakamla biten yıllarda yapılması uygun görülmüştür.

7 –  MALİ İŞLER, e-ZMO ÇALIŞMALARI 
Şube Başkanlıkları ve İl Temsilcilikleri Çalışmalarına İlişkin Genelge tüm örgütümüze gönderilmiştir. Genelgeye uygun hareket edilmesi, 
özellikle belge ve ücretler konusundaki uygulamaların tek düzene oturtulması açısından büyük önem taşımaktadır.

ODA’mızın yaşadığı mali zorluklar göz önüne alınarak, tüm şube ve temsilciliklerimizin harcamalarını minimuma indirmeleri ve tasarruf 
sağlayıcı tedbirler almaları büyük önem taşımaktadır. Düzenlenen üyelik belgelerine ait Genel Merkez ödentilerinin zamanında ve 
eksiksiz olarak gönderilmesi konusunda Şubelerimizin daha özenli olmaları beklenmektedir. 

Şube ve Temsilciliklerimizin kasa toplamının belirlenen limiti aşması halinde, limiti aşan para miktarı aynı gün banka hesabına 
yatırılacaktır. Banka hesaplarında belirtilen limiti aşan miktarlar da her ayın sonunda Genel Merkeze gönderilecek ve bu bilgi Gelir-
Gider cetvellerinde görülecektir.

Tüm Şubeler ve İl Temsilcilikleri, demirbaş sayımlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da, yılsonunda yaparak, Genel Merkez’e göndereceklerdir.

8 – TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ, YAŞANAN GELİŞMELER KARŞISINDA ODA’MIZIN TAVRI
ODA’mızın 60. kuruluş yıldönümü kapsamında hazırlanacak kitap için, tüm şube ve temsilciliklerimizin tarihçelerini bir an önce Genel 
Merkeze iletmeleri gerekmektedir.

ZMO İl Temsilcilikleri ve Şube Yönetim Kurulu seçimlerinin 2013 Aralık ayında, Genel Kurulun ise Mart 2014 tarihinde yapılmasına 
karar verilmiştir.
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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şubesi Kurucu Başkanı Akın Özdemir, katledilişinin 35. yılında Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in verdiği “Hukuk ve Demokrasi” Konferansı ile anıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Dr. Turhan Tuncer; “Türkiye bugün 
demokrasinin hızla tasfiye edildiği, adaletin katledildiği bir süreci yaşıyor. Emek ve iş dünyası, meslek örgütleri, barolar, üniversiteler, 
aydınlar, yazarlar, sanatçılar, yazarlar, bilim insanları, öğrenciler, kısacası tüm toplum baskı altına alınmaya çalışılıyor” dedi. 
Açılış konuşmasından sonra söze başlayan Denizli Milletvekili İlhan Cihaner,  “1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Öğretimin yıldönümü kutlamalarında söz verilmek istenmeyen, bunun üzerine sadece tek cümle söyleyeceğini belirterek söz 
alıp  ‘İnsanı aç, toprağı aç, hayvanı aç olan bir ülkede kutlama yapılamaz, olsa olsa hesaplaşılır’ diyen Akın Özdemir’in anısı önünde 
saygı ile eğiliyorum” dedi.
Hukuk ve demokrasinin olmadığı yerde bu konuyu konuşmanın gereksiz olduğunu anlatan Cihaner, hak ve özgürlüklerin toplumsal 
mücadele sonucu kazanılması halinde kalıcı olacağını söyledi.
Hukukun keyfi uygulamalara teslim edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Cihaner, “Anayasa Mahkemesi kararına göre CHP İzmir 
Milletvekili Mustafa Balbay tahliye edilirken, MHP’li Engin Alan ve BDP’li 5 milletvekilinin tahliye edilmemesi yanlıştır. Tutuklu 
Milletvekillerinin tahliye edilmemesi hukukun keyfi uygulandığının ispatıdır” dedi. 
Seçilme hakkı ile ilgili olarak da %10 barajına değinen Cihaner; “Bu şekilde oluşan meclis ve siyasi yapıda demokrasiden söz edilemez. 
Siyasi iktidar sürekli olarak milli iradeye saygıdan bahsederken bunu kendi milletvekilleri ve partisi için korurken, diğer milletvekilleri 
için gerekli görmemesi iktidarın demokrasi anlayışını özetlemektedir” diye konuştu. 
İktidar ile cemaat arasında bir sorun, bir kavga var görünüyor diyen Cihaner konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İktidar ile cemaat arasında başlayan kavga Türkiye’deki demokrasi ile ilgili aydınlatıcı bir olaydır. Bu tartışmalar siyasi iktidarın siyasi 
sorumluluğu olmayan birileri ile iktidarı paylaştığının göstergesidir. Başbakan son açıklamasında bunlarla sandıkta hesaplaşacağını 
söyleyerek bu iktidar paylaşımını açık etmiştir.
Demokrasi paketi tartışılıyor. Hükümet demokrasi paketi adı altında özgürlük ve demokrasi getireceğim diyerek toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri konusunda yeni kısıtlayıcı kriterler getirmeye hazırlanıyor. Bu yeni kriterde ‘yurttaşın günlük yaşamını etkileyen eylemler’ 
şeklinde her yöne çekilebilecek ve her yoruma açık bir ifade kullanılıyor. En masumane ve demokratik hak arayışlarının dahi izlenip 
müdahale edilerek kayıt altına alınması ve hak arayanların fişlenmesi yasal hale getiriliyor.
Gezi Parkı Olayları’nda gencecik hayatlar yaşamdan koparıldı, binlerce insan yaralandı ama bunca ölüm ve yaralanmalara rağmen 
etkin bir soruşturma yapılmadı. Toplumun tepkisini azaltmak ve davanın takibini zorlaştırmak için davaların başka illerde görülmesine 
karar verdiler. İnsanların yaşam hakkı güvence altında değilken, bütün bunların sorumlusu olan Başbakan çıkıp, ‘Emri verdimse ben 
verdim’ diyebilmekte. Parlamentoda da ciddi bir kriz vardır, yasa yapma süreci parlamento dışında hazırlanıp düzenlenmektedir. AKP 
Milletvekilleri de neye evet, neye hayır dediklerini dahi bilmemektedirler. Ve sık sık meclis sohbetlerinde bunu dile getirmektedirler. 
Hatta CHP evet dediği için AKP’li milletvekilleri hayır diyerek kendi önergelerini reddetmişlerdir.  Meclis TV yayın saatleri yurttaşların 
ne olup bittiğini öğrenmelerini engellemek için azaltılmış ve yayınlar kısıtlanmıştır…
Diğer önemli bir konu Bütçenin denetlenmesidir. Halkın vergileri ile yapılan harcamaları halk adına parlamento denetler… İktidar son 2 
yıldır Sayıştay Raporlarını TBMM’ye getirmeyerek denetimden kaçırmaktadır.”
Akın Özdemir, 18 Aralık 2013 günü de mezarı başında yapılan törenle anıldı. Törende Mersin Şube Başkanımız Osman Tuğrul KUZU ve 
ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER konuşma yaptılar. Anma etkinliğine Akın Özdemir’in sevenleri ve dostları katıldı.

GENÇLER AKIN ÖZDEMİR’İ ANLATTI

ODA’mız öğrenci kolu ZMO Genç tarafından 14 Aralık 2013 Cumartesi günü “Gençler Akın Özdemir’i Anlatıyor” konulu etkinlik 
gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında ZMO Genç Temsilcisi Ece İRİCE ve ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER konuşma yaptılar. 
Daha sonra öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler ve fotoğraflar eşliğinde Akın Özdemir için hazırlanan sunum gösterildi. Sunum 
Erhan ERİKLİ tarafından okundu. Etkinlik, ZMO Genç üyesi öğrencilerin müzik dinletisi ile sona erdi. Büyük ilgi gören etkinliğe, II. 
Başkanımız Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN, Saymanımız Hamdi ARPA, Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ASLAN, Yönetim Kurulu 
Yedek Üyemiz Özgür SELVİ ve Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM katılım sağladılar.

AKIN ÖZDEMİR UNUTULMADI!
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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nca düzenlenen “Atatürk Orman Çiftliği: Harca Harca 
Bitiyorrr!” başlıklı forum, 28 Eylül 2013 Cumartesi günü Ankara Barosu Eğitim ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Forumun açılışında ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER ve 
CHP Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA birer konuşma yaptı. 

Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK’un forum hakkında bilgi vermesinin 
ardından, Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR, “Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Sorunların ve Çözüm 
Önerilerinin Toplumsallaştırılma Gereği Olanakları ve Kısıtları” konulu bildirisini sundu. 
Forumda, Prof. Dr. Koray HAKTANIR, “Ziraat Mühendisliği Açısından Atatürk Orman 
Çiftliği”; Prof. Dr. Yalçın MEMLÜK, “Peyzaj Mimarlığı Açısından Atatürk Orman Çiftliği”; 
Doç. Dr. Çağatay KESKİNOK, “Şehir ve Bölge Planlama Açısından Atatürk Orman Çiftliği”; 
Tezcan KARAKUŞ CANDAN, “Mimarlık Açısından Atatürk Orman Çiftliği” ve Av. Altan 
Görkem GÜRCAN, “AOÇ ve Hukuki Uygulamalar” konulu sunumlar yaptılar. Ankara 
Barosu Başkanı Avukat Sema AKSOY da, konu ile ilgili görüşlerini katılımcılar ile paylaştı. 
Forum, Prof. Dr. Cemal TALUĞ’un yönettiği ve bildiri sunanların konuşmacı olarak yer 
aldığı, “Atatürk Orman Çiftliği: Nereden? Nereye?” konulu Panel ile sona erdi. 

BURTARIM 2013 FUARI 
TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ. tarafından düzenlenen ‘BURTARIM 2013, Bursa 11’nci 
Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’ ile ‘BURSA 6’ncı Hayvancılık ve 
Ekipmanları Fuarı’ tanıtım açılışı 30 Eylül 2013 tarihinde Tüyap Bursa Fuar Alanı’nda 
yapıldı. Fuarın açılışında, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan ERSÖZLÜ, 
Bursa Valisi Münir KARALOĞLU, CHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odamız Genel Başkanı Dr. Turhan TUNCER 
ve Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali ÇELİK birer konuşma yaptı.  
Fuar açılış törenine, CHP Bursa Milletvekili ve önceki dönem şube başkanlarımızdan İlhan 
DEMİRÖZ, Şube II. Başkanımız Orhan SARIBAL, Saymanımız Dr. Fevzi ÇAKMAK, 
Yazmanımız Taner GÜLER, Yönetim Kurulu üyelerimiz Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU, Dr. 
Nurşen ÇİL ve Teberik KÖLGELİ de katıldılar.

Bursa Tarım Panelleri
Fuar alanında 4-5 Ekim 2013 tarihlerinde Şubemiz ve Bursa Ziraat Odaları tarafından 
“Bursa Tarım Panelleri” düzenlendi. Şubemiz tarafından yayınlanan ve basımı gerçekleşen 
‘Türkiye’de Tarımın Ekonomi-Politiği 1923-2013’ kitabına yazıları ile katkı sunan bilim 
insanları ve yazarların bazılarının katıldığı panel 4 Ekim 2013 tarihinde yapıldı. Panelin 
açılışında Şube II. Başkanımız Orhan SARIBAL, kitabın ve panelin gerçekleşmesinde 
katkısı olanlara teşekkür etti. ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER’in başkanlığını 
üstlendiği panele, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi 
ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Oğuz OYAN, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, ZMO İstanbul Şube 
Başkanı Ahmet ATALIK ve ‘Türkiye’de Tarımın Ekonomi-Politiği 1923-2013’ kitabımızın 
editörlüğünü yapan Şube üyemiz ve delegemiz Dr. Necdet ORAL konuşmacı olarak katıldı. 

5 Ekim 2013 Cumartesi günü ise ‘Tarladan Sofraya Kaliteli ve Yeterli Gıda Üretimi için 
Sürdürülebilir Tarımın Unsurları (Sistemleri)’ başlıklı panel gerçekleştirildi. Oturum 
başkanlığını Bursa Gemlik İlçesi Ziraat Odası Başkanı ve Bursa Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ziraat Yüksek Mühendisi Ali ÇELİK’in yaptığı panelde 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Köksal YAĞDI, Yrd. Doç. Dr. 
İlknur ALİBAŞ, Toprak Doç. Dr. Hakan ÇELİK, Prof. Dr. Senih YAZGAN, Doç. Dr. 
Barış KOVANCI, Köy-Koop Bursa Tarım-Koop. Birliği Başkanı Erdoğan YILDIZ ve 
Gürsu İlçesi Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez konuşmacı olarak yer aldı. Panel Şube 
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY’un kapanış konuşması ve plaket sunumları ile sona 
erdi. Etkinliğimizi Bursa Milletvekili Turhan TAYAN ve ZMO Çanakkale Şube Başkanı 
Hicri NALBANT da izledi.

FORUM 
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ:  
HARCA HARCA BİTİYORRR!.. 
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TZD’DEN ODA BAŞKANIMIZAÖDÜL 
Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin (TZD) Geleneksel 
Tarım Ödülleri 27 Ekim 2013 günü düzenlenen 64. 
Kuruluş yıldönümü etkinliğinde sahiplerini buldu. 

Önceki dönem başkanlarımızdan, CHP Ankara 
Milletvekili Gökhan GÜNAYDIN’ın da katıldığı 
törende, TZD tarafından ODA Başkanımız Dr. 
Turhan TUNCER’e “64. Yıl Tarımsal Dayanışma” 
dalında ödül verildi.

     
   ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİMİZ BÜROSUNU SATIN ALDI 

TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası 
Çorum İl Temsilciliği, 
halen çalışmalarını 
sürdürdüğü bürosunu, 
2013 yılı kamulaştırma 
bilirkişileri ve İl 
Temsilciliği Yönetim 
Kurulu üyelerinin 
yaptığı katkılarla satın 

almıştır. Çorum İl Temsilcimiz Yusuf ŞAHİNBAŞ, 10 Aralık 2013 
Salı günü ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER’i ziyaret ederek, 
meslektaşlarımızın katkılarıyla satın alınan temsilcilik binasının 
tapusunu verdi. Temsilciliğimizin artık kendisine ait olan binasında 
üyelerimize daha kaliteli hizmetler vereceğine yönelik inancımızla, 
binanın satın alınmasına katkıda bulunan 2013 yılı kamulaştırma 
bilirkişileri ve İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür 
ederiz.

TMMOB ZMO ANKARA İLİ DELEGELERİ BELİRLENDİ 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 44. Dönem Ankara İli Delege Seçimi Genel Kurulu, 
28-29 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Genel Kurul, 28 Aralık 2013 Cumartesi 
günü saat 14.00’te ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER tarafından açıldı. Saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkanlık Divanı oluşturuldu. Buna 
göre oybirliğiyle Sait Beyhan ÇINGI Başkanlığa, Sefa APAYDIN Başkan Yardımcılığına, 
Doğan YILMAZ ve KADRİYE KALINBACAK da üyeliklere getirildiler. Ankara İli Delege 
seçimlerinde basılı ve liste halinde blok oy kullanılmasına ilişkin olarak Başkanlık Divanı’na 
verilen öneri, oybirliğiyle kabul edildi. Daha 
sonra Turhan TUNCER ve arkadaşları tarafından 
verilen Çağdaş Ziraat Mühendisleri Grubu 
Delege Adayı Listesi, Genel Kurul’un bilgisine 
sunuldu. Başka adaylık önerisi olmadığı için 
Başkanlık Divanınca adayların İlçe Seçim 
Kurulu’na bildirilmesi ve 29 Aralık 2013’te 
seçimlerin yapılması kararlaştırılarak toplantı 
sona erdirildi. ODA’mızda 29 Aralık 2013 Pazar 
günü yapılan seçimle de Ankara Delegeleri 
belirlendi.

DÜNYA GIDA GÜNÜ’NÜ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NDE KUTLADIK 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda 
Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri 
Odası tarafından Dünya Gıda Günü etkinlikleri 
kapsamında, 6 Ekim 2013 Pazar günü 
Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonu 
Bahçesi’nde piknik düzenlendi. 

Pikniğe, ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 
II. Başkanımız Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN, 
Saymanımız Hamdi ARPA, Yazmanımız Caner 
AKSAKAL, Yönetim Kurulu üyelerimiz 

Özden GÜNGÖR ve Murat ASLAN, Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM, Genel 
Sekreter Yardımcımız Bülent TORUNBALCI, çalışanlarımız, üyelerimiz, öğrencilerimiz, 
akademisyenler ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Etkinlikte, Kimya 
Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet BESLEME (üç oda adına), Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ahmet KAVAK ve FAO Türkiye 
Temsilcisi Mustapha SİNACEUR birer konuşma yaptılar. Konuşmaların tamamlanmasının 
ardından FAO tarafından, ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Gıda Mühendisleri Odası 
Başkanı Petek ATAMAN ve Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet BESLEME’ye 
birer teşekkür plaketi verildi. Üyelerimiz, aileleriyle birlikte katıldıkları piknikte hoşça vakit 
geçirdiler. 
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GDO’YA HAYIR PLATFORMU BASIN TOPLANTISI
GDO’ya Hayır Platformu, Biyogüvenlik Kurulu’nun GDO’lu ithal mısırın “hayvan yemi” 
olarak kullanılmasına izin veren kararlarının yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulması 
ile ilgili olarak, 14 Aralık 2013 Cumartesi günü bir basın toplantısı yaptı.  ODA’mızda 
gerçekleştirilen toplantıda basın açıklaması TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. 
Turhan TUNCER tarafından okundu. Basın toplantısına Çevre Mühendisleri Odası Başkanı 
Baran BOZOĞLU, Tüketici Hakları Derneği Genel Sekreteri Şirzat Mugan ve Ekoloji 
Kolektifi’nden avukat Emre Baturay ALTINOK katıldı. Toplantıda okunan basın açıklaması 
metni aşağıdadır:

 DANIŞTAY:“İHTİYATİLİK (ÖNTEDBİRLİLİK) YAKLAŞIMI” GDO’LU ÜRÜN İTHALATINDA TARTIŞMASIZ BİR ŞEKİLDE 
UYGULANMALI, BİLİMSEL BELİRSİZLİK VE RİSKİN OLDUĞU YERDE İTHALATA İZİN VERİLMEMELİDİR…

BİYOGÜVENLİK KURULU’NCA İZİN VERİLEN 16 ADET TRANSGENİK MISIR VE 3 ADET TRANSGENİK SOYA ÇEŞİDİNİN 
HAYVAN YEMİ OLARAK İTHALATI VE PİYASAYA SÜRÜMÜ DERHAL DURDURULSUN

İTHALİNE İZİN VERİLEN TÜM ÜRÜNLER DERHAL TOPLATILSIN 
GDO’LU ÜRÜNLERİN ETKİ VE İZLEME RAPORLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILSIN

14.12.2013 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Biyogüvenlik Kurulu’nun 24.12.2011 tarih, 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MON810 ve 
MON88017xMON810 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verilmesi yönündeki 16 ve 18 nolu kararlarının 
yanı sıra 29.04.2010 günlü “GDO ve Hükümlerine Dair Uygulama Talimatı”nın yürütmesini durdurmuştur. 

Mahkemenin durdurma gerekçesinde ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, insan sağlığının, çevre sağlığının, biyolojik 
çeşitliliğin ve gıda güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, taraf devletlerin konuya ihtiyatilik (öntedbirci) ilkesi çerçevesinde 
yaklaşmaları gerektiği vurgulanmıştır. Danıştay, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği İktisadi İşletmesi, Beyaz Et Sanayicileri ve 
Damızlıkçılar Birliği Derneği, Yumurta Üreticileri Birliği tarafından genetiği değiştirilmiş söz konusu iki mısır çeşidinin Türkiye’de yem 
olarak ithalatına ve piyasaya sürülmesi için yapılan başvuru neticesinde verilen ithalat izninin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. 

Kararda, transgenik mısırların incelenmesi için Biyogüvenlik Kurulu tarafından oluşturulan Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo 
Ekonomik Değerlendirme Komitesi’nin değerlendirme raporları hazırladığı, bu raporlarda anılan transgenik ürünlerin gen aktarımı 
yönteminin ürettiği besin değeri, alerjik ve toksik etkileri ile çevreye olası gen geçişlerinden kaynaklanabilecek risklerinden açıkça 
bahsedildiğine dikkat çekilmiştir. Transgenik mısır çeşitlerinin yaygın olarak yetiştirildiği ABD ve Kanada’da yabani mısır çeşidinin 
bulunmamasına rağmen ülkemizde geleneksel mısır çeşitlerinin yetiştirildiği ve izin verilen transgenik mısır çeşitlerinin sakıncalarını 
gösteren bilimsel çalışmaların göz ardı edildiği belirtilmektedir. 

Anılan değerlendirmeler karşısında, söz konusu genetiği değiştirilmiş mısır çeşidinin hayvan yemi olarak kullanılmasının insan, hayvan 
ve bitki sağlığı ile çevreye ve biyoçeşitliliğe zararlı olmadığı, dolayısıyla güvenli olduğu sonucuna ulaşabilmenin hukuken olanaklı 
olmadığı vurgulanmıştır. İnsan, hayvan, bitki sağlığı, çevre ve biyoçeşitliliği doğrudan ilgilendiren bu konuda “ihtiyatilik ilkesi” 
çerçevesinde hareket edilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekilen kararda, Biyogüvenlik Kanunu’nun 2/ü maddesinde öngörülen şekilde 
bilimsel yöntemlerle somut olarak risklerin ortaya koyulmadan transgenik mısırların hayvan yemi olarak kullanılması amacıyla ithaline 
ve piyasaya sunulmasına izin verilmesinin, idarelerin hukuki denetiminin yapıldığı Mahkemelerce korunamayacağı belirtilerek izin ve 
Talimat düzenlemesinin yürütmesi durdurulmuştur. 

Türkiye’de mısırın %75’inin hayvancılık sektöründe yem olarak kullanıldığı bilinmektedir. Danıştay’ın kararları doğrultusunda, 
özellikle kanatlı hayvanların beslenmesinde enerji kaynağı olan transgenik mısır izinlerinin derhal durdurulması gerekmektedir. Ayrıca 
Biyogüvenlik Kurulu’nca verilen ithalat izinleri devam eden 14 mısır ve 3 soya çeşidinin daha hayvan yemi olarak ithalatı ve piyasaya 
sürülmesine son verilmelidir. Söz konusu ürünlerin yurtiçinde dağıtım ağı incelenerek bu ürünlerin toplatılması, insan, hayvan, bitki 
sağlığı, çevre ve biyoçeşitliliği doğrudan ilgilendiren bu konuda “ihtiyatilik ilkesi”nin en katı şekilde uygulanması gerekmektedir. 
Genetiği değiştirilmiş mısır çeşidinin taşıma, kullanma veya muhafazası sırasında çeşitli yollarla ülkemizde üretilen geleneksel mısır 
çeşidine bulaşma olasılığı da göz ardı edilmemelidir. Bu kapsamda sulanabilir arazilerimiz artırılmalı ve sağlanacak teşviklerle mısır ve 
soya üretimi ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeye çıkarılmalıdır. Bu doğrultuda da tarıma gerekli bütçe ayrılmalıdır. 

Üreticinin üretim araçlarını belirleme ve toplumsallaştırabilme, toplumun gıdanın geleceğini bilme özgürlüğünün ortadan kaldırılmaması, 
ekolojik dengenin ve ekosistem işleyişinin bozulmaması, GDO’nun kendisinin veya özelliklerinin istenmeyen şekilde çevreye 
yayılmaması, yerel çeşitlerin devamlılığının tehlikeye düşürülmemesi için bu gıdaların ve tarımsal ürünlerin insan ve çevre sağlığını 
tehdit etmediğini şirketler ispat etmedikçe, bu ürünlerin kullanılmasına izin verilmemelidir. 

Mahkeme kararı ve Platformumuzun yıllardır yaptığı uyarılar dikkate alınarak, Biyogüvenlik Kurulu’nca izin verilen toplam 16 adet 
transgenik mısır ve 3 adet transgenik soya çeşidinin hayvan yemi olarak ithalatı ve piyasaya sürümü derhal durdurulmalı, ithaline izin 
verilen tüm ürünler toplatılmalı, GDO’lu ürünlerin etki ve izleme raporları da kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

GDO’YA HAYIR PLATFORMU 
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19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR 
VE ŞEHİR PLANCILARI  
DAYANIŞMA GÜNÜ 

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde 
Ankara Güvenpark’ta basın açıklaması 
yapılarak, “Örgütümüze, Mesleğimize, 
Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” 
mesajı verildi. Eyleme ODA Başkanımız Dr. 
Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat ASLAN, Genel Sekreterimiz Kamil 
BAYRAM, Genel Sekreter Yardımcımız 
Bülent TORUNBALCI, üyelerimiz ve 
ODA çalışanlarımız katıldı.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ VE 
SENDİKALARDAN ODA’MIZA ZİYARET 
Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları 
Konfederasyonu, DİSK, CHP, Atatürkçü 
Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, 
Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği ve Yurttaş 
Hakları Derneği temsilcileri, 27 Eylül 2013 
Cuma günü ODA’mızı ziyaret ederek, 
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER ile görüş 
alışverişinde bulundular.

ZMO GENÇ TOPLANTILARI 

ODA’mız Öğrenci Kolu ZMO Genç 
üyeleri, 7 Ekim ve 11 Kasım 2013 
tarihlerinde ODA’mızda toplantı yaparak, 
dönem içinde gerçekleştirilecek etkinlikler 
ve Yel Değirmeni dergisi içeriği ile ilgili 
görüş alışverişinde bulundular. Toplantıya 
Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Özgür 
SELVİ katıldı.

IRAK ZİRAAT MÜHENDİSLERİ 
DERNEĞİ’NDEN ODA’MIZA ZİYARET 

Irak Ziraat Mühendisleri Derneği Başkanı 
Ali KARYAĞDI ve beraberindeki heyet, 
22 Ekim 2013 Salı günü ODA’mızı ziyaret 
ederek, Başkanımız Dr. Turhan TUNCER 
ile görüş alışverişi yaptılar.

Önceki dönem başkanlarımızdan, 
CHP Ankara Milletvekili Gökhan 
GÜNAYDIN’ın da katıldığı törende, TZD 
tarafından ODA Başkanımız Dr. Turhan 
TUNCER’e “64. Yıl Tarımsal Dayanışma” 
dalında ödül verildi.

2. ULUSAL BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK 
SEMPOZYUMU 

Ziraat Mühendisleri Odası Denizli 
Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası Denizli 
İl Temsilciliği ve Kimya Mühendisleri 
Odası Denizli Şubesi tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “2.Ulusal Bağcılık ve Şarap 
Sempozyumu”, 31 Ekim-2 Kasım 2013 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

EGS Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yapılan sempozyumun açılışında Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 
Reformu Genel Müdür Yardımcısı 
Yusuf GÜLSEVER, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, 
ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 
Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek 
ATAMAN ve Kimya Mühendisleri 
Odası Başkanı Mehmet BESLEME birer 
konuşma yaptı. 

3 gün süren sempozyum katılımcılar 
tarafından ilgiyle izlendi.

BİLİM HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ 
TOPLANTISI 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü 
Yönergesi gereğince, önerilen adayların 
ön incelemesini yapmak ve yeni aday 
önerilerinde bulunmak üzere, 6 Kasım 2013 
Çarşamba günü ODA’mızda bir toplantı 
yapıldı. Toplantıya, ODA Başkanımız Dr. 
Turhan TUNCER, II. Başkanımız Prof. Dr. 
Melahat AVCI BİRSİN, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, 
Prof. Dr. Ali ERYILMAZ, Prof. Dr. Aziz 
EKŞİ, Prof. Dr. Celalettin KOÇAK, 
Prof. Dr. Erkan BENLİ, Prof. Dr. Serap 
POLATSU, ODA’mız Önceki dönem 
başkanlarından Prof. Dr. Gürol ERGİN, 
Mahir GÜRBÜZ ve Orhan AKBULUT 
katıldılar. Toplantıda, Genel Sekreterimiz 
Kamil BAYRAM ve Genel Sekreter 
Yardımcımız Bülent TORUNBALCI da 
hazır bulundu. Bilim, Hizmet ve Teşvik 
Ödülü Jürisi, aday dosyalarını inceleyerek 
ödül almaya hak kazanan meslektaşlarımızı 
önümüzdeki günlerde belirleyecektir.

ÖNCÜ VE YENİ BİR YÜKSEKÖĞRENİMİ 
YENİDEN YARATMAK 

ODA’mızın önceki başkanlarından, 
Ankara Üniversitesi’nin bir önceki rektörü, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal TALUĞ 
tarafından verilen konferansta tarımın 
başlangıcından günümüze kadar geçirdiği 
süreç, gelişmelere bağlı olarak tarımsal 
öğrenimin tesis edilişi, ülkemizde bu yönde 
atılan adımlar, ziraat fakültelerinin bugün 
geldiği nokta, değiştirilen eğitim sistemi 
ve sonuçları, yurtdışı eğitimlerinde izlenen 
yol, ülkemizde yeni bir model oluşturmanın 
gerekliliği konularında detaylı bilgiler 
verildi. Büyük ilgi ile izlenen konferansa 
ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER 
ile Düzce İl Temsilcimiz Hakan ÇETİN de 
katılım sağladı.
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AÜZF 1968 MEZUNLARI VE ANADOLU 
GRUBU TALEBE CEMİYETİ TOPLANTISI 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
(AÜZF) 1967, 1968 ve 1969 dönemi 
mezunları, AÜZF 22. Dönem Anadolu 
Grubu Talebe Cemiyeti üyelerinden oluşan 
mezunlarımızla ODA’mızda bir araya 
geldi.  Toplantıya ODA Başkanımız Dr. 
Turhan TUNCER katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Grubu, 1967 yılında Akın Özdemir 
tarafından oluşturulmuştu. Özdemir, 
“Anadolu Grubu” ile girdiği öğrenci 
seçimlerinde talebe cemiyeti başkanı 
seçilmişti. Ziraat Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi Kurucu Başkanı olan Akın 
Özdemir’in katledilişinin 35. yıldönümü 
nedeniyle gerçekleştirilen toplantıda, 
Özdemir anısına düzenlenecek etkinlikler 
konusunda görüş alışverişi yapıldı.

SU KULLANICI ÖRGÜTLERİ, 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

SEMPOZYUMU

ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 
Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez 
Birliği (TÜS-KOOPBİR) ile Sulama 
Birlikleri Derneği (SUBİRDER) tarafından 
Antalya’da düzenlenen, “Su Kullanıcı 
Örgütleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Sempozyumu”na katılarak açılış konuşması 
yaptı.

VIII. TEKNİK KONGRE HAZIRLIK 
TOPLANTILARI 

2015 yılında gerçekleştirilecek VIII. 
Teknik Kongre için 20 Kasım, 4 Aralık ve 
17 Aralık 2013 tarihlerinde ODA’mızda 
hazırlık toplantıları yapıldı  

Toplantılara, ODA Başkanımız Dr. Turhan 
TUNCER, II. Başkanımız Prof. Dr. 
Melahat AVCI BİRSİN, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK 
ve Murat ASLAN, Genel Sekreterimiz 
Kamil BAYRAM, Prof. Dr. Aziz EKŞİ, 
Prof. Dr. Celalettin KOÇAK, Prof. Dr. 
Fatin CEDDEN, Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ, 
Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN, Prof. 
Dr. Kamil SAÇILIK, Prof. Dr. M. Sait 
ADAK, Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK, 
Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ ve Dr. Levent 
DOĞANKAYA katıldı.

CHP ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN 
ADAY ADAYI DÖNMEZ, ODA’MIZI 

ZİYARET ETTİ

ODA’mız avukatı ve CHP Çankaya 
Belediye Başkan Aday Adayı Zühal 
DÖNMEZ, 9 Aralık 2013 Pazartesi 
günü Genel Merkezimizi ziyaret ederek, 
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER ile görüş 
alışverişinde bulundu.

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI
43. Dönem İşyeri Temsilcileri ile 7 Aralık 
2013 tarihinde ODA’mızda bir toplantı 
yapıldı. Toplantıya, ODA Başkanımız Dr. 
Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu asıl 
ve yedek üyelerimiz ile Genel Merkez 
yöneticilerimiz katıldı. Toplantıda, 
ODA’mızın son dönemde yaptığı çalışmalar 
ile önümüzdeki dönemde yapılması 
planlananlar hakkında İşyeri Temsilcileri 
bilgilendirildi. Görüş alışverişinde 
bulunulan toplantıda, üyelerimizin 
ODA’mızdan beklentileri de dile getirildi.

4. GELENEKSEL GIDALAR 
SEMPOZYUMU HAZIRLIK TOPLANTISI

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu’na 
yönelik hazırlık toplantılarının üçüncüsü, 
16 Aralık 2013 günü Adana’da Çukurova 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü’nde yapıldı. Toplantıya ODA’mız 
adına Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 
Adana Şube Başkanımız Şahin YETER ve 
Dr. Meftune EMİROĞLU katılım sağladı.

KAZDAĞLARI KÖYLÜLERİNDEN 
ODA’MIZA ZİYARET

Kazdağları’nda yürütülen maden arama 
çalışmalarını protesto etmek için Çanakkale 
Şube Başkanımız ve Çevre Platformu 
Sözcüsü Hicri NALBANT ile birlikte 
Ankara’ya gelen Kazdağları köylüleri, 
ODA’mızı ziyaret ettiler. Konuk heyeti, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ASLAN, 
Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM 
ve Genel Sekreter Yardımcımız Bülent 
TORUNBALCI ağırladı.
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Her yıl bu tarihlerde açlığı ve açlıkla mücadeleyi, yetersiz 
beslenmeyi ve muhtemel çözüm yollarını konuşuyoruz.

Biliyoruz ki; dünyanın geri bırakılmış coğrafyalarında açlık 
kronikleşmiş bir sorunsa; açlıktan insanlar ölmeye devam ediyorsa, 
bu yeryüzünün ve bütün insanlığın en önemli sorunudur. 

Verilere göre Dünya’da yaklaşık 900 milyon insan aç! Bu bir 
insanlık ayıbıdır. Hele de açlığın nedeni, üretilen gıda maddelerinin 
dengesiz dağılımı ise durum daha da vahim demektir. Dünyadaki 
açların yaklaşık % 62’si Güney Asya ve Sahra Altı Afrika’sında, 
yaklaşık % 27’si Doğu ve Güneydoğu Asya’da yaşıyor.

Dünya Gıda Günü’nün bu yılki konusu “Gıda Güvencesi ve 
Beslenme İçin Sürdürülebilir Gıda Sistemleri”dir.  Açlığın bir 
başka boyutunu, yetersiz beslenmeyi konuşuyoruz! Yetersiz 
beslenme nedeniyle dünyada beş yaşın altındaki her dört çocuktan 
biri beklenen düzeyde gelişememektedir. 

165 milyon çocuk yetersiz beslenmeden dolayı hiçbir zaman 
fiziksel ve mental potansiyellerine erişemeyeceklerdir. Yetersiz 
beslenen kadınların, fiziksel ve zihinsel olarak yetersiz veya engelli 
bebek doğurma olasılığının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Buna karşın bir başka çarpıcı rakam da insanların yaklaşık olarak 
1,4 milyarının aşırı kilolu, yani obez olduğudur. 

Türkiye’de yetersiz beslenme ne durumdadır? 
Ankara Tabip Odası’nın Mart 2012 tarihli “Dünya ve Türkiye’de 
Beslenme” konulu yayınına göre “Türkiye’de yetersiz beslenme 
sorunları özellikle çocukluk yaş grubunda görülmektedir. Buna 
ilişkin ulusal düzeyde en son yapılmış olan çalışma Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırmasıdır. Bu araştırmaya göre; beş yaş 
altı çocukların %12,2’si akut ve süreğen herhangi bir beslenme 
yetersizliği ile karşı karşıyadır. Yetersiz beslenme sorunları 
arasında anemi vurgulanmalıdır. Ülkemizde okul öncesi yaş grubu 
çocukların ortalama %50’si, okul çağı çocukların %30’u, gebe ve 
emziren kadınların %50 si anemiktir. Aneminin başlıca nedenleri; 
demir, B6, B12 vitaminleri ve folik asit alımının yetersizliği ya da 
biyoyararlılıklarının düşüklüğüdür.” Aynı rapora göre “Türkiye’de 
15-49 yaş evli kadınlar arasında fazla kilolu ve şişman olma sıklığı 
%55,8’dir. Çocukluk çağı şişmanlığı da dünyada ve ülkemizde 
artan bir sorun olarak dikkat çekmektedir.” 

Hayvansal protein tüketimimiz; gelişmiş ülkelerden önemli ölçüde 
düşük... Süt tüketimimiz olması gerekenin yarısı düzeyinde bile 
değil. Toplam et tüketimi Avrupa Birliği rakamlarının neredeyse 
¼’ü seviyesinde... Yumurtada tüketimi görece daha iyi ama hala 
gelişmiş ülkelerden belirgin biçimde düşük... 

Tahıl ağırlıklı besleniyoruz... Protein tüketimimiz bu kadar 
düşükken en kaliteli protein kaynakları süt ve süt ürünleri, et, tavuk, 
yumurta gibi ürünler hakkındaki konu uzmanı olmayan kişilerce 
oluşturulan bilgi kirliliği tüketicinin aklını iyice karıştırıyor, 
tüketicileri temel gıda maddelerinden uzaklaşmasına neden oluyor. 

Oranlar ve rakamlar değişse de bir yanda açlık, yetersiz beslenme 
ile can pahasına mücadele, diğer yanda da aşırı kilo sorunu ve 
obezite oranı ülkemizin de temel çelişkisidir.  

Tüm bu veriler asıl sorunun politikalarda ve sistemlerde olduğunu 
göstermektedir. Ücret politikaları, sosyal politikalar, tarım ve gıda 
politikaları, piyasa düzenleri, eğitim politikaları... Liste uzayıp 
gitmektedir. 

Eğer gıda bir insan hakkı ise; dünya yüzünde her insanın güvenli 
ve kaliteli, yeterli miktarda ve gerçekçi fiyatlarla gıdaya ulaşması 

bir hak ise politikalar ve sistemler bu hakkı teslim etmek üzere 
kurgulanmalıdır. 

Ne yapmalı? 
Tarım ve gıda konusu gerek sağlık için, gerekse egemenlik 
anlamında stratejik ve vazgeçilmez konulardır. Türkiye gibi 
potansiyeli yüksek bir ülkenin üretmesi, üreticisini koruması ve 
üretimin sürdürülebilirliğini sağlaması gerekmektedir. 

Üretmek zorundayız! Ürettiğimizi değerinden 
satabilmek zorundayız! 
Üretim yapılabilir koşulları sağlamak ve korumak durumundayız. 
Bunu özellikle küçük çiftçileri göz ardı etmeden yapmak son 
derece önemlidir. 

Üreticinin gerçekten örgütlü olmasını sağlamak, kooperatifleri 
yaygınlaştırmak ve etkin kılmak vazgeçilmez bir önceliktir. 

Yıllardır önemi vurgulanan müdahale politikalarının kurgulanması 
ve işlerlik kazanması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl, Et 
ve Balık Kurumu’nun adı ve teşkilatlanması değiştirilerek; bu çok 
önemli iki temel alanda tekelleşmenin önüne geçmek hedefiyle “Et 
ve Süt Kurumu” olarak değiştirilmiştir. 

Bu çok önemli bir adımdır, ancak işleyişin nasıl olacağının 
hassasiyetle belirlenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Uzun 
yıllar yok edilmiş veya işlevsizleştirilmiş bu kurumların yeniden 
canlandırılıyor olması; tarım ve gıdaya yönelik politikalarda da 
sürdürülebilirliğin önemini göstermektedir.   

Temel gıdaların yeteri kadar tüketilmesini sağlamak 
zorundayız! 

Yukarıda saydığımız pek çok nedenden dolayı bu konu Türkiye’nin 
hayati önceliğidir. TÜİK istatistiklerine göre ülkemizde hane halkı 
tüketim harcaması dağılımında en önemli yüzdelik payı yaklaşık % 
26 ile konut ve kiraya aittir. Gıda ve alkolsüz içecekler hane halkı 
bütçesinde yaklaşık % 20’lik paya sahiptir. Üstelik bunca eksik 
hayvansal protein tüketimi ile... 

Hayvansal protein kaynaklarını gereği gibi tükettiğimizde bu 
payın % 30’dan aşağı olmayacağı düşünülmelidir. Oysa gelişmiş 
ülkelerde hane halkı bütçesinden gıda ve alkolsüz içeceklere 
ayrılan pay en fazla %15’tir.  

Tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinden, son tüketiciye 
ulaşılana kadar vergilendirme politikası, süpermarketlerin/zincir 
marketlerin etkisi tüketicinin temel gıda maddelerine ulaşmasını 
güçleştirmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin ithal muadilleri ile rekabet 
edebilirliğinde önemli sorunlar yaşanmaktadır. 

Mutlaka vurgulamak gereken bir başka konu da güvenli gıda 
arzının sağlanması, etkin denetim mekanizmalarının kurulması, bu 
sistemde yeterli altyapının sağlanması gerekliliğidir. Gıda güvenliği 
ve güvencesi birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Biri olmadan diğerini 
sağlamak mümkün değildir. 

Açlığın ve yetersiz beslenmenin gündemde olmadığı, güvenli 
gıdalar tüketebildiğimiz bir dünya ve Türkiye için başta politika 
oluşturucular ve yöneticiler olmak üzere, hep birlikte çaba sarf 
etmek bir görev olarak değerlendirilmelidir.                                                                                         

 Gıda Mühendisleri Odası Başkanı R. Petek ATAMAN

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet BESLEME 

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Turhan TUNCER

BASIN AÇIKLAMASI: DÜNYA GIDA GÜNÜ: AÇLIK, YOKSULLUK, OBEZİTE, 
YETERSİZ BESLENME, İNSANLIK HALA MUTSUZ!

16 Ekim “Dünya Gıda Günü” 



13

 BASIN AÇIKLAMASI 
ZİRAİ İLAÇLAR HER MESLEK GRUBUNUN SATABİLECEĞİ ÜRÜNLER DEĞİLDİR!..

BAKANLIK, YAP-BOZ TAHTASINA ÇEVİRDİĞİ BİTKİ KORUMA 
ÜRÜNLERİ ALANINDA YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ YAPIYOR!..

12.10.2013

Bilinçsiz ve yanlış kullanım halinde insan sağlığı, doğal çevre ve tüm canlılar için ayati tehlikelere yol açabilen zirai ilaçlar, bu alanda 
eğitim almış uzman kişiler olan ziraat mühendisleri tarafından satılmalı ve yine ziraat mühendislerinin gözetiminde uygulanmalıdır.

Bu alanı düzenlemekle görevli olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2007 yılında çıkartılan Bitki Koruma Ürünlerinin 
Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik (BKÜ Yönetmeliği), aradan geçen 6 yılda birçok kez 
değiştirilmiş, hatta sil baştan yeniden yapılmıştır. ODA’mızın yönetmeliğe karşı açtığı pek çok dava da, sürekli değişikliğe gidilmesi 
nedeniyle mülga hale gelmiştir. 

ODA’mızın açtığı tüm davalar ve soruna ilişkin görüşmelerde verilen sözlere rağmen, bitki koruma ürünleri bayi olmak isteyen 
ziraat mühendislerine getirilen sınav zorunluluğu kaldırılmamıştır. Bakanlık ziraat fakültelerinde 4 yıl boyunca eğitim gören 
meslektaşlarımızı ve tarımsal yükseköğrenimi dikkate almayan bu tutumundan vazgeçmek yerine, ziraat teknisyeni ve teknikerler ile 
eczacıların da bayi veya toptancı izin belgesi alabilmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikleri yapmıştır. 

Son olarak, Kimya Mühendisleri Odası tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay 10. Dairesi, “Kimya mühendisleri ve 
kimyagerlerin de bayi veya toptancı izin belgesi alabilecek kişiler arasında olması gerektiği” iddiasıyla BKÜ Yönetmeliği’nin ilgili 
hükmünü iptal etmiştir. Bu kararın ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 10 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan 
Bayi/Toptancılık Sınavı’nın ertelendiğini açıklamıştır.

7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine 
İlişkin Tüzük’te de belirtildiği üzere, Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları alanında yetkili meslek grubu, bu alanda 
eğitim almış olan ziraat  mühendisleridir. Dolayısıyla bu alana ilişkin eğitim almayan ve bilgi sahibi olmayan meslek gruplarının 
zirai mücadele ilaçları, veteriner ilaçları ve çevre sağlığı ilaçları satmaları doğru değildir.

Bitki koruma ürünlerinin perakende veya toptan satışını yapanların zirai mücadele uygulamaları konusunda yeterli bilgi birikimine 
sahip olmaları büyük önem arz etmektedir. Yeterli bilgi birikimine sahip olmayan kişilerin, bitki koruma ürünlerini satmaları 
durumunda; 

•	 Zararlının ve hastalığın yanlış teşhisi ve yanlış tavsiyeler neticesinde canlılarda akut ve kronik zehirlenmeler, çevre kirliliği, 
kalıntı, fitotoksite ve etki düşüklüğü gibi önemli riskler meydana gelebilir.

•	 Kanserojen, teratojen, mutajen, sinir sistemini felç edici sakatlık ve ölümlere bile neden olabilecek istenmeyen durumlar 
ortaya çıkabilir.

•	 Sonuç olarak çevre, akarsular, göller, yeraltı suları, toprak ve buradan yararlanarak yaşamını sürdüren tüm canlıların ve 
tüketicilerin yaşamı risk  altına girer.

Bilindiği üzere tarım ürünlerimizde sıklıkla pestisit (tarım ilacı) kalıntısı tespit edilmekte; gerekli önlemler alınmadığı için ihraç 
ürünlerimiz geri dönmekte, ülkemiz ve üreticimiz itibarını yitirmekte ve insan sağlığı riske edilmektedir.

Bitki koruma ürünleri ile ilgili yaşanan sorunların çözümü, bu ürünlerin satışının farklı meslek grupları tarafından yapılması değil, bu 
konuda eğitim almış olan ziraat mühendisleri tarafından yapılmasıdır. İlaç, bitki, toprak, hava ve diğer çevre unsurlarının etkileşimi 
konusunda eğitim almış olan ziraat mühendisleri, 
bu alandaki tek uzman meslek grubudur.

Sonuç olarak, bitki koruma ürünlerini satma ve depolama yetkisi YALNIZCA Ziraat Mühendislerine aittir. ODA’mız 
meslektaşlarımızın bu alanda hak kaybı yaşamaması için mücadelesine bütün gücüyle devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Dr. Turhan TUNCER

Başkan

(Yönetim Kurulu adına)
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Açıklamalar 
1-Konunun bütünlüğü açısından, 
yaptırımlar ilgili maddesinin altına taşınmış, 
kırmızı renkli olarak gösterilmiştir.
2-Aşağıdaki şekilde yer alan ifade,  18 
maddenin dördüncü fıkrası (o) bendindeki 
ortak hükümdür
idari para cezaları tam boyu 12 metre dahil 
24 metreye kadar olan balıkçı gemileri için 
iki katı, 24 metre dahil 34 metreye kadar 
olan balıkçı gemileri için üç katı, 34 metre 
dahil daha büyük balıkçı gemileri için ise 
dört katı olarak uygulanır.
3- Aşağıdaki şekilde yer alan ifade,  18 
maddenin dördüncü fıkrası (ö) bendindeki 
ortak hükümdür
belirtilen kabahatler nedeniyle ceza 
alanlardan, kabahatin tespit edildiği 
tarihten itibaren iki yıl içerisinde ilk cezaya 
konu olan kabahati tekrar işleyenlere idari 
para cezaları iki katı olarak uygulanır. Bu 
maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi 
hariç geminin Bakanlıkça verilen izinlerine 
el konularak, ikinci kabahatin tespit edildiği 
tarihten başlamak üzere balıkçı gemisi 15 
gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.
Mevcut Metin: Kapsam: MADDE 2- ((1) 
Bu Kanun; su ürünleri ve yaşam alanlarının 
korunmasını, balıkçı gemilerini,  av araçları 
ve gereçlerini, su ürünlerinin avcılığını, 
yetiştiriciliğini, refahını ve kiralamalarını, 
balıkçılık kıyı yapılarını, balıkçılık koruma 
alanlarını, pazarlama standartlarını, kayıt ve 
verilerin toplanması ile kontrol ve yaptırımları 
kapsar.
Gerekçe: Kanun kapsamında yapılması 
düşünülen faaliyetler dikkate alınarak kapsam 
genişletilmiştir.
Öneri: Kapsam: MADDE 2- Bu Kanun; 
su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik 
temelinde işletilmesine, avcılığın ve 
yetiştiriciliğin düzenlenmesine, su ürünlerinin 
refahı ve yaşam alanlarının korunmasına; 
balıkçılık koruma alanlarına, pazarlanma 
standartlarına, su ürünleri alt yapılarının 
geliştirilmesi ve işletilmesine; nakline,  
depolanmasına, son tüketiciye kadar olan tüm 
süreçlerine; su ve su alanlarının, avcılık hakkının 
ve kıyı yapılarının kiralanmasına; su ürünleri 
ile ilgili her türlü bilgi ve veri toplanmasına ve 
bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin kurulması 
ve geliştirilmesine; getirilen düzenlemeler 
kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile 
yaptırımlara ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 -(1) Bu kanununun 
uygulanmasında;
Mevcut Metin: b) Av araç ve gereçleri: Su 
ürünlerinin avlanmasında ve toplanmasında 
kullanılan ağlar, oltalar, zıpkın,  kapanlar ve 
benzeri her türlü av malzemesini,
Gerekçe: Avlanma ve toplama şeklinde bir 
sınırlama yerine daha geniş bir kavram olarak 
“elde edilme” ifadesi kullanılmıştır. 
Öneri: b) Av araç ve gereçleri: Su ürünlerinin 
elde edilmesinde kullanılan ağlar, oltalar, zıpkın,  
kapanlar ve benzeri her türlü av malzemesini,

Mevcut Metin: c) Avcılık: Su ürünlerinin 
avlanma amaçlı aranması,  av araç ve gereçleri 
kullanılarak veya doğrudan toplanarak 
yakalanması, gemiye alınması işlem görmesi 
muhafazası, başka gemiye veya kafese transferi 
ve karaya çıkarılması faaliyetlerini
Gerekçe: AB’nin 09/1234 sayılı yönetmeliğinde 
yer alan Balıkçılık Faaliyeti tanımdır. Avcılık 
kavramı balıkçılık faaliyeti içinde kalan bir 
faaliyettir.
Öneri: c) Balıkçılık Faaliyeti: Su ürünlerinin 
avlanma amaçlı aranması,  av araç ve gereçleri 
kullanılarak veya doğrudan toplanarak 
yakalanması, gemiye alınması işlem görmesi 
muhafazası, başka gemiye veya kafese transferi 
ve karaya çıkarılması faaliyetlerini
Mevcut Metin: ç) Avlanma miktarı: Belirli 
bir dönemde türe, yere, balıkçı gemisine göre 
Bakanlıkça belirlenen toplam veya bireysel 
avlanılabilecek su ürünleri miktarını
Gerekçe: Taslağın hiçbir maddesinde yer 
almadığından metinden çıkarılmalıdır.
Öneri: 
Mevcut Metin: e) Balıkçı: Bakanlıkça deniz ve 
iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avı yapmak 
üzere izin verilen balıkçı gemisinin sahibi veya 
kiralayan gerçek veya tüzel kişileri
Gerekçe: Tanım sadece balıkçı gemisi 
sahipleri ile sınırlandırılmıştır. Hiçbir şekilde 
balıkçılıkla ilgili olmayan, örneğin Ankara’da 
oturan, tekneye adımını bile atmayan balıkçı 
gemisi sahibi bir kişi balıkçı kapsamına 
girecek, faaliyetin bizzati içinde olan kişi tekne 
sahibi olmadığı için balıkçı olamayacaktır. 
Gemi sahibinin tüzel kişilik olması halinde, 
örneğin Rastgele Ltd. Şti. tanıma göre balıkçı 
sayılacaktır.
Ayrıca bu yaklaşım 4922 sayılı Denizde Can ve 
Mal Emniyetini Sağlama Kanunu açısından da 
soruna yol açacaktır. 4922 sayılı Kanunun Yolcu 
tanımı aşağıdaki şekildedir.
Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi 
gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi 
donatan veya işletenin eş ve çocukları ile 
hizmetinde olan personeli, işletenin bir 
görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve 
memurları, taşınan hayvanların çobanları, 
mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can 
kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan 
kimseler ile bir
yaşından küçük çocukların dışında kalan ve 
navlunlu veya navlunsuz taşınan herkes. 
Balıkçı gemileri ticari gemi kapsamında olmakla 
birlikte, yolcu taşıma izni yoktur. Balıkçılar 
balıkçı gemilerinde “geminin işi gereği 
gemide bulunan diğer kişiler” kapsamında 
bulunduğundan, bunu da ruhsat tezkereleri ile 
kanıtladıklarından bir sorun çıkmamaktadır. 
Balıkçıların balıkçı tanımı dışına çıkması 
durumunda, teknedeki tüm balıkçılar yolcu 
kapsamında değerlendirileceğinden cezaya 
muhatap olacaktır. 
Balıkçı tanımı avcılık faaliyetinde bulunan 
kişileri kapsayacak şekilde yapılmalı ayrıca 
amatör balıkçı da tanımlanmalıdır.
Öneri: e) Balıkçı: Denizlerde veya içsularda 
ticari amaçla balıkçılık faaliyetinde bulunan kişi

Amatör Balıkçı: Denizlerde veya içsularda 
sadece rekreasyon, spor, dinlenme ve eğlenme 
gibi amaçlarla balıkçılık faaliyetinde bulunan 
kişi
Mevcut Metin: g) Balıkçılık kıyı yapıları: 
Kıyılarda, balıkçı gemilerine, toplama yöntemi 
ile ticari su ürünleri avcılığı yapanlara ve 
yetiştiricilere hizmet vermek üzere yapılan 
balıkçı limanı, barınağı, barınma yeri veya 
çekek yerlerini
Gerekçe: 
Öneri: g) Balıkçılık kıyı yapıları: Yetiştiricilik 
faaliyetlerinde kullanılan gemiler de dahil 
olmak üzere, balıkçılık faaliyetinde bulunan 
gemilere hizmet vermek ve su ürünlerinin 
karaya çıkarılmasında kullanmak üzere yapılan, 
büyüklüklerine göre balıkçı limanı, balıkçı 
barınağı, barınma yeri ve çekek yeri olarak 
adlandırılan yerleri
Mevcut Metin: h) Hedef dışı
Gerekçe: Tanıma av kelimesinin eklenmesi 
gerekir
Öneri: h) Hedef dışı av
Mevcut Metin: j) Karaya çıkış yeri: Avlanan 
su ürünlerinin karaya çıkarılacağı Bakanlıkça 
belirlenen yerleri
Gerekçe: Küçüklü büyüklü balıkçı gemileri 
tarafından ürünlerin dışarıya çıkarılması için 
kullanılan her yer karaya çıkış yeridir. Bakanlık 
çeşitli balıkçılık faaliyetlerine, avlanacak 
türlere ve değişik kriterlere göre bazı karaya 
çıkış yerlerinin kullanılmasına izin verebilir 
ya da yasaklayabilir. Bu nedenle “Bakanlıkça 
belirlenen yerleri” ifadesinin tanımda 
kullanılmaması gerekir.
Öneri: j) Karaya çıkış yeri: Avlanan su 
ürünlerinin karaya çıkarıldığı yerler
Mevcut Metin: l) Resmi kontrol
Gerekçe: Resmi kelimesi ile kavram kargaşası 
yaratılmamalıdır. Kamu kurumları tarafından 
yapılan tüm kontroller resmi olduğundan, ayrıca 
“resmi” ifadesi kullanılmamalıdır. Bu tanımlama 
kamunun yaptığı diğer kontrolleri tartışmalı hale 
getirebilecektir.
Öneri: l) Kontrol
Mevcut Metin: n) Toplama yöntemi ile ticari 
su ürünleri avcılığı: El ile doğrudan veya 
kürek, tırmık ve benzeri basit aletler kullanılarak 
yapılan su ürünleri avcılığını,
Gerekçe: Toplama yöntemi amatör bir avcılık 
yöntemi olarak da yapılabilir. Bu nedenle 
ticari/amatör ayrımına girmeksizin tanımlama 
yapılmalıdır. Bu yöntemde gemiye ihtiyaç 
duyulmaması önemlidir.
Öneri: n) Toplama yöntemi: Bir gemiye 
ihtiyaç duyulmaksızın elle veya ile basit aletler 
kullanılarak yapılan su ürünleri avcılığını,
Mevcut Metin: ö) Yardımcı gemi: Üzerinde 
av araç ve gereci bulunmayan balıkçı gemisi 
tarafından avlanan su ürünlerinin taşınmasında 
ve lojistik ihtiyaçların karşılanmasında 
kullanılan gemiyi,
Gerekçe: Yardımcı gemi sadece bağlı 
olduğu ana geminin faaliyetleri kapsamında 
kullanılmaktadır. Bu nedenle tanımda bu husus 
vurgulanmalıdır.

ODA GÖRÜŞLERİ
ODA’MIZIN SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ



15

Öneri: ö) Yardımcı gemi: Üzerinde av araç ve 
gereci bulunmayan bağlı olduğu balıkçı gemisi 
tarafından avlanan su ürünlerinin taşınmasında 
ve lojistik ihtiyaçların karşılanmasında 
kullanılan gemiyi,
Mevcut Metin: r) Yetiştiricilik: Bakanlıktan 
izinli yetiştiricilik tesislerinde, su ürünlerinin 
gerekli teknikler kullanılarak üretilmesini, 
ıslahını, büyütülmesini ve hasadının yapılmasını
Gerekçe: Yetiştiricilik faaliyeti için 
Bakanlıktan izin alınması gerekir. Bu tanıma 
göre izin almayan tesisler yetiştiricilik tesisi 
kapsamı dışında kalacaktır. Bu durumda izin 
almayan yetiştiricilik tesislerine yaptırım 
yapılamayacaktır. Bu nedenle tanımdan 
“Bakanlıktan izinli” ifadesi çıkarılmalıdır.
Öneri: r) Yetiştiricilik: Su ürünlerinin gerekli 
teknikler kullanılarak üretilmesini, ıslahını, 
büyütülmesini ve hasadının yapılmasını
Su ürünleri yaşam alanları MADDE 4- 
Mevcut Metin: (2) Su ürünleri yaşam 
alanlarının kurutulması, bu alanların 
doldurulması, kısmen veya tamamen şeklinin 
veya yatağının değiştirilmesi, taş, toprak, moloz 
ve benzeri maddelerin dökülmesi, eski taşıtların 
atılması, kum, çakıl, taş ve benzeri maddelerin 
çıkarılması ile buralarda yapılacak her türlü yapı 
ancak Bakanlığın uygun görüşünün alınması 
ve belirleyeceği şartlara uyulması şartıyla 
yapılabilir.
Gerekçe: Denizdeki ekolojik ortama önemli 
olumsuz etkileri bulunan eski taşıtların denize 
atılmasına, yapay resif olarak kullanılması 
amacıyla belli şartlarda izin verilmektedir. 
Fıkrada hafriyat malzemeleri ile birlikte eski 
taşıtların yer verilmesi doğru değildir. Bu 
nedenle eski taşıt ibaresi metinden çıkarılmalı, 
yapay resiflere yönelik ayrı bir fıkra içinde ele 
alınmalıdır.
Öneri: (2) a)Su ürünleri yaşam alanlarının 
kurutulması, bu alanların doldurulması, 
kısmen veya tamamen şeklinin veya yatağının 
değiştirilmesi, taş, toprak, moloz ve benzeri 
maddelerin dökülmesi, kum, çakıl, taş ve 
benzeri maddelerin çıkarılması ile buralarda 
yapılacak her türlü yapı ancak Bakanlığın uygun 
görüşünün alınması ve belirleyeceği şartlara 
uyulması şartıyla yapılabilir.
b) Yapay resif yapılmasına yönelik girişimler 
için hazırlanacak bir projenin Bakanlığa 
sunularak izin alınması zorunludur.  
Mevcut Metin: a) 4 üncü maddenin ikinci 
fıkra hükümleri ile ilgili Bakanlıkça getirilen 
yasaklama ve kısıtlamalara uymayanların 
Mahkemece faaliyetleri durdurulur ve yaşam 
alanında oluşan olumsuzluklar masrafları 
kendilerine ait olmak üzere düzelttirilir, 
Mahkemece on bin Türk Lirasından yüz bin 
Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
Gerekçe: Yapay resifler için getirilen izin şartına 
paralel olarak yaptırım eklenmiştir.
Öneri: a) 4 üncü maddenin ikinci fıkra 
hükümleri ile ilgili Bakanlıkça getirilen 
yasaklama ve kısıtlamalara uymayanların, izin 
almadan yapay resif yapanların faaliyetleri 
Mahkemece durdurulur ve yaşam alanında 
oluşan olumsuzluklar masrafları kendilerine ait 
olmak üzere düzelttirilir, Mahkemece on bin 
Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar 
idari para cezası verilir.
Mevcut Metin: (6) Üzerinde baraj veya 
regülatör kurulmuş veya kurulacak olan 

akarsularda geçmişte veya günümüzde üreme 
veya beslenme göçü yapan su ürünleri türlerinin 
bulunup bulunmadığı yönünde Bakanlık 
tarafından gerekli inceleme yapılır veya 
yaptırılır. Göç eden türler var ise bu türlerin 
göçüne imkan verecek nitelikte balık geçidi 
yapılması ve göç dönemlerinde devamlı işler 
durumda bulundurulması zorunludur. Ancak 
gövde yüksekliği 30 metreden yüksek olan 
baraj veya regülatörlerde, Bakanlıkça balık 
geçidi yapmanın fonksiyonel olmayacağının 
değerlendirildiği durumlarda, balıkların göçüne 
imkan verecek asansör, tanklarla taşıma veya 
yapay ortamda üretilip kaynağa bırakılması 
dahil gerekli tedbirler müteşebbisten istenebilir. 
İlgili müteşebbis tarafından Bakanlıkça bu 
yönde istenecek her türlü tedbirin alınması ve 
yerine getirilmesi zorunludur.
Gerekçe: Maddenin bendler halinde ele alınarak 
anlaşılır kılınması ve verilecek karara esas teşkil 
edecek bir rapor sonrası karar verilmelidir.
Bakanlık masrafı müteşebbise ait olmak üzere 
inceleme yaptırıp değerlendirme için rapor 
istemesi sağlandı. Fıkra uygulama dikkate 
alınarak yeniden düzenlendi.
Öneri: (6) a)Akarsular üzerinde kurulmuş veya 
kurulacak olan baraj ve regülatör gibi yapılarda 
su ürünlerinin üreme ve beslenme göçünü 
sağlayacak balık geçidi veya asansörlerin 
yapılması ve işler durumda bulundurulması 
zorunludur. 
b)Ancak bu zorunluluğun yerine getirilmesinin 
faydası olmayacağı durumlarda, bunun tespiti 
için, masrafları müteşebbisler tarafından 
karşılanmak üzere, Bakanlıkça inceleme 
yaptırılır. 
c)Bu inceleme sonrası yapılacak 
değerlendirmede, alanda bulunan türlerin 
sürdürülebilirliğini sağlayacak balıklandırma 
dahil çeşitli tedbirlerin alınması istenebilir. 
Bakanlıkça bu yönde istenecek her türlü 
tedbirlerin alınması ve yerine getirilmesi 
zorunludur
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Su Ürünleri Avcılık İzinleri, Av Araç ve 
Gereçleri, Avcılığı, Yetiştiriciliği  
Mevcut Metin: Su ürünleri avcılık izinleri
MADDE 5- (1) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı 
yapacak balıkçılar, kendilerinin ve avcılıkta 
kullanacakları gemiler ile yardımcı gemilerinin 
kayıtlarını yaptırmak ve Bakanlıktan izin almak 
zorundadır. Bu iznin verilmesi için istenecek 
bilgi ve belgeler ile verilme şartları, şekli ve 
geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenir.
Gerekçe: Maddede bahsedilen izin, avcılık 
lisansı (ruhsat tezkeresi) olmasın karşın, 
avcılık izni denilerek yanlış bir isimlendirme 
yapılmıştır. Ruhsat tezkeresi sektörde yerleşmiş, 
kavramlaşmış bir terimdir. Lisansın karşılığı 
bir ifadedir. Bu durumun göz ardı edilerek, 
ruhsatın “izin” şeklindeki anlamını esas alan 
bir tanımlama karmaşaya yol açacaktır. Avcılık 
izini, ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemilerine 
verilen ayrı bir izindir. Örneğin Hamsi Avcılık 
İzini, Ortasu Avcılık izni gibi.
AB uygulamalarında da bu yaklaşım esas 
alınmıştır. 2009-1224 sayılı AB Yönetmeliğinin 
Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin 9 ve 10 
numaralı bendlerinde Avlanma izni ve Avlanma 
ruhsatı ayrı ayrı tanımlanmıştır. 
Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi Avlanma 
ruhsatı, 7 nci maddesi ise Avlanma izni başlığını 

taşımaktadır.
Balıkçı tanımının gemi sahibi ile sınırlanmış 
olmasının yaratacağı sorunlara Tanımlar 
kısmında yer verilmiştir. Balıkçılık faaliyetinde 
bulunanların tümünün, bu faaliyetleri için lisans 
( ruhsat tezkeresi) almalıdır.
Ayrıca 26/2004 sayılı AB yönetmeliği gereği 
yetiştiricilik faaliyetlerinde yararlanılan 
gemilerin da kayıt altına alınması gerektiğinde 
bu hususa da yer verilmiştir. 
Öneri: Su ürünleri ruhsat tezkeresi
MADDE 5
(1) Balıkçılık faaliyetinde bulunacak kişiler ile 
kullanılacak gemilerin ruhsat tezkeresine sahip 
olması zorunludur. Yetiştiricilik çiftliklerinin 
lojistik ihtiyaçlarının karşılanması ya da 
hasat edilen ürünlerin karaya çıkarılmasında 
kullanılan gemilere de bu kapsamdadır. 
Mevcut Metin: a) 5 inci maddenin birinci 
fıkrası hükmü gereği Bakanlıktan izin almadan 
iç sularda ticari su ürünleri avcılığı yapanlara 
beş bin Türk Lirası, denizlerde ticari su ürünleri 
avcılığı yapanlara ise yirmi bin Türk Lirası idari 
para cezası verilir. Ayrıca avlanan su ürünlerine 
ve ekipmanları ile birlikte izni olmadan avcılıkta 
kullanılan gemi ile av araç ve gereçlerine el 
konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
karar verilir.
Gerekçe: Yaptırımın büyüklük farkı olmaksızın 
düzenlenmesi uygulamada büyük sorunlara yol 
açacaktır. Nu nedenle tekne büyüdükçe cezanın 
artması daha adil bir yaptırım olacaktır.
Amatör avcılık ile ticari avcılık arasındaki 
farklardan biri tutulan ürün miktarıdır. Bu 
durum göz önüne alındığında, kullandığı av 
aracı yasal olmakla birlikte, avladığı ürün 
miktarı izin verilen limitlerden fazla olan kişinin 
gemisine el konulması hakkaniyetli bir yaptırım 
olmayacaktır.
Öneri: a) 5 inci maddenin birinci fıkrası 
hükmü gereği ruhsat tezkeresi almaksızın ticari 
avcılık faaliyetinde bulunanlara bin Türk lirası, 
gemilere ise her bir metre boy uzunluğu için bin 
Türk Lirası idari para cezası verilir. Avlanan 
ürünlere ve av araç ve gereçlerine el konularak 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Aykırılığın amatör avcılıkta kullanılması 
yasak olan av araç ve gereçleri kullanılarak 
gerçekleşmesi halinde,  gemilere de el konulur 
ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 
verilir.
Mevcut Metin: (2) Toplama yöntemi ile ticari 
su ürünleri avcılığı yapacaklar Bakanlıktan 
izin almak zorundadır. Bu iznin verilmesi için 
istenecek bilgi ve belgeler ile verilme şartları, 
şekli ve geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenir.
Gerekçe: Bu faaliyeti yapacak olan kişilere 
nasıl bir isim verilecektir? Tanıma bakılacak 
olunursa, gemi sahibi olmadıklarından balıkçı 
değildirler. 
Balıkçı gemilerinde çalışan balıkçılar belge 
almak zorunda değilken, az miktarda ürünün 
elde edilebileceği bu faaliyeti yapanların belge 
almak zorunda olması çelişkili durmaktadır. 
Bu çelişkinin giderilmesi için ticari balıkçılık 
faaliyetinde bulunan herkesin belge alması 
zorunlu olmalı, bir tekneye ihtiyaç duymadan 
faaliyet bulunacaklar için belgelerinde buna 
uygun bilgi bulunmalıdır. 
Öneri: (2) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek 
kişiler, ayrı bir izin verilmediği takdirde, sadece 
Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinde 
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avcılık faaliyetinde bulunabilir.
Mevcut Metin: b) 5 inci maddenin ikinci fıkrası 
hükmü gereği Bakanlıktan izin almadan toplama 
sureti ile ticari su ürünleri avcılığı yapanlara bin 
Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su 
ürünleri ile av araç ve gereçlerine el konulur ve 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir
Gerekçe: Birinci fıkra önerimizdeki gibi 
düzenlendiğinde bu yaptırım o fıkraya aykırılık 
kapsamında kalacak olduğundan metinde 
çıkarılmalıdır.
Öneri: 
Mevcut Metin:(3) Ticari olmayan dinlenme 
ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak 
olan onsekiz ile altmış yaş arasındaki kişiler 
Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bu iznin 
verilmesi için istenecek bilgi ve belgeler ile 
verilme şartları, şekli ve geçerlilik süresi 
Bakanlıkça belirlenir.Gerekçe: 
Gerekçe: Balıkçı gemilerinde çalışan balıkçılar 
için izin alınması zorunlu tutulmamışken, 
amatör balıkçılık yapacakların zorunlu tutulması 
büyük bir çelişkidir. Amatör balıkçılar için 
belge zorunluluğu hassas olan belli alanlar 
veya türlerle sınırlı olmalıdır. Amatör balıkçılık 
yapacakların tümüne belge zorunluluğu 
getirilmesi uygulanması zor bir koşul olacaktır.
Amatör balıkçıları tekneleri ile avcılığa 
götürenlerin gemilerine ilişkin bir düzenleme 
ihtiyacı bulunmaktadır. Buna ilişkin düzenleme 
yapılmalıdır.
Öneri: (3) a) Ticarî amaç dışı; spor, dinlenme ve 
eğlenme gibi amaçlarla Bakanlıkça belirlenmiş 
alanlarda faaliyette bulunacak veya belirlenmiş 
türleri avlayacak ya da su altı tüfeği kullanarak 
amatör avcılık yapacaklar, Amatör Balıkçı 
Belgesi almak zorundadır. 
(b) Bir kazanç karşılığı gemilerini amatör 
avcıların faaliyetlerinde kullanacaklar, gemileri 
için izin almak zorundadır. 
Mevcut Metin: c) 5 inci maddenin üçüncü 
fıkrası hükmü gereği Bakanlıktan izin almadan 
ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su 
ürünleri avcılığı yapanlara iki yüz Türk Lirası 
idari para cezası verilir ve avlanan su ürünlerine 
el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
karar verilir.
Gerekçe: Yaptırımlar, önerilen hususlar göz 
önüne alınılarak düzenlenmiştir
Öneri: c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası 
hükmü gereği Amatör Balıkçı Belgesi almadan 
su ürünleri avcılığı yapanlara iki yüz Türk 
Lirası idari para cezası verilir ve avlanan su 
ürünlerine el konularak mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir. Aykırılığın su altı 
tüfeği kullanarak gerçekleşmesi halinde idari  
cezası beş katı uygulanır. Bu bend kapsamındaki 
aykırılıkların bölgeler, alanlar ve zamanlar 
bakımından getirilen yasaklamalara uyulmadan 
gerçekleşmesi halinde av araç ve gereçlerine de 
el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
karar verilir.
- Bakanlıktan izin almaksızın gemilerini amatör 
avcılıkta kullananlara üç bin Türk Lirası idari 
para cezası verilir. İzin almakla birlikte izin 
şartlarına uymayanlara bin Türk Lirası idari 
para cezası verilir, izinleri 30 gün süre ile askıya 
alınır.
5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki 
belge ve izinler, her aykırılık için 30 gün süre 
ile askıya alınır.  

Mevcut Metin: (4) Bakanlık, su ürünleri 
avcılığının ve kaynakların sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla, ticari su ürünleri 
avcılığında veya ticari olmayan dinlenme ve 
spor amaçlı su ürünleri avcılığında verilen 
veya verilecek izinlere sınırlama getirebilir, 
azaltabilir, türlere,  bölgelere ve zamana göre 
verilen izinlerde özel düzenleme ve uygulama 
yapabilir.
Gerekçe: Fıkra yeni önerileri içerecek şekilde 
yeniden düzenlenmiştir.
Öneri: (4) Bu madde kapsamındaki ruhsat 
tezkeresi, amatör balıkçı belgesi ve izinlerin 
verilmesi işlemi, su ürünleri avcılığının 
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve stoklar 
üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla 
Bakanlıkça tamamen veya kısmen durdurulabilir.
Mevcut Metin: ç) 5 inci maddenin dördüncü 
fıkrasında belirtilen hususlarla ilgili Bakanlıkça 
ticari amaçlı su ürünleri avcılığına getirilen 
düzenlemelere aykırı davrananlara on bin 
Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su 
ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir. Ticari olmayan 
dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığına 
getirilen düzenlemelere aykırı davrananlara iki 
yüz Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan 
su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir.
Gerekçe: Bu fıkra kapsamındaki işlemler, bu 
fıkranın verdiği yetki ile idarenin tasarrufu 
kapsamında olduğundan ayrı bir yaptırıma gerek 
yoktur, metinden çıkarılmalıdır.
Öneri:
Mevcut Metin: Balıkçı gemileri, av araç ve 
gereçleri
MADDE 6- (1) Su ürünleri avcılığında kullanılan 
balıkçı gemileri ile av araç ve gereçlerinin 
sahip olmaları gereken özellikleri, ölçüleri ile 
bunların ve balık bulucu cihazlar, radarların 
kullanılmasına ilişkin hususlarda Bakanlıkça 
düzenleme yapılabilir. Kullanılan balıkçı 
gemileri ile av araç ve gereçlerinin özellikleri, 
ölçüleri ve kullanımı düzenlenen hususlara 
uygun olmak zorundadır. Bakanlık, çevreye 
veya bazı türlere zarar vermesi nedeniyle av 
araç ve gereçlerinden bazılarının kullanılmasına, 
satılmasına yasaklama veya kısıtlama getirebilir.
Gerekçe: Maddenin sadeleştirilmesi ve mevzuat 
diline uygun olarak hüküm içerecek şekilde 
yazılması yararlı olacaktır.
Düzenlemede balıkçılık faaliyeti olması 
gerektiğini önerdiğimiz Avcılık tanımı dikkate 
alınmalıdır.
“balık bulucu cihazlar, radarlar” ifadesindeki 
balık  bulucu cihazlar da bir radardır. Balıkçılık 
faaliyetinde kullanılan avlanma araçları radarları 
da kapsamaktadır.
Yasaklanması gereken avlanma araçları için ayrı 
bir düzenleme yapılması yararlı olacaktır.
Öneri: Avlanma araçları
MADDE 7- (1) Balıkçılık faaliyetinde 
(Avcılıkta) kullanılan gemiler dahil, avlanma 
araçlarının sahip olmaları gereken asgari vasıf 
ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları 
yönetmelikle belirlenir.
(2) Bakanlık, ekolojik ortama, avcılığın 
sürdürülebilirliğine veya çevreye olan olumsuz 
etkileri nedeni ile bazı av araç ve gereçlerinin 
kullanılmasına, satılmasına yasaklama veya 
kısıtlama getirebilir.

Mevcut Metin: a) 6 ncı maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen, ticari su ürünleri avcılığında 
kullanılan balıkçı gemileri, av araç ve gereçleri 
ile ilgili Bakanlıkça belirlenen özelliklere, 
ölçülere ve kullanımına ilişkin hususlara 
uymayanlara beş bin Türk Lirası idari para 
cezası verilir, aykırı olan av araç ve gereçlerine 
el konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
karar verilir.  Ticari olmayan dinlenme ve spor 
amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araç 
ve gereçleri için yüz Türk Lirası idari para cezası 
verilir,  av araç ve gereçlerine el konulur ve 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
Bakanlıkça kullanılmasına, satışına yasaklama 
getirilen av araç ve gereçlerini kullananlara ve 
satanlara bin Türk Lirası idari para cezası verilir, 
av araç ve gereçlerine el konulur, mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir ve imha 
edilir.
Gerekçe: Hiçbir ayırım yapılmaksızın beş 
bin lira idari para cezası verilmesi doğru 
değildir. Aykırılığa konu av araç ve gerecine 
el konulacağı da dikkate alınacak olunursa bu 
cezanın azaltılması gerekmektedir.
Öneri: a) 6 ncı maddenin birinci fıkrası 
kapsamında getirilmiş hususlara aykırılık 
halinde iki yüz elli Türk Lirası idari para cezası 
verilir. Bu ceza ticari amaçlı avcılıklarda dört katı 
olarak uygulanır. Asgari vasıf ve şartları uygun 
olmayan av araç ve gereçleri ile avlanan ürünlere 
el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
karar verilir. Avcılığın gerçekleştirilebilmesi için 
verilmiş olan ruhsat tezkeresi, belge ve izinler 
her aykırılık için 30 gün süre ile askıya alınır. Bir 
yıl içinde üçten fazla aykırılık olması halinde 
iptal edilir.
Mevcut Metin: (2) Su ürünleri kaynaklarının 
sürdürülebilir işletilmesi amacıyla, Bakanlık 
balıkçı gemilerinin sayıları, boy, tonaj ve motor 
güçleri ile ilgili düzenleme yapabilir.
Gerekçe: Bu husus 5 inci madde kapsamında 
balıkçı gemilerine verilecek izin kapsamındadır. 
Bu nedenle metinden çıkmalıdır. Balıkçı gemileri 
için lisans alırken boy, tonaj ve motor güçleri 
bellidir. Bu ölçülerin artması bir ihlal nedenidir. 
Ayrıca 5 inci maddede lisans verilme işleminin 
durdurulacağı hükmü de bulunmaktadır.
Öneri:
Mevcut Metin: (3) Aşağıda belirtilen maddeler 
ve yöntemlerin su ürünleri avcılığında 
kullanılması ve bunların balıkçı gemilerinde 
bulundurulması yasaktır. 
a) Her türlü patlayıcı, zehirleyici, uyuşturucu 
maddeler ve sönmemiş kireç,
b) Avlanılan büyük balıkların sudan 
çıkarılmasında kullanımı hariç elektrik şoku 
yöntemi ile avcılık,
c) Bakanlıkça belirlenen güç miktarından 
fazla ışık kaynağının aydınlatma ve avcılıkta 
kullanılması,
Gerekçe:  (1) Yasaklanmış olan maddelerin 
balıkçı gemilerinde bulunması hükmünün 
ruhsatsız gemilerde dikkate alınarak 
genişletilmesi gerekir.
Işık kullanımı ayrı bir fıkra olarak ele alınmalıdır.
Öneri: (3) Her türlü patlayıcı, zehirleyici, 
uyuşturucu maddeler ve sönmemiş kirecin 
su ürünleri avcılığında kullanılması veya bu 
amaçla gemilerde bulundurulması ile avlanılan 
büyük balıkların sudan çıkarılmasında kullanımı 
hariç, elektrik şoku yöntemi ile avcılık yasaktır.
(4) Su ürünleri avcılığında kullanılacak ışığın 
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şiddeti, kaynağı, kullanılabileceği alanlar, 
kullanım şekilleri, aydınlatmada kullanılan 
ampullerin özellikleri ile bu uygulamadan istisna 
sağlanacak durumlar yönetmelikle belirlenir.
Mevcut Metin: (6) Araştırma amacıyla 
yapılacak bilimsel çalışmalarda, Bakanlıktan 
izin alınması şartı ile yasaklı av araçları 
ve maddeleri kullanılabilir, yasaklı yer ve 
zamanlarda araştırma yapılabilir. Burada 
Bakanlıkça belirlenen izin şartlarına uyulması 
zorunludur.
Gerekçe: Araştırma izinlerinin sadece yasak 
vasıta ve usullerin kullanımında değil, her 
durumda alınması gerekir.  
Araştırmalar avcılığa kapalı alanlarda da 
yapılabilir.
Balıkçı gemisi olmayan gemiler de bu amaçla 
kullanılabilmektedir.
İzin şartlarına uyulmasının zorunlu olduğunun 
ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. İzinler belli 
şartlarla verilmektedir. Bu fıkraya ilişkin ceza 
düzenlenirken, “izin şartlarına uymayanlar” 
denilerek yaptırımın belirtilmesi yeterli 
olacaktır.
Öneri: (6) Bu Kanun kapsamına giren 
konularda bilimsel ve teknik etütler ve 
araştırmalar yapılması için Bakanlıktan izin 
alınması zorunludur. Su ürünleri avcılığında 
kullanılması yasak vasıta ve usullerin 
kullanımına, avcılığa tamamen veya kısmen 
kapalı alanlarda çalışma yapılmasına veya 
balıkçı gemisi dışındaki gemilerin bilimsel ve 
teknik etütler ve araştırmalar için kullanılmasına 
Bakanlıkça izin verilebilir. Bilimsel ve teknik 
inceleme veya araştırmalardan elde edilen su 
ürünlerinin satılması yasaktır. Ticari balıkçı 
gemilerinde hiçbir istisnadan yararlanılmadan 
yapılan çalışmalar sonucu elde edilen ürünler bu 
yasaklamanın dışındadır.
Mevcut Metin: Su ürünleri avcılığı ve avcılık 
yapanların yükümlülükleri
MADDE 7- (1) Su ürünleri avcılığı yapılacak 
yerler ve av yapılan yerlerin derinlik ve kıyıdan 
uzaklığı, avlanan tür ve türlerin avlanma zamanı, 
boy veya ağırlık ölçülerine ilişkin hususlar 
Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık avlanma 
yöntemlerine ilişkin düzenleme yapabilir. 
Gerekçe: Mevcut Kanunun 23/b maddesi 
maddedeki hususları daha kapsamlı 
olarak içermekte olduğundan aynı şekilde 
korunmalıdır. Bu durumda ikinci fıkraya da 
gerek kalmamaktadır.
Öneri: (1) Sağlık, memleket ekonomisi, 
seyrüsefer, teknik ve bilimsel yönlerden alanlar, 
zamanlar, su ürünleri türleri, ağırlık, büyüklük 
gibi vasıflar bakımından konulacak yasak, 
sınırlama ve yükümlülükler yönetmelikle 
düzenlenir.
Mevcut Metin: a) 7 nci maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen av yapılan yerler ve av 
yapılan yerlerin derinlik, kıyıdan uzaklığı ve 
avlanma yöntemi ile ilgili Bakanlıkça getirilen 
düzenlemelere aykırı olarak, ticari amaçlı su 
ürünleri avcılığı yapanlara beş bin Türk Lirası 
idari para cezası verilir, avlanan su ürünlerine el 
konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
karar verilir, ticari olmayan dinlenme ve spor 
amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara iki yüz 
Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan su 
ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir.
Gerekçe: Artış oranları da dikkate alındığında 

cezalar çok yüksektir. Uygulanması konusunda 
sorunlara yol açacaktır. Yaptırımlar uygulama 
dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Öneri: 18-4-a) 7 nci maddenin birinci fıkrası 
kapsamında getirilen düzenlemelere aykırılık 
halinde iki yüz elli Türk Lirası idari para cezası 
verilir. Bu ceza ticari amaçlı avcılıklarda dört 
katı olarak uygulanır. Avlanan su ürünlerine el 
konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
karar verilir. Aykırılığın bölgeler, alanlar ve 
zamanlar bakımından getirilen yasaklamalara 
uyulmadan gerçekleşmesi halinde av araç 
ve gereçlerine de el konulur ve mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir.
idari para cezaları tam boyu 12 metre dahil 
24 metreye kadar olan balıkçı gemileri için 
iki katı, 24 metre dahil 34 metreye kadar olan 
balıkçı gemileri için üç katı, 34 metre dahil daha 
büyük balıkçı gemileri için ise dört katı olarak 
uygulanır.
belirtilen kabahatler nedeniyle ceza alanlardan, 
kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl 
içerisinde ilk cezaya konu olan kabahati tekrar 
işleyenlere idari para cezaları iki katı olarak 
uygulanır. Bu maddenin dördüncü fıkrasının 
(e) bendi hariç geminin Bakanlıkça verilen 
izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit 
edildiği tarihten başlamak üzere balıkçı gemisi 
15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.

Mevcut Metin: (2) Bakanlık bu maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin 
düzenleme yaparken su ürünlerinin korunması, 
sürdürülebilir işletilmesi, halk sağlığının 
korunması, gemilerin seyrüsefer emniyeti, 
güvenlik, ekonomik ve benzeri nedenleri dikkate 
alarak yasak ve sınırlama getirebilir.
Gerekçe: Birinci fıkrada sayılan kriterler  bu 
fıkradaki hususları kapsadığından metinden 
çıkarılmalıdır.
Öneri: 
Mevcut Metin: (3) Su ürünleri kaynaklarının 
sürdürülebilir işletilmesi amacıyla, Bakanlık 
bazı su ürünleri türlerinin avlanma miktarlarına, 
bu türleri avlayacak balıkçı gemi sayılarına ve 
bu gemilerin boy veya motor güçlerine ilişkin 
düzenleme yapabilir.
Gerekçe: Beşinci maddenin dördüncü fıkrası 
(balıkçı gemi sayılarına ve bu gemilerin boy veya 
motor güçleri) benzer düzenlemeyi içeriyor. 
Fıkra sadece avlanma miktarını içerecek ve 
kota uygulamalarını kapsayacak şekilde ele 
alınmalıdır.
Öneri: (3) Su ürünleri kaynaklarının 
sürdürülebilir işletilmesi amacıyla, su 
ürünleri türlerinin avlanma miktarlarına, nasıl 
avlanabileceğine ve nerelerden ne şekilde 
karaya çıkarılabileceğine Bakanlıkça sınırlama 
getirilebilir.
Mevcut Metin: d) 7 nci maddenin üçüncü 
fıkrasında belirtilen avlanma miktarları ile ilgili 
Bakanlıkça getirilen sınırlamalara aykırı olarak 
ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara beş 
bin Türk Lirası idari para cezası verilir, avlanan 
su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir, ticari olmayan 
dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı 
yapanlara yüz Türk Lirası idari para cezası 
verilir, avlanan su ürünlerine el konulur ve 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
idari para cezaları tam boyu 12 metre dahil 
24 metreye kadar olan balıkçı gemileri için 
iki katı, 24 metre dahil 34 metreye kadar olan 

balıkçı gemileri için üç katı, 34 metre dahil daha 
büyük balıkçı gemileri için ise dört katı olarak 
uygulanır.
belirtilen kabahatler nedeniyle ceza alanlardan, 
kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl 
içerisinde ilk cezaya konu olan kabahati tekrar 
işleyenlere idari para cezaları iki katı olarak 
uygulanır. Bu maddenin dördüncü fıkrasının 
(e) bendi hariç geminin Bakanlıkça verilen 
izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit 
edildiği tarihten başlamak üzere balıkçı gemisi 
15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir
Gerekçe: Yaptırımlar yeniden düzenlemiştir
Öneri: 18-4-d) 7 nci maddenin üçüncü fıkrası 
kapsamında getirilen düzenlemelere aykırılık 
halinde iki yüz elli Türk Lirası idari para cezası 
verilir. Bu ceza ticari amaçlı avcılıklarda dört 
katı olarak uygulanır. Avlanan su ürünlerine el 
konulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
karar verilir. Aykırılığın bölgeler, alanlar ve 
zamanlar bakımından getirilen yasaklamalara 
uyulmadan gerçekleşmesi halinde av araç 
ve gereçlerine de el konulur ve mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir.
idari para cezaları tam boyu 12 metre dahil 
24 metreye kadar olan balıkçı gemileri için 
iki katı, 24 metre dahil 34 metreye kadar olan 
balıkçı gemileri için üç katı, 34 metre dahil daha 
büyük balıkçı gemileri için ise dört katı olarak 
uygulanır.
belirtilen kabahatler nedeniyle ceza alanlardan, 
kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl 
içerisinde ilk cezaya konu olan kabahati tekrar 
işleyenlere idari para cezaları iki katı olarak 
uygulanır. Bu maddenin dördüncü fıkrasının 
(e) bendi hariç geminin Bakanlıkça verilen 
izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit 
edildiği tarihten başlamak üzere balıkçı gemisi 
15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.
Mevcut Metin: (4) Su ürünlerinin korunması 
ve nesillerinin devamlılığının sağlanması ve 
geliştirilmesi amacıyla, Bakanlık bazı yerlerde 
avcılığı kısıtlayabilir veya yasaklayabilir 
buraları balıkçılık koruma alanı ilan edebilir.
Gerekçe: Koruma alanları ile ilgili çalışmaları 
olan başka kurumlarla çatışma olmaması için, 
Koruma alanı yerine Balıkçılık Koruma Alanı 
ifadesi kullanılmalıdır. AB’nin 2006/1967 sayılı 
Yönetmeliğinden bu amaçla yararlanılabilir. 
Koruma alanları sadece türler için değil, 
habitatların korunması için ilan edildiğinden, 
metne bu ifade eklenmelidir.
Öneri: (4) Su ürünlerinin ve habitatlarının 
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 
Bakanlıkça Balıkçılık Koruma Alanları ilan 
edilebilir. Karasularımız dışında ilân edilecek 
Balıkçılık Koruma Alanları için Dışişleri 
Bakanlığı ile işbirliği yapılır.
Mevcut Metin:e) 7 nci maddenin dördüncü 
fıkrasında belirtilen; avcılık yapılması kısıtlanan 
veya yasaklanan balıkçılık koruma alanlarında 
Bakanlıkça getirilen düzenlemelere aykırı olarak 
avcılık yapanlara beş bin Türk Lirası idari para 
cezası verilir, avlanan su ürünlerine el konularak 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 
verilir, geminin Bakanlıkça verilen izinlerine 
el konularak kabahatin tespit edildiği tarihten 
itibaren başlamak üzere balıkçı gemisi 15 gün 
süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.
Gerekçe: Yaptırımlar öneri doğrultusunda 
yeniden düzenlenmiştir.
Öneri: e) 7 nci maddenin dördüncü fıkrasında 
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ilan edilen balıkçılık koruma alanlarında 
getirilen düzenlemelere aykırılık halinde beş 
yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu 
ceza ticari amaçlı avcılıklarda dört katı olarak 
uygulanır.
Avcılıkta kullanılan av araç ve gereçleri ile 
avlanan su ürünlerine el konularak mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir. 
idari para cezaları tam boyu 12 metre dahil 
24 metreye kadar olan balıkçı gemileri için 
iki katı, 24 metre dahil 34 metreye kadar olan 
balıkçı gemileri için üç katı, 34 metre dahil daha 
büyük balıkçı gemileri için ise dört katı olarak 
uygulanır.
belirtilen kabahatler nedeniyle ceza alanlardan, 
kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl 
içerisinde ilk cezaya konu olan kabahati tekrar 
işleyenlere idari para cezaları iki katı olarak 
uygulanır. Bu maddenin dördüncü fıkrasının 
(e) bendi hariç geminin Bakanlıkça verilen 
izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit 
edildiği tarihten başlamak üzere balıkçı gemisi 
15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.
Mevcut Metin: (5) Bakanlık, neslini tehlikede 
gördüğü türler ile uluslararası anlaşmalarla 
avlanması ve pazarlanması yasaklanan türlerin, 
avlanmasına ve pazarlanmasına yasaklama veya 
sınırlama getirebilir.
Gerekçe: Birinci fıkra kapsamında bu düzenleme 
yapılabileceğinden metinden çıkmalıdır.
Öneri:
Mevcut Metin: (6) İçsular, Marmara Denizi, 
İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her türlü 
trol ile avcılık yasaktır.
Gerekçe: 6 ncı maddenin birinci fıkrası 
kapsamında düşünülmeli. Av aracının kullanımı 
ile ilgili bir düzenleme olduğu için o maddeye 
taşınmalı.
Öneri:
Mevcut Metin: (7) Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan balıkçılardan, uluslararası sularda 
ticari su ürünleri avcılığı yapacaklar, ülkemizin 
taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle getirilen 
yükümlülüklere ve buralarda yapılacak avcılıkla 
ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere uymak 
zorundadır
Gerekçe: Düzenlemenin muhatabının balıkçı 
gemileri olması gerekir. 
Balıkçı gemileri 6 ncı maddede ele alındığından 
o madde içinde olmalı
metinden taşınmalıdır
Öneri: (7) Uuluslararası sularda ticari su ürünleri 
avcılığı yapacak balıkçı gemilerinin, ülkemizin 
taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle getirilen 
yükümlülüklere ve buralarda yapılacak avcılıkla 
ilgili Bakanlıkça getirilen düzenlemelere uyması 
zorundadır.
Mevcut Metin: ğ) 7 nci maddenin yedinci 
fıkrasında belirtilen hususlar ile ilgili Bakanlıkça 
getirilen düzenlemelere uymayanlara on bin 
Türk Lirası idari para cezası verilir. 
Gerekçe: Bu alanlar karasularımızın bitişiği olan 
alanlar olduğundan, yaptırım karasularımızdaki 
ile aynı olmalıdır. 
 Orkinos avcılığı gibi avcılıklar belirli izinler 
dahilinde yapıldığından bunlara verilecek izinler 
kapsamında özel şartlar getirilebilir.
Bu faaliyeti yapacakların büyük gemiler olduğu 
göz önüne alındığında para cezalarını boya göre 
kademelendirmeye gerek bulunmamaktadır.

Öneri: ğ) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında 
belirtilen hususlar ile ilgili Bakanlıkça getirilen 
düzenlemelere uymayanlara on bin Türk Lirası 
idari para cezası verilir. 
Avlanan su ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir. 

belirtilen kabahatler nedeniyle ceza alanlardan, 
kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl 
içerisinde ilk cezaya konu olan kabahati tekrar 
işleyenlere idari para cezaları iki katı olarak 
uygulanır. Bu maddenin dördüncü fıkrasının 
(e) bendi hariç geminin Bakanlıkça verilen 
izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit 
edildiği tarihten başlamak üzere balıkçı gemisi 
15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.

Mevcut Metin: (8) Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan kişilerin, başka ülkelerin 
karasuları veya münhasır ekonomik bölgelerinde 
ticari su ürünleri avcılığı yapabilmeleri için, av 
yapılacak yerin ait olduğu ülkenin ilgili yetkili 
makamlarından gerekli izinlerin alınması, alınan 
izin belgelerinin Bakanlığa sunularak ayrıca 
Bakanlıktan da izin alınması ve bu hususta 
Bakanlıkça belirlenecek şartlara uyulması 
zorunludur.
Gerekçe: Düzenlemenin muhatabının balıkçı 
gemileri olması gerekir.
Balıkçı gemileri 6 ncı maddede ele alındığından 
o madde içinde olmalı
metinden taşınmalıdır
Öneri: (8) Balıkçı gemileri ile başka ülkelerin 
karasuları veya münhasır ekonomik bölgelerinde 
ticari su ürünleri avcılığı yapabilmesi için, av 
yapılacak yerin ait olduğu ülkenin ilgili yetkili 
makamlarından gerekli izinlerin alınması, alınan 
izin belgelerinin Bakanlığa sunularak ayrıca 
Bakanlıktan da izin alınması, bu izinde ve av 
yapılacak yerin ait olduğu ülkenin ilgili yetkili 
makamlarından alınan izinde belirtilen şartlara 
uyulması zorunludur.
Mevcut Metin: h)7 nci maddenin sekizinci 
fıkrası hükümlerine aykırı olarak ticari su 
ürünleri avcılığı yapanlara otuz bin Türk Lirası 
idari para cezası verilir, avın serbest olduğu 
dönemde uygulanmak üzere 30 gün süre 
ile geminin Bakanlıkça verilen izinlerine el 
konularak balıkçı gemisi avcılık faaliyetinden 
men edilir.
Gerekçe: 
Öneri: h)7 nci maddenin sekizinci fıkrası 
hükümlerine aykırı olarak izinsiz ticari su 
ürünleri avcılığı yapanlara otuz bin Türk Lirası 
idari para cezası verilir, ruhsat tezkerelerine 6 
ay süre ile konulur. İki yıl içinde tekrarı halinde 
ruhsat tezkeresi iptal edilir.
İzin şartlarına uymayan balıkçı gemilerine beş 
bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
belirtilen kabahatler nedeniyle ceza alanlardan, 
kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl 
içerisinde ilk cezaya konu olan kabahati tekrar 
işleyenlere idari para cezaları iki katı olarak 
uygulanır. Bu maddenin dördüncü fıkrasının 
(e) bendi hariç geminin Bakanlıkça verilen 
izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit 
edildiği tarihten başlamak üzere balıkçı gemisi 
15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.
Mevcut Metin: (9) Karşılıklı anlaşma yapılan 
ülkeler hariç, yabancı ülke bayraklı balıkçı 
gemilerinin su ürünleri avcılığı yapmak üzere, 
20/5/1982 tarihli ve 2674 sayılı Karasuları 
Kanununun birinci maddesinde belirtilen 

karasularına veya dördüncü maddesinde 
belirtilen iç sulara girerek avcılık yapmaları 
yasaktır.
Gerekçe: Balıkçı gemileri 6 ncı maddede ele 
alındığından o madde içinde olmalı
metinden taşınmalıdır
Öneri:
Mevcut Metin: (10) Yarışma amaçlı yapılan 
organizasyonlar hariç, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmayan kişilerden ticari olmayan 
dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı 
yapacaklar Bakanlıktan izin almak zorundadır.
Gerekçe: Konu bütünlüğü açısından 5 inci 
maddenin 3 üncü fıkrası içinde ele alınmalıdır. 
Bu nedenle metinden taşınmalıdır.
Öneri: (10) Yarışma amaçlı yapılan 
organizasyonlar ve denizlerde kıyıdan yapılan 
avcılıklar hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmayan kişilerden ticari olmayan dinlenme 
ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapacaklar 
Bakanlıktan izin almak zorundadır.
Mevcut Metin: (11) Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmayan kişilerin araştırma amaçlı su 
ürünleri avcılığı yapabilmeleri için Bakanlıktan 
izin alması zorunludur. Araştırma amaçlı izinler 
verilirken Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü 
alınır.
Gerekçe: Düzenleme sadece avcılığı değil, 
bilimsel araştırma ve etütleri kapsayacak şekilde 
yapılmalıdır.
Bu maddenin bütünlük açısından 6 ncı maddenin 
dördüncü fıkrası ile birlikte ele alınması yararlı 
olacaktır. 
metinden taşınmalıdır
Öneri: (11) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmayan kişilerin bu Kanun kapsamındaki 
konularda araştırma ve etütlerde bulunması için 
Bakanlıktan izin alması zorunludur. Verilecek 
olan izinlerde Dışişleri Bakanlığının uygun 
görüşü alınır.
Mevcut Metin: 12) Su ürünleri avcılığı 
yapacaklar, aşağıda belirtilen hususlara uymakla 
yükümlüdür. 
a) Bakanlıkça, kendilerine verilen avlanma 
izinlerine göre av yapmakla,
Gerekçe: 6 ncı maddenin birinci fıkrası ve 7 nci 
maddenin birinci fıkrasındaki düzenlemeler bu 
hususu kapsadığından metinden çıkarılmalıdır.
Öneri:
Mevcut Metin:b) Bakanlık tarafından 
gemilerine verilen izin kod numarasını 
Bakanlıkça belirlenen esaslara göre gemisine 
yazmakla,
Gerekçe: 6 nc maddenin birinci fıkrası 
kapsamına alınarak konu bütünlüğü 
sağlanmalıdır. metinden taşınmalıdır. Bununla 
ilgili yaptırım ayrıca düzenlenmelidir. 
Öneri:
Mevcut Metin: c) Ticari su ürünleri avcılığı 
yapanlar av faaliyetleri ve avlanılan ürünlerle 
ilgili Bakanlıkça belirlenen kayıt defteri veya 
elektronik kayıt cihazını bulundurmakla,
Gerekçe: 6 nc maddenin birinci fıkrası 
kapsamında olmalıdır metinden taşınmalıdır. 
Düzenlemenin muhatabı balıkçı gemileri 
olmalıdır.
Öneri:
Mevcut Metin: ç) Ticari su ürünleri avcılığı 
yapanlar av faaliyeti ve avladığı ürünlerle ilgili 
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Bakanlıkça istenen her türlü bilgileri kayıt 
defteri veya elektronik kayıt cihazına kaydetmek 
ve istendiğinde bu bilgi ve belgeleri yetkililere 
göstermek veya vermekle,
Gerekçe: Düzenlemenin muhatabı balıkçı 
gemileri olmalıdır. Fıkra konuya ilişkin 
tüm hususları içerecek şekilde yeniden 
düzenlenmelidir.
Öneri: ç) Balıkçı gemilerinin yaptıkları avcılık 
faaliyetine ilişkin Bakanlıkça istenilen kayıtların 
tutulması ve iletilmesi zorunludur. 
 Kayıtların tutulmasıyla iletilmesine ilişkin usul 
ve esaslar, zorunluluktan muaf tutulacaklar ile 
istisna sağlanacak faaliyet ve durumlara ilişkin 
hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Mevcut Metin: d)  Bakanlık tarafından katılımı 
zorunlu görülen eğitim veya seminerlere 
katılmakla,
Gerekçe: Bu belge verilmesi öncesi veya 
yenilenmesi kapsamında bir zorunluluk olabilir. 
5/(1) madde kapsamında düşünülmelidir.
Öneri:
Mevcut Metin: e) Üniversite veya kamu 
kurumları tarafından, su ürünleri ile ilgili 
yapılacak çalışmalarda, araştırmacılara 
ve görevlilere yardımcı olmak ve işbirliği 
yapmakla,
Gerekçe:  İyi niyetli bir yaklaşım olmakla 
birlikte, zorunluluk getirilmesi mümkün değildir.
Taslaktan çıkarılmalı
Öneri:
Mevcut Metin: (13) İçsularda veya dalyan 
kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapacaklar;
a) Van gölü hariç iç sularda ticari su ürünleri 
avcılığı yapılabilmesi veya dalyan kurarak 
ticari su ürünleri avcılığı yapılabilmesi için 
Bakanlıktan kiralama yapmak suretiyle 
izin alınması zorunludur. Yıllık kira bedeli 
belirlenirken av yerinin özelliği, avlanacak 
türler ve miktarları dikkate alınır. Kira 
teknik şartnamesi, süresi ve yıllık kira bedeli 
Bakanlıkça belirlenir. Kira gelirleri hazineye ait 
olmak üzere, Bakanlık tarafından beş yıla kadar 
kiraya verilir. Bu yerlerin öncelikli kiralama 
hakkı, o yerde kurulmuş ve ortakları iki yıldan 
az olmamak üzere o yerleşim yerinde ikamet 
eden,  su ürünleri kooperatifleri veya kooperatif 
birlikleri ile üretici birliklerine aittir. Bu yerleri 
kiralayan kooperatifler veya kooperatif birlikleri 
ile üretici birlikleri bu haklarını başkalarına 
kullandıramazlar ve devredemezler. Bu yerler, 
kooperatifler veya kooperatif birlikleri ile üretici 
birliği  tarafından kiralanmadığı takdirde, diğer 
taliplilere 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilir. 
Şahıs mülkiyetinde olan lagün ve dalyan yerleri 
için kiralama yapılmaksızın Bakanlıktan izin 
alınması zorunludur.
Gerekçe:  Kiralama ile ilgili hususlar, konu 
bütünlüğü açısından ayrı bir madde olarak ele 
alınmalıdır. 
(13) İçsularda veya dalyanlarda yapılacak 
avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 a)Van gölü hariç iç sularda ticari su ürünleri 
avcılığı yapılabilmesi veya dalyan kurarak 
ticari su ürünleri avcılığı yapılabilmesi için 
Bakanlıktan kiralama yapmak suretiyle izin 
alınması zorunludur. b) Bakanlıkça belirlenen 
akarsulardaki yerler hariç, akarsular ticari 
amaçla su ürünleri avcılığı için kiraya verilemez.
Öneri: (13) Kiralama

Madde ?
(1) Kiralama ile ilgili hususlar aşağıda 
belirtilmiştir.
a) Kiralamalar alan, tür ve miktar bazında 
yapılabilir. 
b) Bu madde kapsamındaki kiralamalar, kira 
gelirleri il özel idarelerine ait olmak üzere, 
Bakanlık tarafından yapılır. 
c) Avcılık hakkı ve balıkçılık kıyı yapılarının 
kiralanmasında öncelikli kiralama hakkı, 
o yerde kurulmuş, ortakları beş yıldan az 
olmamak üzere o yerleşim yerinde ikamet eden,  
su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliğine 
aittir. Bu yerleri kiralayan kooperatif veya 
kooperatif birlikleri bu haklarını başkalarına 
kullandıramazlar ve devredemezler. Bu yerler 
kooperatif veya kooperatif birliği tarafından 
kiralanmadığı takdirde, diğer taliplilere 2886 
sayılı Kanun hükümlerine göre kiraya verilir.
ç) Balıkçılık kıyı yapıları süresi on yıldan az 
olmamak üzere kiraya verilir. 
d) Avcılık hakkının kiralanmasında yıllık kira 
bedeli, av yerinin özelliği, avlanacak türler 
ve miktarları dikkate alınarak Bakanlıkça 
belirlenerek, beş yıl süre ile kiraya verilir. 
e) Su ve Su alanlarının kiralanması aşağıdaki 
esaslar dahilinde gerçekleştirilir.
1) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
veya Hazinenin ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan deniz 
veya iç suların su yüzey alanı ile bu yerlerden su 
alınarak karada yapılacak su ürünleri yetiştirme 
tesislerinde kullanılacak suların kira teknik 
şartları ve kiracıların müktesep hakları, süresi 
ve yıllık kira bedelleri, yetiştiricilik yerlerinin 
özellikleri ve kullanılacak suyun miktarı dikkate 
alınarak Bakanlıkça belirlenir. 
2) Karasal alanların kiralama işlemleri ise, fıkra 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşınmazın 
maliki kuruluş tarafından yapılır.
Mevcut Metin: b) Şahıs mülkiyetinde olanlar 
dahil dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı 
yapanlar, su ürünleri avcılığı ile ilgili av araç 
ve gereçleri, avlanma zamanı, tür, boy ve 
ağırlık ölçülerine ilişkin Bakanlıkça getirilen 
düzenlemelere uymak zorundadır.
Gerekçe: Dalyanlar ayrı bir madde olarak 
düzenlenmelidir.
Öneri: (b) 
Dalyanlarda avcılıkla
Madde ?
Dalyanlarda avcılıkla ilgili hususlar aşağıda 
belirtilmiştir.
(1) Dalyan kurmak isteyenlerin Bakanlıktan izin 
alması zorunludur.
(2) Sahipleri adına tapuya tescil edilmiş olanlar 
hariç, dalyan kurulacak alanlar kiralanmak 
suretiyle kullanılabilir.
(3) Dalyan işletmecisi, dalyanın faaliyetine zarar 
vermemek şartıyla, dalyandan geçecek olanlara 
engel olamaz.
(4) Sahipleri adına tapuya tescil edilmiş olan 
dalyanlar, sahipleri tarafından bizzat veya 
kiraya verilmek suretiyle devamlı olarak 5 
sene işletilmediği veya terk edildiği takdirde 
kamulaştırılır.
(5) Şahıs mülkiyetinde olanlar dahil dalyan 
kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapanlar, su 
ürünleri avcılığı ile ilgili av araç ve gereçleri, 
avlanma zamanı, tür, boy ve ağırlık ölçülerine 

ilişkin Bakanlıkça getirilen düzenlemelere 
uymak zorundadır.
 Mevcut Metin: c) Dalyan kurulan yerlerin 
dışında kalan alanlar avlanma izni olan diğer 
balıkçılara ve toplama yöntemiyle ticari su 
ürünleri avcılığı yapanlara açıktır. Bu hüküm 
özel mülkiyetteki dalyan kurulan yerler için de 
geçerlidir.
Gerekçe: Dalyan maddesine taşınmıştır
Öneri:
Mevcut Metin: ç) Şahıs mülkiyetinde 
olan dalyan kurma yerleri, kesintisiz 5 yıl 
işletilmemesi veya terk edilmesi halinde 
kamulaştırılır.
Gerekçe: Dalyan maddesine taşınmıştır
Öneri:
Mevcut Metin: d) Bakanlıkça belirlenen 
akarsulardaki yerler hariç, tüm akarsularda ticari 
su ürünleri avcılığı yasaktır.
Gerekçe: Kiralama maddesine taşınmıştır
Öneri:
Mevcut Metin: (14) Bu maddenin uygulanması 
ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.
Gerekçe: 
Öneri:
Mevcut Metin:Su ürünleri yetiştiriciliği 
MADDE 8- (1) Su ürünleri yetiştiriciliği 
yapacaklar,  yetiştiriciliğin yapılacağı işletme 
için Bakanlıktan izin almak, bunun için 
Bakanlıkça istenilecek bilgi ve belgeleri 
vermek ve verilen izinler doğrultusunda faaliyet 
göstermek zorundadır.  
Gerekçe: İzin verilme işlemi belli koşullarla 
olabilen bir işlemdir.  Bu nedenle “istenilecek 
bilgi ve belgeleri vermek” koşulu bu fıkranın 
değil, konuyla ilgili yapılacak yönetmelik 
düzenlemesinde izinle ilgili hususlarda yer 
almalıdır.
Madde yeniden düzenlenmiştir.
Öneri:Su ürünleri yetiştiriciliği 
(1)Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak 
isteyenler, Bakanlıktan izin almak zorundadır.
(2) Su ürünleri yetiştiricilik tesislerine ilişkin 
izinler; bu tesislere ait projenin sağlık, 
memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve ilmî 
bakımlardan mahzur taşımaması halinde verilir.
3) Denizlerde su ürünleri yetiştiriciliğine ayrılan 
alanlar Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu 
Kararı ile tespit ve ilan edilir. İlan edilen alanlar 
imar planlarına ilgili kurumlar tarafından altı 
ay içerisinde işlenir ve onaylanır. Belirlenen bu 
alanlar ile içsularda su ürünleri yetiştiriciliğiyle 
ilgili her türlü planlama, tadilat ve dağıtım 
yapmaya Bakanlık yetkilidir.
Mevcut Metin: (2) Denizlerde su ürünleri 
yetiştiriciliğine ayrılan alanlar Bakanlığın teklifi 
ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilir. 
İlan edilen alanlar imar planlarına ilgili kurumlar 
tarafından altı ay içerisinde işlenir ve onaylanır. 
Belirlenen bu alanlar ile içsularda su ürünleri 
yetiştiriciliğiyle ilgili her türlü planlama, tadilat 
ve dağıtım yapmaya Bakanlık yetkilidir.
Gerekçe: Fıkra aynı şekilde korunmuş, üçüncü 
fıkra olarak yer verilmiştir.
Öneri:
Mevcut Metin: (3) Su ürünleri, çevre ve halk 
sağlığı, ekonomi ve seyrüsefer açısından,  teknik 
veya bilimsel yönlerden mahzurlu görülen deniz 
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ve içsularda veya buralardan su alınarak karada, 
yetiştiricilik işletmelerinin kurulmasına,  işletme 
sayısına veya kapasitelerine, yetiştiricilik 
yöntemine veya yetiştirilecek türlere Bakanlıkça 
yasaklama veya sınırlama getirilebilir.
Gerekçe: “yetiştiricilik tesislerine ilişkin 
izinler; bu tesislere ait projenin sağlık, 
memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik 
ve ilmî bakımlardan mahzur taşımaması 
halinde” verilmekte olduğundan, bu kriterler 
kapsamında sınırlama veya yasaklamalar 
getirilmesi mümkündür. Ayrıca “yasaklama 
veya sınırlama getirilebileceği” hususuna gerek 
yoktur. Gerekirse konuya ilişkin yönetmelik 
düzenlemesinde yer verilebilir.
Öneri:  
Mevcut Metin: (4) Su ürünleri yetiştiriciliğinde 
kullanılan araç ve gereçlerin sahip olmaları 
gereken özellikleri, ölçüleri ve bunların 
kullanılmasına ilişkin hususlarda Bakanlık 
düzenleme getirebilir. Getirilen düzenlemelere 
uyulması zorunludur.
Gerekçe: İzin koşulları içinde, yönetmelik 
düzeyinde yer verilebilecek bir düzenlemedir. 
Metinden çıkmalıdır.
Öneri: 
Mevcut Metin: (5) Bakanlıktan izinli olduğu 
halde, daha sonraki süreçte, su ürünleri, çevre ve 
halk sağlığı bakımından işletmede veya bölgede 
su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülmesinin 
bilimsel veya teknik yönlerden Bakanlıkça 
mahzurlu olduğunun tespiti halinde, bu 
bölgedeki işletmelere Bakanlıkça verilmiş olan 
yetiştiricilik izinleri, tespit edilen olumsuzluklar 
giderilinceye kadar geçici süre ile askıya 
alınabilir, kapasitelerine sınırlama getirilebilir. 
Tespit edilen olumsuzlukların giderilememesi 
durumunda ise izinleri iptal edilebilir.
Gerekçe: İzinler belirli koşullara uyulması 
şartıyla verilmektedir. İzin şartlarına 
uyulmaması bir yaptırım konusudur. Maddeye 
ilişkin yaptırımlar içinde yer almalıdır. 
Metinden çıkmalıdır.
Öneri: 
Mevcut Metin: (6) Deniz ve içsularda veya 
bu yerlerden su alınarak karada yapılacak 
su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde 
ihtiyaç  duyulan su  ve su yüzey alanlarının 
kiralanması zorunludur. Kira teknik şartları, 
kiracıların müktesep hakları, süresi ve yıllık 
kira bedelleri Bakanlıkça belirlenir. Bu yerler, 
kira gelirleri hazineye ait olmak üzere, Bakanlık 
tarafından on beş yıla kadar kiraya verilir. 
Karasal alanların kiralama işlemleri ise fıkra 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşınmazın 
malikinden yapılır.
Gerekçe: Kiralama konusu (su ve su alanları, 
barınak kiralamalarını içerecek şekilde) ayrı bir 
madde olarak düzenlenmelidir.
Öneri: 
Mevcut Metin:(7) Bakanlıktan, su ürünleri 
yetiştiriciliği yapmak üzere izin aldığı halde, 
aşağıda belirtilen durumlarda verilen izinler iptal 
edilir. İzinleri iptal edilenler, iki yıl süreyle iptal 
edilen yer ve su için müracaatta bulunamazlar. 
a) Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak üzere 
müracaat edip Bakanlıktan izin alındığı halde, 
mücbir sebepler dışında izin tarihinden itibaren 
bir yıl içerisinde herhangi bir yatırım faaliyetinde 
bulunulmaması,
b)İzin alındığı tarihten itibaren mücbir sebepler 

dışında üç yıl içerisinde üretime geçilmemesi,  
c) Bakanlık yaptırımları hariç, Bakanlığın 
bilgisi ve izni haricinde üst üste üç yıl üretim 
yapılmaması,
 ç)  Kira sözleşmesi iptal edildiği halde bir yıl 
içerisinde sözleşmenin yenilenmemesi ,
Gerekçe: İzin koşulları içinde, yönetmelik 
düzeyinde yer verilebilecek bir düzenlemedir.
Metinden çıkmalıdır.
Öneri: 
Mevcut Metin: (8) Su ürünleri refahının 
sağlanması için yetiştiricilik işletmesi sahipleri 
veya işletmenin bakımından sorumlu kişiler, 
işletmede stoklama, bakım besleme, sağlık, 
nakil ve hasatla ilgili Bakanlıkça belirlenen 
hususlara uymak zorundadır.
Gerekçe: İzin koşulları içinde, yönetmelik 
düzeyinde yer verilebilecek bir düzenlemedir. 
Metinden çıkmalıdır.
Öneri: 
Mevcut Metin: (9) Özel mülkiyet haricinde 
kamuya ait yerlerde kurulan yetiştiricilik 
tesislerinden her ne sebeple olursa olsun izni 
iptal edilen işletme sahibi,  işletme alanını üç 
ay içerisinde boşaltmak zorundadır. Bu süre 
içerisinde boşaltılmayan işletme, boşaltma 
masrafları işletme sahibinden iki katı olarak 
alınmak üzere bulunduğu yerin mülki amirince 
boşalttırılır.
Gerekçe: İzinsiz olarak kurulan işletmelere 
yönelik yaptırımlar içinde yer alamsı gereken 
bir konudur.  Metinden çıkmalıdır.
Öneri: 
Mevcut Metin: (10) Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Gerekçe: Yaptırımlar öneri doğrultusunda 
yeniden düzenlenmiştir
Öneri: a) 8 inci maddeye aykırı olarak 
Bakanlıktan izin almadan yetiştiricilik yapanlara, 
izinleri iptal edildiği halede faaliyetlerine devam 
edenlere on bin Türk Lirası idari para cezası 
verilir, mahkemece faaliyetten men edilir. 
Bu işletme özel mülkiyet haricinde kamuya 
ait yerlerde ise, masrafları işletme sahibine 
ait olmak üzere derhal boşalttırılır. İlgilisi 
tarafından boşaltılmayan işletme, boşaltma 
masrafları işletme sahibinden iki katı olarak 
alınmak üzere bulunduğu yerin mülki amirince 
boşalttırılır. Verilen izinler doğrultusunda 
faaliyet göstermeyenlere beş bin Türk Lirası 
idari para cezası verilir, verilen izinlerle ilgili 
aykırılığın giderilmesi için altı ayı geçmemek 
üzere uygun bir süre verilir. Verilen sürenin 
sonunda aykırılığın giderilmemesi halinde 
izinleri iptal edilir.
Mevcut Metin: Avlanılan su ürünlerinin 
karaya çıkarılması, kayıt ve verilerin 
toplanması 
MADDE 9- (1) Avlanılan su ürünlerinin 
karaya çıkarılacağı yerler balıkçı gemilerinin 
özelliklerine, su ürünlerinin avlandığı yer, tür ve 
miktara göre Bakanlıkça belirlenir. Su ürünlerini 
avlayanlar avladıkları ürünlerini belirlenen bu 
yerlerden karaya çıkarmak zorundadır. Ancak 
zorunlu nedenlerle başka bir yerden karaya 
çıkarılmak istenmesi halinde, Bakanlığın 
bilgilendirilmesi ve izin alınması şartıyla karaya 
çıkarılabilir.
Gerekçe: Son cümlenin fıkradan çıkarılması, 
maddenin geneline ilişkin muafiyetler için 

ayrı bir fıkra yapılması yararlı olacaktır. Su 
ürünlerinin ilk satışı ile ilgili bir düzenlemeye 
yer verilmelidir.
Öneri: (1) Avlanılan su ürünlerinin balıkçı 
gemilerinin özelliklerine, su ürünlerinin 
avlandığı yer, tür ve miktara göre Bakanlıkça 
belirlenen yerlerden karaya çıkarılması 
zorundadır.
Mevcut Metin: (2) Bu maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen esaslara göre karaya 
çıkarılan su ürünlerinin, Bakanlık görevlileri, 
Bakanlığın yetkilendirdiği görevliler veya 
Bakanlıkça yetkilendirilen su ürünleri 
kooperatif, kooperatif birlikleri veya üretici 
birliği görevlileri tarafından kayıtları tutulur.  
Kaydedilmeyen ürünlerin sevkiyatı yapılmaz.
Gerekçe: Karaya çıkarılan tüm ürünlerin 
kapsaması için birinci fıkraya vurgu yapılmadan 
fıkranın düzenlenmesi ve kayıt dışında 
1224/2009 sayılı AB Yönetmeliğinde yer alan 
nakil belgesine vurgu yapılması gerekmektedir.
Öneri: (2) Karaya çıkarılan su ürünlerinin, 
Bakanlık görevlileri, Bakanlığın yetkilendirdiği 
görevliler veya Bakanlıkça yetkilendirilen 
su ürünleri kooperatif, kooperatif birlikleri 
veya üretici birliği görevlileri tarafından 
kayıtları tutulur, nakil belgeleri düzenlenir.  
Kaydedilmeyen ve nakil belgesi düzenlenmeyen 
ürünlerin sevkiyatı yapılmaz. Yetiştiricilik 
tesislerinden nakledilecek ürünler de bu fıkra 
kapsamındaki zorunluluklara tabidir.
Mevcut Metin: 
Gerekçe: Yaptırımlar öneriler doğrultusunda 
yeniden düzenlenmiştir.
Öneri: 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü 
aykırı olarak kayıt edilmeden ve nakil belgesi 
düzenlenmeden sevk edilen ürünler için bin 
bin Türk Lirası idari para cezası verilir, su 
ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir.
Mevcut Metin: (3) Su ürünleri avcılığı ve 
yetiştiriciliği yapanlar, depolayanlar, nakledenler, 
pazarlayanlar ve işleyenler Bakanlıkça istenen 
kayıtları yaptırmak ve tutmak, istenilen bilgi 
ve belgeleri süresi içerisinde vermek ve 
gerektiğinde ilgililere göstermek zorundadır. 
Toplanan bu bilgiler istatistik ve bilimsel amaçlı 
kullanılabilir. Şahsi ve ticari sır kapsamında 
olan özel bilgiler kamuoyuna açıklanamaz ve 
başkalarına verilemez.
Gerekçe: 
Öneri: 
Gerekçe: Yaptırımlar öneriler doğrultusunda 
yeniden düzenlenmiştir.
Öneri: b) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası 
hükmü gereği Bakanlıkça istenen kayıtları 
yaptırmayanlara, tutmayanlara bin Türk Lirası 
idari para cezası, bilgi ve belgeleri süresi içinde 
doğru olarak vermeyenlere ve gerektiğinde 
ilgililere göstermeyenlere iki bin Türk Lirası 
idari para cezası verilir
Gerekçe: AB’nin 1224/2009 sayılı 
Yönetmeliğinde yer alan Satış bildirimleri ve 
ilk alıcılarla ile ilgili düzenleme yapılması 
gerekmektedir.
Öneri: (4) Su ürünlerine; ilk satışı sonrasında ya 
da su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerine 
girişlerinde satış bildirimi düzenlenmesi 
zorunludur. Su ürünlerinin ilk satışı, Bakanlık 
tarafından belgelendirilmiş ilk alıcılara yapılır.
Gerekçe: Yaptırımlar öneriler doğrultusunda 
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yeniden düzenlenmiştir.
Öneri: 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası 
hükmüne aykırı olarak satış bildirimi 
düzenlemeyenlere, ilk alıcı belgesi olmadığı 
halde ürün satın alanlara ve onlara satanlara bin 
Türk Lirasından yirmi bin Türk Lirasına kadar 
idari para cezası verilir.
Mevcut Metin: (4) Bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.
Gerekçe: 
Öneri: (5) Bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar ile zorunluluktan muaf 
tutulacaklar, istisna sağlanacak faaliyet ve 
durumlara ilişkin hususlar yönetmelikle 
düzenlenir.
Su Ürünleri Pazarlama Standartları
MADDE 10- 
Mevcut Metin: (2) Bu maddenin üçüncü 
fıkrasında Bakanlıkça belirlenen hususlar saklı 
kalmak kaydı ile tür, boy ve ağırlık ölçüleri 
ile avlanılan yer, zaman ile ilgili yasaklama 
veya sınırlama getirilen su ürünlerinin, satışı, 
nakli, depolarda bulundurulması ve işlenmesi 
yasaktır. Ancak yetiştiricilikten elde edildiği 
veya avcılığın serbest olduğu dönem ve 
yerlerde mevzuata uygun olarak avlanıldığı 
belgelendirilen su ürünlerinin satışı, nakli, 
depolarda bulundurulması ve işlenmesi 
serbesttir.
Gerekçe: 1380 sayılı Kanunun 25 inci maddesi 
bu konuda yeterlidir. 
Avlanılan yeri ile ilgili bir yasağın burada 
zikredilmesine gerek yoktur. Bir alan avcılığa 
kapatılmışsa, buradan her türlü su ürünün elde 
edilmesi yasaklanmış olduğundan, tür yasağı 
kapsamında yaptırım uygulanabilir.
Yasaklama avcılık yolu ile elde edilen ürünleri 
kapsadığından, yetiştiricilik yolu ile elde edilen 
ürünlerin serbest olduğunun belirtilmesine gerek 
yoktur.
Öneri: (2) Zamanlar, mevsimler, cinsler, türler, 
ağırlık, büyüklük bakımından avlanması yasak 
olan su ürünlerinin yasağın devam ettiği sürece 
satışı, nakli, depolanması, işlenmesi ve imalatta 
kullanılması yasaktır.
Öneri: b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen hususlara aykırı olarak su ürünlerinin 
toptan satışını yapanlara, işleyenlere ve 
depolayanlara beş bin Türk Lirası idari para 
cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
Nakledenlere veya perakende satışını yapanlara 
iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir, su 
ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir.
Mevcut Metin: (3) Hedef dışı yakalanan 
su ürünlerinin karaya çıkarılması ve 
pazarlanmasında Bakanlıkça belirlenen 
hususlara uyulması zorunludur.
Gerekçe: Bu husus Yönetmelik veya daha alt 
düzenlemeler kapsamında el alınabilecek bir 
konu olduğundan metinden çıkarılmalıdır. Bu 
kapsamda getirilen düzenlemeye aykırı olan 
ürünlere ilişkin yaptırım ikinci fıkra kapsamında 
yapılabilecektir.
Öneri: 
Mevcut Metin: Yeni öneri
Gerekçe: Ürünlerin konduğu depoların 
kontrolünde bu yerlerin kontrolü için savcılık 
kararı istenmektedir. Bu sorunun çözümü 

için ürünlerin saklanacağı yerlerin önceden 
beyan edilmiş olması halinde hukuki sorun 
yaşanmayacağı değerlendirilmektedir.
Benzer uygulama AB’nin uygulamalarında 
balıkçı gemilerinde Balık Odası Planları 
şeklinde yer almaktadır.
Öneri: (x) Su ürünlerinin avcılığını, satışını, 
depolamasını, işlenmesini ve naklini yapanların 
ürünlerini saklayacakları, bulunduracakları 
kapalı yerleri Bakanlığa beyan etmesi ve 
kontroller sırasında kontrol görevlilerinin 
denetim yapmasına açık tutması zorunludur.
Mevcut Metin:
Gerekçe: Yeni önerinin yaptırımı
Öneri: (x) Su ürünlerini Bakanlığa beyan 
ettikleri yerler dışında tutanlara veya beyan 
ettikleri yerleri kontrol görevlilerinin denetimine 
açık tutmayanlara üç bin Türk Lirası idari 
para cezası verilir, su ürünlerine el konulur ve 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Resmi kontroller
Mevcut Metin: MADDE 11- (1) Resmi 
kontroller, uygun aralıklarla, tarafsız, şeffaf 
ve meslekî gizlilik ilkelerine uyularak risk 
esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında 
önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilir. 
Bu kontroller, izleme, gözetim, doğrulama, 
tetkik, denetim, numune alma ve analiz gibi 
uygulamaları kapsar. 
Gerekçe: Kamu görevi tarafından yapılan 
kontrollerin “Resmi kontrol” olarak 
adlandırılmasına kavram kargaşasına yol açacak 
bir durumdur. Gayri resmi bir kontrol de varmış 
gibi bir izlenim uyandıran bu ifade yerine,1380 
sayılı Kanunda olduğu gibi “Kontrol” olarak 
nitelendirilmesi daha doğru olacaktır.
Öneri: Kontroller
MADDE 11- (1) Kontroller, uygun aralıklarla, 
(…)
Mevcut Metin: (2) Resmi kontroller, Bakanlıkça 
su ürünlerine ilişkin kontrol yetkisi verilen 
Bakanlık personeli ile denizlerde sahil güvenlik 
ve deniz polisi, iç sular ve karada jandarma, 
emniyet görevlileri, orman muhafaza kontrol 
görevlileri, belediye zabıta görevlileri, kamu 
tüzel kişilerine bağlı muhafız ve köy muhtarları, 
gümrüklerde ise gümrük görevlileri tarafından 
gerçekleştirilir. Su ürünleri yetiştiricilik 
tesislerinin resmi kontrolleri ise Bakanlık 
personeli tarafından yapılır.
Gerekçe: Fıkrada sayılan tüm görevliler kamu 
görevi yapan resmi kişilerdir. Bu nedenle kavram 
kargaşası yaratılmaması için “Resmi kontrol” 
yerine, “kontrol” ifadesi kullanılmalıdır. 
Kontrol görevinin deniz ve içsularda kimler 
tarafından yapılacağına dair bir ayırıma 
gidilmemelidir. Çünkü her kurum görev 
tanımında yer alan alanlar dışında çalışma 
yapamaz. 
Kamu tüzel kişilerine bağlı muhafızların bugüne 
kadar herhangi bir fonksiyonu olmadığından 
metinden çıkarılmalıdır. 
Köy muhtarları kontrol görevlileri içinden 
çıkarılmalıdır. 6360 sayılı Büyükşehir Yasası 
ile 30 Büyükşehirde köy muhtarı kalmamış, 
tüm muhtarlıklar mahalle muhtarı olmuştur. 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun çıktığı 1970’li 
yıllarda kamu örgütlenmesinin, iletişim ve 
ulaşımın bugünkü kadar gelişmediği dönemde
Öneri: (2) Kontroller, Bakanlıkça su ürünlerine 
ilişkin kontrol yetkisi verilen Bakanlık 

personeli ile sahil güvenlik, jandarma, emniyet 
görevlileri, orman muhafaza, belediye zabıta 
görevlileri tarafından gerçekleştirilir. Su ürünleri 
yetiştiricilik tesislerinin resmi kontrolleri ise 
Bakanlık personeli tarafından yapılır.
Mevcut Metin: (4) Bakanlıkça su ürünlerine 
ilişkin kontrol yetkisi verilen Bakanlık 
personeli, görev yapmakta olduğu il sınırlarına 
bağlı kalmaksızın tüm deniz ve içsularda görev 
yapmaya yetkilidir.
Gerekçe: Bir kamu görevlisinin görevli 
olduğu il dışında görev yapması, resmi olarak 
görevlendirilmesi ile mümkün olabilir. Kontrol 
görevlisi olmak her yerde kendiliğinden 
görev yapma yetkisi sağlamaz. Örneğin bir 
trafik polisi, trafik kontrolünde görevliyim 
diye istediği her yerde kendiliğinden kontrol 
görevinde bulunamaz. 
Fıkra metinden çıkarılmalıdır.
Öneri: 
Teknik sorumlu, gözlemci istihdamı  
Mevcut Metin: MADDE 13– (1) Üretim 
kapasitelerine göre Bakanlıkça belirlenecek 
su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde, 
işletmecinin su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, 
biyoloji veya veteriner hekimliği alanında en az 
lisans eğitimi almış bir personeli teknik işletme 
sorumlusu olarak istihdam etmesi zorunludur.
Gerekçe: Biyoloji veya veteriner hekimliği 
disiplini mezunları su ürünleri yetiştiriciliği ile 
ilgili bir eğitim almadığından ve uzmanlıkları 
bulunmadığından, teknik işletme sorumlusu 
olması doğru değildir. Her iki meslek disiplini 
mezunlarının kamuda istihdamının sağlık 
sınıfından yapıldığı da dikkate alındığında, teknik 
işletme sorumlusu olarak istihdamının bilimsel 
ve teknik bir açıklaması bulunmamaktadır.
Öneri: Teknik sorumlu, gözlemci istihdamı  
MADDE 13– (1) Üretim kapasitelerine göre 
Bakanlıkça belirlenecek su ürünleri yetiştiriciliği 
işletmelerinde, işletmecinin su ürünleri veya 
balıkçılık teknolojisi alanında en az lisans 
eğitimi almış bir personeli teknik işletme 
sorumlusu olarak istihdam etmesi zorunludur.
Mevcut Metin: (2) Bakanlıkça belirlenen balıkçı 
gemilerinde balıkçılık faaliyeti süresince, gemi 
sahiplerinin su ürünleri, balıkçılık teknolojisi 
veya biyoloji alanında en az ön lisans düzeyinde 
eğitim almış bir personeli gözlemci olarak 
istihdam etmesi  zorunludur.
Gerekçe: Birinci fıkrada belirtilen gerekçeye 
uygun olarak biyoloji alanında eğitim alanlar, 
avcılık konusunda bir uzmanlık ve eğitimleri 
bulunmadığından metinden çıkarılmalıdır.
Öneri: (2) Bakanlıkça belirlenen balıkçı 
gemilerinde balıkçılık faaliyeti süresince, 
gemi sahiplerinin su ürünleri veya balıkçılık 
teknolojisi alanında en az ön lisans düzeyinde 
eğitim almış bir personeli gözlemci olarak 
istihdam etmesi zorunludur.
Mevcut Metin: (3) Bu maddenin birinci ve 
ikinci fıkralarında istihdamı zorunlu personelin 
yetkileri ile Bakanlığa karşı sorumlulukları 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Gerekçe: 
Öneri: 
Mevcut Metin:
Gerekçe: Bakanlığın istihdamına ilişkin 
bir maliyeti üstlenmediği personelden 
sorumluluk beklemesi, hukuki olarak doğru 
değildir. Bakanlık ancak zorunluluk getirdiği 
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işletmelerden, bu işletmelere izin verdiği için 
belli sorumluluklar isteyebilir. İşletme de bu 
sorumluluğu yerine getirmek için istihdam ettiği 
personeli işlevlendirebilir.
Fıkra metinden çıkarılmalıdır.
Öneri: 
Mevcut Metin:
Gerekçe: Yeni öneri
Öneri: (x) Akvaryum balığı üreten, üretip satan, 
canlı veya cansız balık yemi satan işyerleri, 
su ürünleri ve balıkçılık konusunda en az dört 
yıl lisans eğitimi almış personeli gözlemci 
çalıştırmak zorundadır.
Mevcut Metin:
Gerekçe: Yeni öneri
Öneri: (x) Su ürünleri işleme tesisleri, soğuk 
hava depoları ile balık unu ve yağı fabrikalarında 
kapasitelerine göre yönetmelikle belirlenecek 
sayıda su ürünleri ve balıkçılık konusunda en az 
dört yıl lisans eğitimi almış personel istihdamı 
zorundadır.
Balıkçılık kıyı yapıları
Mevcut Metin: MADDE 14- (1) Balıkçı 
gemilerinin barınma, av araç ve gereçlerini 
depolama, tamir ve bakımlarını yapma, 
avlanılan veya yetiştirilen ürünleri karaya 
çıkarma, depolama, kontrol, veri toplama gibi 
balıkçılıkla ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi 
amacıyla, ihtiyaç duyulan kıyılarda balıkçılık 
kıyı yapıları yapılır. Balıkçılık kıyı yapılarından 
yararlanma hakkı öncelikli olarak balıkçılara, 
toplama yöntemiyle ticari su ürünleri avcılığı 
yapanlara ve yetiştiricilere aittir.
Gerekçe: Balıkçılık kıyı yapılarından 
yararlanma hakkı ile ilgili bir hususa yer 
verilmesine gerek yoktur. Bu yerler kiralanma 
suretiyle, kiralamaya ilişkin esaslar dahilinde 
hizmet vermektedir. Kaldı ki toplama yöntemiyle 
ticari su ürünleri avcılığı yapanların bir gemisi 
olmadığı göz önüne alınırsa bu ifade anlamsız 
kalmaktadır.
Öneri: MADDE 14- (1) Balıkçı gemilerinin 
barınma, av araç ve gereçlerini depolama, tamir 
ve bakımlarını yapma, avlanılan veya yetiştirilen 
ürünleri karaya çıkarma, depolama, kontrol, veri 
toplama gibi balıkçılıkla ilgili hizmetlerin yerine 
getirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan kıyılarda 
balıkçılık kıyı yapıları yapılır. 
Mevcut Metin: (2) Balıkçılık kıyı yapıları, 
kira geliri Hazineye ait olmak üzere, öncelikli 
olarak o yerde kurulu bulunan ve talep eden su 
ürünleri kooperatifleri veya kooperatif birlikleri 
ile üretici birliklerine, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla 
süresi on yıldan az olmamak üzere Maliye 
Bakanlığınca kiraya verilir. İlan edilen otuz 
günlük sürede su ürünleri kooperatifleri veya 
kooperatif birlikleri ile üretici birliklerinden 
talep gelmemesi durumunda, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu gereğince gerçek veya tüzel 
kişilere ihale ile kiraya verilebilir.
Gerekçe:  Ayrı bir madde olarak düzenlenmesini 
önerdiğimiz kiralama maddesi içinde yer 
almalıdır.
Öneri: Balıkçılık kıyı yapıları
Mevcut Metin:
Gerekçe: Yeni öneri
Öneri: ( ) Kiraya verilen balıkçılık kıyı 
yapıları kiralama yönetmelikte belirtilen ve 
sözleşmelerinde yer alan esaslar dâhilinde 

işletilir.
Mevcut Metin: (11) Balıkçılık kıyı yapılarını 
yönetmelikle belirlenen işletme esaslarına aykırı 
olarak işletenlere beş bin Türk Lirasından on bin 
Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
Gerekçe: Bakanlar Kurulu tarafından kesin 
devri yapılan balıkçılık kıyı yapıları ile ilgili 
sorunlar bulunmaktadır.
Kanunun yürütücüsü Bakanlar Kurulu 
olduğundan, daha önce kesin devri yapılmış 
balıkçılık kıyı yapılarının kesin devirlerine 
ilişkin yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı 
çıkarılması yerine, aykırılığın söz konusu olması 
halinde bunun mahkemece yerine getirilmesi, bu 
konuda yaşanan sorunların giderilmesine katkı 
sağlayacaktır.
Öneri: (11) Balıkçılık kıyı yapılarını 
yönetmelikte ve sözleşmesinde belirtilen 
esaslara göre işletmeyenlere beş yüz Türk 
Lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari 
para cezası verilir. Eksikliklerini gidermesi için 
altı ayı geçmemek üzere süre tanınır. Bu süre 
sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde ilk 
verilen idari para cezası iki katı olarak uygulanır. 
Eksikliklerini gidermesi için ilk verilen sürenin 
yarısı kadar daha süre tanınır. Bu süre sonunda 
eksikliklerin giderilmemesi halinde işletmecinin 
sözleşmesi iptal edilir. Bakanlar Kurulunca 
kesin devri bulunan balıkçılık kıyı yapılarının 
kesin devirleri ise mahkemece iptal edilir.
Cezai hükümler MADDE 18
 Mevcut Metin:  (4)- (ö) 
belirtilen kabahatler nedeniyle ceza alanlardan, 
kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl 
içerisinde ilk cezaya konu olan kabahati tekrar 
işleyenlere idari para cezaları iki katı olarak 
uygulanır. Bu maddenin dördüncü fıkrasının 
(e) bendi hariç geminin Bakanlıkça verilen 
izinlerine el konularak, ikinci kabahatin tespit 
edildiği tarihten başlamak üzere balıkçı gemisi 
15 gün süre ile avcılık faaliyetinden men edilir.
Gerekçe: Yeni öneri: Bu konudaki AB 
düzenlemeleri (2009/1224 ve 2011/404) dikkate 
alınmıştır. 18 maddenin dördüncü fıkrası (ö) 
bendindeki hükmün bu doğrultuda değiştirilmesi 
gerekmektedir.
Öneri: Kabahatlere göre balıkçı gemilerine 
puan verilmesi
Madde
(1) Balıkçı gemilerine işlenen kabahatlere 
uygun olarak belirlenmiş bir puanlama sistemi 
uygulanır. Bu kapsamda alınan puanlar balıkçı 
gemisi satıldığı veya avcılık izin belgesi 
aktarıldığı takdirde de aynı şekilde devam eder.
(2) Toplam puan sayısı belirli puan sayısına 
eşit veya aşmış olursa, avcılık izni 2 (iki) aylık 
bir süre için askıya alınır. Avcılık izni ikinci 
defa askıya alınıyorsa 4 (dört) ay, üçüncü defa 
askıya alınıyorsa 8 (sekiz) ay, dördüncü defa 
askıya alınıyorsa 1 (bir) yıl süre ile askıya alınır.  
Beşinci defa belirli bir puan alınması durumunda 
avcılık izni iptal edilir.
(3) En son ihlalden sonra 3 yıl içinde başka 
kabahat işlenmemiş ise tüm puanlar silinir.
(4) Bakanlıkça belirlenen bilimsel bir çalışma 
veya uygulamalara gönüllü katılım, herhangi 
bir ürüne yönelik tahsis edilen kotanın bir 
kısmından vaz geçilmesi halinde, verilen ceza 
puanlarından bir kısmı silinebilir.
(5) Kabahatlere göre ve avcılık izninin askıya 
alınması ile ilgili puanlar ve uygulamaya ilişkin 

diğer hususlar yönetmelik ile belirlenir.
Cezaların uygulanması,  tahsili ve itirazlar
Mevcut Metin: MADDE 19- (4) Bu Kanunda 
belirtilen idari para cezaları hariç, diğer idari 
yaptırımlar bu Kanunda resmi kontrol yetkisi 
verilenler tarafından, idari para cezaları ise 
Bakanlık il müdürünce uygulanır. Denizlerde 
işlenen kabahatlerle ilgili idari para cezasını 
uygulamaya Bakanlık il müdürü ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı bot komutanı yetkilidir. 
Su ürünlerinin toptan satışının yapıldığı toptancı 
hallerinde idari para cezasını uygulamaya 
Bakanlık il müdürü ve belediye hal müdürü 
yetkilidir.  Bakanlık il müdürü, idari para cezası 
uygulama yetkisini ilçe müdürlerine ve bu 
Kanunda resmi kontrol yetkisi verilen Bakanlık 
personeline yazılı olarak devredebilir.
Gerekçe: İdari para cezası kesme yetkisinin 
zorlaştıracak bürokratik işlemlerden 
kaçınılmalıdır. Yapacağı kontrole güvenilen bir 
görevlinin, idari para cezası yetkisi de olması 
kontrollerde etkinliği artıracaktır. 
Öneri: Cezaların uygulanması,  tahsili ve 
itirazlar
MADDE 19- (4) Bu Kanunda belirtilen idari 
para cezaları hariç, diğer idari yaptırımlar bu 
Kanunda kontrol yetkisi verilenler tarafından 
uygulanır. İdari para cezaları ise Bakanlık il ve 
ilçe müdürleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
bot komutanı ile valilikçe yetki verilmesi halinde 
kontrol yetkisi verilen kurum amirleri tarafından 
uygulanır. İdari para cezası kesme yetkisine 
sahip kurum amirleri bu yetkilerini kontrolle 
görevli personeline yazılı olarak devredebilir.
Mevcut Metin:
Gerekçe: Yeni öneri
Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin 
giderilmesi için bu tür bir hükme yer verilmesi 
yararlı olacaktır.
Öneri: (x) Bu kanunda kabahat sayılan fiiller 
nedeniyle gemilere yazılan idari para cezaları 
gemi sahibinden tahsil edilir.
Mevcut Metin:
Gerekçe: Yeni öneri
AB’nin  2009/1224 (92-2 madde) yönetmeliğinde 
yer alan bu hükme yer verilmesi yararlı olacaktır.
Öneri: (x) Balıkçı gemilerine ait takibi 
gereken idari yaptırımlar, geminin sahibine 
bağlı olmaksızın, kayıt bilgilerinde yer alır. Bu 
gemilerin ruhsat tezkerelerinin başka gemilere 
aktarılması halinde, aynı şekilde devam eder.
Mevcut Metin:
Gerekçe: Yeni öneri
Öneri: Avlanmasına izin verilen asgari 
büyüklükten küçük olanlar ile avlanması 
tamamen yasak olan ürünleri, el konulması 
sonrası açık artırma sureti ile satın alanlar ticari 
maksatla satamaz ve kullanamaz.
El konulmuş olan avlanmasına izin verilen 
asgari büyüklükten küçük olanlar ile avlanması 
tamamen yasak olan ürünler açık artırma sureti 
satışa sunulamaz. Bağışlanır veya imha edilir.
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“BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞI, UYGULANMASI VE KAYIT 
İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI”NA İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ

Yönetmelik taslağının son şekli mesleki haklarımız açısından bir önceki taslakla aynı hükümleri taşımaktadır. Sadece yetkili bayi olmak 
için 5 yıllık bayilik yapma koşulu 4 yıla idare yaptırımsızlık süresi de 5 yıldan 3 yıla indirilmiştir. Daha önce detaylı olarak ifade 
ettiğimiz gibi sorun yetkili bayi olunması noktasında değil, sorun yetkili bayilik sisteminin sektöre uygun olup olmaması bağlamında 
düğümlenmektedir. Bakanlığın ihracatçının, üreticinin, reçete yazanın sorumluluklarının tamamının yetkili bayilerde toplanmasına dönük 
böyle bir yapı oluşumuna gitmesi Türkiye’deki küçük sermayeli zirai ilaç bayilerinin kapanması ile sonuçlanacaktır. Küçük sermayeli 
bayilerin önemli bir bölümünün ziraat mühendisi olması bu olumsuzluktan en çok etkilenecek kesimin meslektaşlarımız olacağını ortaya 
net olarak koymaktadır. 

Yetkili bayilik koşulları, zirai ilaç bayilerine alt yapı yatırımları hariç aylık asgari 4 bin TL’lik ek bir yük getirecektir. Tahsilat sıkıntısı 
nedeni ile ayakta durması zorlanan meslektaşlarımızın bu yükü kaldırması mümkün değildir. 

Unutulmamalıdır ki zirai ilaç bayi meslektaşlarımız üreticilere girdi temin ederken aynı zamanda mühendislik hizmeti de vermektedirler. 
Zirai ilaç bayilerini sadece ticari işletme olarak görüp batan batsın kalan sağlar bizimdir anlayışı ile tekelci bir yapının oluşturulması 
meslektaşlarımızın işsiz kalmasının yanı sıra üreticilere götürülecek bilginin ticarileştirilmesinin önünü açacaktır. 

Üreticiye en yakın kesim olan zirai ilaç bayilerine bitki koruma ürünleri ile ilgili her aşamada sorumlu kalınması ve bakanlığın bütün 
sorumluluğu bayilere yüklemesi kabul edilemez. Kalıcı ve doğru çözüm daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi reçete yönetmeliğinin 
uygulanabilir hale getirilmesinden geçmektedir. 

Her yerde uygulanan önce satış sonra reçete formülüyle işleyen bu yapının yetkilendirilmiş bayilerin devreye girmesiyle değişmesi 
mümkün değildir, Gerçek anlamda uygulanabilir reçeteli satış sistemi öncelik insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturan pestisitlerin 
reçete ile satışının sağlanması ve diğer alanlardaki reçeteli satışın kaldırılması ile mümkündür. Bu yapılabildiği takdirde danışman 
danışmanlığını, zirai ilaç bayileri de bayilik görevini yapabilecektir. 

Son yıllarda yapboz tahtasına dönen yönetmelik değişiklikleri ile ihracatta sorun olan ilaç kalıntıları sorunu çözülemez. 

Yapılması gereken basit kolay bir izlenebilirlik programını devreye sokmaktır. Bunun içinde bayilerimizde kullanılan barkod 
programlarında küçük bir değişiklik yeterli olacaktır. 

Zirai ilaç kalıntı sorunu reçetesiz satıştan çok kullanılan ilaçlarda ortaya çıkan direnç sorunu ve bazı ürünlerde önerilebilecek ruhsatlı 
ilaçların bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 

Bakanlığın, bu şekilde direnç kazanmış ve pratikte resmi dozunun 2-3 katı dozda kullanılan ilaçların etkinlik denemelerini yaparak, 
ruhsatlarını gözden geçirmesi sorunu büyük ölçüde çözecektir. Yine üreticiler, odamız ihracatçılar tarafından sık sık gündeme getirilen ve 
tavsiye dışı ilaç kullanılan alanlarda, ruhsatlı ilaç kullanılması sorunun çözümüne ciddi şekilde fayda sağlayacaktır. 

Bakanlığın bu yapı içerisinde yetki ve sorumluluklarını bayilere devretmek yerine bu saydığımız konularda çalışmaya ve soruna ilişkin 
gerçekçi çözümler üretmeye davet ediyoruz.

Diğer taraftan, meslektaşların özlük haklarının savunucusu konumunda olan Ziraat Mühendisleri Odası yönetmelik taslağında yok 
sayılmıştır. ODA’nın yasal yetkileri yine görmezden gelinmiş, mesleğimiz diğer meslek gruplarının saldırısına açık hale getirilmiştir.

Yönetmelik taslağının yasal dayanağı kısmında 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun’un bulunmaması, tanımlar 
arasında Odamıza yer verilmemesi, reçete yazma yetkisine sahip olacak serbest ziraat mühendisleri ile profesyonel uygulayıcı ziraat 
mühendislerinin Odaya kayıtlı olma zorunluluğu bulunduğunun görmezden gelinmesi, Bakanlığın serbest ziraat mühendislerine eğitim 
verme görev ve yetkisi bulunmadığı hususunun göz ardı edilmesi manidardır.

Görüşlerin net bir biçimde ortaya konulması için, yönetmelik taslaklarının kamu dışından uzman kuruluşların da katılımına açık 
demokratik bir ortamda görüşülerek olgunlaştırılmasının gerekli olduğunu birçok ortamda paylaşmış olmamıza karşın bakanlığın bunu 
bir formalite olarak algıladığını sanıyoruz. Yasal yetkilerimiz göz önüne alınmadığı gibi, teknik anlamdaki değerlendirmelerimizin dahi 
dikkate alınmamış olması bu algımızda yanılgıya düşmediğimizin en büyük kanıtıdır. 

Unutulmamalı ki güçlü bir meslek grubu, güçlü bir meslek örgütlenmesinden geçer. Bakanlığın, ODA’yı yok sayarak bir yere 
varamayacağını, bundan en çok mesleğimizin zarar göreceğini bir kez daha yinelemekte yarar görüyoruz.
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TARIMSAL YÜKSEKÖĞRENİM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 1. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ AMA NASIL, NEREDE? 
Ülkeler geleceklerini planlarken bireylerine meslek ve istihdam, sektörlere kalifiye eleman, topluma hizmet esaslarını da dikkate 
alır. Gelişmiş ülkelerde yüksek öğrenim kuruluşları genel gelişme eğilimlerini, nüfus hareketliliğini, sektörel dinamikleri ve geleceği 
kurgulayarak üniversite eğitim-öğretimini planlar. Eğer ekonomi her an kırılgan ise, planlı üretim gerçekleştirilemiyor ise, sektörler 
geleceği kurgulamakta zorlanıyor ise her konuda olduğu gibi yüksek öğrenimde de günü kurtarma arayışları daha fazla ön plan çıkar. 
Bundan hareketle üniversiteler için, yükseköğrenim için arz-talep dengesi değil siyasal beklentiler, geçici çözümler ve yerel beklentiler 
önem kazanır. Meslek Oda’larının çığlıklarına, öğretim elemanlarının taleplerine, meslek insanlarının talep ve beklentilerine kulaklar 
tıkanır. Merkezi yaklaşım ile tepeden inmeci yaklaşımlar sorunlara çözüm olmak yerine, yeniden sorun üretimi ön plana çıkar. 

Ne yazık ki bu paradigma ziraat, su ürünleri, tütün eksperliği, deniz bilimleri gibi disiplinlerdeki eğitim-öğretimi de etkilemekte ve 
içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Bugüne değin ortaya çıkan paradigma sorunlara çözüm olamamıştır. Bu nedenle paradigma 
değişmek zorundadır. Mesleki öncelikleri dikkate alan, arz-talebi gözeten, meslek insanlarının uygulamadaki sorunlarına öncelik veren, 
meslek odalarını eğitim-öğretimin öncelikli paydaşları olarak gören bir yaklaşım, yükseköğrenimde ülkemiz koşullarına daha uygun 
bir “sistem”i ortaya çıkarabilecektir. Odalar mesleğin uygulamada siyasetten kaynaklanan yanlışlıklarını düzeltmekten ve bu konuda 
çaba sarf etmekten çok, mesleki verimlilik ve ülkeye mesleki katkılarını daha da artırma telaşındadır. Bunun için yüksek öğrenimi 
planlayabilen, uygulamada karşılaşılan sorunlarını daha yüksek öğrenim sürecinde çözebilen bir politika, sorunların azalmasına katkıda 
bulunacaktır. 

Bir ülkenin tarımsal kalkınmasında ve nüfusunun güvenli ve güvenilirlik içinde beslenmesinde tarımsal eğitim-öğretimin özel bir yeri 
vardır. Ülkemiz tarımını çağdaş düzeye çıkarmak, nüfusu dışa bağımlı hale getirmeden beslemek, tarımsal sanayiye hammadde sağlamak 
iddiasında bulunan Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve Tütün Teknolojisi Mühendisleri 
geleceği yakalamak ve ülkemize daha fazla katkıda bulunmak iddiasındadır. Bu mesleklerin Anayasal ve kamusal örgütü olan Ziraat 
Mühendisleri Odası, katkıda bulunma çabalarının önündeki engellerin kaldırılmasını, mesleklerin günü kurtaracak hamlelerle, popüler 
isimlerle kurtarılmasında değil, planlı, geleceği görebilen, siyasal kurumların müdahalesi dışındaki seçeneklerde görmektedir. Bunun 
ilk adımı da yüksek öğrenimden geçmektedir. Gereksinimin ve ülke talebinin dışında gerçekleşen tarımsal eğitim-öğretim planlaması 
gereğinden fazla fakülte, bölüm açılmasına yol açmakta ve sonuçta kontenjanı dolmayan, altyapısı yetersiz ve öğrencisi-hocası mutsuz 
bir üniversite yapısını ortaya koymaktadır. Eğer artık kontenjanlar dolmuyorsa, bazı bölümler öğrenci tercihlerinde “0” çekiyorsa, genç 
işsizliği artıyorsa, isim değiştirerek cazibe aranıyorsa, ciddi düşünmenin zamanı geldi ve geçiyor demektir. 2013 yılı üniversite tercihleri, 
kontenjan hareketliliği işte böyle bir sonucu ortaya çıkarmıştır. 

2.ÜNİVERSİTELERDE YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DAHA BAŞLADI
Eğitim-öğretimin kalitesi ve mezuniyet sonrası istihdama ilişkin sorunların her geçen yıl daha da arttığı üniversitelerimizde yeni bir 
eğitim-öğretim dönemi daha başladı. 2013 yılı üniversite sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sınav başvurusunda bulunan 1.924.550 
adaydan 1.112.447’si tercihte bulunmuş, 672.417’si yaptıkları tercihler doğrultusunda bir yükseköğrenim programına yerleştirilmiş oldu.

Çizelge.1 2013 Yerleştirme Sonuçları

 Üniversiteler
Lisans Ön Lisans

%
Kontenjan Yerleşen Kontenjan Yerleşen

Devlet Üniversitesi 338.127 323.205 311.619 251.763 95,59
Vakıf Üniversitesi 67.675 55.761 45.495 33.896 82,40
KKTC Üniversitesi 14.244 6.008 2.464 921 42,18
Diğer Ülke Üniversiteleri 1.932 821 50 42 57,51
 421.978 385.795 359.628 286.622 91,49

Kaynak; ÖSYM

 Açık Öğretim Fakültesi de dikkate alındığında sınava giren adaylardan % 45,6’sının bir öğretim programına yerleştirildiği görülmektedir.

Çizelge.2 2013 Yerleştirme Sonuçları (AÖF Dahil)
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Çizelge.2’nin incelenmesinden görülebileceği gibi, lisans eğitimi veren fakültelere son sınıfta okuyanların % 23,9’u yerleştirilmişken, 
önceki yıllarda yerleşmemiş adayların daha başarılı olduğu (% 25,3) görülmektedir. Önlisans düzeyindeki yerleştirmelere bakıldığında ise 
tersine bir durum söz konusudur. Son sınıfta olan adayların % 20,6’sı bir önlisans programına yerleşmişken, önceki yıllarda yerleşmemiş 
adaylarda bu oran % 13,5 olmuştur. AÖF’lere yerleşme oranlarına bakıldığında ise önceki yıllarda yerleşmemiş adayların % 16,1 gibi 
yüksek bir oranda olmasına karşın, son sınıfta olan adayların yerleştirilme oranının en düşük olduğu (%4,8) görülmektedir. Söz konusu 
oranlara bakılarak dershane sisteminin etkileri, adayların mezuniyet sonrası sınavı daha ciddiyete aldıkları, ne olursa olsun bir öğretim 
programına yerleşmek için tercihte bulundukları gibi çok farklı bakış açılarından yorum getirmek mümkündür. Ancak bu yazının konusu 
bu tip irdelemeler olmadığından, bu konuda yorumlamalara girilmeyecektir. Bunun yerine üniversite sınavı sonuçlarının, 4 yıl sonrasının 
meslektaşları ve potansiyel ODA üyelerini ortaya çıkarması açısından genel bir çerçeve içinde ele alınması amaçlanmaktadır. 

Üniversite sınavı sonuçları aynı zamanda, istihdama ilişkin olarak gelecek yıllarda ortaya çıkacak tablonun ipuçlarının bugünden görülmesi 
imkânını sağlıyor. Sınav ve sonrasındaki yerleştirme sonuçlarının bu açıdan da ele alınması büyük önem taşımaktadır. Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek örgütü olan ODA’mıza üye meslek disiplinleri; Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ile 
Tütün Eksperliği Yüksek Okulundan mezun olmaktadır. Ancak son yıllarda öğrenci tercihlerini artıracağı düşünülerek, mezunları aynı 
unvanı taşımasına karşın, belirtilen fakülte adlarında değişikliklere gidildiği görülmektedir. Örnek olarak Ziraat Fakültesi yerine Tarım 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi yerine Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi şeklindeki isimlendirmeler veya isim 
değişiklikleri buna örnek olarak gösterilebilir. 

3.FAKÜLTELER VE MEZUNLARI 
Ziraat Fakülteleri Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Peyzaj Mimarı disiplinlerinden dört farklı meslek 
unvanına sahip mezunlar verilmektedir. Su Ürünleri Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Peyzaj Mimarı meslek unvanlarına sahip olanlar 
farklı fakültelerden de mezun olabilmektedir.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bünyesinde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi 
bünyesindeki Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Niğde Üniversitesi bünyesinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi adı ile 
açılan ziraat fakülteleri farklı bir isimlendirmeleri ile dikkat çekmektedir. Ziraat Fakültesi ismi yerine Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 
Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ismi tercihindeki farklılıklar teknik veya bilimsel 
bir açıklamadan çok, güncel polülerliği olan bir çağrışımı ortaya koymaktadır. Bu nedenle de Tarım ve Doğa Bilimleri ile Ziraat ve Doğa 
Bilimleri fakültelerinde ziraat/tarım kelimeleri ile yaratılan farklılığı, buna YÖK’ün hangi yaklaşımla onay verdiğini pek sorgulamamak 
gerekir.

Su ürünleri lisans eğitimi ilk kez 1980 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde başlamış, daha sonra Erzurum Atatürk, Van 100. 
Yıl ve Adnan Menderes, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakülteleri bünyesinde su ürünleri bölümleri açılmış, bu eğitimin 
verildiği bölümü bitirenler ziraat mühendisi unvanı ile mezun olmuştur. 

Su Ürünleri Fakültelerinin yaygınlaşmaya başladığı süreçte ziraat fakültelerindeki su ürünleri bölümlerinden bazıları müstakil su ürünleri 
fakültesi haline gelmiştir (Erzurum Atatürk, Van 100. Yıl). Son yıllarda ise ziraat fakülteleri içindeki su ürünleri bölümleri Su Ürünleri 
Mühendisliği adını alarak, bu bölüm bitirenler Su Ürünleri Mühendisi unvanı ile mezun olmaya başlamıştır.

Su Ürünleri Fakültelerini bitirenler su ürünleri mühendisi unvanını ile mezun olmaktadır. Ancak son yıllarda su ürünleri fakültelerine 
olan tercihlerin azalması nedeni ile bu fakültelerden bazılarında (Mustafa Kemal Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) Deniz 
Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi şeklinde isim değişikliği yoluna gidilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık 
Teknolojisi Mühendisliği bölümünü bitirenler Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi unvanı ile mezun olmaktadır. Su Ürünleri Fakülteleri 
ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinde benzer programlar okutulmasına karşın, mezunlarının farklı meslek unvanlarını 
almaları çeşitli sorunlara ve karışıklıklara yol açmaktadır. 

Çizelge.3’de ODA’mız bünyesindeki meslek disiplinleri mezun olunan fakültelere göre gruplandırılmıştır.

Çizelge.3 Meslek Disiplinleri ve Mezun Oldukları Fakülteler
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Gıda Mühendisi ve Peyzaj Mimarları TMMOB bünyesinde örgütlenme süreçlerini tamamlayarak, Oda’larını kurmuş bulunmaktadır. 
Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve Tütün Teknolojisi Mühendisleri ise henüz örgütlenme süreçlerini 
tamamlamamış olduklarından, Ziraat Mühendisleri Odası içinde örgütlenmektedirler.

4.ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN 2013 ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
2013 yılı tercih kılavuzunda 4 Su Ürünleri Mühendisliği, 10 Gıda Mühendisliği ile 7 Peyzaj Mimarlığı bölümleri hariç tutulacak olunursa, 
30 Ziraat Fakültesinde 173 bölüm için tercih yapma imkânı tanınmış, 4.970 öğrenci Ziraat Fakültelerine yerleştirilmiştir. Bu sayı yaklaşık 
olarak; Hukuk Fakülteleri için 14 bin, Tıp Fakülteleri için 10 bin, Bilgisayar Mühendisliği disiplinleri için 11 bin, Makine Mühendisliği 
için 11 bin, İnşaat Mühendisliği için 10 bin, İşletme lisans eğitimi için (10 bin AÖF yerleştirilmesi hariç) 22 bindir. 

Fakültelerdeki bölümlere göre yerleştirmelere bakıldığında kontenjan açılıp da hiç tercih yapılmayan bölüm bulunmamaktadır. 28 
Fakültede Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Bölümüne, 24 Fakültede Bitki Koruma Bölümüne öğrenci yerleştirilmiştir. En az öğrenci 
yerleşen bölüm olan Süt Teknolojisi Bölümü 3 fakültede, Tarım Makineleri ile Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümleri ise 8 fakültede 
bulunmaktadır. 

Niğde Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve iki bölümü bulunan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, fakülte adı ile olduğu 
gibi diğer fakültelerde olmayan “Bitkisel Üretim ve Teknolojileri” ve “Tarımsal Genetik Mühendisliği” bölümleri ile ilginç bir örnek 
oluşturmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde bulunan, YGS-6 puan türünden öğrenci alan, 4 yıllık eğitime tabi Organik Tarım İşletmeciliği 
bölümünün 62 kişilik kontenjanının tamamı dolmuştur. Bu programı bitirenlerin unvanları ve tarımsal yükseköğrenim içinde ne şekilde 
ele alınması gerektiği konusu ayrı bir değerlendirme konusudur. YGS-2 puan türü ile öğrenci alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi programı benzer bir örneği oluşturmaktadır.
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Çizelge.4 Ziraat Fakültelerine Bölümlere Göre Yerleşen Öğrenci Sayısı

* Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi **   Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi *** Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
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 4.1.En Fazla Bölüm Bulunan Fakülteler?

2013 yılında öğrenci yerleştirmesi yapılan 29 Ziraat Fakültesi bulunmaktadır. Öğrenci yerleştirmesi yapılan Bahçe Bitkileri Bölümü 
ve Tarla Bitkileri Bölümü 28, Bitki Koruma Bölümü 24 fakültede bulunmaktadır. Öğrenci yerleştirmesi yapılan, en fazla bölüme sahip 
ziraat fakülteleri 9’ar bölümün bulunduğu Adnan Menderes, Ankara, 19 Mayıs ve Ege üniversiteleridir. Öğrenci yerleştirmesi yapılan, 
en az bölüme sahip ziraat fakülteleri sadece Bahçe Bitkileri bölümünün bulunduğu İnönü Üniversitesi, Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri 
bölümlerinin bulunduğu R.T.Erdoğan Üniversitesi ile Siirt Üniversitesidir.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü bulunan 
Niğde Üniversitesi de en az bölümü bulunan fakülteler arasında yer almaktadır.

4.2. Fakültelerde kontenjanların doluluk durumu?

Fakültelerin kontenjanları ile yerleştirme sonuçlarına incelendiğinde Dicle Üniversitesi (4 Bölüm), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
(4 Bölüm), Niğde Üniversitesi (2 Bölüm), İnönü Üniversitesi (1 Bölüm) ve Uludağ Üniversitesi (7 Bölüm) üniversitelerinin tüm 
kontenjanlarının dolduğu görülmektedir.

 Siirt Üniversitesi % 30, R.T.Erdoğan Üniversitesi % 42 ve Iğdır Üniversitesi % 46 yerleşim oranı ile en az öğrenci doluluk oranına sahip 
ziraat fakülteleri olarak görülmektedir. 

4.2.1. En fazla öğrenci yerleşen ziraat fakültesi 370 öğrenci ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesidir. Ankara Üniversitesini 309 
öğrenci ile Ege Üniversitesi onu da 297 öğrenci ile Çukurova Üniversitesi izlemektedir.

En fazla öğrenci alan bölümler 921 öğrenci ile Tarla Bitkileri, 901 öğrenci ile Bahçe Bitkileri ve 886 öğrenci ile Bitki Koruma 
bölümleridir.  

4.2.2. Bölümlerin Tercih Durumlarına Göre Dağılımı

Bölümler için açılan en az kontenjan 21, en fazla kontenjan 47’dir. Çizelge.5’de tercih durumları ve doluluk oranlarına ilişkin nicel veriler 
sunulmuştur. Bu kontenjanlar Bölümlerin potansiyelinden çok YÖK’ün kontenjan saptamaları, tercihleri doğrultusunda biçimlenmektedir. 

4.2.3. En fazla öğrencinin yerleştirildiği bölümler 

(47 öğrenci ile kontenjanlarının tamamının dolduğu bölümler); 

-Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji bölümü, 

-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
ile Zootekni bölümleri, 

-Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri ile Toprak Bilimi ve Bitki 
Besleme bölümleri,

-İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümleridir. 

4.2.4. En az öğrencinin tercih ettiği bölümler, 

- 1’er öğrencinin tercih yaptığı Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Biyosistem Mühendisliği, 

- 2’şer öğrencinin tercih yaptığı Ahi Evran ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü ile Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Makineleri bölümüdür. 

4.2.5. Bölümlerin öğrenci aldığı puan türleri

Bölümlerin öğrenci aldığı puan türlerine bakıldığında, Türkçe-Matematik puanına göre öğrenci alan Tarım Ekonomisi dışındaki 
bölümlerin üç farklı Matematik-Fen puanına göre öğrenci aldığı görülmektedir. 

4.2.6. Bölümlerin kontenjanlarının doluluk durumu

Bölümlerin doluluk oranına bakıldığında 17 fakültede bulunan Tarım Ekonomisi ve 24 fakültede bulunan Bitki Koruma bölümlerinin 
tüm kontenjanlarının dolduğu görülmektedir. En düşük doluluk oranına sahip bölümler % 32,18’lik doluluk oranı ile 8 fakültede bulunan 
Tarım Makineleri Bölümü ve % 32,66’lık doluluk oranı ile 3 fakültede bulunan Süt Teknolojisi Bölümüdür. 
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Çizelge.5 Bölümlerin kontenjan/yerleştirme durumları

Bölümler Bölüm Puan Türü Kontenjan Yerleşen Doluluk (%)
Bahçe Bitkileri 28 MF-2 1016 901 87,61
Bitki Koruma 24 MF-2 886 886 100,00
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 1 MF-2 31 31 100,00
Biyosistem Mühendisliği 8 MF-4 288 179 60,47
Süt Teknolojisi 3 MF-2 114 39 32,66
Tarım Ekonomisi 17 TM-1 639 639 100,00
Tarım Makineleri 8 MF-4 218 78 32,18
Tarımsal Biyoteknoloji 10 MF-3 376 349 91,29
Tarımsal Genetik Mühendisliği 1 MF-3 31 31 100,00
Tarımsal Yapılar ve Sulama 8 MF-4 280 128 42,20
Tarla Bitkileri 28 MF-3 1015 921 90,88
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 16 MF-2 553 389 65,74
Zootekni 21 MF-2 683 399 55,56
TOPLAM 173 - 6130 4970 81,95

 4.2.7.  Bölümlerin puan sınırları

Bölümlere puan durumlarına göre yapılan yerleştirmelere bakıldığında en büyük farklılık Bitki Koruma Bölümleri arasında görülmektedir.  
Iğdır Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne en düşük 218 puan ile öğrenci girmişken, Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne en düşük 
297 puan ile öğrenci girebilmiştir. Iğdır Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne en yüksek puan giren öğrenci almış olduğu 253 puan ile 
Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne girememektedir. Her iki fakülteye en düşük puandan giren öğrenci arasında MF-2 puan türünde 
yaklaşık 80 bin kişilik bir sıralama farkı bulunmaktadır. 

Çizelge.6 Bölümlerin en düşük puanları arasındaki farklılıklar

 Üniversite  Bölüm  Puan 
Türü  Kontenjan  Yerleşme  En Düşük 

Giriş  Puanı
Puan 
Farkı

GOP Ü. (TOKAT) Bahçe 

Bitkileri
MF-2

36 31 196,9902
 69,54EGE Ü (İZMİR) 36 36 266,5332

IĞDIR Ü. Bitki 

Koruma
MF-2

36 36 218,4334
 78,80EGE Ü. (İZMİR) 36 36 297,2332

N.KEMAL Ü. (TEKİRDAĞ) Biyosistem 

Mühendisliği*
MF-4

36 34 199,8269
 54,18ULUDAĞ Ü. (BURSA) 36 36 254,0045

EGE Ü. (İZMİR) Süt 

Teknolojisi
MF-2

36 18 215,8697
 1,38ANKARA Ü. 47 18 217,2546

IĞDIR Ü. Tarım 

Ekonomisi
TM-1

36 36 251,7686
 40,83ANKARA Ü. 47 47 292,5956

19 MAYIS Ü. (SAMSUN) Tarım 

Makineleri
MF-4

21 4 196,8995
 20,98ATATÜRK Ü. (ERZURUM) 21 2 217,8790

ATATÜRK Ü. (ERZURUM) Tarımsal 

Biyoteknoloji
MF-3

36 36 198,8572
 32,11ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. 41 41 230,9689

ANKARA Ü. Tarımsal Yapılar 

ve Sulama
MF-4

47 43 198,1671
 20,46S. DEMİREL Ü. (ISPARTA) 21 4 218,6234

R.T. E.Ü. (RİZE) ZDBF Tarla Bitkileri MF-3 41 23 195,3687  61,77EGE Ü. (İZMİR) 36 36 257,1398
19 MAYIS Ü. (SAMSUN) Toprak Bilimi ve 

Bitki Besleme**
MF-2

36 12 197,2493
 44,93EGE Ü. (İZMİR) 36 36 242,1833

ORDU Ü. Zootekni MF-2 41 3 199,0111  35,49EGE Ü. (İZMİR) 36 36 234,4970
* IĞDIR Ü. Biyosistem Mühendisliği bölümünü 1 öğrenci tercih ettiği için dikkate alınmamıştır.

** BİNGÖL Ü. Toprak Bilimi ve B. Besleme bölümünü 1 öğrenci tercih ettiği için dikkate alınmamıştır.

Sadece Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde bulunan Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü en düşük 
308,86869 puandan öğrenci alması ile dikkat çekici bir örnek oluşturmaktadır. 
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5. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Su Ürünleri Mühendisliği 
Su Ürünleri Mühendisliği eğitimi veren yirmi bir fakülte bulunmakta olup, bunlardan dört tanesi Ziraat Fakültesi bünyesindedir. Balıkçılık 
Teknolojisi Mühendisliği eğitimi veren ise iki fakülte bulunmaktadır. Su ürünleri mühendisliği ve balıkçılık teknolojisi mühendisliği 
programlarının tümüne MF-2 puan türünden öğrenci alınmaktadır. Bu fakülteler dışında YGS-2 puan türü ile öğrenci alan Balıkçılık 
Teknolojisi programı bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bulunmaktadır. 

5.1. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Bu program adı altında eğitim veren ve 26 kontenjana sahip iki adet fakülte bulunmaktadır.  K.T.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesine hiç tercih yapılmamış, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesine yalnızca iki tercih yapılmıştır. 

Çizelge.7 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Programı

Üniversite Kontenjan Yerleşme En Düşük Puan En Yüksek Puan

KTÜ (TRABZON) Deniz Bilimleri ve Tek.Fak. 26 0 - -

ORDU Ü. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi 26 2 221,4211 261,7138

YGS-2 puan türü ile öğrenci alan Balıkçılık Teknolojisi programı bulunan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulunun geçen yıl 47 kişilik, bu yılda 26 kişilik tüm kontenjanın dolmuş olması dikkat çekici bir durum olarak görülmektedir.

 5.2. Su Ürünleri Mühendisliği Programı

Su Ürünleri Mühendisliği programı bulunan yirmi bir fakülteden üçüne hiç tercih yapılmamıştır. Toplam kontenjanın  % 21,5’ine 
yerleştirme yapılmıştır.   

En fazla doluluk olan fakülte İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi olup, yerleştirilme oranı % 82 olmuştur.  İstanbul’u sırasıyla % 48’lik yerleştirme 
oranı ile Ege Üniversitesi, % 34’lük yerleştirme oranı ile Kâtip Çelebi Üniversitesi izlemektedir. Tercih eden sayısı açısından bakıldığında 
ilk sıra değişmezken, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği programı 12 tercihle üçüncü sırada bulunmaktadır.

Açılan kontenjanlar dolamadığı için, Su Ürünleri Mühendisliği programına girenlerin yerleştirme puanları açısından bir değerlendirme 
anlam taşımayacağı için yapılmamıştır.

2012 yılında tercih yapılması için on adet fakültede su ürünleri programı açılmış, yerleştirme oranı % 24,5 olmuştur. 2013 yılında 
program açılan fakülte sayısı artmasına karşın yerleştirme oranının düşmesi, su ürünleri eğitimi konusundaki lisans eğitiminin gözden 
geçirilmesi, sorunun nereden kaynaklandığının bulunarak çözüm üretilmesi gerekliliğini göstermektedir. 

Çizelge-8 Su Ürünleri Mühendislik Programı

Üniversiteler Kontenjan Yerleşme Doluluk (%)
FIRAT Ü. Su Ürünleri Fakültesi (ELAZIĞ) 26 0 0,00
SİNOP Ü. Su Ürünleri Fakültesi 26 0 0,00
GAZİOSMANPAŞA Ü. (TOKAT) Ziraat Fakültesi 26 0 0,00
M. KEMAL Ü. (HATAY) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 26 1 3,85
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) 26 1 3,85
TUNCELİ Ü. Su Ürünleri Fakültesi 26 1 3,85
ADNAN MENDERES Ü. (AYDIN) Ziraat Fakültesi 26 1 3,85
BİNGÖL Ü.Ziraat Fakültesi 26 1 3,85
ATATÜRK Ü. Su Ürünleri Fakültesi (ERZURUM) 26 2 7,69
KASTAMONU Ü. Su Ürünleri Fakültesi 26 2 7,69
ÇANAKKALE 18 MART Ü.Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 26 3 11,54
R. T.  ERDOĞAN Ü. Su Ürünleri Fakültesi (RİZE) 26 3 11,54
YÜZÜNCÜ YIL Ü. Su Ürünleri Fakültesi (VAN) 26 3 11,54
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. Su Ürünleri Fakültesi 26 4 15,38
MERSİN Ü. Su Ürünleri Fakültesi 26 5 19,23
ANKARA Ü.Ziraat Fakültesi 41 12 29,27
AKDENİZ Ü. Su Ürünleri Fakültesi (ANTALYA) 26 8 30,77
ÇUKUROVA Ü. Su Ürünleri Fakültesi (ADANA) 26 8 30,77
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. Su Ürünleri Fakültesi 26 9 34,62
EGE Ü. Su Ürünleri Fakültesi (İZMİR) 52 25 48,08
İSTANBUL Ü. Su Ürünleri Fakültesi 52 43 82,69
Toplam 613 132 21,53
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 6. Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Tütün Eksperliği Yüksekokulu bir tane olup, Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) bünyesinde yer almaktadır. YGS-2 puan türü ile öğrenci 
almaktadır. 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da 36 kişilik kontenjanının tümü dolmuştur.  

7. Genel Değerlendirme
Sınav sonuçlarına bakıldığında, tercihlerde önemli olan bazı hususlar dikkat çekmektedir.

1. Tercihlerde üniversitenin kendisi, fakültelerden/programlardan daha önemli olarak görülmektedir. Aynı programların olduğu 
üniversiteler açısından yapılan tercihlerdeki puan farklılıkları bunu açıkça göstermektedir.

2.  Batı illeri ve büyük şehirler önemli bir tercih nedeni olarak görülmektedir.

3. Bursluluk imkânları tercihleri önemli ölçüde etkilemektedir.

4. Fakülte veya bölümlerin isim değişikliği yapmaları öğrenci tercihlerini etkilememektedir.

5. Öğrenciler meslek seçiminde artık sadece herhangi bir programına yerleşmekten çok, geleceği ve istihdamı da gözeten unsurları da 
dikkate almaktadır. 

8. SONUÇ YERİNE: GELİNEN NOKTA
Türkiye genç nüfusunu avantaj olarak mı görüyor, yoksa dezavantaj mı? Buna karar vermek zorundadır. Avantaj olarak gören 
bir yaklaşımda, siyaset buna göre de politika geliştirir, geleceği kurgular. Üniversiteye girmek giderek bir cazibe olmaktan çıkıyor, 
üniversiteler kontenjan dolduramıyor, kampanyalarla öğrenci avına çıkılıyor. Plansız, programsız, arz-talep dengesini gözetmeyen yüksek 
öğrenim politikası gençleri üniversitelerden uzaklaştırmaktadır. Bu durum bazı meslek disiplinleri için daha da belirgin hale gelmiştir. 
Hiç öğrenci bulamayan, kontenjanı dolduramayan birçok fakülte / bölüm kapanmakta veya kapanma riski ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Burada eğitim-öğretimin niteliği de apayrı bir sorundur. Nitelik neredeyse artık ikinci plana atılmış ve nicel olarak gençleri 2 yıl, 4 yıl 
nasıl üniversitelere alırız, telaşı ön plan çıkmıştır. Bu ise sorunlara çare olmamaktadır. Paradigma değişmek zorundadır. Günü kurtarmak, 
isimleri popülerleştirme çözüm getirmiyor ve çoğu kontenjan boş kalmaktadır. Çözümü planlı bir programda, arz-talep dengesinde, kalıcı 
ve sürdürülebilir tarım ve istihdam politikalarında aramak gerekiyor. Meslek Odaları kendilerini de sürecin, çözümün ana paydaşı olarak 
görmek istiyor ve de böyle olmak durumundadır.  

Kaynakça: www.yok.gov.tr, www.tmmob.gov.tr, www.tuik.gov.tr, www.zmo.org.tr

HUKUKİ ÇALIŞMALARIMIZ
•	 Çanakkale Karabiga’da kurulması planlanan termik santrale karşı iptal davası açtık
•	 Danıştay GDO’lu mısır ithalatına geçit vermedi
•	 Danıştay 10. Dairesi, Yalova Atatürk TİGEM arazisinin, Yalova Üniversitesi için tahsis edilmesine onay veren 

mahkeme kararını 21 Haziran 2013 tarihinde bozdu.
•	 Danıştay 10. Dairesi, Giresun Bulancak’ta 54,3 hektarlık alanın tarım dışına çıkartılmasına vize veren Ordu 

İdare Mahkemesi’nin kararını 5.6.2013 tarihinde bozdu.

GÖRSEL BASINDA ODAMIZ
ULUSAL KANAL YAYINI: ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 21 Kasım 2013 
Perşembe günü Ulusal Kanal’ın yayınına katılarak, şeker sektörü ile ilgili gelişmeler ve 
ODA’mız görüşlerini aktardı.

KANAL B İLE RÖPORTAJ: ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Kanal B’de 
yayınlanan “Bizim Topraklar” Programının yapımcısı ve sunucusu Erdal KUMBASAR 
ile 20 Aralık 2013 Cuma günü bir röportaj yaparak, tarım sektörü açısından 2013 yılını 
değerlendirdi.

4 Ziraat Mühendislerinden Dünya’ya Ödül – Dünya – 16.1.2014  
4 Danıştay GDO’lu Mısır İthalatını Durdurdu! – Aydınlık - 16.12.2013 
4 GDO’lu Mısıra Danıştay Yasağı – Yurt - 16.12.2013 
4 GDO’lu Yeme ‘İhtiyatlı’ Yasak! – Evrensel - 15.12.2013 
4 Danıştay GDO’ya Hayır Dedi – Birgün - 15.12.2013 
4 Mısırdaki 2 GDO Çeşidine Yasak Kararı – Habertürk - 14.12.2013 
4 GDO’ya Hayır Platformu’nun Mısır Zaferi – Cumhuriyet - 14.12.2013 
4 Başbakan Erdoğan Bu Konuyu Ağzına Bile Almıyor - Oda TV - 02.11.2013 
4 Çevre Lafla Kurtulmuyor – Cumhuriyet – 24.9.2013
4 Tarım Sektörü Genel Değerlendirme – Harman Dergisi – Eylül-2013

YAZILI BASINDA ODAMIZ
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ADANA
TMMOB İl ve İlçe Koordinasyon 
Kurulları’nca 19 Eylül 2013 tarihinde 
“Örgütümüze, Mesleğimize, Halkımıza, 
Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” ana temasıyla 
ülke genelinde gerçekleştirilen kitlesel 
basın açıklaması Adana’da da yapıldı. 
TMMOB’ye bağlı odaların Adana Şube 
üyeleri ve yereldeki emek ve demokrasi 
güçlerinin katılımıyla Atatürk Parkı’nda 
yapılan basın açıklamasını TMMOB 
Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Nazım Biçer okudu. 16 Ekim Dünya Gıda 
Günü ve Gıda Haftası kapsamında, basın 
açıklaması ve “İnsan Sağlığı Güvenilir Gıda 
Sistemlerine Bağlıdır- Gıda Güvencesi 
ve Beslenme İçin Sürdürülebilir Gıda 
Sistemleri” konulu panel yapıldı.

Basın Açıklaması, Gıda Mühendisleri 
Odası Adana Şubesi Başkanı IŞIL VAR,  
Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge 
Şubesi Başkanı ALİ ÇELİK ve Şube 

Başkanımız Şahin Yeter tarafından 21 
Ekim 2013 tarihinde Çukurova Gazeteciler 
Cemiyeti’nde gerçekleştirildi.

Şubemiz, Gıda Mühendisleri Odası Adana 
Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Güney 
Bölge Şubesi ve Adana İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 22 
Ekim 2013 günü düzenlenen ve Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarım Reformu 
Genel Müdürü Dr. Gürsel Küsek’in yönettiği 
Panele FAO Orta Asya Koordinatörü ve 
Türkiye Temsilcisi Mustafa Sinaceurt 
de katıldı. Panelde, Gıda Mühendisleri 
Odası 2. Başkanı Bedia Demirözü, FAO 
Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül 
Akın ve Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Halil Elekçioğlu konuşmacı olarak 
yer aldılar. Bilirkişi eğitimimiz 8-10 
Kasım 2013 tarihlerinde Şubemiz toplantı 
salonunda yapıldı. 13 meslektaşımızın 
katılım sağladığı eğitim sonunda yapılan 
sınavla bilirkişi eğitimimiz tamamlandı. 
TMMOB’a bağlı Oda’ların mesleki 
denetiminin ortadan kaldırılması ve Meslek 
Odalarının “mali ve idari denetime” tabi 
tutulmasına yönelik basın açıklaması yapan 
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Nazım Biçer; “TMMOB, bilgi ve 
birikimini her zaman, her koşulda toplum 
yararına sunmaya, toplumsal mücadele 
içinde yer almaya devam edecektir” dedi. 
Şubemiz de basın açıklamasına katılım 

sağladı.

16 İlde yapılan yerel çalıştaylarla örgütlenen 
TMMOB 3. Kadın Kurultayı 16 - 17 Kasım 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
Kurultaya Şubemizi temsilen Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Ayten Dolançay, Hacer 
Sönmezateş ve üyelerimiz Aygün Mavruk, 
Esin Güvercin, Hüsniye Gül, H. Şükran 
Tiğrek, Şule Koçoğlu katıldılar. “25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü” nedeniyle TMMOB 
Adana İl Koordinasyon Kurulu Kadın 
Komisyonu tarafından Ziraat Mühendisleri 
Odası Adana Şubesi toplantı salonunda 
“Geçmişten Günümüze Kadına Yönelik 
Şiddet “ konulu söyleşi yapıldı. Şubemiz 
20. Olağan Genel Kurulu 28 – 29 Aralık 
2013 tarihlerinde yapıldı. Genel Kurul’da 
Divan Başkanlığı’na Şube eski Başkanımız 
ve Onur Kurulu Üyemiz Ayhan Barut 
oybirliği ile seçildi. Oda Başkanımız Dr. 
Turhan Tuncer’in mesajının okunmasının 
ardından Şube Başkanımız Şahin Yeter 
Genel Kurula hitap etti. Genel Kurula, 
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Nazım BİÇER, oda başkanları, 
CHP Çukurova İlçe Başkanı Haşmet 
BİÇER, CHP Seyhan Belediye Başkan 
Adayı Zeydan KARALAR ile çok sayıda 
davetli katıldı. 29 Aralık 2013 Pazar günü 
yapılan seçimlerde Semih KARADEMİR 
Adana Şubemizin yeni başkanı oldu.

DENİZLİ   Şubemiz tarafından 25-28 Eylül 2013 tarihlerinde “Mantarcılık Eği-
tim Semineri” gerçekleştirildi. Seminere Ankara, Eskişehir, Balıkesir ve Denizli’den 
toplam 15 kişi katıldı. 27 Eylül 2013 günü de Antalya Korkuteli ilçesindeki modern bir 
mantarcılık işletmesine gezi düzenlendi. Mehmet ATMACA, Zuhal ATMACA, Dr. Şe-
ref AKSU ve Doç. Dr. Erkan EREN tarafından verilen seminerin bitiminde katılımcılara 
belge sunuldu. TMMOB haftası etkinlikleri kapsamında 22 Ekim 2013 günü “Tarımsal 
Danışmanlık ve Güncel Sorunlar” konulu söyleşi düzenlendi. HALİL ERİŞKEN’in mo-
deratörlük yaptığı söyleşiye danışman meslektaşlarımız katıldı.

Emek örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, TMMOB ve bağlı odaların 12 
Eylül ve 19 Aralık 2013 tarihlerinde düzenlediği gösteri ve basın açıklaması etkinliklerine katılım sağladık. Şubemizin Olağan Genel 
Kurulu 28-29 Aralık 2013 tarihlerinde yapıldı. Seçimler sonucunda Şube Başkanımız Kadir ÇETİNKOL güven tazelemiştir. Dönem 
içinde Şube Başkanımız Kadir ÇETİNKOL tarafından güncel konularda basın açıklamaları yapıldı ve TV programlarında ODA 
görüşlerimiz aktarıldı. 

ESKİŞEHİR  Şube Başkanımız Yusuf KIZILDAĞ, Başkan Yardımcımız M. Turgut 
ÇETİNEL, Yazmanımız M. İzzet EROL ve Saymanımız A. Aydan BARUT, ESOGÜ Ziraat 
Fakültesi Dekanlığı’na atanan Prof. Dr. Ali KOÇ’ u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Eski-
şehir tarımı, mesleki eğitim ve Ziraat Fakültesi öğrencilerine Odamız ve Mesleğin Tanıtımı 
konuları görüşüldü. Dekanımıza yapacağı çalışmalarda  başarı dileklerimiz iletildi.
Şubemiz 6. Olağan Genel Kurulu 28 Aralık 2013 Cumartesi günü yapıldı. Genel 
Kurulumuzun Divan Başkanlığına Çetin TORAMAN, Başkan Yardımcılığına Soner 
YÜKSEL, katip üyeliklere H. Onur ŞAHİN ve Gülçin ÇOLPAN seçildi. Şube Başkanı Aziz 
ALBAYRAK’ın açılış konuşması, TMMOB İKK Sekreteri Neşet AYKANAT’ın TMMOB 
ve son hukuki gelişmeleri içeren konuşması ve Tema Vakfı Eskişehir Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Halil GÜNGÖR’ün konuşmalarından sonra 
gündeme geçildi. Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Şube Yazmanı Mahmut İzzet EROL tarafından, Dönem Hesapları ve Tahmini 
Bütçe Şube Saymanımız Aydan BARUT tarafından sunulmuş ve oybirliği ile kabul görmüştür. Seçimler için tek liste başvurusu yapılmış 
ve Genel Kurul tamamlanmıştır. 29 Aralık 2013 Pazar günü yapılan seçimler sonucunda Mahmut İzzet EROL, Eskişehir Şubemizin yeni 
başkanı olmuştur.
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ANTALYA

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü 
nedeniyle basın açıklaması yapıldı. 
Antalya İKK Sekreteri ve Şube Başkanımız 
Vahap TUNCER tarafından okunan basın 
açıklamasına Antalya Tabip Odası, Antalya 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odası, KESK ve DİSK temsilcileri de 
katılarak destek verdiler.

TMMOB’nin 21 Eylül 2013 tarihinde 
Ankara’da yapılan 42. Dönem 3. Danışma 
Kurulu Toplantısına Antalya İKK Sekreteri, 
Şube Başkanımız Vahap TUNCER katılım 
sağladı.

Şubemizde 21-22 Eylül 2013 tarihlerinde 
AUTOCAD eğitimi yapıldı. Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal 
Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Kenan BÜYÜKTAŞ’ın 
verdiği eğitime 13 meslektaşımız katıldı. 
Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan meslektaşlarımıza sertifika verildi.

Şube Başkanımız Vahap TUNCER, Altın 
Portakal Film Festivaline Antalya halkı, 
sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının 
katkı koymalarına yönelik kampanya ve 
tarım sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili 
oda görüşlerimizi 1 Ekim 2013 tarihinde 
VTV Televizyonuna açıkladı.

Şube Başkanımız Vahap TUNCER, 8 
Ekim 2013 tarihinde Doğan Haber Ajansı 
muhabiri Özgür Öztürk’e Türkiye ve 
Antalya’daki tarım alanlarının azalması ve 
üretici sorunları ile ilgili şube görüşlerimizi 
aktardı.

Antalya Şube Danışma Kurulu yıllık 
olağan toplantısı 9 Ekim 2013 tarihinde 
gerçekleştirildi. Danışma Kurulu’nda Şube 
çalışmaları gözden geçirilerek, 25-27 Ekim 
2013 tarihlerinde Tekirdağ’da yapılacak 
ODA Danışma Kurulu’nda görüşülecek 
gündem önerileri belirlendi.

Tekirdağ’da 25-27 Ekim 2013 tarihlerinde 
yapılan, Ziraat Mühendisleri Odası 43. 
Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısına 
Şube Başkanımız Vahap TUNCER, II. 
Başkan Dursun BÜYÜKTAŞ, Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Köksal AYDINŞAKİR 
ve Adnan ÖZÇELİK katıldılar. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 
çelenk sunma törenine katıldık.

Şubemizde 1-3 Kasım 2013 tarihinde 
Bilirkişi Eğitimi yapıldı. 22 üyemizin 
katıldığı eğitim, Selma Bülbül ve Mehmet 
Erdem tarafından verildi.

Şube Başkanımız Vahap TUNCER, 
18 Kasım 2013 tarihinde Konuksever 
Mahallesi’nde yapılacak olan AVM ile ilgili 
basın açıklamasına katıldı.

TMMOB Antalya İKK Sekreteri, Antalya 
Şube Başkanı Vahap TUNCER tarafından 
20 Kasım 2013 tarihinde; “Tabiatı ve 
Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun 
Tasarısı” ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Antalya’da 4-7 Aralık 2013 tarihleri 
arasında düzenlenen Growtech 2013 Tarım 
Fuarına katıldık.

Şube Başkanımız Vahap TUNCER, 
12 Aralık 2013 tarihinde; Bizim 
Antalya Gazetesi’ne tarım topraklarının 
korunması, serbest tarım danışmanlığı, 
üretim planlaması ve zirai ilaç kalıntıları 
konusunda görüşlerimizi açıkladı.

Şube Başkanımız Vahap TUNCER 16 
Aralık 2013 tarihinde VTV’de  “Gün 
Bizimle Başlar “ programına konuk olarak, 
tarım sektörünün sorunlarını değerlendirdi.

ZMO Antalya Şubemizin 11. Olağan Genel 
Kurulu 28-29 Aralık 2013 tarihlerinde 
yapıldı. Divan Başkanlığına Prof. Dr. 
M. Kubilay ÖNAL’ın seçildiği Genel 

Kurulumuza, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN, 
Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman 
EVCİLMEN, Antalya Tabip Odası Başkanı 
H. Can ERTÜRK,  TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin 
BARUT, Antalya Veteriner Hekimler Odası 
Başkanı Muammer SAYGILI, Eşgüdüm 
Kurulu Sekreteri Abit KÜÇÜKARSLAN, 
KESK Dönem Sözcüsü Nuretin SÖNMEZ, 
Devrimci Turizm İşçileri Sendikası 
Başkanı Mustafa YAHYAOĞLU, 
Ziraatçılar Derneği Antalya Şube Başkanı 
Abdurrahman ÖZCAN ve çok sayıda 
meslektaşımız katıldı. Genel Kurulumuzun 
ikinci günü yapılan seçimlerde 499 oy 
kullanılmış olup, 497 oy geçerli sayılmıştır. 
Şube Başkanımız Vahap TUNCER güven 
tazeleyerek seçimleri kazanmıştır. 
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AYDIN

Söke Ziraat Odasında 16 Eylül 2013 günü 
Ziraat Odaları, Tarım İl Müdürlüğü, Borsa 
yönetimi, Nazilli Pamuk Araştırma Ens. ve 
ZMO Aydın Şubesi’nin katılımıyla pamuk 
hasat makinesi ile pamuk hasadında kontrol 
hizmetlerinin yürütülmesi konulu çalıştay 
yapıldı. Çalıştaya Şube Başkanımız katıldı.

Aydın İli Moralı Köyünde 29 Eylül 2013 
Pazar akşamı, milli meclis grubunun 
düzenlediği çiftçi toplantısında Odamız 
üyesi Prof. Dr. Tülin BAŞ Aydın eski Ziraat 
Odası Başkanı Arif GÜRDAL, Ziraat 
Yüksek Mühendisi Gülseren BARIŞ ile 
Şube Başkanımız Mahmut Nedim BARIŞ, 
GDO’lu ürünler, tarım arazilerin yabancılara 
satışı ve tarım politikaları ile ilgili bilgi 
verdiler. Toplantıda çiftçilerimizin soruları 
yanıtlandı. Geç saatlere kadar süren toplantı 
ilgi ile izlendi.

Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu 
Müdürlüğü’nün, 30 Eylül 2013 pazartesi 
günü düzenlediği “Pamukta makinalı hasat 
hazırlığında kullanılan yaprak döktürücü 
kimyasalların lif kalitesi ve çimlenme 
üzerine etkileri” konulu toplantıda 
ODA’mızı, Şube Başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ temsil etti. Toplantıya Aydın 
Milletvekili, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü, ilçe müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Ege Bölgesi Daraltılmış Danışma Kurulu, 5 
Ekim 2013 günü toplandı. Toplantı, İzmir, 
Denizli, Muğla, Aydın Şube başkanları ve 
yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Aydın 
şube binasında yapıldı. Bölgede karşılaşılan 

sorunlar ve şubelerin belirlediği gündem 
konuları Tekirdağ’da yapılacak Danışma 
Kurulu’nda görüşülmek üzere maddeler 
halinde tartışıldı.

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliğinin 
31 Ekim 2013 günü düzenlediği ve Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hasan SİLLELİ’nin sunum yaptığı 
Jeotermal Enerjinin Tarımda Kullanımı 
konulu panele katıldık.

Aydın Şubemizce 2-4 Kasım 2013 
tarihlerinde Bilirkişi Eğitimi düzenlendi. 
Şube Başkanımız Mahmut Nedim BARIŞ 
ile Celaleddin ÇAKMAK’ın verdiği 
eğitim, arazi uygulaması ve teorik derslerin 
ardından yapılan sınav ile tamamlandı.

Şubemizde 14 Kasım 2013 günü Genç 
Ziraat Mühendisleri Konseyi oluşturmak 
üzere toplantı yapıldı. İlimizde bulunan yeni 
mezun Ziraat Mühendisleriyle toplanılarak 
gelecekte neler yapılabileceği, Odamızın 
etkinlikleri ve eğitim konuları görüşülerek 
tartışıldı. Konsey üyeleri belirlenerek bir 
sonraki toplantıya hazırlıklı olmak koşulu 
ile toplantı sona erdirildi. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğünce 20 
Kasım 2013 Çarşamba günü düzenlenen 
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı” çerçevesinde 
organize edilen Makine Ekipman Dağıtım 
Törenine katılım sağlandı.

Mart 2014’te gerçekleştirilecek 1. Aydın 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Zirvesi 
konusundaki hazırlıkları görüşmek üzere, 
Aydın Valiliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü tarafından 11 Aralık 2013 
günü yapılan toplantıda Danışma Kurulu 
oluşturuldu. Toplantıya Odamızı temsilen 
katılan Şube Başkanımız Mahmut Nedim 
BARIŞ, konseyde özellikle ilaç bayileri 
ve tarım danışmanlarının temsilcilerinin 
bulunması gerektiğini vurguladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünde 12 Aralık 2013 Perşembe 
günü yapılan Tarım Danışmanları Teknik 
Komite Toplantısına Şube Başkanımız 
Mahmut Nedim BARIŞ katılarak, yeni 
oluşturulacak yönetmelikle ilgili Odamız 
görüşlerini ve yapılan hizmetlerde 
karşılaşılan sorunları dile getirdi. Toplantı 
Aydın ilinde faaliyet gösteren danışman 
üyelerimizin sunumları ile sona erdi.

ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
son sınıf öğrencilerine, 13 Aralık 2013 
günü Şube Başkanımız Mahmut Nedim 
BARIŞ tarafından Odamız ve mesleğimizle 
ilgili bilgilendirme yapıldı. 

Aydın Şubemizin Genel Kurulu, 28 Aralık 
2013 günü, seçimler de 29 Aralık 2013 
günü yapıldı. Şube Başkanı Mahmut 
Nedim BARIŞ’ın açılış konuşmasından 
sonra, Divan oluşturularak gündemdeki 
maddeler görüşüldü. Genel Kurulda söz 
alan üyelerimizin eleştirileri ileride dikkate 
alınmak kaydıyla not edildi. Daha sonra 
oluşturulan listeler Divana sunularak ilçe 
seçim kuruluna bildirilmesi ve 29 Aralık 
günü seçimlerin yapılması kararlaştırılarak 

toplantı sona erdirildi. 29 Aralık günü 
yapılan seçimlerde, Mahmut Nedim 
BARIŞ’ın vermiş olduğu liste kazanmıştır.
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BURSA

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) 
temsilcileri, Bursa Tabip Odası’nın 
öncülüğünde 14 Eylül 2013 tarihinde, 
Karacabey ve Mustafakemalpaşa 
ilçelerinde bulunan ‘mevsimlik tarım 
işçileri’ çadır kamplarını ziyaret ettiler. 
Çalışmak amacıyla çeşitli illerden gelen 
mevsimlik tarım işçilerinin sağlıksız 
yaşam koşullarında herhangi bir iyileşme 
olmadığına dikkat çekmek, gözlem ve 
izlenimlerde bulunmak amacıyla yapılan 
ziyarete II. Başkanımız Orhan SARIBAL, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Teberik 
KÖLGELİ ve Faik Ramazan AKYÜZ 
katıldı. Ziyaret ile ilgili izlenimler 10 
Ekim 2013 günü yapılan basın toplantısı 
ile kamuoyuna sunuldu. Basın toplantısına 
Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul 
AKSOY, II. Başkanımız Orhan SARIBAL, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Teberik 
KÖLGELİ ve Faik Ramazan AKYÜZ ile 
üyelerimiz katıldı.

Bursa İli Nilüfer Belediyesi tarafından 
bölgenin kaliteli siyah incirini Türkiye 
ve dünyaya tanıtmak amacıyla 15 Eylül 
2013 tarihinde ‘4. Akçalar İncir Festivali’ 
düzenlendi. Festival kapsamında yapılan 
“En iyi İncir Yetiştiriciliği” yarışmasında 
Şube Yönetim Kurulu üyemiz Teberik 

KÖLGELİ jüri üyesi olarak görev aldı.

19 Eylül TMMOB Dayanışma Günü 
nedeniyle yapılan basın açıklamasına, 
önceki dönem başkanlarımızdan CHP 
Bursa Milletvekili İlhan DEMİRÖZ, Şube 
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, 
Şube II. Başkanımız Orhan SARIBAL, 
Şube Yazmanımız Taner GÜLER, Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Teberik 
KÖLGELİ ve Faik Ramazan AKYÜZ ile 
üyelerimiz katıldı. Açıklama sonrasında 
TMMOB Bursa İKK tarafından kokteyl 
düzenlendi.

Şubemizde 21 Eylül 2013 tarihinde 
‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık’ görevi 
yapan 21 üyemizin katılımı ile ‘Tarım 
Danışmanları Buluşma’ toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya, Şube 
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, 
II. Başkanımız Orhan SARIBAL ve Şube 
Yönetim Kurulu üyemiz Veli KOÇ katıldı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi 
Çeltikçi Beldesi’nde 20-22 Eylül 2013 
tarihlerinde 5. Salçalık Yağ Biberi Kültür 
ve Sanat Festivali düzenlendi. Festivale 
Şube II. Başkanımız Orhan SARIBAL 
katılarak meslektaşlarımız ve üreticilerle 
bir araya geldi.

Bileşeni olduğumuz GDO’ya Hayır 
Platformu 11 Ekim 2013 tarihinde BAOB 
Yerleşkesi ‘Özgürlük ve Demokrasi 
Meydanı’nda tüm dünyada eylem ve basın 
açıklamalarıyla protesto edilen Monsanto 
firması ile ilgili basın açıklaması düzenledi. 
“Dünyadaki tehlikenin adı: MONSANTO” 
başlıklı basın metnini meslektaşımız, 
üyemiz ve Ekolojik Yaşam Derneği 
Başkanı Arca ATAY’ın okuduğu toplantıya, 
Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul 
AKSOY, II. Başkanımız Orhan SARIBAL 
ve üyelerimiz katıldılar.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 43. 
Dönem III. Danışma Kurulu 25-27 Ekim 
2013 tarihlerinde Tekirdağ Şubesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Danışma 
Kurulu’na Şube Başkanımız Doç. Dr. 
Ertuğrul AKSOY, II. Başkanımız Orhan 
SARIBAL ve Şube delegemiz Dr. Necdet 
ORAL katıldı.

Şubemizde 26 Ekim 2013 günü 
düzenlediğimiz ‘Meyvecilikte Budama, 
Terbiye Sistemleri ve Aşılama Eğitimi’ 
üyemiz Ziraat Mühendisi Hasan 
VATANSEVER tarafından verildi. 11 
meslektaşımızın katıldığı eğitim başarı 
ile tamamlandı. 27 Ekim 2013 günü 
düzenlenen ‘Toprak Analizlerinin Önemi ve 
Gübreleme Eğitimi de Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki 
Besleme Bölümü öğretim üyeleri Doç. 
Dr. Hakan ÇELİK ve Yrd. Doç. Dr. Barış 
Bülent AŞIK tarafından verildi. 

Bursa Şubemizce 1-3 Kasım 2013 
tarihlerinde düzenlenen Bilirkişi Eğitimi, 
Eskişehir Şube Yazmanı Mahmut İzzet 
EROL ile Mustafa DEMİRAL tarafından 
verildi. Şube eğitim salonumuzda 3 gün 
süren eğitim, teorik ve uygulamalı olarak 
gerçekleşti. Uygulama dersinde ise meyve 
bahçesi ziyareti yapıldı. 29 meslektaşımızın 
katıldığı eğitim başarıyla tamamlandı.

Bursa Akademik Odalar Birliğine bağlı 
27 Oda adına Bursa Akademik Odalar 
Birliği Dönem Sözcüsü Avukat Ekrem 
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DEMİRÖZ 9 Kasım 2013 günü öğrenci 
evleri ile ilgili basın açıklaması yaptı. 
Yapılan açıklamaya Şube Başkanımız Doç. 
Dr. Ertuğrul AKSOY, 2. Başkanımız Orhan 
SARIBAL ve Bursa Akademik Odaların 
Şube Başkanları katıldı.

TMMOB Bursa İKK tarafından 12 Kasım 
2013 günü 1999 Düzce depreminin 
yıldönümü sebebiyle basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Basın açıklamasına 
Şubemiz adına II. Başkanımız Orhan 
SARIBAL katıldı. 

Bileşeni olduğumuz TMMOB Bursa İKK 
tarafından 11 Kasım 2013 günü “TMMOB 
a bağlı Odaların idari ve mali denetiminin 
ilgili Bakanlıklara bağlanması” ile ilgili 
basın açıklaması yapıldı. Basın toplantısına 
Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul 
AKSOY, II. Başkanımız Orhan SARIBAL, 
Saymanımız Dr. Fevzi ÇAKMAK ve 
üyelerimiz katıldılar.

Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul 
AKSOY 12 Kasım 2013 tarihinde Mustafa 
ÖZDAL’ın hazırlayıp sunduğu ve Olay 
TV’de canlı olarak yayınlanan ‘Soru İşareti’ 
programına katıldı. Türkiye tarımının 
durumu ve organik tarım konulu programa 
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi Başkanı Serkan DURMUŞ da 
konuk oldu. Şube Başkanımız programda 
Odamızın görüşlerini izleyenlerle paylaştı 
ve soruları yanıtladı.

Şubemiz 15-17 Kasım 2013 tarihlerinde 

Netcad firmasının katkıları ile Coğrafi Bilgi 
Sitemleri Eğitimi düzenledi. Eğitim Netcad 
firması teknik uzmanı ve Ziraat Mühendisi 
meslektaşımız Şaban GÖRGÜN tarafından 
verildi. Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul 
AKSOY eğitmenimiz ve katılımcılarla 
yakından ilgilendi. 

TMMOB 3. Kadın Kurultayı 16-17 Kasım 
2013 tarihlerinde Ankara’da TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 
Teoman ÖZTÜRK Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti. Kurultaya Şubemiz adına 
üyelerimiz Esen OCAK ve Emsal ÇOBAN 
katıldı.

Bursa Tabip Odası tarafından 16 Kasım 
2013 tarihinde düzenlenen “Şehir 
Hastaneleri: Özelleştirmenin Truva Atı” 
konulu toplantıya Şube Başkanımız Doç. 
Dr. Ertuğrul AKSOY katılarak, Odamız 
görüşlerini içeren bir sunum yaptı.

TMMOB Bursa İKK, BAOB ve 
DOĞADER tarafından BUSKİ’nin 
‘Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji 
Elde Etme Tesisi’ ihalesi ile ilgili olarak 
18 Kasım 2013 tarihinde yapılan basın 
toplantısına, Şube Başkanımız Doç. Dr. 
Ertuğrul AKSOY katıldı.

Şubemizce Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Personel Eğitimi 22-23-24 Kasım 2013 
tarihleri arasında düzenlendi. Eğitim, 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Kamil ALİBAŞ, Uludağ 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 
Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Orkun 
Barış KOVANCI, Dr. Serdar CEYLAN 
ve Şube Yönetim Kurulu üyemiz İlker 
DURMUŞ tarafından verildi. Biyosidal 
Ürün Uygulayıcı Eğitimimize konuk 
eğitmen olarak Kerim KESER katıldı. 
Eğitime katılan 12 kursiyerimiz yapılan 
sınavı başarıyla tamamlayarak sertifika 
almaya hak kazandılar. 

TMMOB’ye bağlı 12 Odanın idari ve mali 
denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
veren Bakanlar Kurulu kararı TMMOB 
Bursa İKK bileşenleri tarafından 24 Aralık 
2013 tarihinde yapılan basın açıklaması 
ile protesto edildi. Basın toplantısına II. 
Başkanımız Orhan SARIBAL ve üyelerimiz 
katıldılar.  

Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, 
26 Aralık 2013 tarihinde meslektaşımız 
ve Oda üyemiz Ziraat Mühendisi Can 
ERGEN’in hazırlayıp sunduğu Köy TV’de 
yayınlanan ‘Çiftçi Soruyor’ programına 
konuk oldu. 

Şube Başkanımız 27 Aralık 2013 tarihinde 
Line TV’de canlı olarak yayınlanan Erdinç 
KARAKAŞ’ın hazırlayıp sunduğu ‘Bugün’ 
programına katılarak, Odamızın görüşlerini 
paylaştı.

Şubemizin 12. Dönem Genel Kurulu 28-29 
Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Genel Kurulun Divan Başkanlığını 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İsmail FİLYA, Divan 
Başkan Yardımcılığını Savaş YENİGÜN, 
Yazmanlığı da Lütfü AKBAŞ ve Mine 
AKBULUT üstlendi. Genel Kurulumuzda 
Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul 
AKSOY,   TMMOB Bursa İKK Sekreteri 
Fikri DÜŞÜNCELİ, Bursa Barosu Başkanı 
Av. Ekrem DEMİRÖZ, Bursa Ziraat Odaları 
İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı Ali ÇELİK, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Başkanı İbrahim MART, TMMOB 
Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Başkanı Ali ULUŞAHİN, TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası Bursa Başkanı Serkan 
DURMUŞ, Doğayı ve Çevreyi Koruma 
Derneği Başkanı Murat DEMİR, Ekolojik 
Yaşam Derneği Başkanı Arca ATAY, 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa 
İl Temsilcisi Necla YÖRÜKLÜ, TMMOB 
Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
adına Güngör ARMUTLU, TMMOB Şehir 
Plancıları Odası Bursa Şube II. Başkanı 
Hakan KARADEMİR ve Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanı Hasan CEVİZLİDERE 
konuşmalar gerçekleştirdi. Çağdaş 
Tarımcılar ve Bursa Ziraat Mühendisleri 
Platformu adıyla iki ayrı listenin girdiği 
seçimleri, Şube Başkanımız Doç. Dr. 
Ertuğrul AKSOY liderliğindeki ÇAĞDAŞ 
TARIMCILAR GRUBU kazandı. 
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GAZİANTEP

Şubemizce 27-29 Eylül 2013  tarihleri arasında 
Bilirkişi Eğitimi düzenlendi. Şubemiz eğitim 
salonunda 24 meslektaşımızın katıldığı eğitim 
Şube Başkanımız Kenan SEÇKİN ve Yazman 
üyemiz Adnan TEPEGÖZ tarafından verildi. 
Eğitimin tamamlanmasının ardından 29 Eylül 
2013 tarihinde yapılan sınavda tüm 
kursiyerlerimiz başarılı olarak, Bilirkişi Yetki 
Belgesi aldı. Şubemiz 10. Dönem Genel 
Kurulu 28-29 Aralık 2013 tarihinde Antepfıstığı 
Araştırma Enst. Müdürlüğü toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Hüseyin AKAY’ın Divan 
Başkanlığını üstlendiği Genel Kurula çok sayıda 
meslektaşımızla, yazılı ve görsel basından 
temsilciler katıldı. Genel kurula sunulan faaliyet 
raporu birçok meslektaşımız tarafından takdirle 
karşılandı. 29 Aralık 2013 tarihinde yapılan 
seçimleri, tek liste halinde giren Kenan SEÇKİN 
başkanlığındaki yeni yönetim kazandı.

ÇANAKKALE
Çanakkale Toprak Koruma Kurulu kararları ile ilgili olarak Biga İlçesi Hamdibey 
Mahallesinde tarım alanlarının tarım dışı amaçlarla kullanılması kararı ve bakanlık onayI ile 
ilgili açtığımız dava sonucunda Çanakkale İdare Mahkemesi yürürlüğün durdurulmasına, 
daha sonrada iptaline karar vermiştir.

Şubemiz tarafından 25-27 Ekim 2013 günleri ilimizde bilirkişi eğitimi düzenlendi. Eğitime 
12 meslektaşımız katılarak belge almaya hak kazandılar. Tekirdağ’da 25-27 Ekim 2013 
tarihleri arasında yapılan Danışma Kurulu Toplantısına Şube Başkanı Hicri NALBANT ve 
II. Başkan Mehmet AÇIKGÖZ katıldılar.İlimizde altın tekelleri ile ilgili olarak açtığımız 
7 adet ÇED iptal davasının tamamında, Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından yürürlüğü 
durdurma kararı verilmiştir.

Dönem içinde tarım, metalik madencilik, termik santraller, ormanlar ve su kaynakları 
konusunda yapılan etkinliklere, radyo ve TV yayınlarına etkin bir şekilde katılım 
sağlanmıştır. 28-29 Aralık 2013 günleri gerçekleştirilen Şube Olağan Genel Kurulu’nda 
yapılan seçimler sonucunda, Türker SAVAŞ Çanakkale Şubemizin yeni başkanı olmuştur.

BALIKESİR
19 Eylül TMMOB Dayanışma Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasına 
Şube Başkanımız ve II. Başkanımız katıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünce 1 Ekim 2013’te düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına 
Şube Başkanımız ve II. Başkanımız katılım sağladı.Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü’nün 8 Ekim 2013 günü hibe programları ile tarımsal yatırım 
konularını tanıttığı toplantıda ODA’mızı Şube II. Başkanımız temsil etti.
Valilikçe 15 Ekim günü düzenlenen bayramlaşma törenine Şube Başkanı ve II. 
Başkanımız katıldı. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi’nin 
23 Ekim ve 9 Aralık 2013 tarihli toplantılarına Şube II. Başkanımız katılım 
sağladı. Balıkesir Belediyesince 5 Kasım 2013’te düzenlenen Katı Atık 
Yönetim Projesi tanıtımına Şube Başkanımız katıldı.
Emekli-Sen Şubesinin, emeklilerin hakkı olan promosyonların verilmemesi 
ile ilgili yaptığı basın açıklamasına destek verdik.Toprak Koruma Kurulu’nun 
7 ve 27 Kasım 2013 tarihlerindeki toplantılarına Şube Başkanımız katıldı. 
SMM Belgesi olan Proje Yapmaya yetkili üyelerimizle 13 Kasım 2013 
tarihinde değerlendirme toplantısı yapıldı. Dönem içinde gerçekleştirilen İKK 
toplantılarına katılım sağladık. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce 28 Kasım 2013’te düzenlenen 
İPART Sektör Analizi toplantısında ODA’mızı Şube II. Başkanımız temsil etti. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce 24 Aralık 2013 tarihinde yapılan 
9. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Konulu toplantıya katıldık. Tarımsal 
Yayım ve Danışmanlık Eğitimi konusunda 26 Aralık 2013 tarihinde yapılan 
toplantıya Şube II. Başkanımız katıldı. Şubemizin Olağan Genel Kurulu, 28-
29 Aralık 2013 tarihlerinde yapıldı. Genel Kurulun ilk günü Divan Başkanlığı 
oluşturularak, şube faaliyetleri okundu ve oylandı. İkinci gün gerçekleştirilen 
seçimler sonucunda İbrahim AKBIYIK, Balıkesir Şubemizin yeni başkanı 
olmuştur. 

HATAY
Tekirdağ Şubemizin ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 
43.Dönem III. Danışma Kurulu toplantısına katılarak, Şubemiz görüşlerini dile getirdik.  
Dörtyol İlçesi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen geleneksel Narenciye Festivaline 
bazı üyelerimizle birlikte katıldık. Yürüyüş kortejinde de yer alarak Narenciyenin önemi, 
üreticinin pazar konusundaki sıkıntıları, ihracatçının üreticiye yaklaşımı ve bu konularda 
alınması gerekli tedbirler konusunda kamunun aydınlatılması çalışmalarının yapılması 
şubemizce benimsendi. Kasım ayı içinde Hal Hakem Heyetinin toplantısına katılarak bir 
firma için verilmiş olan usulsüz cezai işlem konusunda Odamız görüşleri dile getirilerek 
yönetmelik çerçevesinde yapılması gereken işlemler konusunda oybirliği sağlanmıştır. 
Şubemizin 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 15 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirildi. 16 
Aralık günü çoğunluk sağlanamadığı için seçimler 22 Aralık günü çoğunluksuz olarak 
yapıldı. Şube Başkanımız Ahmet SEVER güven tazeleyerek seçimin galibi olmuştur. 
Şubemiz ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube Başkanlığı işbirliği 
ile 27-29 Aralık 2013 tarihlerinde LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 
düzenlendi. Eğitim sonunda yapılan sınavda 31 üyemiz başarılı olarak sertifika almaya 
hak kazandı. Her ayın ilk haftasında Vali başkanlığında toplanan Toprak Koruma Kurulu 
Toplantılarına katılım sağlanarak, ODA’mız görüşleri dile getirildi.
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ERZURUM 
Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Kasım ayı içerisinde düzenlediği 
“2013 Yılı Ürün Maliyet Cetvellerinin Hazırlanması” konulu toplantıya şubemiz adına 
II. Başkan Erdal ŞENGÜL katıldı. Tarımsal kuruluşlar ve ilgili müdürlük temsilcilerinin 
katıldığı toplantı 2 gün sürdü. Şenkaya, Oltu ve İspir Adliyelerinde göreve yeni başlayan 
Hâkimlerle bir araya geldik.   ODA’mız ve faaliyetleri hakkında bilgi verilen toplantıda, 
kamulaştırma çalışmalarına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurban Bayramı nedeniyle 21 Ağustos 2013 tarihinde şube hizmet binamızda, Yönetim 
Kurulumuzun katılımıyla bayramlaşma düzenlendi. Tekirdağ’da 25-27 Ekim 2013 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 43. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısına Şube Başkanımız Yrd. 
Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ ve II. Başkanımız Erdal ŞENGÜL katılarak görüşlerimizi 
aktardılar.

ETÜ yerleşkesinde Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından ODA’mız 
haklılığını desteklemek amacıyla söz konusu yerleşkede toprak etüd raporu hazırlamak üzere 
Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suat ŞENOL,  Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden 
Prof. Dr.  Sabit ERŞAHİN, Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN davet 
edilmiştir. Söz konusu yerleşke için uzmanlar tarafından hazırlanan toprak etüd raporu dava 
dosyasına eklenmiştir. Kurban Bayramı nedeniyle 17 Ekim 2013 tarihinde şube hizmet 
binamızda bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşmaya Şube Yönetim Kurulumuz ve 
çok sayıda üyemiz katıldı.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni 
planı konulu toplantıya Şube II. Başkanımız Erdal ŞENGÜL katılarak, ODA’mız görüş 
ve önerilerini aktardı. İlimiz Yakutiye İlçesi Riskli Alanlara ilişkin planlama kapsamında 

yapılan toplantıya Şube II. Başkanımız Erdal ŞENGÜL katıldı. Toprak Koruma Kurulu’nun 27 Aralık 2013 tarihli toplantısına, Şube 
II. Başkanımız Erdal ŞENGÜL katılarak, ODA’mız görüş ve önerilerini ifade etti. AKP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Mehmet SEKMEN, ODA’mızı ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi. Üyelerimizin de katılım sağladığı ziyarette karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

KAHRAMANMARAŞ
ZMO Tekirdağ Şubesi’nin ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2013 tarihleri arasında 
gerçekleşen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 43.Dönem 3. Danışma Kurulu 
Toplantısı’na Kahramanmaraş Şubemiz adına Başkanımız Yusuf TEMİZKAN ve II. 
Başkanımız Mehmet ELBİSTAN katılarak, gündem maddeleri ile ilgili şubemizin 
görüşlerini dile getirdiler.

KAYSERİ
Kurban Bayramının 3. Günü Odamızda bayramlaşma töreninde üyelerimizle bir araya geldik. 
ZMO Tekirdağ Şubesi’nin ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleşen 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 43. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı’na Kayseri 
Şubemiz adına Başkanımız Kazım DUYGULU ve II. Başkanımız Refik GÜNDOĞAR 
katıldı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığının 44. Olağan Genel 
Kurulu, 28 Aralık 2013 tarihinde Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda Şube Başkanı Selim KATIRCI’nın açılış konuşması ile 
başladı. Divan Başkanlığına Yaşar ALEMDAR, Başkan Yardımcılığına Hulusi YÜKSEL, Yazman Üyeliklere Meltem ŞENOL ve Osman 
ERAKBIYIK oybirliği ile seçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporu 
Başkanımız Selim KATIRCI tarafından sunuldu. Konu ile ilgili görüş bildirmek üzere Aydın ÇALIŞKAN söz aldı. Şube bütçe tasarısı 
da Sinan KURNAZ tarafından okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve oybirliği ile 
kabul edildi. Dilek ve temennilerde Mustafa KILIÇ, Kemal SANDIK, Zeki MUTLU, İmdat 
AKSOY, Selim KATIRCI ve Odamız Başkanlığından istifa eden Kazım DUYGULU söz 
alarak Odamıza veda konuşması yaptılar. Biz de 2 sene boyunca ODA’mız için yapmış 
oldukları çalışmalar ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İkinci gün 
yapılan seçimler sonucunda Şube Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; İmdat AKSOY, Ali 
ÜNLÜKARA, Şükrü TAŞYÜREK, Serkan YILMAZ, M. Akif EMEKLİOĞLU, İbrahim 
ONURSOY ve Davut DEMİRKIRAN seçildiler.
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 İSTANBUL

Gaziantep Şube Başkanımız Kenan 
SEÇKİN 2 Eylül 2013 tarihinde Şubemize 
ziyarette bulundu. 

Şube Yönetim Kurulumuz 5 Eylül 2013 
tarihinde tarihi Yedikule bostanlarında 
inceleme yaptı. İmar planında “tarımsal 
niteliği korunacak alan” lejandında kalan 
tarihi Yedikule bostanlarının bir kısmının 
üzerinin Fatih Belediyesi tarafından 
yaklaşık 2 m yüksekliğinde molozlarla 
doldurulmak suretiyle yok edilmesi üzerine 
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, mimarlar, 
peyzaj mimarları ve şehir plancıları meslek 
gruplarıyla ortak bir çalışma yürüterek 
bostanların bozulmuş ve bozulmamış 
kısımlarında incelemelerde bulundu. 
Ardından yapılan toplantı ile konu ile ilgili 
olarak yapılacaklar karara bağlandı.

Bilirkişi Yetki Belgesi almak isteyen 
üyelerimize yönelik olarak 27-29 Eylül 
2013 tarihlerinde Şubemizde eğitim 
düzenledik. Yönetim Kurulu Yazman 
Üyemiz Muharrem AKSOY ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Gürol ŞİMŞEK tarafından 
verilen Bilirkişi Eğitimine 23 üyemiz 
katılım sağladı. Üçüncü gün sonunda 

yapılan sınavda tüm üyelerimizin başarılı 
olmasıyla eğitim tamamlandı.

Yedikule Bostanlarında 29 Eylül 2013 
tarihinde düzenlenen “Tohumlar ve 
Türkiye’de Tarımın Geleceği” söyleşisine 
Şube Başkanımız Ahmet ATALIK katılarak, 
görüşlerimizi sundu. Etkinliğin diğer 
konuşmacısı ise Çiftçi-Sen Genel Başkanı 
Abdullah AYSU oldu.

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 3 Ekim 
2013 tarihinde Kanal B televizyonuna 
hayvancılık politikalarıyla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 

GDO’ya Hayır Platformu basın toplantısı 
11 Ekim 2013 günü TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
konferans salonunda yapıldı. Tüm dünyada 
Monsanto’nun ürünlerinin çevre ve 
insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerini 
ele alan “Dünyadaki tehlikenin adı: 
MONSANTO” başlıklı basın açıklamasını 
Doğader Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf 
GÜRSUCU ve Greenpeace Akdeniz GDO 
sorumlusu Tarık Nejat DİNÇ ile birlikte 
Şube Başkanımız Ahmet ATALIK birlikte 
gerçekleştirdiler.

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK’ın 
süt hayvancılığı konusunda yaptığı 
değerlendirmeler 16 Ekim 2013 tarihinde 
TRT Radyo 1 “Günaydın Türkiye” 
programında yayınlandı. Kurban 
Bayramı’nın son günü üyelerimizle 
Şubemizde bir araya gelerek geleneksel 
bayramlaşmamızı yaptık.

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 21 
Ekim 2013 günü Ulusal Kanal TV’ye 
konuk olarak, tarım politikalarıyla ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Kadıköy’de 28 Ekim 2013 günü yapılan 
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna 
katıldık. Kadıköy İskele Meydanında 
düzenlenen tören anıta çelenk konulmasının 
ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
son buldu.

Tekirdağ Şubesi’nin ev sahipliğinde 25-
27 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 
ZMO 43. Dönem III. Danışma Kurulu’na 
Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, II. 
Başkanımız Yıldırım DERYA ve Yazman 
Üyemiz Muharrem AKSOY katıldı. 

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, Bursa 
Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi 
tarafından 1 Kasım 2013 günü düzenlenen 
“Yerel Yönetimler ve Kır İlişkisi” paneline 
katılarak sunum yaptı.

10 Kasım 2013 günü Kadıköy İskele 
Meydanı’nda Atatürk anıtı önünde yapılan 
anma töreninde anıta çelenk koyduk. 
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından son buldu. Aylık konferanslar 
dizisi çerçevesinde, ODA’mız önceki 
başkanlarından ve Ankara Üniversitesi eski 
rektörü Prof. Dr. Cemal TALUĞ 18 Kasım 
2013 tarihinde Kadıköy Belediyesi Barış 
Manço Kültür Merkezinde, “Öncü ve Yeni 
Bir Yükseköğrenimi Yeniden Yaratmak” 
konulu konferans verdi. Büyük ilgiyle 

izlenen konferansa ODA Başkanımız Dr. 
Turhan TUNCER ile Düzce İl Temsilcimiz 
Hakan ÇETİN de katılım sağladı.

S.O.S Çevre Gönüllüleri Platformu Kuruluş 
Yıldönümü Etkinliği 22 Kasım 2013 günü 
Barış Manço Kültür Merkezinde yapıldı. 
Çevre bilinci alanında çeşitli konuşma 
ve gösterimlerin yapıldığı etkinliğe Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK katılım sağladı. 
Sarıyer Gümüşdere Köyü tarım arazilerinin 
ODA’mızın yaptığı itiraz sonucu amaç dışı 
kullanımının durdurulmasının kamuoyu 
ile paylaşılması amacıyla 23 Kasım 2013 
günü “Sarıyer Gümüşdere Köyünün 
Tarım Arazileri Kurtuldu” başlıklı basın 
açıklaması yapıldı. TMMOB İstanbul 
Kent Sempozyumu’nun üçüncüsü 23-
25 Kasım 2013 tarihlerinde Şişli Kent 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Sempozyumun ikinci günü yapılan 
“Doğal Yaşamın/Çevrenin Korunması ve 
Geliştirilmesi” başlıklı oturumda Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK “Kamu Spotu 
ile Bağdaşmayan Tarım Politikaları” konulu 
bir sunum yaptı. 

Bilirkişi eğitimimiz 22-24 Kasım 
2013 tarihlerinde Şubemizde yapıldı. 
Yazman Üyemiz Muharrem AKSOY ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Gürol ŞİMŞEK 
tarafından verilen üç gün süreli eğitimin 
sonunda yapılan sınavda eğitime katılan 
meslektaşlarımızın tümü Bilirkişi Yetki 
Belgesi almaya hak kazandı.

Kaldıraç dergi çevreleri tarafından Pangea 
Kültür dersliğinde 27 Kasım 2013 günü 
düzenlenen etkinlikte Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK GDO’lar konusunda 
sunum yaptı.

İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Kasım PİRAL ve İl Toprak Koruma Kurulu 
TEMA temsilcisi Mustafa UZBİLEK 26 
Kasım 2013 günü Şubemize bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK’ın ev sahipliği yaptığı ziyarette 
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RİZE 
AKP Rize İl Başkanı Hikmet AYAR ve 
Yönetim Kurulu üyeleri şubemizi ziyaret 
etti. Şubemizin yeni hizmet binasının 
açılışı nedeni ile hayırlı olsun dileklerini 
sunan heyete Şube Başkanımız 
Muhammet PERTEK ODA’mız 
ve çalışmalarımız hakkında bilgi 
sundu. Şube Başkanımız Muhammet 
PERTEK ve Şube Yönetim Kurulu 
üyemiz Kubilay TÜRKYILMAZ, 
Rize Kivi Birliği tarafından kivi 
hasat tarihinin belirlenmesi amacıyla 
düzenlenen toplantıya katıldılar. 
Toplantı sırasında şube üyemiz Cumhur 
TURAN tarafından yapılan ölçümler 
sonucunda 2013 yılı kivi ürününün 
hasat tarihi en erken 10-15 Kasım 2013 
olarak belirlendi. Şubemiz tarafından 
her yıl geleneksel olarak yapmayı 
planladığımız Hamsi Şenliği’nin ilkini 

8 Aralık 2013 tarihinde yaptık. Sıcak 
bir ortamda gerçekleşen şenliğe kamu 
ve özel sektörde çalışan yaklaşık 130 
üyemiz katıldı. Ulusal Çay Konseyi 
tarafından düzenlenen “Çay Sektörü 
İnovasyonla Buluşuyor” konulu eğitim 
toplantısına katıldık. Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Kubilay TÜRKYILMAZ 
ve Paşa Ali HOROZ ile birlikte birkaç 
şube üyesi meslektaşımızın katıldığı 
toplantı sonucunda katılımcılara 
sertifika dağıtıldı. Şubemizin 11. Dönem 
Olağan Genel Kurulu çoğunluksuz 
olarak 28-29 Aralık 2013 tarihlerinde 
yeni satın almış olduğumuz hizmet 
binasında yapıldı. Genel Kurulda Divan 
Başkanlığına Mustafa CEVAHİR, Divan 
Kurulu üyeliklerine Müjdat ASKKURT 
ve Esra ALOĞLU seçildi. Daha 
sonra Şube Başkanımız Muhammet 
PERTEK tarafından 2012 ve 2013 
yıllarına ait çalışma raporu okundu. 
Saymanımız Yılmaz GÜZEL de 2012-

2013 Dönemi Mali Bütçeyi sundu. 
Çalışma raporu ve bütçenin Genel 
Kurul tarafından kabul edilmesinin 
ardından adaylık başvuruları yapıldı. 
29 Aralık 2013 günü gerçekleştirilen ve 
İki ayrı listenin girdiği seçimleri, Şube 
Başkanımız Muhammet PERTEK’in 
önderliğindeki liste kazandı. Seçimler 
sonucunda Yönetim Kurulu, Muhammet 
PERTEK, Ahmet Murat DİNÇ, Kubilay 
TÜRKYILMAZ, İbrahim BALCI, 
Sultan GÜNAR,  Yılmaz GÜZEL ve 
Avniye ÖZGÜMÜŞ’ten oluştu.

meslek konularımız ve ilimizdeki tarım dışı 
amaçlı arazi kullanımları görüşüldü.

Şubemizde 30 Kasım / 1 Aralık 2013 
tarihlerinde Kültür Mantarı ve Tohumluk 
Mantar Miseli Üretimi eğitimi düzenlendi. 
Şube Başkanımız Ahmet ATALIK’ın 

açış konuşmasıyla başlatılan eğitim 
meslektaşımız Yavuz ERTOK tarafından 
verildi. Eğitimin ikinci gününde mantar 
üreticileri deneyimlerini kursiyerlerimiz ile 
paylaştılar. Ülkemiz tarım politikalarının 
günümüzde ne denli dışa bağımlı hale 
geldiğini vurgulamak amacıyla 1 Aralık 
2013 günü “Dış Ticaret Dengesini Yine 
Bulamadı” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

Sarıyer Gümüşdere Köyü tarım arazileri 
üzerinde yapılması planlanan İSKİ 
Biyolojik Arıtma Tesisinin durdurulması 
dolayısıyla 7 Aralık 2013 günü köyde şenlik 
düzenlendi. Tarım arazisinin korunması 
yönünde büyük gayret harcayan ODA’mız 
adına şenliğe katılan Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK süreci özetleyen bir 
konuşma yaptı. Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK 7 ve 20 Aralık 2013 tarihlerinde 
TV 5 televizyonuna konuk oldu. 

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 19 Aralık 
2013 tarihinde CNN Türk televizyonunda 
yapımcılığını ve sunuculuğunu Cem 
SEYMEN’in yaptığı “Para Dedektifi” 
programına konuk olarak, tarım politikaları 
ve GDO’lar konusunda görüşlerimizi dile 
getirdi. TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Olağan 
Kurulu 28 Aralık 2013 Cumartesi 
günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
yapılan ilk gün çalışmaları ile başladı. 
Etkinliğimizin konukların konuşmaları 
bölümünde İstanbul Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç 
ALBAY, GDO’ya Hayır Platformu Bilim 
Komitesi Üyesi Prof. Dr. Şeminur TOPAL, 
Çiftçi-Sen Başkanı Abdullah AYSU, Tüm 
Köy-Sen’den Yusuf GÜRSUCU, Suyun 

Ticarileştirilmesine Hayır Platformundan 
Hasan ŞEN, Tarım Orkam Sen İstanbul 
Şube Başkanı Şenay ELHÜSEYNİ, 
meslektaşımız Tanfer DİNLER ve Kuzey 
Ormanları Savunmasından Gökçe MÖRÖY 
söz alarak gündemi değerlendirdi. Yönetim 
Kurulu ve Üst Kurul Delegeliği için 
Çağdaş Demokrat Tarımcılar Grubu ile 
Demokratik Platform isimli iki liste aday 
oldu. Genel Kurulumuz 29 Aralık 2013 
tarihinde Şubemizde yapılan seçim ile sona 
erdi. Şube Başkanımız Ahmet ATALIK’ın 
liderliğindeki Çağdaş Demokrat Tarımcılar 
Grubu seçimi kazandı.
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 İZMİR

Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ 5 
Eylül’de Ege Bugün muhabirinin sorularını 
yanıtladı. Çiftçi röportajda Kozak 
bölgesinde yoğunlaşan altın madenciliğinin 
yaratacağı tahribat, mera kanununda 
yapılan değişiklikler ve yaratacağı sonuçlar 
konusunda görüşlerini aktardı.

Tarım danışmanı üyelerimiz için Toprak 
Verimliliği ve Bitki Besleme Eğitimi 
düzenledik. Şube lokalimizde 7 Eylül’de 
yaptığımız eğitim E.Ü. Ziraat Fakültesi 
Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Burçin ÇOKUYSAL tarafından verildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu’nun (İKK) talebi üzerine İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf 
Tesisi Sahasına 8 Eylül’de inceleme gezisi 
yapıldı. Geziye Şube Başkanımız Ferdan 
ÇİFTÇİ katıldı. 

Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ EGE 
TV’de Gazeteci Mehmet Ali Deniz 
tarafından hazırlanıp sunulan EGE TV Ege 
Finans programına katılarak, Türkiye tarımı 
ve ziraat mühendislerinin rolü konusunda 
görüşlerini aktardı.

Gezi direnişi sürecinde tutuklanan 
gençlerimizle dayanışma adına 10 Eylül’de 
İzmir Adliyesi önünde yapılan basın 
açıklamasına katıldık.

Bornova Ağaçlı yolda bulunan Karayolları 
Bölge Müdürlüğünün arazisinin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
devredilmesi ve satışa çıkarılması üzerine 
TMMOB İzmir İKK tarafından basın 
açıklaması yapıldı. Karayolları bölge 
müdürlüğü önünde 11 Eylül’de yapılan 
basın açıklamasına TMMOB’ye bağlı 
odalarımızın yanı sıra Bornova Belediye 
Başkanı Kamil Okyay SINDIR, meclis 
üyeleri ve Konak Belediye Başkan Yrd. 
Ömer Faruk AKINBİNGÖL de katıldı. 
Basın açıklaması Şube Başkanımız Ferdan 
ÇİFTÇİ tarafından okundu.

Tarım danışmanı üyelerimiz için Yabancı 
Otlar ve Mücadele Eğitimi düzenledik. 
Şube Lokalimizde 14 Eylül’de yaptığımız 
eğitim E.Ü. Bitki Koruma Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİRKAN 
tarafından verildi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç SOYER 
17 Eylül’de TMMOB İzmir İKK’yı ziyaret 
ederek, Şube Başkanımız ve İzmir İKK 
Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ ile görüştü.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin 
FEYZİOĞLU, 17 Eylül’de TMMOB İzmir 
İKK’yı ziyaret ederek, görüş alışverişi 
yaptı.  

İzmir Kültürpark Fuar alanında düzenlen 
İzmir Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarına 
standımızla katıldık. Fuar süresince 
standımız meslektaşlarımız, çiftçilerimiz 
ve yurttaşlarımız tarafından ziyaret edildi.

TMMOB Birlik Mücadele ve Dayanışma 
Günü nedeniyle basın açıklaması yaptık.

Ankara’da 21 Eylül günü yapılan TMMOB 
Danışma Kurulu’na Şube Başkanımız 
Ferda ÇİFTÇİ katılarak gündeme ilişkin 
görüşlerini aktardı.

Toprak etüt eğitimleri konusunda şubemizde 
toplantı yaptık. Şube Başkanımız Ferdan 
ÇİFTÇİ,  E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf 
KURUCU,  meslektaşlarımız Ali Rıza 
DURAN, Ertuğrul ALTUNEL ve Tevfik 
TÜRK’ün katıldığı toplantı sonunda 
konunun Oda Danışma Kuruluna 
götürülmesi kararlaştırıldı.

Ege Bölge Şubeleri arasındaki birlik 
ve dayanışmayı güçlendirmek ve ortak 
çalışma platformları yaratmak amacıyla 
5 Ekim’de Aydın’da Ege Bölge Şubeleri 
Danışma Kurulu Toplantısı yaptık. Aydın 
Şube Başkanımız Mahmut Nedim BARIŞ, 
II. Başkan Mehmet GÜLCE ve Sayman 
Hüseyin DEVECİ’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıya Şube Başkanımız 
Ferdan ÇİFTÇİ, Muğla Şube Başkanı 
Uluhan KORKUT, Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin GÜVEN, Denizli Şube Başkanı 
Kadir ÇETİNKOL, II. Başkan Gülhan 
SARUHAN, Manisa Şube Başkanı İbrahim 

DEMRAN ve II. Başkan Selçuk KARABAT 
katıldı. Toplantıda, Tekirdağ’da yapılacak 
Oda Danışma Kurulu’na görülecek gündem 
önerileri oluşturuldu ve toplantıların 3 ayda 
bir yapılmasına, sonraki ilk toplantının 
da Manisa’da gerçekleştirilmesine karar 
verildi.

Geleneksel Emekliler Güz Buluşmamızı 8 
Ekim’de Şube Binamızda yaptık. 

TÜRK-İŞ tarafından maden ve enerji 
sektörlerindeki özelleştirmelere karşı 8 
Ekim’de düzenlenen yürüyüşe destek 
verdik.

Kamuoyunda Zorlu ve Şirinyer planları 
olarak bilinen planlama süreçleri ile ilgili 
olarak TMMOB İzmir İKK tarafından 9 
Ekim’de basın açıklaması yapıldı. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
planlarla ilgili basın açıklaması Şube 
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ tarafından 
okundu.

Kemalpaşa İlçe Müdürlüğü ve Kemalpaşa 
Ziraat Odası tarafından yapılan Dünya 
Çiftçi Kadınlar Günü etkinliklerine 
Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ ve II. 
Başkanımız Ahmet TOMAR katıldı.

E.Ü. Ziraat Fakültesinin mezuniyet törenine 
Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ katılarak, 
açılış konuşması yaptı. Şube Başkanımız 
ilk üç dereceyle mezun olan üyelerimize 
Şubemiz adına plaket verdi.

Geleneksel Makarna Şarap Günümüz 23 
Ekim’de Şube Lokalimizde yapıldı. 

Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ 
ve Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz 
Ekim ÖZAL, su ürünleri mühendisi 
meslektaşlarımızın sorunları, fakülte oda 
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işbirliği ve öğrenci örgütlenmesi gibi 
konuları görüşmek üzere E. Ü. Su Ürünleri 
fakültesi Dekanı Prof. Ertan TAŞKAVAK’ı 
ziyaret etti. Ziyarette fakülte oda işbirliğinin 
güçlendirilmesinin sektör ve meslektaş 
sorunları, gelişim açısından önemli olduğu 
konusunda görüş birliği sağlandı.

Tekirdağ Şubemizin ev sahipliğinde yapılan 
42. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısına 
Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, II. 
Başkanımız Ahmet TOMAR ve Sayman 
Üyemiz Fatih ZOR katıldı. 

Konak Kent Konseyi tarafından düzenlenen 
Tarım ve GDO’lar Paneli, 28 Ekim’de Doç 
Dr. Gökhan GÜNAYDIN’ın yönetiminde 
gerçekleştirildi. Panele Şube Başkanımız 
Ferdan ÇİFTÇİ, Dr Yavuz DİZDAR, Prof. 
Dr. Tayfun ÖZKAYA ve Abdullah AYSU 
katıldı.

Cumhuriyet bayramı kutlamalarına 
üyelerimizle birlikte katıldık.AKP’nin 
ulusal bayramlarda getirdiği kısıtlama 
ve yasaklamalara karşı Cumhuriyet 
Meydanı’nda yapılan alternatif kutlamalara 
destek verdik.

Biyosidal eğitimlerimize 8-9 Kasım 
tarihlerinde düzenlediğimiz eğitimle devam 
ettik. 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ATAYA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ düzenlendi. 
Yürüyüşe üyelerimizle birlikte katıldık.

AKP İktidarının TMMOB’ye bağlı 
odaları İdari ve Mali Denetim yönünden 
ilgili bakanlıklara bağlama girişimi ile 
ilgili olarak 12 Kasım’da TMMOB İzmir 
İKK tarafından basın açıklaması yapıldı. 
Üyelerimizle birlikte katıldığımız etkinlikte 
basın açıklaması Şube Başkanımız 
tarafından okundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 
belge alarak serbest tarım danışmanlığı yapan 
üyelerimizle toplantı yaptık Toplantıda 
tarım danışmanı meslektaşlarımızın 
yaşadığı sorunlar sistemin aksayan yönleri 
tartışıldı. Tespit edilen sorunların çözüm 
önerileri ile birlikte yönetim kurulumuzca 
bakanlığa iletilmesi kararlaştırıldı.

Turgutlu Çaldağ Nikel Madeni’ne karşı 
yapılan Çevre Mitingine destek verdik.

TMMOB İzmir 2. Kent Sempozyumu 28-
30 Kasım 2013 tarihlerinde TEPEKULE 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ İzmir 
İKK Sekreteri olarak açılış konuşması 
yaptı. Sempozyuma odamız adına Şube 
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ (Büyükşehir 
Yasasının İzmir Kırsalına Etkileri), Şube 
II. Başkanımız Ahmet TOMAR (Kentlerde 
Yoksulluk ve Atıkların değerlendirilmesinde 
Kentsel tarım), Yönetim Kurulu Üyemiz 
Prof. Dr. Harun Raşit UYSAL (Sağlıklı 
Kentlerde Gıda Güvenliği Kapsamında 
İzmir’deki Süt Dağıtım Projeleri), Üyemiz 
E.Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf 
KURUCU (Mekansal Planlamalarda Doğal 
yapı Envanteri-İzmir Örneği) ve Üyemiz 
Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil 
Okyay SINDIR (Yerel Yönetimler ve 
Tarım) konulu bildirileriyle katıldılar.

Şube Başkanımız 28 Kasım’da TRT Radyo 
1 canlı yayınına katılarak  TMMOB İzmir 
2. Kent Sempozyumu konusunda bilgi 
verdi.

Düzenleme Komitesi Başkanlığını 
Yönetim Kurulu Üyemiz ve Tire Kutsan 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr 
Harun Raşit UYSAL’ın yaptığı 2. Tire Süt 
Sempozyumu, 5 Aralık’ta yapıldı. 

Tarım danışmanı üyelerimiz İçin Yem 
Bitkileri Yetiştiriciliği ve Silaj Yapımı 
eğitimi düzenledik. Eğitim E.Ü.Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç Dr. Hakan GEREN tarafından 
verildi.

Tarımsal Yayım ve danışmanlık İl Teknik 
Komite Toplantısına Şube Başkanımız 
Ferdan ÇİFTÇİ katıldı. 

Tarım danışmanı üyelerimiz için Üyemiz 
Mine PAKKANER tarafından Kompost 
Gübre Yapımı Eğitimi verildi.

Şube Başkanımız Hayat TV Haber Özel 
yayınına katılarak 2014 Yılı Bütçesi 
ve Bütçeden Tartım Sektörünün nasıl 
etkileneceği konularında görüşlerini ifade 
etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu İzmir Şubeler Platformu 
tarafından 19 Aralıkta Yolsuzluk ve 
Yoksulluk Bütçesi olarak adlandırılan 2014 
Bütçesine karşı yapılan 1 günlük greve 
üyelerimizle birlikte katılarak destek olduk

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan 
Küçük Menderes Havza Yönetim Heyeti 
toplantısına TMMOB İzmir İKK adına 
Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ katıldı. 

2013 Yılını uğurlarken ve 2014’e merhaba 
demek için 30 Aralıkta Şube Lokalimizde 
Yılbaşı Kokteyli düzenledik. 
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KONYA 
Konya Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR, 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Bölge 
Birliği‘nde Tarım Danışmanı olarak 
çalışan ODA’mız üyelerinden Ayşegül 
DEMİRÖRS ve Zehra Betül BOZTAŞ‘ın 
TARIM-KOOP Dergisi için Ziraat 
Mühendisleri Odası ve Konya Şubemizin 
faaliyetleri hakkındaki sorularını yanıtladı. 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Makineleri Bölümü tarafından 4-6 Eylül 
2013 arasında düzenlenen “28. Ulusal 
Tarımsal Mekanizasyon Kongresi” açılış 
programına Konya Şube Başkanımız 
Özkan TAŞPINAR katıldı.
10-13 Eylül 2013 tarihleri arasında 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve 
Tarla Bitkileri Bilimi Derneği tarafından 
düzenlenen “Türkiye 10. Tarla Bitkileri 
Kongresi” yapıldı. Kongrenin açılış törenine 
Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR 
katıldı. Memleket Gazetesi’nin 10. kuruluş 
yıldönümü ve yeni hizmet binasının açılışı 
nedeniyle düzenlenen törene Başkanımız 
Özkan TAŞPINAR ve II. Başkanımız Celil 
ÇALIŞ katılım sağladı.
Anadolu Teknik Elemanlar Derneği‘nin, 
TMMOB bünyesinde faaliyet gösteren 
Meslek Odalarının Temsilcilerinin 
katılımıyla Dernek Hizmet Binasında 
düzenlediği toplantıya Yazman Üyemiz 
Ekrem HUĞLU katıldı. 25-28 Eylül 2013 
tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi‘nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Türkiye 8. Bağcılık ve 
Teknolojileri Sempozyumuna Başkanımız 
Özkan TAŞPINAR katılım sağladı. 
Şubemiz tarafından 4-6 Ekim 2013 tarihleri 
arasında “Bilirkişi Yetki Belgesi Eğitimi” 
düzenlendi. II. Başkanımız Celil ÇALIŞ‘ ın 
açılış konuşmasıyla başlayan eğitim, Konya 
Şubemizden Ekrem HUĞLU ve Mustafa 
Ümit YORGANCILAR tarafından verildi. 6 
Ekim 2013 Pazar günü yapılan sınavla sona 
eren eğitimde, 22 katılımcımız da başarılı 
olarak sertifika almaya hak kazandılar. 
Konya Bölgesinde görevdeyken geçirdiği 
trafik kazası nedeniyle hastanede tedavi 

gören Ziraat Mühendisleri Odası Üyemiz 
Enver ÇETİN‘i ziyaret etmek amacıyla 
Konya‘ya gelen Genel Başkanımız Dr. 
Turhan TUNCER, şubemizde Bilirkişilik 
eğitimine katılan üyelerimizle sohbet etti. 
Ziyarette, Konya Şube Başkanımız Özkan 
TAŞPINAR, II. Başkanımız Celil ÇALIŞ 
ve Yazman Üyemiz Ekrem HUĞLU hazır 
bulundular.
ZMO Tekirdağ Şubesi‘nin ev sahipliğinde 
25-27 Ekim 2013 tarihleri arasında 
gerçekleşen TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası 43. Dönem 3. Danışma Kurulu 
Toplantısı‘na Şube Başkanımız Özkan 
TAŞPINAR ve II. Başkanımız Celil 
ÇALIŞ katıldı. ZMO Öğrenci Kolu 
Yönetim Kurulu ile Konya Şube 
Binamızda gerçekleştirdiğimiz “Tanışma 
Toplantısı”nda Başkanımız Özkan 
TAŞPINAR, II. Başkanımız Celil ÇALIŞ, 
Yazman Üyemiz Ekrem HUĞLU, Sayman 
Üyemiz Sevim YÖNET, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Prof. Dr. Nuh BOYRAZ ve 
Tamer DEĞER ZMO Genç‘e yeni katılan ve 
bu yıl Öğrenci Kolu Yönetim Kurulumuzda 
görev yapacak olan öğrenci arkadaşlarla 
tanışarak, ODA‘mız faaliyetleri hakkında 
bilgiler verdiler.  Ulusal KOP Bölgesel 
Kalkınma Sempozyumu’na Şube 
Başkanımız Özkan TAŞPINAR ve II. 
Başkanımız Celil ÇALIŞ katıldı. Şubemiz 
ve Öğrenci Temsilcilerimizin beraber 
organize ettikleri “Öğrenci Tanışma 
Toplantısı” öğrencilerinin yoğun katılımı 
ile S.Ü. Ziraat Fakültesi‘nde gerçekleşti. 
Toplantıya Başkanımız Özkan TAŞPINAR, 
II. Başkanımız Celil ÇALIŞ ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Nuh BOYRAZ 
katıldılar. 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü‘nce Konya‘da 
düzenlenen “İstişare Toplantısı”na 
Başkanımız Özkan TAŞPINAR katılarak, 
görüşlerimizi aktardı.Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık İl Teknik Komitesi 2013 yılı 
toplantısına II. Başkanımız Celil ÇALIŞ 
katıldı. Konya Ticaret Borsası tarafından, 
elektronik ürün senetlerinin işlem görmesi 
için kurulan Borsa Konya Elektronik 
Platformu’nun açılışına II. Başkanımız 
Celil ÇALIŞ katılım sağladı.

Konya Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR 
ve II. Başkanımız Celil ÇALIŞ, 42 Konya 
TV’de yayınlanan Tarladan Sofraya 
Programına konuk olarak, geçen 2 yıl 
içerisinde yapılan çalışmalar,  ülkemiz ve 
Konya’nın tarım gündemine dair Ahmet 
TURAN‘nın sorularını yanıtladılar. 
ZMO Konya Şubesi 10. Olağan Genel 
Kurulu Konya Ticaret Odası‘nda 
gerçekleştirildi. Genel Kurulumuza, 
CHP Konya Milletvekili Atilla 
KART, AKP Konya Milletvekili Ayşe 
TÜRKMENOĞLU, MHP Konya İl Başkanı 
Tarık TAŞCI, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Seyfettin BAYDAR, Teknokent 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram 
SADE, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya 
Bölge Birliği Müdürü İsmail EZGİN ve 
çok sayıda ziraat mühendisi katıldı. Divan 
Başkanlığına, Prof Dr. Mevlüt MÜLAYİM, 
Divan Başkan Yardımcılığına Recep 
DAĞDAŞ, yazman üyeliklere de Mustafa 
Ümit YORGANCILAR ve Osman Fatih 
YALÇIN oybirliğiyle seçildiler. Şube 
Başkanı Özkan TAŞPINAR başkanlığa 
aday olmadı. Konuk konuşmalarının 
ardından 9. Dönem Çalışma Raporu ile 
bütçe okundu ve oylandı. Şube yönetimine 
tek liste aday oldu. İkinci gün yapılan 
seçimler sonucunda, Yönetim Kurulu 
Celil ÇALIŞ, Süleyman SOYLU, Fuat 
KUNDURACI,  Tamer DEĞER, Nuran 
UYSAL, Gamze AKBAŞ ve Ali Fuat 
HAMURCU’dan oluştu.
10. Olağan Genel Kurulu ile seçilen Celil 
ÇALIŞ Başkanlığındaki Yönetim Kurulu 
Üyeleri, 2 Ocak 2014 Perşembe günü önceki 
dönem başkanımız Özkan TAŞPINAR ve 
Yönetim Kurulundan görevi devraldılar. 
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MALATYA
Malatya Kayısı Uygulama ve Belgelendirme Kurumu ve Akçadağ Ziraat Odası tarafından yürütülen İyi Tarım Uygulamaları çalışmaları 
kapsamında İyi Tarım Uygulaması yapan 176 çiftçiye sertifika verildi. Akçadağ Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan sertifika törenine 
Malatya Valisi Vasip ŞAHİN, AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk ÖZ, CHP Malatya Milletvekili Veli AĞBABA, İlçe Kaymakamı, 
Şube Başkanımız Fevzi ÇİÇEK, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı. Yerel seçim çalışmaları kapsamında 
siyasi parti aday adayları Şubemizi ziyaret ettiler. Değişik tarihlerde ODA’mıza konuk olan AKP Merkez İlçe Battalgazi Belediye Başkan 
aday adayı Sait KABADAYI ile AKP Merkez İlçe Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayları Abuzer KABAKAŞ, Hamit GÜNEŞ ve 
Selim PİLTEN projelerini anlattılar. Şube Başkanımız Fevzi ÇİÇEK ve Yönetim Kurulu’nun da hazır bulunduğu ziyaretlerde belediye 
ve belediyecilikten beklediklerimizi dile getirdik. Şube Başkanımız Fevzi ÇİÇEK, 30 Ekim 2013 tarihinde yapılan Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık İl Teknik Komite Toplantısına katılarak görüşlerimizi aktardı.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen alet makine ekipman teslim törenine katıldık. Şubemizce 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde Bilirkişi Eğitimi düzenlendi. Şube 
Başkanımız Fevzi ÇİÇEK ve Şanlıurfa Şube Başkanımız, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN’in verdiği eğitime 15 meslektaşımız katıldı. Araştırma-Yayım-Çiftçi bağının güçlendirilmesi çalışmaları 
kapsamında Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen Bölge Grup Toplantısına katıldık. Toplantı 
Malatya, Elazığ, Tunceli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ile Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonunun yetkililerinin yanı 
sıra bölgede çalışan eğitim ve yayımda görev yapan mühendislerin de katılımıyla 6 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda 
Odamızı temsil eden Şube Başkanımız Fevzi ÇİÇEK’in, program kapsamında ilgili kurumlarla ortak eğitim ve yayım projeleri yapılarak, 
serbest çalışan meslektaşlarımızın da bu eğitimlere katılması yönündeki teklifi olumlu karşılandı.
30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçimi kapsamında CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan İNCİ 
ve heyeti Odamıza ziyarette bulunarak projelerini anlattılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası 
Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek Malatya’nın şehir merkezinden ibaret olmadığını kaydederek, “Malatya’da tarımı, tarımsal sanayiyi 
ve tarımdaki istihdamı göz ardı etmek mümkün değil. Bu nedenle de Hakan beyin bizim fikirlerimize ve görüşlerimize başvurmasından 
dolayı memnun olduk” dedi. Malatya Belediye Başkanı ve AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Çakır ile beraberindeki 
heyet Şubemizi ziyaret etti. Şube Başkanı Fevzi ÇİÇEK ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Ahmet Çakır, Malatya’nın 
gelişmesi ve kalkınmasına yönelik hazırladıkları planlar ve hedeflerinden söz etti. Şube Başkanımız Fevzi Çiçek yapılan ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bilgi, görüş alışverişi yapma konusunda bizleri de ziyaret ettiğiniz için şahsım, yönetimim ve 
meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir olmakla çalışma sahanız ve sorumluluk alanınız genişledi. Kentte her kesimi; gerek 
kent toplumunu, gerek kırsal toplumun tamamının yaşam alanlarının planlanması ve buralara hizmet götürülmesi gibi yeni bir misyon 
yüklendi. Bu anlamda geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kırsal alandan kent merkezine kadar her türlü yerde bize düşen 
her türlü konuda taşın altına elimizi koyacağımızı belirtiyoruz” diye konuştu. Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu 28-29 Aralık 2013 
tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurulumuza Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürü Yaşar ZENGİN, Veteriner Hekimler Odası Başkanı 
Ertuğrul ÖZDEMİR, Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı Fatih KABAKAŞ, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet TANELİ, 
Süt Üreticileri Birliği Aziz KURTOĞLU, Şeker-İş Sendikası Başkanı Nuri MURAT, TOÇ-BİR-SEN Malatya Şube Başkanı İlhami 
POLAT, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan SOLMAZ ile meslektaşlarımız katıldı. Genel Kurul, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunması ile başladı. Daha sonra Yaşar ÖZGÜL Divan Başkanlığına, Abdullah MURAT Başkan Yardımcılığına, Ali Seydi 
ÖZER ve Murat İPEK de divan katipliğine seçildiler. Şube Başkanı Fevzi ÇİÇEK tarafından açılış konuşması ve faaliyet raporunun 
okunmasının ardından Sayman Üye İzzet BERKTAŞ Gelir-Gider bütçesi ve tahmini bütçeyi sundu. Odamız Asil ve Yedek Yönetim 
Kurulu ve 44. Dönem Genel Kurul delegeliği müracaatları alınarak Genel Kurulumuzun birinci günü tamamlandı. Genel Kurulumuzun 
ikinci gününde yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Fevzi ÇİÇEK, A.Vahap KALAYCIOĞLU, İzzet BERKTAŞ, Kadir ÖZTÜRK, 
Ekrem ÖZTÜRK, Orhan GÜNDÜZ ve Eyüp TEKİR’den oluştu.

MERSİN

ODA’mızın 25-27 Ekim 2013 tarihlerinde Tekirdağ’da yapılan 43. Dönem III. Danışma Kurulu’na Şube Başkanımız Osman Tuğrul 
KUZU ve Yazman Üyemiz Kamil İNCE katıldılar. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nin düzenlediği Bilirkişi Yetki Belgesi 
Eğitimi 6-7-8 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim, Sabit ALTINTAŞ ve Ramazan KARAKOÇ tarafından verildi. Eğitime 
katılan meslektaşlarımız, yapılan sınav sonucunda Bilirkişi Yetki Belgesi almaya hak kazanmışlardır.Ziraat Mühendisleri Odası 
Mersin Şubesi tarafından 14 Aralık 2013 Cumartesi günü, “Tarımsal Danışmanlıkta Mevzuat Değişiklikleri”, 15 Aralık 2013 Pazar 
günü de “Tarım ve Hayvancılıkta Devlet Tarafından Yapılan Hibeler ve Desteklemeler” konulu 2 seminer düzenlendi. Seminerler, 
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Mersin İli Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ömer Kürşat OKTAY tarafından 
verildi.Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Genel Kurulu 27 Aralık 2013 Cumartesi günü MESİAD Konferans Salonu’nda 
yapıldı. Genel Kurul’da konuşan Şube Başkanı Osman Tuğrul Kuzu, tarım sektöründeki sorunların bölgesel olarak değiştiğini en 
büyük sorunun üretim planlaması, pahalı girdi, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin aktif hale getirilmemesi ve pazarlama ağının 
zayıflığı olduğunu ve son yıllarda yapılan tarımsal ithalatın ülke tarımını olumsuz etkilediğini söyledi. Şube binamızda 28 Aralık 
Pazar günü gerçekleştirilen ve iki ayrı listenin girdiği seçimleri Osman Tuğrul Kuzu kazandı. 
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MANİSA
Sarıgöl’de bu yıl 9. su düzenlenen 
Sultani Üzüm Festivaline 6 Eylül 2013 
tarihinde Şube Başkanımız İbrahim 
DEMRAN katılarak, Odamızı temsil etti. 
Şube Başkanımız üreticilerle ve üretici 
temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
“Obezite İle Mücadele Hareketi” 
kapsamında 7 Ekim 2013 tarihinde 
Şubemize ziyaret gerçekleştirildi. 
Misafirlerimizi, Şube Başkanımız İbrahim 
DEMRAN, Şube Yazmanımız Müjgan 
ŞENAY ile Yönetim Kurulu Üyemiz Erol 
TEKİN karşıladılar. Ziyarette, “Çayın 
yanında kuru üzüm tüketiminin sağlanması” 

projesi kapsamında Şube Başkanımız 
İbrahim DEMRAN’a katkılarından dolayı 
teşekkür belgesi verildi. Manisa Şubemizde 
5-7 Ekim 2013 tarihleri arasında Bilirkişi 
Eğitimi düzenlendi. Şube Eğitim 
Salonumuzda gerçekleştirilen eğitim, Erol 
TEKİN ve Erman TUTUMLU tarafından 
verildi. Aydın’da 5 Ekim 2013 günü 
düzenlenen ZMO Ege Bölge Toplantısına, 
Şube Başkanımız İbrahim DEMRAN ile 
Şube II. Başkanımız Selçuk KARABAT 
katıldılar. 

TMMOB’a bağlı 3 oda tarafından 31 Ekim-
2 Kasım 2013 tarihlerinde Denizli’de 
düzenlenen 2. Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık 
Sempozyumu’na Şube Başkanımız İbrahim 
DEMRAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz M. 
Edip KÖYLÜ katılım sağladılar. 

Destekleyici kuruluşlar arasında olduğumuz 
ve bu yıl 7. düzenlenen Teknotarım Fuarı’na 
stant açarak katılım sağladık. Manisa 
Belediyesi Fuar Merkezi’nde 7-10 Kasım 
2013 tarihleri arasında organize edilen 
7. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın 
açılış töreninin ardından, protokol üyeleri 
stantları gezerek ürünleri incelediler. 
Fuar boyunca standımızı ilimizdeki 
meslektaşlarımızın yanı sıra; ilçe ziraat 
odaları başkanları, kooperatif başkanları ve 
üreticiler ziyaret ettiler. Manisa Şube Eğitim 
Salonumuzda 22 Kasım 2013 tarihinde 
Sebze Yetiştiriciliği ve Sebze Hastalıkları 
Eğitimi; 23 Kasım 2013 tarihinde de 

IPARD Proje Hazırlama Safhaları 
Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi. 
Bileşenleri arasında bulunduğumuz 
TURÇEP tarafından 23 Kasım 2013 
tarihinde Turgutlu’da düzenlenen “Çal 
Dağı’nda Maden’e Hayır!” mitingine Şube 
Başkanımız İbrahim DEMRAN ile Yönetim 
Kurulu Üyemiz M. Edip KÖYLÜ katıldılar. 
Yunusemre ilçesi CHP Belediye Başkan 
Adayı Ali ARSLAN ve İlçe Teşkilatı, 24 
Aralık 2013 tarihinde şubemizi ziyaret 
ettiler. Ziyarette, Yunusemre ilçesine bağlı 
köylerin sorunları ve çözüm önerileri dile 
getirildi.  Şube Yönetim Kurulumuz, MHP 
İl Başkanlığı’na atanan meslektaşımız 
ve Odamız üyesi Tanju BALATLI’yı, 
25 Aralık 2013 tarihinde ziyaret ederek 
başarılar diledi. 

TEKİRDAĞ    
19 Eylül 2013 tarihinde “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 
kapsamında bir basın açıklaması düzenledik 
Basın açıklamasına İlimizde bulunan sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve üyelerimiz 
katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üyeleri 
ve geniş katılımla gerçekleştirilen yürüyüş 
ve gece düzenlenen fener alayına katıldık. 
NKÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nün 
19 Aralık 2013 tarihinde düzenlediği “Koyun 
Keçi Yetiştiriciliği ve Keçi Islah Irkları” 
konulu panele Şube Başkanımız ve öğrenci 
temsilcileri katıldı. KESK- EĞİTİM-SEN’in 
19 Aralık 2013 tarihindeki “Bütçeye Hayır 
Yürüyüşü” grev ve basın açıklamasına 
katıldık. 
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MUĞLA
19 Eylül 1979’da yapılan iş bırakma 
eyleminin yıldönümü “19 Eylül TMMOB 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü” olarak kutlandı. 
TMMOB’a bağlı Odaların katılımıyla 
Atatürk Anıtına çelenk konularak, günün 
anlam ve önemini belirten bir basın 
açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına, 
Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi 
Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz katıldı.

Şubemiz tarafından 21-22 Eylül 2013 
tarihlerinde Yunanistan’ın Rodos adasına 
gezi düzenledi. Geziye, Şube Başkanımız 
Uluhan KORKUT, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ve meslektaşlarımız katıldı.

ZMO Ege Bölge Şubeleri Toplantısına 
Şube Başkanımız Uluhan KORKUT ve 
Şube Yazmanı Hüseyin GÜVEN katıldı. 
Toplantıda, Tekirdağ ‘da yapılacak 43. 
Dönem 3. Danışma Kuruluna sunulması 
istenilen gündem maddeleri görüşüldü.

2013 yılı Kamulaştırma Bilirkişileri 
Şubemizde toplanarak görüş alışverişi yaptı. 
29 Ekim 2013 günü Cumhuriyetimizin 
90.Yılını coşkuyla kutladık.

Şubemiz Bilirkişi Eğitimi 1-3 KASIM 2013 
tarihlerinde Şube eğitim salonunda yapıldı. 
Muğla Şube Başkanı Uluhan KORKUT ve 
Şube Saymanı Hüseyin GÜVEN tarafından 
verilen eğitime 12 üyemiz katıldı. Eğitim 
sonunda yapılan sınavda katılımcıların 
tümü başarılı oldu.

4 Aralık Madenciler Günü’nde, TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası ile birlikte 
Yatağan GELİ işçilerinin direnişine 
destek verdik. Şube Başkanımız Uluhan 
KORKUT, II. Başkanımız Ünal KİRAZ, 
Şube Saymanı Hüseyin GÜVEN ve üyemiz 
Bahadır TAMER santral önüne kurulan 
direniş çadırını ziyaret ettiler.

“2. Tohum Takas Şenliği” 2 Kasım 2013 
günü gerçekleştirildi. Şenlik, Muğla 
Belediyesi, Muğla Kent Konseyi, Muğla 
İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, Köy-
Koop Muğla Birliği, Cumhuriyet Kadınları 
Muğla Şubesi, Muğla Çevre Geliştirme 
Derneği, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Muğla 
Şubesi tarafından düzenlendi. Şenlik 
kapsamında Yerel Tohumların önemi 
anlatıldı. Şenliğe konuşmacı olarak, Prof Dr. 
Tayfun ÖZKAYA (Ege Ü.Ziraat Fakültesi), 
Prof. Dr. Yavuz DİZDAR (İstanbul Üniv. 
Tıp Fak. Onk. Ens. Öğretim Üyesi), Dr. 
Zerrin ÇELİK (Tarım Ekonomisi Derneği) 
ve Dr. Gülay BEŞİRLİ (Atatürk Bahçe Kül. 
Mer. Araş. Ens.) katıldı. Şenlik kapsamında 
turşu yarışması ve tohum takası yapıldı. 
Şenliğe Şubesi Yönetim Kurulumuz ve 
üyelerimiz katıldılar.

“Zirai İlaç Bayileri Uzmanlık Dalı 
Komisyonu” ve “Su Ürünleri ve Balıkçılık 
Meslek Dalı Komisyonu (MDK)”  yönetim 
kurulları ile Şubemiz Yönetim Kurulu 
bir araya geldi. Toplantıda, komisyonlar 
sorunlarını ve çalışma koşullarını dile 
getirerek Genel Kurulun bilgisine 
sunulması konusunda karara vardılar.

Muğla’da 19 Aralık 2013 günü Sınırsızlık 
Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına 
katılarak TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası Muğla Şubesi olarak KESK’in 
grevine destek verdik.

ZMO Muğla Şubemizin 44. Dönem 6. 
Olağan Genel Kurulu 28-29 Aralık 2013 
tarihlerinde Şubemiz Eğitim ve Toplantı 
salonunda yapıldı. Genel Kurulumuz, 
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından, Şube 
Başkanımız Uluhan KORKUT’un açılış 
konuşmasıyla başladı. Divan Başkanlığına 
Bahadır TAMER, Başkan Yardımcılığına 

H. Sinan GÜNDAY, Katip üyeliklere H. 
Çağatay BAŞARAN ve Ali ŞİMŞEK 
seçildiler. Genel Kurul’da Şube Başkanımız 
Uluhan KORKUT Muğla ve ülke tarımı, 
TMMOB ve Odalara yönelik baskılara 
değinerek açıklamalarda bulundu. Genel 
Kurulda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Nazif EKİCİ, M.Ü. Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İbrahim YOKAŞ, Su Ürünleri 
Mühendisleri Meslek Komisyonu adına Su 
Ürünleri Mühendisi Tamer DEMİRKAN, 
Mimarlar Odası Muğla Şubesi adına Mimar 
Osman KÖSEOĞLU, Maden Mühendisleri 
İl Temsilciliği adına Maden Mühendisi 
Tayfun ALTUĞ birer konuşma yaptılar.

Genel Kurulumuza, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Md. Yrd. Mustafa 
YEŞİLKAYA ve Muğla Arı Yetiştiriciler 
Birliği temsilcileri de katıldılar. Yapılan 
seçimler sonucunda Yönetim Kurulu, 
Uluhan KORKUT, Ünal KİRAZ, Meryem 
TÜRKAY, Hüseyin GÜVEN, Suat 
BÜYÜKABALI, Hayal DEMİRHAN ve 
Seylan GÜLTEKİN’den oluştu.

2013 Yılı Kamulaştırma Bilirkişileri ile 
2013 yılının son toplantısı yapıldı. Ayrıca, 
2014 yılı Kamulaştırma Bilirkişi adayları ile 
29 Aralık 2013 tarihinde Şube Başkanımız 
Uluhan KORKUT yönetiminde bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda yeni dönem 
Bilirkişilik ile ilgili bilgi verildi.
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SAMSUN
Kurban Bayramı nedeniyle 17 Ekim 
2013 tarihinde Şubemizde bayramlaşma 
yapılmıştır.

Tekirdağ’da 25-27 Ekim 2013 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 43. Dönem 3. Danışma 
Kurulu Toplantısına Şubemizi temsilen 
II. Başkanımız Hasan ÇOBANCI, Onur 
Kurulu Üyemiz Murat AKAR ve önceki 
dönem Şube Başkanlarımızdan Prof. Dr. 
Zeki ACAR katıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 
ve Kuzey İş Sağlığı ve Güvenliği Lisanslı 
Eğitim Hizmetleri (KUZEY ISG) arasında 
9 Kasım 2013 tarihinde “İş Güvenliği 
Uzmanlığı Sertifika Eğitimi” hakkında 
protokol yapıldı. Protokol, Şube Başkanı 
Turgut EREL, Yönetim Kurulu Üyesi 
Hayati TOSUN ve KUZEY ISG’den 

Yüksel KURT ve Eğitim Koordinatörü 
Gürpınar OZANER tarafından imzalandı. 
Bu protokol ile İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimi alacak ZMO üyelerine özel 
imkanlar sağlanmıştır. Protokol Aralık 
2014 sonuna kadar geçerli olacaktır.

19 Mayıs Üniversitesi ile Avrupa 
Birliği “Lifelong Learning Programme” 
kapsamında 25 Kasım 2013 tarihinde 
düzenlenen, “Healthy Milk: Key 
Components Of Milk Hygine From Farm To 
Consumer” konulu konferansa, Şubemizi 
temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. 
Tekin KARA katıldı.

Şube Başkanımız Turgut EREL ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin de katılımı ile Şube 
Lokalimizde emekli üyelerimize Hamsi 
Partisi düzenlendi. Çok sayıda emekli 
üyemizin katıldığı gecede hoşça vakit 
geçirildi.  Şubemizde 22-24 Kasım 2013 

tarihlerinde Bilirkişi Eğitimi düzenlendi. Üç 
gün süren eğitim, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hayati TOSUN un açılış konuşmasıyla 
başladı.  8 Aralık 2013 tarihinde Şube 
Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi konferans 
salonunda 19 Aralık 2013 tarihinde 
meslekleri tanıtmak amacıyla düzenlenen 
konferansa Şubemizi temsilen Yönetim 
Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Tekin KARA 
katıldı.

Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Kadir GÜLER, Şube Başkanımız 
Turgut EREL’i ziyaret etti. Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hayati TOSUN, Yazman 
Üyemiz Şükrü ÇOBAN ve Sayman 
Üyemiz Muharrem SÖKMEN’in de hazır 
bulunduğu ziyarette, genel tarım politikaları 
ve Samsun tarımı hakkında görüş alışverişi 
yapıldı.

ŞANLIURFA
İl Müdürlüğünde 10 Eylül 2013 günü 
yapılan TYDD komite toplantısına Şube 
Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza 
ÖZTÜRKMEN katıldı. İlimizde üretilen 
pamuk bitkisinin tarla günü 18 Eylül 2013 
tarihinde GAP fidanlığında yapıldı. Tarla 
gününe Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. 
Ali Rıza ÖZTÜRKMEN, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Osman ÇOPUR ve Mehmet 
AKSAKALLI katıldı. 

Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza 
ÖZTÜRKMEN ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Osman ÇOPUR, 18 Eylül 2013 
tarihinde ilimizde üretilen pamuk bitkisinin 
toplanmasındaki aksaklıklar ile ilgili basın 
açıklamasında bulundu.

GAP Tarımsal Eğitim ve Yayın Projesi 
kapsamında 21 Eylül 2013 tarihinde 
“Suyun etkin kullanımı” amacı ile 

Akçakale’ye bağlı Onortak Köyünde 
Tamburlu Yağmurlama Sulama ile Yem 
Bitkisi Yetiştiriciliği tanıtımı yapıldı. 
Etkinliğe Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. 
Ali Rıza ÖZTÜRKMEN katıldı.

Şube Başkanımız Ali Rıza ÖZTÜRKMEN 
ve Yönetim Kurulumuz 26 Eylül 2013 
tarihinde Şanlıurfa Ticaret Borsası’nı 
ziyaret ettiler.

Şanlıurfa Şubemizde 27-29 Eylül, 15-
17 Kasım ve 29-30 Kasım-1 Aralık 
2013 tarihlerinde 3 ayrı Bilirkişi Eğitimi 
düzenlendi. Eğitimler, Şube Başkanımız 
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN 
ve Yönetim Kurulu Üyemiz Osman 
ÇOPUR tarafından verildi. SET 
Tohumculuk tarafından 3 Ekim 2013 
tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
ve Şanlıurfa’da ekilen pamuk çeşitlerinin 
tanıtılması amacıyla düzenlenen Tarla 
Günü’ne Şube Başkanımız Yrd. Doç. 

Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN ve Yönetim 
Kurulu üyelerimiz katıldı.İlimizde 8 Ekim 
2013 tarihinde yapılan tarım yenilik ve bilgi 
sistemi grup toplantısına Şube Başkanımız 
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN 
katıldı.

11 Nisan Stad alanının düzenlenmesi ile 
ilgili olarak 16 Ekim 2013 tarihinde yapılan 
toplantıya Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. 
Ali Rıza ÖZTÜRKMEN katılım sağladı.

Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza 
ÖZTÜRKMEN, II. Başkan Mehmet 
AKSAKALLI ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Osman ÇOPUR, Bozova, Hilvan, Siverek, 
Harran ve Akçakale ilçelerine yeni atanan 
ziraat mühendisleri ve müdürlerini ziyaret 
ettiler.  ODA’mızın 25-27 Ekim 2013 
tarihinde yapılan 43. Dönem 3. Danışma 
Kurulu toplantısına Şube Başkanımız 
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN, II. 
Başkan Mehmet AKSAKALLI ve Onur 
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Kurulu Üyesi Abdullah MELİK katıldı.Şanlıurfa Şubemizce 9-10 Kasım 2013 tarihlerinde 
Tarım Danışmanlığı Vize Semineri yapıldı. Eğitimler Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali 
Rıza ÖZTÜRKMEN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Osman ÇOPUR tarafından verildi.

Ziraat Fakültesi’nde 12 Kasım 2013 tarihinde yapılan CBS toplantısına Şube Başkanımız 
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN katıldı.

Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN, 13 Kasım 2013 tarihinde ilimizde 
ulusal yayın yapan televizyonun Zirai İlaç Bayileri konulu programına katıldı. Şube 
Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN, II. Başkan Mehmet AKSAKALLI ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Ferhat ŞİMŞEKLİ, 13 Kasım 2013 tarihinde Suruç - Halfeti ve 
Birecik ilçe müdürlüklerini ziyaret ettiler.

Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 26 Kasım 2013 tarihinde 2. İstihdam, Kariyer ve 
Girişimcilik Fuarı düzenlendi. Fuara Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN 
katılarak “Şanlıurfa Tarım Potansiyeli ve Tarım İşçiliği” konulu bir konferans verdi. 

Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN ve Ziraat Mühendisleri Odası 
II. Başkanı Mehmet AKSAKALLI, 27 Kasım 2013 tarihinde Viranşehir ve Ceylanpınar ilçe tarım müdürlerini ziyaret ettiler. Şube 
Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN ve Yönetim Kurulu üyelerimiz,  26 Kasım 2013 tarihinde, yeni atanan GTH İl Müdürü 
Necip ÖZGÖKÇE ve Yardımcılarını ziyaret ederek, başarı dileklerini ilettiler. Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN, 
30 Kasım 2013 tarihinde ilimizde çekimi yapılan Tarım Dedektifi programına katılarak, ODA’mız görüşlerini dile getirdi. Odamız 
bünyesinde Mozaik Fotoğraf ve Sinema Platformu adlı grup kurularak sergi, eğitim ve yarışma amaçlı bu kulübün organizasyonu için 
Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN ve Üyemiz Paşa İMREK yetkilendirildi. Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali 
Rıza ÖZTÜRKMEN, 25 Aralık 2013 tarihinde Ulusal Kanal ve Duru TV’ye “Pamuk Tarımı” hakkında açıklamalar yaptı.

TRABZON
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği tarafından “Yeşil Deniz Karadeniz Projesi” kapsamında 6 -15 Eylül 2013 tarihleri arasında 
düzenlenen ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri Baş Denetçi Eğitimine, ODA’mız üyesi meslektaşlarımız katılarak uluslararası 
geçerliliği olan sertifika aldılar. ODA’mızın desteğiyle gerçekleştirilen eğitim Şubemiz Eğitim Salonunda yapıldı.

Şubemizin çabaları sonucu, ilimizde özel bir eğitim kurumu tarafından açılan “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi”ne 16 
meslektaşımız katılarak, sertifika almaya hak kazandı. Kurban Bayramının 3. gününde Şubemizde gerçekleşen bayramlaşma törenine 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sabri TOPBAŞ, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölüm 
Başkanı ve önceki dönem Yönetim Kurulu Üyelerimizden Prof. Dr. Muhammet BORAN, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürü 
Doç. Dr. İlhan AYDIN, KTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman ÜÇÜNCÜ, Akçaabat - Şinik Beldesi Belediye 
Başkanı ve önceki dönem Yönetim Kurulu Üyelerimizden Cemil PEHLEVAN, eski Şube Başkanlarımızdan İsmail ASLAN, Üretici 
Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin SALİHOĞLU, Şube Başkanımız Yahya ÇAVDAR, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Şubemiz üyeleri 
katıldı. Bayramlaşma töreninin sonunda, Şubemizin destek verdiği ISO 14001:Çevre Yönetim Sistemleri Başdenetçi Eğitimine katılıp 
sertifika almaya hak kazanan üyelerimize Şube Başkanımız tarafından belgeleri verildi.

Trabzon Dünya Ticaret Merkezinde 24-27 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen Trabzon Tarım Fuarı 2013’e Ziraat Mühendisleri 
Odası Trabzon Şubesi olarak katılarak, stant açtık. Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Sera, Tohum, Süt Endüstrisi, Fidancılık, Balıkçılık, 
Çay İşleme Teknolojileri ve Gıda konusunda faaliyet gösteren kamu kuruluşları ve özel firmaların katıldığı fuarda, Şubemizin standı 
tarımsal alanda faaliyet gösteren birçok kurum yetkilisi ve yurttaşlar tarafından ziyaret edildi. Üyelerimizle tekrardan bir araya gelme 
fırsatı bularak İlimizin tarımsal sorunları ve mesleki konuları hakkında görüşüldü. Fuara katılım sağlayan çiftçilerimize teknik bilgiler 
sunuldu. Odamızın basılı yayınları (Dergi, bülten vb.) ziyaretçilere dağıtıldı. Bereket TV’nin ziyaret ettiği standımızda, Şube Saymanımız 
Bülent HASANÇEBİ tarafından kendilerine faaliyetlerimiz hakkında bilgi verildi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 43. Dönem III. 
Danışma Kurulu Toplantısı Tekirdağ Şubemizin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Şube Başkanımız Yahya ÇAVDAR ve II. Başkanımız 
Şükran AVCI SOFTA katıldılar.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubemizde 4 - 8 Kasım 2013 tarihleri arasında Toprak Koruma Projesi Eğitimi düzenlendi. 
Şubemiz salonunda düzenlenen eğitime ilimizden ve değişik illerden 17 Ziraat Mühendisi kursiyer katıldı. Eğitim, Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Müdahir ÖZGÜL tarafından verildi. 4 
günlük teorik eğitim, örnek proje çalışması ve 1 günlük saha çalışması ile program tamamlandı. Eğitim sonunda yapılan sınavda tüm 
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kursiyerler başarılı olarak sertifika almaya 
hak kazandılar. 

Şubemizce 15 - 17 Kasım 2013 tarihleri 
arasında Bilirkişi Meslek İçi Eğitimi 
düzenlendi. Şube Başkanımız Yahya 
ÇAVDAR’ın açılış konuşmasının ve kurs 
programını açıklamasının ardından başlayan 
eğitimimize, il dışından gelen üyelerimizle 
birlikte toplam 16 kişi katıldı.

3 gün devam eden eğitimimizi, Eski Şube 
Başkanlarımızdan Mehmet TAÇOĞLU ve 
Şubemiz üyesi Salih KALYONCU verdi. 
Eğitimin üçüncü günü sonunda yapılan sınav 
ile Bilirkişi Meslek İçi Eğitimimiz sona erdi. 
Sınav sonucunda tüm katılımcılar başarılı 
olarak “Bilirkişi Yetki Belgesi” almaya hak 
kazandılar.

TMMOB III. Kadın Kurultayı 16-17 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Kurultayda Trabzon İKK Kadın Kolu 33 
delege ile temsil edildi. TMMOB’de kadın örgütlenmesinin birincil madde olarak tartışıldığı kurultayda Trabzon İKK Kadın’ın örnek 
gösterilmesinin haklı gururunu yaşadık. TMMOB III. Kadın Kurultayına Şubemizden Şükran AVCI SOFTA ve Aslıhan ALP katıldı.
Toprak Koruma Kurulu 10 Aralık 2013 günü Maçka-Coşandere Köyü ve Yomra’da incelemelerde bulunuldu. Şube Başkanımız Yahya 
ÇAVDAR da programa katılarak, toprak koruma tedbirlerinin uygulandığı yerleri inceledi.

Trabzon Ticaret Borsası koordinatörlüğünde, Fındık Araştırma İstasyonu, Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat 
Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Fındık Tanıtım Grubu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından, fındık üretiminde kalite ve verimin artırılması amacı 
ile proje başlatıldı. Projenin üreticilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Şubemizin 12. Dönem Olağan 
Genel Kurulu, 28-29 Aralık 2013 tarihlerinde çoğunluksuz olarak Şube Binamızda yapıldı. Genel Kurulumuz, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından Şube Başkanımız Yahya ÇAVDAR’ın açılış konuşması ile başladı. Divan Başkanlığına önceki dönem 
Şube Başkanlarımızdan Mehmet TAÇOĞLU, Başkan Yardımcılığına Ercan KÜÇÜK, Yazman Üyeliklere ise Osman Tolga ÖZEL ve 
Ömer ASLAN seçildiler. Divan Başkanı Mehmet TAÇOĞLU tarafından, Genel Başkanımız Dr. Turhan TUNCER’in Genel Kurul mesajı 
okundu. Şubemizin 2012 ve 2013 yıllarına ait faaliyet programı Şube Başkanımız Yahya ÇAVDAR tarafından ve aynı dönem mali 
bütçesi de Şube Saymanımız Bülent HASANÇEBİ tarafından sunularak kabul edildi. Dilek ve öneriler kısmında Cemil BOZBAŞ, 
Fahrettin ÇEBİ ve Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ söz aldılar. Daha sonra Şube 12. Dönem Yönetim Kurulu Asil Üyeliği, Yönetim Kurulu 
Yedek Üyeliği ve ODA’mızın 44. Dönem Olağan Genel Kurul Delegeliği adaylık başvuruları yapıldı. 29 Aralık 2013 Pazar günü yapılan 
seçimler de Şube Başkanımız Yahya ÇAVDAR güven tazeledi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubemizin de katkılarıyla 18-19 Aralık 2013 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenen fındık 
çalıştayına Şube Başkanımız Yahya ÇAVDAR ve Şube Yazmanımız Şeref KABAOĞLU katıldılar. Fındık sektörünün tüm paydaşlarının 
bir araya geldiği fındık çalıştayında Fındık Destekleme Politikaları ve Fındık İşleme Sanayisindeki Gelişmeler ve Fındık İhracatında Yeni 
Açılımlar adlı çalışma guruplarında yer aldık. Çalıştayda bu konularla ilgili oda görüşlerimizi aktardık. Projelerin artık konuşmaktan 
ziyade uygulamaya konulması zamanının geldiğini özellikle vurguladık. Vakit kaybetmeden yaşlı fındık bahçelerinin yeniden tesis 
edilmesi konusunda kısa, orta ve uzun vadeli planların devreye sokulması, çiftçilerimizin desteklenmesi konularında tüm paydaşlarca 
ortak fikir beyan ettik. Çalıştayın ülkemiz ve ülke tarımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

İL TEMSİLCİLİKLERİ

KASTAMONU
Kastamonu İl Temsilciliğimiz Yönetimi, 
işyeri temsilcileri ile bir araya geldi. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Ilgaz Dağı Kar Hidrolojisi Araştırma 
ve Eğitim Merkezinde düzenlenen 
toplantıda 43. dönemde yapılan çalışmalar 
değerlendirilerek önümüzdeki dönem 
faaliyet planı gözden geçirildi. İl Temsilcisi 
Cihat SİPAHİ’nin açılış konuşması ile 
başlayan toplantıda, ülkemiz ve ilimiz 
tarımının içinde bulunduğu durum, 
sorunlar ve çözüm yolları ile meslek alanını 
ilgilendiren güncel gelişmeler tartışılmış, 
çözüm yolları üzerinde durulmuştur.  
Kastamonu İl Temsilciliğince 23 Kasım 
2013 tarihinde kamulaştırma bilirkişileri ile 

değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 
İl Temsilcimiz Cihat SİPAHİ, İl Temsilci 
Yardımcısı Ayhan BÜYÜKÇAĞLAYAN, 
Abdurrahman KARAKAYA ve İlhan 
YILMAZ hazır bulundular.

KIRKLARELİ
Eğitimsen tarafından 4+4+4 eğitim 
sisteminin geri alınması talebiyle başlatılan 
imza kampanyasına destek verdik.

İl Temsilcimiz ve Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu üyesi Dr. Erol ÖZKAN, 13-14 
Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenen 5. 
Uluslararası Yayla Bolluk Bereket ve Bağ 
Bozumu Şenlikleri’nin açılışında konuşma 
yaptı. Şenlik kapsamında ODA’mızın da 
katkılarıyla 14 Eylül 2013 günü “Kırklareli 
ve Bağcılık Paneli” yapıldı.

Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdür Yardımcılığına atanan Erman 
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KİRENDİBİ’yi 18 Eylül 2013 günü 
ziyaret ederek, görevinde başarılar diledik. 
Ziyarette İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN, 
Temsilci Yardımcımız Selçuk TANTA, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Ulaş AY 
ve Buse İpek DOĞAN, Yedek Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hüseyin TAŞKIN ve Üst 
Kurul Delegemiz Soner ÜNVER yer aldı.

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü 
nedeniyle, İl Temsilcimiz ve TMMOB 
Kırklareli Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN 
tarafından basın açıklaması yapıldı.

İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN 20 Eylül 
2013 günü Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
İl Teknik Komitesi toplantısına katılarak, 
ODA’mız görüşlerini aktardı. 

Kırklareli Kent Konseyinin 27 Eylül 2013 
günü yapılan genel kuruluna İl Temsilcimiz 
ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi 
Dr. Erol ÖZKAN katıldı.

Trakya Çevre ve Kent Platformunun 
1. Genel Kurulu, 28 Eylül 2013 günü 
Edirne’de yapıldı.  İl Temsilcimiz Dr. 
Erol ÖZKAN platformun yeni oluşturulan 
yönetim kuruluna seçildi. 

İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN, Temsilci 
Yardımcımız Selçuk TANTA, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Ulaş AY ve Yedek Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hüseyin TAŞKIN, 3 
Ekim 2013 günü Kırklareli Asilbeyli 
köyünü ziyaret ederek, tarım danışmanlığı 
uygulamaları hakkında bilgi verdiler. 
Yönetim Kurulumuz, 10 Ekim 2013 günü 
Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Turhan ALTINTEL’i ziyaret 

ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Mühendislik ve Mimarlık Haftası nedeniyle, 
21 Ekim 2013 günü, TMMOB Kırklareli 
İKK Yönetimince Atatürk anıtına çelenk 
konularak saygı duruşunda bulunuldu. 

Tekirdağ’da 25-27 Ekim 2013 tarihlerinde 
yapılan ZMO 43. Dönem 3. Danışma 
Kurulu’na İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN 
katıldı. Kırklareli’ndeki Cumhuriyet 
Bayramı kutlama törenlerine ve Valilik 
resepsiyonuna katıldık Ayrıca, 29 Ekim 
gecesi coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen 
Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayında 
da ODA’mızı temsil ettik.

10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Kırklareli’nin 
Kurtuluş Günü nedeniyle düzenlenen 
törenlere etkin katılım sağladık. TMMOB 
Kırklareli İKK olarak, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’nü, Kırklareli Üniversitesi 
Mimarlık ve Mühendislik fakültelerini, 
KOSGEB İl Müdürlüğü’nü, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nü ve 
Kırklareli Defterdarlığını ziyaret etik. İl 
Temsilciliğimiz tarafından 15-17 Kasım 
2013 tarihlerinde üç gün süreli “Bilirkişi 
Eğitimi” gerçekleştirildi. İl Temsilcimiz 
Dr. Erol ÖZKAN tarafından açılan eğitim 
Muharrem AKSOY ve Gürol ŞİMŞEK 
tarafından verildi. 

İl Temsilciliğimizin DAYKO Vakfı 
İl Temsilciliği ile birlikte Kırklareli 
Belediyesinin desteğiyle düzenlediği 
“Istrancalar Yok Oluyor, Tehlikenin 
Farkında mısınız?” isimli panel 30 Kasım 
2013 günü gerçekleştirildi. DAYKO Vakfı 
İl Temsilcisi Göksal ÇİDEM’in açılışını ve 
İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN’ın oturum 
yöneticiliğini yaptığı panelde İstanbul 
Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. 
Dr. M. Doğan KANTARCI, Edirne Barosu 
avukatlarından ve TBB Çevre Komisyonu 
üyesi Av. Bülent KAÇAR ve Tekirdağ 
Sivil Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü 
Başkan Yardımcısı Arslan Hamza ALGÜL 
konuşmacı olarak yer aldılar. 

Kırklareli çevresinde yaşanan çevre 
tahribatları konusunda bilgilendirmelerde 
bulunmak amacıyla, 2 Aralık 2013 
günü,  bazı meslek odaları, köy muhtarı, 
üretici örgütü ve sivil toplum örgütü 
temsilcilerinden oluşan ve İl Temsilcimiz 
Dr. Erol ÖZKAN’ın da yer aldığı heyetle 
Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit 
ÇAĞLAYAN ile görüşüldü. 

2014 yılı kamulaştırma bilirkişi adaylarının 
toplantısı, İl Temsilcimiz Dr. Erol 
ÖZKAN ve Temsilci Yardımcımız Selçuk 
TANTA’nın da katılımıyla 15 Aralık 2013 
günü yapıldı. 

Kırklareli’nde KESK’e bağlı sendikaların 
19 Aralık 2013 günü hayata geçirdiği bir 
günlük iş bırakma eylemine destek verdik. 
İl Temsilcimiz ve TMMOB Kırklareli İKK 
Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN, İKK Yedek 
Üyemiz Soner ÜNVER ve önceki dönem 
il temsilcimiz Ahmet YAĞMUR’un da 
aralarında bulunduğu TMMOB heyeti grev 
çadırını ziyaret etti.
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MEHMET TURGUT ÇETİNEL 
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Turgut ÇETİNEL yaşamını yitirmiştir. 1935 yılında Eskişehir’de 
doğan ÇETİNEL, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1960 yılında mezun oldu. Aynı yıl Eskişehir Teknik Ziraat 
Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 1963 yılında Eskişehir Tohum Islah ve Deneme İstasyonu’nda görev aldı. 1971 yılın-
da 8 ay süre ile Meksika’da bulunan Uluslararası Mısır ve Buğday Araştırma Merkezi’nde (CIMMYT) Buğday Islahı 
konusunda eğitim aldı. 1980 yılında 4 ay süre ile Roma’da Mili Hububat Araştırma Merkezi’nde bulundu. Anadolu 
Araştırma Enstitüsünden 2000 yılında emekli oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’nda, 
2005–2013 yılları arasında 3 dönem görev aldı. Eskişehir Tarımsal Kuraklık Merkezi ve Eskişehir Kent Konseyi’nde 
ZMO Eskişehir Şubesi’ni temsil etti. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

KAYA ÖNDER 
1984 Giresun doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1973 yılı mezunu ve 7391 sicil numaralı üyemiz Kaya 
ÖNDER yaşamını yitirmiştir. 1974 yılında Devlet Su İşleri’nde göreve başlayan ÖNDER, Aydın ve çevresinde çeşitli 
işletmelerde uzun yıllar başmühendislik ve Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 2004 yılında emekliye ayrıldı. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

SADULLAH ARMAĞAN  
1955 doğumlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1982 yılı mezunu ve 11248 sicil numaralı üyemiz Sadullah AR-
MAĞAN yaşamını yitirmiştir. ARMAĞAN, 1982-1985 yılları arasında Söke Zirai Meslek ve Teknik Lisesi’nde çalıştı. 
1985-1986 yılları arasında Ceylanpınar Tarım İlçe Müdür Vekilliği yaptı. 1986-1989 döneminde Şanlıurfa Tarım İl 
Müdürlüğü’nde görev alan ARMAĞAN, 1989 yılından beri Muğla Tarım İl Müdürlüğü’nde çalışmaktaydı. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
KAMİL EREL  
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1955 yılı mezunu ve 1383 sicil numaralı üyemiz Kamil EREL yaşamını yitirmiştir.
EREL, 1957-1961 yılları arasında serbest çiftçilik yaptıktan sonra, ABD Tarım Bakanlığı’nın desteklediği Uluslar-
arası Genç Çiftçi Mübadelesi programı çerçevesinde 6 ay süreyle, Amerika’nın farklı eyaletlerindeki çiftçi ailelerinin 
tarımsal faaliyetlerine katıldı. 1962 yılında tekrar ABD’ye giderek, North Dakota State Üniversitesi toprak bölümünde 
çalıştı. 1963 yılında yurda dönerek, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nde göreve başladı. 1966-1968 yıl-
ları arasında CENTO bursuyla İngiltere’ye giderek Reading Üniversitesi Toprak Bilimi bölümünde mastır yaptı. 1973 
yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde doktorasını tamamladı. Uzun yıllar çalıştığı Şeker Enstitüsü’nden 1992 
yılında emekli oldu. İkisi tercüme olmak üzere basılmış üç kitabı, araştırma sonucu, tebliğ ve seminer olarak basılmış 
20 eseri, uygulamaya konulmuş iki laboratuar metodu bulunmaktadır. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

REZAN ŞAHİNKAYA 
614 sicil numaralı üyemiz Rezan ŞAHİNKAYA yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ÖMER BAKIR 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu ve 116 sicil numaralı üyemiz Ömer BAKIR yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

HASAN ERMEÇ  
1949 Burdur doğumlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu ve 8017 sicil numaralı üyemiz Hasan ERMEÇ yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

MEHMET KIROĞLU 
1927 Erzurum doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1950 yılı mezunu ve 1470 sicil numaralı üyemiz Mehmet KIROĞLU 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

İHSAN CANGÜVEN  
1947 doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1972 yılı mezunu ve 7086 sicil numaralı üyemiz İhsan CANGÜVEN yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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ENVER ÇETİN 
1951 Anamur doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü 1976 yılı mezunu ve 8802 sicil numaralı üyemiz 
Enver ÇETİN, Konya’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmiştir. Enver ÇETİN, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 
35. ve 36. Dönem Yönetim Kurullarında Sayman Üye olarak görev yaptı. Ayrıca 37. ve 38. Dönemlerde Denetleme Kurulu Üyeliği 
görevlerinde bulundu. Uzun yıllar çalıştığı Devlet Su İşleri’nden 2006 yılında emekli oldu. 2006-2013 yılları arasında ZMO tarafından 
düzenlenen Bilirkişi Eğitimlerinde Eğitici olarak görev aldı. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

MUSTAFA GÜRDAL 
1959 Hemşin doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 1981 yılı mezunu ve 10812 sicil numaralı 
üyemiz Mustafa GÜRDAL yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

İSMET ALİ ŞAHİN  
1946 Silifke doğumlu, Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi mezunu ve 4728 sicil numaralı üyemiz 
İsmet Ali ŞAHİN yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

MEHMET ÇAĞBAKIR 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1980 yılı 
mezunu ve 11112 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
ÇAĞBAKIR yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

NESRİN ÇINAR 
1969 doğumlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
1990 mezunu ve 25381 sicil numaralı üyemiz 
Nesrin ÇINAR yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

EKİN TOKER  
1941 Van doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 1969 yılı mezunu ve 5709 sicil numaralı 
üyemiz Prof. Dr. Ekin TOKER yaşamını yitirmiştir. 
TOKER 1973 yılında doktorasını tamamladıktan 
sonra 1976-78 yılları arasında İngiltere Reding 
Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 
1982’de doçent, 1988’de profesör oldu. Hayvan 
Besleme Bilim Derneği kurucu üyesi ve Başkanı 
olan TOKER, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
öğretim üyesiyken 2006 yılında emekliye ayrıldı.  
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

TURGUT GENÇ
1942 Trabzon Sürmene doğumlu, Atatürk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1968 yılı mezunu 
ve 5277 sicil numaralı üyemiz Turgut GENÇ 
yaşamını yitirmiştir. GENÇ, Antalya ve Trabzon 
Köyişleri bölge müdürlüklerinde çalıştıktan sonra 
İstanbul Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür 
Yardımcılığı görevini üstlendi. GENÇ, emekli 
olduktan sonra da özel sektörde çalışmaya devam 
etti. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

GÜLAY YALÇIN  
1974 doğumlu, Harran Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 1996 yılı mezunu ve 20534 sicil numaralı 
üyemiz Gülay YALÇIN yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

ZEYNİ ÖZKAN  
18767 sicil numaralı üyemiz Zeyni ÖZKAN 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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