
PLAKET TÖRENİ  
 
       ÖZKAN GÖKSEL: Sayın bakanlarım, sayın başkanlarım, değerli meslektaşlar, değerli 
bilimadamları, hepiniz hoşgeldiniz. Ben öncelikle sayın başkanımızın da  belirttiği gibi bilim 
jürisine ve hizmet jürisine katılan değerli jüri üyelerine burada isim vererek teşekkür etmek 
istiyorum. Bilim jürisinde yeralan Prof. Dr. Şaibe Çalışkaner, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi öğretim üyelerinden, Prof. Dr. Hasan Çelik, Prof. Dr. Ahmet Saral, Prof. Dr. Oktay 
Gürkan, Prof. Dr. Celalettin Koçak. Hizmet ve teşvik ödülleri jürimizde yeralan Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Erkuş, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığımız müsteşar yardımcısı Dr. Vedat Uzunlu, yine Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız 
TİGEM Genel Müdürü sayın Ahmet ......, sivil toplum kuruluşları adına yeralan yine aynı .... 
yeralan Türkiye Kalkınma Vakfından Ziraat Yüksek Mühendisi Eşref Yücel Yiğit, Kırsal 
Çevre ve Ormancılık Derneği adına Mustafa Bektaş’a huzurlarınızda odamız adına teşekkür 
etmeyi de borç bilirim.  
        Şimdi bu çerçevede biliyorsunuz odamız bilim, hizmet ve teşvik ödüllerini uzun süreden 
beri uyguluyor. Bugün bir de bunun yanısıra meslekte 50 yılını doldurmuş meslektaşlarımıza 
plaket törenlerine devam ediyoruz. Bu çerçevede başlamak üzere ben müsaadenizle ben bilim 
ödülünden başlamak istiyorum.  
        Bilim ödülü, sayın Prof. Dr. Nedim Uygun, buyurunuz efendim.  
        Sayın Prof. Nedim Uygun, 1939 yılında Mersin Aslanköy’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Mersin’de tamamlayan sayın Uygun, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinde tamamlayarak, 1962 yılında bu fakültenin Bahçe Bitkileri ve Islahı 
Bölümünden mezun oldu. Doktora eğitimini Almanya’da tamamlayarak, 1970 yılında 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine doktor olarak atandı. 1975 yılında doçentlik, 1981 
yılında profesör unvanını kazanan sayın Uygun, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Entomoloji Anabilim Dalı başkanlığı, aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü müdür 
yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği, bitki koruma bölüm başkanlığı ve Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekanlığı görevlerini yürüttü. Entomolojinin değişik 
konularında, özellikle biyolojik mücadele ve entegre mücadele konularında 120 araştırma 
makalesi, 29 derleme, 23’ü kongre ve sempozyum bildirisi, 4’ü araştırma sonuç raporu, 4’ü 
kitap, 25 tez olmak üzere toplam 182 yayınlanmış eseri bulunmaktadır.  
        Gerekçe: 1964 yılında 2002 yılına kadar öğretim üyesi olarak genç araştırmacı ve 
bilimadamı yetiştirmenin yanısıra, özellikle biyolojik mücadele ve entegre mücadele 
çalışmalarının tanıtımı, yaygınlaştırılması konularında önemli bilimsel çalışmalarıyla bilime 
yaptığı katkılar, Çukurova Üniversitesindeki birçok birimde, uzun yıllar akademik ve idari 
görevleriyle yaptığı üstün hizmetler, akademik kariyeri çerçevesinde yayınlanan 182 yayını, 
eğitim seviyesinde yetiştirdiği çok sayıda bilimadamı ve ziraat mühendisiyle, Türkiye tarımı 
ve ziraat mühendisliğine yaptığı üstün hizmetleri nedeniyle sayın Prof. Dr. Nedim Uygun’un 
TMMOB ZMO 2002 yılı bilim ödülüyle onurlandırılması, jüri tarafından oybirliğiyle 
kararlaştırılmıştır.  
        Sayın Prof. Nedim Uygun’un ödülünü vermek üzere, Adnan Menderes Üniversitesi 
önceki rektörlerimizden Prof. Dr. Cezmi Öncel’i davet ediyorum. Buyurunuz efendim.  
 
PROF. DR. NEDİM UYGUN: Efendim hepinize saygılarımı sunuyorum. 40 yıllık meslek 
hayatımda, bugün gerçekten en mutlu günümü yaşıyorum. Bana bu mutlu günü yaşatan 
Odamıza, jüri üyelerine ve Oda Başkanımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum.  
       İnsanların hayattayken, yaşarken ödüllendirilmesi, çok anlamlı, çok güzel, teşvik edici, 
kısaca çok olumlu bir şey. Tabii, ZMO bu Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü Yönetmeliğini 
hazırlayarak hayata geçirmiştir ve bu gibi olaylar gerçekten insanları son derece mutlu eden 



bir olay oluyor. O nedenle ben sayın Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür 
etmek istiyorum. Sizlere de saygılarımı sunuyorum.  
 
ÖZKAN GÖKSEL: Efendim, sayın Prof. Dr. Nedim Uygun’u tebrik ediyoruz. Hizmet 
ödüllerine geçiyorum.  
      Hizmet ödülü, sayın Prof. Dr. Sezen Şehirali.  
      1938 yılında Trabzon Sürmene’de doğdu. İlk, orta öğrenimini Trabzon’da, lise öğrenimini 
Samsun’da tamamlayan sayın Şehirali, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünden mezun olarak bu bölümde asistanlık görevine 
başlamıştır. 1965 yılında doktor, 1972 yılında doçent, 1980 yılında profesör unvanını kazanan 
sayın Şehirali, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekan yardımcılığı, Trakya Üniversitesi 
Tekirdağ Ziraat Fakültesi kurucu dekan, yönetim kurulu üyeliği ve Tarla Bitkileri bölüm 
başkanlığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim dalı 
başkanlığı ve Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim program 
koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. 72 adet yayımlanmış eseri bulunan sayın Prof. Dr. 
Sezen Şehirali evli ve bir çocuk babasıdır.  
        Gerekçe: Mezun olduğu 1959 yılından başlayarak, askerlik dönemi dahil, öğretim üyesi 
olarak değişik üniversitelerdeki ziraat fakültelerinde, araştırma, eğitim, öğretim çalışmaları, 
genç araştırmacı yetiştirmesi yanında, yaptığı tüm faaliyetlerinde ülkenin gerek bitki 
yetiştirme ve ıslahı, gerek peyzaj, gerek yapısal, gerek eğitim ve uygulama alanlarında, yapım 
ve düzenlemelerinde mükemmeli yakalayacak, özellikle ülke tarımını daha iyiye götürecek 
üstün hizmetleri. Şehirali 90 adıyla tescil edilen beyaz taneli, bodur Toros fasulyesini Türk 
tarımına kazandırması, akademik kariyeri çerçevesinde yayımlanan 72 yayını, yetiştirdiği çok 
sayıda bilimadamı, ziraat mühendisiyle, Türkiye tarımı ve ziraat mühendisliğine yaptığı üstün 
hizmetleri nedeniyle sayın Prof. Dr. Sezen Şehirali’nin TMMOB ZMO 2002 hizmet ödülüyle 
onurlandırılması, jüri tarafından oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.  
        Hizmet ödülü: Sayın Doç. Dr. Ayla Kalkandelen adına ödülünü almak üzere ağabeyi 
Nejat Kalkandelen. Buyurunuz.  
        Sayın Doç. Dr. Ayla Kalkandelen. 1939 yılında Gaziantep’te doğan Kalkandelen, ilk, 
orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamlamıştır. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl 
Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünde göreve başlamıştır. 1966 yılında Amerika’da 
akademik öğrenimi sonunda master derecesi almıştır. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde doktora unvanı, 1995 yılında ise doçentlik kariyerini 
almıştır. Bitki Koruma Bülteni Yayın Yönetim Kurulu ve Redaksiyon Heyeti başkanlığı 
görevlerini yürüten sayın Kalkandelen, 1996 yılında The American Biyograghical Instute 
tarafından uluslar arası başarı ödülüne layık görülmüştür. 1997 yılında emekli olan sayın 
Kalkandelen, 28 Nisan 2002 tarihinde vefat etmiştir. Kendisini rahmetle anıyoruz.  
       Gerekçe: Bitki koruma alanında yaptığı önemli hizmetler. Özellikle homoptre ? alt 
takımına bağlı familyalar üzerinde uzun yıllar çalışarak dünya literatürüne giren 
Kalkandelen’in isimlendirdiği birçok türlerin bulunmasındaki üstün hizmetleri, bitki koruma 
alanında yayımlanan önemli araştırma çalışmaları ve uluslar arası ödülleri nedeniyle sayın 
Doç. Dr. Ayla Kalkandelen’in TMMOB ZMO 2002 yılı hizmet ödülüyle onurlandırılması, 
jüri tarafından oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.  
       Hizmet ödülü: Sayın Dr. Sami Kesici. Buyurun efendim.  
       1947’de Ermenek’te doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ve Islahı 
Bölümünden mezun olan sayın Kesici, 1993 yılında doktora unvanını kazandı. Alata Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü Büyükşehir Seracılık Yüksek Okulu ve Mut Meslek Yüksek 
Okulu Bahçe Bitkileri ve Bahçe Programı ? gibi konularda şube şefliği, proje 
koordinatörlüğü, müdür yardımcılığı ve müdür vekilliği görevlerini yürüttü. Yurtiçi ve 



yurtdışı eğitim ve toplantılara katıldı. Halen Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde 
görev yapmaktadır.  
       Gerekçe: Alata 1 sarımsağı, Hülya... F 1 ? sivribiberi, Alata 96 F 1 tatlıbiber 102 nolu .... 
ve 15 nolu yassı kabak gibi sebze çeşitlerini değiştirerek Türk tarımına kazandırması. 
Ülkemizde sebzeciliğin geliştirilmesi konusunda yaptığı birçok çalışmalar yanında, inceleme, 
araştırma, yayınlar yoluyla Türk tarımına ve ziraat mühendisliğine yaptığı üstün katkılar 
nedeniyle sayın Dr. Sami Kesici’nin TMMOB ZMO 2002 yılı hizmet ödülüyle 
onurlandırılması jüri tarafından oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.  
       Bu bölümdeki hizmet ödüllerini vermek üzere, hem Odamızın eski jüri başkanlarından, 
TÜBİTAK hizmet ödülü sahibi, emekli sayın ağabeyimiz Prof. Dr. Ekrem Gül’ü davet 
ediyorum. Buyurun efendim.  
      
PROF. DR. EKREM GÜL: Sayın konuklar, geçen 43 yıl 3 aylık süre içerisinde yaşadığımız 
tarih karşımızda oturuyor şu anda. En kıdemli yüzler, en kıdemsizimize kadar olan arkadaşlar, 
bize geçtiğimiz bu süreyi gayet ayrıntılı olarak gösteriyor. Ve bizi bu unvanlarla veya bu 
belgelerle onurlandıran sevgili Başkanım ve onun yönetimine, seçici kurullara teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum.  
 
NEJAT KALKANDELEN: Kardeşim Ayla Kalkandelen’in bu ödülünü alırken son derece 
mutlu oluyorum. Bu mutluluğum ifadesi çok zor. Onu henüz yeni kaybettim sayılır, 28 Nisan 
günü. Hala etkisi altındayım. Onunla yaptığımız sohbetlerde, mesleğiyle ilgili birtakım 
konuları, ben ziraatçi olmadığım için -bunu da belirteyim- konuşuyordum. Birtakım 
konularda çok üzüntüleri vardı. İfade ediyordu. Ziraat fakültesinde okuyan, ama gidip 
veznedarlık yapan insanlarla karşılaştığını söyledi. İş bulamayanları söyledi. Demin bu 
kürsüde birtakım problemleri ifade ettiler. Hele bir ara, peşi peşine bu yapılamadı, şu 
yapılamadı, şunlar yapılamadı gibi sıralandı alt alta. En azından 10 tane. Bunları dile getiren 
kişileri tebrik etmek istiyorum. Ama bunları dile getirmek yetmiyor. Bunları bağırmak icap 
ediyor. Neredeyse, hem ziraat memleketi olacağız, hem de aç kalacağız. Nasıl oluyor anlamak 
mümkün değil.  
       Demin yanında oturduğum hanımefendi ifade etmeye çalıştı. Süpermarkete gidiyorum, 
ithal elma yazıyor. Benim Amasya elmama ne oldu? Niğde elmama ne oldu? Veya diğer 
şeyler. Bir tane örneğini söyledim sadece. Sıralamama gerek yok. Niçin onlar geliştirilip de, 
ziraat mühendislerinin çabalarıyla, resmi kuruluşların çabalarıyla, varsa özel teşebbüsün 
çabalarıyla niçin geliştirilemiyor? İthal edilen elmanın yanında, Türk elmasının en az o kadar 
iyi olmasını istiyorum. Hepimiz ziraatçıysak, hepimiz bu memleketin okumuş, bu memleketin 
imkanlarından yararlanmış kişileriysek, ufak tefek kendi çapımızda ilaveler yapıp gelişmeyi 
sağlamak için, daha büyük çabalar göstermemiz gerekiyor. Ben heyecanıma kapılıp yanlış bir 
şeyler söylemişsem, özür diliyorum. Ama bir gerçek var, bu halk için çok şey yapmak 
gerekiyor. Deminki anlatılanların ışığında bir kere daha derin derin düşünmemiz gerekiyor. 
Ziraatçi memleket aç olmamalı. Teşekkür ediyorum. İzleyen, değerlendiren herkese 
saygılarımı sunuyorum. Bu hem teşvik edici olacak, bundan sonra gelenleri veya peşinden 
izleyenleri diyelim gayrete getirecektir. Ama burada bitmesin. Dediğim gibi, bulunan, ortaya 
konulan ilmi çalışmalar, pratiğe muhakkak dönmelidir. Sağolun, teşekkür ediyorum. 
 
KONUŞAN BELİRSİZ:   Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Beni bu ödüle layık gören 
değerli Odamıza, kıymetli seçici kurula çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni sebze ıslahı 
konusunda yönlendiren değerli hocam Prof. Dr. Kazım Abağa ? teşekkürlerimi ve 
minnetlerimi sunarım. Teşekkürler.  
 
ÖZKAN GÖKSEL: Hizmet ödülü, sayın Dr. Halil Sürek.  



        1955 yılında İzmir Bayındır ilçesi, Kızılcaağaç köyünde doğdu. 1978 yılında Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetini takiben Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde görev alarak, Edirne’de 
bulunan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde çeltik araştırmacısı olarak işe başladı. Şube 
şefliği bölüm başkanlığı ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli eğitim ve toplantılara katıldı. 30’un üzerinde yayımlanmış makale ve tebliği bulunan 
sayın Sürek, evli ve iki çocuk babasıdır.  
        Gerekçe: Çeltik yetiştirme tekniği konusunda birçok soruna cevap verecek araştırmaları 
sonuçlandırarak, çiftçilerin hizmetine sokması, çeltik tohumluğu üretim programının 
oluşturulmasında ve üretilen yerli çeltiklerin üreticiler tarafından benimsenmesiyle, Türkiye 
tarım ve ziraat mühendisliğine yaptığı üstün hizmetler. Türkiye tarımı ve çeltik konusunda 
çalışan çeltik fabrikaları ve pazarlamacı, araştırıcı gibi kişilerin ihtiyaç duyacağı bilgileri 
içeren çeltik tarımı isimli bir eserin kazandırılması nedeniyle sayın Dr. Halil Sürek’in 
TMMOB ZMO 2002 yılı hizmet ödülüyle onurlandırılması, jüri tarafından oybirliğiyle 
kararlaştırılmıştır.  
        Hizmet ödülü: Sayın Yılmaz Çevik. Buyurun efendim.  
        1934 yılında Çine’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hatay’da tamamlayan sayın Çevik, 
1958 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Zirai Bilgiler Bölümünden mezun 
oldu. Halkalı Bölge Ziraat Okulu’nda Tarla Ziraat Ders ve Tatbikat öğretmenliği, Denizli 
Kalkınma Projesi, Isparta, Denizli, Trabzon, Muğla, Burdur, Aydın ve Antalya Teknik Ziraat 
müdürlükleri gibi görevlerde bulundu. Konya ve Adana’da Tarım İl Müdürlüklerinde şube 
müdürü olarak görev yaptı.  
       Gerekçe: Kesintisiz 22 yıl süren yöneticilik dönemi ve daha sonraki görevlerinde 
öncelikle meslek onurunu korumak, tarım teşkilatını güçlendirmek ve hizmeti etkinleştirmek 
için gösterdiği gayretler. Elemanların tarım teknikleri kadar, yayın teknikleri konusunda 
eğitilmeleri, teşkilatın teknik araç ve gereçle donatılması, köy grup teknisyenlerinin 
yaygınlaştırılması, çiftçiler kadar köy kadınlarının ve genç kızlarının da eğitilmesindeki üstün 
hizmetleri. TMMOB ZMO Denizli şubemizin kuruluş çalışmalarındaki üstün katkıları 
nedeniyle sayın Yılmaz Çevik’in TMMOB 2002 yılı hizmet ödülüyle ödüllendirilmesi jüri 
tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir.  
        Hizmet ödülü: Sayın Fuat Akşit. Buyurun efendim. 1926 yılında Sandıklı’da doğdu. İlk 
tahsilini Sandıklı’da, orta ve lise öğrenimini Afyon’da tamamlayan sayın Akşit, 1949 yılında 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1950-1963 yılları arasında Bornova 
Zirai Mücadele Enstitüsü’nde görev yaptı. Serbest çalışmak en önemli ideali olduğu için, 
1963 yılından itibaren Önak Ziraat İlaçları isimli bir firma kurarak, Ege çiftçilerine pamuk ve 
tütün zararlarıyla mücadelede yardımcı oldu. Gümüldür ve Selçuk’ta örnek mandalin ve 
şeftali bahçeleri kurarak, bölgedeki tarımın bu yönde gelişmesini sağladı.  
       Gerekçe: Ülkemiz tarımında özellikle bitkisel mücadele alanında serbest çalışma yönünde 
ilk girişimcilerinden biri olarak ülke tarımına yaptığı katkılar. Özellikle Aydın yöresinde 
pamuk üretiminde dekardan alınan 125-140 kg arasındaki ürün miktarının, yapılan zirai 
mücadele faaliyetleri sonucunda, o gün için 300 kilo mertebesine yükseltilmesindeki katkıları, 
yörede örnek işletmeler kurarak, yöre çiftçisini alternatif üretimlere yönlendirerek, Türk 
tarımı ve ziraat mühendisliği mesleğine yaptığı üstün hizmetleri nedeniyle sayın Fuat Akşit’in 
TMMOB ZMO 2002 yılı hizmet ödülüyle onurlandırılması, jüri tarafından oybirliğiyle kabul 
edilmiştir. Bu hizmet ödüllerini vermek üzere, daha önceki Tarım ve Köyişleri Bakanımız 
sayın Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp’i davet ediyorum. Buyurun efendim.  
  
DR. HALİL SÜREK: Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlarım. Bana bu 
ödülü layık gördükleri için Oda yetkililerimize ve değerli jüri üyelerine teşekkür ederim 
ayrıca. Bunun yanında, bu ödülü, uzun yıllar çeltik gibi çalışma şartları çok zor olan bir 



ürünle çalışarak aldığım için çok mutluyum. Sanıyorum bundan sonraki çalışmalarımda bu 
bana önemli ölçüde bir teşvik de olacaktır. Sayın Genel Müdürümüz Dr. Ahmet Bülbül’le 10 
yıldır birlikte çalıştık. Bu ödülü almam için yaptığım çalışmalarda bana önemli katkılarda 
bulundu, ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum.  
 
KONUŞAN BELİRSİZ.  Hatırlanmak güzel şey. Takdir edilmek gurur verici. Düşünenlere, 
vesile olanlara, karar verenlere teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlarım.  
 
BELİRSİZ: Bana bu ödülü layık gören jüri üyelerine ve ZMO’ya, jüriye, tüm arkadaşlarıma 
teşekkürler eder, sağlık, sıhhat, afiyetler dilerim.  
 
ÖZKAN GÖKSEL:  Teşvik ödülü. Sayın Bünyamin Kozak, buyurun efendim.  
         1962 yılında Burdur ili, Çeltikçi ilçesi, Bağsaray kasabında doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Antalya’da tamamlayan sayın Kozak, 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Toprak Bölümünden mezun oldu. Yabancı bir ilaç firmasında meslek hayatına atılan 
sayın Kozak, Dünya Bankasınca ortaklaşa yürütülen Çukurova Projesinde görev yaptı. Niğde 
Tarım İl Müdürlüğü, Anamur Tarım İlçe Müdürlüğü’nde görev yaptı. Bu görevleri sırasında 
muz ve çilek tarımının geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalarda bulundu. Halen Anamur 
Tarım İlçe Müdürlüğü’nde görev yapan Kozak, evli ve bir kız çocuk babasıdır.  
        Gerekçe: Gerek Niğde ili, gerekse Anamur ilçesindeki görevleri sırasında çeşitli yayın ve 
çalışmalarıyla yöre çiftçilerinin bilgilendirilmesi yönünde yaptığı katkılar. Özellikle 1994 ve 
1998 yılları arasında muz yetiştiriciliğinin çöküş noktasında, çiftçi üreticisinin tekrar muz 
tarımına teşvik edilmesinin sağlanması, tarımsal teknikler uygulayarak muz üretiminde gerek 
kalite, gerekse kantite açısından dünya ortalamalarını yakalamada gösterdiği üstün hizmetler. 
Bu konuda yaptığı araştırmalar ve uygulamaların toplanarak, ülkemizde bu dalda ilk ve tek 
kitap olarak üretilen hizmete??? verilmesindeki gayretleri. Alanya ilçesinde muz seralarının 
kurulmasında gösterdiği gayretler. Aylık muz bültenleri yayınlayarak, muz üreticilerine 
yaptığı teknik yardımlar. TMMOB ZMO şube ve ilçe örgütleriyle gerek teknik, gerekse idari 
yönde gösterdiği gayretler nedeniyle sayın Bünyamin Kozak’ın TMMOB ZMO 2002 yılı 
teşvik ödülüyle onurlandırılması, jüri tarafından oybirliğiyle kararlaştırılmıştır. Bu ödülü 
vermek üzere Oda Başkanımız Prof. Dr. Gürol Ergin’i davet ediyorum.  
 
PROF. DR. GÜROL ERGİN: Çok özür dileyerek iki cümle söylemek istiyorum. Birincisi, ..... 
selamlamada, herhalde meslek kuruluşu başkanı arkadaşlarımın ... saygıyla selamlıyorum. 
İkincisi, konuşmalar başladıktan sonra saygıdeğer milletvekillerimiz geldi, onları da saygıyla 
selamlıyorum.  
        Efendim Bünyamin’e baktığım zaman, büyük Atatürk’ün işte Türk genci dediği bir 
örneği görüyorum. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Kendisini tekrar kutluyorum.  
 
BÜNYAMİN KOZAK: Çok heyecanlıyım, Türkiye’nin güney ucundan, Anamur’dan geldim. 
Bu kadar uzak bir yerden bu şekilde tanınmak, çalışmalarımın değerlendirilmesini görmek, 
gerçekten mutluluk verici. Hem sizlere, hem jüri üyelerine, hem Odama, hem Genel 
Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bakanıma da ayrıca teşekkür ediyorum.  
        Özellikle şunu söylemek istiyorum: 4 yıldan daha az bir zaman kaldı emekliliğime. Ama 
inanın Türk tarımı hakketmediği noktalarda. Çok daha iyi noktalara gelmesi mümkün. Her 
şey hazır. Daha önceki konuşmacıların söylediği gibi. Şu anda tek dileğim şu: Tarım 
Bakanlığı’nda çalışan bir mühendis olarak, mesai saatleri içinde de ziraat mühendisliği 
yapmak istiyorum. Bu çalışmalarımın çoğu mesai saatleri dışındaki çalışmalarım. Eşimden, 
çocuklarımdan ayırdığım zamanlardaki çalışmalarım. İnanın, inşallah bütün meslektaşlarım 
mesai saatleri içinde de ziraat mühendisliği yaparlar. Çok sağolun. 



 
ÖZKAN GÖKSEL: Basın ödülü. Sayın Ali Ekber Yıldırım. Buyurun efendim.  
         Değerli yazılarıyla tarım sektörüne verdiği eşsiz destekler nedeniyle TMMOB ZMO 
yönetim kurulu tarafından sayın Ali Ekber Yıldırım, 2002 yılı basın ödülüyle 
ödüllendirilmiştir. Ödülünü vermek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü sayın Prof. 
Dr. Mevlüt Karakaya’yı davet ediyorum. Buyurun efendim.  
 
ALİ EKBER YILDIRIM: Merkez teşekkür etti, ben de bir teşekkür etmek istiyorum. Birinci 
teşekkürüm, bu ödülü aslında ustam Sadullah Usumi adına da alıyorum. Böyle bir ustanın 
yanında çırak olarak bu tür toplantılara çok gittim. Çok şey öğrendim. İkinci teşekkürüm 
patronuma. O da rahmetli oldu, Nezih Demirkent, Dünya gazetesi gibi bir ekonomi 
gazetesinde tarımla ilgili bir sayfa, bir köşe açtığı için ve sürekli Anadolu’da gittiği her yerden 
bana bilgiler aktardığı için teşekkür ediyorum. Son olarak da, sayın Bakana ve sayın Mevlüt 
Beye, özellikle sayın Bakan üç yıl görev yaptığı sürece sanırım ki, zaman zaman kendilerini 
üzdüm, kusura bakmasınlar. Ama her şeyi Türk tarımı için yaptım, teşekkür ederim.  
  
ÖZKAN GÖKSEL: Efendim programımızın ikinci bölümünde, 1952 yılı dönemi 
mezunlarına, meslekte 50 yılını dolduran sayın büyüklerimize plaket töreni var. Ben bunları 
dörderli gruplar halinde davet edeceğim. Sayın Nihat Kitapçı, buyurun efendim. Sayın Hulusi 
Kızıldağ, buyurun. Sayın Hüseyin Yeğin. Sayın Prof. Dr. Emin Ekiz adına oğlunu davet 
ediyoruz, buyurun efendim, Hayrettin Ekiz.  
        Ödüllerini vermek üzere Odamız eski başkanlarından, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlarımızdan sayın Mehmet Yüceleri davet ediyorum.  
 
KONUŞAN BELİRSİZ: Efendim ben de ZMO’nun halkı aydınlatan ve meslektaşlarını teşvik 
eden bu çalışmalarından dolayı kutluyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
BELİRSİZ: Efendim 50 sene geçmesine rağmen yine de heyecanlıyım. Onun için hepinizi 
saygı, sevgiyle kutlarım, saygılarımı sunarım. Hoşçakalın.  
 
BELİRSİZ: Bütün meslektaşlarımı birarada görmekten çok mutluyum. Kadirşinaslığı için 
Odamızın sayın yöneticilerine çok teşekkür ederim.  
 
HAYRETTİN EKİZ: Babam adına aldığım bu plaketi veren Odamıza çok teşekkür ediyorum. 
Teşekkürler.  
 
ÖZKAN GÖKSEL: Sayın Ali Alioğlu, Nevzat Baykul, Kemal Baytaş, Fikret Çelengir. 
Buyurun efendim. Ödüllerini vermek üzere Oda eski başkanlarımızdan sayın Orhan 
Akbulut’u davet ediyorum. Buyurun efendim.  
 
BELİRSİZ: Memleket meselelerini dile getiren sayın Odamıza ve siz sayın konuklarımıza ve 
bizleri unutmayan aziz jüri ve meslektaşlarımıza, Odamıza hasreten teşekkür eder, hepinizi 
saygıyla ....  
 
--- Efendim bu mesleğin bir mensubu olarak şeref duymaktayım, hepinize hürmetlerimi arz 
ederim.  
 
--- Kendisi Ankara dışında olduğu için bu plaketi sayın Kemal Baytaş adına aldım. Oda 
mensuplarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Darısı bize, inşallah biz de bir gün böyle 
elimize plaketi alırız.  



 
--- Efendim biz de hatırlanmış olmaktan dolayı çok mutluyuz, hepinize çok teşekkür ederiz.  
 
ÖZKAN GÖKSEL: Dursun Çuhadaroğlu, Fikret Ercan, Ragıp Mutlu, Necdet Atalay Öcal. 
Ödüllerini vermek üzere Oda eski başkanlarımızdan Dr. Avni Başdoğan’ı davet ediyorum. 
Buyurun efendim.  
        
--- Bizi bu plaketle hatırladığı için Odamıza çok teşekkür ederim.  
 
--- Sayın misafirler, muhterem meslektaşlarım, hepinize selam ve saygılarımı sunar, Odamıza 
ve yönetenlere teşekkür ederim.  
 
--- Efendim, emeği geçen herkese teşekkür ederim, saygılar sunarım.  
 
--- Efendim, ikinci bir tekrarı olmayan bu hatırayı almaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür 
ederim, düşünenlere, sizlere, sağolun. 
 
ÖZKAN GÖKSEL:  Sayın Ümit Ülkü, sayın Şerafettin Velibeyoğlu, sayın Ülkü Kafaoğlu, 
buyurun efendim. Sayın konuklar, bir konuyu da hatırlatmak isterim. Biz bu 50 yılından toplu 
olarak yaptık. 51’i geçen sene uyguladık. Sayın Ramazan Tekeli’ye ulaşamadık. Kendileri 
burada mı acaba, sayın Ramazan Tekeli? O zaman Odamızda plaketi saklı, kendisine ayrıca 
takdim edeceğiz.  
       Sayın Ülkü Kafaoğlu herhalde teşrif edemediler. Ödüllerini vermek üzere TÜGEM Genel 
Müdürü sayın Ahmet Bülbül’ü davet ediyorum. Buyurun efendim.  
        Efendim, programımızın en önemli noktasına geldik. Lütfen ödül alan arkadaşlarımız ve 
ödül veren sayın arkadaşlarımız, varsa jürilerimiz, buraya davet ediyoruz. Sayın Bakanımız, 
sizleri de davet ediyoruz. Anı fotoğrafını çektirmek için. 50. Yıl hizmet anısı verdiğimiz 
arkadaşları, tabii özellikle davet ediyoruz. 


