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Ziraat Mühendisleri Odası 42. Dönem IV. Danışma 
Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur 
Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, 
TMMOB temsilcimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, 
şube başkanlarımız ve bazı il temsilcilerimizin 
katılımıyla, 21-23 Ekim 2011 tarihlerinde Antalya’da 
gerçekleştirildi.

Danışma Kurulumuzun 21 Ekim 2011 Cuma günü 
yapılan ilk gün çalışmaları kapsamında; Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Hamdi ARPA, “Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Yapılanması”; TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyemiz Ergin ÖZÜGÜR, “Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile TMMOB”; İstanbul Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK da “Biyogüvenlik 
Yasası, Kurul Çalışmaları, İzin Verilen GDO’lu 
Çeşitler ve Dava Süreci” konularında sunum yaptılar. 

Danışma Kurulu’nun resmi açılışı 22 Ekim 2011 
Cumartesi günü gerçekleştirildi. 

Antalya Şube Başkanımız Vahap TUNCER açılış 
konuşmasında, Antalya’nın tarım potansiyeli ve 
yaşanan sorunlarla ilgili bilgi verdi. Kentte devam 
eden HES inşaatlarına dikkat çeken TUNCER, 
“HES’ler tamamlanırsa doğa tahrip olacak, tarım 
alanları olumsuz etkilenecek ve Antalya tarımda 
etkinliğini kaybedecektir” uyarısında bulundu. Nüfus 
artışının Antalya’yı tehdit ettiğini, çarpık kentleşme 
nedeniyle son 20 yılda 250 bin dekar arazinin 
kaybedildiğini anlatan TUNCER, “Güçlü Türkiye, 
güçlü tarım sektörü ile mümkündür. Tarımdaki altyapı 
eksiklikleri giderilmelidir” diye konuştu. 

ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, tarım 
sektörünün sorunlarına dikkat çekerek, “Bir zamanlar 
tarımda kendi kendisine yeten dünyanın sayılı 
ülkelerinden biri olan Türkiye, çeyrek yüzyılı aşkın 
bir süredir uygulanan yanlış politikalar sonucu bugün 
bitkisel ve hayvansal üretimi gerilemiş, üretim alanları 
daralmış, çiftçisi üretimden kopmuş ve ithalata 
bağımlı hale gelmiş bir ülke konumundadır” dedi. 

Türkiye’de tarımın desteklenmediğini anlatan 
TUNCER, son 10 yıldan 7’sinde Türkiye’nin tarım 
ürünleri ithalatının, ihracatı geçtiğini söyledi. 2011’in 
8 aylık tarım ithalatının da 6,5 milyar dolara ulaşarak 
rekor kırdığını bildiren TUNCER, sektörde yaşanan 
olumsuzlukların sonucu olarak çiftçinin tarımdan 
koptuğunu kaydetti. 

Canlı hayvan ve et ithalatını eleştiren TUNCER, 
“Hayvan varlığını artırıcı, verimliliği yükseltici, 
üretim odaklı politikalar uygulanmadığı sürece 
hayvancılıkta da dışa bağımlılık artarak devam 
edecektir” diye konuştu. 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. 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali ÇANDIR, 
Türkiye’nin tarım potansiyelini harekete geçirmek 
için işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Antalya Tarım İl Müdürü Bedrullah ERÇİN, 
tarımda alışkanlık haline gelmiş yanlışların bir kenara 
bırakılması gerektiğini söyledi. Tarım arazilerinin 
küçük ve parçalı olduğunu anlatan ERÇİN, arazi 
toplulaştırmasının önemine işaret etti. 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Hüseyin GÖÇMEN, ODA’mızın 
düzenlediği toplantının tarım sektörü için yararlı 
sonuçlar üretmesini diledi. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
AKAYDIN, Serik ilçesinde sel felaketinden etkilenen 
tarım arazilerinin, aslında dünden bugüne yapılan 
yanlış uygulamalar nedeniyle zarar gördüğünü 
söyledi. AKAYDIN, “Türkiye’nin temel sorunlarının 
altında tarım ve hayvancılıkta yaşanan sıkıntılar var” 
dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve ODA’mız Önceki 
Dönem Başkanı Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 
ülke nüfusunun sürekli olarak arttığına dikkat 
çekerek, “Peki bu yurttaşlarımızı sağlıklı ve dengeli 
besleyebiliyor muyuz? 13 milyon kişi yoksulluk 
sınırının altında yaşıyor. 1 milyon kişi açlık tehdidi 
ile karşı karşıya. Nüfusun artmasıyla gelecekte bu 
sorunları daha şiddetli yaşayacağız” diye konuştu. 

Yem sorunu çözülmeden, hayvancılık sektörünün 
sorunlarının çözülemeyeceğini belirten GÜNAYDIN, 
tarımda başarılı olabilmek, nüfus artışına yetecek 
verim ve üretim düzeyini yakalayabilmek için arazi 
toplulaştırması ve sulama yatırımlarına gerekli 
desteğin sağlanması gerektiğini kaydetti. 

Danışma Kurulu’nda, CHP Antalya Milletvekili 
Yıldıray SAPAN da bir konuşma yaparak, başarı 
dileklerini iletti. 

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından, 

Danışma Kurulu katılımcıları otel önünde bir basın 
açıklaması yaparak, Bitlis ve Hakkari’de yaşanan 
terörist saldırıları kınadı. Söz konusu basın açıklaması 
ektedir. 

Toplantıda daha sonra, “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. 

Gün boyu süren toplantının ardından bir sonuç 
bildirgesi yayınlandı. Söz konusu bildirge ektedir. 

Akşam düzenlenen yemekte de Danışma Kurulu’na 
katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi 
sunuldu. 

Danışma Kurulu kapsamında 23 Ekim 2011 Pazar 
günü de Antalya Kaleiçi gezildi. 
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1 – TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
4Tarım Danışmanları Çalıştayı, 1 Ekim 2011 günü 
İzmir Şubemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 
Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonunda 
yapılan çalıştaya ODA Başkanımız, Adana, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Konya, Manisa, 
Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ Şube 
Başkanlarımız ve bölgelerden tarım danışmanı 
meslektaşlarımız ile sektör ve bakanlık temsilcileri 
katılmıştır. Çalıştayda “Tarım Danışmanlığında 
Bölgesel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ve “Tarım 
Danışmanlığı Politikaları” başlıklı iki ayrı oturum 
yapılmıştır. Çalıştay sonuçları Oda Danışma 
Kurulumuzda ele alınmış ve son hali verilmiştir. Söz 
konusu rapor önümüzdeki günlerde Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığına sunulacaktır.

4Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğinin 17. Maddesinde, 
“Sertifikalar üç yılda bir vize ettirilmek zorundadır. 
Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde 
tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığını 
belgelemesi gerekir” hükmü öngörülmüştür. Buna 
göre, üyelerimizin talepleri doğrultusunda en az 
10 katılımcıya ulaşılması halinde, tarımsal yayım 
ve danışmanlık konusunda tamamlayıcı eğitimler 
açılmaya önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. 
Tamamlayıcı eğitimlerde verilecek sertifikalar tek tip 
olarak Genel Merkezimiz tarafından hazırlanarak, 
şubelere gönderilecektir. Eğitimler, ODA üyeleri için 
günlük 50 TL, üye olmayanlar içinse günlük 75 TL 
olarak ücretlendirilecektir.  Eğitimcilere ise saat başına 
30 TL ücret ödenecektir. Eğitime katılabilmek için 
ODA aidat borcunu ödeme koşulu aranacak; ancak 
işsiz ziraat mühendisleri için Şubelerimiz inisiyatif 
kullanabilecektir. 

4Şubelerimiz, bölgelerindeki tarım profiline uygun 
olarak, üniversitelerle işbirliği içinde farklı uzmanlık 
dallarında eğitim düzenlemek için gerekli araştırma 
ve çalışmaları yürütecektir. Bu konuda üniversite 
öğretim üyeleri ve mesleklerinde öncü olmuş kişilerle 
görüşülerek, eğitimciler belirlenecektir. 

4Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TEDGEM tarafından 
10 Nisan 2011 tarihinde yapılan Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Sınavına karşı açtığımız dava devam 
etmektedir. Bakanlığın 4 Aralık 2011 tarihinde 
düzenleyeceği sınava karşı da iptal ve yürütmenin 
durdurulması istemiyle yargı yoluna başvurulacaktır. 
Ayrıca 31.3.2010 tarih ve 27538 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ve Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Eğitimlerini kaldıran, “Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine 
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” için açtığımız dava da sürmektedir.

4Genel Merkez ve Şubelerimizde Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık konusunda, uzmanlar ve alanda 

çalışan meslektaşlarımızın katılımıyla periyodik 
toplantılar yapılarak, sorunlar ve çözüm önerileri 
konusunda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Merkez 
Teknik Komitesi ve İl Teknik Komitesi toplantıları 
aracılığıyla, tarımsal yayım ve danışmanlık alanındaki 
Oda görüşlerimizin Bakanlığa aktarılması ve diğer 
paydaşlarla paylaşılması uygulamalarına devam 
edilecektir. 

2 – GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA MEVZUATI ve SORUMLU YÖNETİCİLİK 
UYGULAMALARI 
4Küçük işletmelerde sorumlu yöneticiliği ortadan 
kaldıran Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu ile gıda üretiminin mühendis 
gözetiminden çıkarılması ve binlerce meslektaşımızın 
işsiz kalmasıyla ilgili olarak, TV programları, basın 
açıklamaları ve çeşitli toplantılar aracılığıyla konu 
kamuoyu gündeminde tutulmaya devam edilecektir. 
Yasaya karşı Anayasa Mahkemesi’nde açılan dava 
süreci dikkatle izlenecektir. Bazı gıda işletmelerinin 
sorumlu yönetici çalıştırmamak için beygir gücü 
ve personel sayısını olduğundan daha az gösteren 
kapasite raporları edindikleri duyumları alınmaktadır. 
Şüpheli raporlar hakkında ilgili kurumlara şikâyette 
bulunulması kararlaştırılmıştır.

4ODA’mız üyesi su ürünleri mühendisleri ve balıkçılık 
teknolojisi mühendislerinin sorumlu yöneticilik 
alanında yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak, TMMOB 
Ziraat Mühendisleri Odası Su Ürünleri ve Balıkçılık 
Meslek Dalı Ana Komisyonu’nun toplanarak bir rapor 
hazırlaması ve bu raporun ilgili kurumlara iletilmesine 
karar verilmiştir.

4ODA’mız “Helal Gıda” konusunu, “dini 
hassasiyetlerin kullanılarak ticari kazanç elde 
edilmesi” olarak görmektedir. Önemli olan gıdanın 
temin edilebilir ve sağlıklı olmasıdır. ODA politikaları 
ve çalışmaları bu doğrultuda kurgulanacaktır.

45977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu uyarınca kurulan 
Biyogüvenlik Kurulu’nun GDO’lu ürünlerin ithal 
edilmesine izin veren kararları izlenecek ve gerekli 
durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır. Kurulun, 
Risk ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitelerine 
hazırlattığı bilimsel raporlar hakkında ODA görüşleri 
hazırlanarak Biyogüvenlik Kurulu’na iletilecektir.  
ODA’mız, kitle iletişim araçları aracılığıyla bu konuda 
kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler vermeye de devam 
edecektir.

4Et ithalatı kapsamında geçen yıldan bu yana 589 
milyon dolarlık canlı hayvan alımı yapılmıştır. Taze/
soğutulmuş/dondurulmuş et ithalatına ise 441 milyon 
dolar ödenmiştir. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 
Et ve Balık Kurumu 10 bin 500 tonluk kasaplık canlı 
hayvan (16 bin baş) ithal etmek için yine harekete 
geçmiştir. Ancak dolardaki hızlı artışa bağlı olarak ithal 
edilecek hayvanlar ülkeye girmeden zamlanmış ve 
ithalat et, yerliden daha pahalı hale gelmiştir. Türkiye, 
yerli besiciyi desteklemezken, zaten sınırlı olan 
kaynaklarını da yabancılara aktarmaktadır. İthalat tüm 
hızıyla devam ederken, ülkemizin kırmızı et üretimi de 
düşmektedir. ODA’mız her platformda, et ithalatının 
hayvancılık sektörüne yönelik olumsuz etkilerini dile 
getirecek ve bu yanlıştan acilen dönülmesi çağrılarını 
yineleyecektir.

4Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 14 Eylül 2011 
tarihinde Türkşeker’e ait 10 adet şeker fabrikasının 
özelleştirilmesi için ihaleye çıkmış olup; son teklif 
verme tarihi 11 Kasım 2011 olarak belirlenmiştir. 
ODA’mız özelleştirme girişimlerine karşı mücadele 
edecektir. Bu kapsamda diğer ülkeler ve özellikle 
AB’nin şeker konusundaki politikaları incelenerek, 
örnek oluşturması açısından bir rapor hazırlanmasına 
karar verilmiştir.

4Son dönemde Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) konusu 
büyük tartışmalara yol açmaktadır. ODA’mız şeker 
pancarından üretim yapılması konusunda ödün 
vermemekte kararlıdır. NBŞ için kota oranlarının kesin 
hükme bağlanması ve bu alanda çokuluslu şirketlerin 
değil, Türk çiftçisinin yararı gözetilerek hareket 
edilmesi gerektiğine inanan ODA’mız, bu doğrultuda 
kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını sürdürecektir.

3 – BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI 
4Resmi Gazete’de 10.03.2011 tarihinde yayımlanan 
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende 
Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte 
bayi açacak meslektaşlarımıza yine sınav zorunluluğu 
getirilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile 2007 
yılından bu yana yaptığımız tüm yazışmalarda, sınav 
zorunluluğunun “mesleki haklarımızın gasp edilmesi” 
anlamına geldiğini belirtmemize ve mahkemelerden 
aldığımız kararlara rağmen, Bakanlık bu yanlışı 
düzeltmemiştir. ODA’mızın Yönetmeliğe karşı açtığı 
dava devam etmektedir. ODA’mız konuyu takip 
etmektedir.

4Bakanlık tarafından 21.04.2011 tarih ve 27912 
Sayılı RG`de yayınlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin 
Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e 
karşı da iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle 
dava açılmıştır. Reçeteli satış konusunda Bakanlık 
tarafından 30 Ekim 2011 tarihinde sınav yapılacağı 
duyurulmuştur. Bu konuda da ODA’mız yargı yoluna 
başvurmuştur. Süreç devam etmektedir. 

4Şube ve il temsilciliklerimiz bölgelerindeki zirai 
mücadele ilaç bayilerini takip ederek, mesai saati 
kuralına uyulması için gereken çabayı göstereceklerdir. 

4Üreticilere, tohum, gübre, ilaç ve fide başta olmak 
üzere çeşitli tarım girdilerini sağlamakla görevli 
ziraat bayilerinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla, ilki Ocak 2011’de Antalya’da yapılan 
Ziraat Bayileri Zirvesi’nin ikincisinin Ocak 2012’de 
Adana’da gerçekleştirilmesine çalışılacaktır.

4 – MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI, ÖZLÜK HAKLARINA 
İLİŞKİN ÇALIŞMALAR / MESLEKİ DENETİM VE İSTİHDAM SORUNU
4Meslek İçi Eğitim Merkezimizde yapılan 
eğitimler etkinlikle sürdürülecektir. Tarımsal 
Yatırım Projelerinin Ekonomik ve Finansal Analizi, 
Uluslararası Fonlara Yönelik Proje Geliştirme ve 
Proje Yönetimi, Proje Süreci Eğitimi Yönetimi ve 
Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kurslarına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. Biyosidal kullanımı konusunda 
ODA’mız tarafından uygulayıcı eğitim verilip 
verilemeyeceği konusu araştırılacaktır. Damla Sulama 
Sistemlerinin Tasarımı eğitimlerine tüm yurt genelinde 
devam edilecektir. Damla sulama projelerinin Ziraat 
Mühendisleri tarafından yapılması ve ODA onayından 
geçirilmesi için çalışmalar yürütülecektir. 

4Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 
amacı doğrultusunda uygulanması, bu kapsamda 
toprak ve arazi varlığına ilişkin temel belirlemelerin 
yapılması, bu belirlemelere dayalı arazi sınıflamalarının 
gerçekleştirilmesi ve tarım arazilerinin korunarak 
amacı yönünde kullanılması konularının Toprak 
Koruma Kurulları’ndaki temsilcilerimiz aracılığıyla 
gündemde tutulması için çaba gösterilecektir. Tüm 
Şube ve İl Temsilciliklerimiz, ülke genelinde Toprak 
Koruma Kurullarının işleyişindeki sıkıntılar ve 
tarım arazilerine yönelik kamu yararına aykırı yanlış 
kullanım kararlarını izleyerek, gerekli mücadeleyi 
yürütmeye devam edecektir. 

4Tarım topraklarını yok edecek girişimlere karşı dava 
açma yoluna gidilecektir. Bu kapsamda ODA’mızın 
açtığı davalar sonucu, Adana-Pozantı, Adana-Seyhan, 
Afyon, Antalya-Kırcami, Antalya-Kovanlık/Selimiye, 
Balıkesir, Bolu, Çanakkale-Biga, Çanakkale-İçdaş, 
Çanakkale-Gelibolu, Düzce, İstanbul ve Muğla’da 
tarım arazilerini yapılaşmaya açan Toprak Koruma 
Kurulu kararları mahkemeler tarafından iptal 
edilmiştir. Adana 1. İdare Mahkemesi Adana İli Çevre 
Düzeni Planı`na karşı açtığımız davada, yürütmenin 
durdurulmasına karar vermiştir. 

4Daha önce ODA’mızın çabaları ile yapılaşmaya 
açılması önlenen Adana’daki 35 yıllık Zeytin Gen 
Bahçesi’nde fen lisesi kurulması için yeniden harekete 
geçilmiştir. Adana Şube Yönetim Kurulumuz ve 
üyelerimiz bahçeye giderek, ağaç sökümüne engel 
olmak istemiş ancak başarılı olamamışlardır. Konuyla 
ilgili olarak tekrar yargı yoluna başvurulacaktır. 
ODA’mız konuyu yakından izlemeye devam edecektir. 

4Yalova TİGEM arazisinin Yalova Üniversitesi`ne 
tahsis edilmesine karşı dava açılmıştır. 1/100.000 
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42. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI’NDA ALINAN KARARLAR

Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25.000 Ölçekli İstanbul 
Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı’na karşı yargı yoluna başvurulmuştur. 
Giresun-Bulancak, Edirne ve Mersin-Tarsus’ta verimli toprakları tarım dışına 
çıkartan kararlara karşı da dava açılmıştır. Ayrıca Erzurum Teknik Üniversitesinin, 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne tahsisli 5000 dekarlık 1. sınıf tarım arazisi 
üzerinde kurulmak istenmesine karşı hukuki işlem başlatılmıştır. 

4ODA’mız tarım topraklarını korumaya yönelik mücadelesini, kitle iletişim 
araçlarını etkin biçimde kullanarak önümüzdeki dönemde de devam ettirecektir.

4ANADOLUBANK ile Odamız arasında yapılan protokol doğrultusunda, Adana, 
Aydın, Hatay, Denizli, İzmir, Konya, Manisa, Mersin ve Muğla Şubelerimiz 
tarafından organize edilen çalışmalarla ekspertiz raporları düzenlenmeye 
önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Protokolde, “Rapor teslim tarihinden 
itibaren en geç 15 gün içinde düzenlenen her bir rapor karşılığında 215 lira şube 
hesabına yatırılacaktır. Şube yatırılan 215 liradan yüzde 10 oda payı keserek, 
anaparanın yüzde 20’sini stopaj olarak tutacak, kalanı gider makbuzu düzenleyerek 
rapor teslim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ekspere ödeyecektir” kuralı 
getirilmiştir. Tüm şubelerimizin bu kurala uygun hareket etmesi sağlanacaktır. 

4Avrupa Birliği’nin bölgeselleştirme politikasının bir uzantısı olan ve ulus 
devletin ekonomik ve sosyal yaşama müdahalesini en aza indirgeyen Kalkınma 
Ajansları konusunda ODA’mız, TMMOB kararları doğrultusunda karşıt politikasını 
sürdürecektir. Tüm şube ve temsilciliklerimizin de ODA politikası dışında hareket 
etmemeleri gerekmektedir. Ancak Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen 
projelerden yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın talep etmesi halinde, ODA 
tarafından proje eğitimleri düzenlenmesine karar verilmiştir. 

4Baş ve iç denetçilik konularında Ziraat Mühendisleri Odası tarafından eğitim 
verilip verilemeyeceği konusunda Türk Standartları Enstitüsü’nün üst düzey 
yönetimi ile görüşmeler yapılarak, bu alandaki yetkimize kesinlik kazandırılmaya 
çalışacaktır.

4Genel Merkezimiz, tarımsal yapıların projelendirilmesi konusunda ziraat 
mühendislerinin yetkileri hakkında 8.7.2011 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na yazı 
yazarak, konuyla ilgili başta belediyeler ve il özel idareleri olmak üzere, bakanlığın 
ilgili teşkilatına talimat verilerek, sonuç hakkında ODA’mızın bilgilendirilmesini 
istemiştir. İçişleri Bakanlığı da söz konusu yazımızı 19.7.2011 tarihinde 81 il 
valiliğine göndererek, il özel idaresi ve belediyelere duyurulmasını istemiştir. 
Böylece, tarımsal projelerin ziraat mühendisleri tarafından hazırlanması ve 
projelerde ODA onayı aranması açısından büyük bir gelişme kaydedilmiştir. 
Tarımsal yapı projelerinin ziraat mühendisleri tarafından imzalanması ve ODA 
onayı aranması ile ilgili olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na da bir yazı 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

4Ziraat fakültelerinde yeni açılan biyosistem mühendisliği ve uygulanan eğitim 
müfredatı ile ilgili gelişmeler ODA’mız tarafından etkin biçimde takip edilecektir.

44.6.2011 tarih ve 632 sayılı KHK ile yürürlük tarihi itibariyle sözleşmeli olarak 
çalışan personel memur kadrolarına atanmıştır. Ancak atamaları 26.5.2011 tarihinde 
ilan edilen birçok meslektaşımız “tip sözleşmeler henüz ulaşmadı” gerekçesiyle 
4 Hazirandan önce işe başlatılmamış ve dolayısıyla yasadan yararlanamadıkları 
için memur kadrosuna atanamamış ve mağdur olmuşlardır. ODA’mız bu 
meslektaşlarımızın haklarının saklı tutulması ve gereken işlemin yapılması için 
6.6.2011’de Bakanlığa yazı yazmıştır. Ancak herhangi bir yanıt alınamaması 
üzerine ODA’mız 9.8.2011 tarihinde tekrar Bakanlığa yazı göndermiştir. Konu 
ciddi olarak takip edilecektir.

4ODA’mız, meslektaşlarımızın işsizlik sorununa çözüm getirmek amacıyla 
her türlü çalışmayı (yazı-rapor, basın toplantısı-açıklaması-TV programı) 
gerçekleştirecektir.

5 – ODA TÜZESİ 
4Adana, Antalya, Bursa, Trabzon, Denizli ve Konya Şubelerimiz tarafından 
bitki koruma, sorumlu yöneticilik, tarım danışmanlığı gibi alanlarda Uzmanlık 
Dalı Komisyonları açılmıştır. Bir sonraki Danışma Kurulu toplantısına kadar her 
şubenin ilgi alanlarına göre en az 1 adet uzmanlık dalı komisyonu kurmasına karar 
verilmiştir. 

4ODA’mıza üye Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık 
Teknolojisi Mühendisleri ve Tütün Teknolojisi Mühendislerinin yerine getireceği 
Serbest Ziraat Mühendisliği hizmetlerine ilişkin Asgari Ücret Tarifesi’nin 2012 
yılı için güncellenmesine yönelik komisyon çalışmaları önümüzdeki günlerde 
başlatılacaktır. Asgari ücret tarifesinin, bir yazı ekinde tüm Ziraat Fakültelerine 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

4Sorumlu yöneticilik konusunda tip bir sözleşme hazırlanarak, web sayfasında 
yayınlanması konusunda ODA avukatı ile görüşmeler yapılacaktır. 

6 – ODA ÖRGÜTLENMESİ, ODA – ÜYE İLİŞKİLERİ 
4Ülkemizde tarım sektörü alanında yaşanan birçok olumsuzluğun genelde ve 
yerelde giderek artması sonucunda sektörün bilgi sürecini temsil eden ODA’mızın 
sorumluluğu her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yönde Genel Merkez, Şube 
ve Temsilciliklerimiz, örgüt kültürü ve bilinci içerisinde ve taşımış olduğu 
sorumluluğun gereği olarak sektörde yaşanan olumsuzluklar konusunda bütün 
bilimsel platformlarda yazılı ve görsel basın aracılığıyla sorunları dile getirmekte 
ve çözüm önerilerinde bulunmaktadır. Genel Merkez basın açıklamaları ve ODA 
görüşleri web sayfasında yayımlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA 
birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşmaya devam 
edecektir. ODA yöneticilerinin TV programları üyelerimize duyurularak, ODA’mız 

görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi için çaba gösterilecektir.

4Bilirkişilik konusunda ziraat fakülteleri, Yargıtay, DSİ ve benzeri kurum 
temsilcilerinin katılacağı bir çalıştay düzenlenmesine karar verilmiştir.

4Bilirkişi ücretlerinden yüzde 10 oranında ODA payı alınması konusunda 
Danışma Kurulu katılımcılarının önerileri kayda alınmıştır. Önümüzdeki dönemde 
Genel Merkezimiz tarafından bir çalışma yapılarak, bu alandaki uygulamaya netlik 
kazandırılacaktır. 

4ODA’mız tarafından tüm yurt genelinde 3’er günlük Bilirkişi Eğitimleri 
gerçekleştirilecek ve eğitim sonunda sınav yapılarak başarılı olanlara belge 
verilecektir.

4Periyodik yayınlarımızın zamanında ve içeriği o dönemin tarımsal ve 
sosyal içerikli konularıyla ilgili bir şekilde hazırlanıp Şube ve temsilciliklere 
gönderilmesine devam edilecektir.

4ODA 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. Bu doğrultuda önümüzdeki 
dönemde Şubelerimiz tarafından KPSS kursu açılabilmesi için gerekli araştırmalar 
yapılacaktır. 

4ODA’mızın geleneksel hale getirdiği Öğrenci Kurultayı’nın 7 ncisi 26-27 Kasım 
2011 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Yurt genelindeki ilgili Fakülteler / Şube – İl 
Temsilcilikleri ile yazışmalar tamamlanmıştır. Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, 
Fakültelerle işbirliği içinde Kurultay’ın hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak, 
belirlenen ilkeler çerçevesinde öğrenci ulaşım giderlerini karşılayacaklardır. 
ODA’mızın öğrencilerle ilişkisinin güçlendirilmesi açısından Şube Başkanlarımız 
ve İl Temsilcilerimizin de kurultaya katılmaları önem taşımaktadır.

7 –  MALİ İŞLER, e-ZMO ÇALIŞMALARI 
4ODA örgütümüz, “Şube Başkanlıkları ve İl Temsilcilikleri Çalışmalarına İlişkin 
Genelge” hükümleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.

4Mali uygulamaların ortak hale getirilmesi ve örgütsel kapasitenin artırılması 
çalışmalarına, e-zmo da etkin bir şekilde kullanılarak devam edilecektir. 

4Tüm Türkiye geneli için tek tip başlıklı kağıt uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca 
tek tip flama ve bayrak renginin kullanılması kararlaştırılmıştır.  

4ODA’mızın yaşadığı mali zorluklar göz önüne alınarak, tüm şube ve 
temsilciliklerimizin harcamalarını minimuma indirmeleri ve tasarruf sağlayıcı 
tedbirler almaları benimsenmiştir. Üye aidatları takip edilecek, aidatlarını 
ödemeyenler uyarılacak ve taksitlendirme gibi ödeme kolaylıkları sağlanacaktır. 
Tüm uyarılara karşın ödeme yapmayanlar hakkında ise icra yoluna gidilecektir. İlk 
aşamada 5 yıldır hiç ödeme yapmayan üyeler saptanacak ve icra işlemleri derhal 
başlatılacaktır. 

4Düzenlenen üyelik belgelerine ait Genel Merkez ödentilerinin zamanında ve 
eksiksiz olarak gönderilmesi konusunda Şubelerimizin daha özenli olmaları 
beklenmektedir.

4Şube 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. 

4Tüm Şubeler ve İl Temsilcilikleri, demirbaş sayımlarını her yıl olduğu gibi bu yıl 
da, yılsonunda yaparak, Genel Merkez’e göndereceklerdir.

4Mali konularda ve Denetleme Kurulu raporlarında yer alan hususların ODA 
örgütüne aktarılması ve izlenmesine devam edilecektir.

8 – TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ, YAŞANAN GELİŞMELER KARŞISINDA ODA’MIZIN TAVRI
4ODA’mız bugüne kadar izlediği siyasetler üstü çizgisi doğrultusunda, ülkemiz ve 
tarım sektörü ile ilgili tüm alanlarda, emekten yana tutumunu dikkatli ve özverili 
biçimde sürdürecektir.

4ODA’mızın birinci derecede Genel Kurulları Aralık ayında, 43. Dönem Olağan 
Genel Kurulu da Mart 2012’de yapılacaktır. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 
demokrasinin tüm kurul ve kurallarıyla işlediği geniş katılımlı bir seçim sürecinin 
ülke çapında yaşama geçirilmesi için gerekli önlemleri alacak ve uygulayacaktır. 
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42. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 42. Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısını 
tarım, turizm, ticaret ve tarih kenti Antalya’da 21-23 Ekim 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirmiştir. Toplantıda ülkemiz tarımının içinde bulunduğu durum, meslek 
alanımızı etkileyen son gelişmeler tartışılmış, çözüm yolları üzerinde durulmuştur.
1980’li yıllardan bu yana Türkiye’de uygulanan neoliberal politikaların yanı sıra 
2000’li yılların başından beri sürdürülen IMF-Dünya Bankası patentli yapısal uyum 
programlarının, tarımda yarattığı kaçınılmaz sonuç bu sektörün tahribi olmuştur. 
Sektörde büyüme gerilemiş, tarım girdileri (tohum, gübre, ilaç, traktör, kredi) 
bakımından yabancı sermayeye bağımlılık artmış, sulama yatırımları gerilemiş, 
ekilen alanlar azalmış, tarımda istihdam düşmüştür. Mısır, çeltik ve ayçiçeği dışında 
tüm tarla ürünlerinin üretimi gerilemiştir.
Aynı süreçte Türkiye’nin tarım ürünleri dış ticaretinde de büyük değişimler olmuş; 
tarımda kendine yetebilen Türkiye, bu özelliğini yitirerek, net ithalatçı konumuna 
gelmiştir. Standart sanayi sınıflamasına göre son 10 yıldan 7’sinde tarım ürünleri 
ithalatı ihracatı geçmiştir. 2010 yılında tarımsal ithalat 6.5 milyar dolar, tarım 
ürünleri dış ticaret açığı ise 1.4 milyar dolar olmuştur. 2011 yılının ilk 8 ayında 
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmış ve ithalat 6.5 milyar doları aşmıştır. Tarım 
ürünleri dış ticaret açığı ise 3.4 milyar dolara ulaşmıştır.
2003-2010 döneminde ülkemizin nüfusu 4 milyonun üzerinde artarken, uygulanan 
politikalar sonucu hayvan varlığı 4 milyon baş gerilemiştir. Yasak olan kırmızı et 
ithalatına başlanmış; kurbanlıklar bile ithal edilmiştir. Son bir yıl içerisinde canlı 
hayvan, et ve et ürünleri ithalatı için ödenen bedel 1.5 milyar doları geçmiştir. 
Yapılan ithalata karşın ülkemizin kırmızı et üretimi 2011 yılının ilk 8 ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %12 gerilemiştir. EBK bu yıl kurbanlık açığı 
oluşmaması için 16 bin büyükbaş kurbanlık ithal edeceğini açıklamıştır. Hayvan 
varlığını artırıcı, verimliliği yükseltici, üretim odaklı politikalar uygulanmadığı 
sürece hayvancılıkta dışa bağımlılık artarak devam edecektir.
Sağlanan desteklerin yetersizliği nedeniyle çiftçiler tarım danışmanlığı hizmeti 
alamamaktadır. Bu konuda ODA’mız 1 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de bir çalıştay 
düzenlenmiş olup Danışma Kurulumuzda da tartışıldığı şekliyle çözüm önerilerimiz 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunulacaktır.
Tarımsal projelerin ziraat mühendisleri tarafından hazırlanması ve projelerde ODA 
onayının aranması ile 632 sayılı KHK’dan yararlanamayan 4B statülü sözleşmeli 
meslektaşlarımızın memur kadrosuna atanması konusunda girişimlerimiz devam 
ettirilecektir.
Uygulanan politikalara paralel olarak çıkarılan yasalar da sorunları çözmeye 
yardımcı olamamaktadır. 2010 yılı Eylül ayında yürürlüğe giren Biyogüvenlik 
Yasası çerçevesinde Ocak 2011’de GDO’lu üç soya çeşidine yem amaçlı kullanılmak 
üzere izin verilmiştir. Yasa gereği halkın görüşüne başvurulması gerekirken bu 
işlem gerçekleştirilmeden verilen bu karara ODA’mız dava açmıştır. GDO’lu 13 
mısır çeşidi için de halkın görüşüne başvurulmuş, ODA’mız GDO’ların zararı ve 
ülkemize sokulmaması yönünde görüşünü Biyogüvenlik Kurulu’na sunmuştur. 

Gerek soya gerekse mısır coğrafyamızda rahatlıkla yetiştirilebilecek ürünlerdir. 
Ülkemiz kendine yeterlilik düzeyinde tarım politikasını hedeflemelidir.
14 Eylül 2011 tarihinden itibaren Türkşeker’e ait 25 şeker fabrikasından 10 
adedinin özelleştirilme süreci başlatılmıştır. Şeker fabrikaları ülkemizin dört bir 
yanına bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuş KİT’lerdir. 
Özelleştirilmeleri halinde en karlı olanları çalıştırılacak, diğerleri ise kapatılacaktır. 
Bu durum şeker pancarından şeker üretiminin azalması, mısırdan üretilen NBŞ 
üretiminin artmasına yol açacaktır. Ülkemiz şeker pancarında kendine yeterli 
olup mısırda ise ithalatçı konumdadır. Bu kapsamda GDO’lu mısır ve şeker 
pancarları için bazı gıda ve içecek dernekleri ile hayvancılık derneklerinin ithalat 
için başvuruda bulunmaları da manidardır. Türkiye şekerini, şeker pancarından 
üretmeli, fabrikalarını özelleştirmemelidir.
6223 sayılı Yetki Yasası ile birbiri ardına çıkarılan kanun hükmünde kararnameler 
mesleki örgütlülüğümüze ve görev alanlarımıza bir saldırı niteliği taşımaktadır. 
Bunlardan 644 sayılı KHK ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne meslek odaları mevzuatını 
yeniden oluşturma görevi verilmiştir. Bu sürecin sonunda TMMOB ve bağlı ODA’ları 
işlevsizleştirilerek, kamu kurumu nitelikleri ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu 
tür girişimler TMMOB’nin mücadele gücünü ve azmini azaltamayacaktır.
Yine aynı yetki ile çıkarılan 648 sayılı KHK ile İmar Yasası’nın 27. Maddesinin 
değiştirilmesi ve ayrıca eklenen bir madde ile tarım arazilerinin ve meraların amaçları 
dışında kullanılmasının yolu açılmıştır. Ülkemiz tarımsal üretiminin düşmesi ve 
hayvancılığımızın içinde bulunduğu durum dikkate alındığında bu uygulamalar 
kesinlikle iyi niyetli olarak kabul edilemez. AKP hükümeti, Somali’nin bugün 
içinde bulunduğu güç durumdan ders çıkararak tarımsal üretimimizi geriletecek bu 
uygulamalardan vazgeçmelidir.
639 sayılı KHK ile de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurulmuştur. Yanlışlık 
Bakanlığın adı ile başlamakta, şube müdürlüklerinin bulunmayışının kargaşası ile 
devam etmektedir. Daire başkanlıklarının görev dağılımı ise verilen görevlerin 
layıkıyla yapılmasını önleyecek şekildedir. Bakanlığın adı da dahil olmak üzere 
görev dağılımı ODA’mızın uyarıları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.
Türkiye tarımının hak ettiği yere gelmesi ve meslektaşlarımızın faaliyet alanlarının 
önünün açılması için tarımsal kamu yönetimindeki hataların ivedilikle düzeltilmesi 
konusunda, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası çalışmalarına devam edecek ve 
çözüm yollarını siyasal iktidarlarla paylaşacaktır.
Son günlerde düzenlenen saldırılarda hayatını yitiren şehitlerimiz ve yurttaşlarımızın 
acısını içimizde hissediyor, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar 
diliyoruz. Toplumu kamplara bölecek, ülkemizi bir iç savaşa sürükleyecek, aynı 
topraklar üzerinde yüzyıllardır birlikte yaşayan halkları birbirine düşürecek 
ulusötesi oyunlara dikkat edilmesini istiyoruz. Barışın, demokrasinin, hukukun 
egemen olduğu, eşitlik-özgürlük-kardeşlik temelinde yükselen Cumhuriyetimize 
yönelik her türlü saldırıya karşı duracağımızı belirtiyoruz.

 
TERÖR SALDIRILARINI NEFRETLE KINIYORUZ!

22 Ekim 2011
Geçtiğimiz günlerde Bitlis’te 5 polisimizin şehit olmasına, 4 yurttaşımızın ölümüne, Hakkari’de 
ise 24 askerimizin şehit düşmesine ve 18 askerimizin yaralanmasına neden olan terörist saldırılar, 
yurdumuzun dört bir yanına ateş düşürmüştür.  
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, saldırılarda hayatını yitiren şehitlerimiz ve 
yurttaşlarımızın yakınlarının acısını paylaşmakta, onlara başsağlığı ve sabır; yaralananlara da acil 
şifalar dilemekteyiz.
Zor şartlar altında hayatları pahasına görevlerini yapmaya çalışan askerlerimiz, polislerimize ve 
masum vatandaşlarımıza yönelik bu kirli ve alçakça saldırıları nefretle kınıyor, ARTIK YETER 
DİYORUZ. 
Silahlı saldırıdan, patlayan mayından, açıkçası yaşanan bu kirli savaştan gelen ölüm haberlerine artık tahammülümüz kalmamıştır. 
Bu tür terör eylemleri, ülkemiz üzerinde oynanan karanlık oyunlara hizmet etmektedir. Topluma korku ve panik salmaya yönelik karanlık çabalara en uygun yanıt 
ise, bu topraklarda yüzyıllardır kök salmış kardeşliği daha da pekiştirmek ZAMANIDIR DİYORUZ.  
Uygulanmak istenen senaryoyla ülkemiz, acı ve gözyaşından başka bir sonucu olmayacak kanlı bir çatışma ortamına sürüklenmek istenmektedir.
Bu nedenle önümüzdeki kritik süreçte, toplumu kamplara bölecek, Türkiye’yi bir iç savaşa sürükleyecek, aynı topraklar üzerinde yıllardır birlikte yaşayan halkları 
birbirine düşman edecek yaklaşımlardan uzak durulmalı, ULUSLARARASI OYUNLARA DİKKAT DİYORUZ.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 26 Şube Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve il temsilcilerini katılımıyla Antalya’da toplanan 42. Dönem IV. Danışma 
Kurulu olarak, barışın ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine inanıyor ve şiddet ortamından medet umanları bir kez daha uyarıyoruz.
Barışın, demokrasinin, hukukun egemen olduğu, eşitlik - özgürlük - kardeşlik temelinde yükselen emeğin ve aydınlığın Cumhuriyetine yönelik her türlü saldırıya 
karşı duracağımızı belirtiriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dr. Turhan TUNCER
Başkan
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 TARIM DANIŞMANLARI ÇALIŞTAYI 
Odamız 41. Dönem III. Danışma Kurulu toplantısında yapılması kararlaştırılan Tarım Danışmanları Çalıştayı, 1 
Ekim 2011 günü İzmir Şubemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonunda 
yapılan çalıştaya ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, 
Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ Şube Başkanlarımız ve bölgelerden tarım danışmanı 
meslektaşlarımız ile sektör ve bakanlık temsilcileri katıldılar. Çalıştay İzmir Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, 
Oda Başkanımız Dr. Turhan TUNCER ve İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet GÜLDAL’ın açılış 
konuşmaları ile başladı.  İzmir Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ konuşmasında çalıştay programı hakkında bilgi 
verdi. Oda Başkanımız Dr. Turhan TUNCER Tarım Danışmanlığı sisteminin gelişim sürecini ve oda görüşlerimizi 
aktardı. İl Müdürü Ahmet GÜLDAL İzmir İl Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve çalıştayın 
düzenlenmesi nedeniyle odamıza teşekkür etti.   Çalıştayın “Tarım Danışmanlığında Bölgesel Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı ilk oturumunu Oda Başkanımız Dr. Turhan TUNCER yönetti. Oturumda tarım danışmanları 
İbrahim AKBULUT (Antalya), Kadir HOPER (Adana), Burak Aslansoy (Konya), Uğur AYHAN (Tekirdağ) 
ve Recep ÇÖPTEN (İzmir) yer aldı. İllerden katılan diğer tarım danışmanları da görüş ve önerileriyle katkı sundular.

“Tarım Danışmanlığı Politikaları” başlıklı II. Oturum, Odamız Önceki Dönem Başkanlarından Mahir 
GÜRBÜZ’ün yöneticiliğinde gerçekleşti. Oturuma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü Tarımsal Yayım ve Çiftçi Eğitim Daire Başkanı Selman EREN, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
Şube Müdürü Murat ŞAHİN, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.Tayfun 
ÖZKAYA ve Odamız adına Antalya Şube Başkanımız Vahap TUNCER konuşmacı olarak katıldılar. Çalıştayın son 
bölümünde soru-yanıt ve tartışma yapıldı. İllerimizden gelen ve İzmir’den katılan Tarım Danışmanları soru görüş ve 
önerileri ile çalıştayımızın verimli geçmesine katkı sundular. 

ETKİNLİKLERİMİZ

GDO İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI
ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan ÇAKAR ile birlikte 13 Eylül 
2011 Salı günü GDO’ya Hayır Platformu adına bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’ye ithali istenen GDO’lu 
3 adet mısır geni hakkında hazırlanan raporlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ODA’mızda yapılan toplantıda, 
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER tarafından okunan basın açıklaması ektedir.

BİLİMSEL KOMİTE: GDO’LU ÜRÜN KÖTÜDÜR, AMA İTHAL EDİLEBİLİR!(?) 
Biyogüvenlik Kurulu, hayvancılık sektörünün yem amaçlı 
kullanılmak üzere ithal etmek istediği genetiği değiştirilmiş 
(GD) Bt11, DAS 1507 ve DAS 59122 mısır çeşitleri hakkında 
Risk ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitelerine 
hazırlattığı bilimsel raporları, Türkiye Biyogüvenlik Bilgi 
Değişim Mekanizması web sayfasında yayınlayarak, 
kamuoyunun görüşüne sunmuştur. Görüş verme süresi 
14.9.2011 Çarşamba günü sona ermektedir. 
GDO’ya Hayır Platformu, yayınlanan raporlardaki bazı 
önemli noktaları kamuoyu ile paylaşmayı bir zorunluluk 
olarak görmüştür. 
Bilimsel komitelerce hazırlanan raporlarda “GD mısırlarla 
ilgili risk analizi ve değerlendirmelerin, ithalatçı firmalarca 
dosyada sunulan belgeler, risk değerlendirmesi yapan 
kuruluşların (EFSA, WHO, FAO, FDA) raporları ve bilimsel 
araştırmaların sonuçları göz önünde bulundurularak 
yapıldığı” belirtilmektedir. GD tohumlar, doğal yolla 
gerçekleşmeyecek şekilde, laboratuar ortamında ileri teknoloji 
kullanılarak bir mikroorganizma geninin aktarılmasıyla elde 
edilmekte, bu nedenle teknoloji ürünü kabul edilmekte, 
patenti şirkete ait olmakta ve fikri mülkiyet hakkı 
çerçevesinde lisans anlaşması ile kullanıcılara sunulmaktadır. 
Lisans anlaşmasıyla şirketler, GD tohumlarının bağımsız 
araştırmalarda kullanılmasını engellemekte, yapılan 
çalışmaları kendileri yönetmekte, ancak sonuçlar olumlu 
olmazsa yayımlanmasına izin vermemektedirler. Dolayısıyla 
EFSA, WHO, FAO ve FDA’nın bilimsel değerlendirmeleri, 
GD tohumları üreten şirketlerinin hazırladığı ya da 
hazırlattıkları raporlara dayanmaktadır. Bilimsel risk 
değerlendirmesi yapan bu kurumlar bağımsız kurumlar 
olarak nitelendirilseler de siyasilerden bağımsız, ancak GD 
tohum üreten şirketlerle son derece iç içe olan kurumlardır. 
Hazırlanan bilimsel raporlara göre söz konusu üç mısır 
çeşidine haşereye direnç ve herbisite (yabancı ot ilacı) 
tolerans sağlayacak genler aktarılmıştır. Haşereye direnç 
sağlamak için tohumun içine bir bakterinin toksin (zehir) 
salgılayan geni aktarılmakta, bitki geliştikçe bu toksin 
tüm dokularında çoğalmaktadır. Ancak, genetik değişimin 
yaklaşık yüzde 80’lik bölümü herbisite toleransı sağlamak 
üzere yapılmaktadır. Bunda da yine bir bakteriden tohuma 
aktarılan genin ürettiği protein, o bitkiyi herbisitin etkisinden 
korumakta, tarladaki diğer tüm bitkiler ölmektedir. Genetik 

değişimin amacı kamuoyuna, “tarım ilacı kullanımının 
azaltılması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, daha güvenli 
gıda üretimi ve sağlığın korunması” olarak sunulmaktadır.
Oysa, bilimsel raporların içeriğine baktığımızda, söz konusu 
amaçların GD ürünlerle gerçekleşemeyeceğini görmekteyiz. 
Sunulan verilerde; “GD DNA’ların memelilerin sindirim 
sisteminde sindirilemediği ve hücrelere kadar taşınabildiği, 
market sütlerinde GD yemlere ait DNA’ya rastlandığı, 
hamile olmayan ve hamile olan kadınlar ile karnındaki 
bebeklerinde haşereye direnç sağlayan toksine rastlanıldığı, 
bu toksini içeren mısır ile beslenen sıçanlarda karaciğer ve 
böbrek rahatsızlıklarının görüldüğü ve farelerde kısırlığa 
yol açtığı, herbisite direnç geni aktarılan bitkilere kullanılan 
tarım ilacının kullanımı sonrasında bitkilerde ilaç kalıntısı 
bıraktığından insan sağlığı açısından durumun yeniden 
değerlendirilmesi gerektiği, bu geni taşıyan soya ve mısırla 
beslenen hayvanların et ve ürünlerinde kalıntı yaptığı, insan 
hücre hatlarında yapılan bir çalışmada glifosinat herbisitinin 
hücrelerde toksik etki yaptığının görüldüğü” belirtilmekte, 
GD gıdaların halk sağlığı açısından daha iyi incelenmelerinin 
gerektiği tavsiyesinde bulunulmaktadır. 
GD tohumları üreten ve sayıları bir elin parmaklarını 
geçmeyen çokuluslu şirketlerin, aynı zamanda dünyanın en 
önde gelen tarım ilacı üreticileri oldukları dikkate alındığında, 
GD tohumlarla tarım ilacı kullanımının düşmesini beklemek 
mantıken de doğru olmayacaktır. 
Bilimsel komitenin, “oran konulmaksızın GDO içeren 
tüm ürünlerin etiketlenmesi, bu ürünlerle beslenen 
hayvanların ürünlerinin etiketinde GD yemle beslendiği 
ibaresinin bulunması” önerisi, önemli bir saptama olmakla 
birlikte GDO mevzuatının ülkemizde uygulamaya 
konduğu Ekim 2009’dan bu yana hiçbir ürünün etiketinde 
GDO ibaresinin yer almaması, uygulamada bunun ne 
derecede gerçekleştirilebileceği konusunda soru işaretleri 
yaratmaktadır. 
Bilimsel raporlarda yer alan “GD ürünlerin kaza ile ve/veya 
sabotajla büyük ölçekte çevreye yayılması durumlarında 
alınacak hızlı ve kapsamlı önlemlerin Ulusal Afet Planlarıyla 
ilişkilendirilerek değerlendirilmesi ve planlanması” görüşü 
bile bu ürünlerin hiç de masum ve güvenilir olmadıklarını 
göstermeye yeterlidir. 
Bilimsel komitenin, “Yaklaşık 30 yıllık bir teknolojinin 

sonucu olan GDO içeren ürünlerin insan ve çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerinin henüz somut olarak ortaya konulmamış ve 
gözlemlenememiş olması, bu tür ürünlere ihtiyatla yaklaşmayı 
ve bu konuda alınacak tedbirleri üst sınırda tutmayı gerekli 
kılmaktadır.” saptamasını da son derece önemli buluyoruz. 
Zira bu açıklamada hayvanların yer almaması, komitenin en 
azından GDO’nun hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini 
kabul ettiğini göstermektedir. Bir riskin varlığı resmen kabul 
edildiğine göre ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde GD ürünlerin 
ülkemize girişine engel olunmalıdır. 
GD üç mısır çeşidi her ne kadar yem amaçlı kullanılmak 
üzere ithal edilmek istense de Bilimsel Komite bunların “yasa 
dışı ekimine müsaade etmeyecek tedbirlerin alınmasını ve 
çok sıkı bir denetim altında bulundurulmasını” istemektedir. 
GD mısırların sınırlarımızdan içeri girdikten sonra tarımsal 
üretimde kullanılmasını % 100 önlemek asla mümkün 
olamayacaktır. 
Hayvancılığımızın, artan nüfusumuza paralel olarak 
gelişmesinin yem tüketimi üzerinde baskı yaratacağı açıktır. 
Bu durumda öncelikle, GD mısır ithalatının değil, bedava 
yem kaynağı meralarımızın ön plana çıkarılması daha 
akıllıca olacaktır. Ancak, 17.8.2011 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 648 sayılı KHK vasıtasıyla İmar Yasası’na 
eklenen bir “Ek Madde” ile meralarımızın amaç dışı 
kullanımına olanak sağlanmıştır. Tedbir almak yerine ithalata 
yönelinmesi, 6.9.2011 tarihli RG’de Başbakanın imzasıyla 
yayımlanan “Yerli Ürün Kullanılması” genelgesi ile de ters 
düşen bir durumdur. 
Bilimsel komite raporlarında GDO’ların böylesine 
önemli zararlarının saptanmasına karşın, hayvancılık 
sektörünün mısıra ihtiyacı olmasından bahisle söz 
konusu GD mısır çeşitlerinin ithaline onay verildiği 
görülmektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. 
Ülkemizin GDO’lara değil, kendine yeterliliği hedefleyen 
bilinçli tarım politikasına ihtiyacı vardır. 

GDO’ya Hayır Platformu halkımızın sağlığı, çiftçimizin 
korunması, biyoçeşitliliğimizin devamlılığı, doğal 
varlıklarımıza sahip çıkılması kapsamında GDO’lara karşı 
mücadelesini hukuk ve bilimsellik çerçevesinde devam 
ettirecektir. 

GDO’YA HAYIR PLATFORMU
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ETKİNLİKLERİMİZ
I. TARIM DANIŞMANLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

ZMO I. Tarım Danışmanları Çalıştayı Sonuç Raporu, 42. Dönem 4. Danışma 
Kurulu’nda tartışılmış ve rapora son hali verilerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’na iletilmiştir. Söz konusu rapor ektedir:
“TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası “I. Tarım Danışmanları Çalıştayı” 1 Ekim 
2011 tarihinde İzmir’de toplanmıştır. 
Çalıştaya Ziraat Mühendisleri Odası Adana, Antalya, Bursa Balıkesir, Çanakkale, 
Denizli, İzmir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ şube 
başkanlarımız ve illerimizden gelen tarım danışmanlarımız ile Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ve E.Ü.Ziraat Fakültesi katılmıştır. 
Çalıştay üç bölüm halinde yapılmıştır. Birinci bölümde illerden gelen serbest tarım 
danışmanları bölgesel sorunlar ve çözüm önerilerini aktarmıştır. İkinci bölümde 
Kamu Üniversite ve meslek odası temsilcileri Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Politikalarını konuşmuş, üçüncü bölümde ise genel tartışma yapılarak salondaki 
katılımcıların düşünceleri alınmıştır.
Çalıştayda tartışılan ve önerilen aşağıdaki konuların Odamız 41 Dönem 4. Danışma 
Kurulu toplantısında tartışıldıktan sonra üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılması 
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletilmesi kararlaştırılmıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 8 Eylül 2006 tarihinde “Tarımsal 
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 
(TYDY)” çıkarılmasının ardından; bu yönetmelikle beraber büyük sorunlarla 
da baş başa kalınmış bulunulmaktadır. Yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde 
yaşanan sorunlar ise özelleşme sürecinde olan tarım sektörümüzde geleceğe 
dönük çok büyük tehlikeler oluşturmaktadır. Bu kapsamda sistemin etkinliğini 
artırmak için ilk olarak “hem hizmeti alan çiftçinin, hem de hizmeti veren serbest 
tarım danışmanlarının” uygun miktarda teşviklerle desteklenmesi gerekli 
görülmektedir. Çalıştay kapsamında ele alınan sorunlar ve çözüm önerileri ise 
şu şekildedir:
•Bakanlık kamu yayımcılığını terk etmemeli, bu hizmeti alamayacak üreticilere 
ücretsiz olarak vermeye devam etmeli, TARGEL projesi kapsamında istihdam 
edilen personelin sorunları çözülerek (kadro, köyde ikamet zorunluluğu gibi) 
kamusal yayımcılık güçlendirilmelidir.
•Bakanlık yayım ve danışmanlık hizmetlerini sunan serbest tarım danışmanları ve 
üreticilere bu konuda geleceğe ait net adımlar atmamıştır. Bakanlık yönetmeliği 
çıkarmış ve uygulamaya koymuştur. Yönetmelik çıkarılırken odamızdan alınan 
görüşler yeterince yönetmeliğe yansıtılmamıştır. Öncelikle Meslek odalarının, 
üniversitelerin ve diğer paydaşların görüşleri dikkate alınarak yönetmelik 
değiştirilmelidir.
•Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitim Programının tekrar yürürlüğe 
konularak; bu faaliyetlerin amaç, hedef ve uygulamalarının daha sistemli 
yapılması konusundaki eksiklikler mutlaka giderilmelidir. Eğitim Programlarının 
kaldırılmasının nedenleri Bakanlık tarafından 3 haftalık eğitimlere katılımın zor 
olması ve eğitimlerin kursiyerlere ek maliyet getirmesi olarak gösterilmiştir. 
Fakat sınavların Ankara merkezden yapılması da danışman adaylarına zaten aynı 
oranlarda maliyet getirmektedir. Aynı zamanda yayım ve danışmanlığı yapmayı 
hedef belirmemiş adayların 3 haftalık eğitim sürecine de katılması zorunluluğu 
sorun oluşturacağı şeklinde düşünülmemelidir. Bu hususun çözümü içinse, 
danışmanlık eğitim programları tekrar uygulanmaya başlamalı ve bu eğitim 
programları ile beraber üniversitede yayım ve danışmanlık ile ilgili eksik kalan 
noktalar mutlaka tamamlanmaya çalışılmalıdır.
•Tarımsal Yayım ve Danışmanlık faaliyetleri çerçevesinde Ulusal Tarım Bilgi 
Bankası’nın oluşturulması da Bakanlık tarafından sağlanmalıdır. Bu husus 
gerçekleştirildiği takdirde de bölgeler arası koordinasyon daha hızlı ve sağlıklı 
bir şekilde ilerleyebilecektir. 
•Bakanlığın temel görev ve amaçlarından birisi yapacağı duyuruları, yenilikleri, 
vb. hususları öncelikle kendine bağlı bulunan kurum/kuruluşlara, daha sonra 
serbest tarım danışmanlarına/danışmanlık şirketlerine aktarmak, Tarım İl ve 
İlçe Müdürlükleri aracılığıyla da üreticilere bunların anlatılmasını sağlamak 
olmalıdır. 
•Yönetmeliğin ortaya koyduğu Merkez ve İl Teknik Komiteleri oluşumlarının 
da çok önem arz ettiği herkes tarafından vurgulanmıştır. Bu önemli kurulların 
rollerini yerine getirebilmesi için Tarım İl Müdürlükleri sorumluluğunda çalışan 
İl Teknik Komitelerinin çalışmaları belirli bölgelerde değil, tüm illerimiz 
tarafından gereken önem verilerek gerçekleştirilmelidir. 
•Üretici birliklerinde danışmanlık hizmeti veren danışmanlar ve TARGEL 
statüsünde atamaları gerçekleştirilen meslektaşlarımız ile serbest tarım 
danışmanları/danışmanlık şirketleri birçok noktada karşı karşıya gelmekte ve bu 
danışmanların tümü rekabet ortamına girmektedir. Bu bir rekabet ortamında değil 
işbirliğine dönüştürülerek sürdürülmelidir.
•Yönetmelik kapsamında danışmanlık hizmeti verilecek tarla ve bahçe ziraatı 
yapan tarım işletmelerinin arazi büyüklükleri ile hayvancılık yapan tarım 
işletmelerinin hayvan varlığı alt sınırı yüksek tutulmaktadır. Bu sayılar tekrar 
gözden geçirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir.
•Ülkemizde Miras Hukuku uygulamasından dolayı çok parçalı ve küçük 
tarım arazileri mevcuttur. Küçük tarım işletmelerinin ise bu durumda yayım 
ve danışmanlık faaliyetlerinden yararlanamaması söz konusu olmaktadır 
ki, bu da kabul edilemeyecek bir durumdur. Çünkü yayım ve danışmanlığın 

oluşturulmasındaki temel hedeflerden birisi; mevcut düzeydeki üretimi artırıcı 
eksiklikleri tamamlamak olduğundan; yönetmelikteki arazi sınırlamaları ile 
temel hedefler arasında uyumsuzluk göze çarpmaktadır. 
•Serbest tarım danışmanları, üreticiye aktaracağı bilgileri verirken; öncelikle 
bölge ile ilgili toprak ve iklim faktörleri hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir. 
Aktarılan bilgilerin birçoğu geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda elde 
edilmiş bilgiler olup, üretici yanlış yönlendirildiği takdirde büyük sorunlarla 
karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu bilgilerin oluşumunda da Bakanlık tüm 
bölgelerin etüt ve toprak haritalarının tekrardan yenilenmesini hızlı bir şekilde 
gerçekleştirmelidir. Danışmanlar üreticilere aktaracağı gübreleme programları 
ya da ilaçlama önerilerinde Bakanlığın hazırlayacağı etüt ve toprak haritalarını 
kullanmalıdır.
•Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetlerinin üreticilere cazip gelmesinin 
sağlanması için Tarımsal krediler ve destekler tarımsal yayım ve danışmanlık 
hizmetleri ile ilişkilendirilmelidir. 
•Serbest Tarım Danışmanlarının üniversiteler, araştırma enstitüleri ve tarımla 
ilgili kurum/kuruluşlardan uygun şekilde yararlanabilmeleri hususunun 
yönetmelikte de net ifadelerle yer alması sağlanmalıdır. Bu aynı zamanda yeterli 
mesleki bilgi donanımı olmayan danışmanların kendilerini geliştirmesine katkı 
sağlayabileceği gibi üreticilerin nezdinde de güveni artırıcı olacaktır.
•Serbest tarım danışmanları/danışmanlık şirketleri ile ilaç tohum bayileri 
arasında da yetki ve rekabet karmaşası yaşanmaktadır. Ülkemizde çok sayıda 
ilaç bayisi bulunmakta ve büyük bir kısmı da ücretsiz danışmanlık faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Çiftçiye girdi satan bayiler ile danışmanlık hizmetleri 
ayrılmalıdır. Bayiler belirli bir süreç içerisinde danışmanlıktan çekilmelidir.
•Bitki koruma alanında danışmanlık belgesine sahip bir tarım danışmanının 
reçete yazamaması garip bir durumdur. Bir an önce Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri bir araya 
gelerek bu sorunu çözmelidir. Bitki Koruma konusunda yetkili tarım danışmanı 
başka belgeye ihtiyaç duymaksızın reçete yazmalıdır.
•Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri karşılığında verilen destekler daha 
özendirici olmalı, destekler işletme büyüklüğü ve ürün türüne bağlı olmalıdır. 
Bakanlık tarafından 2009 yılı birime destek miktarı 225,00 TL iken, 2010 (artış 
oranı: %122,2) ve 2011 yılı birime destek miktarı 500,00 TL olarak belirlenmiştir. 
Tarımsal Danışmanlık desteklerinin yeterli talebi görmesi ve danışmanlığın 
yaygınlaşması için desteklemeler danışmanlar üzerinden verilmeli, serbest tarım 
danışmanlarına bürolarını kurabilmeleri için ayrıca başlangıç desteği sağlanmalı, 
desteklemeler işletme başına değil bitkisel üretim için birim alana, hayvansal 
üretim için hayvan başına yapılmalıdır.
•Günümüze kadar olan süreçte üreticilerin Ziraat Mühendislerine olan güven 
eksikliği danışmanlık sisteminin yapılandırılmasında da sorun oluşturmaktadır. 
Serbest tarım danışmanlarının öncelikle danışmanlık yetki belgesindeki sorumlu 
olduğu bölümle ilgili hizmet vermesi ve diğer konularda ise Uzmanlık sisteminin 
getirilmesi gerekmektedir.
•Hedef kitle olarak nitelendirilen tarım işletmelerinin bölgelerde hangi alanlarda 
üretim yaptıkları saptanmalıdır. Serbest tarım danışmanlarının/danışmanlık 
şirketlerinin hangi bölgede, hangi tür ürün deseni üzerinde çalışmalarını 
yoğunlaştırılacağını belirlemesi gerekmektedir. Bu gelecek dönemlerde 
oluşabilecek olumsuzluklara çözüm bulmamıza yardımcı olabileceği gibi, yapılan 
işin de tam anlamıyla yerine getirilmesini sağlayacaktır. Hedef kitle seçiminde 
öncelikle belirsizliğinin önüne geçmek için; başlangıçta üretici kazanma arayışı 
içinde olan serbest tarım danışmanları/danışmanlık şirketleri, eğer piyasada iyi 
bir imaja sahip olurlarsa, bunun etkisiyle daha sonra yüksek talep görüleceği ve 
üstelik üreticiler arasında seçim yapma eğiliminin de oluşacağı unutulmamalıdır.
•Tarım sektörünün en büyük sorunlardan birisi de bir araya gelerek çalışma, 
üretme ve pazarlama kültürünün eksikliğidir. Antalya’da bir örneği olan 
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birliği de tüm ülkemize yayılmalı, ortak ve 
koordinasyonlu hareket edilmelidir. Bakanlık, üniversiteler, yerel yönetimler, 
meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlanmalı ve 
ortak hareket edilerek; çözüm yollarına bir an önce ulaşılmalıdır.
•Danışmanların özellikle bitki koruma alanında başarılı olabilmesi için bazı 
ürünlerde ruhsatlı ilaçların olmaması, hangi ilaçların reçete ile satılacağı gibi 
konular Ziraat Mühendisleri Odası, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve ilaç 
üreticileri ile Bakanlık tarafından ortaklaşa çözülmelidir.
•Tarım danışmanlığı sisteminin yerleşebilmesi açısından mutlaka üretici örgütleri 
üzerinden yapılmalıdır. Üretici Birlikleri Yasası mutlaka kaldırılmalı ve yerine 
Türkiye’deki üretim yapısına uygun örgütlenmeyi geliştirici bir mevzuat 
çıkarılmalıdır.

Vahap TUNCER                 Ferdan ÇİFTÇİ              Burak ASLANSOY 
Antalya Şube Başkanı        İzmir Şube Başkanı        Serbest Tarım 
Danışmanı-Konya 
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ETKİNLİKLERİMİZ

BURTARIM 2011 FUARI - BURSA TARIM PANELİ
BURTARIM 2011, Bursa 9. Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile BURSA 4. HAYVANCILIK 
VE EKİPMANLARI FUARI, 14 - 18 Eylül 2011 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Bursa Şubemiz, Tarım Fuarı kapsamında 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde “Bursa Tarım Paneli” düzenledi.

Tarım Panelinde “İthalatın Gölgesinde Ülke Tarımı ve Hayvancılığı” başlıklı oturum, TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Turhan TUNCER yöneticiliğinde 16 Eylül 2011 günü yapıldı. 17 Eylül 
Cumartesi günü de Prof. Dr. Erkan REHBER’in yöneticiliğinde “Üretici Örgütleri, Örgütlenme Sorunları, 
Örgütlenmede Yeni Yaklaşımlar” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Panelin ilk günkü oturumuna konuşmacı olarak katılan meslektaşımız Dr. Necdet ORAL “Tarımsal Üretimde 
Gerçekler, Sorunlar, Çözümler ve Fırsatlar” konusunda, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI ise “Hayvansal Üretimde Gerçekler, Sorunlar, Çözümler ve 
Fırsatlar” konusunda bilgi sundular.

“Ülke Tarımı ve Hayvancılığına Gazeteci Gözüyle Bakış” konusunu ise Üretici Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
ve Çiftçi Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Tuncer BEYBAĞA sundu.

Panelde genel olarak ülke tarımı ve hayvancılığının ulusal olmayan tarım politikaları nedeniyle desteklenemediği, 
aksine vergilendirildiği ve destekten yoksun bırakıldığı sonucuna varılırken, tarım ve hayvancılığın kendine 
yeterlilikten uzak, ithalata dayalı bir konuma getirildiği görüşleri dile getirildi.

TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI
ANKARA YEREL KURULTAYI 

TMMOB Demokrasi Kurultayı Ankara Yerel 
Kurultayı, İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 
Öztürk Salonu’nda 10-11 Eylül 2011 tarihinde 
yapıldı. Kurultaya, ODA Başkanımız Dr. Turhan 
TUNCER, Saymanımız Hamdi ARPA,  Yönetim 
Kurulu Üyemiz Murat ASLAN, Genel Sekreterimiz 
Kamil BAYRAM ve Genel Sekreter Yardımcımız 
Bülent TORUNBALCI ile üyelerimiz katılım sağladı. 
Kurultayda Divan Başkanlığına Ankara İKK Sekreteri 
Bedri TEKİN,  yazmanlıklara ise Ziraat Mühendisleri 
Odası’ndan Demet IRMAK ile Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası’ndan Hüseyin ALTUN seçildi.  İki 
gün süren kurultayda; “Demokrasi”, “Temel İlkeler”, 
“İnsan Hakları”,  “Çalışma Yaşamı”, “Demokrasinin 
Ekonomisi”, “Doğal Kaynaklar ve Çevre”,  “Kürt 
Sorunu” ile “Kadın Sorunu” başlıkları altında 25 
karar tasarısı önergesi oylandı, önergelerin 22’si 
kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ASLAN 
da kurultayda, “Tarımda Düzen Değişmeli” başlıklı 
bir bildiri sundu. Kurultayda kabul edilen önergeler 
TMMOB Demokrasi Kurultayı’na taşınacak. 

BAŞKANLAR TOPLANTISI
ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Gıda 
Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN ve Kimya 
Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet BESLEME, 14 
Eylül 2011 Çarşamba günü ODA’mızda bir araya 
geldiler.  Başkanlar toplantısında, 2011 yılı Dünya 
Gıda Günü etkinliği hazırlıkları ele alındı.

DÜNYA GIDA GÜNÜ ETKİNLİĞİ TOPLANTISI

Odamız; TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve 
Gıda Mühendisleri Odası’nca 15 Ekim 2011 tarihinde 
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan Dünya Gıda Günü 
Sempozyumu ile ilgili olarak 12.09.2011 tarihinde 
Gıda Mühendisleri Odası’nda bir hazırlık toplantısı 
yapıldı. Toplantıya, ODA’mız adına Başkanımız 
Dr. Turhan TUNCER, Prof. Dr. Aziz EKŞİ ve Vecdi 
KARAOĞLU; Gıda Mühendisleri Odası’ndan Başkan 
R. Petek ATAMAN, Dr. Şennur ÖZKAYA, Dr. Bediha 
DEMİRÖZÜ ve Prof. Dr. Aykut AYTAÇ, Kimya 
Mühendisleri Odası’ndan Başkan Mehmet BESLEME 
katıldı.

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 
1979 iş bırakma eyleminin yıldönümü bu yıl ilk 
kez “19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS,  MİMAR, 
ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ” 
olarak kutlandı. AKP’nin gerek mesleğimize, gerekse 
örgütümüze yönelik baskılarının  arttığı, TMMOB’nin 
yeniden yapılandırıp işlevsizleştirilmeye ve yok  
edilmeye çalışıldığı bugünlerde “Mesleğimize ve 
örgütümüze sahip  çıkıyoruz” demek için 43 ilde 
kitlesel basın açıklaması yapıldı. Ankara’daki etkinlik 
için Mimarlar Odası önünde toplanan grup, Sakarya 
Caddesi’ne yürüyerek, burada basın açıklamasını 
gerçekleştirdi.  Basın açıklamasına Yönetim Kurulu 
Üyemiz Murat ASLAN, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyemiz Ergin ÖZÜGÜR, Genel Sekreterimiz Kamil 
BAYRAM, Genel Sekreter Yardımcımız Bülent 
TORUNBALCI ve çalışanlarımız katıldı.

8 EKİM MİTİNGİ ÖNCESİ TBMM ÖNÜNDE 
BASIN AÇIKLAMASI 

Ankara’da 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek 
“İNSANCA YAŞAMI SAVUNUYOR, EŞİT, ÖZGÜR, 
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!” 
mitingi öncesi düzenleyici örgütler DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB,  Meclis önünde 4 Ekim 2011 Salı 
günü bir basın açıklaması yaparak, milletvekillerini 
“Sokak Meclisi”nin sesini duymaya çağırdılar.  Basın 
açıklamasına ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER 
katıldı.

AÜZF’DE ODA TANITIMI

ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ODA’mız arasında 
imzalanan Mesleki Uygulama İşbirliği Protokolü 
kapsamında, 3, 4 ve 5 Ekim 2011 tarihlerinde fakülte 
öğrencilerine ODA’mızı tanıtan sunumlar yaptı.  
TUNCER’in sunumları öğrenciler tarafından ilgiyle 
izlendi.  Etkinliğe ODA’mız II. Başkanı Doç. Dr. Melahat 
AVCI BİRSİN de katılım sağladı. Etkinlik kapsamında, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ASLAN, 6 Ekim 2011 
Perşembe günü, II. Başkanımız Doç. Dr. Melahat 
AVCI BİRSİN de 7 Ekim 2011 Cuma günü fakülte 
öğrencilerine ODA’mızı tanıttılar. Yöneticilerimizin 
sunumları öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.
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İNSANCA YAŞAM İÇİN EŞİT, ÖZGÜR VE 
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE MİTİNGİ

ODA’mız, 8 Ekim 2011 Cumartesi günü DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin “İnsanca yaşam için eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye” sloganıyla Ankara’da 
düzenlediği mitinge geniş katılım sağladı. 

Mitinge, ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, II. 
Başkanımız Doç. Dr. Melahat AVCI BİRSİN, Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, TMMOB temsilcimiz, Denetleme 
Kurulu üyelerimiz, Genel Merkez yöneticilerimiz, bazı 
şube başkanlarımız, il temsilcilerimiz, çalışanlarımız 
ve meslektaşlarımız katıldı.  

Miting için sabah saatlerinden itibaren Ankara Tren 
Garı’nda toplanmaya başlayan binlerce kişi, buradan 
sloganlar eşliğinde Sıhhiye Meydanı’na kadar 
yürüdü. Bandista konseriyle başlayan miting yapılan 
konuşmaların ardından Grup Kibele’nin konseriyle 
sona erdi.

ÇMO’DAN ODA’MIZA ZİYARET

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran BOZOĞLU 
ve Genel Sekreter Yardımcısı Ozan ÇITIR, 13 Ekim 
2011 Perşembe günü ODA’mızı ziyaret ederek, 
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER ile görüş alışverişi 
yaptılar.

TMMOB HEYETİ VAN’DA  
İNCELEMELERDE BULUNDU

TMMOB’a bağlı ODA Başkanları, uzmanlar ve 
akademisyenlerden oluşan TMMOB heyeti, Van 
halkıyla dayanışmak ve incelemelerde bulunmak üzere 
25 Ekim Salı günü bölgeye gitti. Heyette ODA’mız 
adına Başkanımız Dr. Turhan TUNCER yer aldı. 

Sabah saatlerinde Van’a ulaşan heyet incelemelerine 
Canik köyünden başladı. Daha sonra depremin en çok 
yıkıma yol açtığı Erciş’te inceleme yapan heyet, 26 

Ekim’de gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla, bulgu 
ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. 

TMMOB Heyeti Van’da Belediye Başkanı Bekir 
KAYA ve Vali Yardımcısı ile görüştükten sonra 
Ankara’ya döndü.

CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADIK

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 88. Yıldönümünü, 
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ tarafından verilen 
“Cumhuriyet Aydınlığı için” konferansı ve Deniz 
KÜN’ün piyano resitali ile kutladı. 

ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER’in 
konuşması ile başlayan etkinlikler 
meslektaşlarımızın büyük ilgisiyle karşılandı. 

 

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ TOPLANTISI
TMMOB ZMO Su Ürünleri - Balıkçılık Meslek Dalı 
Ana Komisyonu ve Su Ürünleri Mühendisleri Derneği, 
14 Kasım 2011 tarihinde ODA’mızda bir toplantı 
yaparak, özlük hakları, istihdam ve özel sektörün 
gereksinimleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. 
ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER de toplantının 
bir bölümüne katılım sağlayarak, görüşlerini aktardı.

Toplantıya ZMO Su Ürünleri - Balıkçılık Meslek 
Dalı Ana Komisyonu üyeleri Meriç ALBAY 
ve Nadir BAŞÇINAR, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nden Nilsun DEMİR, Çukurova 
Üniversitesi’nden Gökhan GÖKÇE, Ege Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi’nden Cengiz METİN ve Uğur 
SUNLU, Fırat Üniversitesi’nden Naim SAĞLAM, 
İstanbul Üniversitesi’nden Devrim MEMİŞ, 
Mersin Üniversitesi’nden Hüseyin ÖZBİLGİN 
ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği’nden 
Tamer DEMİRKAN katıldı. Heyet, 14 Kasım 2011 
tarihinde Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 15 Kasım 2011 
tarihinde ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Su Ürünleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurulunu ziyaret 
ederek, görüşmelerde bulundu. Ziyaretlerde sektörün 
sorunları ile Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık 
Teknolojisi Mühendislerinin istihdamı ve yetkin 
oldukları alanlarda çalıştırılmaları konuları ele alındı.

FAO ÜLKE PROGRAMLAMA 
ÇERÇEVESİ (CAF) TOPLANTISI  

FAO 2012-2016 Orta Vade Ülke Planlaması 
kapsamında, 28 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da 
düzenlenen toplantıya ODA’mız adına Dr. Z. Meftune 
EMİROĞLU katıldı. EMİROĞLU, Gıda Güvenliği ve 
Güvenirliliği Grubu’nda, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, FAO ve TÜBİTAK’ın teklifi ve komite 
üyelerinin kabulü ile Gıda Çalışma Grubu’nun 
başkanlığına getirildi.  12 kuruluştan 18 temsilci 
ile toplanan Gıda Komitesi, konuyu 4 aşamada 
inceleyerek, var olan durum, sorunlar – aksaklıklar, 
yapılması planlananlar, önem sıralaması ve gerekçeleri 
içerecek şekilde bir Çalıştay raporu hazırladı. 

Raporda; 

- Gıda güvenliği açısından, tarımsal üretimin 
artırılması, tarım arazilerinin boş bırakılmaması, 
toplulaştırma – veraset hukuku, tarım arazilerinin amaç 
dışı kullanımının önlenmesi, sulama ve tohumculuğun 
- biyolojik gücün uygun kullanımı, 

- Gıda güvenirliği açısından da, teknolojinin ileri 
düzeyde kullanımı, denetlenmeyen ilkel ve kayıt 
dışı üretimin önlenmesi, ürün çeşitlendirilmesi ve 
geleneksel gıdaların da ekonomiye kazandırılması, 
ciddi denetimler açısından GTH Bakanlığının 
çalışmalarının genişletilmesi, üretimlerde ve 
denetimlerde teknik eleman adedinin ve kontrollerin 
artırılması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca dünya ve ülkemiz açısından son derece önemli 
olan gıda konusunun stratejik bir sektör olduğu, her 
şeyden önce ele alınması gerektiği vurgulanarak, orta 
vade planlamada sorunların çözümü için gerekli yasal 
ve finansal düzenlemelerin ivedi hayata geçirilmesi 
istenmiştir.

662 SAYILI KHK İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI

ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Peyzaj 
Mimarları Odası (PMO) Başkanı Oğuz YILMAZ 
ile birlikte 4 Kasım 2011 Cuma günü bir basın 
toplantısı düzenleyerek, ziraat ve su ürünleri 
mühendisleri ile peyzaj mimarlarını SİT alanları 
yönetiminden dışlayan 662 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’ye karşı görüşlerimizi 
aktardı.  PMO’da yapılan basın toplantısında 
okunan açıklama yandadır.

ETKİNLİKLERİMİZ
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BASIN TOPLANTISI

“AÇLIĞA KARŞI: YAYGIN ÜRETİM, HAKÇA BÖLÜŞÜM” SEMPOZYUMU
ODA’mız, Gıda Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri odaları tarafından Dünya Gıda Günü nedeniyle düzenlenen 
“Açlığa Karşı: Yaygın Üretim, Hakça Bölüşüm” konulu sempozyum, 15 Ekim 2011 Cumartesi günü Çankaya 
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında düzenleyici 3 oda adına Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN bir 
konuşma yaptı. Dünyadaki açlığa vurgu yapan ATAMAN, bunun temel nedeninin yoksulluk, adaletsiz dağıtım 
ve en önemlisi var olan ekonomik ve politik sistem olduğuna dikkat çekti. ATAMAN, “Gıda insan hayatı için 
vazgeçilmez bir ihtiyaç ve gıdaya ulaşım bir insanlık hakkı olmasına rağmen, gıda serbest piyasa koşullarında 
ticarete konu olan bir metadır. Üstelik gittikçe artan fiyatlara satılan bir meta” dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) “açların sayısını 2015 yılına kadar yarı yarıya azaltma” hedefinin mümkün 
olamayacağını anlatan ATAMAN, yoksul ülkelerin krizleri kendi başlarına aşabilmeleri için tarıma daha fazla 
yatırım yapılması ve üretimde sürekliliğin sağlanması gerektiğini belirtti. ATAMAN, Türkiye’de üretim artış 
hızının, nüfus artış hızının altında kaldığına dikkat çekerek, gıda açığı ve ithalata bağımlılığın giderek arttığı 
uyarısında bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ERDOĞAN, dünyada yaşanan sorunların başında açlığın geldiğini, 
bunun sorumlusunun da kapitalist ülkeler olduğunu söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcisi Giovanni MUNOZ, son 30 yılın en yüksek fiyatlarına 2005-2008 
yılları arasında ulaşıldığına işaret ederek, 20’yi aşkın ülkede açlık isyanlarının çıktığını anımsattı. MUNOZ, gıda 
fiyatlarındaki ani değişikliklerin, yeni kalkınan ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturacağını kaydetti. MUNOZ, 
Türkiye’nin gıda üretimi açısından dünyada 7’nci olduğunu ve gıda üreticileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK, belediye olarak tarım konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, halkın kaynağı belli, ucuz ve sağlıklı bir şekilde 
beslenmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

ODA’mız Önceki Dönem Başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gökhan GÜNAYDIN, kadına yönelik şiddetin arttığı, işçi haklarının ise günden 
güne azaltıldığı bir ortamda Dünya Gıda Günü’nün kutlandığına işaret ederek, “İnsanı ve toprağı aç olan bir memlekette kutlama değil hesaplaşma yapılır” dedi. 

Sempozyumda, “Tarım ve Gıdanın Ekonomi Politikası” ve “Öğrenciler Konuşuyor: Açlık Sorunu ve Gelecek Beklentileri” başlıklı iki oturum gerçekleştirildi. İlk 
oturumu ODA’mız Önceki Dönem Başkanı Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN yönetti. 

Etkinlik kapsamında yapılan “Gıda ve Tarımın Geleceği” konulu panelde ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER de konuşmacı olarak yer aldı. Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BESLEME’nin yönettiği panele ayrıca, Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu’ndan İlknur MENLİK, Tüketici Hakları Derneği 
Genel Başkanı Turhan ÇAKAR, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Mehmet BEYKAYA konuşmacı 
olarak katıldı. 

4 Kasım 2011
AKP Hükümeti, Resmi Gazete’de 2.11.2011 tarihinde yayımlanan 662 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile ziraat mühendisleri ve su ürünleri mühendisleri 
ile peyzaj mimarlarını SİT alanlarını belirleme yönetiminin dışında bırakmıştır. 
17.8.2011 tarih ve 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
KHK’nin 51. Maddesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na eklenen 
“Ek Madde 4” çerçevesinde tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin 
koruma alanları ile ilgili hususlarda karar almak ve Kanunda öngörülen diğer iş 
ve işlemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yardımcı olmak üzere; Tabiat 
Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve taşrada Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Komisyonlarının oluşturulması öngörülmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı ya da Müsteşar Yardımcısının başkanlığında toplanacak komisyonlarda, 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü ve söz konusu varlıkların ve alanların 
özelliklerine göre konusunda uzmanlaşmış biolog, peyzaj mimarı, ziraat, çevre, 
orman ve su ürünleri mühendisleri, hukukçular ve Bakanlıkça uygun görülecek 
uzmanlar yer alacaktı.
Aradan 3 ay geçmeden yayımlanan 662 sayılı yeni KHK ile biolog, peyzaj mimarı, 
ziraat ve su ürünleri mühendisleri madde kapsamından çıkarılmış ve komisyonlarda 
sadece mimar, şehir plancısı, orman veya çevre mühendislerinin görev yapması 
öngörülmüştür. 
AKP’nin son dönemde yürürlüğe koyduğu bazı KHK’lar ile kültür ve tabiat 
varlıklarının korunmasına yönelik yargı kararlarını aşmak ve çok büyük 
mücadeleler ile bu kararları edinen meslek odaları ve sivil toplum örgütlerini 
etkisiz kılmayı amaçladığı bilinmektedir. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
bünyesinde oluşturulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne “mimarlık ve 
mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve denetlemek” 
görevinin verilmiş olması ile tarım arazileri ve meralarda yapılaşmanın önündeki 
engellerin kaldırılması da bunu örneklemektedir. 
Son değişiklikle, tabiat varlıkları ve doğal SİT alanlarının korunması çerçevesinde 
Komisyonlardan, konu uzmanı olan peyzaj mimarı, ziraat ve su ürünleri 
mühendislerinin çıkarılmış olması çevre tahribatının tüm hızıyla devam edeceğinin 
bir göstergesidir. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. BAYRAKTAR’ın, geçtiğimiz Ağustos ayında, 
kültür ve tabiat varlıklarını koruma komisyonlarında eskiden “arkeolog, mimar, 
sanat tarihçisi ve şehir plancısı uzmanlarının” bulunduğu, yeni komisyonlarda 
ise “biyolog, ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi, çevre mühendisi ve peyzaj 

mimarlarının” görev yapacağına ilişkin yaptığı açıklamalar da kağıt üzerinde 
kalmıştır. 
BAYRAKTAR’ın görevi devraldığı günden bugüne ne değişmiştir ki, ekolojik 
veri tabanında bilim ve teknik üreten Peyzaj Mimarları ile tarımsal politikaların 
yürütücüsü Ziraat ve Su Ürünleri Mühendisleri, koruma komisyonlarında daha 
görevlerine dahi başlayamadan yeniden dışarıda bırakılmışlardır? 
Diğer bir çelişki ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK ile yapılan yasal düzenlemenin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ye konulan başka bir madde ile kaldırılmasıdır. 
Doğa varlıklarımıza ilişkin bir düzenlemenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile ne ilgisi vardır? 
Yeni düzenleme, ülkemizin imza attığı uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Peyzaj 
Sözleşmesi’ne de aykırı düşmektedir. 
Çarpık yapılaşma ve rant politikalarının ne denli büyük kayıplara yol açabileceğinin 
en acı örneği yakın zamanda Van Depremi’nde yaşanmıştır. Ancak AKP 
Hükümeti, daha bu depremin yaraları sarılmadan, doğa olaylarını büyük afetlere 
dönüştürebilecek yeni kararlara imza atmaktan çekinmemektedir. Söz konusu KHK 
ile yapılan değişiklik, deprem sonrasında Başbakan Erdoğan’ın yaptığı “gecekondu 
ve kaçak yapıların yıkılacağına” ilişkin açıklamaların da samimiyetten son derece 
uzak olduğunu göstermektedir. 
Doğanın tahribatının önlenmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve özellikle kamu 
malı olan akarsularımızın ticarileştirilmesi kapsamında binlerce HES inşaatının 
planlandığı yerlerde henüz saptanmamış endemik balık türlerinin belirlenebilmesi 
açısından Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonlarında ziraat ve su ürünleri 
mühendisleri ile peyzaj mimarlarının görev alması büyük önem taşımaktadır. Aksi 
durumda zaten hızla tahrip edilen doğal varlıklarımız ve biyoçeşitliliğimiz yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak, AKP 
hükümetini geçmişte yaşanan acı deneyimlerden ders alarak, rant temelli politikaları 
terk etmeye çağırıyoruz. 
Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ile Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Komisyonlarında ziraat ve su ürünleri mühendisleri ile peyzaj mimarları 
mutlaka görev almalı ve geleceğimizin teminatı kültürel/doğal varlıklarımızın 
korunması amacıyla gerekli düzenlemeler bir an önce gerçekleştirilmelidir. 
Kamuoyuna duyurulur. 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası-TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

KAMU YÖNETİMİ YAP-BOZ TAHTASI! 
AKP 3 ay önce kendi hazırladığı KHK’den geri adım attı; ziraat ve su ürünleri mühendisleri ile peyzaj mimarlarını SİT alanlarının yönetiminden dışladı!
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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) tarafından düzenlenen 
“VII. Öğrenci Kurultayı”, 26 Kasım 2011 tarihinde, TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda başladı.  
Kurultayın açılışında konuşan ZMO Genç Öğrenci Temsilcisi 
Ahmet BÜTÜNER, gençlere verdiği önem nedeniyle ODA’mıza 
teşekkür etti. Tarım sektöründe yaşanan sıkıntılara dikkat çeken 
BÜTÜNER, “Üretim yerine ithalatın tercih edildiği ve Türkiye’nin 
pek çok üründe dışa bağımlı hale getirildiği günümüzde, Yerli 
Malı kullanımı için genelge çıkarılması da ne yazık ki bir anlam 
ifade etmemektedir. Yerli Malı için önce üretmemiz gerektiğinin 

altını bir kez daha çiziyorum” diye konuştu.  

ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, öğrenci kurultayı ile genç meslektaşlarımıza ODA’mızı tanıtmak, eğitim 
ve tarımın sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri aramak ve fakülteler arasında genç ZMO ilişkilerini kurmayı 
amaçladıklarını kaydetti. Türk tarımının içinde bulunduğu krizden kurtarılması için mevcut durumun iyi analiz 
edilmesi gerektiğini anlatan TUNCER, tarımın desteklenmediğini ve ülke nüfusu artarken bitkisel ve hayvansal 
üretimin önemli ölçüde gerilediğini belirtti.  Tarım ürünleri ithalatının son yıllarda giderek arttığını ve 2011 yılının ilk 
8 ayında 6,5 milyar dolar rakamına ulaşılarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildiren TUNCER, sulama 
yatırımlarının ihmal edildiğini, girdi maliyetlerinin ise sürekli arttığını ve sonuç olarak çiftçinin tarımdan koptuğunu 
söyledi. TUNCER, şu görüşleri dile getirdi:  

“Kamuya ait tarımsal işletme ve kuruluşlar özelleştirilmiş ya da kapatılmıştır. Birçok kez yargıdan dönmesine karşın 
şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için yeniden düğmeye basılmıştır. Sonuç olarak ülkemiz çokuluslu tarım-gıda 
şirketlerinin serbestçe hareket edebildiği bir Pazar olmuştur. Ülkemiz bu sarmaldan ancak ulusal emek ve üretim 
odaklı programların uygulanması ile kurtulabilir. Bizler dünyayla rekabet edebilmek için daha ucuz maliyetle, 
kaliteli ve daha çok üretmek zorundayız. Bunun için tarım arazilerine, suya ve doğal varlıklarımıza sahip çıkarak 
mühendislik bilimini toprakla buluşturmak ve bunu halktan, emekten ve üretenden yana kullanmak zorundayız.” 

‘Onurlu yürüyüşümüze devam!’ 
TUNCER, öğrencilere de şöyle seslendi: “Değerli arkadaşlar emperyalizmin maskelenmiş yüzü olan küreselleşmenin 
tüm dünyada emekçileri yoksulluk ve açlığa mahkûm ettiği; ulusların bağımsızlığını yok ettiği,  rantın tüm kültürel ve 
doğal varlıkları acımasızca katlettiği bir süreci yaşıyoruz.  Ziraat Mühendisleri Odası Cumhuriyet aydınlanmasından, 
Atatürk devrimlerinden, emekten, bilimden yana onurlu yürüyüşüne bundan sonra sizlerle birlikte devam edecektir.” 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, açlıktan kurtulmanın tarımın gelişmesi 
ve kırsalın refahının artırılmasıyla doğrudan ilgili olduğunu belirtirken, ette dışa bağımlı olanların zaman içinde 
sömürgeleşeceği uyarısında bulundu. Genç girişimci mühendisler, köylü ve çiftçinin tarım alanlarını birlikte 
işlemeleri gerektiğini anlatan ÇOLAK, şunları söyledi:

 “Dünya artık akıllı tarıma doğru giderken biz daha işlenebilecek alanlarımızı işleyemiyoruz. Sizlerin bilgi ve 
birikimlerini teknolojik bilgilerle birleştirerek ve ilerleterek mutlaka sahalara inmeniz ve işin başında olmanız 
gerekiyor. Şimdiden tarımın geleceğini planlayan öğrenci kurultayının, tarımla ilgili meslekleri küçümseyen, ziraat 
mühendislerini sahadan kovarak, güvenilir olmayan, görünürde ucuz ancak toplamda oldukça maliyetli ürünlerle 
çoğu zaman da ithalatla göz boyayan küresel kapitalizme verilecek en net cevap olduğuna inanıyoruz.”  

‘TEKEL’de olanlar, şekerde de yaşanacak!’
ZMO Önceki Dönem Başkanı Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, öğrenci kurultayı ile ODA ve öğrenci arasındaki 
bağın, daha üniversite sıralarındayken kurulması; genç mühendislerin birbirlerini ve ülkelerini daha iyi tanımaları ve 
dolayısıyla mesleklerine, sektörlerine ve sorunlarına sahip çıkmalarının hedeflendiğini kaydetti. Tarım sektöründeki 
sorunlara dikkat çekerek, TEKEL içki ve sigaranın özelleştirilmesinin ardından birçok fabrikanın kapatıldığını 
anımsatan GÜNAYDIN, “Fabrikaların kapanması ne anlama geliyor? Anadolu’nun can damarlarının kesilmesi anlamına geliyor. Bizler bu olaylara gözlerimizi kapatırsak, 
sizler mezun olduğunuz zaman çalışacak fabrika, işyeri bulmakta zorlanmaya başlıyorsunuz. Eğer üreticinin hayatı kötüye giderse, unutmayın ki sizlerin de hayatı 
mutlaka kötüye gider” dedi. Şeker Fabrikaları’nın özelleştirilmesinin de gündemde olduğuna işaret eden GÜNAYDIN, şöyle konuştu: “Tekel’de ne olduysa, aynısı şeker 
fabrikalarında da olacak. Üretici işini kaybedecek ve Türkiye’nin şeker pancarı üretimi azalacak. Bu fabrikalarda çalışan işçiler ve mühendisler işlerini kaybedecekler. 
Bundan sonra yurtdışından ithal edilen GDO’lu mısırları işleyen yabancı tekellerin nişasta bazlı şekerleri ile muhatap olacağız ve tüketici olarak da sağlık sorunları ile 
karşı karşıya kalacağız.” GÜNAYDIN, tarım sektöründe arazi toplulaştırması ve sulama yatırımlarının yapılması, girdi ve çıktı piyasalarının dengelenmesi, maliyetlerin 
düşürülmesi ve verimliliğin artırılması gerektiğini kaydetti. 

Anıtkabir ziyaret edildi 
Kurultaya, yurt genelindeki üniversitelere bağlı 32 Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Tütün Eksperliği Yüksek Okulu’ndan, 100’e yakın öğrenci ve öğretim 
üyesi katıldı.  ZMO’nun geleneksel hale getirdiği Kurultayın yedincisinde, “Açlık ve Tarım, Kırsal Kalkınma, Hayvansal Üretim, Et İthalatı ve GDO’lar, Toprak, Tarım 
Havzaları, Üretim, Destekler ve Krediler ile Su Ürünleri ve Balıkçılık” konulu oturumlar gerçekleştirildi.  Kurultayın ilk gün çalışmalarının tamamlanmasının ardından 
bir Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Kurultay kapsamında, 27 Kasım 2011 Pazar günü öğrencilerle birlikte Anıtkabir ziyaret edildi.

ZMO VII. ÖĞRENCİ KURULTAYI
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MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 3. ÖĞRENCİ KURULTAYI’NA KATILDIK
ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 18-19 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Maden 
Mühendisleri Odası 3. Öğrenci Kurultayı’na katıldı. TUNCER, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet 
TORUN’un yönettiği “Meslek Odalarında Öğrenci Örgütlenmesinin Yeri ve Önemi” konulu panelde bir sunum 
yaptı. Panele konuşmacı olarak ayrıca Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali Fahri ÖZTEN ve 
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BOZKIRLIOĞLU katılım sağladı.

VII. ÖĞRENCİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Ziraat, Su Ürünleri ve Tütün Teknolojisi Mühendisliği öğrencileri için 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası “VII. 
Öğrenci Kurultayı’’ başarıyla tamamlanmıştır. Kurultaya Türkiye’nin dört bir yanından katılan 100’ü aşkın öğrenci ve öğretim üyeleriyle birlikte, ülkemize ve dünyaya 
dair sorunları ve çözüm önerilerini tartıştık. Yanlış tarım politikalarına farklı bir pencereden bakarak, ülkemiz geleceğine ışık tutmaya çalıştık. Türkiye tarımının giderek 
ithalata dayalı hale geldiğinden bahsettik. Günümüzün en büyük tehdidi küresel ısınmanın su kaynaklarımıza ve tarıma etkilerini anlattık. Biz, Atatürkçü, ilerici, aydın 
öğrencilerin barınma sorunları üstüne tartıştık. Tütün sektörümüzdeki yanlış devlet politikalarının bizi dışa bağımlı hale getirmesinin olumsuzluklarını dile getirdik. 
Ve bizler mesleğimizin sorumluluğu gereği yaşadığımız sorunlar karşısında susmayacağımızı sunumlarımızla gösterdik. Bu ülkenin umudu olan bizler, kurultayımızda 
aşağıdaki şu kararları aldık.

1.Ülkemizin doğal kaynaklarının uluslararası tekellere terk edilmesine izin vermeyeceğiz.

2.IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların dayattığı, bizi üretimden uzaklaştıran neoliberal politikalara karşı mücadele edeceğiz.

3.Küreselleşmenin sonucu olan açlığa karşı var gücümüzle savaşacağız.

4.Hayvansal üretimimizin giderek azalmasına neden olan, başta ithalat olmak üzere ülkemizin çıkarına aykırı her türlü yanlış politikaya karşı duracağız.

5.Biyoteknolojik gelişmelerin bir avuç tekelin çıkarına değil halkın yararına kullanılması için elimizden geleni yapacağız.

6.Ülkemizin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının sermaye tarafından yağmalanmasına izin vermeyeceğiz.

7.Biz mühendis adaylarının istihdam olanaklarını yok eden, işsizliğe sürükleyen küreselleşmeye geçit vermeyeceğiz.

8.Çevreye zararlı yanlış tarım uygulamalarının önüne geçeceğiz.

9.Ülkemizin geleceği olan öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım sorunlarının çözümü için çalışacağız.

10.Bu ülkenin aydınları olarak bilim ve teknolojiyi emekçi halkımızın hizmetine sunacağız.

Basın ve kamuoyuna duyurulur.

BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ

Genel Merkezimiz tarafından düzenlenen Bilirkişi 
Eğitimi, 16-18 Aralık 2011 tarihlerinde Mehmet 
Yüceler Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.  
Eğitimin açılışına Genel Sekreterimiz Kamil 
BAYRAM ve Genel Sekreter Yardımcımız Bülent 
TORUNBALCI katıldı. Genel Sekreterimiz Kamil 
BAYRAM açılışta kısa bir konuşma yaptı. 
Medar KALKAN, Enver ÇETİN ve Ayşe 
ÖZDEMİR tarafından verilen eğitim kapsamında, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Dışkapı 
Kampusunda arazi çalışması da yapıldı. Bu 
çalışmaya II. Başkanımız Doç. Dr. Melahat AVCI 
BİRSİN de katıldı. Eğitim 18 Aralık 2011 Pazar 
günü yapılan sınavla tamamlandı.  
Genel Merkezimiz tarafından 23-25 Aralık 2011 
tarihleri arasında II. Bilirkişi Eğitimi düzenlendi.  
Eğitimin açılışına Genel Sekreterimiz Kamil 
BAYRAM ve Genel Sekreter Yardımcımız Bülent 
TORUNBALCI katıldı. Genel Sekreterimiz 
Kamil BAYRAM kısa bir konuşma yaptı. ODA 
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER de, bir süre 
eğitime katılarak kursiyerlerin sorularını yanıtladı.  
Eğitim, Medar KALKAN, Enver ÇETİN ve Ayşe 
ÖZDEMİR tarafından verildi. 

ETKİNLİKLERİMİZ

 BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ İLE 
İLGİLİ TOPLANTILAR

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 2011 yılı Bilim, 
Hizmet ve Teşvik Ödülü adaylarını belirlemek üzere, 
3 Aralık 2011 Cumartesi günü ODA’mızda bir toplantı 
yapıldı.  Toplantıya Aday Belirleme Kurulu üyeleri; Prof. 
Dr. Ekrem KÜN, Prof. Dr. Serap PULATSÜ, Prof. Dr. 
Bülent GÜLÇUBUK, Prof. Dr. Erkan BENLİ, Prof. Dr. 
Ali ERYILMAZ, Prof. Dr. Mustafa ARLI, Prof. Dr. Ali 
İhsan ACAR, Prof. Dr. Aziz EKŞİ, Prof. Dr. Celalettin 
KOÇAK, ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER ve 
II. Başkanımız Doç. Dr. Melahat AVCI BİRSİN katıldı.  
Toplantıda, Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM da 
hazır bulundu. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Jürisi de, 27 Aralık 
2011 Salı günü ODA’mızda bir toplantı yaparak 
ödül başvurularını değerlendirdi.  Toplantıya ODA 
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, II. Başkanımız Doç. 
Dr. Melahat AVCI BİRSİN, Genel Sekreterimiz Kamil 
BAYRAM, ODA’mız adına Prof. Dr. Ekrem KÜN, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Ahmet Güray FERİZLİ, Prof. Dr. M. Sait ADAK, Prof. 
Dr. Şebnem ELLİALTIOĞLU, TARGEV’den Prof. Dr. 
Ali ERYILMAZ ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan 
Metin CAN katıldı

TMMOB ZMO  
ANKARA İLİ DELEGELERİ BELİRLENDİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 43. Dönem 
Ankara İli Delege Seçimi Genel Kurulu, 10 Aralık 2011 
Cumartesi günü saat 14.00’te ODA Başkanımız Dr. 
Turhan TUNCER tarafından açıldı. Saygı duruşunda 
bulunulmasının ardından Başkanlık Divanı oluşturuldu. 
Divan Başkanlığına oybirliğiyle Sait Beyhan ÇINGI, 
Başkan Yardımcılığına Ferit CİNER, yazman üyeliklere 
de M. Bülent TORUNBALCI ve Özgür SELVİ 
getirildiler.  Ankara İli Delege seçimlerinde basılı ve liste 
halinde blok oy kullanılmasına ilişkin olarak Başkanlık 
Divanı’na verilen öneri oybirliğiyle kabul edildi. Turhan 
TUNCER ve arkadaşları tarafından verilen ve ekinde 
52 adet adaylık başvuru dilekçeleri bulunan 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 11 Aralık 2011’de seçimlerin 
yapılması kararlaştırılarak toplantı sona erdirildi.  
ODA’mızda 11 Aralık 2011 Pazar günü yapılan seçimde 
Ankara Delegeleri belirlendi.
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GÖRSEL BASINDA ODAMIZ
ULUSAL KANAL: ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 14 Eylül 2011 
Çarşamba günü Ulusal Kanal muhabirinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine 
yönelik girişimler ile ilgili sorularını yanıtladı. ODA Başkanımız Dr. Turhan 
TUNCER,  19 Ekim 2011 günü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde et ithalatı 
yapılması ile ilgili olarak Ulusal Kanal’a röportaj verdi. ODA Başkanımız Dr. Turhan 
TUNCER, 1 Aralık 2011 tarihinde, Ulusal Kanal muhabiri ile bir röportaj yaparak, 
şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı görüşlerimizi aktardı.
IMC TV: ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 3 Ekim 2011 günü IMC TV 
muhabirinin GDO’lu ürünler ve Biyogüvenlik Kurulu’nun çalışmaları ile ilgili 
sorularını yanıtladı.
KANAL B: ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 12 Ekim 2011 günü Kanal 
B muhabirinin GDO’lu ürünler ve Biyogüvenlik Kurulu’nun çalışmalarıyla ilgili 
sorularını yanıtladı. ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 1 Aralık 2011 günü Kanal 
B muhabiri ile yaptığı röportajda, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerektiğini 
dile getirdi. ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Kanal B’de yayınlanan “Bizim 
Topraklar” Programının yapımcısı ve sunucusu Erdal KUMBASAR ile 22 Aralık 2011 

Perşembe günü bir röportaj yaparak, tarım sektörü açısından 2011 yılını değerlendirdi.
TRT: ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 13 Ekim 2011 Perşembe günü TRT Radyosu’nda “Ekonomi Günlüğü” adlı programa katılarak, Antalya’da meydana gelen 
sel felaketi, meyve ve sebze fiyatlarının yükselmesi ve tarım sigortaları konusunda ODA’mız görüşlerini dile getirdi. ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, 20 Ekim 
2011 Perşembe günü TRT Bu Toprağın Sesi Programı’na katılarak AB İlerleme Raporu’nda Tarım ve Gıda konusunda ODA’mız görüşlerini dile getirdi. Programa, Gıda 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bedia DEMİRÖZÜ ve Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Genel Koordinatörü Dr. Şaban AYDEMİR de 
konuk oldu.

ETKİNLİKLERİMİZ
 

ÖLDÜRÜLÜŞÜNÜN 33. YILINDA AKIN ÖZDEMİR ARAMIZDA... 
Adana’da 18 Aralık 1978 tarihinde öldürülen Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Kurucu Başkanı 
Akın Özdemir’in 33. ölüm yıldönümünde Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu’ndaki anma etkinliğine CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr.  Gökhan GÜNAYDIN, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Turhan 
TUNCER, Akın ÖZDEMİR’in eşi Mine ÖZDEMİR ve kızı Deniz ÖZDEMİR ile çok sayıda yurttaş katıldı. 

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Faili Belli Siyasi Cinayetler” konulu konferansta konuşan Eski Kültür 
Bakanı Fikri Sağlar; Akın Özdemir’in 33 yaşında öldürüldüğünü, cinayeti işleyenlerin belli olduğunu, 
aradan geçen 33 yıla rağmen arkasındaki güçlerin halen sır olduğunu söyledi. Akın Özdemir’in öldürülmesi 
olayını soruşturan Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul’un da öldürüldüğüne dikkat çeken Sağlar, “Akın 
Özdemir üç ayrı silahla öldürüldü. Bu silahları sıkanlar ortaya çıkarıldı. Ancak arkasındaki güç halen ortaya 
çıkarılmış değil. Akın Özdemir sömürüye karşıydı. Emeğe saygılıydı. Bu cinayetin arkadaşındaki güç halen 
belli değil. Dosya Emniyet müdürünün öldürülmesinden sonra kapatıldı. Soruşturmada görev alan polis ekibi 
de dağıtıldı. Bu cinayetleri, sistemi yürüten kim? Bu sorunun yanıtı devletin arşivlerinde var” dedi.

TBMM’de Susurluk komisyonunda görev aldığına dikkat çeken Sağlar, faili meçhul diye adlandırılan cinayeti 
işleyenleri ise, “Olağanüstü profesyonelce yapıyorlar. İyi eğitilmiş güçlü adamlar. Bu cinayetler gözdağı 
vermek ve intikam almak adına ve sistemi güçsüz kılmak adına yapılıyor” şeklinde tanımladı. 1992-1998 
yılları arasındaki faili meçhul cinayetlerle ilgili de bilgi veren Sağlar, 1992 yılında 5 bin 40 olan faili meçhul 
cinayetin 1998 yılına gelindiğinde 18 bin 390’a ulaştığına dikkat çekti. Sağlar, “Bu cinayetlerin arkasında bir 

yapı var. Devletin oluşturduğu bir yapı” dedi. Hrant Dink cinayetinin üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen Fikri Sağlar, Türkiye’de faili meçhul 
cinayet olmadığını söyledi. Sağlar, “Türkiye’de faili meçhul cinayet yok, faili belli cinayetler var. Türkiye’de açık sır var. Türkiye’de her yapılanın aslında 
devletin arşivlerinde yeri de var. Ama bütün mesele, o arşivlerden, onları indirebilmek, görebilmek ve gördükten sonra gereğini yerine getirebilmektir” 
şeklinde konuştu. Akın ÖZDEMİR 18 Aralık 2011 günü de ülkenin her köşesinden gelen dostları, ailesi ve yoldaşlarınca mezarı başında anıldı. Mezarı 
başında yapılan anmanın ardından Mersin’de adı verilen parkın açılışı gerçekleştirildi. 

•	 GDO’lu Hayvan Yemi Kullanmayan Yok! - Milliyet - 28.12.2011
•	 GDO’lu Yem Yiyen 4 Hayvandan 1’inin Sütünde GDO Var’ - Milliyet - 28.12.2011 
•	 GDO’lu Ürün İthalatına Tepki Büyüyor - Evrensel - 26.12.2011 
•	 Annelere Zulüm - Hürriyet - 25.12.2011 
•	 GDO’lu Yem Kullanan Şirketler Açıklansın! - Milliyet - 25.12.2011 
•	 GDO’ya Kim Evet Dedi? - Milliyet - 24.12.2011 
•	 “Tarımda Maksimum verim Hedefine Adım Adım”-Memleket - 24.12.2011 
•	 ‘Çocuklara Süt İçirmeyin’ Çağrısına Tepki - Hürriyet - 19.12.2011 
•	 Patatesin Fiyatı Artacak Mı?-Yenigün - 17.12.2011 
•	 Güneydoğu’Daki Son Yağışlar Çiftçiyi Sevindirdi - AA - 16.12.2011 
•	 İthal Hayvanlarda Hastalık Tehlikesi - Aydınlık - 10.12.2011 
•	 Cumhuriyetin Kazanımı Olan Şeker Fabrikaları Yaşatılmalı - Aydınlık - 01.12.2011 
•	 Şekerde Dışa Bağımlılık Artıyor - Evrensel - 01.12.2011 
•	 Türkiye Haşhaş Üretiminde Dünyaya Bedel - Dünya - 27.10.2011 

•	 Deprem Değil Rant Politikaları Yıkıyor! - Birgün - 26.10.2011 
•	 Felaket Günleri Sınav Günleridir - Evrensel - 26.10.2011 
•	 “Şimdi Ekin Ekme Zamanı”- Merhaba - 14.10.2011 
•	 GDO’lu Yemler Dalga Dalga Geliyor - Yeşil Gazete - 05.10.2011 
•	 GDO’lu Mısıra Onay veren Raporlara Tepki - Radikal - 05.10.2011 
•	 GDO’lu Ürünlerin Raporları Aynı - Bia Haber Merkezi - 05.10.2011 
•	 “Anız Yakmak” Toprağı Savunmasız Hale Getiriyor-Cumhuriyet - 30.09.2011 
•	 ‘Erdoğan Tarıma Dönse Gerçeği Görür’ - Cumhuriyet - 28.09.2011 
•	 HES’e Karşı Çıkana Dayak - Yeniçağ - 28.09.2011 
•	 “Tohum Ekimine Zaman Ayarı”-Konya Postası - 26.09.2011 
•	 ‘GDO’lu Ürün Kötüdür Ama İthal Edilebilir’ - Aydınlık - 14.09.2011 
•	 ‘GDO’lu Ürün Kötü, Ama İthal Edilebilir’ - Evrensel - 14.09.2011 
•	 ‘Yetkisi Yok, Karar Uzmanların Olmalı’ - Cumhuriyet - 9.9.2011

YAZILI BASINDA ODAMIZ
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BASIN AÇIKLAMALARI

24 Eylül 2011

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), piyasaya akaryakıt olarak arz edilen benzin türlerine, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yüzde 2, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 
de en az yüzde 3 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol ilave edilmesini kararlaştırmıştır. 
Bilindiği üzere Türkiye’de her yıl tüketilen mazotun yaklaşık ¼’ü tarım sektöründe kullanılmaktadır. Üreticilerimiz bir taraftan ÖTV ve KDV’lerle dünyanın en pahalı 
mazotunu tüketirken, diğer taraftan fosil yakıt kullanımı nedeniyle hiç istemeden yerkürenin ısınmasına katkıda bulunmaktadırlar. 
Bilim insanlarının ortaya koyduğu tablo, yerküremizin sera gazı salınımının geçmişle kıyaslanmayacak derecede artması nedeniyle ısındığını ve iklim kuşaklarının 150 
ile 500 km. kuzeye doğru kayma eğiliminde olduğunu göstermektedir Su kaynaklarımız hızla azalmakta ve kirlenmektedir Çevre felaketleri, kuruyan göller ve çölleşen 
topraklar sıradan görüntülere dönüşmektedir. 
Sürdürülebilir olmayan bu gidişin bir an evvel tersine çevrilmesi, tüm insan etkinliklerinin doğayla ve çevreyle dost bir zemine oturtulması gerekmektedir. 
Biyoyakıtlar, yenilenebilir enerji kaynağı niteliğiyle, bu alanda kullanılabilecek umut verici bir araç niteliğindedir. Bu çerçevede, bir taraftan üretici kendi ürettiği ürünün 
enerjiye dönüştürülmesi kapsamında ürününe talep sağlayacak, bunun yanında enerji maliyetini yarıya yakın düşürecek; diğer taraftan bir doğa faaliyeti olan tarımsal 
etkinliği ile çevreyi-yerküreyi tahrip etmeyecektir. 
Bununla birlikte, bu olumlu çerçevenin sorunsuz bir açılım olduğunu söylemek de mümkün değildir. 
En başta, biyoyakıt hammaddesinin yurtiçi üretimle karşılanmasında yaşanan yetersizliklerin altı çizilmelidir. Dışalıma dayalı bir biyoyakıt sanayi gelişimi, ulusal 
yararlara uygun sonuçlar üretemez. Bunun için, Türkiye’nin sulanabilir alan varlığının yatırımlar yoluyla artırılması ve sağlıklı bir üretim planlamasının gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 
Bunun yanında, tüm dünyada ortaya çıkan tehlikeli bir gelişme, bugün olmasa bile gelecekte, Türkiye için de önemli bir soruna yol açabilecek gibi gözükmektedir. 
Biyoyakıt hammaddesi üretimi için giderek artan oranlarda arazi tahsisi, temel gıda ürünleri üretimimizin arzını kısıtlamakta ve fiyatları yükseltmektedir. Bu süreç, 2 
milyon hektar alanı kullanılmayan ve 3.5 milyon hektar alanı da tahıl-nadas ikilemesinde her iki yılda bir boş bırakılan Türkiye arazi kullanım verileri dikkate alındığında, 
dikkatli bir planlama ve uygulama ile ülkemiz için sorun oluşturmayabilir. Ancak plansız ve hoyrat bir gelişim, ilk olarak yoksulların mutfağını vuracak ve istenmeyen 
sonuçlar doğuracaktır. 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak yetkilileri uyarıyoruz; biyodizel üretimi konusunda ithalatı reddeden ve uygun ekolojik alanlarda sağlıklı bir 
üretimi öngören tarım politikalarının mutlaka kurgulanması gerekmektedir. Aksi durumda tarımdaki yoksullaşma ve dışa bağımlılık giderek artacak ve çok 
tehlikeli boyutlara ulaşacaktır.
Kamuoyunun dikkatine sunarız. 
Saygılarımızla 
Dr. Turhan TUNCER

Başkan (Yönetim Kurulu adına)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) 19 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da yapılan Uzman ve Destek 
Personel Alımı Seçme Sınavı tam bir skandalla sonuçlanmıştır. 
TKDK’nin Ankara ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan lisans mezunu 144 kişinin nakil, 712 kişinin açıktan atanması; 
ayrıca önlisans mezunu 132 kişinin de yine açıktan atanması için düzenlenen sınav sonucu, toplam 988 kişinin kurum kadrolarına katılması planlanmıştı. 
Ancak hafta sonu Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde yapılan sınavda tam bir karmaşa yaşanmıştır. Saat 10.00’da başlayacak sınav için 9.30’da hazır bulunan 
uzman adaylarına önce yarım saat, sonra 1 saat gecikileceği duyurulmuştur. Adaylar ancak saat 11.00’de içeri alınmış, buna rağmen farklı sınıflarda farklı saatlerde sınava 
başlanabilmiştir. Hatta bazı sınıflara soru kitapçığı hiç verilmemiş, katılımcıların da dışarı çıkması engellenmiştir. Uzman adayları karşılarında açıklama yapacak herhangi 
bir yetkili bulamazken, bu gayri ciddi ortam büyük tepkilere yol açmıştır. 

Tüm bunların ardından TKDK tarafından “teknik aksaklıklar” nedeniyle sınavın iptal edildiği ve Aralık 2011’de yenileneceği duyurulmuştur. 
Kırsal kalkınmayı gerçekleştirme ve bu doğrultuda Avrupa Birliği ile uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları yönlendirme amacıyla kurulan TKDK’nin, personel 
alımı için düzenlenen basit bir sınavda bile böylesine yanlışlıklar yapması kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu sınavda yaşananlar, tarımsal kamu yönetiminin içine 
düşürüldüğü durumu da gözler önüne sermektedir. 
TKDK, adaylardan tekrar sınav ücreti alınmayacağını açıklamış olsa da, iptal edilen sınav için özellikle şehir dışından gelen meslektaşlarımızın maddi ve manevi olarak 
uğradıkları zararı kim telafi edecektir? 
TKDK’nin tarım ve kırsal kalkınma projelerini de, bu sınavdaki “ciddiyetiyle (!)” ele almadığını umut ediyor, önümüzdeki süreçte meslektaşlarımızın mağdur edilmemesi 
için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz. 
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 
Dr. Turhan TUNCER Başkan   
(Yönetim Kurulu a.)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı’na
Kurumunuzca, 19.11.2011 tarihinde 988 Uzman ve Destek Personeli alımı için yapılan sınav daha sonra iptal edilerek, 4 Aralık 2011 tarihine ertelenmiştir. Ancak aynı 
gün, yani 4 Aralık 2011 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından da Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
sınavı yapılacaktır. 
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sınavı aylar öncesinden duyurulmuş ve başvurular alınmıştır. Hem Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı’na, hem de kurumunuzca 
düzenlenecek sınava başvuru yapan çok sayıda ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi ve balıkçılık teknolojisi mühendisi vardır. Personel alımı sınavının 4 Aralık’ta 
yapılması halinde birçok meslektaşımız iki sınavdan birine giremeyecektir. Bu kapsamda, meslektaşlarımızın mağdur edilmemesi ve sınavın iptali için açılabilecek olası 
davaların önüne geçilebilmesi amacıyla sınav tarihinin değiştirilmesi gerektiğini bilginize sunarız. 24.11.2011
Saygılarımla 
Dr. Turhan TUNCER
Başkan

 TKDK SINAVINDAKİ SKANDAL KABUL EDİLEMEZ!                                                                                           21 Kasım 2011

BİYODİZEL, KURTULUŞ REÇETESİ Mİ, DIŞA BAĞIMLILIK ARACI MI? 
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16 Ekim Dünya Gıda Günü! Gıdaya dair güzel sözler 
söylemeyi arzu ettiğimiz bir gün. Ancak ne yazık ki, 
henüz bu günlerden uzağız… 
Dünya nüfusunun yaklaşık %13’ü kronik açlıkla 
mücadele ediyor. 1 milyar aç insan var yeryüzünde. 
Oysa biliyoruz ki; son 60 yılda 4 milyar dolayında artan 
dünya nüfusu, çevre sorunları ve iklim değişikliği gibi 
birçok olumsuz etmene rağmen bu topraklar hala bu 
nüfusu besleyebilecek durumda. Dünyadaki tarımsal 
üretim 30 yıl öncesine göre kişi başına % 17 daha fazla 
enerji üretiyor, her şeye rağmen! 
Ancak açlık sorunu büyüyor! 
21. Yüzyılda, dünya gıda gününe yine açlık konusu 
damgasını vuruyor. Dünya gıda günlerini kutlayamıyor, 
dünyadaki 1 milyar aç insanı konuşuyoruz yine. 
Peki yanlış nerede? Ne yapmalı da doyurmalı açları? 
Kalıcı çözümün yardımlarda ya da hibelerde olmadığı 
açıktır. Açlığın temel nedeni yoksulluk, adaletsiz 
dağıtım ve en önemlisi var olan ekonomik ve politik 
sistemdir. Gıda insan hayatı için vazgeçilmez bir 
ihtiyaç ve gıdaya ulaşım bir insanlık hakkı olmasına 
rağmen, gıda serbest piyasa koşullarında ticarete konu 
olan bir metadır. Üstelik gittikçe artan fiyatlara satılan 
bir meta... 
Hızlı büyüyen ekonomilerde talep tırmandığı, dünyada 
nüfus arttığı, biyoyakıt üretimi özendirildiği, tarımsal 
alanlar üzerinde baskı sürdüğü, iklim değişikliği 
etkileri arttığı sürece ve en önemlisi bu siyasi ve 
ekonomik anlayış devam ettikçe dünya gıda fiyatları 
da artacaktır. 
Fiyat artışları, BM’nin Milenyum Kalkınma Hedefleri 
arasında yer alan “açların sayısını 2015 yılına kadar yarı 
yarıya azaltma” sözünün tutulmasının imkansızlığını 
bir kez daha ortaya koymaktadır. Gerçekte, yoksul 
ülkelerin krizleri kendi başlarına aşabilmeleri için 
tarım sektörlerine daha fazla yatırım yapılması ve 
tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması 
gerekmektedir. 2010 yılında yoksul ülkelerin gıda 

ithalat faturası bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 
163 milyar dolara yükselmiştir. 
Bütün temel ürün fiyatlarının gelecek on yıldaki, 
geçtiğimiz on yıldaki ortalamalara göre artış hızları, 
hububatta yüzde 20, etlerde ortalama yüzde 50 
olarak tahmin edilmektedir. Fiyat dalgalanmaları 
ve artışları yüzünden çiftçilerin gelirinde meydana 
gelen istikrarsızlık, çiftçilerin gıda üretim kararlarını 
ve tüketicileri olumsuz etkilemektedir. Etkilemeye 
devam edecektir. Bu olumsuzluk ise çocukların, anne 
karnından itibaren hayatlarının ilk aylarında temel 
gıda maddelerini almalarını engelleyecek, gelecekte 
sağlıklı birer birey olma şanslarını ellerinden alacaktır. 
Tüketiciler için gıda fiyatlarını artıran ya da 
çiftçilerin eline geçen geliri düşüren kısa dönemli 
dalgalanmaların bir başka sonucu; üretim araçlarının 
satılması şeklindedir. 
Bütün bu gelişmeler bize şunu göstermektedir. Hayatını 
tarımda idame etmeye çalışan küçük üreticilerin çoğu 
üretim araçlarının el değiştirmesi ve gelir yoksunluğu 
nedeniyle tarımı terk etmektedir. Tarımsal üretimden 
uzaklaşan üretici, şehirlerde tüketici haline gelirken 
üretim ve satış ağları tekelleşmekte, tüketici gelirinin 
daha büyük kısmını kâr haddine dönüştürmektedir. 
Şehirlerde ortaya çıkan yoksulluk ve üretim araçlarının 
el değiştirmesiyle oluşan bölüşüm adaletsizliği 
toplumlarda açlığın ortaya çıkışını hızlandırmaktadır. 
Bu kısır döngü sömürgeciliğin başladığı dönemlerden 
beri devam etmektedir. Günümüz dünyasında ise, 
“küreselleşme” şeklinde ortaya çıkmaktadır. G-8, 
G-20 v.b. yapılar içerisinde yoksulluğu önlemeye 
yönelik olarak önerilen tarıma yönelik reçetelerin 
çoğunun gerçekçi olmadığı ve üretimi artırma yönünde 
yeni yatırım ve taahhütlerin, kapitalizmin günümüzde 
yaşadığı krizler göz önüne alınırsa, yoksul ülkelerin 
tarım sektöründe hızlı bir dönüşüm sağlamak üzere 
hayata geçirilemeyeceği açıkça görülmektedir. 
Açlığa karşı her ülkenin bağımsız bir reçetesinin 
bulunması gerekmektedir. Bunların dağıtımında 

ise, tekelleşmeyi ve sömürüyü önleyici yepyeni 
anlayışlara ihtiyaç bulunmaktadır. İthalatçılığın 
özendirildiği, üretimin hor görüldüğü ve dışlandığı bir 
dünyadan vazgeçip, kendi kaynaklarını en iyi biçimde 
kullanabilen yapılara dönüştürmek gerekmektedir. 
Ülkeler gıda güvencelerini sağlamak için üretmek 
zorundadır. Yaygın üretimin sağlanması son derece 
önemlidir.   Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin 
sağlanacağı politikalar eşliğinde kısa ve uzun vadedeki 
tarımsal üretim öncelikleri belirlenmelidir. 
Ülkemizde, 2007 yılı ve sonrasındaki fiyat artışlarının 
özellikle kırsal alanda yoksulluğu artırdığı ve toplumun 
yoksul kesimlerinde gıda harcamalarının artışına 
neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu artışların önemli bir 
nedeni beslenmede temel ürün olan buğdaydaki fiyat 
artışları ise, diğerleri tarımda yaşanan üretimsizlik 
sürecinin yarattığı yoksullukla kuraklığın etkilerinin 
birleşmiş olmasıdır. İklim değişikliği ve küresel 
krizlerin önümüzdeki dönemde kırsal kesimi daha da 
yoksullaştırmasından kaygı duymak gerekir. Krizlerin 
yaşandığı günümüzde bunları uygulamak için daha 
fazla dayanışma ve ortak akla ihtiyaç vardır. 
Tarım politikalarının temel hedefi, ülke nüfusunu 
nitelik ve nicelik olarak besleyebilecek bir tarımsal 
üretim düzeyinin sağlanması olmalıdır. Bu hedef 
üretim artışının, nüfus artış hızına eşit ya da ondan daha 
yüksek olmasıyla sağlanabilir. Bunun gerçekleşmesi 
de hepimizin bildiği gibi verimliğimizi artırmaktan 
geçer. Oysa ülkemizde üretimdeki artış hızı, nüfus 
artış hızının altında kalmış, dolayısıyla gıda açığı ve 
ithalata bağımlılık giderek artmıştır. 
Biz aşağıda imzası bulunan üç oda Başkanı olarak, 
dayanışma ve ortak akıl düşüncesinden hareket ederek, 
Türkiye’de insanların açlık sorunu yaşamaması ve 
geleceklerine güvenle baktıkları bir ülke yaratılması 
için politika uygulayıcılarını daha duyarlı olmaya 
çağırıyoruz. 
Bağımsız Türkiye için, bağımsız tarım ve gıda 
politikaları uygulanmalıdır! 

BASIN AÇIKLAMALARI

 30 Kasım 2011
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 29 Kasım 
2011 tarihinde yapılan ihalelerde, Türkiye Şeker 
Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait Kastamonu, 
Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker 
fabrikalarının yer aldığı (Portföy-C) için 656 milyon 
dolar; Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan Şeker 
Fabrikalarının yer aldığı (Portföy B) için de 266 
milyon dolar teklif verilmiştir. 
Bilindiği üzere ülkemizin toplam pancar şekeri 
talebinin yaklaşık % 50’si halen 25 fabrikası ile 
üretime devam eden Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
tarafından karşılanmaktadır. 
Şeker fabrikalarına yönelik olarak daha önce yapılan 
özelleştirme ihaleleri hakkında Danıştay tarafından 
2007, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında verilen yürütmeyi 
durdurma ve iptal kararlarına rağmen, özelleştirme 
konusunda ısrar edilmesi öncelikle hukuka ve kamu 
yararına aykırıdır. 
Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi halinde, daha önce 
Tekel fabrikalarının özelleştirilmesinde yaşandığı gibi 
birçoğunun kapatılacağı açıktır. Bu durumda 300 binin 
üstünde pancar çiftçisi pancar tarımından dışlanacak, 
13 binden fazla şeker fabrikası çalışanı işsiz kalacak, 

aileleri ile birlikte düşünüldüğünde bundan doğrudan 
etkilenenlerin sayısı 2 milyona ulaşacaktır. Yan 
sektörler göz önüne alındığında ise yaklaşık 6 milyon 
kişi şeker sektöründeki özelleştirmeden olumsuz 
etkilenecektir. 
İşsizliğin daha da büyümesine neden olacak bu durum; 
büyük şehirlerin varoşlarına olan göçü arttıracak, 
terör olaylarını tırmandıracak ve ülkemizin güvenlik 
sorunları önüne geçilmez bir hal alacaktır. 
Fabrikaların kapanması halinde Türkiye, şeker ve 
şekerin yan ürünleri olan melas, küspe, yem, alkol 
gibi ürünlerde de dışa bağımlı hale gelecektir. 
Türkşeker’in yan kuruluşları olan makine fabrikaları, 
Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası, Şeker Enstitüsü, 
Tohum İşleme Fabrikası gibi ender ve yetkin kuruluşlar 
da kapatılacak ve Türkiye başta mevcut sanayi 
tesislerine yönelik makine ve elektromekanik aygıtlar 
üretimi olmak üzere şeker ve tohum alanındaki Ar-Ge 
faaliyetlerinden vazgeçmek zorunda kalacaktır. 
Daha ucuza şeker üretildiği gerekçesi ile nişasta bazlı 
şekere tanınan ayrıcalıklar sürdürülecek ve sanayi 
şekeri tümüyle mısırdan elde edilen nişasta bazlı 
şekerlere dayandırılacaktır. Olası sağlık sorunlarının 
yanı sıra, NBŞ sanayi piyasasının % 75’ine çok uluslu 

şirketler egemendir, dolayısıyla üretilen katma değer 
de bunlara transfer edilecektir.
Sonuç olarak Türkiye, son yıllarda sürekli yükselen 
dünya şeker fiyatlarından şeker ithal etmek zorunda 
bırakılacak, pancar üreticisine verilmeyen kamu 
kaynakları, AB pancar üreticilerine, ABD ve Arjantin 
mısır üreticilerine, çokuluslu şirketlere aktarılacaktır. 
Böylece şeker sektörü tamamıyla dışa bağımlı 
kılınacak ve Türkiye pazar haline gelecektir. 
Bu nedenle, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi 
için yapılan ihaleler derhal iptal edilmeli, Türkşeker 
özelleştirme kapsamından çıkartılmalı ve 
teknolojik yenileme yatırımları ile Cumhuriyet’in 
kazanımı olan şeker sektörü güçlendirilerek 
yaşatılmalıdır. 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası hukuki zeminler 
de dahil her platformda konunun takipçisi olacaktır. 
Kamuoyuna saygılarımızla sunulur. 
 
Dr. Turhan TUNCER
Başkan (Yönetim Kurulu adına)

ŞEKERDE ÖZELLEŞTİRME; İŞSİZLİK, KAÇAKÇILIK VE İTHALATTA PATLAMA DEMEKTİR! 
İHALELER DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR!...  

 

Gıda Mühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisleri Odası
Petek ATAMAN 

Başkan
Mehmet BESLEME 

Başkan
Dr. Turhan TUNCER 

Başkan 

DÜNYA GIDA GÜNÜ’NDE KONUMUZ YİNE AÇLIK! 
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BASIN AÇIKLAMALARI

24.12.2011
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi 
İşletmesi, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar 
Birliği Derneği İktisadi İşletmesi ile Yumurta 
Üreticileri Merkez Birliği`nin başvurusu üzerine 
Biyogüvenlik Kurulu GDO`lu 13 mısır çeşidine yem 
amaçlı kullanılmak üzere izin verdiğini 23.12.2011 
tarihinde açıklamıştır.
Başvurunun yem sanayicileri, hayvan yetiştiricileri ve 
yumurta üreticilerini temsil eden derneklerin iktisadi 
işletmeleri tarafından yapılmış olması, bu GDO`lu 
mısırları kullanacak şirketleri kamufle etmektedir. Bu 
şekilde, tüm hayvancılık sektörü ve et, süt, yoğurt, 
peynir, yumurta gibi hayvansal ürünler ile bu ürünlerin 
içeriğini oluşturduğu binlerce gıda maddesi de risk 
altında  bırakılmaktadır. GDO`suz yem kullanan 
üreticiler de bu şekilde cezalandırılmaktadır, zira 
mevzuata göre GDO`lu yem ile beslenen hayvanların 
ürünlerinin etiketlenme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bunun sonucunda tüketici satın aldığı hayvansal 
ürünün GDO`lu olup olmadığını bilemeyecektir. 
Oysa ki, Biyogüvenlik Yasası GDO ve ürünlerinin 
tüketicinin tercih hakkını ortadan kaldırması halinde 
GDO başvurularının reddedileceğini söyler. GDO`lu 
yemle beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin 
etiket taşımaması, tüketicinin tercih hakkını doğrudan 
ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle verilen karar 
kanuna da aykırıdır.

Hangi anne GDO`lu yem ile beslenen hayvanın etini, 
yumurtasını, sütünü, bu sütten yapılmış yoğurdu ya da 
peyniri çocuğuna yedirmek ister? 
Anneler, bunu asla bilemeyeceksiniz!
Biyogüvenlik Kurulu tarafından bilimsel komitelere 
hazırlattırılan Sosyo-ekonomik Değerlendirme 
Raporlarında GDO`ların sindirim sisteminde 
sindirilemediği ve hücrelere kadar taşınabildiği, 
marketlerden alınan süt örneklerinde GDO`lu yemlere 
ait DNA`ya rastlanıldığı, pastörizasyon işleminin 
dahi bu DNA`yı yok edemediği açık bir şekilde 
belirtilmekte, GDO`ların sağlık riski yaratabileceği 
kabul edilmektedir.
Mısır, ülkemizde de yetiştirilebilen bir üründür. 
Ancak Tarım Bakanlığı mısır bitkisini desteklemek, 
verilen desteği artırmak yoluyla kendimize yeterliliği 
yakalamak varken, bunu yapmamakta, ülkemizi 
ithalata mahkûm etmektedir. Mısıra sağlanan desteğin 
son dört yıldır aynı seviyede kalması yüzünden 
ülkemize her yıl 500 bin ton ile 1 milyon ton civarında 
mısır ithalatı yapılmaktadır. 
Ancak bu durum yine de yapılacak mısır ithalatının 
GDO‘lu olmasını meşru kılmamaktadır. Dünyada 
üretilen mısırın sadece %29`u GDO`lu tohumla 
üretilmektedir, yani %71`i GDO`suzdur. Dolayısıyla 
uygulanan yanlış politikalar nedeniyle ortaya çıkan 
ithalat ihtiyacını GDO`lu mısır türleriyle gidermeye 

çalışmanın hiçbir meşru gerekçesi yoktur.
Kamuoyu görüşüne açılan bilimsel raporlara 15 
bin kişinin görüş bildirdiği Biyogüvenlik Kurulu 
Başkanı tarafından açıklanmıştı. Şimdi soruyoruz, 
bu görüşlerden kaç tanesi “EVET, BEN GDO 
İSTİYORUM” diyordu da Kurul GDO`lu mısırlara 
onay verdi? 
GDO`ya Hayır Platformu bileşenleri konuyla ilgili 
yaptıkları kampanya ile iki günlük süreçte 100 bin 
imza toplayarak bu imzaları Biyogüvenlik Kurulu`na 
ilettiler. Halkımızın GDO ve ürünlerini tüketmek 
istemediğini imzaları ve görüşleriyle net bir şekilde 
göstermesine karşın, Kurul bu izni neye göre verdiğini 
kamuoyuna derhal açıklamalıdır! Kamuoyu iradesini 
hiçe sayan bu GDO hayranlığının dayanağı bizlere 
açık bir şekilde izah edilmelidir!
Yem amaçlı ithal edileceği söylenen GDO`lu mısırların 
tarlalarımızda veya doğrudan gıda üretiminde  
kullanılması engellenebilecek mi? Halkımızı GDO`lu 
mısırlara muhtaçmış gibi gösterenleri ve buna izin 
verenleri kınıyor, tatminkar bir açıklama bekliyoruz; 
şayet verebilecekleri bir cevapları varsa! 
GDO`ya Hayır Platformu başta çocuklarımız olmak 
üzere halkımızı, hayvanlarımızı ve doğayı GDO ve 
ürünlerinin tehlikelerinden kurtaracak her türlü meşru 
mücadelesini yılmadan yürütecektir!
GDO`YA HAYIR PLATFORMU

GDO`YA KİM “EVET” DEDİ DE İZİN VERDİNİZ?

Sayın, M. Mehdi EKER

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, Personelin devri başlıklı Geçici 3 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasındaki düzenleme nedeni ile içinde meslektaşlarımızın da yer aldığı Bakanlığınız personelini mağdur edecek hususlar bulunmaktadır. 

Söz konusu düzenlemede, Bakanlık merkez teşkilatında Şube Müdürü ve Büro Müdürü unvanlı kadrolarda bulunanların, bu kadrolara ait özlük hakları saklı kalmıştır. 
Ancak Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık 
Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Araştırmacı kadrosuna atanmışlardır. 

 Bu uygulamayla;  

1- Bakanlık merkez teşkilatında Şube Müdürü ve Büro Müdürü kadrolarında bulunanların özlük hakları gözetilirken, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra 
teşkilatı ile Araştırma Enstitüsü idari kadrolarında bulunanların özlük hakları gözetilmemiş, mağduriyetlerine yol açacak bir uygulama gerçekleştirilmiştir.

 2- Mağduriyet iptal edilen kadrolar ile atanan kadrolara ait, özellikle özel hizmet tazminatı puanlarının farkından kaynaklanmaktadır. Şube müdürlerinin özel hizmet 
tazminat puanı 155 iken, Araştırmacı kadrosunun özel hizmet tazminatı puan 60’dır. İki kadro arasındaki 95 puanlık fark, 800 TL civarında bir ücret düşüşüne yol 
açmaktadır. 

3- Her ne kadar 639 sayılı KHK’de, aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödeneceği hükmü yer almışsa 
da, süreç içinde bu durumun söz konusu kişiler açısından mağduriyete yol açacağı açıktır. Buna karşın, Bakanlık Merkez teşkilatında şube müdürü kadroları korunmuş 
olanlar, her türlü zam ve tazminattan yararlanarak, herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır. 

4- Sayılan nedenlerle, içinde meslektaşlarımızın da bulunduğu Bakanlığınız personelinin, farklı uygulama nedeni ile uğrayacağı zararın telafi edilmesi amacıyla, 639 sayılı 
KHK’de yaşanacak mağduriyeti giderici düzeltmelerin yapılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını dilerim.

 Saygılarımla 

Dr. Turhan TUNCER

Başkan

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PERSONELİ İLE İLGİLİ YAZI

2004 yılından bugüne seksenden fazla kurumsal 
üyesiyle çevre, ekoloji, biyoçeşitlilik, insan ve hayvan 
sağlığını koruma mücadelesini, bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmalarını yılmadan sürdüren 
GDO`ya Hayır Platformu, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi EKER`e aşağıdaki 
yanıtı vermiştir:
 
27.12.2011
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi 
EKER, önceki gün bir gazeteye yaptığı açıklamada, 
GDO`lu mısırın yemlerde kullanılmasına ilişkin 
olarak, “Zarar verirse hayvana verir, buradan besine 
geçmez. GDO`nun ete, süte ve yumurtaya geçtiğini 
kanıtlayan bir tane bile bilimsel çalışma, veri yok. 
Zarar verirse o hayvanın kendisine veriyor” ifadesinde 
bulunmuştur.
Sayın Bakanın “Bu konuda bir tane bile bilimsel 
çalışma yok” sözü gerçeği yansıtmamaktadır. 

Birçok araştırma hayvan yemindeki bitki kloroplast 
DNA‘sının süte, yumurtaya ve ete geçtiğini ortaya 
koymuştur. 
İtalya`da Catania Üniversitesi Biyomedikal Bilimleri 
Bölümü`nden Agodi, Barchitta, Grillo ve Sciacca`nın 
yaptıkları araştırmada marketlerden alınan 12 
markaya ait 60 farklı süt örneği analize tabi tutulmuş 
ve analiz sonucu GDO`lu mısır ve soyayla beslenen 
hayvanlardan elde edilen bu sütlerin %25`inde GDO`lu 
DNA parçalarına rastlanmıştır. Pastörizasyon işleminin 
dahi bu GDO`lu DNA zincirini parçalayamadığı tespit 
edilmiştir. 
Öte yandan, “Zarar verirse hayvana verir” diyen Sayın 
Bakan, bu konuda çok haklıdır. GDO, yemler yoluyla 
hayvan dokusuna geçer ve bilimsel araştırmaların da 
gösterdiği şekilde hayvan bundan zarar görür.
Bu konuda, İtalya`daki Cattolica S. Cuore 
Üniversitesi`nden Raffaele Mazza önderliğinde bir 
grup bilim insanının yaptığı araştırmada, GDO`lu 

yemle beslenen hayvanların kanında, karaciğerinde, 
dalağında ve böbreğinde GDO`lu DNA`lar tespit 
edilmiştir. Ayrıca, Phipps, Deaville ve Maddison`ın 
yaptığı araştırmada ise süt ineklerinin, sütlerinde, 
kan ve dışkıları ile oniki parmak bağırsaklarında 
transgenik bitki DNA`sına rastlanmıştır. 
Bu bilimsel araştırmaların ışığında, Sayın Bakan`a 
soruyoruz: “GDO`lu yemden hayvan zarar görüyorsa, 
insanların zarar görmeyeceğinden nasıl bu kadar emin 
olabilmektesiniz?” 
Bizler, sayın Bakan`ın enerjisini, GDO`lu yemleri 
övmek ve ithalatına olanak sağlamak yerine, tarım 
politikalarını düzeltip mısır ve soya üretiminde 
kendimize yeterliliği yakalamak konusunda 
harcamasını beklerdik.
Saygılarımızla
GDO`YA HAYIR PLATFORMU

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANI`NA ZORUNLU YANIT
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Madde 1. Yeni düzenlemede “kırsal alan” da yapı denetimine dâhil edilmiş gibi görünmektedir. Bu anlamda kırsal alanda yapılan tarımsal yapıların denetimi de söz konusu 
olacaktır. (Örneğin büyük kapasiteli entegre hayvancılık tesislerinin yanında, belediye sınırları içerisinde kalan daha küçük kapasiteli hayvancılık tesisleri, ürün depolama 
yapıları ve benzerleri gibi.)  

Bugüne kadar ne yazık ki tarımsal yapılar denetlenmiyordu. Bu nedenle, tarımsal yapıların planlanması, projelenmesi ve inşaatında çoğunlukla bu konuda (hatta dört yıllık 
lisans eğitimi bile) eğitim almamış kişiler sorumluluk ve görev alıyorlardı. Yapı denetimi yetersiz hatta hiç olmadığından, hatalı yapılan yapılarda tarımsal üretim istenilen 
düzeyde gerçekleşememekte ve yapılan yatırımlar da boşa gitmekteydi. Bu düzenleme ile daha sağlıklı, amacına uygun ve güvenli yapıların inşa edilmesi gerçekleşecektir 
diye ümit edilebilir. Ancak, kırsal konutların ve tarımsal üretim amaçlı yapıların denetlenmesinde tarımı ve yapıyı bilen Ziraat Mühendislerinin görev alması ile bu temenni 
gerçekleşebilir elbette.   

Bu düzenlemenin yayınlanmasının ardından, 12.Eylül.2011 tarihli ilgili Bakanlık açıklamasında, ...köy yerleşik alanı içerisinde ve mezralarda yapılan konut, entegre 
tesis gerektirmeyen tarımsal üretim ve köy toplum yapıları için yapı ruhsatı aranmayacağı belirtilmektedir. Ancak tüm sorumluluk bu yapıları projeleyen mimar ve 
mühendislere bırakılmakta, etüt ve projeleme aşamalarında valilik ve ilgili muhtarlık onayı alınması … öngörülmektedir. Anlaşılıyor ki, bu açıklama yapılırken, Ülkemizin 
ortalama tarımsal işletme büyüklüğü, işletme başına düşen hayvan sayısı ve tarım arazisi büyüklüğü göz önüne alınmamıştır. Ülkemizdeki tarım işletmelerinin büyük 
bir bölümü orta ölçekli aile işletmeleri niteliğindedir. Bu nedenle çoğu entegre tesis özelliği göstermemektedir. Bitkisel ve hayvansal üretimin yoğun olarak yapıldığı ve 
işletmelerin büyük bir kısmının da orta ölçekli aile işletmeleri olduğu alanlardaki tarımsal yapıların etüt ve projelenmesi aşamalarında yapılan hatalar (gübre yönetimi, 
yapıların tarımsal üretimin amacına uygun planlanmamış olması gibi) bu alanlarda geri dönülmesi imkânsız sorunlar ve üreticiler için mali kayıplar yaratmaktadır. Bu 
bağlamda, entegre nitelikte olmayan tarımsal üretim yapılarının hem çevreye hem de yapı özelliğiyle içerisinde yaşayan canlıya ve çiftçiye zararları fazla olmaktadır. Bu 
nedenle, düzenlemede köy yerleşik alanlarının ve bu alanlardaki tüm yapıların da ruhsat ve denetime tabi tutulmaları gerekmektedir. Nitekim denetime tabi tutuluyormuş 
gibi gösterilen ancak denetlenmeyen bu yapıların yaşanan bir çok depremde can ve mal kaybına neden olduğunu da bilmekteyiz. Bu sonuç da mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır.     

 Madde 1’in uygulanmasında;

l) Denetçi mimar ve mühendis: İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarları,.. 

Yukarıdaki maddenin açıklaması: Yeni düzenleme ile kırsal alandaki tarımsal yapıların da denetime alınması öngörüldüğüne göre, uygulamada denetçi olabilecek 
mühendisler içerisine, Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin de dâhil edilmesi gerekmektedir. Tarımsal yapılar, bitkisel 
ve hayvansal üretime yönelik yapılardır. Planlanması, projelenmesi ve inşaatında uyulması gerekli bir dizi ilke ve kurallar söz konusudur. Bu bağlamda, tarımsal yapıların 
planlanmasından inşaatına ve uygulama aşamalarına kadarki süreçte yapıyı denetlemeye yetkili mühendislerin tarımsal üretim ve tarımsal yapılar konularında uzman 
olmaları gerekmektedir. Nitekim Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri dört yıllık Lisans eğitimleri boyunca tarımsal 
yapıların planlanması, projelenmesi, inşaatı, uygulanması ve bu yapıların faaliyete başladıktan sonraki dönemde izleme ve değerlendirmelerinin yapılmasına ilişkin bir dizi 
dersler ve bu derslerin uygulamalarını almaktadırlar. Burada “ilgili mühendis ve mimar odaları…” Cümlesinin açılarak diğer mühendisliklerin yanına Tarımsal Yapılar ve 
Sulama Bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin de eklenmesi gerekir.

Diğer taraftan “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük”ün “Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar” başlıklı 19 uncu maddesine göre ziraat fakültelerinin 
toprak ve tarım makineleri bölümlerinde görmüş olan ziraat mühendisleri de yukarıda sayılan hizmetleri yapmaya yetkilidirler.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun’da yapılan yeni düzenlemelerin Ziraat Mühendisleri Odası’nı ilgilendiren kısmı yukarıda yapılan açıklamalardır. Ancak Yapı Denetimi 
Kanunu ve bu kanunun uygulanmasında, Ülkemizin tarımsal üretim ve tarım işletmeleri karakteristikleri göz önüne alınmalı ve farklı özelliklerdeki tarımsal yapıların 
denetlenmesinde izlenecek aşamalar, yönetmelik biçiminde etraflıca belirtilmelidir.

GÖZLEME DAYALI TOPRAK ANALİZİ BİLİMSEL OLABİLİR Mİ?  
Tarih: 05.10.2011

Sayı: 2291

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

(Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığına)

Gölet sulama projeleri kapsamındaki toprak ve drenaj etüd çalışmalarıyla ilgili olarak teşkilatınıza göndermiş olduğunuz 26.08.2011 gün 2011/15 sayılı genelgeniz 
ODA’mızca incelenmiştir. 

Söz konusu genelgede, geçmişte olduğu gibi su analizlerine devam edileceği, buna karşın toprak analizi yapılmayacağı, toprak özelliklerinin gözleme dayalı olarak tespit 
edileceği belirtilmektedir. 

Toprak analizleri ile ilgili uygulama değişikliği yapılmasının, sadece zamandan kazanç amacını taşıdığının genelgenizde belirtiliyor olması işin en ilginç yanını 
oluşturmaktadır. 

Genelgenize göre etüdler sırasında toprak profili görsel olarak incelenecek, toprağın kimyasal özellikleri hakkında gerek duyulan veriler, Mülga Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü “Arazi Varlığı İl Envanter Raporu”ndan alınacak, laboratuvarda yapılması gerekli hesaplamalar yerine literatür değerleri esas alınacaktır.   

2011/15 sayılı genelgede yer alan bu “bilimsel” yöntemi belirleyen yetkilileri kutlar ve söz konusu “bilimsel” yöntemin yararlı olmasını dileriz. 

Saygılarımızla  

Dr. Turhan TUNCER

Başkan 

ODA’MIZIN YAPI DENETİM HİZMETLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ
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ODA’MIZIN 2011/5 SAYILI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN 
İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ’NDE YAPILMASI GEREKLİ 

DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ
Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

İthal ürünlerin üretildiği yerde HACCP denetimi yapılmadığı müddetçe laboratuar analizleri ile sınır kontrolü veya Pazar kontrolü 
bilimsel olarak mümkün olamamaktadır. Ulusal mevzuatımıza göre ülke içindeki firmalarda HACCP kontrol zorunlu hale gelmiştir. 
AB bu HACCP kontrolünü ülkemizde gelip yapmaktadır. USA FDA denetçileri ülkemize gelip yerinde kontrol yapmaktadır. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ithal ürünlerinde bu denetimi yapmamaktadır. Bu ulusal gıda sanayimizin, ithal mal üreten tesislere karşı haksız 
rekabet ile karşı karşıya kalması demektir.  

 

Bakanlık, hijyen ve sağlık 
açısından; her ürünle ilgili 
onaylanmış ülke ve tesis 
listelerini hazırlamalı ve 
kontrol belgesi kapsamı 
dışında kalacak tesis ve 
ürünleri listelemelidir  

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

EK–8 Malın menşe ülkesi:  Malın Orijini ilave edilmeli. Orijin değişmez fakat menşei değişebiliyor. Sağlık ve 
Hijyen açısından kontrol edilmek amacıyla kontrol belgesinde yer almalıdır.  

Ek–6/B  : Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su 
Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)   

13.02 Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik 
maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar -agar, 
bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar 
ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun 
olmasın) (YGSKGTE)

Sanayi tipi mi? yoksa gıda tipi mi? olduğunu yalnız analiz ile anlayabiliyoruz. 
Piyasada sanayi tipleri çok ucuza gıda tipi olarak satılabiliyor. Sınır kontrolleri 
denetçi kontrolüne bırakılmamalı. Genel olarak kontrol belgesi kapsamında olmalı.

EK 6-A kapsamına dahil 
edilmelidir.

15.11 Palm yağı ve fraksiyonları (rafine 
edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

Ülkemizde ve Dünyada kırmızı pul biberde SUDAN boyası skandalı yaşanmıştır. 
Kaynağı ithal edilen palm yağlarıdır. Ülkemiz ihracatını kötü etkilemiştir. 
İnsan sağlığı içinde gıda güvenlik tehlikesi içerebileceğinden kontrollü ithalat 
yapılmalıdır. Sınır kontrollerinde sadece denetçi kontrolüne bırakılmamalıdır.

EK 6-A kapsamına dahil 
edilmelidir.

23.02 Hububat veya baklagillerin elenmesi, 
öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması 
sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer 
kalıntılar (“pellet”) halinde olsun olmasın 
(YGSKGTE)

Fusarrium toksinleri ülkemizde yeni mevzuatımıza girmiştir.(AB uyumu 
çerçevesinde).
Amerika Birleşik Devletlerinde üretilen Buğdayın %55’ i sadece bu tehlikeden dolayı 
GIDA SANAYİNDE kullanılmadığı ve bu tehlikenin yarısının (%50) sinin kepekte 
kaldığı düşünüldüğünde ve dünyanın en çok unlu mamuller tüketen ülkesi olmamız 
gerekçesi ile Sınır kontrolleri denetçi kontrolüne bırakılmamalı. Genel olarak kontrol 
belgesi kapsamında olmalı

EK 6-A kapsamına dahil 
edilmelidir.

27.10 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur 
olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla 
petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde 
edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, 
atık yağlar (YGSKGTE)
(2710.91.00.00.00 “Poliklorlu bifeniller 
(PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya  
polibromlu bifenilleri (PBB’ler) içerenler”,
2710.99.00.00.00 “Diğerleri” hariç)

PCB ler Avrupa birliğinin 3 büyük krizinden birisi olup Belçikada kümes hayvanları 
öldükten sonra fark edilmiştir. Sonuçta ülkemizde dahil olmak üzere pek çok dünya 
ülkesi Belçika orijinli gıda maddelerinin çoğuna (örn:çukulataları da dahil olmak 
üzere) ithal yasağı tedbiri uygulamıştır. Bu yağlar kontrolsüz ithal edilmemelidir. 
Sınır kontrolleri denetçi kontrolüne bırakılmamalıdır. Genel olarak kontrol belgesi 
kapsamında olmalıdır.

EK 6-A kapsamına dahil 
edilmelidir.

35.01 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein 
türevleri; kazein tutkalları (YGSKGTE)

Sanayi ve Gıda tipi çeşitleri vardır. Sınır kontrolleri denetçi kontrolüne 
bırakılmamalıdır. Genel olarak kontrol belgesi kapsamında olmalıdır.

EK 6-A kapsamına dahil 
edilmelidir.

39.24 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, 
diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (YGSKGTE) Sınırdan gıda tipi olduğu genel olarak/sistematik kontrol edilmelidir. EK 6-A kapsamına dahil 

edilmelidir.

3925.10.00.00.00 Hacmi 300 litreyi geçen 
sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar 
(YGSKGTE)

Sınırdan gıda tipi olduğu genel olarak/sistematik kontrol edilmelidir. EK 6-A kapsamına dahil 
edilmelidir.

4017.00.00.99.11 Sağlığa, tıbba ve cerrahiye 
mahsus eşya (YGSKGTE)

Eldivenler Nitril eldivenler gıda için uygun, Latex eldivenler bazı ülkelerde 
yasaklanmıştır.  Kontrol edilmez ise gıdaya bulaşabilmektedir.

EK 6-A kapsamına dahil 
edilmelidir.
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PATATES, SEN NEYMİŞSİN?
 Bu da şimdi nereden çıktı diye düşünülebilecektir. Böyle bir soru, aklımızda olmayan bir soruydu. Resmi Gazete’de 24 Eylül 2011 tarihinde yayımlanan iki yönetmelik 
sonrası böyle bir soru aklımıza düştü. Söz konusu Yönetmelikler; Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik ile Patates ve Domateste 
Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik. 

Patatesle ilgili yönetmelikler yeni çıkan bu iki yönetmelik olsaydı, başlıktaki sorunun aklımıza gelmeyeceğinden kuşkunuz olmasın. Ancak 29.04.2009 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanmış Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelik ile 10.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış Tohumluk Patates 
Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğini göz önüne getirince, sizin aklınıza, bizim aklımıza gelen soru gelmez miydi?  Ya da bizim kadar iyi niyetli olmayıp, 
Bakanlıkta gizli bir “patates örgütü” mü var sorusu aklınıza gelirdi?  

Bakanlığın her türlü öneriye kapıları kapattığı, getirilen önerileri ciddiye almadığı, çoğu zamanda görüş alma ihtiyacını bile duymadığı bir süreçte, kendimizi paralayarak 
bilimsel ve teknik öneriler getirme yerine, mizahi bir yaklaşımla konuyu ele almayı denedik. 

 Mevzuat düzenlemeleri neden yapılır?

Kamu kurumları çalışma alanı ile ilgili konularda uygulamaya ilişin esas ve usuller ile yasak, sınırlama ve sorumlulukları belirtmek amacıyla çeşitli düzenlemeler yaparlar. 
Bu düzenlemeler, uygulamalara ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması ve sağlıklı bir kamu idaresi açısından gerekli ve önemlidir. 

Yasalar yasama organı tarafından yapılırken, yönetmelikler yürütmenin çeşitli düzeylerdeki (Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve çeşitli kamu idareleri gibi) birimleri 
tarafından hazırlanır. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler üçüncü kişiler açısından bağlayıcıdır. Kamu idareleri bu nedenle, birçok yükümlülük getiren, dayanağı 
olan yasalardan kaynaklanan yaptırım etkisi bulunan yönetmeliklerin, muhatapları tarafından bilinmesi ve takip edilebilmesini kolaylaştırıcı bir yaklaşımda bulunmak 
zorundadır. 

Düzensizliği ortadan kaldırmak için bir düzenleme yapılırken, aynı konuda çok sayıda düzenleme olmasından kaynaklanan bir mevzuat kirliliğine yol açılmamalıdır. 
Herhangi bir konuda ihtiyaç duyduğu düzenlemenin ne olduğunu öğrenmek isteyen bir kişinin, aynı konuda birden fazla düzenleme olması halinde, bu düzenlemelerden 
hepsine ulaşabilmesinin ve haberdar olmasının zorluğu ortadadır. Bu zorluk sadece vatandaşlar açısından değil, kamu idaresinin her düzeydeki biriminde çalışanlar 
açısından da geçerlidir. 

Konumuz olan patatesle ilgili dört ayrı düzenlemeye bakıldığında, tüm bu düzenlemeler bir yönetmelik için de niçin düzenlenmez sorusu, herkesin aklına gelecek ilk soru 
olmaktadır. Her biri aynı Bakanlık tarafından çıkarılmış olan bu yönetmeliklerin birleştirilmesi önünde herhangi bir teknik veya hukuki bir engel de bulunmamaktadır. 

 Söz konusu yönetmeliklerden en eskisi olan Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmeliğin dayanak maddesine bakıldığında,  5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu olduğu görülmektedir. 

Bu durumda Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelik, dayanağı ortadan kalktığı için yok hükmündedir. Her ne kadar, 5996 sayılı Kanun ile 6968 
sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa yapılan atıfların, 5996 sayılı Kanuna yapıldığı düzenlenmişse de, söz konusu yönetmeliğin İdari yaptırımlar başlıklı 9 
uncu maddesinin, doğrudan 6968 sayılı Kanundaki düzenlemelere gönderme yapması karşısında, bu hüküm anlamsız kalmaktadır. 

Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelik ile alana ilişkin bir düzenleme yapıldığına ve bir ihtiyaç karşıladığına göre, Bakanlığın öncelikli yapması 
gereken, bu yönetmeliği 5996 sayılı Kanunu dikkate alarak güncellemesidir. Bu güncelleme ihtiyacının, alana ilişkin yeni çıkan ihtiyaçlar nedeniyle, yeni yönetmeliklerin 
hazırlanması sırasında dikkate alınmamış olmasının izahı zordur.  Burada akla gelen ilk yanıt, 29.04.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan her iki yönetmeliğin 
dayanak maddesinde yer alan AB direktifleridir. Aslında bu yaklaşım, kamuda artık bir hastalık haline gelen, her AB direktifine karşılık gelen bir yönetmelik çıkarma 
kolaycılığı ve zihni teslimiyetçilik anlayışının en tipik göstergesidir. Bu anlayışın bir yansıması olarak AB direktifleri –ki bizde karşılığı aslında tebliğ veya yönergedir- 
tercüme edilmekte ve bu halleri ile hiçbir sorguya gerek kalmadan yayımlanmaktadır. Bu düzenlemelere konuyla ilgili mevcut düzenlemeler içinde yer verilmesi, konu ve 
anlam bütünlüğünün sağlanması gibi bir zahmete (!) girmeyen kamu idareleri, işin kolaycılığına kaçmaktadır.

 Düzenlemeler kimin için yapılır?

Yukarıdaki tespitimize tipik bir örnek olarak 15.09.2011 tarihinde yayımlanmış Karanfil Yaprak Bükenleri İle Mücadele Hakkında Yönetmelik ile San-Jose Kabuklu Biti 
İle Mücadele Hakkında Yönetmelik gösterilebilir. 

Bir sayfalık Karanfil Yaprak Bükenleri İle Mücadele Hakkında Yönetmelik incelenecek olunursa, yönetmeliğin üç maddeden oluşan, ikinci bölümü dışındaki diğer 
maddeleri; Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İdari yaptırımlar, Yürürlük, Yürütme başlıklı klasik yönetmelik maddeleridir.

San-Jose Kabuklu Biti İle Mücadele Hakkında Yönetmelik için de benzer bir durum söz konusudur. Hatta bu yönetmelikle ilgili daha da vahim bir durum bulunmaktadır. 
Dayanağı yine bir AB Direktifi (2006/91) olan bu yönetmeliğin çevirisi yapan, sadece İngilizce bildiğinden olacak, Ziraat Fakültesi birinci sınıf öğrencisinin bile 
bilebileceği Latince terimleri, bilemediğinden, asıl metindeki orijinal halleri ile bırakmıştır. AB metinlerini değiştirilemez ve dokunulamaz olarak gören yaklaşım, yapılan 
çevirinin olduğu gibi yönetmeliğe yansımasına seyirci kalmıştır. Zannedersiniz ki, bu metin uygulamada değil, bilimsel bir makalede kullanılacaktır.

Yönetmelikteki asıl metin 
Sürvey

MADDE 5: (2) San-jose kabuklu bitinin ortaya çıkışını tespit etmek amacıyla en az yılda bir kez öncelikle cydonia, juglans, malus, prunus, pyrus, ribes ve vitis gibi 
meyve fidanları ve ikincil olarak da acer, cotoneaster, crataegus, euonymus, fagus, ligustrum, populus, rosa, salix, sorbus, syringa, tilia ve ulmus gibi konukçu bitkiler 
ve meyveleri kontrol edilir.

Asıl metinde yer alan Latince isimlerin Türkçe karşılıkları

(2) San-jose kabuklu bitinin ortaya çıkışını tespit etmek amacıyla en az yılda bir kez öncelikle cydonia (ayva), juglans (ceviz), malus (elma), prunus (badem), 
pyrus (armut), ribes (Frenk üzümü) ve vitis (asma) gibi meyve fidanları ve ikincil olarak da acer (akçaağaç), cotoneaster (dağ muşmulası), crataegus (alıç/
akdiken), euonymus (taflan), fagus (kayın), ligustrum (kurtbağrı), populus (kavak), rosa (gül), salix (söğüt), sorbus (üvez), syringa (leylak), tilia (ıhlamur) ve 
ulmus (karaağaç) gibi konukçu bitkiler ve meyveleri kontrol edilir.

Benzer konuları aynı mevzuatlar içinde toplamak yerine, her akla geleni mevzuat haline getirmek, aynı konuda benzer yönetmelikler çıkarmak, 2011 yılı için verdiğimiz 
örneklere bakılıp, bu yılın modası (!) gibi algılanmamalıdır. Ya da Bakanlıkta çıkarılan her yönetmelik için prim mi alındığı sorusu akla gelmemelidir. Bu sorun, özellikle 
Bakanlığın bitki koruma ile ilgili birimlerinde görülen ve başka birimlere yayılma endişesi duyduğumuz bir durumdur. Aşağıdaki çizelge incelenecek olunursa, kaygımıza 
bir nebze olsun hak verilecektir:

ODA GÖRÜŞLERİMİZ
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Çizelge-1 Bitki Koruma ile İlgili Yürürlükte Olan Yönetmelikler 

Yönetmeliğin Adı Resmi Gazete Tarihi
Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği 21.04.2011
Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği 20.05.2011
Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik 25.03.2011
Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 25.03.2011
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik 10.03.2011
Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 20.03.2011
Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.07.2011
Bitki Pasaportu Sistemi Ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik 12.01.2011
Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesine Dair Yönetmelik 12.05.2010
Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik 02.04.2011

Sonuç olarak

Kamu idarelerinin yönetmelik veya herhangi bir düzenleme yaparken, “ben yaptım, oldu” gibi bir lüksleri yoktur. Yapacakları düzenleme ile ilgili olarak konuyla ilgili 
çevrelerin görüşlerini almak ve bunları dikkate almak gibi bir zorunlulukları ve sorumlulukları vardır. Mevzuatların bilinebilirliği ve izlenebilirliği konusunda iki farklı 
sorun bulunmaktadır. Bunlardan birincisi aynı konuda çok sayıda mevzuat olmasıdır. İkincisi ise konu ile ilgili çevrelerin görüşlerini dikkate alınmayarak, yayınlanmış 
bir mevzuatta sürekli değişikliğe gidilmesidir. Her iki durumda da mevzuat kirliliği ortaya çıkmakta, bu durum düzenlemelerin bilinebilirliği ve izlenebilirliğinin güçlüğü 
nedeni ile mağduriyetlere ve sorunlara yol açmaktadır. 

Son dakika notu:

Biz tam yazımızı hazırlayıp bitirdik diyorduk, ama Bakanlığın çalışma hızına yetişmek mümkün değil. Biz düşünüp taşınana kadar, 3 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’de 
patatesle ilgili yeni bir yönetmelik daha yayınladı: “Patates Kist Nematodları İle Mücadele Hakkında Yönetmelik”. Elimizi çabuk tutmazsak yazımıza birçok son dakika 
notu eklemek zorunda kalacağız korkusu ile daha fazla oyalanmadan yazımızı yayınlamaya karar verdik. 

Son Yönetmelikle ilgili olarak da teknik değerlendirmeye girmeden, sadece bir konuya değinmek istiyoruz. San-Jose Kabuklu Biti İle Mücadele Hakkında Yönetmelik 
için dikkat çektiğimiz, Latince terimlerin Türkçe karşılıklarının verilmemesinin, bu Yönetmelikte de, bir kez daha tekrarlandığı görülmekte. Metin içinden göndermelerin 
yapıldığı Ek-1’e bakıldığında aşağıdaki liste yer almaktadır. 

Biz yine çalışmayı yapan arkadaşlarımıza katkı olur düşüncesi ile listede yer alan bitkilerin Latince isimlerinin karşılığını aşağıdaki çizelgede veriyoruz:

(1) Köklü konukçu bitkiler  
Capsicum spp., Kırmızı Biber
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Domates
Solanum melongena L. Patlıcan
(2) a) Köklü diğer bitkiler:  
Allium porrum L., Pırasa 
Beta vulgaris L., Pancar
Brassica spp.,         Lahanalar
Fragaria L., Çilek
Asparagus officinalis L Kuşkonmaz
b) Ek-3 Bölüm ……  
Allium ascalonicum L., Arpacık soğanı
Allium cepa L., Soğan
Dahlia spp., Yıldız çiçeği
Gladiolus Tourn. Ex L., Glayöl
Hyacinthus spp., Sümbül
Iris spp., Süsen
Lilium spp., Zambak
Narcissus L., Nergis
Tulipa L Lale

Patatesle ilgili bu kadar yönetmelikten bahsedince, neyin ne olduğu iyice karışmaya başladı. Bitki Koruma ile ilgili yürürlükte olan yönetmelikler gibi patatesle ilgili olan 
yönetmeliklerin de bir çizelge halinde görülmesi, bu konuda vurgulamaya çalıştığımız durumu göz önüne sermesi açısından yararlı olacaktır.

Çizelge-1 Patates ile İlgili Yürürlükte Olan Yönetmelikler 

Yönetmeliğin Adı RG Tarihi
Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelik 29.04.2009

Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği 10.04.2011

Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik 24.09.2011
Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile 
Mücadele Hakkında Yönetmelik 24.09.2011

Patates Kist Nematodları İle Mücadele Hakkında Yönetmelik 03.10.2011
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TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA  

İlgi: 27.10.2011 tarih ve 1766 sayılı yazınız, 

 İlgi yazınız ve eki, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin 25 Ekim 2011 tarih ve 270 sayılı yazısı incelenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı’nın, Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde verilen Bilirkişi Yetki Belgesi’ne denk bir belge olarak kabul edilmesi konusundaki görüşümüz ekte sunulmuştur. 

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun, Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma 
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin incelenmesi sonucunda;

2499 Sayılı Kanun’un amacının, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak için sermaye 
piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemek olduğu ve Değerleme 
Uzmanlarının, karlılık ilkeleri doğrultusunda bilirkişi raporları düzenlemesinin söz konusu olacağı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun  amacının ise kamu yararının 
gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak 
işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında 
taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenlemek olduğu görüldüğünden 
her iki kanunun amacının farklı olduğu,

2499 Sayılı Kanun kapsamında belge alan değerleme uzmanlarının hepsinin Mimar, Mühendis ile Şehir ve Bölge Plancıları olmadığı, farklı meslekten oldukları (Sosyolog, 
Matematikçi vs.) düşünüldüğünde, bunun Kamulaştırma Kanununa ve ilgili Yönetmeliğe aykırı olduğu,

24/11/2006 tarih, 26356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin 
Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinde yer alan “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, Yönetmelikle amaçlanan bilirkişi yetki belgesi 
denkliğinde belgeye sahip olduklarını iddia ederek, Birliğe başvuruda bulunanların, bu belgelerinin Birlik tarafından da denkliğinin kabul edilmesi halinde denkliği kabul 
edilen belge, bu Yönetmelik uyarınca verilmiş belge gibi işlem görür.” Hükmüne göre de denklik için başvurusu süresinin geçmiş olduğu,

Dikkate alındığında, denklik isteminin kabul edilmesi mümkün olmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kamulaştırma davalarında görev alan Ziraat Mühendisleri, kamulaştırmaya konu arazilerin değerlemesini yapmaktadırlar. 
Bu değerleme, arazideki tarımsal faaliyet esas alınarak yapılan hesaplama sonucu olmaktadır. Hesaplamalarda tek yıllık bitkiler, çok yıllık bitkiler, meyvelikler, kuru 
tarım, sulu tarım gibi birçok faktör söz konusu olmaktadır. Arazinin tamamen kamulaştırması dışında elektrik hatları, boru hatları geçmesi gibi irtifak hakkı uygulamaları 
ise farklı bir değerlemeyi gerektirmektedir. Temel bir mesleki eğitimi olmayanların, arazi değerlemesi ile ilgili bu konularda bilirkişilik yapamayacağı kuşkusuzdur. 

Her bir meslek odasınca verilen belgenin adı “Bilirkişi Yetki Belgesi” olmakla birlikte, hiçbir mahkeme bu belge var diye, bir binanın kamulaştırmasında ziraat mühendisine 
ya da bir tarlanın kamulaştırmasında elektrik mühendisine bilirkişi olarak görev vermemektedir. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereği, Bilirkişi 
Kurulu; kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre oluşturulmaktadır. Bir kamulaştırma davasının farklı uzmanlık alanları ile ilgili konuları kapsaması 
halinde, farklı uzmanlık alanlarından “Bilirkişi Yetki Belgesi” sahibi uzmanlar göreve çağrılmaktadır. 

Örneğin içinde bina olan bir meyvelik kamulaştırılacaksa, ziraat mühendisi bu meyveliğin tarımsal açıdan, inşaat mühendisi ise bina açısından değerlendirmesini müşterek 
yapmaktadır. Mahkeme “Bilirkişi Yetki Belgesi” var diye, bilirkişi heyetinde ziraat mühendisine yer vermeden inşaat mühendisinden tarımsal açıdan değerleme talep 
etmemektedir. Bu örneklerden de görüleceği üzere, bilirkişi heyetinin oluşturulmasında Bilirkişi Yetki Belgesi ile birlikte bilirkişinin mesleki uzmanlık alanı önem 
kazanmaktadır. 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları’nın uzmanlıkları, sadece aldıkları belge kapsamındadır. Mesleki bir uzmanlığı içermemektedir. Bu nedenle, Gayrimenkul Değerleme 
Uzmanları’nın belgelerinin, Bilirkişi Yetki Belgesine denk bir belge kabul edilmesinin, bilimsel, teknik ve hukuki açılardan uygun olmayacağı görüşündeyiz.  

Bilgi ve gereğini dileriz. 

Saygılarımızla 

Dr. Turhan TUNCER

Başkan

ODA GÖRÜŞLERİMİZ

HUKUKİ ÇALIŞMALARIMIZ
•	 Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, ODA’mızın açtığı dava üzerine Afyon’da termal turizm merkezi yapılması amacıyla 434 hektar arazinin tarım dışına 
çıkartılmasına yönelik işlemi 25.11.2011 tarihinde iptal etti.

•	 İstanbul Beykoz’da 86.250 m2 yüzölçümlü arazinin tarım dışına çıkartılmasına ilişkin işlemin yürütmesini durduran İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin 
kararına karşı yapılan itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından 17.11.2011 tarihinde reddedildi.

•	 Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının İptali ve Yürütmesinin Durdurulması İçin Dava Açtık

•	 Danıştay 6. Dairesi, ODA’mızın açtığı dava üzerine 1/50.000 Ölçekli İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova) Bütünsel (Kıyı ve Geri Sahası) Planı’nı, 29.6.2011 
tarihinde iptal etmiştir. 

•	 Erzurum Teknik Üniversitesi’nin, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne Tahsisli Tarım Arazisinde Kurulmak İstenmesine Karşı Dava Açtık

•	 AOÇ Gazi Tesisleri Alanının 3. Derece Doğal Sit Statüsüne Düşürülmesine Karşı Dava Açtık

ODA’MIZIN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ
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Kurumun web sitesinde, tarihçe, geçmişte üstlenilen görevler, elde edilen yarar ve 
başarılar ile mevcut politikalar aşağıdaki şekilde özetlenmektedir.

EBK TARİHÇE ve GENEL BİLGİLER

Et ve Balık Kurumu 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca, 
28/08/1952 tarih ve 3/15597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan, K/871 
sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı üzerine, 01/10/1952 tarihinde “Et ve Balık 
Kurumu” unvanı ile Ticaret Bakanlığına bağlı 40 milyon TL sermayeli bir İktisadi 
Devlet Kuruluşu olarak kurulmuştur.

Et ve Balık Kurumunun kuruluşu, özel sektörün gelişmediği, sermaye birikiminin 
olmadığı, sanayi ve ticaretin gelişmediği, yetişmiş eleman sıkıntısının olduğu bir 
döneme rastlamaktadır.

Genç Türkiye Cumhuriyeti diğer sektörlerde olduğu gibi hayvancılık ve et sektöründe 
de gelişme sağlamak, istihdamı artırmak, ekonomik hayatın yükselmesini temin 
etmek maksadıyla Kamu İktisadi Devlet Kuruluşlarını kurmak suretiyle özel 
sektöre öncülük edip sanayinin gelişmesini ve sermaye birikiminin oluşmasını 
sağlamıştır. Bu maksada uygun olarak tarım sektöründe de Et ve Balık Kurumunu, 
Süt Endüstrisi Kurumunu, Yem Sanayi gibi kuruluşları kurmak suretiyle tarım ve 
hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunulmuştur. 

Et ve Balık Kurumu, veteriner hekimlerin kontrolünde kasaplık hayvan alım ve 
kesimlerini yaparak, hijyenik şartlarda kaliteli et üretmek için et kombinalarını 
faaliyete geçirmiş, ve hayvancılığın bir ticari emtia haline gelmesini sağlayarak 
et ve et ürünleri üretim sanayisini oluşturmuştur. Böylece ülke hayvancılığının 
geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

ET ve BALIK KURUMUNUN FAALİYETLERİNDE UYGULADIĞI ANA 
POLİTİKALAR

Et ve Balık Kurumu karlılık ve verimlilik prensipleri içerisinde, kaynaklarını 
rasyonel kullanarak, zamanında etkili ve bilinçli kararlar alarak alım, üretim ve 
pazarlama gibi ana faaliyet konularında aşağıdaki politikaları izlemektedir:

•Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak.

•Alım yaparken üreticinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak amacı ile 
besi maliyet hesaplaması yaparak üreticiyi zarar ettirmeyecek alım fiyatlarını  
oluşturmak.

•Hijyenik kurallara uygun sağlıklı, güvenli, kaliteli et ve et ürünlerini üretmek.

•Üretici ve tüketici arasında denge oluşturmak suretiyle piyasa fiyat istikrarının 
oluşmasına katkı sağlamak.

•Üretim ve pazarlama faaliyetlerini, hayvancılık sektörünün gelişmesine hizmet 
edecek şekilde yaparak sektörde düzenleyici ve destekleyici rol üstlenmek.

•Piyasa ekonomisinin kuralları içerisinde sektörde rekabet şartlarını yerine getirerek 
karlılık ve verimlilik ilkeleri içerisinde geniş kitlelere hizmet sunmak.

•Hayvancılık ve et sektöründeki etkin faaliyetleri ile Ülkenin genel istihdamına 
katkı sağlamak.

EBK NIN HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME POLİTİKASI

1960’lı yıllardan itibaren EBK, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizi eğiterek 
bilinçlendirerek ahır besiciliğini teşvik etmiş ve entansif besiciliğe geçişi sağlamıştır.

Et ve Balık Kurumu uyguladığı politikalar ile hayvan alım kriterlerini oluşturarak 
kaliteli besicilik yapılmasını teşvik etmiştir. Hayvancılığın bir ticari sektör haline 
gelmesini ve ülkemizde et sanayinin gelişmesini sağlamıştır.

 EBK, besiciliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla sözleşmeli besicilik 
projeleri geliştirerek uygulamaya sokmuş, böylece hayvancılığı bir ticari emtia 
olarak benimsetmiş ve çiftçilerin bu işi bir meslek olarak yapmalarını sağlamıştır.

EBK sözleşmeli besicilik sisteminin yanı sıra hayvan alımlarında randıman ve prim 
uygulaması esasını getirerek kaliteli besiciliği teşvik etmiş ve karkas ortalamalarının 
artmasını sağlamıştır.

EBK kuraklık, deprem vb felaket zamanlarında çiftçinin yanında olmuş, yerinde 
hayvanlarını almış ve destekleme sağlamıştır.

EBK’NIN ÜRETİM VE SATIŞ POLİTİKASI

Et ve Balık Kurumu kuruluş amacına uygun olarak çiftlikten sofraya kadar üretilen 
etin kontrolünü yapan ve halkımıza sağlıklı güvenli ürünler sunan bir kuruluştur. 
Et ve Balık Kurumuna  kesim için gelen hayvanlar veteriner hekimlerce canlı 

muayeneleri yapılır, sevk evrakları kontrol edilir, (böylece mevzuatına uygun 
hayvan hareketleri de denetlemiş olur.) Sağlıklı olan kesimlik besi hayvanları 
kesime sevk edilerek yine veteriner hekimlerimiz kontrolünde kesimleri yapılır. 
Etler ve sakatatlar sıkı bir muayeneden geçirilerek damgalanarak üretim ve satışa 
sunulur.

ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi (HACCP) ile ISO 9001:2000 Kalite Yönetim 
Sistemi uygulanmak suretiyle kaliteli Standard üretim yapılarak halkımızın 
tüketimine sunulmaktadır. 

Modern teknolojilere sahip üretim tesislerimizde Halkımızın tüketim alışkanlıkları 
ve tercihleri doğrultusunda ürün çeşitlemesi yapılarak üretilen kıyma, kuşbaşı, 
biftek, pirzola vb. et ürünlerimiz ile sucuk, sosis, salam, kavurma ve köfte çeşitleri 
gibi şarküteri  ürünlerimiz   toptan ve perakende olarak ucuz kaliteli ve güvenli bir 
şekilde satışa sunulmaktadır.

Yine Kurum web sitesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. 
  BAŞ / ADET
KESİLEN İTHAL CANLI KASAPLIK SIĞIR SAYISI 129.108
KESİLEN YERLİ SIĞIR SAYISI 31.444
2010 YILINDA KESİLEN TOPLAM SIĞIR SAYISI 160.552
İTHAL EDİLEN CANLI KASAPLIK SIĞIR SAYISI 129.108
İTHAL EDİLEN BESİLİK SIĞIR SAYISI 5.118
2010 YILINDA İTHAL EDİLEN TOPLAM SIĞIR SAYISI 134.226
2010 YILINDA KESİLEN KÜÇÜKBAŞ SAYISI 8.095
2010 YILINDA KESİLEN SIĞIR SAYISI 160.552
2010 YILINDA KESİLEN K.BAŞ VE B.BAŞ TOPLAMI 168.647

 2009-2010 YILARINDA KESİLEN BÜYÜKBAŞ KASAPLIK SIĞIR  SAYISI VE 
KARŞILAŞTIRMASI (BAŞ/ADET)

 

2009-2010 YILLARINDA ÜRETİLEN KIRMIZI ET  MİKTARI VE 
KARŞILAŞTIRMASI (KG)

ODA’MIZIN  ET ve BALIK KURUMU’NUN YENİDEN YAPILANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ
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ODAMIZIN KONUYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞLERİ

Yukarıda yer alan EBK ana politikaları ile 2010 yılı kesim sayıları arasındaki 
çelişki kısaca “Acaba EBK’nun ana politikaları hangi yetiştiricilere yöneliktir?” 
sorusunun yanıtı ile açıklanabilir.

Kurum tarafından 2010 yılında 160.552 baş sığır, 8.095 baş küçükbaş kesimi 
yapılmıştır. Kesilen sığırların 129.108 başını ithal, 31.444 başını yerli hayvanlar 
oluşturmaktadır. Diğer yandan grafikler incelendiğinde, 2010 yılı kesimlerinde 2009 
yılına kıyasla %157, üretilen et miktarında ise %162 artış olduğu görülmektedir. 
Anlaşıldığı kadarıyla bu rakamlar kurum tarafından bir başarı göstergesi olarak 
algılanmaktadır. Bu kısa değerlendirmeden şu sonuçları çıkarmak olasıdır:

1. EBK’nca, 2009 yılında 62.383 kasaplık yerli büyükbaş kesimi yapılmışken, 
2010 yılında ise yerli kesim adedi % 50 oranında azalarak 31.444 baş olarak 
gerçekleşmiştir. 

2.  Kurum 2006 yılında Yüksek Planlama Kurulu’nca onaylanan yeni ana statüsünde 
yer alan “Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine 
yardımcı olmak” hükmüne uygun hareket etmemekte, ithalat yaptığı ülkelerin 
hayvancılığını destekler görünmekte ve giderek yerli hayvancılığı terk ettiği 
izlenimi uyandırmaktadır.  

3. Gerek ithal ve gerekse yerli hayvan kesim sayıları, kurum kombinalarının kesim 
kapasiteleri dikkate alındığında son derece düşüktür. Küçükbaş kesim sayısı ise 
neredeyse bu sektörün kurum gündeminin dışında kaldığı şeklinde algılanmaktadır.

4.  Geçmişteki yanlış politikalar ve buna bağlı olan uygulamalar sonucunda 
düştüğü hantal ve işlevsiz yapılanması nedeniyle kurum, özelleştirme kapsamına 
alınmış, daha sonra oluşan gereksinim doğrultusunda yeniden işlev kazandırmak 
üzere kurumda bazı düzenlemeler yapılmıştır.  Ancak, kombinaların kapasitesi, 
gerçekleşen kesimler, personel sayısı gibi unsurlar dikkate alındığında, kurumun 
ne yazık ki özelleştirme öncesindeki durumuna kıyasla herhangi bir değişim 
olmamıştır.

Oysa Kurumun web sitesinde “Yeni ana statümüz Yüksek Planlama Kurulunun 
24/07/2006 tarih, 2006/T-25 sayılı kararı ile onaylanarak 17/08/2006 tarihinde 
Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Yeni ana statünün birinci maddesine; 
“Kurumun yeniden yapılandırılarak, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve 
destekleyici bir rol üstlenilmesi,” içerikli hüküm getirilmiş, ayrıca faaliyet konuları 
kapsamına; “Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine 
yardımcı olmak” ilave edilmek suretiyle Kurumumuza kamu hizmeti ağırlıklı 
görevler yüklenmiştir.” İfadesi yer almaktadır.

Görüleceği üzere ana statüdeki hedef sadece,  “yeniden yapılanma”ya ilişkindir. 
Oysa yeniden yapılanmayla birlikte “görevin eksiksiz yerine getirilmesi” temel 
hedef olmalıdır. 

Bu eleştiriler ışığında kurumun, görevlerini yerine getirebilmesi için izlemesi 
gereken yol ve eylemler hakkındaki görüşlerimiz, aşağıdaki maddelerde 
sunulmaktadır.

1.  Hayvancılığın temelini HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ oluşturmaktadır. Yetiştiricinin 
olmadığı yerde hayvancılıktan söz edilemez. Dolayısıyla öncelikle bu gerçek göz 
önüne alınmalı, salt olarak tüketici, sanayici ve besiciyi gözeten ve yetiştiricileri göz 
ardı eden bir tutumdan titizlikle kaçınmalı, sektörün tüm paydaşlarının çıkarlarını 
birlikte gözeten uygulamalara gidilmelidir.

2.  Kurum, mevcut kapasitesinden azami düzeyde yararlanmalı, bunu sağlamak 
üzere gerçekçi fiyat politikaları uygulamalı, böylece et ve hayvan piyasasında 
fiyat, belirleyici bir unsur olarak yer almalıdır. Bu bağlamda şu anda faaliyet alanı 
dışındaki; Ege ve Trakya’da yeni kombinalar oluşturulmalıdır.

3.  Süt sığırcılığının geliştirilmesi amacıyla yerli genotiplerin yok olmasına neden 
olan alım politikalarından kaçınılmalı, yerli ve özellikle melez erkek ve dişi 
büyükbaş hayvanların alımında destekleyici fiyat uygulanmalıdır. Böylece bir 
taraftan yerli hayvanların yok olması önlenirken, koşulları nedeniyle ancak yerli 
hayvan yetiştirebilecek işletmelerin devamlılığı ve bunların kullanma melezlemesi 
uygulamasına geçmeleri sağlanmalıdır.

4. Hayvan üreticisi ile hayvansal ürün tüketicisi arasındaki fiyat farklılığı 
azaltılmalı, hayvan üreticisinin bu farklılıktan daha yüksek pay almasını sağlayacak 
uygulamalara geçilmelidir. Bu bağlamda;

• Yetiştiricilerin toplu besi ve kesim olanaklarını geliştirici sistemlere 
yönelmeleri teşvik edilmeli ve desteklenmeli, bu tip sistemlerin oluşturulmasında 
kurum  önderlik yapmalı, daha sonraki aşamada yetiştirici örgütleri ile ortak 
olarak bu sistemlerin yetiştirici düzeyinde oturtulmasına çalışılmalıdır.

• Yetiştirici örgütleriyle “sözleşmeli besi” modeli oluşturarak bir taraftan 
yetiştiricilerin kendi besi materyallerini değerlendirmeleri, diğer taraftan 
kombinaların azami kapasite ile çalıştırılması ortamının yaratılması, bunun da 
ötesinde tüketicinin daha düşük fiyatla ete ulaşımının sağlanması hedeflenmelidir.

• Belirtilen amaçlarla yetiştirici örgütleriyle ortaklıklar kurulmasının yolları 
belirlenmeli ve bunun yasal alt yapısı geliştirilmelidir.

5.     Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinde etkili olacak politikalar üretilmelidir. 
Bu bağlamda;

• Kuzu eti üretimini geliştirici fiyat politikaları uygulanmalı, en çok 6 aylık 
yaşta istenen ağırlık ve randımana ulaşmış kuzulara destek fiyatı uygulanmalıdır.

• Koyunculukta kullanma melezlemesini teşvik etmeye yönelik 
olarak, yağsız kuyruklu melez erkek ve özellikle de dişi kuzulara teşvik fiyatı 
uygulanmalıdır. 

• Oğlak ve çebiç etini ticarileştirmeye yönelik uygulamalar yapılmalı, bu 
bağlamda oğlak ve çebiç karkas ve etlerinin ihracatı geliştirilmelidir.

6.     Kurumun dondurarak saklama koşulları geliştirilerek düşük fiyat dönemlerinde 
destek fiyatıyla alım yapılarak yetiştirici desteklenmeli, depolanan bu etler yüksek 
fiyat dönemlerinde pazarlanarak piyasada fiyat dengesi sağlanmalıdır.

7.     Kurum, Silahlı Kuvvetlerin tek et tedarikçisi olmayı hedeflemelidir.

ODA GÖRÜŞLERİMİZ
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ADANA
 
TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırakma 
eyleminin yıldönümü bu yıl ilk kez “19 Eylül TMMOB Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlandı. 
TMMOB’ye bağlı oda başkan, yönetici ve çalışanlarının katılımıyla 
İnönü Parkı’nda düzenlenen törende TMMOB Adana İKK 
Sekreteri Mustafa ALTIOKKA bir konuşma yaptı. Daha sonra Şube 
Lokalimizde “Teoman Öztürk Belgeseli” izlendi.

Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında Ziraat, Gıda ve Kimya 
Mühendisleri Odası Adana Şubeleri tarafından “Öğrenciler Konuşuyor, 
Açlık Sorunu ve Gelecek Beklentileri” konulu panel yapıldı. 
TMMOB Adana İKK tarafından desteklenen panelde öğrenciler, 
sürdürülebilir bir tarım ve gıda politikası izlenmesi gerektiğine 
dikkat çektiler. Panele, İKK Sekreteri Mustafa ALTIOKKA, ZMO 
Adana Şube Başkanı Şahin YETER, Kimya Mühendisleri Odası 
Başkanı Sadettin ÖĞÜNÇ, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Özgür 
GÖLGE, Çukurova ve Mersin üniversitelerinden öğretim üyeleri 
ile çok sayıda öğrenci katıldı.  Adana’dan Merkez Valiliğine atanan 
İlhan ATIŞ döneminde Zeytin Gen Merkezi konusunda sağlanan 
uzlaşma Vali Hüseyin Avni Coş tarafından bozuldu.

Geçtiğimiz Nisan ayında Zeytin Gen Merkezi alanında Fen Lisesi 
yaptırılacağı gerekçesiyle başlatılan ağaç sökümü, mahkemenin 
yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından durdurulmuştu. 
Ancak Ekim ayında gece karanlığında (zeytinlik çevresindeki sokak 
lambalarının tamamı karartılmıştı), dozer ve kamyonlarla gelen İl 
Özel İdaresi görevlileri, üzerinde meyvesi bulunan zeytin ağaçlarını kökünden sökmeye başladılar. Çalışmadan haberdar 
edilen CHP İl Başkanı Zeydan KARALAR, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şahin YETER, ÇETKODER 
Başkanı Mustafa GÖKTAŞ ve çok sayıda Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve öğrenciler iş makinelerini durdurmak 
için Zeytin Gen Bahçesi’ne geldi. Bu sırada Kanal A Televizyonu’nun olay yerinden canlı yayına başlaması ve duyarlı 
yurttaşların Vali COŞ’a telefonla ulaşıp katliama tepki göstermesi üzerine dozer ve kamyonlar bahçe dışına çıkarıldı.

Şubemiz Bilirkişi Eğitimi 11-12-13 Kasım 2011 tarihlerinde yapıldı. Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan 
KARAKOÇ ve Sabit ALTINTAŞ tarafından verilen eğitime 13 üyemiz katıldı.  Şubemiz 19. Olağan Genel Kurulu 
10 – 11 Aralık 2011 günü Şubemiz toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurulda Divan Başkanlığına Ayhan BARUT 
getirildi. Şube Başkanımız Şahin YETER de bir açılış konuşması yaptı. Genel Kurula İnşaat Mühendisleri Odası Adana 
Şube Başkanı Abdullah BAKIR, Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet MAK, Şehir Plancılar 
Odası Adana Şube Başkanı Ulaş ÇETİNKAYA, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet TATAR, oda 

temsilcileri ve üyeler katıldı.  Genel Kurul’un ikinci günü yapılan seçimler sonunda yeni Yönetim Kurulu, Şahin YETER, 
Ramazan KARAKOÇ, Ayten DOLANÇAY, Fatma YILDIRIM ÖZGÖK, Hacer SÖNMEZATEŞ, Can KARADEMİR ve Burak ÖZTORNACI’dan oluştu.  1918 yılında 
çıktığı yolda emin adımlarla ilerleyen Yeni Adana gazetesi, 94. yaşını dostları, okurları, personeli, iş, siyaset ve basın dünyası ile kutladı. Şube Başkanımız Şahin YETER, 
kuruluş yıldönümünde bir konuşma yaparak, gazeteye emek verenlere teşekkür etti.

ŞUBELERİMİZ

AYDIN
 
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak 16 Eylül 2011 
tarihinde ilimize yeni atanan Vali Kerem AL’ı ziyaret ettik. Ziyarette 
Odalarımızın sorunları yanında ilimizin genel görünümü hakkında 
bilgi verildi.

TMMOB’ye bağlı Odaların Şube Başkanları, İl Temsilcileri ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile 19 Eylül 2011’de Makine 
Mühendisleri Odası toplantı salonunda mühendis, mimar, şehir 
plancıları dayanışma günü çerçevesinde mesleğimize ve örgütümüze 
sahip çıkmak için basın açıklaması yapıldı. Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarının iptal edilmesi nedeniyle yapılan coşkulu Cumhuriyet 
yürüyüşüne Şube olarak katıldık. Şube Yönetim Kurulumuz, 3 
Kasım 2011 tarihinde İlimize yeni atanan Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı İl Müdürü Salih KÖKSAL’ı ziyaret ederek, başarılar 
diledi. Ziyarette, meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm 
yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Şubemizde 
12-14 Kasım 2011 tarihlerinde düzenlenen Kamulaştırma Bilirkişi 
Eğitimine 14 kişi katıldı. Şube Başkanımız Mahmut Nedim BARIŞ 
ve İzmir ZMO Şubemizden Erman TUTUMLU’nun verdiği eğitimde, 
tüm katılımcılar başarılı olarak sertifika almaya hak kazandılar. Aydın 
Şubemizin Tema Vakfı Aydın İl Temsilciliği ile birlikte 22 Kasım 
2011 tarihinde düzenlediği etkinlik kapsamında, eski ODA Başkanlarımızdan Mahir GÜRBÜZ tarafından “Amaç Dışı 

Tarım Arazi Kullanımı ve Büyük Ovaların Koruma Altına Alınması” konulu bir konferans verildi. Şubemizin 10 Aralık 2011 tarihinde yapılan 8. Olağan Genel Kurulu 
Şube Başkanımız Mahmut Nedim BARIŞ’ın açılış konuşması ile başladı. Mustafa ASLAN’ın Divan Başkanlığını yaptığı Genel Kurula ilimizde bulunan diğer Oda 
temsilcileri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldılar. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra bitirilen genel kurul tek liste ile seçim kararı 
aldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Mahmut Nedim BARIŞ, Doç. Dr. Göksel ARMAĞAN, Hüseyin DEVECİ, Mehmet GÜLCE, Nil 
İŞLER Aysun UĞUR, Yalçın ONGUN getirildi.
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ANTALYA
 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Büro Başkanlığı’nın, 
Bahtılı, Çakırlar, Karatepe, Gökçam, Doyran 1/5.000’lik Nazım İmar 
Planı Çalışma Toplantısına, 3 Ekim 2011 tarihinde Şube Başkanımız 
Vahap TUNCER katıldı.

TMMOB tarafından 8 Ekim 2011’de yapılan “İnsanca Yaşam İçin 
Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye” mitingine Şube Başkanımız, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, meslektaşlarımız ve Genç ZMO üyesi 
öğrencilerden oluşan kalabalık bir grupla katılım sağladık.

Serik ilçesi Gebiz beldesine bağlı Haskızılören köyünde meydana 
gelen, 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz ve 45.000 dekar tarım alanının 
zarar gördüğü sel felaketini yerinde incelemek için 13 Ekim 2011 
tarihinde bölgeyi gezdik. Şube Başkanımız Vahap TUNCER ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Serkan GİZLİ’nin katıldığı incelemede 
vatandaşlar, muhtarlar ve belde yerel yöneticileri ile bilgi alışverişinde 
bulunarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Şube Başkanımız Vahap TUNCER 14 Ekim 2011 tarihinde Ulusal 
Kanal’a Serik ve Aksu ilçelerine bağlı belde ve köylerde meydana 
gelen sel felaketinin tarım alanlarında oluşturduğu zarar ve ürün kayıpları ile ilgili bilgi verdi.

Eşgüdüm Kurulu tarafından Hakkâri Çukurca’da meydana gelen ve 26 şehit verdiğimiz terör olayları nedeniyle 19 Ekim 
2011’de yapılan basın açıklamasına Şube Başkanımız ve Antalya İKK Sekreteri Vahap TUNCER katıldı.

Şubemizde 27 Ekim, 3 ve 17 Kasım 2011 tarihlerinde danışma kurulları yapıldı. Toplantılarda şube çalışmalarımız 
değerlendirilerek, gelecek dönemlerde yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Şubemiz eğitim 
salonunda 28-30 Ekim 2011 tarihlerinde 15 meslektaşımızın katılımıyla Bilirkişi Eğitimi yapıldı.

Ziraat Ajansı tarafından 3 Kasım 2011 günü düzenlenen Tarım Girdileri Sergisi’nin açılışına Şube Başkanımız Vahap 
TUNCER katıldı. Şube Başkanımız Vahap TUNCER 10 Kasım ve 8 Aralık 2011 tarihlerinde VTV’de canlı yayınlanan 
“Kent ve Yaşam” programlarına konuk olarak, sel felaketinin tarım alanlarına etkisi ve KHK’lerle TMMOB’in 
işlevsizleştirilmesi konularında görüşlerimizi aktardı.

KESK tarafından 14 Kasım 2011 tarihinde “Toplu Sözleşme Grev Hakkımız” konusunda yapılan basın açıklamasına 
Şube Başkanımız ve Antalya İKK Sekreteri Vahap TUNCER katıldı. Şubemiz, 1-4 Aralık 2011 tarihleri arasında yapılan 
Growtech Eurasia tarım fuarında stant açarak, üye ve meslektaşlarımıza Oda ve şube çalışmalarımız hakkında bilgi 
aktardı.  KESK, DİSK, TTB, TMMOB temsilcileri tarafından 21 Aralık iş bırakma eylemi ile ilgili olarak yapılan basın 
açıklamasına Şube Başkanımız ve Antalya İKK Sekreteri Vahap TUNCER katılım sağladı.

Şubemizin 10. Dönem Genel Kurulu ve seçimleri 10-11 Aralık 2011 tarihlerinde yapıldı. Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ 
başkanlığında oluşturulan Divan Kurulunda Dr. Adnan ÖZÇELİK Divan Başkan Yardımcısı, Nazike ÖRGE ve Tutku 
BEKDİKHAN da yazman üye olarak görev aldılar. Genel Kurula, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
AKAYDIN, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bedrullah ERÇİN, Antalya Barosu Başkanı Av. Zafer KÖKEN, 
Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa ERDEM, Antalya Veteriner Hekimler Odası 
Başkanı Muammer SAYGILI, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İlhan METİN, Orman Mühendisleri 

Odası Batı Akdeniz Şube Başkanı Gürel ŞİRİN, Kimya Mühendisleri Odası Antalya İl Temsilcisi Celal GÜZELYÜREK, 
KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin SÖNMEZ, Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Başkanı Mustafa YAHYAOĞLU ve Antalya Ziraatçılar 
Derneği Başkanı Abdurrahman ÖZCAN konuk olarak katıldı. Şube Başkanımız Vahap TUNCER Antalya ve Türk Tarımının sorunları ile mesleki haklarımız konusunda 
bir açılış konuşması yaptı. Şube Binamızda 11 Aralık 2011 tarihinde yapılan oylamada Yönetim Kurulu’na Vahap TUNCER, Ali KAYNAK, Dursun BÜYÜKTAŞ, Köksal 
AYDINŞAKİR, Serkan GİZLİ,  F. Öncü CEYLAN BALOĞLU ve Orhan GÖKÇE seçildi.

Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ve İKK toplantılarına, Şube Başkanımız ve İKK Sekreteri Vahap TUNCER katılarak, gündemdeki konuları değerlendirdi. Şube Başkanımız 
Vahap TUNCER, 16 Aralık 2011 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü öğrencileri ile bir araya gelerek, genç meslektaşlarımıza 
“ZMO’nun Dünü Bugünü” konulu bir sunum yaptı.

ŞUBELERİMİZ

DENİZLİ
 
Şube Başkanımız, 17 Ekim 2011 tarihinde Yeni Asır gazetesine verdiği demeç ile ilimiz ve ülkemizin, bağcılık ve 
şarapçılık sektörünün sorunlarını aktardı. Şube Başkanımız, 17 Ekim 2011 tarihinde “Dünya Gıda Günü” nedeni ile 
Denizli De-HA TV’nin gerçekleştirdiği “Geniş Açı” programında konu ile ilgili Oda’mız görüşlerini Denizli kamuoyuna 
aktardı. Denizli Baro, ADD ve Türk-İş başkanları 17 Ekim 2011 tarihinde, Şubemizi ziyaret ettiler. Ziyarette karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu. Şubemizce düzenlenen etkinlik kapsamında, Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI tarafından 
20 Ekim 2011 tarihinde “Türk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Politikaları-Çarkı Tersine Döndürmek” konulu bir sunum 
yapıldı. Etkinlikte Üretici Gazetesi sahibi Sayın Tuncer BEYBAĞA, gazeteci gözüyle söz konusu alanlara ilişkin 
gözlemlerini ve ülkemizde işbirlikçi basın organlarının konuya ilişkin tutumlarını aktardı. Denizli GTH İl Müdürü Sayın 
Yusuf GÜLSEVER de, görsel bir sunum ile Denizli tarımının bugünü ve yarınına dair değerlendirmelerini katılımcılara 
iletti. Şubemiz, 17 Ekim 2011 tarihinde Gıda ve Kimya Mühendisleri Odası Denizli Birimleri ile birlikte, Dünya Gıda 
Günü nedeni ile basın açıklaması yaptı.  Şube Başkanımız, 2 Aralık 2011 tarihinde De-HA TV’nin “Toprağın Sesi” 
programının konuğu olarak, 2011 yılında Türk tarımının geldiği noktaya dair değerlendirmelerde bulundu.
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BURSA
 
Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, Line TV’de yayınlanan 
“Farklı Bakış” programına katılarak “İstanbul-İzmir Otoyolu” 
konusunda Odamız görüşlerini paylaştı. TMMOB Bursa İKK 
tarafından 17 Eylül 2011’de yapılan “Ücretli Mühendis Mimar, Şehir 
Plancıları ve İşsizlik Kurultayı” ile 24 Eylül 2011’de yapılan “Bursa 
Yerel Demokrasi Kurultayı”na katılım sağladık.

Ankara’da 8 Ekim 2011 günü düzenlenen “İnsanca Yaşam İçin Eşit, 
Özgür ve Demokratik Bir Türkiye Mitingi”ne Şube Başkanımız Doç. 
Dr. Ertuğrul AKSOY, Şube II. Başkanımız Orhan SARIBAL, Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Bursa ZMO Genç üyeleri ve meslektaşlarımız 
katıldı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesince 8 Ekim 
2011 tarihinde “İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi” düzenlendi. 16 
meslektaşımızın katıldığı eğitim Dr. Barış ACAR tarafından verildi. 

Şubemiz “Dünya Gıda Günü” kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. 
16 Ekim 2011 günü Bursa ZMO Genç ve Bursa Gıda Mühendisleri 
Odası Genç Topluluğu üyeleri Dünya Gıda Günü’nün önemine 
dikkat çekmek ve bilinçli gıda tüketiminin önemini vurgulamak 
için iki büyük AVM’de stant açtılar. Şube Başkanımız Doç. Dr. 
Ertuğrul AKSOY, GıdaMO Şube Başkanı Serkan DURMUŞ ve 
KMO Şube Başkanı Ali ULUŞAHİN 18 Ekim 2011 Salı günü 
ortak basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasının ardından, yine 
üç oda tarafından “Açlığa Karşı: Yaygın Üretim, Hakça Bölüşüm” 
ana başlıklı panel gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail FİLYA’nın 
yaptığı panelde, İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK “Açlık 
Üzerinden Kazanılan Servet” başlıklı bir sunumda bulundu. Panel 
sonunda katılımcılara günün anısına plaketleri verildi. Bursa Şube 
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, AS TV’de 18 Ekim 2011 
günü “Dünya Gıda Günü” kapsamında hazırlanan “Marjinal Fayda” 
programına katılarak odamızın görüşlerini aktardı. 
ODA’mızın 21-23 Ekim 2011 tarihlerinde Antalya’da yapılan IV. 
Dönem Danışma Kurulu’na Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul 
AKSOY, II. Başkanımız Orhan SARIBAL ve Dr. Necdet ORAL 
katıldı. Bursa Şubemizce düzenlenen 3 günlük Bilirkişi Eğitimi, 
Eskişehir Şube Saymanı Mahmut İzzet EROL ve Mustafa DEMİRAL 
tarafından verildi. Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, 
“İstanbul-İzmir Otoyolu” konulu toplantıya katılarak, otoyolun 
Bursa ve tarım arazilerine olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi. 
II. Başkanımız Orhan SARIBAL ve üyemiz Teberik KÖLGELİ de 
toplantıyı izledi. Bursa Şubemiz tarafından 19 Kasım 2011 günü 
Tarımsal Proje Süreçleri ve Kredilendirme Eğitimi yapıldı. 12 
meslektaşımızın katıldığı eğitimi Ziraat Mühendisi Esen YAZICI 
verdi. Ankara’da 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde yapılan ZMO VII. 
Öğrenci Kurultayı’na, ZMO Genç Bursa temsilcimiz ve Uludağ 
Üniversitesi öğrencisi Ali SARIBAL, ZMO Genç Bursa üyelerinden, 
Uludağ Üniversitesi öğrencileri Ulaş UYSAL, Esin ALKAN ve 
Danışman olarak Yönetim Kurulu üyemiz Taner GÜLER katıldı.
Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY ve II. Başkanımız 
Orhan SARIBAL Şube Genel Kurulu ve seçimlerimiz nedeniyle, 9 
Aralık 2011 günü AS TV’de canlı yayınlanan ‘Ekonomik Gündem’ 
programına katıldılar. Şube II. Başkanımız ve Hasat Tarım (Gürsu) 
yetkilisi Orhan SARIBAL, Önal Tarım (Kestel) yetkilisi Hüsniye 
ÖNAL, Teknikel Tohumculuk ve Mühendislik Hizmetleri yetkilisi 
Bülent ZOROĞLU, Büyük Tarım (Kestel) yetkilisi İhsan BÜYÜK 
ile birlikte, bitki koruma ilaç ve tohum bayilerinin sorunlarını ve 
isteklerini Bursa İl Müdürü Kasım PİRAL’a iletti. Yürürlükte olan 
yönetmelik ve uygulanması ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulan 
ziyaret, meslektaşlarımız açısından çok olumlu ve faydalı geçti. 
Görüşme ile ilgili bilgileri meslektaşlarımıza iletmek amacıyla 17 
Aralık 2011 günü Odamızda toplantı düzenlendi. Şubemizin 11. 
Olağan Genel Kurulu 10 ve 11 Aralık 2011 tarihlerinde BAOB Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da açılış 
konuşmasını Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY yaptı. Divan Başkanlığına Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail FİLYA, Yardımcılığına Bülent ZOROĞLU, Yazmanlığa da Nigar SOLAK ve Mine 
AKBULUT seçildi. Genel Kurulumuza katılan Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bursa İl Müdürü Kasım PİRAL, TMMOB 

Bursa İKK Sekreteri Fikri DÜŞÜNCELİ, Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Salih ÇALI, Birleşik Akademik 
Odalar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı ve BSMMM Odası Başkanı Mesut TOPÇU, Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilcisi Dr. Gül ATANUR, Gürsu Ziraat Odası 
Başkanı Kamil DÖNMEZ ve önceki dönem Bursa Şube Başkanlarımızdan Yılmaz OKTAY konuşma yaptılar. 10. Dönem çalışma raporunun okunması, 10. Dönem 
bütçesi ve 11. Dönem tahmini bütçesinin sunulmasının ardından, 11. Dönem şube yönetim kurulu adayları ve delege adayları belirlendi. Tek liste olarak 11 Aralık’ta 
yapılan seçimde yeni Yönetim Kurulumuz, Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, Orhan SARIBAL, Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU, Dr. Fevzi ÇAKMAK, Dr. Nurşen ÇİL, Veli KOÇ 
ve Taner GÜLER’den oluştu. Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Teoman ÖZTÜRK Salonu’nda düzenlenen TMMOB 2. Kadın Kurultayı’na şubemiz adına, Bursa Yerel 
Kadın Kurultayı delegelerinden Esen OCAK ve Canan SARIBAL katıldı.  Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Bursa ZMO Genç üyeleri, Ziraat Fakültesi 
binasında stant açarak yeni arkadaşları ile tanıştılar. Açtıkları stant ile ZMO Genç çalışmalarını anlatıp tanıtarak, aralarına katılmak isteyen arkadaşlarına Öğrenci Üye 
Kayıt Formu doldurttular. Etkinliğe Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY da katıldı.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde gerçekleşen iş bırakma eylemine 
Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY katıldı. G(ö)revde olan sağlık çalışanlarına destek verdi. Eylemde Şubemiz II. Başkanı Orhan SARIBAL, üyelerimiz Salih 
BEYAZHANÇER, Canan SARIBAL ve Esen OCAK da yer aldı.

ŞUBELERİMİZ
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BALIKESİR
TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü nedeniyle 19 Eylül 2011’de yapılan basın açıklamasına 
Şube Başkanımız Ali İhsan KÜÇÜK katıldı. TMMOB tarafından 
Ankara’da yapılacak Miting ile ilgili 4 Ekim 2011’de Elektrik 
Mühendisleri Odasında gerçekleştirilen toplantıya Şube Başkanımız 
Ali İhsan KÜÇÜK katılım sağladı. Hakkâri’de meydana gelen hain 
saldırı ile ilgili TMMOB İKK olarak 19 Ekim 2011’de ortak bir 
Basın Açıklaması yapıldı. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik 
Komitesi toplantısı 27 Ekim 2011 günü Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Şubemizi 
temsilen Başkanımız Ali İhsan KÜÇÜK katıldı.

2011 yılı Bilirkişi eğitimi 28--30 Ekim tarihlerinde Şubemiz toplantı salonunda yapıldı. 10 üyemizin katılımı ile 
gerçekleşen eğitimi Şubemiz üyesi Hakan ESER ve Eskişehir Şube üyesi Mustafa DEMİAL verdi. Toprak Koruma 
Kurulu’nun toplantıları ve konuyla ilgili inceleme gezilerine Şube Başkanımız Ali İhsan KÜÇÜK katıldı. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün düzenlediği “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi 9 Aralık 2011’de açıldı. Sergi 
açılışına, Şube Başkanımız Ali İhsan KÜÇÜK katıldı.  Şubemiz Genel Kurulu, 10 Aralık 2011 günü Divan Başkanlığına 
seçilen Eski Şube Başkanımız İ. Naci BİLGİÇ’in Başkanlığında açıldı. Şube Başkanımızın, Genel Başkanımız Dr. 
Turhan TUNCER’ in mesajı ve Şube Faaliyet raporunu okumasından sonra aday listeleri sunuldu. 11 Aralık günü yapılan 
seçimlere tek liste ile gidildi. Balıkesir Valiliği’nde yaptırılan “Süt Çeşmesi”nin açılış törenine Şube Yönetim Kurulumuz 
katıldı. 2012 yılı Kamulaştırma Bilirkişileri Protokol toplantısı 17 Aralık 2011 günü Şubemizde gerçekleştirildi. Türkiye 
genelinde 21 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen kamu emekçilerinin bir günlük iş bırakma eylemine TMMOB İKK 
olarak destek verildi. Balıkesir Belediyesi önünde toplanılarak yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ve meslektaşlarımız katıldı.

ŞUBELERİMİZ

ERZURUM
Dünya Gıda Günü nedeniyle 18 Ekim 2011 tarihinde Ziraat 
Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri 
Odası ortaklaşa olarak panel düzenledi. Öğrencilerin konuşmacı 
olarak katıldığı panelde “Açlık Sorunu ve Gelecek Beklentileri” konu 
edildi. Antalya’da 21-23 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen 
42. Dönem IV. Danışma Kurulu toplantısına Şube Başkanımız Okan 
DEMİR, II. Başkanımız Adem Yavuz SÖNMEZ ve Yönetim Kurulu 
üyemiz Erdal ŞENGÜL katıldı. 

Kamulaştırma bilirkişileri ile 3 Kasım 2011 tarihinde Şubemizde 
toplantı yapıldı. Şube Başkanımız Okan DEMİR ve Şube II. 
Başkanımız Adem Yavuz SÖNMEZ tarafından yapılan çalışmalar, 
mevcut sisteminin devamı ve uygulamalar hakkında bilgi verildi. 
Şubemiz binasında 9 Kasım’da düzenlenen geleneksel bayramlaşma 
törenine üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi.

TRT Erzurum Radyosu’nda 10 Kasım 2011’de yayınlanan Tarım 
Köşesine konuk olan Şube Yönetim Kurulu üyemiz Doç. Dr. Rafet 
ASLANTAŞ, Atatürk’ün Tarım ile ilgili görüş ve düşüncelerini 
paylaştı.

Kamulaştırma ve Mülk Bilirkişiliği Eğitimi 11-13 Kasım 2011 
tarihlerinde, Şube Başkanımız Okan DEMİR ve Erzincan İl 

Temsilciliğinden katılan Ziraat Mühendisi Bülent AKKUŞ’un 
eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Açılışını Şube Başkanımız Okan DEMİR ve II. Başkanımız Adem Yavuz SÖNMEZ’in 
yaptığı eğitime 12 meslektaşımız katıldı.

Ankara’da 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde düzenlenen Öğrenci Kurultayına Şubemizi temsilen 4 öğrenci arkadaşımız 
ile Şube II. Başkanımız Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Arş. Gör. Aycan Mutlu 
YAĞANOĞLU katıldı. Programda Ziraat Fakültesi öğrencileri “Et İthalatı”, Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ise 
“Küresel Isınma” konusunda sunum yaptılar. Şubemiz X. Dönem Genel Kurulu 10 Aralık 2011 tarihinde Şube hizmet binamız konferans salonunda gerçekleştirildi. Ziraat 
Fakültesi eski dekanımız Prof. Dr. A. Vahap YAĞANOĞLU’nun Divan Başkanlığı yaptığı Genel Kurula, öğretim üyeleri, kurum müdürleri, çok sayıda meslektaşımızla, 
yazılı ve görsel basından temsilciler katıldı. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezinde 19 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen “1. Doğu Anadolu Organik Tarım Kongresi”ne 
şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet TOPARLAK katıldı.

Erzurum Ticaret Sanayi Odasında 25 Aralık 2011’de düzenlenen “İlimiz için Öncü Sektörlerin Belirlenmesi” konulu toplantıya Şubemiz adına Yrd. Doç. Dr. Kenan 
BARİK katıldı.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet ATAMANALP ve öğretim üyeleri yeni dönemde görev yapacak olan Şube Başkanımız Dr. Adem 
Yavuz SÖNMEZ ve Yönetim Kurulu üyelerimizi ziyaret ederek başarılar dilediler.



27

ŞUBELERİMİZ

ESKİŞEHİR
 

TMMOB Mühendis Mimar Şehir Plancıları dayanışma günü ilimizde 
de kutlandı. Şubemiz II Başkanı ve TMMOB İKK Sekreteri Aziz 
ALBAYRAK 19 Eylül 2011 günü Makine Mühendisleri Odası 
Toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Yönetim 
Kurulu Üyemiz M. Turgut ÇETİNEL de katıldı. 

Ankara’da KESK, DİSK, TMMOB, TTB öncülüğünde 8 Ekim’de 
yapılan “İnsanca Yaşam İçin Eşit, Özgür, Demokratik Türkiye” 
Mitingine Şubemiz II. Başkanı Aziz ALBAYRAK, Saymanımız 
M. İzzet EROL, Yazmanımız A. Adan BARUT, üyelerimiz Feyyaz 
UYSAL, Hıdır SARIOĞLU, Berkant GÜL ile Şubemiz çalışanı 
Meltem EROL katıldı. 

Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. A. Aydan BARUT 26 Ekim 2011 
tarihinde ESOGÜ Ziraat Fakültesi I. Sınıf öğrencilerine mesleğimiz 
ve odamızı tanıttı. ESOGÜ Ziraat Fakültesin’de 26 Ekim 2011 
tarihinde öğrenci temsilcisi seçimi yapıldı. Demokratik ortamda 
yapılan seçimde Süleyman SAĞLAM öğrenci temsilcisi oldu.

Eskişehir Şubemizin düzenlediği 2012 Kamulaştırma Bilirkişi 
Eğitimi 25 Kasım cuma günü Şube binamızda Başkanımız Yusuf 
KIZILDAĞ’ın açılış konuşmasıyla başladı. 13 meslektaşımızın 
katılımı ile gerçekleşen eğitim ZMO Genel Merkezi’nden Ayşe 
ÖZDEMİR ve Eskişehir Şube Saymanı M. İzzet EROL tarafından 
verildi. Şubemiz Genel Kurulu 10 Aralık 2011 tarihinde Eskişehir 
SMMM Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel 
kurulumuza konuk olarak Eğitimsen Şube Başkanı Ali Paşa ŞANLI, 
Tarım Orkam-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Habib ALTINSAPAN, ESM 
Eskişehir İl Temsilcisi Burhan ZEHNİ ve Jeoloji Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin GÜL katıldı.  

Şube Başkanımız yaptığı açılış konuşmasında 1980 yılından 2010 
yılına kadar tarım sektöründe yaşanan olumsuzluklara değinerek, 
alınması gereken önlemleri anlattı. Şubemizde 11 Aralık 2011 günü 

tek liste ile gidilen seçimler sonucunda, Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Yusuf KIZILDAĞ, Aziz ALBAYRAK, M. İzzet EROL, Dr. A. Aydan BARUT ve M. Turgut 
ÇETİNEL getirildi.Şubemizde 24 Aralık 2011 Cumartesi günü üyelerimiz ile kahvaltıda buluştuk. Çok sayıda meslektaşımızın katıldığı kahvaltıda, geçtiğimiz dönem 
değerlendirilerek, 2012 Tarım Haftası etkinlikleri kapsamında yapılabilecek faaliyetler ele alındı.

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri ve Zootekni Bölümlerinden bir grup öğrenci için Eskişehir Şeker Fabrikasına gezi düzenledik. Geziye Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. A. Aydan BARUT ve fakülte öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muhammed ALAN katıldı. Öğrencilerimiz şeker pancarının fabrikaya girişinden 
başlayarak nihai ürünün elde edilişine kadar tüm üretim aşamalarını gördüler ve fabrika yetkililerinden bilgiler aldılar. 

ÇANAKKALE
 
TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü 
nedeniyle 19 Eylül 2011’de yapılan basın açıklamasını Şube 
Başkanımız Hicri NALBANT okudu. Basın açıklamasına TMMOB 
üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ankara’da 
8 Ekim 2011 günü gerçekleştirilen “İnsanca Yaşam İçin Eşit, 
Özgür ve Demokratik Bir Türkiye Mitingi”ne Şube Başkanımız, 
meslektaşlarımız ve Ziraat Fakültesi Öğrenci Kolu üyeleri katılarak, 
şubemizi temsil ettiler. Antalya’da 21-23 Ekim 2011 tarihlerinde 
düzenlenen 42. Dönem 4. Danışma Kurulu toplantısına Şube 
Başkanımız Hicri NALBANT katıldı. Şube Başkanı Hicri NALBANT 

tarafından 14-17 Kasım 2011 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine Odamız 
ve mesleğimizle ilgili sunum yapıldı. Şubemizde 18-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Bilirkişi Eğitimi gerçekleştirildi. 
Eğitime 11 meslektaşımız katıldı.  Bayramiç ilçesinde 26 Kasım 2011 günü düzenlenen altın madeni ve çevreye etkileri 
konulu panele, Şube Başkanımız Hicri NALBANT katılarak sunum yaptı. Ankara’da 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde 
yapılan Öğrenci Kurultayına Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi Öğrenci Kolu 
üyelerinin katılımı sağlandı. Şubemizin öncülüğünde 3 Aralık 2011 günü, “Altın İşletmeciliği ve Çevreye Etkileri” 
konulu bir panel düzenlendi. Panel ilgiyle izlendi. Şubemiz Genel Kurulu ve seçimleri 10-11 Aralık 2011 tarihlerinde 
yapılarak, yeni yönetim kurulu üyeleri ve genel merkez delegeleri belirlendi. Gökçeada ilçesinde 18 Aralık 2011 günü 
altın işletmeciliği ve çevreye etkileri konulu konferans düzenlendi. Toprak Koruma Kurulu’nun, Çanakkale-Biga 
Hamdibey Mahallesindeki tarım alanlarının imara açılmasını amaçlayan kararı ile ilgili olarak 20 Aralık 2011’de 
Çanakkale İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.KESK, TMMOB, TTB tarafından 21 Aralık 2011 günü düzenlenen iş 
bırakma eylemi ve mitinge etkin şekilde katılım sağlandı.
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.İSTANBUL
 
Şubemizde 14 Eylül 2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 15 
Eylül 2011 tarihinde de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı konulu 
çalışma toplantıları düzenlendi. Mayınsız Bir Türkiye Girişimi 
Koordinatörü Muteber  ÖĞRETEN 19 Eylül 2011 tarihinde Şubemizi 
ziyaret ederek, Başkanımız Ahmet ATALIK ve II. Başkanımız 
Yıldırım DERYA ile görüştü. 

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırakma 
eyleminin yıldönümü ilk kez bu yıl “19 Eylül TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlandı. Bu 
kapsamda, İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nin önünden Taksim 
Meydanına yapılan yürüyüşün ardından basın açıklaması kamuoyu 
ile paylaşıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu’nun 
21-22 Eylül 2011 tarihlerinde Çorum’da gerçekleştirdiği Genetiği 
Değiştirilmiş Gıda ve Yemlerin Resmi Kontrolleri Çalıştay’ına Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK katıldı. 

Şubemizde 25 Eylül 2011 tarihinde Genetiği Değiştirilmiş Ürünler 
ve Yemler eğitimi düzenlendi. Eğitim, Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK tarafından verildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 8 Ekim 2011 
tarihinde Ankara’da yapılan “İnsanca Yaşam” mitingine İstanbul 
Şube Başkanlığı olarak katılım sağladık. Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK İstanbul Barosu’nun 15 Ekim 2011 tarihinde düzenlediği 
panelde “İklim Değişikliği ve Tarım” konulu bir sunum yaptı. 

TMMOB Ziraat, Gıda ve Kimya Mühendisleri Odası İstanbul 
birimlerimiz tarafından 15 Ekim 2011 tarihinde Dünya Gıda Günü 
kapsamında “Öğrenciler Konuşuyor! Açlık, Gıda Hakkı, Gıda 
Güvenliği” Panel-Forum’u düzenlendi. Panel-Forumun açılışında, II. 
Başkanımız Yıldırım DERYA ile Kimya Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Haşmet CAMCI birer konuşma yaptı.

ODA’mızın 21-23 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirdiği 42. Dönem IV. Danışma Kurulu toplantısında Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK biyogüvenlik mevzuatı konusunda bir 
sunum gerçekleştirdi.  Kadıköy İskele Meydanında 28 Ekim 2011 
günü yapılan Cumhuriyet Bayramı Çelenk Koyma Törenine katıldık. 
Şube Başkanımız Ahmet ATALIK ve II. Başkanımız Yıldırım DERYA 
ATATÜRK Anıtına Şubemiz adına çelenk koydular. 

Şubemizde Kurban Bayramının son günü olan 9 Kasım 2011’de 
bayramlaşma yapıldı. Kadıköy İskele meydanında yapılan 10 Kasım 
Atatürk’ü anma törenine katılarak Atatürk büstüne çelenk koyduk. 

Bornova Belediyesi’nin evsahipliğinde GDO’ya Hayır Platformu 
“Eşgüdüm Toplantısı” 19 Kasım 2011 tarihinde yapıldı. Toplantıya 
katılan Şube Başkanımız Ahmet ATALIK oluşturulan komisyonlarda 
görev aldı. Şubemizde 18-20 Kasım ve 25-27 Kasım 2011 
tarihlerinde iki ayrı grup için Bilirkişi Eğitimi düzenlendi. Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK’ın açılışını yaptığı eğitimler, Yazman 
Üyemiz Muharrem AKSOY ve Tekirdağ Şube Başkanımız Yrd. Doç. 
Dr. Cemal POLAT tarafından verildi.

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi’nin koordinatörlüğünde biraraya gelen 
meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri 23 Kasım 2011 tarihinde 
Taxim Hill otelinde düzenledikleri basın toplantısı ile Dünya ve 
Türkiye’de Kara Mayınları 2011 raporunu kamuoyu ile paylaştılar. 
Şube Başkanımız Ahmet ATALIK da, ülkemizdeki mayınların 
%70’inin bulunduğu Suriye sınırımızla ilgili olarak ODA’mızın 
2009 yılında yapmış olduğu çalışma çerçevesinde 216 bin dekarlık 
arazinin tarıma açılmasının oluşturacağı sosyo-ekonomik kazanımlar 
konusunda açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu Üyemiz, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç ALBAY, 17-20 Kasım 2011 tarihleri 
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Şube Başkanımız Kenan SEÇKİN, kırmızı biberde rekolte konusunda 
basın açıklaması yaptı. Şubemizin 10 Aralık 2011 günü Antepfıstığı 
Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda yapılan 9. Olağan Genel 
Kurulu’nda yönetim organlarına ve genel kurul delegeliğine Kenan 
SEÇKİN ve Ali AKDEMİR öncülüğünde iki liste aday oldu. 11 
Aralık 2011 günü yapılan seçimi Kenan SEÇKİN’in listesi kazandı. 
Seçim sonucunda Yönetim Kurulu; Kenan SEÇKİN, Kadir ARSLAN, 
Mehmet KARAYILAN, Adnan TEPEGÖZ, Tacim SAZDİLİ, Mustafa 
ÖZASLAN ve Ahmet YILMAZ’dan oluştu. Şube Başkanımız Kenan 
SEÇKİN’in başkanlığında yapılan toplantıda bilirkişilik uygulamaları 
konusunda bilgi aktarıldı. Bilirkişilerimiz 2012 yılı uygulamalarını 
ortaklaştırmak için kendi aralarında protokol imzalayıp, bir başkan ve 
bir yardımcı seçerek toplantıyı bitirdiler.

ŞUBELERİMİZ
arasında Antalya’da düzenlenen II. Ulusal Biyosidal Kongresi’ne 
katıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Meriç ALBAY, 21-23 
Kasım 2011 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı’nın Ankara’da yapılan 
“Çevre Faktörlerinin İnsan Sağlığına Etkilerinin Tespit Edilmesi ve 
Azaltılmasına Yönelik Model Geliştirilmesi Projesi” toplantısına 
katılarak bir sunum gerçekleştirdi. 36. Dönem Şube Olağan Genel 
Kurulumuz 10 Aralık 2011 tarihinde Kadıköy Belediyesi Meclis 
Salonunda, seçimimiz ise 11 Aralık 2011 tarihinde Şubemizde 
yapıldı. Genel Kurulumuz Şube Başkanımız Ahmet ATALIK’ın Genel 
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER’in gönderdiği mesajı okuması ile 
başladı. Şube Başkanımız Ahmet ATALIK’ın açılış konuşmasının 
ardından faaliyet raporumuz üyelerimizle paylaşıldı.  Ankara’da 
17-18 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB 2. Kadın 
Kurultayı’na Şube Sayman Üyemiz Dilek ÜLGER katılım sağladı.   

Radyo ve TV

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 14 Eylül 2011 tarihinde İMC TV’ye 
GDO’lu mısır ithalatı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Şube 
Başkanımız, 28 Eylül 2011 tarihinde de aynı konuyla ilgili olarak 
CNN TÜRK televizyonuna konuk oldu.  Şube Başkanımız ATALIK 
4 Ekim 2011 tarihinde Radyo Kuzey yayınına katıldı. ATALIK, 10 
Ekim 2011 tarihinde TV8’de GDO konusunu değerlendirdi. Şube 
Başkanımız 12 Ekim 2011 tarihinde NTV ve Habertürk TV’ye yine 
GDO’lu mısır ithalatıyla ilgili görüşlerimizi aktardı. 

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 17 Kasım 2011 tarihinde Kanaltürk 
televizyonuna boyalı, mumlu ve gazla sarartılan mandalina konusunda 
değerlendirmelerde bulundu.  Şube Başkanımız Ahmet ATALIK’ın 
GDO’lar konusunda yaptığı açıklamalar NTV televizyonunda 14 
Aralık 2011 günü yayınlanan Yakın Plan programında yer aldı. 
ATALIK 18 Aralık 2011 günü Köy TV’ye konuk oldu. 

Şube Başkanımız 23 Aralık 2011 tarihinde NTV televizyonu ile Best 
FM’e Biyogüvenlik Kurulu kararını değerlendirdi. Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 27 Aralık 2011 günü CNN TURK televizyonunun 
yayınına katıldı. GDO’lu mısır çeşitlerine yem amaçlı kullanılmak 
üzere izin verilmesinin işlendiği programın diğer konuğu 
Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI oldu.  

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, Kanal B ve Radyo Box’a da 
değerlendirmelerde bulundu. ATALIK 28 Aralık 2011 tarihinde 
Ülke televizyonuna konuk oldu. Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 
30 Aralık 2011 günü CNN Türk TV’de yayınlanan “Ne Oluyor?” 
programına katılarak, GDO’lu yemlerin hayvansal ürünler üzerine 
etkisi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Programın diğer konukları 
Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Necmettin 
CEYLAN ve Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN ile Greenpeace Akdeniz 
Tarım Koordinatörü Tarık Nejat DİNÇ oldu.
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İZMİR
 
Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ 6. Karaburun Bilim Kongresi’nin 
9 Eylül 2011 tarihli Yerel Yönetimler ve Kültür Politikaları 
konulu oturumuna yöneticilik yaptı. Şube Başkanımız kongrenin 
“Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikaların Sınıf Mücadelesindeki 
Yeri-Türkiye Örneği” konulu oturumunda da bir sunum gerçekleştirdi.

Şube Başkanımız ÇİFTÇİ ,12 Eylül günü Ege TV Eko Tarım 
Programına telefonla katılarak, pamukta yaşanan sorunlara ilişkin 
görüşlerini aktardı.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun toplantılarına 
Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ katıldı.

Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ HALK TV’nin İzmir Fuarından 
yaptığı canlı yayına katıldı. Sunuculuğunu Ali Ekber YILDIRIM’ın 
üstlendiği programın diğer konuğu Bornova Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Kamil Okyay SINDIR oldu. 

TMMOB Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma Günü ilan 
edilen 19 Eylül Yürüyüş ve Basın Açıklaması Konak’ta yapıldı. 
Basın açıklaması Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ tarafından 
okundu. Etkinliğe Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizle katıldık. 

TMMOB-DİSK-KESK tarafından 8 Ekim Ankara Mitingine yönelik 
olarak yapılan basın toplantısına Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ 
katıldı.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin 2011 yılı Rekolte tahmin 
sonuçları basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Şubemizde 
yapılan basın toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz ve UZZK 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nejat ÖZİLBEY katıldı.

İzmir Fuar alanında 23-26 Eylül tarihleri arasında yapılan İzmir 
Tarım Fuarında stant açtık.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından planı ve projesi olmadan temeli 
atılan Konak-Yeşildere Tüneli ile ilgili TMMOB İzmir İKK 
Basın açıklaması, 5 Ekim 2011’de Şube Başkanımız ve İzmir 
İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ tarafından yapıldı.

TMMOB-DİSK-KESK-TTB’nin “İnsanca yaşam için eşit, özgür, 
demokratik bir Türkiye” mitingi 8 Ekim’de Ankara Sıhhıye 
Meydanı’nda yapıldı. Mitinge üyelerimizle birlikte katıldık.

Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ 8 Ekim 2011’de TRT Anadolu’da 
yayınlanan Asiye YILDIRIM ile Türkiye’de Tarım programına 
katılarak, tarım danışmanlığı ile ilgili görüşlerimizi aktardı. 

TMMOB 42. Dönem 3. Danışma Kurulu Ankara’da İMO Teoman 
ÖZTÜRK Salonu’nda yapıldı. Danışma Kurulu’na Şube Başkanımız 
Ferdan ÇİFTÇİ katıldı. 

E.Ü. Ziraat Fakültesi 2010-2011 Mezuniyet Törenine Şube 
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, II. Başkanımız Z. Vezan KARABULUT, 
Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Kurtuluş BİNGÖL ve Sayman 
Üyemiz Fatih ZOR katıldı. 

Geleneksel Emekliler Güz Buluşmasını 18 Ekim’de Şube Lokalimizde 
gerçekleştirdik. Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ 19 Ekim’de Sky 
TV Yayınına katılarak, GDO’lar konusunda uyarıcı açıklamalar yaptı.

Mühendislik Mimarlık Haftası Basın Açıklaması 17 Ekim’de 
TMMOB Birlik Parkında yapıldı. Mühendislik Mimarlık Haftası 
etkinliklerinin ikinci gününde 18 Ekim’de yapılan Teoman Öztürk 
Belgeseli gösterimine katıldık. Hafta kapsamında 19 Ekim’de AKP 
Hükümeti tarafından çıkartılan KHK’lar konusunda düzenlenen 
Panelin kolaylaştırıcılığını Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ üstlendi. 
Etkinlikler ertesi gün İzmir Kent Gündemi Sempozyumu ile devam 
etti. Sempozyumun açılış konuşması Şube Başkanımız İzmir İKK 
Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ tarafından yapıldı.

Odamızın Antalya’da yapılan 41. Dönem 4. Danışma Kuruluna Şube 
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, II. Başkanımız Z. Vezan KARABULUT, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Fatih ZOR ve 
Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Tuncer TANELİ katıldı.

İzmir İl sağlık Müdürlüğü ile 24 Ekim’de Biyosidal Ürün uygulayıcı eğitimleri konusunda görüşme yaptık. Görüşmeye 
Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Tuncer TANELİ ve üyemiz Yaşar ERSAN katıldı. 
Van’da meydana gelen depremin ardından TMMOB İzmir İKK tarafından başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında 
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Mustafa Kemal Üniversitesi toplantı salonunda 26 Eylül 2011 günü düzenlenen 2011-2012 Akademik Yılı Açılış 
Programına Başkanımız Ahmet SEVER ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldılar. Programda Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından müzik dinletisi ve Üniversitemizin tanıtım filmi gösterildi. Öğrenciler adına konuşma, Rektör Prof. 
Dr. Salih GÜDER ve Vali Celalettin LEKESİZ’in konuşmaları ve Prof. Dr. Suat ERDOĞAN’ın açılış dersinin ardından 
program sona erdi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasınca 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen VII. 
Öğrenci Kurultayı’na Şube Başkanımız Ahmet SEVER, MKÜ Öğretim Üyelerinden Ahmet ÇELİK, öğrenci üyelerimizden Gökhan SOYLU ve Özen SÖKMEN katıldı. 
Programda öğrencilerimiz tarafından “Türkiye’de Hayvancılık Sektörünün Mevcut Durumu ve Et Dış Alımı” konusunda bir sunum gerçekleştirildi
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toplanan malzemeler Van’a gönderildi. Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ Kanal 35 Televizyonunda Özgür Hancıoğlu 
tarafından hazırlanıp sunulan Ekonomi Masasının Van depremini konu eden 25 Ekim tarihli yayınına katıldı. 

Şubemiz Bilirkişi Eğitimi 29-31 Ekim tarihlerinde yapıldı. Muğla Şube Başkanımız Uluhan KORKUT ve Şube 
Sekreterimiz Erman TUTUMLU tarafından verilen eğitime 27 üyemiz katıldı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZMO 
öğrenci temsilciliği seçimi 1 Ekim’de gerçekleştirildi. Seçime Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, II. Başkanımız Z. 
Vezan KARABULUT, Yönetim Kurulu üyelerimiz Kurtuluş BİNGÖL, Nejat ÖZİLBEY ve Üyemiz Ekim ÖZAL katıldı. 
Seçimde Merve AKTAŞ yeni Öğrenci Temsilcimiz oldu. E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi ZMO Genç Temsilcisi seçimini 2 
Kasımda yaptık. Şube II. Başkanımız Z.Vezan KARABULUT, Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Raşit GURBET 
katıldı. Yapılan seçim sonunda Uğur ÖNDER yeni öğrenci temsilcimiz oldu. Şubemiz 24. Dönem 4. Danışma Kurulu 
Toplantısını 1 Ekim’de gerçekleştirdik. 

GDO’ya Hayır Platformu Eşgüdüm Toplantısı 19 Kasım’da Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR da katıldı.  Şubemiz 25. 
Dönem Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel Kurulumuza CHP İzmir 
Milletvekilleri Mustafa MOROĞLU ve Musa ÇAM, Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, DSP 

İzmir İl Başkanı Selçuk KARAGÜLLE, İşçi Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Tugay ŞEN, EDP İzmir İl Başkanı Av. Arif Ali CANGI, 
Gıda Tarım Ve Hayvancılık İzmir İl Müdürü Ahmet GÜLDAL, 
Ödemiş İlçe Müdürü İbrahim ALTINTAŞ, Elektrik Mühendisleri 
Odası İzmir Şube Başkanı Sedat GÜLŞEN, Orman Mühendisleri 
Odası Ege Bölge Şube Başkanı Kenan ÖZTAN, Maden Mühendisleri 
Odası İzmir Şube Başkanı Muhammet YILDIZ, İnşaat Mühendisleri 
Odası İzmir Şube Başkanı Ayhan EMEKLİ, konuklarımız, ZMO 
Genç Üyesi öğrencilerimiz ve üyelerimiz katıldı. 

Divan Başkanlığını Alaettin HACIMÜEZZİN, Başkan 
Yardımcılıklarını Orhan DÜNDAR, Abdülbaki OKUTAN, 
Yazmanlıklarını Özgür BAŞARAN ve Pınar ERDOĞAN’ın yaptığı 
Genel Kurulumuz Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının 
ardından Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ’nin açılış konuşması 
ile başladı. Konuk konuşmalarının ardından Şube Çalışma Raporu 
okundu ve bütçe üzerindeki görüşmeler gerçekleştirildi. İki liste ile 
gidilen seçimler sonucunda Şubemiz Yönetim Kurulu Ferdan ÇİFTÇİ, 
Prof. Dr. Harun Raşit UYSAL, Ahmet TOMAR, Mehmet ÇENGEL, 
Kurtuluş BİNGÖL, Ayşe UZMAY ve Fatih ZOR’dan oluştu.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyinin 5. Olağan Genel Kurulu’na 
UZZK Yönetim Kurulu üyesi olan üyemiz Dr. Nejat ÖZİLBEY 
katıldı. Ankara’da 17-18 Aralık tarihlerinde yapılan TMMOB 2. 
Kadın Kurultayına Şube Delegelerimizle birlikte katılım sağladık.  
Şubemizde 19 Aralık 2011 tarihinde Bilirkişi Toplantısı yapıldı. 
KESK tarafından 21 Aralıkta gerçekleştirilen iş bırakma eylemine 
TMMOB İzmir İKK Pankartı altında katıldık.

Menemen’de 23 Aralık 1930 tarihinde şeriatçılar tarafından 
katledilen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi 
anma törenlerine katıldık. ZMO Genç Üyesi E.Ü.Ziraat Fakültesi 
öğrencilerimizle Bergama’ya teknik gezi yaptık. 

Genel Kurul sonrası Bergama, Tire, Torbalı, Ödemiş, Aliağa 
ve Menemen ilçelerimizde, kamu ve özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımızı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduk.

Bakırçay Belediyeler Birliği tarafından Aliağa’da 25 Aralık Pazar günü Termik santrallerle ilgili yapılan bilgilendirme 
toplantısına Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ katıldı. Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ 27 Aralık’ta SKY TV’de canlı 
yayınlanan Güne Merhaba Programına konuk oldu. 

Van Önceki il temsilcilerinden Tekin TURAN’ı 27 Aralık günü ölümünün 17. yılında mezarı başında andık. Törene Van 
önceki Şube Başkanlarından Şevket AKDEMİR, Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, Yönetim Kurulu Üyemiz Kurtuluş 
BİNGÖL, Yönetim Kurulu yedek üyelerimiz Halil DEMİR, Şerif GÜMÜŞ, Denizli Önceki Başkanlarımızdan Gönül 
Emel İNAL, Bornova Belediye Başkanı Önceki Şube Başkanımız Kamil Okyay SINDIR meslektaşlarımız, Tekin 
TURAN’ın ailesi ve dostları katıldı. 
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KAHRAMANMARAŞ
 
Şube Başkanımız Yusuf TEMİZKAN, AKSU TV‘de yayınlanan 
“Toprağın Bereketi” programında tarım sektöründeki son gelişmeler 
ve Kahramanmaraş tarımı hakkında değerlendirmeler yaparak,  Ziraat 
Mühendisleri Odasının mesleki çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Şubemizin Olağan Genel Kurulu 10-11 Aralık 2011 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Şube Başkanımız Yusuf TEMİZKAN’nın açılış 
konuşması ile başlayan Genel Kurulda, Prof Dr. Ercan EFE Divan 
Başkanlığına, Mustafa DÖŞYILMAZ Divan Başkan Yardımcılığına, 
Naciye SULAK ve Rukiye KARA da yazman üyeliklere seçildiler. 
Genel Kurula, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir SALTALI, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Mehmet GÜNDOĞDU ve  Kahramanmaraş 
Ziraat Odası Başkanı Hüseyin TOPÇUOĞLU da katılım sağladı. 
Çalışma Raporu ve bütçenin okunup oylanmasının ardından yeni 
dönem aday listeleri verildi.  Şube yönetim organlarına iki grubun 
aday olduğu Genel Kurulun ikinci günü yapılan seçimleri Yusuf 
TEMİZKAN’nın başkanlığındaki Aktif Ziraat Mühendisleri kazandı. Seçimler sonucunda  Yönetim Kurulu Yusuf 
TEMİZKAN, Mehmet ELBİSTAN, Gül Çitil OKUR, Kazım CANLI, İsmail ELHASOĞLU, Ayşe KAZLI ve Serkan 
ÖZAVŞAR’dan oluştu. Yeni Yönetim Kurulumuz Genel Kurul sonrasında basınla bir araya gelerek önümüzdeki dönem 
planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şube Başkanımız Yusuf TEMİZKAN her zaman olduğu gibi önümüzdeki 
dönemde de Ziraat Mühendisleri Odasının ülkesi ve mesleği için çalışmalarını azim ve kararlılıkla devam ettireceğini 
ifade etti.  Genel Kurulun ardından Şubemize bir ziyarette bulunan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Sayın Mustafa 
ANTEPLİOĞLU, yeni dönem Şube Yönetim Kurulumuzu kutlayarak başarılar diledi. Ziyarette tarım sektörü ve 
Kahramanmaraş tarımı konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Şube Başkanımız Yusuf TEMİZKAN yeni 
dönem çalışmalarımız hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Kadir SALTALI, Dekan Yardımcıları 
Sayın Doç Dr. Ersin AKINCI ve Doç. Dr. Kenan UÇAN, Şubemize ziyarette bulunarak yeni dönem şube Yönetim 
Kurulumuzu kutladılar ve başarılar dilediler. Ziyarette Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir SALTALI tarım 
paydaşlarının işbirliğine vurgu yaparak Şubemizle bu işbirliğinin yeni dönemde artarak devam etmesi gerektiğini belirtti. 
Şube Başkanımız Yusuf TEMİZKAN da önceki dönemlerde olduğu gibi Ziraat Fakültemizle yakın ilişki içerisinde 
olacaklarını vurgulayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayrıca Kahramanmaraş Defterdarı Sayın 
Osman KOÇAŞ ve daire müdürleri, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Sayın Hüseyin TOPÇUOĞLU ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Hak-Sen Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Sayın Akın OZAN ve Konfederasyona bağlı 
Federasyonların İl temsilcileri Şubemize ziyarette bulunarak yeni dönem yönetim kurulumuzu kutladılar ve başarılar 
dilediler. 

KAYSERİ
 
Antalya’da 21-23 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Odamızın 41. Dönem 4. Danışma Kurulu’na Şube Başkanımız 
Fahrettin AÇIKGÖZ katıldı. Ankara’da 26-27 Kasım 2011 tarihinde düzenlenen Öğrenci Kurultayı’na Başkanımız 
Fahrettin AÇIKGÖZ ve öğrenci üyelerimizden Gözde KAAN ve Yasemin AKPINAR katılım sağladı. 

Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu 11 Aralık 2011 tarihinde Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda Şube Başkanı 
Fahrettin AÇIKGÖZ’ün açılış konuşması ile başladı. Divan Başkanlığına Yaşar ALEMDAR, Başkan Yardımcılığına 
Yusuf ORHAN, Yazman üyeliklere Meltem ŞENOL ve Ali EKİNCİ oybirliğiyle seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Bütçe Tasarısı oybirliği ile kabul edildi. İki liste ile 
gidilen 12 Aralık 2011 tarihli seçimler sonucunda, yeni Yönetim Kurulu, Kazım DUYGULU, Refik GÜNDOĞAR, 
Selim KATIRCI, Sinan KURNAZ, Burak IŞIK, Serkan YILMAZ ve Sacid ŞENOCAK’tan oluştu. Yazmanımız Selim 
KATIRCI Kayseri Kent Konseyine katılımı sağladı. Genel Kurulda “Sağlık, Çevre ve Küresel Isınma” başlıklı Çalışma 
Grubu’nun adı verilen önerge ile “Sağlık, Gıda ve Çevre Çalışma Grubu olarak değiştirildi. Şube Başkanımız Kazım 
DUYGULU ve Yönetim Kurulu üyeleri Refik GÜNDOĞAR, Selim KATIRCI, Sinan KURNAZ ve Sacid ŞENOCAK, 
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin AKAY’ı makamında ziyaret ederek, ortak çalışma 
dileklerini iletti.

Şube Başkanımız Kazım DUYGULU ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kayseri Valisi Mevlüt  BİLİCİ’yi ziyaret ettiler. 
Ziyarette olağan Genel Kurul sonrası oluşan yeni yönetime başarılar dileyen Vali Mevlüt  BİLİCİ’ye, ODA çalışmaları 
hakkında bilgi sunuldu. 

Kayseri Şube Başkanımız Kazım DUYGULU ve Yönetim Kurulu üyeleri Refik GÜNDOĞAR, Selim KATIRCI, 
Sinan KURNAZ, Burak IŞIK, Serkan YILMAZ ve Sacid ŞENOCAK, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
ÖZHASEKİ’yi ziyaret ederek, görüş alışverişi yaptılar.  

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir GÜNEŞ, Şube Başkanımız Kazım DUYGULU’ya kutlama ziyaretinde 
bulundu. Yönetim Kurulumuz yeni seçilen işyeri temsilcileri ile 25 Aralık 2011 tarihinde kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıya katılan işyeri temsilcileri Ziraat Mühendisliği mesleği ile ilgili olarak yapılması gerekenler konusunda görüş 
alışverişinde bulundular. 
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KONYA
 
Konya Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR, 8-10 Eylül 2011 
tarihlerinde Konya’da gerçekleşen “Konya Tohum 2011 Fuarı” 
kapsamında, TRT, NTV, ANADOLU AJANSı VE KON TV 
muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Şubemiz fuarda açtığı stantta 
Genç ZMO ile beraber; Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN’ı, ODA 
üyelerimizi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenlerini 
ve öğrencileri, tarım sektörü ile ilgili yurtiçinden ve yurt dışından 
gelen ziyaretçileri ağırladı. 

Konya Şubemiz tarafından, 12-16 Eylül 2011 tarihlerini arasında 
“Toprak Koruma Projesi Eğitimi” düzenlendi. Başkanımız Özkan 
TAŞPINAR’ın konuşmasıyla başlayan eğitime 10 kişi katıldı. 
Eğitim, S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Cevdet ŞEKER, Doç. Dr. 
Mehmet ZENGİN, Doç. Dr. Refik UYANÖZ ve Yrd. Doç. Dr. 
H.Hüseyin ÖZAYTEKİN tarafından verildi. 3. Geleneksel Gıdalar 
Sempozyumu Yürütme Kurulu Toplantısı, Başkanımız Özkan 
TAŞPINAR ve Yazman Üyemiz Ekrem HUĞLU’nun katılımıyla 
Şubemizde yapıldı. ZMO Mersin Şube Başkanı Mehmet ATEŞ 
Şubemizi ziyaret ederek, Başkan Özkan TAŞPINAR ve Yönetim 
Kurulu üyelerimizle görüş alışverişinde bulundu. İzmir’de yapılan 
“Tarım Danışmanı Çalıştayı”na Başkanımız Özkan TAŞPINAR 
ve Tarım Danışmanı Burak ASLANSOY katılarak, Konya 
Bölgesi’nde Serbest Tarım Danışmanlığı’nda yaşanan sorunlar ve 
çözüm önerilerini dile getirdiler.  Konya Valiliği ile Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün düzenlediği “Hububatta Kalite 
Toplantısı”na Başkanımız Özkan TAŞPINAR katıldı. Tarımsal 
Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi’nin 11 Ekim 2011 tarihli 
toplantısına II. Başkanımız Celil ÇALIŞ katılarak görüşlerimizi 
sundu.

Üyelerimizin katılımıyla 16 Ekim 2011 Pazar günü Şubemizde 
“İstişare Toplantısı” yapılarak, Genel Kurul hazırlıkları 
değerlendirildi. Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu ile Konya Şube 
Binamızda gerçekleştirdiğimiz toplantıda Başkanımız Özkan 
TAŞPINAR ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, ZMO Genç’e yeni 
katılan öğrencilerle tanışarak, ODA’mız faaliyetleri hakkında bilgiler 
verdiler. Konya Şubemiz ve Öğrenci Temsilcilerimizin düzenlediği 
“Öğrenci Tanışma Toplantısı” 18 Ekim 2011 Salı günü, S.Ü. Ziraat 
Fakültesi’nde yapıldı. Toplantıya Başkanımız Özkan TAŞPINAR ve 
Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldılar. Antalya’da 21-23 Ekim 2011 
tarihleri arasında yapılan ZMO 42. Dönem IV. Danışma Kurulu 
Toplantısı’na Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR, II. Başkanımız 
Celil ÇALIŞ ve Yazman Üyemiz Ekrem HUĞLU katıldılar. TMO 
tarafından bu sene uygulamaya konulan hububatta yeni alım 
sistemiyle ilgili düzenlenen “Kalite Merkezli Hububat Üretimi” 
isimli Çalıştay Toplantısı’na Başkanımız Özkan TAŞPINAR katıldı. 
RİBAT FM’de canlı yayından “Tarım İçerikli Sohbet Programı”na 
II. Başkanımız Celil ÇALIŞ katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca düzenlenen “Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Toplantısı”nın açılışına 
Başkanımız Özkan TAŞPINAR ve Sayman Üyemiz Sevim YÖNET katıldı. Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR, 
ÜNTV muhabirinin Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü hakkındaki sorularını yanıtladı. Kurban 
Bayramının dördüncü günü Şubemiz Lokali’nde Başkanımız Özkan TAŞPINAR ve Yönetim Kurulu üyelerimizin 
katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu’nu (İKK) oluşturan meslek 
odaları, 26-27 Kasım tarihlerinde yapılacak I. Konya Kent Sempozyumu hakkında Vali Aydın Nezih DOĞAN’ı ziyaret 
ederek, bilgi verdiler. Konya’da görev yapan 13 meslek odasının Başkan ve yöneticilerinin yer aldığı heyette ODA’mızı 
Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR temsil etti. I. Konya Kent Sempozyumu için yapılan basın toplantısına da, 
Şubemiz adına Sayman Üyemiz Sevim YÖNET katıldı. 

I. Konya Kent Sempozyumu 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Başkanımız Özkan 
TAŞPINAR’ın oturum başkanlığı yaptığı Sempozyumda Şubemiz üyeleri de çeşitli konularda sunum gerçekleştirdiler. 
Ankara’ da 26 - 27 Kasım tarihlerinde düzenlenen VII. Öğrenci Kurultayı’na ZMO Konya Şubemizden Yönetim Kurulu 
Yazman Üyemiz Ekrem HUĞLU’nun danışmanlığında öğrenci temsilcilerimizden Hasan Şükrü ÇINAR, Duygu 
KARLI ve Sevda GÜLER katıldılar. Konya Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezinin, Tarımsal Kuraklık Eylem Planı 
kapsamında 2011 yılı Eylül/Kasım aylarında gelişen kuraklık kriterlerini değerlendirmek üzere düzenlediği toplantıya 
II. Başkanımız Celil ÇALIŞ katıldı. Ulusal Hububat Konseyi’nin 10 Aralık 2011 günü yapılan Olağan Toplantısı’na 
ZMO adına UHK Yönetim Kurulu Üyesi olan Başkanımız Özkan TAŞPINAR katıldı.

Başkanımız Özkan TAŞPINAR ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Merhaba, Konya Postası, Hakimiyet ve Memleket 
gazetelerini ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundular. Konya’nın Meram İlçesi Melihşah Mahallesi’nde kurulacak 
olan “Ekolojik Organik Ürün Pazarı”nın temel atma törenine Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR ve Yönetim Kurulu 
Yazman Üyemiz Ekrem HUĞLU katıldılar. Konya Şubemiz 17 Aralık 2011’de tarım danışmanlarına yönelik olarak 
“İç Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Görülen Hastalık ve Zararlılarla Mücadele” konulu eğitim semineri verdi. 
S.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Nuh BOYRAZ’ın 
verdiği eğitime 32 kişi katıldı. Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR, KONYA TV’de yayınlanan “Gündem Özel” ve 
KON TV’de yayınlanan “Büyüteç” programlarına konuk olarak, tarım sektörünü değerlendirdi.

ŞUBELERİMİZ
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MANİSA
 
İzmir’de düzenlenen Tarım Danışmanları Çalıştayı’nda Şubemizi 
Yönetim Kurulu Üyemiz Erol TEKİN ve Tarım Danışmanı Ahmet 
ÖZKAN temsil etti.

Destekleyici Kuruluşlar arasında olduğumuz ve bu yıl 4. düzenlenen 
Teknotarım fuarına stant açarak katılım sağladık. Manisa 
Belediyesi Fuar Merkezi’nde 16-19 Kasım 2011 tarihleri arasında 
açık olan fuarda standımızı ziyaret eden il protokolüne, üretici ve 
meslektaşlarımıza ODA’mız faaliyetleri ve yayınları hakkında bilgi 
verdik. 

Manisa Kent Sempozyumu, TMMOB Manisa İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından, 2-3 Aralık 2011 tarihleri arasında Manisa Valiliği, 
Manisa Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Odamızın da 
arasında bulunduğu akademik odaların destekleriyle gerçekleştirildi. 

İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanlığı tarafından 
düzenlenen ve 11 odanın katıldığı Akademik Odalar Arası Futbol 
Turnuvasına katıldık ve şampiyon olduk. 3 yıldır üst üste şampiyon 
olan İnşaat Mühendisleri Odası ile oynanan final maçını 7-1’ lik net 
skor ve iyi oyunla kazanan futbolcularımız 2009 yılında ikinci, 2010 
yılında üçüncü bitirdikleri turnuvayı 2011 yılında Şampiyon olarak 
tamamladılar. Futbol takımımızı kutluyor ve Şube Yönetim Kurulu 
olarak teşekkür ediyoruz.

Şubemiz tarafından 2-3 Aralık 2011 tarihlerinde tarım 
danışmanlarımıza yönelik olarak, “Bağ tesisi tekniği, budama 
tekniği, bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele ve kalıntı problemi” 
konularında eğitim düzenlendi.

Şubemizin 8. Dönem Genel Kurulu 10-11 Aralık 2011 tarihlerinde 
yapıldı. 10 Aralık Cumartesi günü Şubemiz Eğitim Salonunda 
gerçekleştirilen Genel Kurulda, Erdoğan İNCE Divan Başkanı, 
Öner BELER ve Çınar AYDOĞAN yazman üye olarak görev 
aldılar. 11 Aralık 2011 tarihinde şube binamızda yapılan oylamada 
ise üyelerimiz 8. dönemin yönetim kurulu adaylarını ve genel kurul 
delegelerini seçtiler. 

Yeni Yönetim Kurulumuz, İbrahim DEMRAN, Selçuk KARABAT, 
Erol TEKİN, Tayfun ERDEMLİ, Müjgan ŞENAY, Hüseyin 
AKTÜRK ve Mustafa Edip KÖYLÜ’den oluştu. 

Manisa Şube Başkanlığımız tarafından 22-24 Aralık 2011 tarihlerinde 
Bilirkişilik Eğitimi düzenlendi. Eğitimin açılışında Şube Başkanımız 
İbrahim DEMRAN kısa bir konuşma yaparak, üyelerimizin sorularını 
yanıtladı. Eğitim, Erol TEKİN ve Erman TUTUMLU tarafından verildi. Manisa Şube Başkanlığımız tarafından 20-29 
Aralık 2011 tarihleri arasında merkez, Saruhanlı, Salihli, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde zirai ilaç bayileri 
ile mesai saatleri ve genel sorunları ile ilgili konularda toplantılar yapıldı. 

Manisa Şubemiz tarafından 27 Aralık 2011 tarihinde GDO’lu ürünlerin ülkemize girişine izin verilmemesi konusunda bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

ŞUBELERİMİZ
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VAN
 
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü 
nedeniyle Van’da düzenlenen basın 
açıklamasına katılım sağladık.

           ŞANLIURFA
 
Antalya’da 21 - 23 Ekim 2011 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 42. Dönem IV. Danışma Kuruluna 
Şube Başkanımız Abdullah MELİK ve Ali Rıza 
ÖZTÜRKMEN katıldı. Van’da meydana gelen 
deprem nedeniyle başlatılan kampanyada toplanan 
yardımlar, depremzedelere ulaştırıldı.Uludere’de 
meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla 
TMMOB’nin yaptığı basın açıklamasına Şube 
olarak katılım sağladık.

MUĞLA
 
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü nedeniyle yapılan basın açkılamasına Şube Başkanımız Uluhan 
KORKUT, Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz katıldı. İzmir’de 
1 Ekim 2011 tarihinde yapılan “Tarım Danışmanları Çalıştay’ına 
Şube Başkanımız Uluhan KORKUT ve Tarım Danışmanı Ziraat 
Mühendisi Serdar BALTACI katıldı. Van’da meydana gelen deprem 
nedeniyle şubemizce yardım kampanyası düzenlenerek, toplanan 
yardımlar Van’a gönderildi. Şubemiz bilirkişi eğitimi 11-13 Kasım 
2011 tarihlerinde Şube eğitim salonunda yapıldı. Muğla Şube Başkanı 
Uluhan KORKUT ve İzmir Şube Yazmanı Kurtuluş BİNGÖL 
tarafından verilen eğitime 15 üyemiz katıldı. Şubemizde 2012 yılı 
Kamulaştırma Bilirkişileri ile yapılan toplantıda, Şube Başkanımız 
Uluhan KORKUT bilirkişilik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MERSİN
 
Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ev sahipliğinde, 1 Ekim 
2011 tarihinde yapılan 1. Tarım Danışmanları Çalıştayı’na Şube 
Başkanımız Mehmet ATEŞ ve serbest tarım danışmanı Gönül 
POYRAZ katıldı. Şubemizde 22 Ekim 2011 Cumartesi günü, Mersin 
Tarım İl Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Kubilay 
DERİN tarafından, “Turunçgillerin Beslenmesi” konulu 8 saatlik 
eğitim verildi. Eğitime Tarım Danışmanı meslektaşlarımız katıldı.

Mersin Şubemiz ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal 
Yapılar ve Sulama Bölümü’nün işbirliği ile 14 - 25 Kasım 2011 
tarihleri arasında 10 gün süreyle düzenlenen Teorik ve Uygulamalı 
Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımı Eğitimi, Eğitici Prof. Dr. 
Osman YILDIRIM tarafından verildi. 

Şubemizin düzenlediği Bilirkişi Yetki Belgesi Eğitimi 18-20 Kasım 
2011 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim, Sabit ALTINTAŞ ve 
Ramazan KARAKOÇ tarafından verildi.  Mersin Şubesi Danışma 
Kurulu 21 Kasım 2011 tarihinde toplandı. Eski il temsilcileri ve 
şube başkanları, genel kurul delegeleri, yönetim kurulu asil ve yedek 
üyeleri ile eski yönetim kurulu üyelerinin davet edildiği toplantıda 
Şube Başkanı Mehmet ATEŞ Antalya’da yapılan 42. Dönem IV. 
Danışma Kurulu gündemi ve alınan kararlar hakkında açıklamalarda 
bulundu ve soruları yanıtladı. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin 
Şubesi’nin 10 - 11 Aralık 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurulu ve 
seçimler sonucunda yeni Yönetim Kurulu, “Osman Tuğrul KUZU, 
Baki TOPRAK, Kamil İNCE, Bahar TURFAN, Serkan DOĞAN, 
Mehmet Nadir DOĞUŞ ve Ensar MİDİLLİOĞLU”ndan oluştu.

ŞUBELERİMİZ
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RİZE
 
Şube Yönetim Kurulumuz, 24 Eylül 2011 tarihinde Rize’de meydana 
gelen sel felaketi ile ilgili olarak basın açıklamasında bulundu.

Şube Başkanımız Muhammet PERTEK, TRT Anadolu TV’de canlı 
olarak yayınlanan “Bu Toprağın Sesi” programına katılarak, “Türk 
Çayının Markalaştırılması ve Uluslararası Tanıtımı Çalıştayı” 
hakkında bilgi verdi. Erozyonla Mücadele Haftası nedeniyle 
TEMA Vakfı Rize İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Toprağa 
Saygı Yürüyüşü”ne, Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizden oluşan 
kalabalık bir grupla katıldık.

Şubemizin Olağan Genel Kurulu 10-11 Aralık 2011 tarihinde 
TMMOB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Açık oylama ile 
Divan Kurulu Başkanlığına Erdoğan PINAR, Başkan Yardımcılığına 
Yılmaz FISTIK, üyeliklere ise A. İhsan YARIMBAŞ ve Ahmet 
Murat DİNÇ seçildi. Daha sonra Şube Başkanımız Muhammet 
PERTEK tarafından sunulan 2010-2011  Dönemi Çalışma Raporu 
ve Şube Sayman Üyemiz Yılmaz GÜZEL tarafından sunulan 2010-
2011 Dönemi Mali Bütçesi Genel Kurul tarafından kabul edildi. 
Adaylık başvurularının yapılmasıyla ilk gün çalışmaları tamamlandı. 
11 Aralık 2011’de yapılan seçim sonucunda yeni Yönetim Kurulu, 
Muhammet PERTEK, Cahit GÜLBAY, İbrahim BALCI, Kubilay 
TÜRKYILMAZ, Paşa Ali HOROZ, Sultan GÜNAR ve Yılmaz 
GÜZEL’den oluştu.

Yeni Yönetim Kurulumuz basınla tanışmak ve gündemdeki konular 
hakkında Şube görüşlerimizin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla 
bir basın toplantısı düzenledi. Özel bir firmada İŞKUR destekli 
düzenlenen örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimine katılan üyelerimizi 
ziyaret ettik. Arazi çalışması sırasında yapılan ziyarete Yönetim 
Kurulu üyelerimiz katıldı. Memur-Sen Rize Şube Başkanı Sayın Resul 
USTA ve konfederasyona bağlı sendikaların Rize İl Temsilcileri 43. 
Dönem Olağan Genel Kurul sonrası göreve başlayan yeni Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret ettiler. Konfederasyon temsilcileri Yönetim 
Kurulumuzu kutlayarak, başarı dileklerini sundular. KAMUSEN’e 
bağlı Türk Enerji Sendikası 14 nolu Kaçkar Şubesi Başkanı Sayın 
Temel YAŞAR ve şube yöneticileri  43. Dönem Olağan Genel Kurul 
sonrası göreve başlayan yeni yönetim kurulumuzu ziyaret ederek, 
başarı dileklerini ilettiler.

Kivi meyvesinin budaması hakkında üyelerimizin bilgilerini 
pekiştirmek ve eksikliklerinin giderilmesi amacıyla eğitim 
düzenlendi. Eğitime kamu ve özel sektörde çalışan üyelerimiz, serbest 
çalışan üyelerimiz ve kivi üretimi ile uğraşan çiftçilerimizden oluşan 
yaklaşık 75 kişilik bir grup katıldı. Eğitimi ÇAYKUR’a bağlı Atatürk 
Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü uzmanlarından ve aynı zamanda Şube üyemiz Sayın Ayhan HAZNEDAR 
verdi. Kursiyerlerimiz, ÇAYKUR’a bağlı Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan 
kivi bahçesinde uygulama da yaptılar. Bu sırada bahçeye gelen ÇAYKUR Genel Müdürü Sayın İmdat SÜTLÜOĞLU 
eğitimin başarılı olması dileklerini sundu ve kursu düzenlemesinden dolayı Şube Yönetim Kurulumuza teşekkür etti.

ŞUBELERİMİZ

TEKİRDAĞ
 
Şube Başkanımız ve İKK Sekreteri Dr. Cemal POLAT, 19 Eylül’ün 
TMMOB Mühendis,  Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü 
olarak kutlanmasına yönelik olarak Tuğlalı Parkta İKK adına bir 
basın açıklaması yaptı. Şubemizce 27-29 Ekim 2011 tarihleri arasında 
“Kamulaştırma Bilirkişiliği” eğitimi düzenlendi. Eğitim, Şube 
Başkanımız Dr. Cemal POLAT ve Ziraat Mühendisi Nurten GÜR 
tarafından verildi. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte 
olan Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve ZMO Tekirdağ Şubesi 
ortaklığı ile uygulanan “Sulama Sistemlerinin Tasarım Eğitimi” isimli 
proje kapsamında Ziraat Mühendislerine yönelik olan (ücretsiz) 60 
saatlik eğitim programı 17-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Gıda, 
Tarım Hayvancılık Müdürlüğü toplantı Salonunda yapıldı.
Teröre lanet amacıyla tüm ülke genelinde sivil toplum kuruluşları ile 
ortaklaşa düzenlenen etkinlikler kapsamında ilimizde 22 Ekim 2011 
tarihinde yapılan Ulusal Birlik ve Bütünlük Yürüyüşü’ne üyelerimizle 
birlikte katıldık. Şubemizin Olağan Genel Kurulu 10 Aralık 2011 
tarihinde Şubemiz Hizmet binasında Divan Başkanı olan Prof. Dr. 
Muhittin ÖZDER başkanlığında gerçekleştirildi. Yoğun katılımın 
olduğu Genel Kurulda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Şubemiz Çalışma Raporu ve gündem konuları 

görüşüldü. 11 Aralık 2011 Pazar günü yoğun katılımla yapılan seçimlere Dr. Cemal POLAT ve Günay UÇAR önderliğindeki 2 aday liste katıldı. Seçimler sonucunda 
yeni Yönetim Kurulumuz şu isimlerden oluştu: Dr. Cemal POLAT, Altan YILDIZ, Onur AKARLAR, Aytuğ DEMİRAL, İbrahim ŞAHİN, Deniz MANAZOĞLU, Gülçin 
AKÇAY.
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SAMSUN
 
Gerze halkının son iki yılda göstermiş olduğu tüm 
tepkiye rağmen, termik santral yapma ısrarını sürdüren 
Anadolu Grubu adlı şirketin sondaj çalışması yapma 
gerekçesiyle alana intikal ettirilen yüzlerce polis ve 
jandarma, panzer eşliğinde Yaykıl köyüne girmeye 
çalışmış, 12 saate yakın süre boyunca atılan yoğun gaz 
bombaları, tazyikli su, cop ve yer yer plastik mermilerin 
kullanıldığı vahşi müdahale karşısında Gerzeliler 
bir kez daha ne pahasına olursa olsun termik santral 
cinayetine izin vermeyeceklerini göstermişlerdir. 
Olayların kamuoyunda duyulması ve TMMOB Genel 
Merkezi’nin Samsun İKK’dan bir heyetin olay yerinde 
inceleme yaparak bir rapor hazırlaması talebi üzerine, 
Samsun Şube Başkanı Murat Akar`ın da  içinde olduğu 
TMMOB heyeti olay yerini inceleyerek, bir basın 
açıklaması yaptı. Şubemiz Yönetim Kurulu üyeliği de 
yapan emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Ekrem ORAN 
ile eşi Ziraat Yüksek Mühendisi Sevgi ORAN’ın İzmir’e 
taşınmaları nedeniyle bir veda yemeği düzenledik.

19 Eylül TMMOB Dayanışma Günü dolayısıyla Samsun 
TMMOB İKK tarafından Uğur Mumcu Parkında 
düzenlenen basın açıklamasına katılım sağladık.

İzmir’de 1 Ekim 2011 tarihinde yapılan 1. Tarım 
Danışmanları Çalıştayı’na Şubemiz adına Başkanımız 
Murat AKAR ile Bafra’da serbest tarım danışmanı 
olarak çalışan İsmail KASİK katıldı.

8 Ekim Cumartesi günü Ankara’da TMMOB, KESK, 
DİSK ve TTB tarafından düzenlenen mitinge katıldık.

Dünya Gıda Günü nedeniyle; Gıda Mühendisleri 
Odası Samsun İl Temsilciliği, Kimya Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesinin birlikte düzenledikleri; “ Öğrenciler 
Konuşuyor: Açlık Sorunu ve Gelecek Beklentileri “ 
başlıklı forum 15 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirildi.

Mühendislik - Mimarlık Haftası Etkinlikleri 
çerçevesinde; ODA’mızı öğrencilere tanıtmak üzere 
10 - 14 Ekim 2011 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinde stant açtık. Etkinlikler 
kapsamında 14 Ekim 2011 tarihinde düzenlenen Panelde, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 
öğretim görevlisi Doç. Dr. Savaş ATASEVER, “Gıda 
Emperyalizmi ve Açlık”, Şube Başkanımız Murat 
AKAR da “Özelleştirme Sürecinde Şeker Fabrikaları” 
konulu birer sunum yaptılar.

Antalya’da 21 - 23 Ekim 2011 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 42. Dönem IV. Danışma Kuruluna 
Şubemiz adına Şube Başkanı Murat AKAR ile II. 
Başkan Ercan YANOĞLU katıldılar. Şubemiz lokalinde 
Kurban Bayramının üçüncü günü bayramlaşma töreni 
yapıldı.Şubemizce 18-20 Kasım 2011 tarihlerinde 24 
kişinin katılımıyla bilirkişi eğitimi düzenlendi. ODA’mızın 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlediği 
ZMO VII. Öğrenci Kurultayına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mücella TEKEOĞLU, öğrenci üyelerimiz Büşra ABANOZ ve Gülcan NURTEKİN katıldı. Öğrencilerimiz 
tarafından “Biyogüvenlik: Neden Güvenmiyoruz” konulu bir sunum gerçekleştirildi. ZMO Samsun Şubemizin 9. 
Olağan Genel Kurulu 10 Aralık 2011 tarihinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda yapıldı. 
Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, Şube Başkanımız Murat AKAR’ın açılış konuşmasıyla 
başladı. Divan Başkanlığına Ali Fuat AKER, Başkan Yardımcılığına Ender PEKŞEN, Yazman üyeliklere Tuba 
CİNGÖZ ATEŞ ve Tarık ÖNCÜ getirildi. 11 Aralık 2011 günü Şubemizde yapılan seçimler sonucunda Yönetim 
Kurulumuz Turgut EREL, Hasan ÇOBANCI, Şükrü ÇOBAN, Muharrem SÖKMEN, Doç. Dr. Tekin KARA, Cem 
Tolga KORKUT ve Hayati TOSUN’dan oluştu. Şube Başkanımız Turgut EREL ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 
OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KURAN’ı ziyaret ettiler. Dekan KURAN yeni seçilen Yönetim 
Kurulumuzu kutlayarak başarılar diledi. Ziyarette Tarımsal Öğretimin 166. Yılı kutlama etkinlikleri ele alındı. 
Dekanlık ziyaretinin ardından ZMO Samsun Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri OMÜ Ziraat Fakültesi 
Öğrenci Temsilciliği tarafından düzenlenen öğrenci tanışma ve dayanışma yemeğine katıldı. Yönetim Kurulu 
asil ve yedek üyelerin katılımı ile 26 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 9. Dönemde yapılacak 
faaliyetler değerlendirildi. Samsun Arena Gazetesi Haber Müdürü Coşkun ÖZBEK, Şube Başkanımız Turgut 
EREL’i ziyaret ederek yeni Yönetim Kurulu’nu kutladı ve başarı dileklerini iletti. Ziyarette Şube II. Başkanı 
Hasan ÇOBANCI, Yönetim Kurulu üyelerimiz Şükrü ÇOBAN ve Muharrem SÖKMEN de hazır bulundular.

ŞUBELERİMİZ
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TRABZON
 
TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen 
Trabzon Kent Sempozyumu 8 - 10 Eylül 2011 tarihleri arasında 
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İki 
salonda eş zamanlı yapılan sempozyumda 13 oturum düzenlendi. 
Sempozyuma 600’ü aşkın katılımcı ilgi gösterdi. Şube Başkanımız 
Mehmet TAÇOĞLU da sempozyumun “Sosyo-Ekonomik Durum 
ve İşsizlik” konulu oturumuna başkanlık yaptı. Şubemizce 28 - 30 
Ekim 2011 tarihleri arasında Bilirkişi Meslek İçi Eğitimi düzenlendi. 
Eğitim Rize Şube Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay TÜRKYILMAZ 
ve Salih KALYONCU tarafından verildi. 

Şubemizin 11. Dönem Olağan Genel Kurulu 10-11 Aralık 2011 
tarihlerinde Şubemizde gerçekleşti. Şube Başkanı Mehmet 
TAÇOĞLU’nun açılış konuşması ile başlayan Genel Kurulumuz 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Divan 
Başkanlığına İsmail ASLAN, Başkan Yardımcılığına Ahmet 
ŞAHİN, Yazman Üyeliklere Esra SEVİM ve Halim İbrahim ERBAŞ 
seçildi. Şube II. Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nadir BAŞÇINAR’ın Genel 
Başkanımız Turhan TUNCER’in mesajını okumasının ardından 
Çalışma Raporu ve Şube Bütçe Tasarısı Başkanımız Mehmet TAÇOĞLU tarafından Genel Kurula sunuldu ve oybirliği 
ile kabul edildi. 11 Aralık 2011 tarihinde şube binamızda yapılan oylamada ise üyelerimiz 11. Dönemin Yönetim Kurulu 
adaylarını ve Genel Kurul Delegelerini seçtiler.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Trabzon İl Koordinatörlüğü’nün ev sahipliğinde, 22 Aralık 2011 
tarihinde, Vali Recep KIZILCIK, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Meslek Odaları, S.T.K’lar ve basın 
mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen 4. Başvuru Çağrı Tanıtımı Toplantısına, Şube Başkanımız Yahya ÇAVDAR 
ve Yazmanımız Şeref KABAOĞLU katıldılar. 26 Aralık 2011 tarihinde yapılan yemekli toplantıda Yönetim Kurulumuz 
yerel basınla bir araya geldi. Toplantıya Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerimiz, Üst Kurul Delegelerimiz ve 
önceki dönem Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldılar. Şube Başkanımız Yahya ÇAVDAR’ın yaptığı açılış konuşmasının 
ardından yeni Yönetim Kurulumuz basına tanıtıldı. Daha sonra önceki dönem Yönetim Kurulu üyelerimize özverili 

çalışmalarından dolayı plaket verildi. 27 Aralık 2011 tarihinde Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve 
Türkiye Gençlik Federasyonu işbirliği ile “İnsan Haklarına Uygun, Demokratik Ortamlarda, Örgütlü, Farklılıklarla Birlikte, Yüzyüze, Temiz ve Yeşil Bir Çevrede Yaşamak 
İçin: ŞİDDETSİZ...” adlı seminer düzenlendi. Seminerde Şube II. Başkanımız Şükran AVCI’nın yürütücü olarak görev aldı. 2012 yılı Kamulaştırma Bilirkişileri 29 Aralık 
2011 tarihinde Şubemizde bir araya geldiler. Şube Başkanımız Yahya ÇAVDAR, Şube Yazmanımız Şeref KABAOĞLU, Yönetim Kurulu üyelerimiz Avni AYDIN ve 
Osman SAĞLAM’ın katıldığı toplantıda; Bilirkişi Protokolü imzalanarak bilirkişilik uygulamaları hakkında bilgi verildi.
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BOLU

Bolu İl Temsilciliğimiz tarafından 11-13 Kasım 2011 
tarihlerinde Bilirkişi Eğitimi düzenlendi. Bolu, Bartın, 
Düzce ve Sakarya illerinden 14 üyemizin katıldığı 
eğitim, Eskişehir Şube Saymanımız Mahmut İzzet 
EROL ve Mustafa DEMİRALP tarafından verildi.

KASTAMONU
Kastamonu Üniversitesi’nin 5 Ekim 2011 günü 
gerçekleştirilen açılış törenine, İl Temsilcimiz Cihat 
SİPAHİ katıldı.

KIRKLARELİ

Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
toplantılarına katıldık. Kırklareli Toprak Koruma 
Kurulu’nun toplantılarına İl Temsilcimiz ve kurul 
üyesi Dr. Erol ÖZKAN katılarak, gündeme ilişkin 
konularda görüşlerimizi aktardı.
Kırklareli İl Temsilciliğimizce 17-20 Eylül 2011 
tarihlerinde “Bitki Koruma” konulu Meslek İçi 
Eğitim düzenlendi. 

TMMOB Dayanışma Günü nedeni ile 19 Eylül 2011 
tarihinde yapılan TMMOB Dayanışma Günü Basın 
Açıklamasını İKK Sekreteri ve İl Temsilcimiz Dr. 
Erol ÖZKAN okudu.

Kırklareli İl Temsilciliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi 
Selçuk TANTA’ya geçirmiş olduğu kaza nedeniyle, İl 
Temsilciliği Yönetimi olarak geçmiş olsun ziyaretinde 
bulunduk ve acil şifa dileklerimizi ilettik.
Kırklareli Kent Konseyi Organizasyonunda 30 
Eylül-3 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen “III. 
Yayla Bolluk, Bereket, Hasat Günleri ve Bağ Bozumu 
Şenlikleri”ne İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN katıldı.

İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN, Kırklareli İKK 
Yönetim Kurulundan bazı üyeler ve KESK’e 
bağlı bazı sendika üyeleri ile birlikte, 8 Ekim 2011 
günü Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
tarafından gerçekleştirilen “İnsanca yaşam için, eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye” mitingine katılım 
sağladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB birlikteliği 
ile sürdürülen “İnsanca Yaşam, Eşit, Özgür, 
Demokratik Bir Türkiye” eylemliliği çerçevesinde; 

İL TEMSİLCİLİKLERİ
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Kırklareli’nde 14 Ekim 2011 günü “grevsiz sendika 
hakkı istemiyoruz” sloganıyla yürüyüş ve basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Etkinliğe İl Temsilcimiz 
Dr. Erol ÖZKAN katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edilmesi 
üzerine, Kırklareli’nde STK’lar ve halkın katılımıyla 
29 Ekim 2011 günü Vilayet Meydanı Atatürk anıtı 
önünde Cumhuriyeti Anma etkinliği gerçekleştirildi. 
Etkinliğe İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN, Yönetim 
Kurulu Yedek Üyemiz Soner ÜNVER, bazı üyelerimiz 
katıldılar. 

“Dünya Kadına Şiddete Hayır” günü nedeniyle 
Kırklareli Demokratik Kadın Platformu tarafından, 
25 Kasım 2011 Cuma günü akşamı yürüyüş ve basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 

Kırklareli İl Temsilciliğimizce 26 Kasım – 5 Aralık 
2011 tarihleri arasında “Damla Sulama Sistemlerinin 
Tasarımı Eğitimi” düzenlendi. Eğitim, NKÜ Ziraat 
Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Halim ORTA ve 
Doç. Dr. Tolga ERDEM tarafından verildi.

ZMO Kırklareli İl Temsilciliği olarak Kırklareli 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yeni seçilen 
yönetim kurulunu 7 Aralık 2011 günü ziyaret ederek, 
başarı dileklerimizi ilettik. Ziyarette İl Temsilcimiz Dr. 
Erol ÖZKAN, Temsilci Yardımcımız Selçuk TANTA, 
yazman üyemiz Buse İpek DOĞAN ve sayman üyemiz 
Barış AŞKIN hazır bulundular. 

Atatürk’ün Kırklareli’ne gelişinin 81. yıldönümü 
etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Belediyesi 
tarafından yaptırılan “Balkan Göçü Rölyefi”nin 8 
Aralık 2011 tarihli açılışına, İl Temsilcimiz Dr. Erol 
ÖZKAN ve Yardımcısı Selçuk TANTA katıldılar. 

MALATYA

Malatya İl Temsilciliğimiz tarafından 11-13 Kasım 
2011 tarihlerinde Bilirkişi Eğitimi yapıldı. Odamızda 
gerçekleştirilen eğitime toplam 14 meslektaşımız 
katıldı. 3 gün süren eğitim Sivas İl Temsilcisi Murat 
ATA ve Malatya İl Temsilcisi Fevzi ÇİÇEK tarafından 
verildi.

YOZGAT 
Yozgat İl Temsilcimiz Kasım TUYGUN ve 
beraberindekiler, 22 Ekim 2010 Cuma günü ODA’mızı 
ziyaret ederek, Başkanımız Dr. Turhan TUNCER’e 
yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

İL TEMSİLCİLİKLERİ

NİMET BADEM
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1974 mezunu ve 7871 sicil numaralı üyemiz 
Nimet BADEM yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı

CAHİT ULUÇ
1943 doğumlu, 5712 sicil numaralı üyemiz Cahit ULUÇ yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

RAMAZAN VURAL 
1827 sicil numaralı üyemiz Ramazan VURAL yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

ZUHAL ÖZER
Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1991 yılı mezunu ve 17682 sicil 
numaralı üyemiz Zuhal ÖZER yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

A. OSMAN EKENCİ
1921 Ankara doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1949 yılı mezunu 
ve 264 sicil numaralı üyemiz A. Osman EKENCİ yaşamını yitirmiştir. EKENCİ, 
Türkiye Şeker Fabrikaları’nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılmıştı. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz..

FAYSAL GÜNAY
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1962 yılı mezunu ve 2630 sicil numaralı üyemiz 
Faysal GÜNAY yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

NAZMİ ÖNDER
1937 Muş doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1965 yılı mezunu ve 5084 
sicil numaralı üyemiz Nazmi ÖNDER yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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YİTİRDİKLERİMİZ
EKREM AĞABEY ÖZKUL 
1920 Ankara doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1943 yılı mezunu ve 553 sicil numaralı üyemiz Ekrem Ağabey ÖZKUL yaşamını yitirmiştir. 
ÖZKUL, meslek yaşamına 1946 yılında Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü’nde başlamıştır. Ankara Toprak ve İskan Müdürlüğü ve müfettişlik görevlerinde 
bulunduktan sonra 1956 yılında Ticaret Bakanlığı’na bağlı Milli Korunma Dairesi’nde Tarım Müşaviri olarak görevlendirilmiştir. Daha sonra geçtiği Tarım 
Bakanlığı’nda, sırasıyla şube müdürlüğü, müfettişlik, daire başkan yardımcısı ve daire başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda kamu yönetimi uzmanı olan 
ÖZKUL, 1975 yılında emekli olmuştur. Çeşitli konularda yayınlanmış tez, araştırma, makale ve kitapları bulunmaktadır. ÖZKUL, “Büyük Çiftçi Atatürk’ün 
Tarım ve Milli Ekonomi Üzerindeki Düşünceleri ve Anılarım” başlıklı belgesel yapıtının tüm yayın haklarını ODA’mıza bağışlamıştır. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

PROF. DR. ZEKİ METİN TURAN 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Metin TURAN vefat etmiştir. Prof. TURAN, 1944 yılında Giresun’da 
doğmuş ve 1969 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Bir süre çeşitli kamu kurumlarında çalışmıştır. Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde başladığı doktora eğitimini 1979 yılında tamamlamıştır. 1980-1981 yılları arasında Almanya’da Giessenn Üniversitesi’nde 
doktora sonrası araştırmalar yapmıştır.  1984 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atanmıştır. 1985 
yılında doçent,  1991 yılında ise profesör unvanlarını almıştır. 1991-1992 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2009-2011 
yılları arasında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Çok sayıda yerli-yabancı bilimsel makalesi ve 
ders kitabı bulunmaktadır. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

MEHMET ALİ ANBAROĞLU   

1926 Kahramanmaraş doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1949 yılı mezunu ve 61 sicil numaralı üyemiz, Mehmet Ali ANBAROĞLU yaşamını 
yitirmiştir. Devlet ve özel sektörde yurtiçi ve dışında değişik pozisyonlarda çalışan üyemiz, Adana Bölge Zirai Mücadele Enstitü’sünden sonra, 10 yıl süre 
ile İstanbul Erenköy Zirai Mücadele Enstitüsü Bölge Müdürlüğü yapmış ve emekli olmuştur. Bilimsel araştırmaları kapsamında Turunçgillerde Akdeniz 
Meyve Sineği (Ceratitis Capitata Wied) ve Mücadelesi isimli bir kitap yazmıştır. Asma Ağustos Böceği (CHLOBOPSALTA VÎRİDÎSSİMA, Walker.) ve mesai 
arkadaşı Cahit TOKMAKOĞLU ile beraber yazdığı, Zeytin Pamuklu Biti (EUPHYLLURA OLİVİNA) hakkında da bilimsel araştırmaları vardır.  Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

MAHMUT KASTELLİ 
1938 Halep doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1963 yılı mezunu ve 3272 sicil numaralı üyemiz Mahmut KASTELLİ 
yaşamını yitirmiştir. Meslek yaşamına Gaziantep Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü’nde başlayan KASTELLİ, 1981-1982 yılları 
arasında Ankara Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra tekrar Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü’nde 
görevlendirilmiştir. KASTELLİ, 1999 yılında emekli olmuştur. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

SALİH ZEKİ GÖLDAŞ 
1965 Van-Erciş doğumlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
1988 yılı mezunu ve 24802 sicil numaralı üyemiz Salih Zeki 
GÖLDAŞ, Van Erciş depreminde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

FEVZİ AKÇAY 
1948 Bursa doğumlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1975 
mezunu ve 7959 sicil numaralı üyemiz Fevzi AKÇAY yaşamını 
yitirmiştir. AKÇAY, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile özel sektörde 
çalıştıktan sonra emekli olmuştu. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

YILMAZ YARAŞ 
2396 sicil numaralı üyemiz, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü yöneticilerinden Yılmaz YARAŞ yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

ÖZKAN YENER 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 1967 
yılı mezunu ve 4837 sicil numaralı üyemiz Özkan YENER 
vefat etmiştir. Samsun Bölge Zirai Mücadele ve Karantina 
Başkanlığında mühendis, Van Zirai Mücadele ve Karantina 
Başkanlığında Bölge Başkanı olarak görev yapan Özkan YENER, 
Samsun Yem Fabrikası A.Ş. müdürü iken emekli olmuştu. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

AŞKIN GİDEN 
1973 Van doğumlu, Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1995 yılı 
mezunu ve 21828 sicil numaralı üyemiz Aşkın GİDEN yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

CENGİZ ÇİFÇİ 
1977 Van Erciş doğumlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 1998 yılı mezunu ve 23602 sicil numaralı üyemiz Cengiz 
ÇİFÇİ, Van Erciş depreminde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

HALİL KARACA 
1928 Reyhanlı/Hatay doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 1954 yılı mezunu ve 407 sicil numaralı üyemiz Halil 
KARACA yaşamını yitirmiştir. KARACA, meslek okullarında 
eğitmenlik ve çiftliklerde yönetici olarak görev yapmıştı. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

HAKAN ELİÇORA
1971 Devrek/Zonguldak doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 1998 yılı mezunu ve 31480 sicil numaralı üyemiz Hakan 
ELİÇORA yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

MAHMUT KALKAN 
1925 Bolu-Mengen doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
1953 yılı mezunu ve 995 sicil numaralı üyemiz Mahmut KALKAN 
yaşamını yitirmiştir. KALKAN, uzun yıllar Şeker Fabrikaları’nda 
çalıştıktan sonra yine bu kurumdan emekli olmuştu. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

MUHTEREM KÖSE 
1964 Eskişehir doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
1964 yılı mezunu ve 39419 sicil numaralı üyemiz Muhterem 
KÖSE yaşamını yitirmiştir. KÖSE, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde çalışıyordu. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.


