
PLAKET TÖRENİ  
 
       Plaket töreni sunuşu için ZMO İkinci Başkanı sayın Özkan Göksel’i kürsüye davet 
ediyorum.  

 
Özkan GÖKSEL:  
 
        Sayın Bakanlarım, değerli konuklar, plaket törenine geçmeden önce bu toplantımıza 
ulaşan kutlama telgraflarını sizlere okuyacağım.  
 
        Sayın Prof. Dr. Gürol Ergin, ZMO Başkanı, Küreselleşme ve Türkiye Tarımı 
Sempozyumuna davetiniz için teşekkür ederim. Ulusal tarım sektörümüzün gelişimine fırsat 
tanıyacağına inandığım sempozyumun başarılı geçmesini dilerim. Tarım haftasını kutlar, 
sevgiler, saygılar sunarım. Bülent Ecevit Başkan.  
 
       Sayın Prof. Dr. Gürol Ergin, TMMOB ZMO Başkanı. Tarım haftası dolayısıyla 
düzenlenen Küreselleşme ve Türkiye Tarımı Sempozyumunun başarılı geçmesini diler, 
konuşmacılarla misafirlere sevgi ve saygılar sunarım. Mesut Yılmaz ANAP Genel Başkanı, 
Başbakan Yardımcısı.  
 
        Sayın Prof. Dr. Gürol Ergin. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Kennedy 
Cad. No.4 Kavaklıdere, Ankara. Sempozyumun verimli geçmesini diler, çalışmalar başarılar 
dileğiyle selam ve sevgilerimi sunarım. Numan Gültekin, Balıkesir Milletvekili.  
 
         Sayın Prof. Dr. Gürol Ergin TMMOB Başkanı. Küreselleşme ve Türkiye Tarımı 
Sempozyumu ile ilgili nazik davetiniz için teşekkür ederim. Türkiye tarımına değerli katkılar 
yapacağına inandığım bu sempozyumu, daha önce programlanmış bir çalışma nedeniyle 
izleyemeyeceğim için üzgünüm. Sempozyuma başarılar diler, size ve şahsınızda TMMOB 
ZMO üyelerine, katılımcılarına ve izleyicilerine saygı ve sevgiler sunarım. Oya Araslı, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı.  
 
          Bu arada, CHP Genel Sekreteri sayın Önder Sav, CHP Genel Sekreter Yrd.  sayın 
Sinan Yerlikaya ve TMMOB ZMO Denizli Şube Başkanı sayın Gönül İnal ve Köy Hizmetleri 
Genel Müdürümüz sayın Hüseyin Alioğlu’nun nazik kutlama telgrafları için de teşekkür 
ediyoruz.  
 
 
 
 
 
Basın Ödülleri 
 
         Sayın Necati Doğru, tahmin ediyorum hava muhalefeti dolayısıyla katılamadılar, 
kendileri için Odamız Yönetim Kurulunca alınmış olan kararı size iletmek istiyorum. Ödülleri 
ayrıca taraflarına ulaştırılacaktır.  
 
        Yazılı medyada düzeyli kamuoyu oluşturan, gerçekleri doğrudan ortaya koyan 
makaleleri ve özellikle Türk tarımının ana konularını ele alarak sorunları irdeleyen, 
köylümüzün, çiftçimizin tarım kesiminin önünü açıcı çalışmalarıyla, Türk tarımıyla ziraat 
mühendisliği mesleğine yaptığı üstün hizmetleriyle sayın Necati Doğru’nun TMMOB ZMO 



basın ödülüyle onurlandırılması, Oda Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle 
kararlaştırılmıştır.  
 
         Sayın Işık Kansu, buyurun efendim. Basında kamuoyunun oluşturulması ve yeni ufuklar 
kazandırılmasında yaptığı yayınlar ve özellikle ulusal tarım politikası uygulamaları, bu alanda 
çalışan kesimlerin sorunlarını ortaya koyan düzeyli çalışmalarıyla Türk tarımı ve ziraat 
mühendisliği mesleğine yaptığı üstün hizmetleri nedeniyle sayın Işık Kansu’nun TMMOB 
ZMO basın ödülüyle onurlandırılması, Oda Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle 
kararlaştırılmıştır.  
 
        Sayın Ferhan Şaylıman, buyurun efendim. Görsel medyada hazırladığı düzeyli açık 
oturum ve diğer programlarla, ülke sorunlarına gerçekçi yaklaşımları, kamuoyunu oluşturma, 
özellikle ülke tarımının sorunlarını ele alarak, çözüm yollarında  yapılması gerekli olan 
doğruları kamuoyunun gözleri önüne seren, gerçekçi, düzeyli ve sorunları tüm açıklığıyla 
ortaya koyan çalışmalar neticesi, Türk tarımı ve ziraat mühendisliği mesleğine yaptığı üstün 
hizmetleriyle, sayın Ferhan Şaylıman’ın TMMOB ZMO basın ödülüyle onurlandırılması, Oda 
Yönetim Kurulumuz tarafından oy birliğiyle kararlaştırılmıştır.  
 
         Basın ödülü alan değerli basın emekçilerine ödüllerini vermek üzere Tarım ve Köyişleri 
Bakanımız sayın Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp’i davet ediyorum.  
 
         Işık KANSU : Bu ödülü aldığım için çok sevinçliyim. Onurla taşıyacağımı size iletmek 
istemiştim, teşekkür ediyorum.  
 
         Ferhan ŞAYLIMAN :Yıllardan bu yana Flash TV’nin ana koordinatörü olarak ve Flash 
Gündem programının yapımcısı olarak, Türkiye’nin hemen hemen yüzde 45’ini oluşturan bir 
kitlenin sorunlarını, onların çığlıklarını ekranlara getirmeyi hep bir görev bildim. Bu anlamda 
az önce sayın Bakanımızı burada dinlerken, sürekli olarak basına atıfta bulundu. İşte sizi 
şuraya götürelim. Orada olayları ve sorunları yerinde saptayalım dedi. Gerçekten basının şu 
anda çok büyük bir görevi var, ama bu akşam hep beraber izleyeceksiniz. Burada 
söylenenlerin acaba kaçta kaçı yayınlanacak, kaçta kaçı burada ortaya konulan Türkiye 
tablosunun ne kadarı sizlere iletilecek, bunu hep beraber göreceksiniz. Yani, gerçekten 
Türkiye’nin şu anda karşı karşıya bulunduğu sorunların ifadesinde çok büyük bir görev ve 
sorumluluk üstleniyor. Ama acaba ne kadarı bu görev ve sorumluluğu gerçekten korkusuzca 
ve büyük bir cesaretle yerine getiriyor. Onu ben sizin şu andaki olaya bakış açınıza 
bırakıyorum. Biz bugüne kadar hem Flash Haber olarak, hem de Flash Gündem olarak bu 
görevi yerine getirdik, ama bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda sayın 
Gürol Ergin ve başında bulunduğu meslek odasının vermiş olduğu ödülü, son derece 
önemsiyorum ve çok teşekkür ediyorum. 
 
         Meslekte 50 yılını dolduran meslektaşlarımızın ödülleri;  
 
        Kemal Özbayram, Mehmet Hulusi Özgüven, Adnan Alptekin, Ali İhsan Evirgen. Bu 
değerli ağabeylerimizin ödüllerini vermek üzere eski Bakanlarımızdan Mehmet Yücelen Bey’i 
davet ediyorum. Buyurun efendim.  
 
         Sayın Sedat Hilmi KARADAYI rahatsızlığı nedeniyle katılamadı tahmin ediyorum. 
Osman Karahan, buyurun efendim. İsmail Ünal, Prof. Dr. Ayten Doğan.  
 



         Ödüllerini vermek üzere eski Bakanlarımızdan sayın Mahmut Erdil’i davet ediyorum. 
Buyurun efendim.  
 
         Sayın Necmi Sağıroğlu, sayın Cemil Kaleli, sayın Rahmi Coşkun, sayın Mehmet Naim 
Saracoğlu. Ödülleri vermek üzere Odamız Başkanı sayın Prof. Dr. Gürol Ergin’i davet 
ediyorum efendim.  
 

Bilim ödülleri:  
 

Sayın Prof. Dr. Nurettin Kaçga  
 
Meyvecilik dalında ülkemiz üniversitelerinde en kıdemli Profesör olan sayın Kaçga, 

faal çalışma döneminde 25 ziraat mühendisiyle doktora, 100’den fazla meslektaşımızla 
yüksek lisans diploması çalışması yapmıştır. 300’den fazla araştırma makalesi, ulusal ve 
uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılarda bildiri, ders kitabı ve bunun gibi bilimsel 
yayınlar yapmıştır. 1997 yılında emekli olduktan sonra iki yıl rektör yardımcılığı, 24 yıl Bahçe 
Bitkileri Bölüm Başkanlığını yürüten sayın Kaçga, çeşitli süreler Senato ve Fakülte Kurul 
üyeliklerinde bulunmuştur. Prof. Nurettin Kaçga, özellikle Çukurova Üniversitesinde görev 
yaptığı 24 yıl içinde Çukurova, İçel, Antalya, Aydın, Hatay, Şanlıurfa, Nevşehir, Bursa, 
Giresun vb illerimizde, değişik meyvelerin muhafazaları konularında 100’ün üzerinde halk 
konferansı vermiş, seminer ve açık oturumlar düzenlemiştir. FAO Meyvecilik Danışmanı 
olarak Pakistan’da yaptığı görevi sırasında, Pakistan meyveciliğine katkıda bulunmuştur. 
Sayın Kaçga, Uluslararası Çilek Çalışma Grubu Başkanlığını, ülke içinde Ulusal Kiraz ve 
Vişne Çalışma Grubu Başkanlığını da yürütmüştür.  
 
        Gerekçe: Ülkemiz meyveciliğinin gelişmesinde, modernleşmesinde yüksek katkıları, 
ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil ederek yaptığı katkılar, 45 
yıllık üniversite yaşamında yetiştirdiği onca ziraat mühendisi ve bilimadamlarıyla uygulama 
alanında yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesi, 300’ü aşkın bilimsel çalışmalarıyla sayın Prof. 
Nurettin Kaçga, hiç şüphesiz TMMOB ZMO bilim ödülü yanında, hizmet ödülüne layık bir 
meslektaşımızdır. Yukarıda kısaca açıklanan gerekçeler doğrultusunda, sayın Prof. Nurettin 
Kaçga’nın Türk tarımı ve ziraat mühendisliği mesleğine yaptığı üstün hizmet ve bilimsel 
katkılar nedeniyle TMMOB ZMO 2001 yılı bilim ödülüyle onurlandırılması jüri tarafından oy 
birliğiyle kararlaştırılmıştır.  
 
        Sayın Kaçga’nın ödülünü vermek üzere, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Yetkin Güngör’ü davet ediyorum.  
 
        Sayın Bakanlar, sayın Başkanlar, değerli meslektaşlarım. Biraz önce 50 yılını 
tamamlamış ziraat mühendislerine ödülleri verildi. Biz de onun eşiğindeyiz. Bir yıl sonra da 
biz ona aday olacağız. Benim de 50 yıl. 50 yıl ben doğrudan doğruya Türkiye meyveciliğine 
hizmet ettim. Arkadaşlarımız da bildirdiler. Türkiye’nin değişik yerlerinde, değişik işlerde 
bulunduk ve Türkiye meyveciliğinin daima ileriye gitmesini sağladık. Yetiştirdiğim 
bilimadamları bugün değişik üniversitelerde hoca olarak, dekan olarak, rektör olarak görev 
yaptılar, yapıyorlar. Bundan da ben büyük bir onur duyuyorum. Ssayın Bakan yaptığı 
konuşmada meyveciliğe hiç değinmedi. Serzenişimi de söylemek isterim. Oysa Türkiye, 
gerçekten dünyada nadir bulunan ve meyvecilik potansiyeli başka ülkelerle 
karşılaştırılamayacak kadar büyük olan bir ülke. Oraya ağırlık verdiğimiz zaman, -sayın 
Bakan veriyor biliyorum değişik projelerde- çok daha gelir düzeyimiz artabilir diye 
düşünüyorum. Bu kapsamda işte bildiğiniz çilek çalışmalarını, Türkiye Çukurova 



Üniversitesine gittiğimiz zaman, 9 bin ton çilek üretiyordu, bugün 130 bin ton üretiyor. Bu 
bizim çalışmalarımız sayesinde olmuştur. Bugün kaysı üretimine girdik. Kayısı üretimi, 
dışarıya Avrupa’ya erkenci kayısı satmak, Akdeniz kuşağında, onun için uğraşıyoruz. Bunun 
yanında 2 yıl önce başladığımız, aslında daha önceki yıllara dayanan, ama efektif olarak 2 yıl 
önce başladığımız badem tarımını, GAP Bölgesinde yerleştirdik, onu duyuyorum bununla da. 
Ve GAP’ı inşallah Amerika’nın Kaliforniya’sı yapacağız. Hızla ilerliyor. Çok büyük geliri var, 
sudan da tasarruf etme önemli. Bu konuda değerli meslektaşlarımla birlikte çalışıyoruz. 
Büyük yararları olacağına inanıyorum. Antep fıstığı aynı şekilde, elmacılık aynı şekilde. Kiraz 
bugün son yıllarda hepinizin bilgisi dahilindedir, Avrupa’da artık bir Türk kirazı imajı belirdi. 
Ne kadar iyi kirazımız varsa, hepsini satma olanağımız var. Üstelik öyle aracı da yok, 
yetiştiricinizin eline parasını köyünde peşin para vererek kiraz alımı yapılıyor. Bunlar 
yurtdışına gidiyor. Direkt döviz getiren bir olay. Ben sayın Bakanın da bu konuda yardımlarını 
rica ediyorum. Gerçekten bu konuya -hazır satılabilecek bir şey- önem verdiğimiz zaman, 
Türkiye çok büyük gelirler sahibi olabilir. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Ama şu gerçeği 
hiç unutmamamız lazım: Türkiye gerçekten meyvecilik potansiyeli çok yüksek olan bir ülke, 
ikliminden ekolojisinden yararlanmasını bilmesi lazım Türkiye’nin. Bugüne kadar bu gereği 
gibi olmamış, inşallah bundan sonra olur. Ben emekliyim, dört yıl oldu emekli olalı, ama hiç 
öyle hissetmiyorum kendimi. Devamlı da çalışıyorum. Allah can sağlığı verdiği sürece de 
çalışacağım. Saygılar sunuyorum efendim.  
 

Sayın Prof. Dr. İbrahim Genç 
 
1939 yılında Gümüşhacıköy İlçesi Eslemez köyünde dünyaya gelen sayın Genç, 1960 

yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunu oldu. 1971 yılında 
doktor unvanını alan sayın Genç, 1972 yılında doçent, 1978 yılında profesör unvanını aldı. 
Aralık 1981’de Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanarak bu görevi 18 yıl 
8 ay devam ettirdi. Yurtdışında birçok inceleme ve araştırma gezilerine katıldı. 1973’den beri 
Çukurova Bölgesinde buğday tarımının sorunlarına çözüm getirecek araştırmalar sürdüren 
sayın Genç, bu bağlamda Balçalı 85 makarnalık buğday çeşidi. Genç 99 ekmeklik buğday 
çeşidi. Tacettin Bey tiritikale çeşidi ve Balçalı 2000 makarnalık buğday çeşidiyle, Balatilla 
ekmeklik buğday çeşitlerini tescil ettirdi. Tescil edilen bu çeşitlerden, özellikle Genç 99 çeşidi, 
bölgede hızla yayılmakta olup, 10 bin hektar alanda ekimi yapılmaktadır. Bölüm başkanlığı, 
rektör yardımcılığı, Çukurova Üniversitesi senato üyeliği, ÖSYM Adana İl Sınav Yöneticiliği 
ve Üniversiteler arası Kurul Başkanlığı gibi idari görevler yürüten sayın Genç’in, yurtiçi ve 
yurtdışında çok sayıda yayınlanmış eserleri yanında, lisans, lisansüstü ve doktora eğitim 
düzeyinde birçok bilimadamı yetiştirilmesinde katkıları bulunmaktadır.  
 
        Gerekçe: Çukurova Bölgesinde buğday tarımının sorunlarına çözüm getirecek 
araştırmalar sürdürerek, bugün yoğun olarak ekimi yapılan birçok çeşidinin uygulamaya 
aktarılması, bilimsel çalışmaların yanısıra, lisans ve lisansüstü ve doktora eğitim düzeyinde 
yetiştirdiği meslektaşlarımızla, Türk tarımı ve ziraat mühendisliğine yaptığı bilimsel katkıları 
nedeniyle sayın Prof. Dr. İbrahim Genç’in TMMOB ZMO bilim ödülüyle onurlandırılması jüri 
tarafından oy birliğiyle kararlaştırılmıştır.  
 
        Sayın Genç’e ödülünü vermek üzere, jürimizin değerli Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kün’ü 
davet ediyorum. Buyurun efendim.  
 
        Sayın Bakanlarım, değerli hocalarım, meslektaşlarım, önce bu onuru bana takdir ettikleri 
için Odamıza teşekkür ediyorum. Bir düzeltme yapmak istiyorum, özgeçmişimde 1939 
doğumlu olduğum söylendi, doğrusu 1930’dur. Dolayısıyla ben o yılların tarımını da biliyorum. 



Sayın Bakanıma, gerek eğitim öğretim, gerekse araştırma ürünlerimizle, ülkemiz bilimine ve 
tarımına karınca kararınca katkılarımız olduğunu da Odamız bir nevi takdir ettiler. Çok 
teşekkür ediyorum ve bu ödülü sık sık öğrenciyken kendi ağzından duyduğumuz ve başta 
benim doktora babam, eski tabiriyle merhum Osman Tosun’un sözüyle, buğdayla koyun, 
gerisi oyun sözüyle hiç unutmadığım önemli bir dalda katkımızı bununla ödüllendirmek, 
gerçekten beni heyecanlandırdı. Ödülü, saygıyla andığım Osman Tosun hocamdan 
başlayarak, beni araştırma ve akademik çalışmaya yönlendiren ve bir anlamda bu virüsü 
aşılayan tüm hocalarıma, değerli meslektaşlarıma ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, o 
zamanki tabiriyle Bitki Yetiştirme Kürsüsünden başlayarak, devamı olan 30 yıldan beri de 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümündeki tüm çalışan arkadaşlarımın 
ortak ödülü olarak değerlendiriyor ve hepinize saygılar sunuyorum. Bu ödülü 40 yıllık aynı 
dalda çalışan meslektaşım sayın Kün’den almak, benim için ayrıca bir onur oldu. Onu da arz 
ederek, hepinize saygılar sunuyorum.  
 
       Sayın Doç. Dr. Ayhan Atlı 
 

1951 yılında Niğde’de doğan sayın Atlı, 1973 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümünden mezun oldu. 1973 yılında Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Hububat ve 
Teknolojisi Laboratuvarında göreve başladı. Şu andaki Merkez  Araştırma Enstitüsü ismiyle 
geçiyor. 1977 yılında buğday, un ve ekmeklik mikrobiyolojisi üzerine ihtisas diploması alan 
sayın Atlı, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Ana 
Bilim dalında ekmeklik buğday kalitesi üzerine doktora çalışmasını tamamladı. Yurtdışında 
çeşitli organizasyonlarda ülkemizi temsil etti. 1993 yılında Hububat İşleme Mühendisliği Bilim 
kolunda doçentlik unvanı alan sayın Atlı, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli projelerin liderliğini 
yürüttü. Konusunda değişik tez, araştırma, makale ve diğer yayınları bulunan sayın Atlı, 
halen Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Tahıl Teknolojisi Laboratuvarında Bölüm 
Başkanlığını yürütmektedir.  
 
        Gerekçe: Akademik kariyeri çerçevesinde ülkemizde hububat ve yemeklik baklagiller 
üzerine yaptığı çeşitli araştırmalar ve bu konuda yaptığı çeşitli yayınlar, yurtiçi ve 
yurtdışındaki uluslar arası organizasyonlarda, ülkemizi başarıyla temsil etmesi, bu konularda 
çeşitli projelerde koordinatörlük görevleriyle, Türkiye tarımı ve ziraat mühendisliği mesleğine 
yaptığı bilimsel üstün hizmetleri nedeniyle sayın Doç. Dr. Ayhan Atlı’nın TMMOB ZMO 2001 
yılı bilim ödülüyle onurlandırılması, jüri tarafından oy birliğiyle kararlaştırılmıştır.  
 
       Sayın Atlı’nın ödülünü vermek üzere DSP İstanbul Milletvekili sayın Yücel Erdener’i 
davet ediyorum, buyurun efendim.  
 
        Sayın Bakanlarım, değerli meslektaşlarım, öncelikle TMMOB ZMO’ya ve beni bu bilim 
ödülüne layık gören jüriye teşekkür etmek istiyorum. Müsaade ederlerse, ben bu ödülü, 28 
senedir birlikte çalıştığım Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğündeki tüm araştırıcı 
meslektaşlarım adına almak istiyorum. Teşekkür ediyorum.  
 

Hizmet ödülleri  
  

Sayın Cemil Kaleli 
 
Buyurun efendim. 1928 yılında Zile’de dünyaya gelen sayın Kaleli 1951 yılında Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1953 yılında askerlik görevini tamamlayan 



sayın Kaleli, Tarım Bakanlığının Sulama Şubesinde değişik birimlerinde görev aldı. Toprak 
muhafaza konusunda ilk defa ABD’ye gönderilen sayın Kaleli, yurda dönüşünde sırasıyla 
Toprak Su, DPT’de verimli olarak görev yaptı. Bu arada yurtdışında ülkemizi değişik 
platformlarda temsil etti. 1965 yılında kamudan ayrılan sayın Kaleli, ülkemizde ilk defa ziraat 
mühendislerinin kamu dışı çalışma imkanlarını ortaya koyan, tarımsal mühendislik ve 
müşavirlik bürosu, ithalat, ihracat, dış yatırım ve müşavirlik, ekonomik ve sosyal ve fiziki 
araştırmalar gibi özel girişimciliğin örneklerini verdi. Yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarında birçok 
meslektaşımızın bu alanda çalışmalarına olanak sağladı. Odamızın ilk genel sekreterlik 
organının kurulmasında öncü olan sayın Kaleli, 1969 - 1971 yılları arasında Odamızın Genel 
Başkanlığını yürüttü. Çeşitli kongrelerde Odamızın görüşlerini ortaya koyan Kaleli, aynı 
zamanda değişik sosyal konularda yönetim kademesinde yeraldı.  
 
       Gerekçe: Ülkemizde tarıma dayalı mühendislik ve müşavirlik, araştırma, ithalat ve ihracat 
hizmetlerinde özel girişimciliğe dayalı olanakları ilk defa ortaya koyan ve bu bağlamda birçok 
meslektaşımızın bu alanda çalışmasını ve yetişmesini sağlayarak, bir ilke imza atması, ayrıca 
ZMO faaliyetlerinde gösterdiği üstün çalışmalarıyla sayın Kaleli’nin TMMOB ZMO 2001 yılı 
hizmet ödülüyle ödüllendirilmesi jüri tarafından oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. 
 
        Ödüllerini vermek üzere TMMOB Başkanımız sayın Kaya Güvenç’i davet ediyorum, 
buyurun efendim.  
 
         Sayın Bakanlarım, değerli hocalarım, çok kıymetli meslektaşlarım. Tüm yaşamım 
boyunca eriştiğim en yüce mertebe ziraat mühendislerini şahsında temsil eden ZMO 
Başkanlığı olmuştur. Bu görevi, bana veren bütün meslektaşlarıma çok çok teşekkür 
ediyorum, yıllar sonra dahi. Böyle bir ödüle beni layık gören jüri üyelerine ve böyle bir ödülü 
bana veren Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine çok çok teşekkür ediyorum.  
 

Sayın Dr. Coşkun Saydam 
 
Ödülünü almak üzere Dr. Ünal Örs Erkan’ı davet ediyorum, buyurun efendim. 1939 

tarihinde Torbalı’da dünyaya gelen sayın Dr. Saydam, 1963 yılında Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bitki Sağlığı Bölümünden mezun olmuştur. 1963-64 yılları arası Bölge Zirai 
Mücadele ve Karantina Reisliğinde ziraat mühendisliğinde görev yapan sayın Dr. Saydam, 
1996 yılında çok uzun yıllar araştırıcı ve yönetici olarak görev yaptığı Bornova Zirai Mücadele 
ve Karantina Müdürlüğünde Fitopatoloji alanında çalışmalara başlamıştır. Aynı kurumda 
sırasıyla asistan, başasistan, laboratuvar şefi gibi görevlerde çalışan Dr. Saydam, 1976 
yılında Fitopatoloji bilim doktoru unvanı almış, 1985 yılında Enstitü Müdürlüğü görevine 
atanarak, 13 yıl bu görevi yürütmüştür. Dünyada ve ülkemizde başta pamuk olmak üzere 
birçok sebze ve meyve türlerinde çok önemli ürün kayıplarına neden olan solgunluk hastalığı 
üzerine yaygın ve detaylı çalışmalar yürüterek, hastalığın neden olduğu ekonomik kaybın 
azaltılmasına yönelik çalışmalara temel oluşturacak bilimsel verileri kullanıma sunmuştur. 
Doktor Coşkun Saydam, görevi sırasında Türk çiftçisinin kullanımına sunulmasında en 
önemli halkayı oluşturan başta enstitünün çalışma alanına giren Tarım Bakanlığına bağlı 
uygulama kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmaya özen göstermiş ve uygulamada karşılaşılan 
sorunların giderilmesine yönelik araştırmalar ve eğitim çalışmalarına öncelik verilmesini 
sağlamıştır. FAO gibi kuruluşlar arası tarımsal organizasyonların toplantılarına Türk 
delegasyonu olarak katılarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Ulusal ve uluslararası 
bilimsel dergilerde 50 dolayında yayımlanmış araştırması bulunan sayın Dr. Saydam, 1998 
yılında emekliye ayrılmış, bu adaylık başvurusundan sonra 23.10.2001 tarihinde aramızdan 
ebediyen ayrılmıştır. Merhum meslektaşımıza Tanrıdan rahmet diliyoruz.  



 
       Gerekçe: Yönetici olarak görev yaptığı kurumda, Türk tarımına hizmet eden genç 
meslektaşlarımızın yetişmesi için olanak sağlaması, görev aldığı kurum, organizasyon, 
bilimsel ve sosyal derneklerin kurumsallaştırılmasına katkı sayılan çalışmalar yürütmesi, 
fitopatoloji alanında yürüttüğü araştırmaların sonuçlarını başarılı bir şekilde uygulamaya 
aktararak, ülke tarım ekonomisi ve ziraat mühendisliği mesleğine yaptığı üstün hizmetleri 
nedeniyle Dr. Coşkun Saydam’ın TMMOB ZMO 2001 yılı hizmet ödülüyle onurlandırılması 
jüri tarafında oy birliğiyle kararlaştırılmıştır.  
 
        Ödülünü vermek üzere eski Oda Başkanlarımızdan Orhan Akbulut Beyi davet ediyorum.  
 
         Sayın Bakanlarım, sayın konuklar, zamansız kaybettiğimiz sevgili arkadaşım Dr. 
Coşkun Saydam’ın bu ödülünü ailesi adına büyük bir burukluk içerisinde, fakat onurla aldım. 
Kendisi diğer hizmetlerde olduğu gibi, zirai mücadele teşkilatının da gözbebeği olarak, büyük 
bir hizmet ve sorumluluk duygusu içerisinde çok önemli hizmetlerde bulundu. Kendisine ruhu 
şad olsun diyorum, saygılar sunuyorum.  
 

Sayın Mustafa Dizdar 
 
1941 yılında Bandırma’da dünyaya gelen sayın Dizdar, 1964 yılında Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Toprak Etütleri ve Yorumlanması, Toprak 
Muhafaza ve Kullanımı uzmanı olarak geniş tecrübeye sahip olan sayın Dizdar, Toprak Su 
Teşkilatında göreve başlamıştır. Konusunda yayımlanmış birçok kitap, makale, tebliğ ve 
çeviri notları bulunmaktadır. Genel olarak sınıflandırma, drenaj, toprak muhafaza, arazi 
toplulaştırma ve mühendislik kullanımları amaçlı toprak etütlerinin yanısıra, toprak reformu, 
iskan merkezi köyler projesi, sanayi bölgeleri için etütler yapmıştır. Bunların yanısıra hizmet 
içi eğitimlerde uzun yıllar ders vermiştir. Bir sulama mühendisi olarak sulama yatırımlarının 
planlama ve projelendirilmesini yaptığı gibi, kontrol mühendisi olarak da hizmet vermiştir. 
Lisansüstü işletmecilik nosyonuna sahip olan sayın Dizdar, çeşitli ulusal ve uluslar arası 
sempozyum, akademik eğitim, seminer ve konularda ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. 1991-
96 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı APK Kurulu uzmanlığı görevini yürüten sayın 
Dizdar, 1996’da emekliye ayrılarak faaliyetlerine özel sektörde devam etmektedir.  
 
      Gerekçe: Toprak etütleri ve yorumlanması, toprak muhafaza ve kullanımı konularında 
özellikle uygulama alanında yaptığı üstün çalışmalar, yurtiçi ve yurtdışı sempozyum, 
akademik eğitim, seminer ve toplantılarda ülkemizi başarıyla temsil etmesi, bu alanda birçok 
meslektaşımızın yetişmesi ve Türk tarımı ve ziraat mühendisliği mesleğine yaptığı üstün 
katkılar nedeniyle sayın Mustafa Yüksel Dizdar’ın 2001 yılı TMMOB ZMO hizmet ödülüyle 
onurlandırılması jüri tarafından oy birliğiyle kararlaştırılmıştır.  
 

Sayın Dizdar’ın ödülünü müsaadenizle ben vermek istiyorum efendim.  
 
        Teşekkür ederim. Bir şeyler yapmaya çalıştım, çalışıyorum da. Gururla saklayacağım.  
 

TMMOB ZMO Oda özel ödülü, Sayın Güner SAYGILI  
 
        Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü döneminde, Türk tarımı ve ziraat mühendisliği 
mesleğine yaptığı üstün hizmetler nedeniyle, ödüllerini vermek üzere Köy Hizmetleri Genel 
Müdürümüz sayın Hüseyin Alioğlu’nu davet ediyorum, buyurun efendim.  
 



        Sayın Bakanlarım, saygıdeğer büyüklerim, sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar. 
ZMO’nun sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından özel ödüle layık görüldüğüm için 
hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşamaktayım. Şerefle, şanla 37 yıl devletime ve 
milletime hizmet ettim. Bu sürenin son 6.5 senesini de Köy Hizmetleri Genel Müdürü olarak 
gece ve gündüz demeden, Genel Müdürlükteki mesai arkadaşlarımla birlikte çalıştık, hizmet 
verdik. Bu ödülü, yalnız şahsım adına değil, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü mensupları 
adına alıyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum, sağolun, varolun.  
 
       Değerli Bakanlarım, sayın konuklar. Ödül törenimiz sona ermiştir. Ancak hemen 
sempozyum çalışmalarına başlıyoruz. Teşekkür ederim efendim, sağolun. 


