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Prof. Dr. Ercan EFE (KSÜ ZF Dekanı): Ziraat Mühendisleri Odamızın 41. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda yeniden seçilen Yönetim 
Kurulu ve diğer organlardaki üyeleri kutluyor, yalnızca Ziraat Mühendislerinin değil ülke tarımının da sorunlarına gerçekçi yaklaşımlarının 
süreceğinden emin olarak, bu yoldaki çetin mücadelelerinde bizlere düşebilecek her konuda sonsuz destek vereceğimizi belirterek, başarılar 
diliyorum.

Şemsi BAYRAKTAR (TZOB Genel Başkanı): Sayın, Dr. Gökhan GÜNAYDIN; 41. Olağan Genel Kurulunuz neticesinde yeniden başkanlığa 
seçilmenizden dolayı tebrik eder, sizin ve Yönetim Kurulu üyelerinizin başarılı çalışmalarınızın devam edeceğine olan inancımı belirtir, en iyi 
dileklerimle selam ve sevgilerimi iletirim. 

M. Ülkü KARAKUŞ (Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı): Sayın, Dr. Gökhan GÜNAYDIN; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanlığına yeniden seçilmeniz nedeniyle sizi kutluyoruz. Bugüne kadar başarılı bir şekilde hizmet verdiğiniz mesleğimize ve ülkemiz 
tarımına olan katkılarınızın artarak devam edeceği inancımızı bir kez daha yenileyerek, size ve ekibinize başarılar dileriz.

Prof. Dr. Aziz EKŞİ: Sayın Başkan; yeni dönemde de tutarlı duruşunuz ve başarılı çalışmalarınızla ümit olmaya devam edeceğinizden kuşku 
duymuyorum. Size ve Yönetim Kurulu’na saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Erol GÜNEL: Yeni Yönetim Kurulunu, Dr. Gökhan GÜNAYDIN’ın şahsında kutluyor; başarılarının devamı dileğiyle, sevgi ve 
saygılar sunuyorum.

Doç. Dr. Cengiz SAYIN (Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.): Sayın Başkanı ve yeni ekibini tebrik eder, çalışmalarında 
başarılar dilerim. Bu vesile ile Gökhan beyin, memleketimizin tarım geleceği adına bir kazanç olduğunu ifade etmek isterim. Selam ve 
saygılarımla.

Ayten EROL (SDÜ Orman Fakültesi / Havza Amenajmanı Anabilim Dalı): TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 41. Dönem Olağan 
Genel Kurulu’nda seçilen yeni Yönetim Kurulu üyelerine, yeni dönem çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim. Saygılarımla.

Hasan YAZLAK (İnönü Üniv.Sürgü MYO. /MALATYA Müdür Yrd.): TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 41. Dönem Olağan Genel 
Kurulu kapsamında gerçekleştirilen ve başarıyla geçen seçim nedeniyle sizleri kutluyorum. Geldiği günden bugüne kadar başarılı çalışmalara 
imza atan göstermiş olduğu çağdaş, aydın ve yenilikçi kimliğiyle başkanlığımızı yürüten Sayın Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve ekibini bundan 
sonraki yönetim çalışmalarında da içtenlikle destekliyor ve başarılar diliyorum. Sayın Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve ekibinin yeni dönemde 
yapacağı güzel çalışmaların Ülkemiz tarımı ve tüm tarım çalışanlarına başarı getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımla.

Mustafa SEYDİOĞULLARI (TAPDK Tütün Eksperi): Gökhan Bey, şahsınızda yeni seçilen Yönetim, Denetim Ve Onur Kurulu üyelerini 
ayrı ayrı tebrik eder, başarılarınızın yeni dönemde de devam etmesini dilerim. Selam ve saygı ile.

Yusuf KOÇER (T.C.Ziraat Bankası Kordon/Çanakkale Şubesi Müdürü): Büyük özveri ve gayretle yürütmekte olduğunuzu bildiğimiz 
bu görevi yeniden üstlenmenizden dolayı tebrik eder, gerek meslektaşlarınızı gerekse ve özellikle kamuoyunu bilgilendirmek, aydınlatmak, 
yönlendirmek ve yol göstermek uğruna yapmış olduğunuz çalışmalarınızın devamını diler, saygılarımı sunarım.

Hüseyin ERÇİN (Tarsus Çev.Koruma Kültür ve Sanat Mer.Der. (ÇEKSAM) Bsk.): Sn. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, şahsınızda 41. Dönem 
Olağan Genel Kurulunuzda Oda organlarına seçilen tüm asıl ve yedek üyeleri candan kutlar, yeni dönem çalışmalarınızda daha önce de 
olageldiği gibi Cumhuriyet’in çağdaş, laik, demokratik ve aydınlanmacı ülküsüyle çaba göstereceğinize olan tam inancımı bildirir, selam ve 
saygılar sunarım.

Feyyaz UYSAL: (TMMOB ZMO Onur Kurulu Üyesi): Başkanım, gerek yardımcı doçentliğinizi, gerekse yeni yönetiminizi bir kez daha 
kutluyor ve başarılar diliyorum.

Meriç ALBAY (ZMO İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi): ZMO Yönetim Kurulu ve diğer kurullara sonsuz başarılar diliyorum. Saygılarımla.

Dr. Erol ÖZKAN (TMMOB ZMO Kırklareli İl Temsilcisi): ODA’mızın 41. Dönem Genel Kurulunda yeniden görev almanızdan dolayı 
sizi ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerini, ayrıca diğer Oda organlarına seçilen meslektaşlarımızı, ZMO Kırklareli İl Temsilciliği adına içtenlikle 
kutlarım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ziraat Mühendisliği mesleğinin gelişmesi ve etkinliğinin artırılması yönünde yapacağınız 
çalışmalara ve katkılara inancım sonsuzdur. ZMO Kırklareli İl Temsilciliği adına, sizin şahsınızda tüm Yönetim Kurulu üyelerine ve diğer Oda 
organlarında görev alanlara, çalışmalarında başarılar diler, saygılar sunarım.

Ergün DEMİRHAN (TMMOB ZMO Siirt İl Temsilcisi): İl Temsilciliğimiz seçimleri sebebiyle göndermiş olduğunuz tebrik yazınızı aldık. 
Nazik davranışınızdan dolayı şahsım ve Odamız Siirt üyeleri adına teşekkürlerimi sunarım. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Odamızın 
ilkeleri doğrultusunda Siirt’in en önemli Sivil Toplum Örgütü olarak gerek mesleğimizin onuru, itibarı ve kamuoyunda hak ettiği saygınlığı 
kazanması adına, gerekse de toplum yararı olan konularda çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam edecektir.
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Nurettin AKKEÇİLİ (ZMO Isparta İl Temsilciliği - İl Delegesi):  Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini tebrik eder, başarılar dilerim. 
Saygılarımla.

Özgür YILMAZ (Kocaeli ZMO İl Temsilciliği): Tebrikler. Yönetim Kurulumuzun başarılarının devamını diliyorum. 

Cemil DİLEKTAŞLI (Tarım İl Müdürlüğü ÇEY Şb.Md.lüğü): ODA’mızın 41. Dönem Olağan Genel Kurulu kapsamında 9 Mart 2008’de 
gerçekleştirilen seçimle belirlediği “Yeni Yönetim Organları”nı kutlar; çalışmalarında başarılar dilerim.

Erhan BAYRAKTUTAN (DSİ VIII. Bölge Müd. 81. Şube Müd.  ERZURUM): Yeniden ZMO Başkanlığına seçilen Gökhan Bey ve 
yönetimdeki diğer arkadaşları tebrik ederim. Gökhan Bey şimdiye kadar ODA’daki görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Başarılarının devamını 
dilerim.

Ayşe DİNÇER (Dünya Gıda Dergisi Yazı İşleri Müdürü): Gökhan Bey merhabalar. Yeni dönemde görevinize devam ettiğinize çok sevindim. 
Kutlarım, başarılarınızın devamını dilerim. Selam ve sevgilerimle.

M. Kemal ÖZÇELİK (Ziraat Yüksek Mühendisi): Meslek odamızın seçilmiş olan yeni Yönetim Kurulu’nu, seçilmiş olmalarından dolayı 
içtenlikle kutlarım. Ülkemizin geçirmekte olduğu karşıt devrim dönemecinde çağdaş çizgimizin korunarak kazanımlarımızın çok; kaybetmek 
durumunda kaldıklarımızın çok çok az olmasını dilerim. Yolunuz açık olsun. Tarımın kol ve beyin emekçilerinin artık bir an önce kucaklaşması 
umudu ile...

Ercan BEŞER (Ziraat Yüksek Mühendisi): Sayın, GÜNAYDIN 41. Olağan Genel Kurul’da sizin ve Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden 
seçilmiş olmasından dolayı büyük bir sevinç duyar, her zaman yanınızda olduğumuzu bildirir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Selam ve 
saygılar.

Emrah TURGUT (KTÜ Kimya Kulübü): Sizden istemiş olduğumuz Sorumlu Yöneticinin El Kitabını tarafımıza yollayarak bizlere yardımcı 
olduğunuz için, bölümümüz ve öğrenci arkadaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı iletmeyi bir borç biliriz.

Halil ÖZKÖK: Geçtiğimiz dönemde de Ziraat Mühendisleri Odası’nın Kırklareli İl Temsilciliği’nde delegeydim. Ziraat Mühendisleri Odası’nın 
ziraat mühendisi olarak bizlerin hakkını arama yolunda yaptığı bütün çalışmalarında başarılar diliyorum. Özellikle mail yoluyla göndermiş 
olduğunuz mesajları en ince ayrıntısına dek okuyorum. Çalışan bütün arkadaşlara ve ODA Başkanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle TV 
programlarını elimden geldiğince kaçırmamaya çalışıyorum. GDO’larla ilgili programda Gökhan GÜNAYDIN’a ve onun şahsında ODA’mıza, 
yaptığı programdan ötürü teşekkürü borç biliyorum. İyi çalışmalar.

Eser Kenan Ali ŞAHİN: Hükümetimizin çiftçimize uyguladığı politikayı şiddetle kınıyorum. Televizyonlara çıkıp da çiftçimize şunu yaptık 
bunu yaptık demeleri insanı daha da deli ediyor. Sayın başkanım bende bir çiftçinin çocuğuyum, Malatyalıyım, 37 yaşındayım. Ben bunların 
böyle olacağını 15 sene önceden anladım çıkıp İstanbul’a geldim; ama büyüklerime bunu anlatamadım. Mazot nerelere geldi, gübre fiyatları 
nerelere geldi, bunları hiç konuşan yok! Uygulanan bütün politikalar Amerikan emperyalizmine hizmet etmekten başka bir

şey değil; değil mi? Çalışmalarınızda başarılar dilerim, saygılar.

Gonca ÇOKBİLEN: Değerli hocam Dr. Gökhan GÜNAYDIN; Seçim sonuçlarını yoğunluğum dolayısı ile yeni okudum ve yeniden başkanlığa 
seçilmiş olmanıza son derece sevindim ve mutlu oldum. Tüm ziraat mühendisleri adına hayırlı uğurlu olsun. Doğru kararların alınamadığı şu 
günlerde alınan bu karar için bağlı bulunduğum ZMO’yu yürekten tebrik ediyorum. Saygılarımla

Hatice ÇEVİK: Gökhan bey, biraz geç olmakla birlikte başta sizi ve yönetimdeki tüm arkadaşları, görevinizin başarı içinde geçmesini dileyerek 
kutluyorum.

Alpay SİNANOĞLU: Yeniden oluşan bu yönetimi kutlarım. Umarım bizlerin daha etkin sesi olurlar. Odamızın mesleğimizle alakalı yaptıklarını 
e-posta yoluyla takip ediyorum. Benim sormak istediğim, özel bir sektörde sekreterlik yapan (yapı denetim şirketi) birisiyle aynı maaşı alıyor 
olmamızın daha ne kadar devam edeceğidir? Odamızın, 1.389 YTL olan maaşımızın yükseltilmesi  için çalışmaları var mı?

Erdinç TOPAL: Sayın Başkanım, değerli meslektaşım, dostum ve kardeşim Gökhan GÜNAYDIN; Şahsınızda tüm Yönetim Kurulu üyesi 
meslektaşlarımı kutlar, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ekip olarak mesleğimizi, başarıyla daha da yücelteceğiniz inancıyla, hepinize 
selam, sevgi ve saygılarımı iletirim.

Ulaş DAHİ: Mesajlarınıza yürekten katılıyorum, umutlarımızı gerçeğe dönüştürmenizi dilerim. Saygılarımla.

Özcan BERBEROĞLU: Sayın başkanımıza ve ekibine yeni dönemde başarılar dilerim.
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Mehmet YILDIRIM: Yurt dışında olduğum için Genel Kurulumuza katılamadım. Odamızın yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, 
başarılı bir çalışma dönemi geçirmelerini yürekten dilerim. Ayrıca, Başkanımız Sayın Gökhan GÜNAYDIN’ı da bir kez daha kutluyor, başarılı 
çalışmalarına bu dönem de devam edeceğine olan inancımla sevgilerimi yolluyorum.

Fikri KAYACAN: Göreve tekrar seçilmenizden memnun oldum. Hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, başarılar dilerim.

A.Korhan ŞAHAR: Dr. Gökhan GÜNAYDIN’ın TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı görevine tekrar seçilmesini yürekten 
kutluyorum. İyi çalışmalar

Osman KUTRUP: Yeni Yönetim Kuruluna görevlerinde başarılar dilerim.

Caner AYDIN: Gökhan bey ve ekibini kutlarım

Yılmaz DİRİM: 41. Dönem Olağan Genel Kurul sonrası yeniden ODA Başkanlığına seçilen Sayın Dr. Gökhan GÜNAYDIN’ı ve yeni Yönetim 
Kurulu üyeleri ile diğer organlarda görev alan tüm meslektaşlarımı ayrı ayrı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim. Saygılarımla.

Kani BİLGİÇ: Gökhan Bey; Yeniden göreve seçilmeniz nedeniyle sizi ve çalışma arkadaşlarımızı kutlar, başarılarınızın devamını dilerim. 
Sizinle birlikte Odamız çok büyük atılım yaptı. Sizdeki disiplinli çalışma anlayışı ile daha çok güzel şeylere imza atılacağına inancım tamdır.

 

Enver ŞAT: 41. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda seçilen bütün yönetim organlarını kutluyor, Odanızın bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da başarılı çalışmalar yapacağını biliyorum. Sevgi ve saygılarımla... 

Ali BAKMAZ: Yeni yönetime başarılar diliyorum. Saygılarımla.

Hüseyin TURGUT: Başkanımız sayın Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve ekibine başarılar dilerim.

Saygılarımla 

Mustafa GÜNEY: Odamızın yeni yönetimini kutlar, başarılar dilerim.

Salih YUSUFOĞLU: Sayın Gökhan GÜNAYDIN; tebrik eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. Sizinle öğünüyoruz. Sevgi ve 
saygılarımla.

   

Gürsel TONBUL: ZMO’nun yeni Yönetim Kurulunu kutlar, bugüne kadar gösterdikleri başarılı mücadeleyi bundan sonra daha da 
güçlendirmelerini; Sn. Başkan Gökhan GÜNAYDIN’ın belirttiği konularda görüş birliğinde olduğumu ifade eder, ulusal tarım politikalarının 
Türk tarımından yana oluşması için gösterdiği çabayı yeni dönemde daha güçlü sürdüreceği inancı ile başarılar dilerim.

Barış KUĞU: Yeni yönetime başarılar dilerim. Hayırlı olsun.

Gönen GÖNÜLTAŞ: Mesleğimize ve ülkemize hayırlı olsun.

Cengiz BEKTAŞ: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına; sizi ve tüm Yönetim Kurulu üyelerini kutlarım. 
Bildiriniz doğrultusunda her bilinçli vatandaşın çalışması gerektiğine inanıyorum. Saygılar, sevgiler... 

Adnan ERDEM: Belirlenmiş olan yeni yönetimdeki arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Bizlerin sorunlarına sahip çıktığınız, haklarımızın 
alınmasında gösterdiğiniz gayret ve çaba ölçüsünde sizlere olan güven ve desteğimiz her zaman arkanızda olacaktır. Gönderdiğiniz Mail’ler, 
bilgilendirmeler için emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Aydın ŞENER: Ziraat Mühendisleri Odası’nın değişik kurullarında görev alan tüm meslektaşlarımı kutlar, dünya barışı, ülkemiz varlık ve 
bütünlüğü, ülkemiz tarımı ve Odamız için başarılı bir çalışma dönemi dilerim.

Erdem AK: Seçimler sonucunda ilgili organlarda görev alanlara başarılar dilerim.
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