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Haber Bülteni
Ekim-Aralık 2018 Sayı: 120

   TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

XI.ÖĞRENCİ KURULTAYI’NI GERÇEKLEŞTİRDİK
ODA’mız tarafından 
düzenlenen XI. Öğrenci 
Kurultayı 24-25 Kasım 
2018 tarihlerinde, Ankara 
Demonti Otel’de Genç 
ZMO, Ziraat-Su Ürünleri-
Balıkçılık Teknolojisi 
ve Tütün Teknolojisi 
Mühendisliği öğrencilerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinlikte açılış konuşmaları; Ümran TOPAL (Ank. Üni. Ziraat Fak. Genç ZMO Başkanı), 
Özden GÜNGÖR (Yönetim Kurulu Başkanımız) ve Emin KORAMAZ (TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı) tarafından yapıldı.

Farklı üniversitelerden öğrencilerin katılımı ile oluşturulan oturumlarda konu başlığına 
ilişkin olarak değerlendirmeler yapıldı.

I.Oturumda: Aydın Şubemiz II. Başkanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Engin ERTAN’ın başkanlığında “Üniversite Eğitimi Beklentileri 
Karşılıyor mu?  Nasıl Olmalı?”,

II.Oturumda: Samsun Şube Başkanımız Doç. Dr. Tekin KARA’nın başkanlığında “Fakülte 
Öğrencilerinin Barınma Sorunları ve Beklentiler, Kent/Öğrenci İlişkileri”,

III.Oturumda: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk 
ARIN başkanlığında “Fakültede Sosyal Aktiviteler, Yürütülen ve/veya İçinde Olunan 
Sosyal Sorumluluk Projeleri, Fakültedeki Öğrenci Kulüpleri”,

IV.Oturumda: ODA’mız II. Başkanı ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Cem ÖZKAN’ın başkanlığında   “Fakültelerde ve Özel Sektörde Ar-Ge ve 
Yenilik Çalışmaları/Öğrencilerin Bu Çalışmalarda Yeri”,

V.Oturumda: İzmir Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ’nin başkanlığında “Meslek Odası 
(ZMO) Örgütlülüğü Mezuniyet Sonrası Tamamlayıcı Eğitimler, Özlük Hakları, Mesleki 
Dayanışma” konusu ele alındı.

Son oturumda ise ODA’mız Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami BAYRAMİN, ODA’mız Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yener ATASEVEN ve Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sevda ALTUNBAŞ tarafından “Poster 
Çalışmaları ve Genel Değerlendirme” yapıldı.

Aynı gün katılımcı öğrencilerimiz ile “kurultay hakkında görüşleri, eğitim planları, 
yaşadıkları ilde sosyo-kültürel faaliyetler ve ODA’mıza yönelik beklentilerini içeren bir 
röportaj yapıldı. Yapılan röportaj XI. Öğrenci Kurultayı kitabında yayımlanacaktır. 25 
Kasım 2018 Pazar günü ise topluca Anıtkabir ziyaret edildi.
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AKIN ÖZDEMİR UNUTULMADI
18 Aralık 1978 tarihinde Odamız  Ada-
na Şubesi Başkanı ve Köy-Koop Ada-
kobirlik Genel Müdürü iken uğradığı 
silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 
meslektaşımız Akın ÖZDEMİR, öldürülü-
şünün 40. yılında; ODA’mız konferans 
salonunda 13 Aralık 2018 Perşembe 
günü  dönem arkadaşları tarafından 
düzenlenen etkinlik ile anıldı. 

Arkadaşları adına Prof. Dr. Aziz EKŞİ, 
açış konuşmasında Akın ÖZDEMİR’in 
kişiliği ile 1968  yılında Talebe  Cemi-
yeti Başkanlığı  dönemi ve sonrasında 
Ziraat  Mühendisi olarak mesleğimiz  
ve kırsal kesimde üreticilerin  koopera-
tiflerde örgütlenmesine  yönelik  ça-
lışmalarını dile getirdi. 40. yıl anısı-
na  yine  dönem arkadaşları tarafın-
dan hazırlanan “Toprağı Aç, Hayvanı 
Aç, İnsanı Aç Bir Ülke” den 40 yıl sonra 
Akın Özdemir’e Mektuplar adlı kita-
bın tanıtımını yaptı. Daha sonra Akın 
ÖZDEMİR’in yaşamına ilişkin kesitlerin 
yer aldığı sinevizyon gösterisi izlendi. 
Hazırlanan kitap, ekinliğe katılanlara 
dağıtıldı.

ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR tara-
fından yapılan  konuşmanın  ardından, 
Prof. Dr. Süleyman TABAN “ Toprağımız 
Yeterli Besleniyor mu?”, Prof. Dr. Asım 
KILIÇ “Hayvanımız Yeterli Besleniyor 
mu? , Prof. Dr. Muhittin TAYFUR “İnsanı-
mız Yeterli Besleniyor mu?, Erol AKAR 
“Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik, 
Tarımsal Örgütlenme ve KÖY-KOOP” 
konu başlıklarında değerlendirmelerde 
bulundular.

Toplantıya katılan; CHP Edirne Milletve-
kili Doç.Dr. Okan GAYTANCIOĞLU, CHP 

Adana Milletvekili Ayhan BARUT, CHP 
Adana Milletvekili Müzeyyen ŞEVKİN, 
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay SIN-
DIR, önceki dönemler ODA Başkanımız 
Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, önceki 
dönemler TBMM Başkan vekili ve CHP 
Ankara Milletvekili Uluç GÜRKAN ile 
dönem arkadaşlarından Zir.Yük. Müh.
Kemal OSKAY, Dr. Ali TAN, Uğur GÜLER 
ve son olarak da Akın ÖZDEMİR’in eşi 
Mine ÖZDEMİR, Akın’ın  örnek düşünce 
davranış ve özellikle liderliğine yönelik  
yaşamı hakkında  değerlendirme ya-
parak anılarını paylaştılar. Anma top-
lantısına önceki dönem Genel Başkan-
larımızdan Sami DOĞAN’da iştirak etti.   

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin ilk 
bölümü, Zafer ERDAŞ’ın sazı ve sesiyle 
yaptığı müzik dinletisi ile sona erdi. 
Daha sonra, Oda’mız Lokalinde, eşi 
Mine ÖZDEMİR, dönem arkadaşları ve 
dostlarının katıldığı  akşam yemeği ile 
etkinlik sona erdi. 

ADANA’DA AKIN ÖZDEMİR ANMA 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Adana Şubemiz Kurucu Başkanı Akın 
Özdemir öldürülüşünün 40. yılında 
Adana Şubemiz tarafından 17 Aralık 
2018 Pazartesi günü düzenlenen et-
kinlikler ile anıldı. Düzenlenen anma 
etkinliğine;  ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, Denetim Kurulu Üyemiz Sefa 

APAYDIN, Adana Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, İzmir Şube Başkanımız Kur-
tuluş BİNGÖL, Denizli Şube Başkanımız 
Gülhan SARUHAN,  Eski İHD Başkanı Akın 
BİRDAL, Adana İKK Sekreteri Erol SAL-
MAN, TMMOB’a bağlı odaların başkan 
ve yönetim kurulu üyeleri, farklı illerden 
gelen ZMO–GENÇ öğrencileri, Akın Öz-
demir’in eşi Mine ÖZDEMİR ile kızı Prof.
Dr. Deniz ÖZDEMİR, dönem arkadaşları 
ve sevenleri katıldı. Adana Şubemizde 
bir araya gelen “Akın Dostları” öğrenci-
lik ve sonrasındaki anılarını paylaşarak 
günümüze ışık tuttular. Bu buluşmanın 
ardından Nazım Hikmet Kültür Mer-
kezi Korosu bir konser verdi. Konser 
sonrasında Enver AYSEVER ve Orhan 
GÖKDEMİR’in konuşmacı olduğu “Bir 
Tarz-ı Siyaset Olarak Cinayet” paneline 
geçildi. 

Anma etkinlikleri Mersin Asri Mezarlığı’n-
daki kabri başında yapılan anma ile 
son buldu.
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MUĞLA’DA TARIM SEMPOZYUMU VE  KİTAP TANITIMI PROGRAMI 
(PROF.DR. GÜROL ERGİN ANISINA)

30 Kasım 2018 Cuma günü, Muğla Şubemiz-Muğla Büyükşehir Belediyesi-
Menteşe Belediyesi-Muğla Veteriner Hekimler Odası tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “Muğla’da Tarım 3 Sempozyumu (Bitkisel ve Hayvansal Üretim, 
Tarımsal Yapı) ve Kitap Tanıtımı Programı (Prof.Dr. Gürol Ergin Anısına)” Muğla 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyumda açılış konuşmaları; Uluhan KORKUT (Muğla Şube Başkanımız), 
Serkan ALPÖZEN (Muğla VHO Başkanı), Dr. Osman GÜRÜN (Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı), Esengül CİVELEK (Muğla Valisi) tarafından yapıldı.

Birinci Oturum “Büyükşehir Belediyeleri Uygulamalarının Tarıma Etkisi” ana 
başlığında toplandı. Oturum Başkanlığı görevini ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR’ün üstlendiği oturumda konuşmacılar: “İzmir’de Büyükşehir Belediyesi 
Uygulamalarının Tarıma Etkisi”- Aziz KOCAOĞLU (İzmir BB Başkanı), “Aydın’da 
Büyükşehir Belediyesi Uygulamalarının Tarıma Etkisi”- Özlem ÇERÇİOĞLU (Aydın 
BB Başkanı), “Muğla’da Büyükşehir Belediyesi Uygulamalarının Tarıma Etkisi”- Dr. 
Osman GÜRÜN (Muğla BB Başkanı), “Büyükşehir Belediyeleri Uygulamalarının Tarıma Etkisi Üzerine Genel Değerlendirme”- 
Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN (Önceki Dönem ZMO Genel Başkanımız, CHP PM Üyesi) konularında açıklamalarda 
bulundular.

İkinci Oturum “Hayvansal Üretim” ana başlığında toplandı. Oturum Başkanlığı görevini Prof.Dr. Fatmagül YUR (MSKÜ Vet.
Fak.Dekan V.) üstlendiği oturumda konuşmacılar: “Çayır/Mera alanları ve Yem Bitkileri Üretimi”- Prof.Dr. Rıza AVCIOĞLU (EÜ 
Ziraat Fak.), “Doğuma Bağlı Buzağı Ölümleri”- Prof.Dr. Murat FINDIK (OMÜ Vet. Fak.), “Buzağılarda Bakım ve Besleme”- Prof.
Dr. Ahmet Gökhan ÖNOL (ADÜ Vet.Fak.), “Hayvansal Üretim  Üzerine Genel  Değerlendirme”- Prof.Dr. Orhan KARACA (ADÜ 
Ziraat Fak.) konularında açıklamalarda bulundular.

Üçüncü Oturum “Bitkisel Üretim” ana başlığında toplandı. Oturum Başkanlığı görevini Prof.Dr. İbrahim YOKAŞ üstlendiği 
oturumda konuşmacılar: “Tıbbi Aromatik Bitkiler/Ürünler ve Alternatif Ürünler” Yrd.Doç.Dr. Mahmut YILDIZTEKİN (MSKÜ 
Köyceğiz MYO), “Süs Bitkileri Üretimi”- Prof.Dr. Ercan ÖZZAMBAK (EÜ Ziraat Fak.), “Küresel İklim Değişikliği ve Tarımsal 
Sulama”- Prof.Dr. Doğan YAŞAR (Dokuz Eylül Ü. Jeoloji Bölümü), “Bitkisel Üretim  Üzerine Genel  Değerlendirme”- Prof.Dr. 
Tayfun ÖZKAYA (EÜ Zir.Fak.) konularında açıklamalarda bulundular.

Dördüncü Oturum “Tarımsal Yapı ve Sorunları” ana başlığında toplandı. Oturum Başkanlığı görevini Tuncay 
MOLLAVEİSOĞLU üstlendiği oturumda konuşmacılar: “Türkiye’de Tarımsal Yapı ve Sorunları”- Doç.Dr. Gökhan GÜNAYDIN 
(Önceki Dönem ZMO Genel Başkanımız, CHP PM Üyesi),  “Muğla’da Tarımsal Yapı ve Sorunları”- Uluhan KORKUT (Muğla 
Şb. Başkanımız), “Tarımsal Yapı ve Sorunları Üzerine Genel Değerlendirme”- Abdullah AYSU (Çiftçi-Sen Genel Başkanı) 
konularında açıklamalarda bulundular.

Önce ki dönemler ODA Başkanımız olan Prof.Dr. Gürol ERGİN anısına hazırlanan belgeselin izlenmesinin ardından “Tarım 
İnsan ve Toplum” ve “Muğla’da Tarım 1-2 Sempozyumları” kitaplarının tanıtımı yapıldı.

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2018 
SEMPOZYUMU 

Dünya Gıda Günü 2018 
Sempozyumu, TMMOB çatısı altında; 
ODA’mız, Gıda Mühendisleri Odası ve 
Kimya Mühendisleri Odası’nın ortak 
çalışması ile 20 Ekim 2018 Cumartesi 
günü, İMO Teoman Öztürk Konferans 

Salonu’nda yoğun bir katılım ile 
gerçekleştirildi.

Ana teması: “Gıda ve Tarımda 
Dışa Bağımlılık Açlık ve Yoksullukla 
Mücadele” olarak belirlenen 
sempozyumun açılış konuşmaları; 
üç oda adına Gıda Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Zeki TAYDAŞ, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin KORAMAZ ve FAO Türkiye 
Temsilcisi Viorel GUTU tarafından 
yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından; 
Prof.Dr. Onur HAMZAOĞLU (Hekim, Halk 
Sağlığı Uzmanı): “Herkes İçin Gıda”,  
Keigo OBARA (FAO Gıda Güvenliği 
Uzmanı): “SOFI 2018 Dünya’da Gıda 
Güvencesi ve Beslenme Durumu 
Raporu”, Erhan ÜNAL (Araştırmacı-

Yazar): “Küresel Planlar ve Tarımda 
Tekelleşme”, Doç.Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN (Önceki dönemler ODA 
Başkanımız):“Gıda, Tarım ve Türkiye 
Ekonomisi” konu başlıklarında 
değerlendirmelerde bulundu.

Panel bölümünde ise:  “Gıda ve 
Tarımda Dışa Bağımlılık-İthalat” konu 
başlığı ele alındı. Oturum Başkanlığını 
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Ali UĞURLU’nun 
üstlendiği panelde konuşmacılar; 
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Dilek 
BOSTAN BUDAK, Ekonomist Prof.Dr. 
Aziz KONUKMAN, Çiftçi Sendikaları 
Konfederasyonu Genel Başkanı 
Abdullah AYSU, İktisatçı-Yazar Mustafa 
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SÖNMEZ ve CHP Bursa Milletvekili 
meslektaşımız Orhan SARIBAL konuya 
ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Sempozyum tartışma bölümünün 
ardından sona erdi.

İL TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTI 

22 Eylül 2018 Cumartesi günü, Meh-
met Yüceler Toplantı Salonumuzda, 
Genel Merkez Yöneticilerimizin ve İl 
Temsilcilerimizin katılımı ile bir toplantı 
gerçekleştirildi.

Toplantıda; Genel Merkezimizin yaptığı 
çalışmalar, İl Temsilcilerimizin bulun-
dukları ilde ki çalışmalar ve genel ola-
rak tarımın sorunları konusunda karşılıklı 
görüş-alışverişinde bulunuldu.

TMMOB YÖNETİM KURULU VE 
ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baş-
kanları Toplantısı 15 Ekim 2018 tarihin-
de “Kamuda çalışan mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının ücretlerinin 
ve özlük haklarının iyileştirilmesi; ücretli 
çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının sorunları ve bu sorunlara 
ilişkin çözüm önerileri” gündemiyle 
TMMOB’de gerçekleştirildi.

Toplantıya; ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin KORAMAZ, Yönetim Kurulu 
üyeleri Baki Remzi SUİÇMEZ, A. Ülkü KA-
RAALİOĞLU, Niyazi KARADENİZ, TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim GÜL, Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm SÖNMEZ, 
Odalardan; Çağıl KADEROĞLU (FMO), 
Orhan KASAP (HKMO), Hüseyin KAYA 
(İMO), Şevket DEMİRBAŞ (JFMO), Hü-
seyin ALAN (JMO), Ali UĞURLU (KMO), 

Yunus YENER (MMO) ve Ayşegül ORUÇ-
KAPTAN (PEYZAJMO) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU, 
ODA BAŞKANLARI VE CHP 
HEYETİ ORTAK TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkan-
ları ve CHP Heyeti ortak toplantısı 17 
Ekim 2018 tarihinde TMMOB’de ger-
çekleştirildi.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük 
haklarının iyileştirilmesi; ücretli çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerinin tartışıldığı toplantıda CHP 
Heyetinin konuya ilişkin hazırladığı yasa 
teklifi üzerinde duruldu. TMMOB’ye 
bağlı Odaların sorumluluk alanlarına 
ilişkin çalışmalar da Oda Başkanları 
tarafından aktarıldı. Toplantıya; ODA 
Başkanımız Özden GÜNGÖR, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORA-
MAZ, Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk 
ULUATA, Sayman Üye Tores DİNÇÖZ, 
Yönetim Kurulu üyeleri Baki Remzi SU-
İÇMEZ, A. Ülkü KARAALİOĞLU, Niyazi 
KARADENİZ, Ayşegül ORUÇKAPTAN, 
Ufuk ATAÇ, Bülent ONAT, TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim GÜL, Genel Sekreter 
Yardımcısı Gülsüm SÖNMEZ, Odalar-
dan Kemal Zeki TAYDAŞ (GIDAMO), 
Emrah KAYMAK (İÇMO), Hüseyin KAYA 
(İMO), Şevket DEMİRBAŞ (JFMO), Hü-
seyin ALAN (JMO), Ali UĞURLU (KMO), 
Ayhan YÜKSEL (Maden MO), Yunus YE-
NER (MMO), Orhan SARIALTIN (ŞPO) ve 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan 
SARIBAL, CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Gülizar KARACA ve CHP Adana Millet-
vekili Müzeyyen ŞEVKİN katıldı.

DÜNDEN BUGÜNE AYNI 
KARARLILIK VE İNANÇLA 
19 EYLÜL TMMOB MMŞP 
DAYANIŞMA GÜNÜNÜ 
KUTLUYORUZ

19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin 
39. Yıl dönümü’nde “19 Eylül TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü” nedeniyle, TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
tarafından basın açıklaması yapıldı. 
Sakarya Caddesi’nde kitlesel katılımla 
yapılması planlanan açıklama, Anka-
ra Valiliği’nin yasaklama kararı olduğu 
gerekçesiyle polis tarafından engel-
lenmesi üzerine TMMOB Genel Merke-
zi’nde gerçekleştirildi.

Açıklamayı okuyan TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri Özgür Topçu, 19 Eylül’ün 
TMMOB tarihinde önemli bir yere 
sahip olduğunu belirterek, «Meslek 
alanımızı, meslektaşlarımızı ve meslek 
örgütlülüğümüzü hedef alan bu sal-
dırılar karşısında sessiz kalmayacağız. 
19 Eylül 1979’un 39. yılında bir kez 
da hatırlatmak isteriz ki, bu ülkenin 
onurlu ve direngen mühendis, mimar 
ve şehir plancıları vardır ve yaşanan 
bu haksızlıklara, bu saldırganlığa asla 
boyun eğmeyecektir. Bu anlayış ve 
kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Gününü bir 
kez daha kutluyoruz” dedi.

ZMO- GENÇ ÜYELERİNİN 
ZİYARETİ

19 Eylül 2018 Çarşamba günü, önce 
ki dönem Ankara ZMO-GENÇ Temsil-
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cisi Mert Ulaş DİŞBUDAK, Antalya ZMO-
GENÇ üyesi Ezgi TAŞKINER ve Ankara 
ZMO-GENÇ üyeleri; Ümran TOPAL ile 
Gül DEMİRBAŞ Genel Merkezimizi ziya-
ret ettiler.

Ziyaret sırasında: ODA’mız tarafından 
Kasım ayında düzenlenecek olan 11. 
Öğrenci Kurultayı hakkında, Genel 
Başkanımız Özden GÜNGÖR den bilgi 
aldılar.

TARIM ORKAM-SEN ZİYARETİ

TARIM ORKAM-SEN Genel Başkanı Ha-
mit KURT, Genel Sekreter Ali KILIÇ ve 
Genel Basın Yayın Sekreteri Koray ATEŞ, 
20 Eylül 2018 Perşembe günü Genel 
Merkezimizi ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında: ODA Başkanımız Öz-
den GÜNGÖR ile mesleki alanı ilgilen-
diren sorunlar, ülke tarımı ve uygula-
nan tarım politikaları konusunda görüş 
alış-verişinde bulundular.

KİLİS İL TEMSİLCİĞİ ZİYARETİ

20 Eylül 2018 Perşembe günü, ZMO 
Kilis İl Temsilcimiz Güven ÖZDEMİR, Ge-
nel Merkezimizi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında: ODA çalışmalarımız 
konusunda bilgi alan ÖZDEMİR, katkı 
ve hizmetlerinden dolayı Genel Baş-
kanımız Özden GÜNGÖR’e teşekkür 
plaketi takdim etti. 

TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKA-
NI AHMET KAVAK’A ZİYARET

21 Eylül 2018 Cuma günü, Tarım ve 
Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi 
Başkanı meslektaşımız Ahmet KAVAK’ı, 

Yönetim Kurulu Başkanımız Özden 
GÜNGÖR ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hamdi ARPA makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ahmet KAVAK, Kuru-
ma yüklenen kamu sosyal sorumlulu-
ğu çerçevesinde; piyasa faaliyetlerinin 
salt kâr odaklı işlemesine neden olan 
unsurlar ile alkol ve tütün tüketimini 
teşvik eden unsurları önleyerek, alkol 
ve tütün kullanımının neden olduğu 
yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel ve ekono-
mik zararları azaltmak için ülke çapın-
da yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.

Yönetim Kurulumuz ise; Tütün Teknolo-
jisi Mühendisliği bölümü mezunlarının 
sayıca kurumda daha fazla çalışma-
sının, teşkilatları daha aktif hale geti-
rerek, önemli katkılar sağlayabileceği 
belirtti.

Ayrıca Tütün ve Alkol Dairesi Başkan-
lığı görevine bir Ziraat Mühendisinin, 
Piyasa Düzenleme ve Kontrol Daire 
Başkanlığı görevine bir Tütün Teknolojisi 
Mühendisinin atanmasından duydu-
ğumuz memnuniyet ifade edilirken, bir 
psikoloğun Tütün ve Tütün Mamulleri 
Daire Başkanlığı görevine atanmasını 
olumsuz karşıladığımız ifade edildi.

TMO GENEL MÜDÜRÜ AHMET 
GÜLDAL’A ZİYARET

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel 
Müdürü meslektaşımız Ahmet GÜLDAL’ı 
24 Eylül 2018 Pazartesi günü, Genel 
Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz; Prof.Dr. Cem ÖZKAN, 
Hamdi ARPA, Murat ASLAN, Dr. Züleyha 

KAHRAMAN, Prof.Dr. İlhami BAYRAMİN 
ve Caner AKSAKAL makamında ziyaret 
ettiler.

Ziyaret sırasında GÜNGÖR, meslek-
taşlarımızın ve çiftçilerimizin sorunlarını 
dile getirdi. Önce ki dönem Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
FAKIBABA’nın “2017 yılı şubat ayında 
10.551 personel istihdamı yapılacak” 
açıklamasına rağmen Bakanlığa per-
sonel alımının yapılmadığını hatırlata-
rak, tarımda ithalattan vazgeçilerek 
çiftçimizin üretime teşvik edilmesinin 
gerekliliğini ifade etti.

GÜLDAL ise önceki Bakan Ahmet Eşref 
FAKIBABA döneminde personel istih-
damı sözü verildiğini,  fakat Maliye 
Bakanlığı’ndan bu güne kadar olumlu 
bir yanıt gelmediğini, kurum olarak 
gerekli çalışmaları yaparak bu sene 
kasım ayında TMO’ya personel alın-
ması için gerekli başvuruları yapacak-
larını belirterek, üreticilerimize yönelik 
olarak “Üreticimizin lehine olan her 
şeyin peşinden koşup, aleyhine olan 
bir durumda ise  önceden tespit ede-
rek engel olmaya çalışacağız” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE 
TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) ZİYARETİ

“TMMOB Dünya Gıda Günü 2018 
Sempozyumu”, TMMOB’nin başkan-
lığında, ODA’mız, Gıda Mühendisleri 
Odası ve Kimya Mühendisleri Odasının 
ortaklaşa çalışması ile 20 Ekim 2018 
tarihinde, “Gıda ve Tarımda Dışa Ba-
ğımlılık Açlık ve Yoksullukla Mücadele” 
konu başlığı ile düzenlenecektir.

Sempozyum çalışmaları doğrultusun-
da, 24 Eylül 2018 tarihinde, ODA Baş-
kanımız Özden GÜNGÖR, Kimya Mü-
hendisleri Odası Başkanı Dr. Ali UĞURLU 
ve Gıda Mühendisleri Odası Başkanı 
Kemal Zeki TAYDAŞ tarafından FAO’ya 
bir ziyaret gerçekleştirildi.

FAO Türkiye Temsilcisi Dr. VIOREL GUTU, 
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FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. 
Ayşegül SELIŞIK ve Keigo OBARA ile 
görüşüldü.

Görüşme sırasında öncelikli olarak 
FAO Türkiye Temsilciliği görevine yeni 
atanan Dr. VIOREL GUTU’ ya başarı 
dilekleri iletilerek, “TMMOB Dünya Gıda 
Günü 2018 Sempozyumu” hakkında 
bilgi verildi.

FAO yetkilileri sempozyuma konuşma-
cı olarak katılmaktan büyük mutluluk 
duyacaklarını ifade ederek, meslek 
odalarının önemini vurguladılar.

DR. TURHAN TUNCER’E  
ŞÜKRAN PLAKETİ

28 Eylül 2018 Cuma günü, 45. Dö-
nemde  ODA’mızı TMMOB Yönetim 
Kurulunda temsil etmesi nedeniyle, 
önceki dönemler Genel Başkanımız 
Dr. Turhan TUNCER’e  Yönetim Kurulu-
muz adına Genel Başkanımız Özden 
GÜNGÖR tarafından şükran plaketi 
takdim edildi.

TMMOB 45. DÖNEM I. 
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

45.Dönem TMMOB I. Danışma Kurulu 
toplantısı, 29 Eylül 2018 Cumartesi 
günü, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

“Devlet Denetleme Kurulu mevzuatın-
da yapılan değişikler ile mücadele, 
TMMOB çalışmaları, ülkemizde yaşa-
nan sürecin değerlendirilmesi” günde-
miyle toplanan I. Danışma Kuruluna 

ODA’mızın Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Denetleme Kurulu Üyeleri katılım sağ-
ladılar.

30 Eylül 2018 Pazar günü ise Ziraat 
Mühendisleri Odası olarak, TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ve ODA’ların 
Onur Kurulu Üyeleri; TMMOB Denetle-
me Kurulu Üyeleri ile ODA’ların Denet-
leme Kurulu üyeleri ortak toplantılarına 
katılım sağladık.

ABDULLAH MELİK’E  
ŞÜKRAN PLAKETİ

1 Ekim 2018 Pazartesi günü, 44. ve 45. 
Dönemlerde ODA’mız adına TMMOB 
Denetleme Kurulu Üyeliği yapması 
nedeniyle, önceki dönemler Şanlıurfa 
Şube Başkanımız Abdullah MELİK’e 
Yönetim Kurulumuz adına Genel Baş-
kanımız Özden GÜNGÖR tarafından 
şükran plaketi takdim edildi.

ESRİ TÜRKİYE EĞİTİM 
PROTOKOLÜ

İş Dünyası, Devlet Yönetimi, Kamu Gü-
venliği, Afet Yönetimi, Endüstri, Taşıma-
cılık, Hizmet ve İletişim olmak üzere, 
özellikle Doğal Kaynak Yönetiminde 
tarım, iklim, toprak, hava ve atmosfer, 
koruma, çevresel yönetim, ormancı-
lık, madencilik, okyanuslar, petrol, su 
kaynakları, arazi kullanım planlaması, 
etütler gibi sayısız alanda analiz imkânı 
sağlayan, veri işleyen, çözümler üre-
ten dünyada en geniş kullanıma sahip 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımı 
Arc GIS Eğitimi ve Sertifikalandırılması 
için ESRİ Türkiye Firması ile bir protokol 

anlaşması imzalandı. Üyelerimizin ileri 
tarım teknolojisine entegrasyonunu ar-
tırmak ve geliştirmek üzere, ESRİ Türkiye 
Firması ile yapılan protokol anlaşması, 
ESRİ Türkiye CEO’su Barış UZ ile ODA 
Başkanımız Özden GÜNGÖR tarafın-
dan 4 Ekim 2018 tarihinde imzalandı. 
Protokol anlaşması gereği: söz konusu 
eğitime katılan üyelerimizin indirimli 
fiyatlardan yararlanması sağlandı. 
Protokol görüşmelerine; ESRİ Türkiye 
Firmasından; Eğitim Sektör Lideri De-
niz KÖFTER ve Engin ÜÇÖZ, ODA’mız 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof.Dr. Cem 
ÖZKAN, Hamdi ARPA, Prof.Dr. İlhami 
BAYRAMİN ve Genel Sekreterimiz Kamil 
BAYRAM katıldı.

19 Ekim 2018 Cuma günü, Esri Türkiye 
Firmasından; Deniz KÖFTER ve Seçil 
SUALP ile ODA’mızdan; Genel Başka-
nımız Özden GÜNGÖR, Yönetim Ku-
rulu Üyemiz Prof.Dr. İlhami BAYRAMİN, 
Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM ve 
Meslek İçi Eğitim Sorumlumuz R. Figen 
KURAL’ın  katılımı ile bir toplantı düzen-
lendi. Toplantıda: ESRİ Türkiye Firması 
tarafından üyelerimize verilecek olan 
eğitim programının planlanması ya-
pıldı.

TÜV AUSTRİA İLE EĞİTİM 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

15 Kasım 2018 Perşembe günü, TÜV 
Austria ile “Güvenlik Bilgi Formu Ha-
zırlayıcısı (GBF) Eğitimi” ve “Kimyasal 
Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimi” 
konusunda iş birliği sözleşmesi imza-
landı.

Sözleşme; ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, TÜV Austria Belgelendirme 
Müdürü Bülent ÜNLÜKALAYCI ve TÜV 
Austria Eğitmeni Sevgi AKKUZU tarafın-
dan imza altına alındı.
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AÜZF ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ 
SEÇİMİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
ZMO-GENÇ Öğrenci temsilcisi seçimi, 
6 Ekim 2018 Cumartesi günü, ZMO 
Genel Merkez toplantı salonunda, 
ODA II. Başkanımız Prof.Dr. Cem ÖZ-
KAN ve Genel Sekreterimiz Kamil BAY-
RAM’ın gözetiminde yapıldı.

Seçim, aday belirleme ve açık oyla-
ma ile gerçekleştirildi. Oylama sonu-
cunda; Başkan Ümran TOPAL, Başkan 
Yardımcıları ise Ozan Heval ANCI ve 
M. Fatih GEÇGEL olarak belirlendi.
Ayrıca, ZMO-GENÇ’e yeni üye olan 
öğrencilerimize de tören ile ODA kim-
likleri verildi.

Seçilen arkadaşlarımızı kutluyor, 
ZMO-GENÇ örgütlülüğünün ziraat 
mühendisleri arasında yaygınlaşması 
ve gelişmesi yönünde önemli katkılar 
sağlayacaklarına inanıyoruz.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 
DÜZENLEDİK 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 
kapsamında, “Bilirkişilik Yönetmeliği” 
03/08/2017 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe 

girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve 
idari yargı alanında yürütülen her türlü 
bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, 
bilirkişilik yapacak kişilerin “Bilirkişilik 
Temel Eğitimi” almaları ve sertifika 
sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda Genel Merkezimiz ve 
Şubelerimiz, Eğitim Verme Yetki Bel-
gesi‘ni Adalet Bakanlığı’ndan alarak, 
eğitimler düzenlemektedir.

Genel Merkezimiz tarafından, 5-8 Ekim 
2018 ve 10-13 Kasım 2018 tarihlerin-
de  düzenlenen bilirkişilik temel eğitimi 
sonucunda,  24  katılımcıya  “Bilirkişilik 
Temel Eğitim Katılım Belgesi” verildi. 

TÜRKİYE ZİRAATÇILAR 
DERNEĞİ’NİN ZİYARETİ

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Baş-
kanı Hüseyin DEMİRTAŞ ve yönetim 
kurulu üyeleri, 8 Ekim 2018 Pazartesi 
günü, ODA’mızı  ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında; ülke tarımının duru-
mu, sorunlar ve çözüm önerileri hak-
kında görüş alış-verişinde bulunuldu.  

ZOOTEKNİ FEDERASYONU’NUN 
ZİYARETİ

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof.Dr. Mesut TÜRKOĞLU ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. 
İsmail MERT 9 Ekim 2018 Salı günü, 
Genel Merkezimizi ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında, Zootekni Federas-
yonu’nun ev sahipliğinde Antalya’da 
25-27 Ekim 2018 tarihlerinde düzenle-
necek olan Zootekni Bilim Kongresi’ne 
Başkanımız Özden GÜNGÖR davet 
edildi.

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ORHAN 
SARIBAL’IN  ZİYARETİ

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden 
sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı, 
Bursa Milletvekili meslektaşımız Orhan 
SARIBAL, 15 Ekim 2018 Pazartesi günü 
Genel Merkezimizi ziyaret etti.

ODA Yönetim Kurulu üyelerimizin de  
hazır bulunduğu ziyaret sırasında; işsiz 
meslektaşlarımızın istihdamı, kamu ve 
özel hizmet alanlarında çalışan mes-
lektaşlarımızın maaşlarında iyileştirme, 
tarım danışmanlarının sorunları, emekli 
meslektaşlarımızın durumu, enstitü-
lerin kapatılması veya devredilmesi 
ile tarımın güncel sorunları ve çözüm 
önerileri hakkında görüş alış-verişinde 
bulunuldu.

TBMM’YE ZİYARET

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 23 Ekim 
2018 Salı günü, TBMM’de, Tarım Politi-
kaları ve Tarım Örgütlerinden sorumlu 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa 
Milletvekili Orhan SARIBAL, Tarım, Or-
man ve Köyişleri Komisyonu Üyeleri; 
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CHP Mersin Milletvekili Cengiz GÖK-
ÇEL, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami 
Özcan AYGÜN, CHP Manisa Milletvekili 
Bekir BAŞEVİRGEN ve CHP Edirne Millet-
vekili Okan GAYTANCIOĞLU’nu ziyaret 
etti.

Ziyaret sırasında; İşsiz meslektaşlarımı-
zın istihdamı, tarım danışmanlarının 
sorunları, kamu ve özel hizmet alanla-
rında çalışan meslektaşlarımızın ma-
aşlarının iyileştirilmesi ve özlük hakları, 
ODA’mız tarafından tarım alanlarının 
korunmasına yönelik olarak açılan 
davalar, girdi maliyetleri karşısında 
üretimden vazgeçen üreticiler, üre-
timin azalmasına bağlı olarak gıda 
sektöründe yaşanan fiyat artışları ve 
ithalat politikaları, ziraat fakültelerinde 
eğitim konusunda yaşanan sorunlar 
ve ODA’mızın çalışmaları hakkında bil-
gi verilerek, tarım alanında yapılacak 
her türlü çalışmaya destek olacağımız 
vurgulandı.

IŞIK KANSU’NUN ZİYARETİ

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Işık 
KANSU, 25 Ekim 2018 Perşembe günü, 
Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR’ü 
ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkanımız, ODA’mızın 
çalışmaları ve basın kuruluşları ile ileti-
şimimiz hakkında bilgi verdi.

KANSU ise ODA’mız tarafından hazırla-
nan raporları ve basın açıklamalarını 
takip ettiklerini ve faydalandıklarını 
belirterek, çalışmalarımızda başarılar 
diledi.

HDP TARIM, ORMAN VE 
KÖYİŞLERİ KOMİSYONU 
ÜYELERİNİN ZİYARETİ

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
üyeleri; HDP Mersin Milletvekili Rıdvan 
TURAN ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nus-
rettin MAÇİN ile Danışmanları; Zeynep 
TAŞ, Fatih ÇİÇEK ve Çağlar FIRAT 25 

Ekim 2018 Perşembe günü ODA’mızı 
ziyaret ettiler.

Konuk heyet, ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hamdi ARPA ile ODA’mızın çalışmaları 
ve tarım alanında yaşanan sorunlar 
konusunda görüş alış-verişinde bulun-
du.

CHP GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISINA ZİYARET

Oda Başkanımız Özden GÜNGÖR, 
25 Ekim 2018 Perşembe günü, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Denizli Millet-
vekili Gülizar BİÇER KARACA’yı TBMM’de 
ziyaret etti.

Ziyaret sırasında; gündemde olan fın-
dık ve pamuk fiyatları, imar affı, Yerel 
Tohum Yönetmeliği, hazineye ait tarım 
arazilerinin tarımsal amaçlı olarak üre-
ticiye kiralanması veya satılması, çev-
re sorunları ile TMMOB’ye bağlı bazı 
odaların bakanlıkların mali ve idari 
denetimine bağlayan Bakanlar Kurulu 
kararının Anayasaya aykırı olduğu yö-
nünde görüş alışverişinde bulundu.

TÜM ÜRETİCİ KÖYLÜ 
SENDİKASI’NIN ZİYARETİ

Tüm Üretici Köylü Sendikası’ndan; Ge-
nel Başkan Sadık TURAN, Ordu Şube 
Başkanı Zekâi SAĞRA, Ordu Yönetim 
Kurulu Üyesi Akif ALAN, Giresun Tem-
silcisi Orhan KARA ve Ordu Eğitim Ör-
gütlenme Uzmanı Coşkun ÖZBUCAK, 
26 Ekim 2018 Cuma günü, ODA’mızı 
ziyaret ettiler.

Konuk heyet, Genel Başkanımız Özden 
GÜNGÖR ile bakanlık tarafından yeni 
açıklanan fındık alım fiyatı, fındık üreti-
cilerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm 
önerileri hakkında görüş alış-verişinde 
bulundu.

2018 YILI BİLİM-HİZMET VE 
TEŞVİK ÖDÜLLERİ  TOPLANTILARI

ODA’mız tarafından, 2019 yılı ocak 
ayında tarımsal öğrenimin yıldönümü 
kutlamaları kapsamında verilecek 
olan 2018 yılı ZMO Bilim-Hizmet ve 
Teşvik Ödülleri’ne ilişkin olarak, 3 Ka-
sım  ve 15 Aralık 2018 tarihlerinde, 
ODA’mızda Bilim-Hizmet ve Teşvik 
Ödülleri Toplantıları yapıldı.

Toplantılara; ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; 
Hamdi ARPA, Prof.Dr. İlhami BAYRAMİN 
ve Doç.Dr. Yener ATASEVEN, Prof.Dr. Se-
rap PULATSÜ, Prof.Dr. Mehmet ERTUĞ-
RUL, Prof.Dr. Ahmet ÇOLAK, Dr. Kadriye 
KALINBACAK, Dr. Apti YALTIRAK, Genel 
Sekreterimiz Kamil BAYRAM katıldı.

ANKARA ZMO-GENÇ İLE 
TANIŞMA VE ZMO TANITIM 
TOPLANTISI
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3 Kasım 2018 Cumartesi günü, 
ODA’mızda Ankara ZMO- GENÇ üyeleri 
ile bir tanışma ve ZMO tanıtım toplan-
tısı düzenlendi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan 
Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR, 
öğrenci kardeşlerimize, mesleki tec-
rübelerini anlatarak, donanımlı birer 
ziraat mühendisi olmaları için dikkat 
etmeleri gereken konulara değindi. 
Ayrıca, 2018 Yılı Bilim-Hizmet ve Teşvik 
Ödülleri Aday Önerme Kurulu’ndan; 
Prof.Dr. İlhami BAYRAMİN, Prof.Dr. Ah-
met ÇOLAK ve Dr. Abdi YALTIRAK da 
kısa birer konuşma yaptılar.

Genel Sekterimiz Kamil BAYRAMIN ise 
ODA’mızı tanıtarak, örgüt çalışmaları-
mız hakkında bilgi verdi.

KÜTAHYA İL TEMSİLCİMİZ AHMET 
GÖKKAYA’NIN ZİYARETİ

5 Kasım 2018 Pazartesi günü, Kütahya 
İl Temsilcimiz Ahmet GÖKKAYA, Genel 
Başkanımız Özden GÜNGÖR’ü ziyaret 
etti.

Ziyaret sırasında: ODA’mız çalışmaları 
ve Kütahya tarımı hakkında görüş 
alış-verişinde bulunuldu.

GAZİANTEP ZİRAAT ODALARI 
BAŞKANLARINDAN ZİYARET

6 Kasım 2018 Salı günü; Gaziantep 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet 
YAŞAR, Gaziantep Ziraat Odaları İl Ko-
ordinasyon ve Şehitkamil Ziraat Odası 
Başkanı Cuma YİĞİT, Nurdağı Ziraat 
Odası Başkanı Kemal BELPINAR ve Ya-
vuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir SAKAR 

ODA’mızı ziyaret ettiler.Ziyaret sırasında 
Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR ile 
“tarımın sorunları ve çözüm önerileri 
ile iyi tarım uygulamalarının önemi ve 
ülkemiz için gerekliliği” konularında 
görüş alış-verişinde bulundular.

“YEREL ÇEŞİTLERİN KAYIT ALTINA 
ALINMASI, ÜRETİLMESİ VE PA-
ZARLAMASINA DAİR YÖNETME-
LİK” KONUSUNDA TOPLANTILAR 
DÜZENLEDİK

Bilindiği üzere; tarla bitkileri, bağ-bah-
çe ve diğer bitki türlerine ait ticareti 
yapılacak yerel çeşitlerin kayıt altına 
alınması konusundaki esasları içeren 
“Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, 
Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yö-
netmelik” 19 Ekim 2018 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelikle ilgili olarak 
genel bir değerlendirme yapmak ve 
fikir alışverişinde bulunulmak üzere 13 
Kasım 2018 Salı günü saat: 15.00’de 
ODA’mızda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Genel Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, II. Başkanımız Prof.Dr. Cem 
ÖZKAN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; 
Hamdi ARPA, Murat ASLAN, Dr. Züleyha 
KAHRAMAN, Caner AKSAKAL, İstanbul 
Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, İzmir 
Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, Gıda 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ke-
mal Zeki TAYDAŞ, Kimya Mühendisleri 
Odası Genel Başkanı Ali UĞURLU, Türk 
Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği’nden 
Bayram ÖZDEMİR ve Y.Şamil ÖZDEN, 
Tarım ORKAM Sen’den Ali KILIÇ, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Me-

lahat Avcı BİRSİN, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ruhsar YAN-
MAZ, Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel 
Başkanı Hüseyin DEMİRTAŞ, Türkiye Zi-
raatçılar Derneği Ankara Şube Başkanı 
A. Fuat GÜLER, TEMA Ankara Temsilcisi 
Nevzat ÖZER, Ekoloji Kolektifi Derne-
ği’nden Fevzi ÖZLÜER, TÜDEF-TUKODER 
ve Tüketici Hakları Derneği’nden Oral 
ERGÜNEŞ, Çiftçi Sendikaları Konfede-
rasyonu Başkanı Abdullah AYSU, AR-
CEP-Ekoloji Birliği’nden Adem ÇİFTÇİ, 
TÜM KÖY SEN’den Lokman IŞIK, Peyzaj 
Mimarları Odası’ndan Burak SEVİM, 
ARÇED’den Sabriye TUNCAY, Denet-
leme Kurulu Üyemiz Ali ŞENAY, Genel 
Sekreterimiz Kamil BAYRAM ve Genel 
Sekreter Yardımcımız Bülent TORUNBAL-
CI katıldı.

Toplantı sonunda tüm katılımcıların 
ortak görüşleri doğrultusunda bir basın 
açıklaması metni oluşturuldu.

29 Kasım 2018 Perşembe günü, 
ODA’mızda “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına 
Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına 
Dair Yönetmelik” hakkında bir değer-
lendirme toplantısı gerçekleştirdik.

Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR’ün 
konuya ilişkin yaptığı değerlendirmenin 
ardından, katılımcılar ile görüş alışverişi 
yapıldı.

Toplantıya; Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hamdi ARPA, Türkiye Ziraatçılar Derne-
ği Genel Başkanı Hüseyin DEMİRTAŞ, 
TÜDEF-TUKODER ve Tüketici Hakları 
Derneği’nden Turhan ÇAKAR ve Oral 
ERGÜNEŞ, TEMA Ankara Temsilcisi Nev-
zat ÖZER, Ekoloji Kolektifi Derneği’nden 
Fevzi ÖZLÜER, Artvin Çevre Platformu’n-
dan Sabriye TUNCAY ve Adem ÇİFTÇİ, 
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TÜM KÖY-SEN’den Memduh TEKTÜRK 
ve Lokman IŞIK, TZOB’den Mehmet 
GÜLEÇ ve Sezer ATSAN, Ankara Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölü-
münden Prof.Dr. Melahat Avcı BİRSİN, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bah-
çe Bitkileri Bölümünden Prof.Dr. Ruhsar 
YANMAZ, İzmir Milletvekili Danışmanı 
Cemil AKSU, Kimya Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Ali UĞURLU, Başkent 
Gazatesi’nden Zehra ŞAHİNDOKUYUCU 
ve Genel Sekreter Yardımcımız Bülent 
TORUNBALCI katıldı.  

“Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, 
Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yö-
netmelik” hakkında yapılan 13 Kasım 
ve 29 Kasım 2018 tarihli toplantılarda 
alınan karar gereği oluşturulan Çalış-
ma Grubu Toplantısı 6 Aralık 2018 Per-
şembe günü gerçekleştirildi.

Toplantıya; Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat ASLAN, ÇİFTÇİ-SEN Genel Baş-
kanı Abdullah AYSU, TÜDEF-TUKODER 
ve Tüketici Hakları Derneği’nden 
Oral ERGÜNEŞ, Türkiye Ziraat Yüksek 
Mühendisleri Birliği’nden Bayram ÖZ-
DEMİR, Ekoloji Kolektifi Derneği’nden 
Av. Fevzi ÖZLÜER, Türkiye Ziraatçılar 
Derneği’nden Nusrettin AYDIN, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü’nden Prof.Dr. Melahat Avcı 
BİRSİN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof.Dr. 
Ruhsar YANMAZ, ODA’mız Avukatı Zühal 
DÖNMEZ ve Genel Sekreter Yardımcı-
mız Bülent TORUNBALCI katıldı.

BAYER’DEN ZİYARET

BAYER Satış Müdürü meslektaşımız Ku-
bilay DEMİRCİ ve BAYER Ankara Bölge 
Müdürü meslektaşımız Murat YILMAZ 
16 Kasım 2018 Cuma günü ODA’mızı 
ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında: Genel Başkanımız 
Özden GÜNGÖR ve Denetleme Kurulu 
Üyemiz Sefa APAYDIN ile tarımın gün-
cel konuları hakkında görüş alışverişin-
de bulundular.

İLYAS KÜÇÜKCAN İLE SÖYLEŞİ VE 
İMZA GÜNÜ

ODA’mız ve Yeni Kuşak Köy Enstitülü-
ler Derneği Ankara Şubesi tarafından 
ortaklaşa düzenlenen, Bozkırda Batan 
Güneş Çifteler Köy Enstitüsü Kitabıyla 
Cumhuriyet Gazetesi 2018 Yılı Yu-
nus Nadi Sosyal Bilimler ve Araştırma 
Ödülü’nü kazanan İlyas KÜÇÜKCAN ile 
söyleşi ve imza günü etkinliği Mehmet 
Yüceler Eğitim Salonumuzda 20 Kasım 
2018 Salı günü gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR 
açış konuşmasında böyle bir etkinliğe 
ev sahipliği yapmaktan dolayı mut-
luluk duyduğumuzu ifade etti. Yeni 
Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) 
Ankara Şube Başkanı Alper AKÇAM ki-
tabın bilimsel yaklaşımı ve çözümleyici 
bakış açısıyla ilgili kısa bir tanıtım yaptı. 
İlyas KÜÇÜKCAN ise İsmail Hakkı Ton-
guç’un Çifteler seçiminin nedenleri, 
eğitmen kursları ve Köy Enstitüsü kuru-
luş çalışmaları ve enstitünün öğrenim 
yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Geniş bir katılımcı tarafından ilgi ile 
izlenen etkinlik bitiminde İlyas KÜÇÜK-
CAN, Çifteler Köy Enstitüsü kitabını 
imzaladı.

GAZİANTEP ŞUBEMİZE ZİYARET

6 Aralık 2018 Perşembe günü, Genel 
Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz: Hamdi ARPA ve 
Caner AKSAKAL tarafından Gaziantep 
Şubemize bir ziyaret gerçekleşti.

Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Üye-
lerimizin de hazır bulunduğu ziyaret 

sırasında: Gaziantep Şube Başkanlığı 
görevini altı dönem sürdüren ancak 
Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Belediye 
Başkanlığı aday adaylığı nedeniyle 
görevinden istifa eden Kenan SEÇ-
KİN’e iyi dileklerde bulunularak, Gazi-
antep Şube Başkanı olan Abdulkadir 
DENİZ’e de yeni dönemde başarı 
dilekleri iletildi.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü 
Mehmet KARAYILAN ve sektör tem-
silcilerine gerçekleştirilen ziyaretler 
sırasında ise ODA’mızın çalışmaları ve 
Gaziantep tarımı konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

TMMOB VE BAĞLI ODALARIN, 
BAKANLIKLARIN İDARİ VE 

MALİ DENETİMİNE BAĞLAYAN 
BAKANLAR KURULU KARARINA 

İLİŞKİN AÇILAN DAVA DANIŞTAY 
8. DAİRESİNDE GÖRÜLDÜ

TMMOB ve bağlı bazı odalarının ida-
ri ve mali denetimlerinin ilgili bakan-
lıklar tarafından yapılmasına ilişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara 
dayanılarak çıkarılan denetim usul 
ve esaslarına ilişkin tebliğin iptali iste-
miyle TMMOB ve  Odalar tarafından 
açılan davalar, 24 Ekim 2018 tarihin-
de Danıştay 8. Dairesi’nde görüldü. Bi-
lindiği gibi 17 Aralık 2013 tarih 28854 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile TMMOB’a bağlı Çevre Mühendis-
leri Odası, Elektrik Mühendisleri Oda-
sı, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mü-
hendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri 
Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar 
Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir 
Plancıları Odası üzerinde idari ve mali 
denetiminin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığınca yapılacağı düzenlenmişti. 
TMMOB ve bağlı odalar ilgili kararna-
menin, kararnameye dayanak göste-
rilen yasaların ve kararname uyarınca 
düzenlenen tebliğlerin iptali istemiyle 
dava açmıştı.
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19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ!

19 Eylül 2018
Bugün 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma günü. 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin 
çağrısıyla Türkiye’nin 55 farklı ilinde, 740 işyerinde 
gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin otuz dokuzuncu 
yıldönümü. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının hayatın 
her alanında, üretimin her aşamasında önemli bir yer 
tuttuğunu gösteren bu eylem, TMMOB’nin mücadele 
tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.

19 Eylül tarihi, maden ocaklarından enerji santrallerine, 
fabrikalardan tarlalar, şantiyelerden bürolara dek farklı 
işyerlerinde çok zor koşullar altında görev yapan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının meslek onurlarına, özlük 
haklarına ve alın terlerine sahip çıktıklarını ilan ettikleri tarihtir.

19 Eylül tarihi, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin 
farkına vardığı tarihtir.

19 Eylül tarihi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
yaşadıkları ülkenin geleceği hakkında söz sahibi olduklarını 
gösterdikleri tarihtir.

Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmakta ve 
her yıl yeniden hatırlanmaktadır.

Bundan otuz dokuz yıl önce yapılan iş bırakma eyleminin 
temel talebi çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca 
yaşanabilecek bir ücret olmuştu. Aradan geçen otuz dokuz 
yıla rağmen, bu temel sorunun devam ettiği görülmektedir. 
Mühendis, mimar ve şehir plancıları günümüzde de gerek 
kamuda gerekse özel sektörde kötü çalışma koşulları 
altında, yetersiz ücretlerle çalışmaya devam etmektedir.

Son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan, Türkiye’nin en 
büyük şantiyesi 3. Havalimanındaki çalışma ve yaşam 
koşulları, ülkemizde emekçilerin içinde bulunduğu zor 
koşulların aynasıdır. Daha fazla sömürü uğruna insanların 
hayatlarını hiçe sayan bu insanlık dışı çalışma koşulları 
derhal düzeltilmelidir.

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları 
olmaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz derin 
ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle 
geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da 
hayatlarını zorlaştırmaktadır. Bugün içinde bulunduğumuz 
krizin nedeni, üretim yerine ranta, sanayileşme yerine 
inşaata, teknoloji yerine betona, planlı kalkınma yerine 
sıcak para akışına dayalı bir ekonomik yapı kurulmasıdır. 
Yanlış ekonomi politikaları sonucu ortaya çıkan bu krizin 
bedelini, emeğiyle geçirenler değil, bu krizi ortaya 
çıkaranlar ödemelidir.

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının bugün 
karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik sıkıntılar 
değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi 
altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da 
giderek budanmaktadır.

Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret 
protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 
feshedilmesiyle yeni bir boyut kazanan özlük haklarımıza 
yönelik saldırılar, sistematik biçimde artmaktadır.

Mayıs ayında çıkartılan İmar Affı yasasında yer alan bir 
madde ile “teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlerin” 
Yardımcı Kontrol Elemanı adı atında yapı denetim 
sistemine eklenerek, mühendislik mesleğinin uygulama 
alanlarından birisi daha farklı meslek gruplarına açılmıştır. 
Yapı Denetim sistemi teknikerlere açılırken, KHK’lar ile 
hukuksuz biçimde kamudan ihraç edilen mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının yapı denetim şirketlerinde görev 
yapmaları engellenerek bu arkadaşlarımızın yaşadıkları 
mağduriyet daha da artırılmıştır.

Meslek alanımıza ilişkin saldırıların son örneklerinden 
birisi de, yapı ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza 
gerekliliğinin kaldırılması olmuştur. Meslektaşlarımız hak ve 
yetkilerini kaybetmesine neden olan bu uygulama uzun 
yıllardır mücadele ettiğimiz “sahte proje müellifliği”nin ve 
sorunlu-denetimsiz projelerin önünü açmıştır.

Tüm bu düzenlemeler, sadece meslek alanlarımızı 
hedef almakla kalmıyor, halkın iyi ve güvenli mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını da engelliyor. 
Bu durumun toplumumuza maliyeti, daha güvensiz 
yapılar, daha fazla yıkım, daha çarpık bir kentleşme olarak 
yansımaktadır.

Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak 
değersizleştiren bu politikalar sadece teknik elemanların 
yaşamlarını değil, ülkemizin geleceğini de tehdit 
etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm 
toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim 
meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini 
ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışlar, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin 
ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Tek adam rejimi, birliğimizin bu toplumcu rolünden ve 
tavrından açık biçimde rahatsız olmaktadır ve bunu her 
fırsatta dile getirmektedir. Temmuz ayı içerisinde yayınlanan 
5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte, 
Devlet Denetleme Kurulu’na anayasaya ve yasalara aykırı 
yetkiler tanınarak, Birliğimiz ve diğer emek-meslek örgütleri 
baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.

Devlet Denetleme Kurulunun bir denetleme organı 
olmaktan çıkartılarak adeta yargı organı biçiminde 
hareket etmesini sağlayan bu düzenleme, sadece 
meslek örgütümüzü hedef almamakta, mahkemelere ait 
olan yargı yetkisinin alenen gasp edilmesi anlamına da 
gelmektedir.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve meslek 
örgütlülüğümüzü hedef alan bu saldırılar karşısında 
sessiz kalmayacağız. 19 Eylül 1979’un 39. yılında bir kez 
da hatırlatmak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve direngen 
mühendis, mimar ve şehir plancıları vardır ve yaşanan bu 
haksızlıklara, bu saldırganlığa asla boyun eğmeyecektir.

Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Gününü bir kez daha kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü! Yaşasın Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ “100 GÜNLÜK İCRAAT 
PROGRAMI-2018” ÜZERİNE TMMOB GÖRÜŞÜ

25 Eylül 2018
1. Giriş

16 Nisan 2017 tarihli “Anayasa 
Değişikliği Referandumu” sonrası 6 
ay içinde çıkarılması gereken “Uyum 
Yasaları” çıkarılmadan gidilen 24 
Haziran 2018 tarihli “Cumhurbaşkanı 
ve 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimleri” ile hukuki altyapısı eksik bir 
şekilde “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi” 
kurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara 
bağlı kurumlar tarafından yaklaşık 
46 milyar liralık bütçeyle hayata 
geçirileceği ifade edilen; ulaşımdan 
enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış 
ticaretten şehirciliğe, dış politikadan 
savunmaya, eğitimden sağlığa, 
tarımdan teknolojiye, turizmden 
gençlik ve spora kadar birçok başlıkta 
hedeflerin sıralandığı ilk 100 Günlük 
İcraat Programı’nda, bütçe ve kamu 
maliyesiyle ilgili atılacak adımlara da 
yer verilmiştir.

Toplantıda ayrıca ekonominin 
yol haritasını içeren “Orta Vadeli 
Program”ın (OVP) 2018 yılı Ağustos 
ayı sonuna kadar, Bakanlıklar ve 
Kurumların “2019-2023 Dönemine 
İlişkin Stratejik Plan” çalışmalarının 
ise 2018 yılı Kasım ayı sonuna kadar 
tamamlamasının hedeflendiği ifade 
edilmiştir.

Bütüncül planlı kalkınma mantığına 
aykırı olan ve uzun vadeli proje ve 
hedefleri de içeren “100 Günlük İcraat 
Programı (100GİP) hakkındaki TMMOB 
görüşleri aşağıdadır.

2. 100GİP’e İlişkin Biçimsel 
Değerlendirme

Tanıtım toplantısında basına ve 
kamuoyuna dağıtılan ve 400 projeyi 
kapsadığı söylenen “100 Günlük 
İcraat Programı” başlıklı 43 sayfalık 
kitapçıkta, Cumhurbaşkanlığı, 16 
adet Bakanlık, 4 adet başkanlık ve 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun 
yer aldığı toplam 22 kurumun ve 
bağlı kuruluşlarının öncelikli olarak 
çalışması öngörülen konu başlıkları 
bulunmaktadır. Kitapçık, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ait maddelerdeki maddi 
hata nedeniyle aslında 401 maddeyi 
içermektedir.

Cumhurbaşkanı’nın “100 Günlük İcraat 
Programımızın en önemli maddesi, 
İstanbul’daki yeni havalimanımızın 29 

Ekim’de hizmete girecek olmasıdır.” 
diye açıkladığı Programda yer alan 
400/401 adet maddenin hepsi proje 
niteliğinde olmayıp, çoğu öncelik 
ayrımı sorunu olacak şekilde yakın, 
orta veya uzak vadede ulaşılması 
beklenen hedefleri içermektedir.

Cumhurbaşkanlığı dışındaki 21 adet 
kurum ve kuruluşa ait her birinde 
son iki maddede “Geçiş sürecinin 
temel aşamalarının 100 gün 
içinde tamamlanması” ile “2019-
2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan 
çalışmalarının Kasım ayı sonunda 
tamamlanacak şekilde başlatılması” 
ifadeleri yer almaktadır. Bu durumda 
somut proje/hedef sayısı aslında 369 
adet olarak değerlendirilmelidir.

Programdaki bazı maddelerin 
Bakanlıklarla doğrudan ilgisi tartışma 
konusudur. “3. Yerli plazmadan kan 
ürünleri üretimine başlanması için 
gerekli işlemlerin yapılması” hedefinin 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının; “4. Sağlık turizminde 
Türkiye’nin marka haline getirilmesi” 
hedefinin Sağlık Bakanlığının; “14. 
Uçuş güvenliğin sağlanması amacıyla 
2 adet özellikli gözlem sisteminin 
kurulması” hedefinin Tarım ve Orman 
Bakanlığının projeleri arasında 
sayılması bu karışıklığa ilişkin örneklerdir.

Ayrıca, programda yer alan 
hedeflerle ilintili “bağlı veya ilgili 
kurum ve bağlı kuruluş” sayısının sınırlı 
olması, kamu yönetimi bütününde 
kısa vadede “öncelik hedefleri”nin 
gerçekleştirilebilirliği hususunda 
irdelemeyi gerekli kılmaktadır.

Şekilsel ya da ayrıntı gibi görünmekle 
birlikte bu tür maddi hatalar, “yeni 
yönetim sistemi”nin hazırlıksızlığı, 
açıklanan programın hedefleri 
ve “kamu ciddiyeti” açısından 
irdelenmelidir. Asıl irdeleme ise 
Programın bütünü üzerine yapılmalıdır.

3. 100GİP’in Bütünü ve İktidarın Siyasi 
Tercihleri Üzerine Değerlendirme

100GİP’nın Cumhurbaşkanlığı başlığı 
altındaki “1. İlga edilen Kanunların 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile 
düzenlenmesinin tamamlanması”, 
“2. Yeni Kurulan Başkanlıkların, Ofislerin 
ve Politika Kurullarının işler hale 
getirilmesi”, “3. Cumhurbaşkanlığı yeni 
teşkilat yapısının faaliyete geçirilmesi”, 

“9.Geçiş sürecine ilişkin kritik ikincil 
düzenlemelerin çıkartılması”, “11. 
Hükümet icraatlarının, stratejik planlar 
çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı 
takip ve izlemesinin yapılması için 
sistem kurulması” maddeleri, yeni 
sisteme geçiş sürecine mevzuat 
ve icraat yönünden hazırlıksız 
olunduğunun somut göstergeleridir.

Yine, “4. Bakanlık ve Kurumların kadro 
ihdas ve dağılımlarının tamamlanması 
(2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi), “5. Daire Başkanı 
ve üstü kadrolar ile il müdürü 
atamalarının tamamlanması (3 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 
1 ve 2 no lu cetvelleri), “6. 
Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve 
kuruluşlara ilişkin atamaların yapılması” 
hedefleri, bürokrasiye güvensizliği ve 
siyasi kadrolaşma konusunda bile 
hazırlıksızlığı göstermektedir.

100 günlük programda, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı bölümünde 
yer alan “2. Kamu kurumlarının 
mali kaynaklarının yönetimi tek 
elde toplanarak uzun vadede 
yıllık 3-4 Milyar gelir elde edilmesi” 
maddesi doğrultusunda; 9 Ağustos 
2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 17 sayılı 
“Tek Hazine Kurumlar Hesabı 
Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri 
ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında 
Karar” ve “Tek Hazine Kurumlar Hesabı 
Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” 
ile yaklaşık 40 milyar dolarlık kamu 
kaynağını tek hesaptan yönetecek 
“tek havuz” sitemine geçilmiştir.

“Bütçe disiplini” ve “kamu nakit 
verimliliği” gerekçesi ile hayata 
geçirilen bu uygulama ile ekonomik 
anlamda “kamu mali disiplini” 
hedeflenmekteyken, “Kanal İstanbul” 
gibi yüksek maliyet ve dış finansman 
gerektiren projelerde finansmanın 
“yap işlet devret” ya da “kamu özel 
ortaklığı” yoluyla sağlanacağının 
belirtilmesi bütçe/kamu mali disiplini 
baştan işlevsiz kılmaktadır.

“100 Günlük İcraat Programı”na ilişkin 
ilgili kurum ve kuruluşlar ve proje/hedef 
sayıları incelendiğinde; Savunma 
Sanayi Başkanlığı 45 madde, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 39 madde, 
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı (Aile, Çalışma ve Sosyal 
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Hizmetler Bakanlığı) 33 madde, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 28 
madde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
22 madde ile ön plana çıkmaktadır.

Yeni sistemdeki 16 adet Bakanlığın 
hedefleri/projelerine bakıldığında; 
savunma/silah sanayii projelerine 
özel ve öncelikli bir önem verildiği 
görülmektedir. İnşaat sektörü yatırımları 
ekonomik kalkınmanın lokomotifi olma 
özelliğini korurken, öne çıkan diğer 
sektörler, imalat ve bilişim sektörleridir.

Dağınık ve çelişkili hedefleri içeren ve 
bütüncül olmayan GİP kapsamında, 
Ticaret Bakanlığı bölümünde “10. 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
sürecinde ilgili tüm STK ve özel 
sektör temsilcileri ile düzenli istişare 
ve bilgilendirme toplantılarının 
tamamlanması ve STK ile özel sektör 
temsilcilerinin yurtdışı paydaşları 
ile birlikte sürece aktif şekilde dahil 
olması” maddesi önemli olup, 
sanayileşmeye ve tarıma ilişkin net 
görüşleri olan ve görüşlerinde zaman 
içinde haklı çıkan TMMOB’nin görüşleri 
önem arz etmektedir. Birliğimiz; 
Ülkemiz iş gücünün serbest dolaşımını 
engelleyerek tek yanlı olarak işleyen 
Gümrük Birliği anlaşmasının tam üyelik 
sürecine kadar askıya alınmasını, 
mesleklerin serbest dolaşımının 
ise tam üyelikten sonra yürürlüğe 
sokulması gerektiğini savunmaktadır.

100 günlük İcraat Programında meslek 
örgütümüz ve meslek alanlarımıza 
ilişkin maddeler “Özel Projeler” diğer 
konulardaki görüşlerimiz “Sektörel Diğer 
Projeler/Hedefler” başlıkları altında ayrı 
ayrı değerlendirilmiştir.

A. Özel Projeler

Siyasi iktidarın bilimi ve tekniği 
yok sayarak geliştirdiği doğamızı, 
kentlerimizi, yaşam alanlarımızı tahrip 
edecek özel birçok proje hakkında 
TMMOB ve bağlı Odaları ile çeşitli 
çevre örgütleri ve siyasi partiler yargı 
yoluna başvurmuş olup, halen yargı 
süreci devam etmektedir. Yargısal 
süreçleri bitmemiş bu projelerin 
“ben yaptım oldu” mantığı ile “erkler 
ayrılığı” ilkesini göz ardı ederek “100 
Günlük İcraat Programı”na alınıp hızla 
bitirilmeye çalışılması, Anayasanın 
“Hukuk Devleti” ilkesini uygulamamak 
anlamına gelmektedir.

Kanal İstanbul

100 günlük programda, “Kanal 
İstanbul”a ilişkin hedefler, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı bölümünde 
“1.Kanal İstanbul Projesi kapsamında 

taşınmaz devri ve planlama 
çalışmalarının tamamlanması”, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
bölümünde “2. Kanal İstanbul Etüt 
Proje İşinin tamamlanması ve yapım 
ihale ilanına çıkılması” şeklinde yer 
almıştır.

100GİP ile “Kanal İstanbul 
Projesi”nin ÇED ve Etüt Proje işlerinin 
tamamlanması, taşınmaz devirlerinin 
tamamlanarak imar planlarının onaya 
sunulması, 22 milyon m2 arazinin 
TOKİ’ye devri ve en kısa sürede 
ihalesinin yapılıp temelinin atılması 
hedeflenmektedir. “Kanal İstanbul”un 
iki tarafına iki butik şehir kurulması, 
marinalar yapılması ve diğer çevresel 
düzenlemeler dahil mimari projenin 
son aşamaya geldiği, projenin 
finansmanının “yap işlet devret” 
ya da “kamu özel ortaklığı” yoluyla 
sağlanacağı belirtilmektedir.

İstanbul ve Marmara bölgesi için 
yüzlerce bilim ve meslek insanı, 
üniversite, meslek odaları, kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından yılların 
birikimi ile üretilen sayısız planlama, 
bilimsel araştırma ve çalışma sonuçları 
yok sayılıp; bilimsel niteliği olmayan 
söylemler ve varsayımlar üzerinden 
tartışmaya açılarak meşrulaştırılmaya 
çalışılan «Kanal İstanbul», tam 
anlamıyla coğrafik, ekolojik, ekonomik, 
sosyolojik, kentsel, kültürel kısacası 
yaşamsal bir yıkım ve felaket önerisidir.

Marmara bölgesinin coğrafi, ekolojik 
ve jeolojik olarak en hassas ve 
korunması gereken bölgesinde, 
yaklaşık 45 km uzunluğunda, 25 
m derinliğinde, 250 m genişlikte 
yapılması öngörülen söz konusu 
“Kanal”; Karadeniz’den Marmara 
Denizine kadar tüm coğrafyayı 
geri dönüşü olmayan bir biçimde 
etkileyecek hasar ve yarılma 
meydana getirme tehdidi 
taşımaktadır.

Şimdiye kadar açıklanan verilerden 
dahi; Kanal projesi kapsamında; 
Terkos havzası da dahil 3. havalimanı 
ve 3.köprü bağlantı yollarından 
geriye kalan bütün orman alanları, 
tarım alanları, meralar, yeraltı ve üstü 
su toplama havzaları, havzadaki 
mahallelerle birlikte, Karadeniz ve 
Marmara denizi ve kıyıları dahil olmak 
üzere bütün coğrafyanın inşaat 
ve yıkım alanı olarak tasarlandığı 
anlaşılmaktadır.

TMMOB, halkın öncelikli ihtiyaçları 
yerine sermaye kesimlerine rant 
aktarmayı amaçlayan Kanal İstanbul 

projesinin derhal iptal edilmesi 
gerektiğini savunmaktadır.

İmar Barışı

100 günlük programda, “İmar Barışı”na 
ilişkin hedefler, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı bölümünde “26. İmar Barışı 
ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine 
aykırı 13 milyon yapının kayıt altına 
alınması” şeklinde yer almıştır.

Siyasi iktidarın 24 Haziran Genel 
seçimleri öncesinde seçim yatırımı 
olarak ve özellikle bozulan borç 
ödeme dengeleri için ekonomik 
getiri sağlayacak bir hamle olarak 
gündeme getirdiği imar affı yasası 
mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız 
ya da imar mevzuatına aykırı olarak 
eklentiler yapılmış yaklaşık 13 milyon 
konutu ilgilendirmektedir.

İmar affı kanunu ile 31.12.2017 
tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat 
ve eklerine aykırı olarak yapılmış 
yapılara 31.12.2018 tarihine kadar 
başvurulması halinde, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği 
kuruluşlar tarafından Yapı Kayıt Belgesi 
verilecek; bu belgeye sahip olan 
kaçak yapılar iskân alabilecek, su, 
elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek, 
önceden alınmış yıkım kararları ve 
tahsil edilemeyen idari para cezaları 
iptal edilecektir.

Kanun, hazineye ait taşınmazlar 
üzerine inşa edilmiş olan taşınmazların 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
tahsis edilmesini, Yapı Kayıt Belgesi 
sahipleri ile bunların kanunî veya 
akdi haleflerinin talepleri üzerine bu 
taşınmazların Bakanlıkça rayiç bedel 
üzerinden doğrudan satılmasını 
öngörmektedir.

Ülkemizde, 1950’li yıllardan itibaren 
uygulanan neoliberal ekonomik 
politikalar sonucu, kentlere yönelen 
kontrolsüz ve hızlı göç ve beraberinde 
gelen kaçak yapılaşma hazine 
arazilerinin işgaliyle başlamış daha 
sonra tarım alanlarına, kıyılara, 
ormanlara, meralara, yaylak ve 
kışlaklar ile doğa koruma alanlarına 
doğru genişlemiştir.

Kaçak yapılaşma bugün artık 
sadece yoksulların tercihi değil rant 
peşinde koşanların da başvurdukları 
bir yöntemdir. Bu durumun başlıca 
müsebbibi ise, 16 yıldır topluma, 
insana, çevreye saygı duymayan 
şehircilik ve kentleşme politikaları 
uygulayan; ekonomik darboğazı, 
kent topraklarını ve doğal kaynakları 
pazarlayarak aşmaya çalışan; 
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planlama ve imar mevzuatı ile 
getirilmiş olan düzenleyici kural ve 
sınırlandırmaları ekonomik gelişimin 
önünde engel olarak gören siyasi 
iktidardır.

Cumhuriyet döneminde 14 kez imar 
affı çıkarılmıştır. Bu aflar toplumda 
kanun dışı uygulamaların bir şekilde 
yasallaştırılacağı algısının pekişmesine 
neden olmaktadır. Halen ülkemizdeki 
yapı stokunun %60‘ının kaçak yapıdır.

Sağlıklı kentleşmenin ve güvenli 
yapılaşmanın birinci derecede 
sorumlusu olan iktidar, mülkiyet, yapı 
grubu ve yapı sınıfı gibi idari ve teknik 
konuları mal sahibinin beyanına 
bağlayan kanun ile bilimi, tekniği ve 
uygulayıcıları olan mühendis, mimar 
ve şehir planlama mesleklerini inkâr 
ettiği gibi vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliğini de yok saymaktadır.

Bu kanun ile imara aykırı, çevre ve 
doğa tahribatına neden olan ve 
en önemlisi de yeterli mühendislik 
hizmeti almadığı için olası depreme 
dayanıklılık bağlamında riskli yapılar 
devlet eliyle meşrulaştırılmakta, 
hukuka uyan vatandaşlarımız 
cezalandırılırken, kural tanımayanlar 
ödüllendirilmektedir. Oysa topraklarının 
tamamı deprem riski altında olan 
ülkemizde, deprem nedeniyle ortaya 
çıkan toplumsal ve ekonomik kayıplar 
karşısında, ciddi tedbirler alınması 
gerekmektedir.

Öte yandan bu Kanun ile Birliğimiz 
ve bağlı Odalarımız tarafından 
açılan davalarla iptal edilen planlar 
ve ruhsatlar hukuki kazanımlara 
rağmen yasallaşmış olacaktır. Bu 
düzenleme, siyasi iktidarın ustalık 
döneminde uygulamaya koyulduğu 
«hukuksuzluğun hukukunu oluşturma» 
politikasının bir devamıdır.

TMMOB olarak görüşümüz, kısa vadeli 
sıcak mali kaynak sağlamaya yönelik 
imar barışı adı altında yaşanan af 
kapsamındaki tüm hukuksuzlara 
ve yanlışlara son verilmesi, süreç 
içerisinde yapılan başvuruların titizlikle 
değerlendirilerek sonuçlandırılmasıdır.

Alpu Termik Santrali

100 günlük programda, “Alpu Termik 
Santrali”ne ilişkin hedefler, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bölümünde 
“12. Yerli kömür kaynaklarımızın 
ekonomiye kazandırılması 
kapsamında; Eskişehir Alpu’da yaklaşık 
1.000 MW kurulu gücünde termik 
santral kurulması için ihaleye çıkılması” 
şeklinde yer almıştır.

26.09.2017 tarih ve 30192 Sayılı 
karar ile Resmi Gazete’de yayınlanan 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
22.09.2017 tarih ve 2017/89 No.lu 
kararı gereğince, Eskişehir ’de toplam 
kurulu gücü 1080 MW olan ve kömür 
yakıtı ile elektrik üretmeyi amaçlayan 
B Sektörü Yeraltı Maden İşletmesi ve 
Kül Düzenli Depolama Tesisi Projesi 
olarak Alpu Termik Santralinin hayata 
geçirilmesi planlanmaktadır.

Toplam kurulu gücü 1080 MW 
olarak planlanan Alpu Termik Enerji 
Santralinde ana yakıt olarak yılda 
yaklaşık 6.500.000 ton yerli kömür 
(linyit) tüketileceği iddia edilmektedir. 
Proje kapsamında 11.250 dekarlık 
üretim alanının yaklaşık 1.200 dekarlık 
kısmında santral sahası, yaklaşık 
300 dekarlık kısmında ise kömür stok 
sahası tesis edilmesi ve işletilmesi 
planlanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
santral projesine ait ÇED 
Raporuna, kamuoyunu yeterince 
bilgilendirilmeden onay vermiştir.

Termik Santralin yapılmasının 
planlandığı coğrafi alan olan 
Alpu Ovası Porsuk Nehri tarafından 
ikiye bölünmektedir. İç Anadolu 
Bölgesinin zengin ovaları arasında 
yer alan bu ovanın genelinde 
bölge çiftçileri, derinliği 150-200 
m olan su kuyularından, 70- 80 
metre seviyeden çıkan yer altı suyu 
sayesinde tarım yapmaktadır. Yer 
altı maden işletmesinde kömürün 
350 metre derinlikten galeri açmak 
suretiyle yerüstüne çıkarılması yer altı 
suyunun dolayısıyla tarımsal suyun yok 
olmasına neden olacaktır.

Ülkemizde; tamamına yakını bu 
bölgeden çıkarılan, 5000 yıllık 
geçmişe sahip ve bölge halkının da 
önemli bir geçim kaynağı olan Lületaşı 
termik santral alanı ve kül döküm 
sahalarının altında kalacağından 
tamamıyla yok olacaktır.

Kömürlü termik santrallar oluşturdukları 
kül dağları ve asit yağmurlarıyla başta 
ormanlar ve sulak alanlar olmak 
üzere doğaya, tarım alanlarına da 
büyük zarar vermektedir. Kömürlü 
termik santralların olduğu yerlerde 
tarımsal üretim azalmakta, kül ve asit 
yağmuru yağan köylerde verimli ürün 
yetişmemekte, ayrıca ormanlarda ve 
sulak alanlarda yaşayan tüm canlıların 
yaşam hakları ihlal edilmektedir.

Termik santrallerde; soğutma, buhar 
elde etme ve temizleme gibi çeşitli 
amaçlarla su kullanmakta ve tüm bu 

işlemler sonucunda tonlarca atık su 
oluşturmaktadır. Bu miktar ve özellikteki 
atıkların ne kadar işlemden geçirilirse 
geçirilsin, çevre kirliliğine yol açması 
kaçınılmazdır. Bu sular ya Alpu ovasının 
verimli topraklarına ve yeraltı sularına 
ya da Porsuk çayı yoluyla Sakarya 
Nehrine ulaşacaktır. Dolayısıyla 
porsuk çayı tarımsal sulamada 
kullanılamayacaktır.

Termik Santral işletmeye geçtiğinde 
yılda 1.600.000 ton taban külü ve 
uçucu kül ile 350.000 ton alçıtaşı 
olmak üzere ortaya çıkacak olan 
toplam 1.950.000 ton atığın bertarafı 
sırasında çevre ve insan sağlığını kaygı 
verici şekilde etkileyecek problemler 
yaşanacaktır.

TMMOB ve bağlı odaları Alpu ve 
çevre köylerdeki doğal güzelliğin 
bozulmasına, turizm faaliyetlerindeki 
canlılığın azalmasına, konutların 
değerinin yarıya düşmesine, tarım 
arazilerinin kamulaştırılarak, arazi 
sahiplerinin düşük ücretlerle tazminat 
almaya mecbur bırakılmasına, 
hatta işsizliğin, göçlerin artmasına, 
meyvenin, sebzenin, arının, balığın 
yok edilmesine, kısaca bir çevre 
katliamına neden olacak ve on 
binlerce vatandaşın hem sağlığını 
hem de geçim kaynaklarını yok 
edecek Alpu Kömürlü termik Santrali 
projesi ÇED raporunun iptali ve 
yürütmesinin durdurulması için dava 
açmıştır.

TMMOB, Alpu Termik Santrali projesinin 
derhal sonlandırılmasını ve projenin 
iptal edilmesini istemektedir.

Sakarya Karasu Otomotiv İhtisas 
Endüstri Bölgesi

100 günlük programda, “Karasu 
Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi”ne 
ilişkin hedefler, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bölümünde “11. Karasu 
münferit yatırım yerinde savunma 
sanayii tesislerine yönelik 222 hektarlık 
alan üzerinde üretim tesislerinin 
temelinin atılması” şeklinde yer almıştır.

Ayrıca, benzer yeni yatırımlar olarak, 
“10. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesi Master Plan çalışmasının 
tamamlanması” ve “12. Karapınar 
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde 
yer alacak yatırımcılara yer tahsisi 
yapılması” maddeleri de yer almıştır.

“TMMOB Karasu Çalışma Grubu”, 
sürece ilişkin bilimsel raporunu 
hazırlayarak “TMMOB Karasu Kıyı Alanı 
Kıyı Daralması Raporu” adlı kitap 2012 
yılında kamuoyu ile paylaşılmıştır.
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Karasu kıyıları, Kefken-Karasu kıyı 
kumul sistemi, Sakarya Nehir ağzının 
batısında yaklaşık 25km, doğusunda 
30km kıyı kumul kuşağıyla Türkiye’de 
kesintisiz uzanan en uzun kumul 
sistemidir. Barındırdığı kıyı kumulları, 
kum tepeleri, plajları, kıyı düzlüğü, 
fosil kayalıkları, gölleri, bataklıkları 
ile birlikte Türkiye’de nadir bulunan 
bozulmadan kalmış en büyük subasar 
ormanı/longozu Acarlar Gölüne sahip 
ender kıyı kumul sistemlerinden birisi 
olan Karasu kıyı kesimi, farklı ve iç içe 
geçmiş ekosistem çeşitliğinin sonucu 
olarak küresel ölçekte tehlike altındaki 
endemik ve nadir bitki türlerine sahiptir.

Dünyadaki önemli ana kuş göç yolları 
üzerinde olan, Dünya Doğal Hayatı 
Koruma Birliği (IUCN)’nin kategorisine 
göre büyük bölümü “nesli tükenmekte” 
olan 180 kuş türünü barındıran Acarlar 
Longozu bu özellikleri nedeniyle1998 
yılında “1. Derece Doğal Sit Alanı”, 
2009 yılında da sulak alan olarak 
tescillenmiştir.

Kefken-Karasu kıyı kumul sistemi 
üzerindeki longoz, kumul, kıyı ve 
orman ekosistemleri birbirinden 
bağımsız değildir, bir bütünü oluşturur. 
Bu nedenle kumul siteminin herhangi 
bir yerinde yapılan müdahaleden tüm 
ekosistem etkilenmektedir. TMMOB 
tarafından hazırlanan Karasu Kıyı 
Alanı Kıyı Daralması Raporuna konu 
olan Karasu kıyılarındaki erozyon, 
bu olumsuz etkinin güncel ve en 
somut örneklerinden birisidir. Karasu 
kıyısında, Sakarya nehir havzasında 
kurulan barajlar; kıyı kesimindeki kıyı 
yapıları, su yapıları; kıyıdan geride 
stabil kumullar üzerinde yada kumul 
sistemin herhangi bir bölgesindeki 
iskan, sanayi, karayolu gibi 
yapılaşmalar nedeniyle 1987 yılından 
2001 yılına kadar 230m, 2001 -2006 
yılları arasında 105m, toplamda da 
335m’ye ulaşan kıyı alanı daralması/
erozyonu yaşanmıştır.

Tüm bu yaşanan kıyı erozyonuna 
rağmen, Sakarya ve özelinde Karasu, 
1998 yılından itibaren yirmi yıldır 
sanayi bölgesine dönüştürülmeye 
çalışılmaktadır. Sanayi kararları 
bölgenin ekolojik özellikleri gerekçesi 
ile yargı kararları ile birçok kez 
durdurulmuştur. Yirmi yılı aşkın süredir 
bölgeye ilişkin alınan ve Danıştay’ca 
iptal edilen ayrıcalıklı sanayi 
kullanımı kararlarının isimleri, statüleri 
değiştirilerek tekrar tekrar yürürlüğe 
sokulmakta ve yargı kararları hiçe 
sayılmaktadır.

1998 yılında “İpekyolu Vadisi 

Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının 
Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine 
Dair” Bakanlar Kurulu kararı ile 
Sakarya ve Kocaeli sınırları içine giren 
10.000ha alan serbest bölge ilan 
edilmiştir. Bu karar Danıştay tarafından 
1999 yılında iptal etmiştir.

2007 yılında yargı kararı hiçe sayılarak 
aynı alanın 4000 dönümlük kısmı 
“Sakarya İpekyolu Serbest Bölgesinin 
Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve 
Kurulup İşletilmesine dair...” Bakanlar 
Kurulu kararı ile yeniden serbest bölge 
ilan edilmiş, bu kararda da Danıştay 
tarafından iptal edilmiştir.

Ayrıcalıklı kararlar ile sonuca 
ulaşamayan idareler, 2014 yılında 
bu kez, aynı bölgeyi, her türlü sanayi 
tesisinin kurulmasına olanak veren 
“bölgesel çalışma alanı’ olarak 
planlanmıştır. Plan kararları, 2017 
yılında Bölge İdare Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiştir.

2015 yılında, üst ölçekli planlara 
ilişkin dava sürerken, aynı bölge yine 
Bakanlar Kurulu kararı ile “Karasu 
Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi” 
ilan edilmiştir. Danıştay 10. Daire 
tarafından yürütmeyi durdurma 
talebimiz reddedilmiş, itirazımız üzerine 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 
tarafından yeniden bir karar verilmek 
üzere ret kararının kaldırılmasına karar 
verilmiştir

2016 yılında, üst ölçekli plan ve 
endüstri bölgesi kararlarına ilişkin 
dava süreçlerinin sonuçlanması 
beklenmeden, Karasu Otomotiv İhtisas 
Endüstri Bölgesi kararı yürürlükteyken, 
aynı alanda bu kez, BMC Otomotiv 
San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması 
planlanan, “Savunma Sanayi Araçları 
Üretimi, Tic. Araç Üretimi, Döküm ve 
Talaşlı İm. Mer., Motor Üretim Tesisi” 
projesi için mevzuata aykırı olarak ÇED 
raporu hazırlattırılmış ve ÇED olumlu 
kararı verilmiştir.

İktidarın, Karasu kıyı kesimini ayrıcalıklı 
ve hukuka aykırı bir şekilde sanayi 
bölgesine dönüştürme ısrarı, tüm 
icraat söylemleri içinde de devam 
etmektedir. Sermaye kesimlerine 
rant aktarmayı amaçlayan öncelikli 
projeler, diğer bir ifadeyle Mega 
Endüstri Bölgeleri olarak kamuoyuna 
açıklanan 4 bölge içinde Filyos 
Endüstri Bölgesi, Ceyhan Enerji İhtisas 
Bölgesi ve Trabzon Yatırım Adası ile 
birlikte “Karasu Münferit Yatırım Yeri”de 
bulunmaktadır.

100 Günlük İcraat Programının hiçbir 
maddesinde, yaşamın gerçek 

sigortası olan ormanlar, meralar, sulak 
alanlar, kıyılar, tarım alanları gibi doğal 
varlıkların korunmasına yada çevre 
korumaya ilişkin herhangi bir politika, 
eylem ya da niyete yer verilmemesi 
tesadüfî değildir. Son 15 yıldır 
ülkemizde adım adım uygulanan, 
doğal varlıkların, küresel ölçeğin 
gerektirdiği yoğunlukta ve yaygınlıkta 
ticarileştirilmesine yönelik politikaların 
sonucudur.

Doğal varlıkları piyasa malı olarak 
gören anlayışla, ülke yüzölçümünün 
%2’si bile olamayan “doğal varlıklar/
korunan alanlar” yapılaşmaya 
açılmaktadır. Ülkenin korunması gerekli 
tüm doğal varlıklarını yapılaşmaya 
açan politikalarla ekonomik kalkınma 
sağlanacağı yanılsaması yaratılırken 
aslında geleceğimiz ipotek altına 
alınmaktadır.

Ulusal doğa koruma mevzuatına, taraf 
olduğumuz çok sayıda uluslararası 
sözleşmeye aykırı olarak Karasu 
kıyı kesiminin sanayi bölgesine 
dönüştürülmesi ısrarı doğal varlıkları 
metalaştırma politikalarının somut 
örneklerinden sadece birisidir. “Yatırım” 
adı altında bilim, hukuk ve planlama 
hiçe sayılarak ülkemizin en önemli 
doğal değerleri gözden çıkarılmakta 
ve talan edilmektedir.

TMMOB, geleceğimizin garantisi doğal 
varlıkları piyasa malı olarak gören 
anlayıştan ve rant ekonomisinden 
acil olarak vazgeçilmesi ve sermaye 
öncelikli noktasal yer seçimleri yerine 
kamusal varlıkların korunmasını 
temel alan bütüncül planlama 
anlayışının benimsenmesi gerektiğini 
savunmaktadır.

TMMOB olarak görüşümüz, Sakarya 
İpekyolu Serbest Bölgesi projesi 
kapsamında yargı kararları sonrası 
alana ilişkin yeni projelerin yaşanan 
tüm hukuksuzlara ve yanlışlara 
rağmen devam ettirilmemesi, sürecin 
derhal sonlandırılmasıdır.

Nükleer Santraller

100 günlük programda doğrudan 
Nükleer Santraller ile madde 
bulunmasa da, Cumhurbaşkanı 
3 Ağustos 2018 tarihli Tanıtım 
Toplantısında sürece değinmiş, “ 
Şimdi buna nükleer enerjiyi ekliyoruz. 
Akkuyu’nun inşası sürüyor. Bildiğiniz gibi 
Ruslarla beraber yapıyoruz. İlk ünitesini 
2023’te hizmete alıyoruz. Sinop ile ilgili 
çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini 
kullanmıştır.

Yeni kurulan Nükleer Düzenleme 
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Kurulu’nun 100 günlük programda 
öncelikli eylem planının olmaması 
dikkat çekicidir.

26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil 
Nükleer Santrali kazası ile dünya 
büyük bir nükleer felaket yaşamış, 
Çernobil’de radyoaktif kirlenme 
nedeniyle kanser, doğum kusuru 
gibi pek çok sıkıntı ile karşı karşıya 
kalınmasının sarsıntılarını atlatamadan 
11 Mart 2011’de Japonya’da 
Fukuşima nükleer santral kazası 
meydana gelmiştir.

Binlerce insanın öldüğü, etkileri kanser 
başta olmak üzere birçok alanda 
hissedilen bu olayların sonucunda 
enerjisinin nükleerden temin eden 
ülkelerin büyük bir kısmı nükleer 
santralleri kapatmaya başlamış, büyük 
bir kısmı ise bu alanda yeni yatırım 
yapmayarak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmiştir.

Oysa ülkemizde son yarım yüzyıldan 
beri iktidara gelen tüm hükümetler 
nükleer santrallardan elektrik enerjisi 
üretmek için bir çaba içine girmişlerdir. 
Yaklaşık 45 yıl önce nükleer santral 
kurulması için seçilen Mersin Akkuyu, 
daha sonraki yıllarda seçilen Sinop 
İnceburun ve Kırklareli İğneada 
sahalarına, 1970’li yılların başından 
bugüne kadar geçen süre içerisinde 
değişen ve gelişen teknoloji, 
araştırma ve inceleme yöntemleri 
hiç dikkate alınmadan hala nükleer 
santral yapılması çalışmaları devam 
etmektedir. Özellikle Devlet yetkilileri 
tarafından Türkiye’de nükleer santral 
yapılması “büyük bir ilerleme ve 
medeni dünyaya entegre olma, 
dışa bağımlılığı azaltma, güçlü ülke 
olma” başarısı olarak sunulmaktadır. 
Oysa riski oldukça yüksek, Fukuşima 
örneğinde olduğu gibi doğal afetlerin 
sonucunda etkisi büyük olan bu 
enerji üretim yöntemi dünyanın 
birçok ülkesinde artık terkedilmektedir. 
Dışa bağımlılığı azaltmayan, atık 
sorunu hala aşılamamış olan nükleer 
santrallerin sadece kurulacağı 
bölgeleri değil, tüm Anadolu 
topraklarını tehlikeye sokacağı 
aşikârdır.

Nükleer Enerjisi radyasyon ve nükleer 
atıklar nedeniyle kirlilik yaratmakta olup 
halen nükleer atıkların bertarafı ya da 
depolanması konusu çözülememiştir. 
Bu atıklardan kurtulmak için gömme 
yoluna gidilmektedir. Rusya ile yapılan 
nükleer santral sözleşmesinde nükleer 
atıkların akıbetine ilişkin bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Akkuyu Nükleer 
Santrali’nin hayata geçmesinin 

ardından Toroslar nükleer atık deposu 
olarak kullanılacaktır.

Nükleer santralden üretilen enerji 
ile ülkemiz Rusya’ya göbekten 
bağlanacaktır. Santralin inşasını 
üstlenen Rusya aynı zamanda 
santralin yüzde 51 hisseli sahibi 
olacağından ve 15 yıllık alım 
garantisi verilmesinden dolayı kendi 
topraklarımızda Rusya’nın ürettiği 
elektriği almak zorunda kalmamız söz 
konusu olacaktır.

Akkuyu’da devreye alınması beklenen 
santralin kurulu gücü, yaklaşık 20 
milyar dolarlık bir maliyetle, 4x1200 
MW kapasiteli olacaktır. Buradan 
üretilecek enerji şu andaki elektrik 
fiyatının en az 3 katına satılacaktır. 
Oysa Türkiye’nin coğrafi konumu 
göz önüne alındığında bir çok 
Avrupa ülkesinden daha fazla 
rüzgar, güneş enerjisi potansiyeline 
sahip olduğu bilinmekle beraber, 
aynı üretim maliyeti ile yaklaşık 4 
katı kapasitede üretimi, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlayabilmek 
mümkündür.

Akkuyu’nun yer aldığı bölge 
Ecemiş fay hattına oldukça 
yakın bir bölgedir, bu yüzden de 
deprem riski taşımaktadır. Nükleer 
santral konusunda hiçbir tecrübesi 
bulunmayan, sel, taşkın gibi doğal 
afetlerde dahi gerekli önlemlerin 
alınamadığı ülkemizde yapılacak 
nükleer santraller ülkemizi büyük bir 
felaketin eşiğine sürükleyecektir.

Türkiye üç bir yandan nükleer 
santral ile çevrilmek istenmektedir. 
Akkuyu’nun ardından Sinop ve İnce 
Ada’da yapılmak istenen nükleer 
santral sonrası ülkemizde ve dünyada 
adeta nükleer bir bombanın pimin 
çekilecektir.

TMMOB, Başta Japonya, Almanya, 
Fransa olmak üzere pek çok ülke 
nükleer santral kurma politikalarını 
terk ederek, güneş, rüzgâr başta 
olmak üzere yenilenebilir enerji 
üretim yöntemlerini devreye sokarken 
Türkiye’nin nükleer silah sevdasıyla 
böyle bir maceraya girmesine 
karşı çıkmaktadır. Halkın öncelikli 
ihtiyaçları yerine sermaye kesimlerine 
rant aktarmayı amaçlayan ve halk 
sağlığını dikkate almayan Akkuyu ve 
Sinop Nükleer Santral projeleri derhal 
iptal edilmelidir.

İstanbul Yeni Havalimanı

100 Günlük İcraat Programının en 
önemli hedefi olarak lanse edilen 3. 
Havaalanı projesi başlarken hazırlamış 

olduğumuz teknik raporda aşağıdaki 
tespit ve değerlendirmelerde 
bulunmuştuk;

“Son yıllarda artarak devam eden hızlı 
ve plansız kentleşme, İstanbul’da su 
havzalarını önemli ölçüde etkilemiş, 
içme ve kullanma suyu temin edilen 
baraj ve göller kuraklığın da etkisi 
ile yok olma noktasına gelmiştir. 3 
Havalimanı proje sahası, İstanbul’a 
kullanım suyunun büyük bir kısmını 
sağlayan Terkos Barajının orta ve 
uzun mesafe koruma alanları 
içinde kalmaktadır. Projenin inşaat 
aşamasında, inşaat faaliyetleri ve 
hafriyat dökümü sırasında oluşacak 
toz ve egzoz emisyonları gölde 
kirlenmenin artmasına yol açacak, 
proje alanında bulunan akarsuların 
yataklarının tahrip edilmesi sonucu 
gölün su toplama miktarlarında 
azalma ve yüzeysel akışlarla kirlilik 
yüklerinde artma gerçekleşecektir. 

7650 hektarlık alanı kapsayacak bu 
devasa proje sahası, kentin ekolojisi 
açısından son derece önemli olan 
kuzey ormanları üzerinde planlanmıştır. 
Ağırlıklı olarak kuzeyden esen rüzgârlar 
nedeniyle bu ormanlar üzerindeki 
temiz ve nispeten serin hava, 
kentin üzerindeki kirli ve sıcak hava 
ile yer değiştirerek kent havasının 
temizlenmesine ve serinlemesine katkı 
sağlamaktadır. Ayrıca bu ormanlar 
Terkos Gölü ile Alibey Baraj havzası 
ile Belgrad ormanındaki bentlerin 
erozyon ile dolmasını engellemekte 
ve içme suyu kalitesinin yükselmesine 
katkı sağlamaktadır. Havalimanı ve 
beraberinde planlanan 3. Köprü, 
Kanal İstanbul projeleri nedeniyle 
oluşan yeni yerleşim merkezleri 
ormanlık alanları ve diğer habitatlar ı 
tahrip edecektir.

Projenin etki alanında kumul, orman, 
mera, tarım, göl, sazlık vb. farklı 
ekosistemler bulunmaktadır. 3. 
Havalimanı projesi endemik türleri ve 
tüm biyoçeşitliliği ile ekosistemlerin 
yok edilmesi ve canlı yaşamının sona 
ermesi riskini barındırmaktadır. Proje 
sahası önemli göç yollarından birini 
kapsamaktadır. Ancak ÇED raporunda 
bahsedilen, 2 yıl süreli kuş gözlem 
çalışması gerçekleştirilmeden inşaat 
aşamasına geçilmiştir. Bu durum 
kuş göç yolu olarak tanımlanan 
bölgenin koruma altında olması 
kararlarını hiçe saymasının yanında 
kuş-uçak çarpışma risklerinin de 
değerlendirilmemesi sonucu 
yaşanacak uçak kazalarına zemin 
hazırlamaktadır.
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Proje alanının yaklaşık 1/3’u meşe 
ve kayın karışımı doğal ormanla 
kaplıdır ve toplam ormanlık alan 
6172 hektardır. Geri kalan bölümü 
ise, geçmişte plansız, denetimsiz 
ve çoğu zamanda ilkel yöntemler 
uygulanarak kömür üretilmiş ve 
şimdilerde terk edilmiş kömür ve 
kum ocağı işletmeleridir. Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı 
maden sahaları 2670 hektardır. 
Maden işletmelerinden arta kalan 
çukurlar zaman içinde su ile dolarak 
yapay göllere dönüşürken; kömür ve 
kum işletme atıklarının oluşturduğu 
yığınlar ise ağaçlandırılarak tepelere 
dönüşmüştür. Terkedilmiş kömür 
sahalarında yapay olarak oluşmuş 
göller ve tepeler; topografik engellerin 
giderilmesi için aşırı miktarda kazı 
ve dolgu yapılacak olması; mevcut 
suni göllerin susuzlaştırılması, 65 adet 
suni göl tabanındaki suya doygun 
sedimanların varlığı; yüzeysel ve 
derin heyelanlar; ani ve süreye bağlı 
oturmalar, sıvılaşma riskleri, yeraltı 
su seviyesinin belirsizliği; rehabilite 
edilmeden terk edilmiş kömür ve 
kum sahalarının durumu, hem jeolojik 
olarak oturmasını tamamlamamış 
suya doygun birimler hem de normal 
konsolide birimlerin proje yükünü 
karşılayamayacak kalitede olması 
gibi zemin parametreleri havaalanı 
yer seçiminin yanlış olduğuna ilişkin 
önemli göstergelerdir.”

TMMOB, doğal yaşam ortamlarının 
ve önemli su havzalarının yok 
olması ile sonuçlanacak olan 
3.havalimanı projesinin, ekolojik ve 
jeolojik kriterler, zemin özellikleri, kazı 
ve dolgu alanları, kent bilimi ve uçuş 
güvenliği açısından kabul edilebilir 
olmadığı konusunda ısrarcıdır. Tespit 
ve değerlendirmelerimizin ne kadar 
doğru olduğu yakın gelecekte 3. 
Havalimanının açılışı ile birlikte ortaya 
çıkacaktır.

Tüm uyarılarımıza karşın sürdürülen 
3. Havalimanı projesi son günlerde 
işçilerin, iş cinayetleri ve çalışma 
koşullarına karşı eyleme geçmesi ile 
de gündeme gelmiştir.

3. Havalimanı işçilerinin iş 
cinayetlerine, servis kazalarına ve 
insanlık dışı çalışma koşullarına isyan 
ederek başlattığı iş bırakma eylemi 
gece saatlerinde polis ve jandarma 
baskınıyla bastırılmak istenmiş, yaklaşık 
500 işçi, devletin kolluk güçleri 
tarafından gözaltına alınarak, taşeron 
şirketlerin araçlarıyla karakollara 
taşınmıştır.

Hukuk dışı ve insanlık dışı 18. yüzyıl 
çalışma koşulları sona erdirmek 
yerine işçilerin üzerine kolluk gücü 
gönderilmesi, işverenler ile ülkeyi 
yönetenlerin ortaklığının açık bir 
itirafıdır. Jandarma karakollarının 
önündeki taşeron şirket imzalı “gözaltı” 
araçları bu düzenin sembolü olarak 
tarihe geçmiştir.

Belli ki, vergileri sıfırlanan, doğayı yok 
eden, emeği yok sayan projeleriyle 
bilinen, inşaat şirketlerinin güvenliği, 
işçilerin iş güvenliğinden de, 
sağlığından da, yaşamından da 
önemlidir.

İnsanlık dışı çalışma koşullarını, devletin 
zor aygıtları kullanılarak dayatanlar; 
doğa katliamıyla, işçi ölümleriyle, 
işçilerin haklı taleplerinin zor kullanarak 
ezilmek istenmesiyle, yandaşları 
zengin eden döviz üzerinden garantili 
sözleşmelerle anılacaktır. 

B. Sektörel Diğer Projeler/Hedefler

Programda, Tarım ve Orman Bakanlığı 
başlığında “14. Yerel tohumların 
korunması ve yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması”, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı başlığında “13. Taşınmaz 
Değerleme Sisteminin kurulması”, “17. 
Çiftçilerimiz tarafından kullanılan “tarım 
arazilerinin hak sahiplerine doğrudan 
ve uygun bedellerle kiralanması” 
işlemlerinin yapılması”, “18. Mülkiyetten 
kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir 
imar rejimi altyapısı kurulması”, “21. 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
kurulması”, “25. Güneydoğuda 
terör eylemlerinden zarar gören 
alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının 
tamamlanması”, Savunma ve 
Teknoloji Bakanlığı başlığında “1. 
Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin 
yerli imkânlarla geliştirilmesi için 
Yüksek Teknoloji Destek Programlarının 
oluşturulması”, “Yerli ve Milli Üretim 
için teknoloji ve imalat sektörleri 
başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık  
1.225 Milyon destek sağlanması”, 
“3. Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması”, 
“5. Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi”, “6. Bilişim ve Bilgi 
Güvenliği Projeleri”, “17. Yerli ve Milli 
Teknolojilerin Geliştirilmesi”, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı başlığında “20. 
Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının 
başlatılması”, “21. Raylı sistem 
araçlarının yurt içinde üretilmesi”, Milli 
Savunma Bakanlığı başlığında “6. Yerli 
ve milli mühimmat üretimi için proje 
sözleşmelerinin imzalanması” ve “12. 
Google Earth ve Yandex gibi harita-
görüntü sistemi olan ve tamamen 
yerli- milli olarak hazırlanan HGM-KÜRE 

ve HGM-ATLAS uygulamalarının, Kasım 
2018’de kamuoyunun kullanımına 
açılması” , Savunma Sanayi Başkanlığı 
başlığında “6. 30 cm Altı Çözünürlüklü 
Yerli Gözlem Uydusu Projesinin 
Başlatılması”, gibi projeler olumlu 
gözükse de, program bütününde 
diğer bazı önlemlerle çelişkili, kısa 
sürede çözümü zor projelerdir.

Sağlık Bakanlığı başlığında yer alan “9. 
Stratejik bir ürün olan aşının Türkiye’de 
yerlileştirilmesinin sağlanması” gibi 
uzun erimli çalışma gerektiren 
konuların 100 günde sağlanmasının 
mümkün olamayacağı da açıktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
başlığında “36. Yapı ruhsatındaki imza 
sayısının 1’ e düşürülmesi” konusu, 
Birliğimizce bürokrasinin hızlandırılması 
gerekçesiyle mesleki haklarımızın yok 
sayılması olarak değerlendirilmektedir.

Anımsanacağı üzere 02.05.2018 
tarih ve 30409 (mükerrer) Resmî 
Gazete’de yayımlanan tebliğ ile TS 
8737 no.lu yeni Yapı Ruhsatı Formu 
Standardı yürürlüğe girmiştir. Tebliğin 
ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 
Mekansal Adres Kayıt Sistemi Yapı 
Belgeleri Uygulamasında ruhsat 
formu değişikliklerinin işlenmesiyle; 
yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, 
şantiye şefinin, yapı denetçilerinin 
(fenni mesullerin) ve proje müelliflerin 
ıslak imzalarının yer aldığı haneler 
kaldırılmıştır.

Yeni yapı ruhsatı standardına göre; 
ruhsatı düzenleyen idare yetkilileri 
dışında yalnızca yapı denetim şirket 
yetkilisinin ıslak imzası alınması yapı 
ruhsatı düzenlenmesi için yeterli 
olmaktadır. Buna karşın imza haneleri 
kaldırılan alanlarda sorumluların 
isimlerinin ve ilgili bilgilerinin 
kaydedilmesi uygulaması devam 
etmektedir.

Ülkemizde, sermaye ve rant odaklı, 
salt inşaat faaliyetleri üzerinden 
kurgulanmış ve son zamanlarda 
sürdürülebilir olmadığı daha net 
biçimde anlaşılan bir ekonomik 
düzende; planlama ve şehircilik 
ilkelerine bağlı kamu yararını gözeten 
nitelikli mesleki hizmetleri ve kamusal 
denetimini sağlayan bürokratik işleyişi 
yapı üretim sürecini yavaşlatan, 
yapı piyasasının hızlı iş üretmesine 
engel olan unsurlar olarak algılandığı 
bilinmektedir.

Bu bağlamda, yapı ruhsatlarında 
proje müelliflerinin imzasını kaldıran, 
100 Günlük İcraat programında ise 
tek imzaya düşürmesi planlanan bu 
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tarz düzenlemelerin; amacı dışında 
uygulamalarla kent topraklarının 
yağmasını hızlandırarak her alanda 
yıkım ve yoğun yapılaşmanın önünü 
açan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun, kentleşme ve planlama 
ilkelerinden uzak olarak hazırlanan ve 
çoklu imar uygulamalarına ve eşitsiz 
yapılaşmaya neden olan Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği, kaçak yapılara 
ruhsat düzenleyerek meşrulaştırılmasını 
sağlayan ve kaçak yapılaşmayı 
özendiren İmar Affı (Barışı) ve sayısız 
KHK, torba yasa uygulamaları ile 
birlikte düşünülmesi gerekmektedir.

Bu düzenlemelerle; sahteciliğin önü 
açılmakta ve proje müelliflerinin 
eserleri üzerindeki tasarrufları yok 
sayılmakta, ruhsat alma süreçlerinin 
proje sahipleri mimar ve mühendislerin 
bilgisi ve onayı dışında tamamlanması 
planlanmaktadır.

Oysaki mesleki hak ve yetkiler, 
toplumun nitelikli Mimarlık ve 
Mühendislik hizmetlere erişiminin 
ve sağlıklı bir yapılı çevre üretiminin 
güvencesidir. Yaşamakta olduğumuz 
“İmar Affı” sürecindeki gibi tamamen 
vatandaşın beyanına dayanarak, 
mühendis ve mimarları devre dışı 
bırakmak ne kadar yanlış ise, ruhsat 
alma süreçlerinden mühendis ve 
mimarların onaylarını kaldırmak 
da bir o kadar yanlıştır. Bürokrasiyi 
sadeleştirmek adı altında mesleki 
haklarımızı devre dışı bırakmak 
amacı taşıyan bu düzenlemeler, 
meslektaşlarımızın mesleki anlamda 
kayıplar yaşamasına sebep olan 
uygulamalardır.

TMMOB, mesleki hakların kısıtlanması 
yoluyla; nitelikli mimarlık, mühendislik 
ve planlama hizmetlerinin topluma 
ulaşmasını ve meslek mensuplarının 
yetkinliklerinin güvencesi olan meslek 
kuruluşlarının ve kamu kurumlarının 
topluma karşı sorumluluklarını yerine 
getirmesini engelleyecek bu tarz 
düzenlemelere karşı mücadelesini 
kararlılıkla sürdürecektir.

Milli Savunma Bakanlığı projeleri 
arasında yer alan “7. Sınırlarımız içinde 
mayın ve patlamamış mühimmatla 
kirletilmiş alanları tarım ve hayvancılığa 
açmak amacıyla; 1,6 milyon 
metrekare alanda temizlik yapılması” 
konusu, geçmiş yıllarda da gündeme 
gelmiş bir konu olup, mayınlı alanların 
temizliği sonrası tarıma uygun alanların 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
topraksız köylü/çiftçilere dağıtılması 
sağlanmalıdır.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı başlığında“20. Mevsimlik 
tarım işçilerimizin ve ailelerinin yasam 
koşullarını iyileştirmek ve mevsimlik 
tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi 
amacıyla yürütülen faaliyetlerin 
tamamlanması” konusu yıllardır 
gündemde olan, ancak ciddi 
politikalar uygulanamadığı için 
çözülemeyen bir sorundur. Sorunun 
100 günde çözülmesi mümkün 
olmayıp, uzun vadede kalıcı çözüm 
sağlanması gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı başlığında “3. 
Modern toptancı halleri kurulması ve 
ürün izlenebilirliğinin sağlanması”, “17. 
Ürün İhtisas Borsası Hayata Geçirilerek 
Tarım Ürünlerinin Finansal Piyasalara 
Entegre Edilmesi” konuları, Tarım 
ve Orman Bakanlığı ile eşgüdüm 
içinde yürütülmesi gereken konulardır. 
Yıllardır çıkarılan ve değiştirilen Hal 
Yasası, Lisanslı Depoculuk Yasası, Ürün 
İhtisas Borsaları ile yaşanan sorunların 
çözülemediği gerçeği karşısında, 
üretimden tüketime kooperatifçilik 
modelinin yaşama geçirilmesi 
gerekmektedir.

5. Sonuç

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik 
krizlerinden birini yaşarken, yaşadığımız 
büyük krizi basitçe kur artışı olarak 
adlandırmak ve sebebini de dış 
güçlere bağlamak doğru değildir. 
Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan 
ekonomik durgunluğa kadar 
hayatlarımızı her alanda kâbusa 
çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle 
karşı karşıya bulunuyoruz.

Bu krizin asıl nedeni 1980’li 
yıllardan itibaren küresel sermaye 
güçlerinin güdümünde kesintisiz bir 
şekilde uygulanan özelleştirmeye, 
piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya 
dayalı neoliberal politikalardır.

16 yıldır bu politikaları ısrarla 
uygulayan AKP iktidarı ise yaşanan 
krizin baş sorumlusudur. Pervasızca 
yapılan özelleştirmelerle üretken 
kamu kuruluşlarımızın büyük bir 
kısmı elden çıkarılmış, elde kalan az 
sayıdaki kuruluş da idari bütünlükleri 
parçalanarak ve serbestleştirme 
uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir. Ülke 
ekonomisi yüksek oranlı borçlanma ve 
yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine 
oturtulmuştur.

Bu politikalarla ülkemiz rantiye 
bataklığına sürüklenmiş, üretim 
yeteneğimiz aşındırılmıştır. Üretim-
yatırım-tasarruf politikalarının yerini 
tüketim politikaları almıştır. Tarım ve 

sanayi gibi üretken sektörler geriletilip, 
ülke kaynakları rant dağıtımı merkezli 
inşaat ve müteahhitlik işleri ile katma 
değeri düşük hizmetler sektörüne 
yönlendirilmiştir.

Türkiye ekonomisi uzun yıllardan bu 
yana dışa bağımlı bir yapıdadır. 
Üretim yerine dış kaynaklara dayalı 
ekonomimiz, sıcak para akışının 
kesildiği her durumda büyük 
krizlerle karşı karşıya gelmektedir. 
Yaşadığımız her kriz, halkımızın ve 
ülkemizin birikimlerinin yok olmasıyla 
sonuçlanmaktadır.

İktidar dönemi boyunca, merkez 
kapitalist ülkelerdeki parasal 
genişleme politikalarının yarattığı 
düşük kur ve düşük faiz olanaklarını 
sanayileşme, teknolojik gelişme ve 
üretimin artırılması yerine verimsiz 
inşaat projelerine aktaran AKP’nin 
yanlış ekonomi politikaları ülkeyi krize 
sürüklemiştir.

Yüksek ekonomik büyüme söylemiyle 
aşırı borçlandırmaya ve kredi 
kullanımına itilen piyasa aktörleri, 
bugün borçlarını ödeyemez duruma 
gelmiş, borçlarını ödeyemeyen, 
kredilerini yeniden yapılandırma 
başvurusunda bulunan şirketler 
nedeniyle reel sektörde para akışı 
durmuştur. Özellikle ithal hammadde 
ve ara mal kullanılan sektörlerde 
üretim yapılamaz hale gelmiş, 
kitlesel işten çıkartmalar başlamıştır. 
Gelinen noktada kur artışı sadece 
halkın alım gücünü düşürmekle 
kalmamakta, geniş çaplı bir işsizleşme 
ve yoksullaşma yaşanmasına neden 
olmaktadır.

AKP’nin özellikle seçimler öncesinde 
tüketimi artırmaya yönelik savurgan 
adımları ve borçlanmayı özendiren 
kredi politikaları krizin daha da 
büyümesine neden olmuştur. Krizi 
asıl derinleştiren şey ise, AKP’nin 
antidemokratik, baskıcı ve hukuk 
dışı politikalarıdır. Ekonomik krizle 
mücadeleyi bile aklıselim yöntemlerle 
değil, baskıcı-tehditkâr yöntemlerle 
örtbas etmek isteyen AKP’nin bu 
yaşanan ekonomik krizi çözmesi 
mümkün değildir.

Yaşadığımız krizin nedenini dış güçlere 
bağlayan ve yastık altındaki dövizlerin 
bozdurulmasıyla bu krizden çıkış 
sağlanabileceğini savunan AKP’nin 
krizle mücadele gibi bir yönelimi 
olmadığının en önemli delili açıklanan 
“100 Günlük İcraat Programı”dır.

Yakın geçmişte Kalkınma Bakanlığı, 
son dönemde T.C. Cumhurbaşkanlığı 
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı web 
sayfasında yer alan ve günümüzü 
kapsayan Orta Vadeli Programlar;  
Orta Vadeli Program 2016-2018,  Orta 
Vadeli Program 2017-2019, Orta 
Vadeli Program 2018-2020 şeklinde 
sıralanmıştır. Aynı iktidar tarafından 
hazırlanan aynı yılları kapsayan 3 ayrı 
OVP var iken, yeni bir OVP hazırlamak 
sorunların çözümü için yeterli 
olmayacaktır.

Ülkemizin Planlı kalkınması mantığıyla 
1963 yılından 2005 yılına kadar 
8 adet Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlanmıştır. Plandan “Beş Yıllık” 
ibaresinin kaldırıldığı 2007 ile 2018 
yılları arasında Dokuzuncu ve Onuncu 
Kalkınma Planı hazırlanmıştır. Anılan 
kalkınma planları hazırlanırken, istikrarlı 
büyüme, enflasyonla mücadele, 
vatandaşların refah seviyesinin 
yükseltilmesi ve bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farklarının azaltılması, bu 
planların değişmez hedefleri olarak 
dikkati çekmiştir. Türkiye’nin 2019-2023 
döneminde uygulamaya koyacağı 
ekonomik ve sosyal politikaları 
içerecek 11. Kalkınma Planı’na yönelik 
çalışmalar http://onbirinciplan.gov.tr/ 
web sayfasında yer almaktadır.

Özetle; Kalkınma Planlarının 
işlevsizleştirildiği, Orta Vadeli 
Programların iç içe geçtiği ve sürekli 
güncellendiği süreçte, yıllardır 
sürdürülen yanlış politikalarda ısrar 
edilerek açıklanan bu 100 günlük 
program ile ülkemizin yeterli ve 
dengeli büyümesi ve kalkınması, 
kamucu politikalara ve üretim 
ekonomisine geçilmeden serbest 
piyasa sistemine uyumlaştırılan 
düzenlemeler ile mevcut ekonomik 
krizden kurtulmanın ve gelişmiş bir ülke 
olabilmenin mümkün olmadığı açıktır.

AKP bugün krizden çıkış için mali 
disiplin adı altında kemer sıkma 
politikasını hayata geçireceğini 
söylemektedir. Bugüne dek ekonomi 
her sıkıştığında eğitim ve sağlık başta 
olmak üzere sosyal harcamalardaki 
kısıntı devreye girmekte ve kemer, 
emeğiyle geçinen geniş toplum 
kesimleri üzerinde sıkılmaktadır. 
Kamuda asıl tasarruf yapılması 
gereken yer ise başta saray giderleri 
ve örtülü ödenek harcamaları olmak 
üzere AKP’nin siyasi çıkarları uğruna 
yaptığı geniş boyuttaki harcamalardır.

3 Haziran 2018 tarihli TMMOB 45. 
Dönem Olağan Genel Kurul Sonuç 
Bildirgesi’nde şu saptamalar yer 
almıştır.

“Ülkemizde hukuk ayaklar altına 
alınmıştır. Hak, hukuk ve adalet 
talebi, günümüzün en yaygın ve 
ciddi toplumsal taleplerinden biridir. 
Siyasal iktidarın güdümündeki yargıya 
karşı, Birliğimiz hukukun üstünlüğünü 
savunacaktır.”

“Yıllardır uygulanan neoliberal 
politikalar sonucunda, ülke 
varlıkları halkın öncelikli ihtiyaçlarını 
karşılamayan yatırımlarla çarçur 
edilirken, insani ve toplumsal 
değerlerin aşındırıldığı, bireysel 
çıkarların kamu çıkarlarının üzerinde 
tutulduğu bir ekonomik-sosyal yapı 
yaratılmıştır. Yaratılan bu yapıya karşı 
Birliğimiz; paylaşımcı, dayanışmacı, 
eşitlikçi, toplumcu, kamucu politikaları 
savunmaya devam edecektir.”

“Üretime dayalı olmadığı için, halkın 
yaşamına yansımayan, hiçbir istihdam 
yaratmayan büyüme masalının 
inandırıcılığı kalmamıştır. Çarpık 
ekonomik yapı, sermaye kesiminin 
kasalarını doldururken halkımıza 
emek sömürüsü, iş cinayetleri, gelir 
adaletsizliği dayatılmaktadır. Birliğimiz, 
üreten, sanayileşen, iş cinayetlerinin 
engellendiği, işsizliğin olmadığı, İş 
Güvenliği mevzuatının sermaye 
tarafından değil, emekçinin ve 
aynı zamanda kamunun güvenliği 
ve sağlığını gözeten bilimsel-teknik 
yaklaşımların belirlediği bir ülke için 
mücadele edecektir.”

“Yaşam alanlarımız, derelerimiz, 
kıyılarımız, ormanlarımız, meralarımız, 
madenlerimiz, suyumuz, havamız 
neoliberal politikalarla sermayenin 
dizginsiz talanına açılmış, 
coğrafyamıza telafisi mümkün 
olmayan zararlar verilmiştir. Ülkemizin 
ve bölgemizin geleceğini tehlikeye 
atan pahalı ve dışa bağımlı enerji 
üreten nükleer santral projelerinden 
tüm uyarılarımıza rağmen vaz 
geçilmemiştir. İmar planları, kentsel 
dönüşüm politikaları, insan yaşamını 
ve doğayı merkezine alarak değil, 
sermayenin taleplerine göre 
şekillendirilmiştir. İmar barışı olarak 
topluma sunulan, kaçak yapılaşma 
affı da bir seçim yatırımı olarak, halk 
sağlığını tehlikeye atmakta, yaşama, 
kentlere, doğaya ve topluma ihanet 
meşrulaştırılmaktadır. Birliğimiz; 
doğamızın, yaşam alanlarımızın ve 
tarihsel mirasımızın yok edilmesine 
karşı mücadeleyi sürdürecektir.”

45. çalışma döneminde de 
“Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
sorunlarının halkımızın ve ülkemizin 
sorunlarından ayrı tutmadan 

mücadeleye devam etme” 
kararlılığıyla çalışmalarını yürüten 
TMMOB ve bağlı Odaları; halkın 
yaşam alanlarını tehdit eden, insan 
yaşamını ve doğayı merkezine 
almayan, sermaye gruplarının 
taleplerine göre şekillendirilmiş, doğayı 
talan projesi olarak karşımıza çıkan 
tüm proje ve uygulamaların karşısında 
olmaya devam edecek, yörede 
yaşayan halkın görüşlerinin dikkate 
alınmadan yapılacak her türlü rant 
odaklı projelerin karşısında kararlılıkla 
mücadele etmeye devam edecektir.

Yapılması gereken şey, rant ekonomisi 
yerine üretim ekonomisini, sermaye 
öncelikleri yerine kamusal çıkarları, 
lüks ve savurganlığa dayalı yönetim 
anlayışı yerine tasarrufları, gündelik 
politikalar yerine planlı kalkınmayı 
önceleyen bir anlayışın öne 
çıkartılmasıdır.

100 Günlük İcraat Programı tümüyle 
gözden geçirilerek, kamu kaynaklarını 
israf eden harcamalar ve projeler 
durdurulmalıdır.

Halkın ve bütçenin üzerindeki yükü her 
geçen gün büyüten dövize endeksli 
alım garantisi olan Kamu Özel İşbirliği 
anlaşmaları yeniden düzenlenmeli 
ve henüz uygulamaya geçmemiş 
olan Kamu Özel İşbirliği projeleri iptal 
edilmelidir.

Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer Tesisi 
başta olmak üzere halkın öncelikli 
ihtiyaçları yerine sermaye kesimlerine 
rant aktarmayı amaçlayan projeler 
derhal durdurulmalıdır.

Emekçilerin alın teriyle kurulan İşsizlik 
Fonu’nda toplanan paralar amacı 
dışında kullanılmaktan vazgeçilmeli 
ve kriz döneminde işsiz kalan 
emekçilerin ve ailelerinin hayatlarını 
sürdürebilmeleri sağlanmalıdır.

Ülkenin bütün kamusal varlıklarının 
kontrolüne verildiği Varlık Fonu’nun 
bütün faaliyetleri durdurulmalı, 
ülke kaynaklarının kriz gerekçesiyle 
yağmalanmasına engel olunmalıdır.

Son dönemde özellikle ABD ve Rusya 
ile yapılan milyarlarca dolarlık askeri 
anlaşmalar iptal edilmelidir.

Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, 
uluslararası tekelleri, çok uluslu 
şirketlerin isteklerine boyun eğmekle 
değil, halkın genel çıkarını gözeten, 
emekten yana kamucu bir anlayışı 
hayata geçirmekle mümkündür.

TMMOB YÖNETİM KURULU
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NARENCİYE ARAŞTIRMA ARAZİSİ  
VAKIFLARA DEVREDİLEMEZ!

1 Ekim 2018

Antalya’da kurulu Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), süreç içinde kamu yönetimindeki yeniden 
yapılanmalara bağlı olarak çeşitli isimler almış olmakla birlikte, 1934 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 
olarak bitkisel üretimin farklı konularında araştırmalar yürütmektedir.

BATEM, bugüne kadar yaptığı çalışmalarla bölge tarımının en önemli kolu olan narenciye türlerinin ülkemize ve bölge 
çiftçisine tanıtılmasını, avakado, pikan cevizi, Trabzon hurması, nar gibi meyvelerin ve muzun bölgedeki tarımsal 
faaliyetler içinde yer bulmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Tescilli çok sayıda meyve çeşidine ev sahipliği yapan 
Enstitü; damızlık narenciye, pikan cevizi ve avakado parselleri kurarak, genetik materyallerin korunmasının sağlanmasının 
yanı sıra,  bölge çiftçisinin üretimini yaptığı meyvelerle ilgili aşı gözü, fidan gibi damızlık ihtiyacının uygun fiyat ve güvenle 
karşılanmasını başarı ile yerine getirmektedir.  Örtü altı sebzeciliğin gelişmesi ve yaygınlaşması ile ithal hibrit tohumlar 
yerine yerli tohumculuğun gelişmesi için çalışmalar yürütülmekte mısır, soya, susam, yer fıstığı, sorgum ve buğday gibi 
bitkilerde önemli ıslah çalışmaları yapılmakta ve yeni çeşitler ülke tarımına kazandırılmaktadır.

BATEM, Antalya ile özdeşleşen narenciye ve farklı meyve reçellerinin ilk defa yapıldığı, tanıtıldığı merkez olma özelliği 
yanında öğrencilere, teknik elemanlara, çiftçilere eğitim, araştırmacılara uygulama olanağı veren önemli bir eğitim 
merkezidir. BATEM’in yürüttüğü çalışmaların amacına uygun olarak Antalya’nın farklı yerlerinde arazileri bulunmaktadır. 
Bu araziler maalesef ki, tarım dışı farklı amaçlı kullanımlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen araziler olmaktadır. Bu 
yaklaşım kapsamında BATEM’in kullanımında olan arazilerden 1350 dekarlık çok büyük bir kısmı Expo Antalya için tahsis 
edilmişti. 

BATEM’in kullanımında olan arazilerden olan, ağırlıklı olarak narenciye ile ilgili araştırmaların yapıldığı, çeşitli narenciye tür 
ve çeşitleri ile avakado ve pikan cevizi gibi bitkilerin damızlık parsellerinin ve genetik materyallerinin bulunduğu Muratpaşa 
Belediyesi sınırları dahilinde 200 dönümlük 447 ada 4 parsel, betonlaşan kent merkezindeki nadir kalan yeşil alanlardan 
biridir. Hemen bitişiğinde de Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 60 dönümlük 447 ada 3 parsel arazi bulunmaktadır.

BATEM’in kullanımında olan arazide yapılan çalışmalar kent halkı tarafından öylesine benimsenmiş ve önemsenmiştir ki, 
iki yanındaki caddeye Narenciye Caddesi ve Portakal Çiçeği Caddesi adları verilmiştir. Kent halkının verdiği bu öneme 
karşın, BATEM’in kullanımında olan bu araziyle ilgili olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir uygulama, 
kamuoyunda ciddi endişe ve kaygılara neden olmuştur.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kendi tasarrufunda olan 447 ada 3 parseli, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında, bu 
arazinin esas sahibi olan ve kurucuları hayatta olmadığı için kurumlarınca yönetilen Hamidiye Vakfı adına 7 Haziran 2018 
tarihinde tescil ettirmiştir. Ancak tescil işlemi 3 numaralı parselle sınırlı kalmamış, BATEM kullanımındaki 4 numaralı parseli 
de kapsamıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 4 numaralı parselin sahibinin de Hamidiye Vakfı 
olduğu belirtilmektedir.

Tescil tarihinin 7 Haziran 2018 olduğu, kamu bürokrasinin 24 Haziran tarihinde yapılacak genel seçimler nedeniyle 
neredeyse hiçbir tasarrufta bulunmadığı bir dönemde böyle bir işlemin yapılmış olması manidardır. Ancak 1934 yılından 
bu yana Enstitülerin kullanımında olan, bugüne kadar hiçbir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgilenmediği, ilgisi 
olmamış bir arazinin Hamidiye Vakfına ait olduğu yeni mi anlaşılmıştır? Böyle bir işlem yapılmışsa, BATEM’in ve Bakanlığın 
bilgilendirilmesi gerekmez miydi?

Vakıflar Bölge Müdürlüğü açıklamasında, arazinin BATEM tarafından kullanımı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığı 
belirtilmekle birlikte, kent merkezinde kalan nadir alanlardan biri olan araziyle ilgili farklı bir tasarrufa gidilmeyeceğinin 
garantisi yoktur. Her geçen gün ithal edilen tarımsal ürünlere yeni bir ürün eklenirken, halkımızın beslenmesi ve sağlıklı 
gıdaya kavuşması için tarımsal üretimimizi artırmak ve geliştirmek zorundayız. İhtiyacımız olan üretimde verimlilik ve 
karlılığın artması, dışa bağımlılığın azaltılması için bilimsel araştırmalara ve bunu yapacak kurumlara daha çok destek 
olmak, bu kurumların çalışma alanlarını ve imkânlarını daraltmaktan kaçınmaktır.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri tarımsal araştırmalar için kullanılan tapu kayıtlarında niteliği “Bahçe Kültürleri 
İstasyonu” olarak belirtilen BATEM’in kullanımındaki arazinin niteliğini ve kullanış amacını değiştirecek girişimlerden 
vazgeçilmelidir. Vakıflar Genel Müdürlüğünü; arazinin BATEM’e tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, konuyla ilgili 
olarak kamuoyunun kuşkularını giderecek tatmin edici bir açıklama yapmaya davet ediyoruz.

Kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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AÇLIK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE İÇİN  

GIDA VE TARIMDA  
DIŞA BAĞIMLILIĞA SON VERİLMELİDİR!

15 Ekim 2018

Her yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir bir 
dünyada sürdürülebilir bir yaşama dikkat çekmek için, 16 Ekim tarihinde “Dünya Gıda Günü” etkinlikleriyle açlık ve 
yoksullukla, topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koymaya çalışsa da ciddi bir başarıdan söz etmek mümkün 
görülmemektedir.

Dünya Bankası temel gıda fiyatlarının son üç yılda % 83 oranında yükseldiğini belirtirken, FAO 830 milyondan fazla insanın 
yani her dokuz kişiden birinin yatağa aç girdiğini belirtmektedir.

Yapılan bütün bilimsel araştırmalar ise dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeninin üretim yetmezliği 
değil, üretim ve tüketimin adaletli bir şekilde sağlanamadığını göstermektedir.

Ülkemizde ise insanlarımızın %22’si yeterli gıdaya ulaşamamakta %9’u ise açlık sınırında yaşamaktadır.

Ülkemizde büyük yığınlarca yaşanan açlık ve yoksulluğun temelinde gıda ve tarımda yaşanılan dışa bağımlılık 
gelmektedir. Özellikle AKP iktidarı döneminde her şeyde olduğu gibi tarım ve gıdada da yoğun bir ithalatın yaşanması 
sonunda ülke üretemez duruma gelmiş ve gıda güvencesi de ortadan kalkmıştır. Son on altı yıllık süreçte tarım ve gıda 
ile ilgili olarak çıkartılan yasa ve yönetmelikler de gıda güvencesini yok etmeye yönelik tehditleri ne yazık ki pekiştirmekten 
başka bir işe yaramamıştır.

Ülkemizde ve dünyada gıda ve beslenme sorunlarının yaşanmasına neden olan temel olgu, neoliberalizm ya da başka 
bir deyişle emperyalizmdir. O nedenle biz bu yıl Dünya Gıda Günü’nün ana temasını “Gıda ve Tarımda Dışa Bağımlılık” 
olarak belirledik. Dışa bağımlılık denilince akla hep sanayi olgusu gelmektedir ama tarım, gıda ve hayvancılık da bu 
ilişkide çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir bakıma da hegemonya oluşturmanın en temel unsurudur.

Kapitalizmin tarım ve gıdayı bir meta olarak görmesi sonucu tarım ve gıda üretimi belirli ellerde toplanmaya ve 
tüm dünyaya bu yaklaşım egemen kılınmaya çalışılmaktadır. Günümüzde küresel sermaye tarımsal üretimin tüm 
aşamalarında; yani tohum üretiminden, zirai mücadeleye, gıda üretiminden, bu gıdaların tüketimine kadar tüm süreçleri 
kontrol etmek istemektedir. Çünkü kapitalizmin amacı insan ihtiyaçlarının karşılanması değildir. Bu yolla bir değişim 
değeri yaratmaktır. Bundan dolayı özünde ihtiyaç maddesi değil meta üretir. Bu nedenle kapitalizm sorgulanmadan, 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Dünya Bankası (DB), IMF gibi kurumların işlevi anlaşılmadan ne hayvancılığı, ne tarımı, ne de 
gıdadaki gerçeği anlamak mümkün değildir.

Bugün itibariyle, hemen her alanda olduğu gibi gıda alanında da sayısı onu geçmeyen çok uluslu şirketler dünya 
piyasasına hâkim durumdadır. Küresel ölçekte dört şirket piyasayı tohumda %58,2, tarımsal kimyasallarda %61,9, 
gübrede %42,3, hayvansal ilaçlarda %53,4 oranında kontrol etmektedir. Hayvansal üretimde bu oranlar tavukçulukta 
%97, domuz ve sığırda ise yaklaşık %66 düzeyindedir.

Bu şirketlerden altı tanesi dünya tahıl ticaretinin %85’ini, sekiz şirket kahve satışlarının %60’ını kontrol etmektedir. Özellikle 
insanların temel besin ihtiyacı olarak bilinen mısır, pirinç, buğday ve soya gibi gıdaları hâkimiyetleri altına almak için de 
büyük savaşlar vermektedirler.

Türkiye’nin bu kıskaca düşmesi II. Dünya Savaşı sonrasına rastlar. Savaş dönemi hariç Türkiye kendine yeten, GSMH’sının 
önemli bir bölümünü tarımdan sağlayan bir ülkedir. 1940’lı yılların sonunda NATO’ya girilmesi ve IMF’ye üye olunması 
sonrasında sanayileşme ve tarımı engellemek için MARSHALL yardımlarının devreye sokulması, yabancı menşeili ürünlerin 
özendirilmesi, üretime dayalı ekonomi politikalarının terk edilmesiyle buğday-saman ithal eden, et yiyemeyen bir ülkeye 
dönüşümün başlangıcıdır.

Yetmişli yıllar Türkiye’nin GSMH’sının yaklaşık %30’unu tarımdan karşıladığı dönemdir. Bu dönemin ardından gelen 12 Eylül 
1980 darbesi ile tümüyle uygulanmaya koyulan 24 Ocak Kararları, Türkiye’nin tarımsal politikalarının çöküşünde önemli bir 
kırılma noktası olmuştur. 24 Ocak kararlarının 2. Maddesi tarımdaki desteklemelerin kaldırılması ile ilgilidir. 90’lı yıllar ise bu 
politik tercih ve dayatmalar sonucu özelleştirmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem DTÖ Uruguay Tarım Anlaşması ve 
Gümrük Birliği anlaşmaları ile tarım ve gıda sektöründe köklü dönüşümler yaşanmıştır. Bu anlaşmalar sonucu EBK, SEK, Zirai 
Donatım Kurumu, TEKEL, Türkiye Şeker Fabrikaları, Azot Sanayi, Türkiye Gübre Fabrikaları ve Yemsan özelleştirilerek kapatılır. 
TMO, Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik ise içi boşaltılarak işlevsizleştirilir ya da kapatılır.

Artık Dünya sermaye sayesinde küreselleşmiş ve kapitalizm vahşi bir şekilde örgütlenmiştir. Hiçbir ülkede hiçbir şey kendi 
başına değildir. Dünyanın efendileri konumundaki G-7 ülkeleri ve onların DTÖ, IMF, DB gibi örgütleri aracılığı ile her şey 
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kontrol altına alınmıştır. Tarım bitmiş, gıda güvencesi ortadan kalkmış, GDO, kimyasal katkılar, pestisitler bilinçli olarak 
tarıma ve gıda üretimine sokulmuş bu alanda üretim yapan ve sayıları onu geçmeyen küresel şirket dünya piyasasının 
kadiri mutlak hâkimi olmuştur.

Ülkemiz açısından ise durum çok daha vahim durumdadır. 24 Ocak kararları sonucu tarımsal üretimde desteklemelerin 
kaldırılması, kamu kooperatifçiliğinin tasfiyesi ve çıkartılan yasa, yönetmeliklerle tarımsal üretimin kotalarla geriletilip 
yok edilmesi nedeniyle ülke adeta makas değiştirmiştir. Son on altı yıldaki AKP Hükümetleri döneminde uygulamaya 
konulan tarım politikaları sonucu; çiftçi tarımdaki gücünü yitirerek önce hiç olmadığı kadar yoksullaşmış ve daha sonra 
da toprağını elden çıkararak büyük kentlerde proleterleşmek üzere göçe zorlanmıştır. Ülkemiz, küresel dünyada rekabet 
edebileceği tek silahını da kaybetmiştir.

Gelişmekte olan ülkelerde büyümeye dayalı politik öncelikler yerini giderek toplumun tamamını kapsayan entegre 
kalkınma arayışlarına bırakırken, ülkemizde bunun tam tersi olan ve tarımın tasfiyesine yol açan bir süreç izlenmiştir. Tarımın 
toplam istihdam içindeki payı 2002 yılında %35 iken bu pay 2016 yılında %20’ye gerilemiştir. Tarımda devletin yatırımları 
da yıllar içinde azalmıştır. Tarımın toplam yatırımlar içindeki payı, planlı dönemin başında (1960) %13 düzeylerindeyken 
2016 yılında %3,4’e düşmüştür.

Biyogüvenlik Yönetmeliği, GDO’yu yasallaştırmıştır. Tütün Yasası, Şeker Yasası, Tohum Yasası, Hal Yasası, Mera Kanunu, 
Zeytin Yasası, Su Kanunu, Toprak Kanunlarının çıkartılması sonucu Türk tarımı ve hayvancılığı bitirilmiştir. Konuya önemli 
ürünler bazında baktığımızda 2017 yılı Ocak ayında 246 bin ton olan buğday ithalatımız 2018 yılı Ocak ayında %234 
artışla 821 bin ton olmuştur. Aynı süreler için 48 bin ton olan mısır ithalatımız 8,5 kat artışla 404 bin tona; 5 bin ton olan 
pirinç ithalatımız %240 artışla 17 bin tona; 4 bin ton olan nohut ithalatımız %175 artışla 11 bin tona; 3 bin ton olan kuru 
fasulye ithalatımız %267 artışla 11 bin tona; 107 bin ton olan soya fasulyesi ithalatımız %69 artışla 181 bin tona; 29 bin 
ton olan ayçiçeği tohumu ithalatımız %145 artışla 71 bin tona; 51 bin ton olan pamuk ithalatımız %41 artışla 72 bin tona; 
22.999 baş sığır ithalatımız %393 artışla 113.318 başa; 1.051 baş olan koyun ithalatımız %580 artışla 7.143 başa; 80 ton 
olan sığır eti ithalatımız 29 kat artışla 2.333 tona yükselerek ülkemiz tam bir ithalat cennetine dönüştürülmüştür.

Ülkemiz; Almanya, Fransa, Ukrayna’dan buğday, İngiltere ve Hırvatistan’dan arpa, Gürcistan’dan saman, ABD, Yunanistan, 
Türkmenistan ve Hindistan’dan pamuk, ABD, Arjantin ve Brezilya’dan mısır, ABD, Vietnam, İtalya ve Tayland’dan pirinç, 
Etiyopya, Bangladeş, Mısır ve Çin’den kuru fasulye, Kanada’dan nohut ve mercimek, ABD, Bulgaristan’dan kurbanlık 
koyun, Şili, Uruguay ve Fransa’dan büyükbaş hayvan, Bosna Hersek’ten lop et ithal eden bir ülke haline düşürülmüştür. 
Öyle ki bugün beş ürün dışında bütün gıda maddeleri ve tarımsal ürünler ithal edilmektedir. Ülke ithalat cennetine 
dönmüştür. Uzun yıllar devam eden düşük döviz kuru nedeniyle incir, üzüm, kayısı, fındık ve narenciye dışındaki bütün 
tarımsal ürünler ithal edilmiştir. 16 yıllık AKP döneminde tarım ve gıda için 575 milyar TL ithalat yapıldı buna karşılık tarıma 
nakit olarak 79 milyar TL destek sağlanmıştır.

2002 yılında bir kişiye iki hayvan düşerken bugün bu oran üç kişiye bir hayvan düzeyine inmiş durumundadır.

Bütün bunların sonucu olarak, kırdan kente göç ile beraber, kırsal bölgelerin insan gücü, tarım sektörünün sürdürülebilir 
yapısını bozacak derecede kentlere kaymıştır. Bu durum kentsel dengeleri de bozarak kentlerde işsiz kitlelerin yığılmasına 
neden olmuştur. Oysa gelişmekte olan ülkeler için kalkınmanın yolu kırsaldan geçmektedir. Ekonomik büyümenin anahtarı 
uzun yıllar yoksulluğun sebebi olarak görülen kırsal bölgelerde küçük aile çiftçiliğinin desteklenmesi gereklidir. Kırsal 
bölgelerin, gıda üretimi ile ilgili sabitlenmiş ekonomik büyüme için geniş bir potansiyel bulunmaktadır. Çoğu zaman ihmal 
edilen bu potansiyelin ortaya çıkarılması için geçimlik tarımda düşük verimlilik, birçok yerde sınırlı endüstrileşme, hızlı nüfus 
artışı ve şehirleşmeden oluşan oldukça zorlu bu bileşimin üstesinden gelinmesi gerekmektedir. Ancak bu şekildeki bir 
anlayış sonucu ülkelerin kendini besleme ve yurttaşlarını istihdam etme konularında başarı elde edilebilir.

Ülkemiz açısından yakın gelecekte yaşanacak en önemli sorun alanı da, şu an yaşanan ekonomik krizin tarım ve gıda 
üretimine yapacağı olumsuz etki olacaktır. Ağustos 2018 itibariyle kendini daha çok hissettiren ekonomik kriz geçtiğimiz 
ay itibariyle tüketici enflasyonunu %25’lere, üretici enflasyonunu %50’lere taşımıştır. Artan döviz fiyatlarıyla beraber gübre, 
mazot, tohum ve zirai ilaçta oluşan yüksek fiyat artışlarını üretici karşılayamayacak ve üretimden vazgeçecektir. Bu 
durumda ülkemizi önümüzdeki süreçte ciddi anlamda gıda tedariki sorunuyla karşı karşıya getirecektir.

Biz meslek örgütü sorumluluğuyla ülkemizde ve tüm dünyada uygulanan neoliberal politikaların insanları mutlu etmediğini 
ve bir avuç topluluğun gıda üzerinden hegemonya yaratıp, tüm dünyayı sömürdüğünü dün söylemiştik bugün de 
söylüyoruz. Yukarıda ifade edilenler doğrultusunda açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, hakça adil bir 
paylaşımın olduğu, korkulardan ve kaygılardan uzak, güvenli, sağlıklı, savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya özlemiyle 
mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Kemal Zeki TAYDAŞ
Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Ali UĞURLU
Kimya Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Özden GÜNGÖR
Ziraat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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YEREL ÇEŞİTLER 
BİYOÇEŞİTLİLİĞİN 
VE KÜÇÜK AİLE 
ÇİFTÇİLİĞİNİN 
VAZGEÇİLMEZİDİR
“Çiftçilerin, köylülerin kullanmak istedikleri yerel çeşitlere 
kolaylıkla ve gerekirse ücretsiz olarak ulaşabilmeleri 
sağlanmalıdır. Bu onların hakkıdır ve bu hak kendilerine 
verilmelidir.”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yerel 
Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına 
Dair Yönetmelik” 19 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Yönetmeliğin amacı özetle tarla bitkileri, bağ-
bahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait ticareti yapılacak 
yerel çeşitlerin kayıt altına alınması ve yerel çeşitlerin genetik 
erozyonlarını engellemek olarak ifade ediliyor.

2006 yılında çıkan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile 
bitkisel ve tarımsal özellikleri belirlenerek kayıt altına alınan 
çeşitlere ait tohumluklar dışındaki tohumlukların üretimi ve 
ticareti yasaklanmıştı. ODA’mızın da içinde yer aldığı duyarlı 
çevreler tarafından o dönemde “tohum yaşamdır, yaşam 
bizimdir” denilerek; çiftçilerimizin kendi yerel tohumunu ve 
çeşitliliğini giderek kaybedeceği, biyolojik çeşitliliğimizin 
ve zengin tarımsal ürün desenimizin tek tipleştirileceği, 
gıda güvenliğinin, güvenli gıdaya erişme hakkının 
ortadan kalkacağı endişeleri dile getirilmişti. O günden 
bugüne ülkemizde ve dünyada yaşananlar, uluslararası 
tarım şirketlerinin dünyayı gıda üzerinden yönetme ve 
biçimlendirme amaçları doğrultusundaki ticari birleşmeleri 
ve uygulamaları, ülkemiz insanı için duyulan kaygıyı, tüm 
dünya için geçerli kılmaktadır.

Tüm bu olumsuzluklara karşın, 5553 sayılı yasanın, ticarete 
konu olmamak ve şahsî ihtiyaç miktarı ile sınırlı kalmak 
kaydıyla, çiftçiler arasında yapılacak tohumluk değişimine 
istisna tanıyan hükmü çerçevesinde ülkemizin dört bir 
yanında düzenlenen “Tohum Takas Şenlikleri” büyük ilgi 
gördü. Tohumculuk Kanunu ile getirilen istisnanın bir 
yönetmelik düzenlemesiyle kaldırması hukuken elbette 
mümkün olmamakla birlikte, düzenleme içinde kaygıya yol 
açacak, açıklamaya muhtaç kimi konular yer almaktadır. 
Bunlardan biri Yönetmeliğin amaçları içinde yer alan, yerel 
çeşitlerinin “genetik erozyonlarını engellemek”  gerekçesidir. 
Yüzyıllardır üretilen, seleksiyon yoluyla ıslah edilmiş, 
bulundukları yöreye uyum sağlamış, bugüne kaybolmadan 
ulaşmış bir tohumluk için bu gerekçe ne kadar doğrudur?

Yönetmelik neler getiriyor?

Yönetmelikle getirilen düzenlemeyle yerel çeşit 
tohumluklarının çoğaltımı ve ticaretine, yerel çeşit kayıt 
listesine kaydolması halinde izin verilmektedir. Bu amaçla 
kayıt yaptırmak üzere başvurabilecekler olarak, ilgili olmak 
kaydıyla; meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamu H. Haliloğlu
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araştırma kuruluşları, yerel idareler ve üniversiteler belirtilmektedir. Başvuru sahipleri arasında çiftçiler veya kooperatifler 
gibi çiftçi örgütlerinin yer almaması dikkat çekicidir. Sayılan kuruluşlar içinde örgütsel ve mali olanakları ile en güçlüsü 
olan yerel idarelerin (belediyeler), “ilgili olmak kaydıyla” ibaresi dikkate alındığında, sürecin içinde mi dışında mı olacağı 
uygulamada ortaya çıkacak. Sivil toplum örgütleri ile kast edilenin hangi kuruluşlar olduğu açık olmamakla birlikte, 
5553 sayılı yasayla tohum piyasasına hakim olan, kullanılan yerel çeşitlere ticarete konu olmadığı için hakim olamayan 
tohum şirketlerinin, bu alana girişlerini sağlayan örgütler olabileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca meslek kuruluşları olarak 
Tohumcular Birliği ve Alt Birliklerinin süreçte ne şekilde etkin olacağı, tohum şirketleri için aracı bir rol mü üstleneceği 
ihtimali de göz önüne alınmalıdır. Tohumcular Birliği’nin yapısına baktığımızda bunun hiç de uzak bir ihtimal olmadığını 
söyleyebiliriz.   

Yönetmelik içinde yer alan bir diğer husus, yerel çeşit tohumluklarının üretimini yapacak başvuru sahiplerinin Tohumculuk 
Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde üretici/yetiştirici belgesi alması zorunluluğu getirilmiş 
olunmasıdır. Belirtilen yönetmelikte tohum yetiştirici belgesi alınması için; örtü altı sebzelerde en az bir dekar seraya, açık 
alan sebzelerde en az beş dekar ve tarla bitkilerinde en az on dekar araziye sahip olunması veya bu arazinin kiralandığını 
gösteren çiftçi kayıt sistemi kayıt belgesi gerekmektedir. Tohum üretici belgesi alınması için ise başvuru sahibinin tohum 
ürettiği bitki grubuna ait gerekli bina ve depoda kiracı veya mülk sahibi olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Üretici/yetiştirici belgesi alınması kapsamda belirtilen koşullar ve başvuru sahiplerinin meslek kuruluşları, sivil toplum 
örgütleri, kamu araştırma kuruluşları, yerel idareler ve üniversiteler olduğu dikkate alındığında, Yönetmeliğin 
uygulanabilirliği tartışmalı hale gelmektedir. Bu koşulların yanında, sunulan hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen 
belgeler karşılığında ödenecek olan başvuru inceleme ücreti, tescil ücreti, üretim izni ücreti, standart tohumluk kayıt 
ücreti, genetik kaynaklar kayıt ücreti, sertifikasyon hizmetleri ücreti (tarla kontrolleri ücreti, laboratuar kontrolleri ücreti, 
belgelendirme ücreti), etiket ücreti, yayın ücretleri ve diğer ücretler yapıları itibari ile olayın ticari boyutundan ziyade, yerel 
çeşitlerin korunması ve üretilmesine odaklanması beklenen başvuru sahipleri açısından önemli bir sorun alanı olacaktır.

Yönetmelik yerel çeşitleri korumaktan ziyade,  onları ticari bir faaliyetin konusu haline getirmektedir. Her ne kadar kaydı 
yaptıran ve idameyi sağlayana “inhisari/mutlak yetkiler” verilmediği belirtilse de, tohumlar üzerinde bir sahiplik durumu 
ortaya çıkmaktadır. Oysaki beklenen, hastalık ve zararlılar açısından gerekli kontrollerin yapılması koşuluyla yerel çeşitlerin 
korunması ve çiftçilerin, köylülerin bunları üretip, satışını serbestçe yapabilmesine olanak sağlanmasıydı.

Çıkarılan yönetmelik yerel çeşitlerin ticaretine izin veriyor gibi görünmekle birlikte, istenilen koşulların sağlanarak üretim 
yapılmasının zorluğu nedeniyle, yasaklama fiilen devam edecektir. Öte yandan 5553 sayılı yasanın çıktığı dönemde yerel 
çeşitlerin ticaretinin yapılması durumunda uygulanan 10 bin TL’lik idari para cezası, güncel miktarı ile 24 bin TL’yi aşmıştır. 
Bu kadar yüksek para cezaları bulunurken,  yeni yapılan düzenlemenin uygulanabilirlik sorunu da göz önüne alındığında, 
yönetmeliğin niçin çıkarıldığı sorusu akıllara gelmektedir.

Son dönemlerde yerel tohumlarının önemine ilişkin olarak toplumda ortaya çıkan ilgi ve özellikle GDO’lu tohumlar 
nedeniyle insan sağlığına yönelik risklerin yarattığı endişe, kamuoyunu tatmin edecek adımların atılması beklentisinin 
artmasına yol açmıştır. Bu nedenle Bakanlığın yerel çeşitlerin ticaretine belli koşullarda izin verir gibi yaparak, kamuoyunda 
pozitif bir algı yaratmayı amaçladığı düşünülebilir. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın çeşitli sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan etkinliklerde ve röportajlarında dile getirdiği, “ata 
tohumlarımıza sahip çıkılması”, herkesin “Bölgelerindeki yerli tohumların peşine düşmesi, onları ekip, çoğaltması” önerileri 
nedeniyle bir şeyler yapılıyor görünmek istenmesinin, Yönetmeliğin çıkarılmasında bir etkisi olmuş mudur, bilemiyoruz.

Yapılması gereken ne olmalıdır?

Yerel çeşitlerin biyoçeşitliliğin bir parçası olarak görülüp, bunların çoğaltılması ve ticareti önündeki engellerin kaldırılması 
gerekir. Kayıt altına alınmış tohumlukların kullanımı tarımsal desteklemelerle teşvik edilirken, çiftçi hala destekleme 
kapsamı dışında kalan yerel bir çeşidi kullanıyorsa, bunu tercih etmesinin mutlaka bir gerekçesi vardır. Hiçbir çiftçi zarar 
edeceği bir ürünü yetiştirmek için, uygun olmayan tohumluğu kullanmaya devam etmez. Kamunun kayıt altına alınmış 
tohumlukları desteklemesi bir noktaya kadar anlaşılabilir. Ancak teşvik edilmeyerek tercih edilmesi zorlaştırılan yerel 
çeşitlere, ticareti engellenerek ikinci bir engel çıkarılması anlaşılır değildir. Yerel çeşitlerin farklı yerlere taşınmasından 
kaynaklı hastalık ve zararlı endişesi varsa, bunu yerel çeşitlerin ticaretini yasaklayarak değil, gerekli önlemleri alarak 
gidermek daha rasyonel bir yaklaşım olacaktır.

Kamuya düşen görev; yerel çeşitleri ticaretin konusu yaparak, özel kişi veya kurumlarca kayıt altına alınmasını sağlamak 
yerine kamu yararını, sürdürülebilir üretimi, biyoçeşitliliğin korunmasını ve gıda güvencesini göz önüne alarak, yerel çeşitleri 
araştırma enstitüleri, TİGEM veya bu konuda görevlendireceği kurumları aracılığı ile kayıt altına almak olmalıdır. Kayıt altına 
alınan yerel çeşitler ülkenin ve insanlığın ortak varlığı olarak tescil edilmelidir. Bu çeşitlerin hastalık ve zararlı taşıma riskleri 
göz önüne alınarak, üretimde kullanılabileceği alanlar belirlenmeli, gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. 
Çiftçilerin, köylülerin kullanmak istedikleri yerel çeşitlere kolaylıkla ve gerekirse ücretsiz olarak ulaşabilmeleri sağlanmalıdır. 
Bu onların hakkıdır ve bu hak kendilerine verilmelidir. Yerel çeşitlerin zirai karantina açısından denetimleri Bakanlık 
tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilmeli, üretimleri hiçbir ek belgeye ihtiyaç duymadan yapabilmelidir. Bu kapsamda 
bir üretim, aynı zamanda yerel çeşitlerin yerinde korunması (in-situ) yaklaşımına da katkı yapacaktır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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YEREL ÇEŞİTLER ORTAK VARLIĞIMIZDIR 
ŞİRKETLERE DEVREDİLEMEZ

14 Kasım 2018

TMMOB Ziraat Mühendisleri Genel Merkezinde 13 Kasım 2018 günü aşağıdaki kurumlar bir araya gelerek “Yerel Çeşitlerin 
Kayıt Altına alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik” görüşülmüştür.

Anayasamızın 168. Maddesine göre tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yönetmelikte 
tanımlanan yerel çeşit kavramı Anayasamızda 168. Maddede tanımlandığı biçimiyle tabii servet niteliğindedir. Tabii 
servetlerin özel mülkiyete konu edilmesi mümkün değildir. Sadece kanunla nasıl kullanılacağı düzenlenebilir. Bu 
yönetmelik yerel çeşitleri ticaret yoluyla özel mülkiyete konu etmiştir. Bu anlamıyla Anayasanın 168. Maddesine açıkça 
aykırıdır. Yerel çeşitler üzerinde ister sivil toplum kuruluşu ister meslek kuruluşları yoluyla tescil ya da kayıt altına alarak 
özel mülkiyete konu edilemezler. Yerel çeşitlerin kayıt ve koruma altına alınması Anayasal anlamda da bir zorunluluk ve 
bir ödevdir. Yıllardır bu alanda yerel çeşitlerin koruma altına alınmasına ilişkin bir kayıt ve koruma sistemi “bilinçli olarak 
hayata geçirilmemiştir.” Bu yönetmelik yerel çeşitlerimizin orijinini koruma altına alan değil ticarete konu eden bir kayıt ve 
tescil sistemidir. Kamu adına yerel çeşitleri kayıt altına alarak koruyan bir düzenleme ve uygulamaya ihtiyaç vardır. Ancak 
getirilen bu ticari sistem yerel çeşitleri Anayasaya aykırı bir biçimde ticarete ve özel mülkiyete konu etmektedir.

Bu yönetmelikle getirilen kayıt ve tescil sistemiyse, sertifikasyona tabi, üretici belgesine bağımlı, alt birliklere üyeliğe 
eklemlenmiş ve tohumluk üretimi sınırlandırılmış bir sistem kurmaktadır. Bu sistem, adil ve eşit olmayan bir tarımsal ticari 
sistem kurmakta ve tekelleşmiş şirketleri korumaktadır. Bu düzenleme ile tarımsal üretimde küçük çiftçiyi korumayan, 
tarımsal üretimde fiyat mekanizmalarına dâhil olamayan, gıda üretiminde tüm üretimi ve denetimi tekelleştiren ve 
gıda kontrolünü şirketlere veren bir üretim sistemi ortaya çıkartmaktadır. Bunun sonucunda, çiftçilerin binlerce yıldır yerel 
çeşitlere dayalı gerçekleştirdiği üretimi gerçekleştiremeyecek, aile işletmeleri dağıtılacaktır. Tohum takas etkinliklerinde 
değiş tokuş edilen tohumları değiş tokuş eden sivil toplum kuruluşları da, tescil sahipleri tarafından dava tehdidiyle 
karşı karşıya bırakılacaktır. Bu nedenle,  servetin yönetmelik yoluyla elden çıkarılmasına toplumun sessiz kalmayacağını 
düşünüyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI-TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI-TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI-TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ-TARIM ORKAM SEN

TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ-ÇİFTÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU-TÜM KÖY SEN-TEMA ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ-(TÜKODER) TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ-(TÜDEF)  TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

(T.H.D)TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ-ARÇEP EKOLOJİ BİRLİĞİ-GDO’YA HAYIR PLATFORMU

Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ (A.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl.)-Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN (A.Ü. Ziraat Fak.Tarla Bit.Böl.)

“ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMA’YA RAZI ETMEK’’
Dünya fındık üretimi yaklaşık 750 bin tondur. Bunun 2018 verilerine göre 540.000 tonunu yani % 72 sini biz 
üretiyoruz. 2017 yılında ise üretimimiz 670.000 tondur. Yani 2018 yılında 2017 yılına göre 130.000 ton daha az 
üretim oldu. Bununda en büyük nedeni kuraklık, zamansız dolu ve yağışlar ile fındık hastalık ve zararlılarıdır.

Uzun yıllar ortalamasına göre fındık üreticisi ürününün en az % 70’ini Ağustos-Eylül-Ekim aylarında satar. Geçen 
yıl dolar ortalama 3,5 lirayken, üreticinin fındığını ortalama 10-11 liradan sattı. Bu yılda ortama 11-12 liradan 
şirketlere verdi. Bu yıl ise fındığın kilogram maliyeti 13-13,5 lira olmuşken ve dolar 6 liraya yakınken hükümetin 
ekim ayı sonunda fındık fiyatını 14-14,5 kg/TL olarak lütuf gibi açıklaması bir anlam ifade etmemektedir. 
Çünkü çok az üreticinin elinde fındık kalmıştır. Şirketler üreticinin elindeki fındığı çoktan almıştır. Yani “Atı Alan 
Üsküdar’ı Geçmiştir.’’ Mevcut olan iktidar ve buna bağlı TMO, her zaman ki gibi üreticinin yanından daha çok 
şirketlerin yanında olmuştur. Ayrıca gübre %120 zamlanmışken Bakanın %10 gübre desteğini açıklaması da 
üretici açısından bir anlam ifade etmemektedir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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TARIMSAL ÜRÜNLERDE İTHALATÇI POLİTİKALARA DEVAM

300 BİN TON YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SIFIR 
GÜMRÜKLE İTHAL EDİLECEK

27 Aralık 2018

Resmi Gazete’nin 5 Haziran 2018 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yağlık Ayçiçeği tohumu 
ithalatında Gümrük vergisi oranı %27’den, %13’e düşürülmüştü. 26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30.06.2019 tarihine kadar ithal edilecek  300.000 ton yağlık ayçiçeği tohumu için Gümrük 
vergisi oranı sıfıra düşürüldü.  

2017 yılında 610 bin ton Yağlık Ayçiçeği tohumu ithalatı gerçekleştirildi. 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde ise bu miktar 
553 bin ton oldu. Ayçiçeği tohumu ithalatının %90’ından fazlası Bulgaristan, Moldova ve Romanya’dan gerçekleştiriliyor. 

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatı (Ton)

 Ülkeler

2014 2015 2016 2017 2018*

Miktar % Miktar (Kg) % Miktar % Miktar % Miktar %

Bulgaristan 99.866 18,37 55.675 17,12 48.585 13,30 87.417 14,32 94.543 17,09

Moldova 203.059 37,36 216.369 66,52 172.754 47,30 222.243 36,39 228.604 41,32

Romanya 169.119 31,11 34.182 10,51 55.998 15,33 39.773 6,51 199.975 36,14

Rusya 50.559 9,30 17.997 5,53 48.555 13,29 227.364 37,23 2.842 0,51

Ukrayna 17.875 3,29 1.045 0,32 2.797 0,77 30.350 4,97 321 0,06

Diğer Ülkeler 3.098 0,57 0 0,00 36.534 10,00 3.517 0,58 26.980 4,88

Toplam 543.574 100,00 325.268 100,00 365.223 100,00 610.664 100,00 553.265 100,00

Kaynak TUİK (*Ocak-Ekim)

Yağlık Ayçiçeği tohumu ithalatı için 2017 yılında 307 milyon dolar ödenirken, 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde 224 
milyon dolar ödendi.

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatı ($)

 Ülkeler
2014 2015 2016 2017 2018*

Değer % Değer % Değer % Değer % Değer %

Bulgaristan 70.224.163 18,32 38.034.353 17,66 31.581.241 13,49 44.567.700 14,53 39.089.869 17,48

Moldova 137.369.111 35,84 141.476.423 65,70 109.104.253 46,62 111.711.319 36,43 92.218.473 41,24

Romanya 127.359.702 33,23 22.729.845 10,56 36.424.751 15,56 19.809.503 6,46 80.071.158 35,81

Rusya 33.998.710 8,87 12.261.752 5,69 32.128.615 13,73 112.857.737 36,80 1.290.556 0,58

Ukrayna 12.056.348 3,15 834.428 0,39 1.419.270 0,61 15.495.987 5,05 102.856 0,05

Diğer Ülkeler 2.224.807 0,58 0 0,00 23.382.268 9,99 2.234.575 0,73 10.842.307 4,85

Toplam 383.232.841 100,00 215.336.801 100,00 234.040.398 100,00 306.676.821 100,00 223.615.219 100,00

Kaynak TUİK (*Ocak-Ekim)

Ülkemiz yağlık ayçiçeği ithalatı yanında, ayçiçeğini küspe ve tohum formlarında da ithal ediyor. Bu kapsamda yapılan 
ithalat için 2017 yılında 1.2 milyon dolar, 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde de 831 milyon dolar ödendi.
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Ayçiçeğinin Değişik Formlarının İthalat Miktarı (Ton)

YIL Tohum Yağ** Küspe Toplam

2014 556.909 829.157 772.794 2.158.860

2015 340.326 798.170 799.676 1.938.172

2016 382.329 738.405 781.671 1.902.406

2017 640.442 660.682 965.137 2.266.261

2018* 626.723 419.288 722.232 1.768.243

Kaynak TUİK (*Ocak-Ekim)

**Yağlık ayçiçeği miktarı ile olan farklılık, gümrük vergisi sıfıra indirilen 1206.00.91.0019 GTİP numaralı Kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu 
grubundaki diğer ayçiçekleri ile 1206.00.99.0019 GTİP numaralı çerezlik olanlar dışındaki diğerleri olmasından kaynaklanmaktadır.

Sıfır gümrükle ithalata izin verilmesi, son yıllarda önemli artış göstererek, 2017 yılında 2 milyon ton civarına ulaşmış olan 
ayçiçeği üretimimizi olumsuz yönde etkileyecek, yerli üretime ve üreticimize zarar verecektir. Yetkilileri bir kez daha 
ithalatın kolaycılığına kaçmak yerine, üretimi destekleyecek önlemlerin alınması konusunda adımlar atmaya davet 
ediyoruz.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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HABER GLOBAL  “GÜNÜN 
NABZI” PROGRAMI

Haber Global TV’de, 
Osman GİRGİN tarafından 
sunulan “Günün Nabzı” adlı 
programa, ODA Başkanımız 
Özden GÜNGÖR, 10 Ekim 
2018 Çarşamba günü 
saat:18.15’te telefon 
bağlantısı ile katıldı.

Programda: Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nca Türk 
Gıda Kodeksi Buğday Unu 
Tebliği’nde yapılan değişiklik 
ele alındı.

KANAL B “GÜNCEL” 
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, 30 Ekim 2018 Salı 
günü saat:16.00’da, Kanal 
B’de Emre SAKLICA’nın 
sunduğu “Güncel” adlı 
programın canlı yayın 
konuğu oldu.

Programda Başkanımız: 
“Açıklanan fındık 
fiyatlarının sonuçları, 
girdi maliyetlerinde ki 
artışın üretime etkileri, 
kooperatifçiliğin önemi, 
lisanslı depoculuğun 
geliştirilmesinin gerekliliği, 
icra takibine takılan 
köylünün durumu, hal 
yasasının fiyatlara etkileri, 
sulama alanlarının 
arttırılması, hayvancılık ve 
süt sektörünün sorunları” 
konularında ODA’mız 
görüşlerini açıkladı.

ULUSAL KANAL İLE 
RÖPORTAJ

Ulusal Kanal Muhabiri 
Doğukan ÇOBAN 6 Kasım 
2018 Salı günü, Genel 
Başkanımız Özden GÜNGÖR 
ile bir röportaj yaptı.

Röportajda Başkanımız; 
“Çiftçilerin tarımsal kredi 
borçları, ülkemizde tarıma 
ayrılan desteğin bütçeye 
oranı, ithalat karşılığında 
başka ülke çiftçilerinin refahı 
için aktarılan para miktarı 
ve icra takibine takılan 
Türk çiftçisinin durumu” 
konularında ODA’mız 
görüşleri açıkladı.

Barış YURTERİ tarafından 
kayıt altına alınan röportaj 
aynı gün saat:18.30’da 
Ana Haber programında 
yayınlandı.   

KANAL B “GÜNE BAKIŞ” 
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR, 12 Kasım 2018 
Pazartesi günü saat: 
09.30’da,  Kanal B TV’de 
Nebi ÖZDEMİR tarafından 
sunulan “Güne Bakış” adlı 
programın canlı yayın 
konuğu oldu.

“Türkiye’de et ve gıda 
fiyatlarının artışı” konusunun 
ele alındığı programda 
Başkanımız; ülkemizin 
hayvan varlığı, et üretimin 
artan nüfus karşısında 
yetersizliği, ithalat rakamları, 

girdi maliyetleri ve gıda 
fiyatlarının düşmesi 
konusunda çözüm 
önerilerimizi açıklayarak, 
“Bakanlık tarım politikalarını 
oluştururken sadece rant 
odaklı kesimlerin fikirleri 
almak yerine, her kesimin 
fikrini alarak, ortak akıl ile 
çözüm yolları üretmelidir. 
Aksi takdirde 2019-2020 
yıllarında ülkemizde gıda 
fiyatları çok daha yüksek 
olacaktır.” Dedi. 

BEREKET TV “GÜNDEMİN 
BEREKETİ” PROGRAMI

15 Kasım 2018 Perşembe 
günü saat: 09.00’da, 
Genel Başkanımız Özden 
GÜNGÖR Bereket TV’de 
Okan POTUK tarafından 
sunulan “Gündemin 
Bereketi” adlı programın 
canlı yayın konuğu oldu.

Programda Başkanımız: 
“Türkiye’nin Tarım Politikaları, 
Küresel İklim Değişikliği 
Karşısında Üretim 
Planlamasının Gerekliliği, 
Artan Girdi Maliyetlerinin 
Tarımsal Üretime Etkileri, 
Borç Batağında ki Çiftçiler,  
Üreticiye Verilen Desteklerin 
Amacına Uygun Olarak 
Verilmesinin Önemi, Yem 
Fiyatlarında ki Artış ve Mera 
Alanlarımızın Azalması 
Sonucunda Artan Et 
Fiyatları, İthalatta ki Artış, 
Ziraat Fakültesi Sayısı Sürekli 
Artarken İş Bulamayan 
Meslektaşlarımız Durumu 
ile Yerel Çeşitlerin Kayıt 
Altına Alınması, Üretilmesi 
ve Pazarlamasına Dair 
Yönetmelik” konularında 
ODA’mız görüşlerini açıkladı.

HABER TÜRK İLE 
RÖPORTAJ

Haber Türk Muhabiri 
Fatmanur BOYLU, 20 Kasım 
2018 Salı günü Genel 
Başkanımız Özden GÜNGÖR 
ile bir röportaj yaptı.

Röportajda Başkanımız; 
Patates ve soğan 
fiyatlarındaki artışın 
nedenleri, bu ürünlerde 
tespit edilen hastalıkların 
insan sağlığına-tüketime 
ve ihracata etkileri ile tarım 
ürünlerinin depolanma 
koşulları hakkında bilgi verdi.

Hamza CANBOLAT 
tarafından kayıt altına 
alınan röportaj 21 
Kasım 2018 tarihinde 
Haber Türk TV’de haber 
programlarında yayınlandı.  

KANAL B “BİZİM 
TOPRAKLAR” PROGRAMI

Kanal B de meslektaşımız 
Duygu SOLAKOĞLU 
tarafından hazırlanılıp 
sunulan “Bizim Topraklar” 
adlı programın ilk konuğu 
ODA Başkanımız Özden 
GÜNGÖR oldu.

2 Aralık 2018 Pazar günü 
saat:11.30 da yayınlanan 
programda Başkanımız: 
Ülkemizde bitkisel ve 
hayvansal üretimde 
karşılaşılan sorunlar, 
desteklemeler ve çözüm 
yolları konusunda ODA’mızın 
görüşlerini iletti.

GÖRSEL BASIN
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KANAL B “GÜNE BAKIŞ” PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR; 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat: 
09.30’da,  Kanal B TV’de Nebi ÖZDEMİR tarafından sunulan “Güne Bakış” 
programına katılarak “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” hakkında ODA’mız 
görüşlerini dile getirdi.

Euronews: Türkiye’nin Yurt Dışında Tarım Arazisi Kiralaması 
Ülke İçinde Betonlaşmayı Artıracak - 12 Eylül 2018

Gazete Duvar: ZMO Başkanı Güngör: “Çiftçi Allah Ne 
Verdiyse” Diyerek Üretim Yapacak” - 15 Eylül 2018

Kanal B Haber: Tarım Alanları % 1,5 Küçüldü - 17 Eylül 2018

Yeni Asya: Çiftçi ve Esnaf da Zorda - 18 Eylül 2018

Akdeniz Gerçek: Borç Batağındaki Üreticiye Arazi Satmaya 
Çalışıyorlar! - 19 Eylül 2018

Sol Haber: Türkiye’de Tarım Böyle Bitti: Arpayı İthal Etmeye 
Muhtaç Hale Geldik - 21 Eylül 2018

Aydınlık Gazetesi: Çiftçi Gübre Atamaz Hale Geldi 
25 Eylül 2018

Oda TV: Milli Parklar “Madenciye” Emanet - 04 Ekim 2018

Oda TV: 84 Yıllık Merkez Cemaat Vakfına mı Devredildi? 
04 Ekim 2018

Hürriyet Gazetesi: Ekmeğin Kalitesini Düşürecek Tebliğ 
09 Ekim 2018

T24 İnternet Gazetesi: Ekmeğin Kalitesini Düşürecek Tebliğ - 
10 Ekim 2018

Milliyet Gazetesi: Ambarları Yabancılar Dolduruyor 
11 Ekim 2018

Evrensel Gazetesi: Vatandaşların Yüzde 20’si Açlık Sınırının 
Altında! - 16 Ekim 2018

Oda TV: Bu Rakamları Görünce Domates Niye 10 Lira Daha 
İyi Anlayacaksınız - 17 Ekim 2018

Birgün Gazetesi: Çevre Sorunları ve Gıda Krizi 
19 Ekim 2018

Hasat Türk: Tarımda Karamsar Tablo - 20 Ekim 2018

Gıda Hattı: Türkiye’nin Tarımdaki Güncel Durumu: Karamsar 
Bir Tablo - 20 Ekim 2018

Sözcü Gazetesi: Çırpılar Termik Santrali’nde “Yürütmeyi 
Durdurma” Kararı - 24 Ekim 2018

Sözcü Gazetesi: Danıştay Savcısından Emsallik Tespit 
25 Eylül 2018

Hürriyet Gazetesi: Arıcılar: Tarım İlaçları Yasaklansın... Yılda 
150 Bin Kovan Ölüyor - 28 Ekim 2018

Cumhuriyet Gazetesi: Donuyoruz - 03 Kasım 2018

Cumhuriyet Gazetesi: Telafisi İmkânsız - 09 Kasım 2018

Cumhuriyet Gazetesi: Yiğitlik Gösteriniz! - 10 Kasım 2018

Hasat Türk Gazetesi: “Yerel Çeşitler” Düzenlemesine Farklı 
Yorum - 09-15 Kasım 2018

Evrensel Gazetesi: 17 Kurum ve Bilim İnsanından Yerel 

Tohum Yönetmeliğine Karşı Açıklama - 14 Kasım 2018

Yeniçağ Gazetesi: Buğday Üretiminde Sıkıntı Büyük 

19 Kasım 2018

Gerçek Gündem Gazetesi: Tarımda Felaket Tablosu! 16 

Yılda Ne Değişti? - 20 Kasım 2018

Evrensel Gazetesi: Depo Basarak Fiyat Düşmez, Soğan 

Kurur! - 24 Kasım 2018

Hasat Türk Gazetesi: Yerel Çeşitlere Sahip Çıkıldı 

16-22 Kasım 2018

Zafer Gazetesi: Yok Soğanın Cücüğü!... 29 Kasım 2018

Yeni Çağ Gazetesi: Hükümete Hal Yasası Uyarısı! 

02 Aralık 2018

Antalya Gündem Gazetesi: Tarım Ranta Kurban 

03 Aralık 2018

Başkent Gazetesi: “Yerel Çeşitlilik ve Gıda Güvenliğimiz 

Korunmalı”- 03 Aralık 2018

Hürriyet Gazetesi: Kapıdan Döndüler - 04 Aralık 2018

Oda Tv: Arjantin Nohutuyla Çorum Leblebisi - 03 Aralık 2018

Diken Gazetesi: Uzman Ziraatçiden Uyarı: İlaçlı Meyve Yeteri 

Kadar Beklenmeden Sofraya Geliyor - 04 Aralık 2018

Cumhuriyet Gazetesi: Uzman Ziraatçiden İlaçlı Meyve 

Uyarısı: Yeteri Kadar Beklenmeden Sofraya Geliyor 

04 Aralık 2018

Yeni Mesaj Gazetesi: Ayçiçeği İthalatı Yüzde 500 Arttı 

04 Aralık 2018

Birgün Gazetesi: Ürünler Sofraya İlaç Kalıntısıyla Geliyor 

06 Aralık 2018

Evrensel Gazetesi: Artık Ekilmeyen Tarım Arazileri Belçika 

Büyüklüğünde - 08 Aralık 2018

Hayvan Sağlığı Dünyası Dergisi: Hayvancılıkta İthalat Ve 

Sorunlar Devam Ediyor- 2018 Özel Sayı

Ulusal Kanal: Ziraat Mühendislerinden Önemli Uyarı 

14 Aralık 2018

YAZILI BASIN
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ADANA
TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası Adana Şube Meclisi 
24 Eylül 2018 tarihinde 
Şubemiz Akın Özdemir 
Konferans salonunda 
toplandı. Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN’ın açılış 
konuşması ile başlayan 
toplantıda; Şubemizin 
mevcut durumu, Oda/
Üye ilişkileri, bölge tarımının 
sorunları, tarım toprakları 
ve ekonomik krizin tarım 
sektörüne yansıması 
hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nde okuyan ZMO-
GENÇ üyeleri okulun açılış 
haftasında stant kurarak 
okul ve Ziraat Mühendisleri 
Odası’nı gençlere tanıttı. 
Mühendislik öğrenimine 
yeni başlayan genç 
meslektaşlara öğrenim 
hayatında karşılaşacakları 
her türlü sorunda GENÇ-
ZMO’nun yanlarında 
olacağını ifade ederek 
TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası çalışmaları hakkında 
bilgi verdiler.  Stant 
çalışması yapan GENÇ-
ZMO üyelerini ziyaret 
eden Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN gençlerle 
sohbet ederek meslek 
deneyimlerini aktardı. 

Bilirkişilik Temel Eğitimi’nin 
ikincisi 27 -30 Eylül 2018 
tarihlerinde gerçekleştirildi.  
Dr. Ali Volkan ÖZGÜVEN ve 
Ramazan KARAKOÇ’un 
eğiticiliğinde başlayan 
eğitime 15 ziraat mühendisi 
katıldı.

Tarım danışmanları vize 
eğitimi kapsamında 
“Sürdürülebilir Tarımda 
Bitki Besleme” konulu 
seminer ODA’mız Akın 
Özdemir Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine 
Dair Yönetmeliğin 
17. Maddesine göre, 

sertifikaların üç yılda bir 
vize ettirilmesi ve vize 
başvurusu yapan sertifika 
sahibinin, üç yıl içerisinde, 
tarımsal konularda en 
az iki eğitime katıldığını 
belgelemesi gerekmektedir. 
Bu kapsamda Doç. Dr. 
Bülent Erenoğlu tarafından 
“Sürdürülebilir Tarımda 
Bitki Besleme” semineri 
gerçekleştirildi.

10 Ekim Ankara Katliamının 
3’üncü yıl dönümüne 
yaşamını yitiren 103 kişi 
Adana Garı önünde yapılan 
anma etkinliği ile anıldı. 
DİSK, KESK, Adana Tabip 
Odası, TMMOB ve siyasi 
partilerin katıldığı eylemde 
yurttaşlar Ankara’da 
sadece 10 Ekim’de 
hayatını kaybedenlerin 
yakınları dışındakilerin 
anma için alana 
girmesinin engellenmesine 
tepki gösterdi. Hayatını 
kaybeden yakınlarının ve 
arkadaşlarının fotoğrafını 
taşıyan vatandaşlar hızlıca 
verilen ve kamu görevlilerini 
davaya dâhil etmeyen 
yargı kararına rağmen 
adalet mücadelesine 
devam edeceklerini 
söylediler. 

Ziraat Mühendisleri Odası 
Adana Şube Yönetim Kurulu 
ve Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nde okuyan 
ZMO-GENÇ üyesi öğrenciler 
tanışma yemeğinde 
buluştu. Tanışma yemeğinin 
açılış konuşmasını yapan 
Adana Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN, TMMOB 
örgütlülüğü ve ZMO 
çalışmaları hakkında genç 
mühendis adaylarına 
bilgi vererek ODA’mızın 
her zaman yanlarında 
olduğunu bilmelerini istedi.

Tarım danışmanları vize 
eğitimi kapsamında 
“Böceklerde Direnç ve 
Yönetimi” konulu seminer 
Akın Özdemir Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair 
Yönetmeliğin sertifikaların 
vize ettirilmesi kapsamda 
Prof.Dr. Serdar SATAR 
tarafından “Böceklerde 
Direnç ve Yönetimi” konulu 
semineri gerçekleştirildi.

Tarımsal Üretim ve 
Sorunları Forumu’nun 
açılış konuşmasını yapan 
Şube Başkanımız Abdullah 
DOĞAN, tarımın insanlığın 
toplu hayata geçişinde 
büyük bir rol üstlendiğini 
ifade ederek, Taş Devri 
süresince bulunan avcı 
toplayıcı toplulukların, yerini 
tarımla uğraşan insanlara 
bırakması, toplumları 
ve devletleri ortaya 
çıkarmıştır, dedi.  Sanayi 
Devrimi’ne kadar tarımın, 
insanlığın temel geçim 
kaynağı olduğuna vurgu 
yapan Doğan, 1980’li 

yıllara gelinceye kadar 
kendi kendine yetebilen 
bir tarımsal üretimi olan 
ülkemizin artan bir hızla 
ithalatçı konuma geldiğini 
söyledi. Doğan konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Türkiye’de 
2000 yılında 92 milyon 
dekar alanda buğday 
ekimi yapılırken, 2017 
yılında 77 milyon dekar 
alanda buğday ekimi 
yapılmıştır. Aynı dönemde 
49 milyon ton buğday 
ithal edilmiş, karşılığında 
13 milyar dolar ödemiştir. 
Bu yılın ilk yarısında 3 
milyon ton buğday ithal 
edilerek 634 milyon dolar 
ödemiştir.” Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN’ın açılış 
konuşmasının ardından, 
Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL 
“Arazi Mülkiyeti - Emek 
İlişkileri Bağlamında Tarım, 
Gıda ve Açlık”, Arş. Gör. 
Burhan Özalp “Bir Serbest 
Dönüşüm Hikâyesi: Türkiye 
Tarımı”, Dr. Mehmet Nazım 
DİNÇER “Buğday Islahı” 
Berkemal Tuncer “Tarımsal 
Üretimin Tarihsel Geçmişi”, 
Mustafa ALTIOKKA “Küba’da 
Tarımsal Üretim ve Gıda 
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Paylaşımı”  sunumlarını 
yaptılar. 

Genç Ziraat Mühendisleri 
Çalışma Alanlarını Tanıyor 
panelinin açılış konuşmasını 
yapan Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN, 
Ülkemizde 129’u devlete 
ait olmak üzere 201 
üniversite ve bu üniversiteler 
bünyesinde de 1329’u 
devlet üniversitelerinde 
olmak üzere 1784 
fakülte bulunduğunu, 
40 üniversitede ziraat 
mühendisliği eğitimine 
yönelik kurulmuş fakülte 
olduğunu belirtti. Puan 
türlerinde yapılan yeni 
düzenleme ile geçmişte 18 
farklı puan türü varken, 5’e 
düştüğünün bilgisini veren 
Doğan, eşit ağırlık puan 
türünden öğrenci alan 
Tarım Ekonomisi programı 
dışındaki Ziraat Mühendisliği 
programlarının sayısal 
puan türünden öğrenci 
aldığı bilgisini verdi. 2018 
yılında kontenjan açılan 
ziraat fakültesi sayısının 
değişmediğine de vurgu 
yapan Doğan, şöyle 
konuştu: “Program sayısı 
145’den 169’a, kontenjan 
4.791’den 5.498’e çıkarken, 
yerleşen öğrenci sayısı 
4.730’dan, 4.081’e, doluluk 
oranı %98’den %74’e 
düşmüştür. İki fakülte Tarım 
Bilimleri ve Teknolojileri 
Fakültesi, beş fakülte Ziraat 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
bir fakülte Tarım ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi; geri 
kalan 31 fakülte ise Ziraat 
Fakültesi adını taşımaktadır.” 
Araştırma görevlisi olmak 
için gerekli olan şartlardan 
bahsetti. Önemli olanın 
insanın istediğinin peşinden 
gitmesi olduğunu vurguladı. 
Bu süreçte koşulların zor 
olabileceğini ama bunları 
aşmak için insanın çaba 
sarf etmesi gerektiğini 
vurguladı. En önemli işleri 
yapamayanların en iyi 
bahaneleri üretenlerin 
olduğuna dikkat çekti.

TÜYAP Kongre Merkezi’nde 

düzenlenen Adana’da 
12’nci Uluslararası Tarım 
Fuarı’na katıldık TÜYAP 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen fuarın açılışına 
Adana Valisi Mahmut 
Demirtaş, Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Hüseyin 
Sözlü, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 
Muhammet Ali Tekin, TÜYAP 
Anadolu Fuarları A.Ş. Genel 
Müdürü Cihat Alagöz, 
Adana Şube Başkanımız 
Abdullah DOĞAN, üreticiler 
ve firma sahipleri katıldı.

KESK’in 15 Aralık 2018 günü 
düzenlediği ‘Yoksulluğa, 
İşsizliğe, Geleceksizliğe 
Karşı’ mitingde bir araya 
gelen yurttaşlar krizin 
yükünün emekçilere fatura 
edilemeyeceğini hep bir 
ağızdan haykırdı. KESK’in 
düzenlediği mitinge DİSK, 
TMMOB, Türk-İş’e bağlı 
TÜMTİS Sendikası, Adana 
Tabip Odası, Adana Barosu 
gibi meslek örgütleri de 
destek verdi. Oda olarak 
krizin faturasını kabul 
etmediğimizi yüksek sesle 
haykırıp TMMOB pankartı 
arkasında mitinge katılarak 
destek olduk.

ANTALYA
21 Eylül 2018 tarihinde, CHP 
Antalya İl Başkanı Ahmet 
KUMBUL ve İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri, CHP Antalya 
Milletvekilleri Çetin Osman 
BUDAK ve Aydın ÖZER 
Şubemizi ziyaret ettiler. 
Ziyarette, tarım ve ekonomi 
değerlendirildi. Antalya’da 
üreticiden tüketiciye kadar 
tüm tarım paydaşlarının 
yaşadığı sorunlar dile 
getirildi, çözüm önerileri 
görüşüldü.

29 Eylül 2018 tarihinde, 
Şubemizde Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. 
Mustafa ERKAN tarafından 
“Bahçe Ürünlerinde Kalite 
ve İhracata Etkisi” konulu bir 
seminer verildi. Seminere 
katılan 20 meslektaşımıza 
sertifika düzenlendi.

4 Ekim 2018 tarihinde, 
Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü son sınıf 
öğrencilerine, “Sektörel 
İlişkiler Dersi” kapsamında 
bir seminer verildi. Seminere 
konuşmacı olarak Yönetim 
Kurulu Üyemiz Uzman Tarım 
Danışmanı İbrahim AKBULUT 
katıldı. Seminer de Antalya 
Şubemizin faaliyetleri ve 
tarım danışmanlığı hakkında 
bilgiler verildi.

6-9 Ekim 2018 tarihlerinde, 
Şubemizde Temel Bilirkişi 
Eğitimi gerçekleştirildi. 
Akdeniz Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dr. Öğretim 
Üyesi Selin Sert SÜTÇÜ ve 
Ziraat Mühendisi Mehmet 
ERDEM’in eğitmen olarak 
katıldığı eğitime toplam 23 
kişi katıldı. 24 saatlik eğitimi 
tamamlayan katılımcılara, 
ODA’mız tarafından katılım 
belgesi düzenlendi.

10 Ekim 2018 tarihinde, 
Şube Başkanımız Vural 
ŞAHİN, Ankara Gar Katliamı 
için, TMMOB, KESK, DİSK, 
Antalya Emek ve Demokrasi 

güçleri tarafından 
düzenlenen anma 
programına katıldı.

18 Ekim 2018 tarihinde, 
ZMO Genç tanışma 
etkinliği düzenledi. 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nde yapılan 
etkinliğe yeni meslektaş 
adaylarımız katıldı. Şube 
Yönetim kurulumuzun da 
katıldığı etkinlikte, Şube 
Başkanımız Vural ŞAHİN, 
meslektaş adaylarımıza 
ZMO örgütlülüğü ve Şube 
çalışmaları ile ilgili bilgiler 
aktardı.

29 Ekim 2018 tarihinde, 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda, Şube 
Başkanımız, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, ZMO-GENÇ 
temsilcilerimiz ve üyelerimiz 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
yapılan törene katıldılar.

10 Kasım 2018 tarihinde; 
Şube Başkanımız Vural 
ŞAHİN, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, üyelerimiz ve 
ZMO-GENÇ üyelerimiz, 
10 Kasım da Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen 
törene katılarak Atatürk 
Anıtı’na çelenk sundular.
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12 Kasım 2018 tarihinde, 
şubemizde ZMO-GENÇ 
seçimi gerçekleştirildi. 
Seçime ZMO-GENÇ üyesi 
21 öğrenci katıldı. Seçim 
sonucunda, ZMO-GENÇ 
Başkanlığına Ahmet Deniz 
NAR, yardımcılığına da 
Özlem ÇORAYLI ve H. 
Seyithan SEYİDOĞLU seçildi.

24-25 Kasım 2018 
tarihlerinde, Genel 
Merkezimiz tarafından 
Ankara’da gerçekleşen 
XI. Öğrenci Kurultayı’na 
katıldık. Kurultaya, Ziraat 
Fakültesinden, Antalya ZMO 
Genç üyesi H. Seyithan 
SEYİDOĞLU ve Ezgi TAŞKINER, 
danışmanları Dr. Öğretim 
Üyesi Sevda ALTUNBAŞ, 
Su Ürünleri Fakültesinden, 
Antalya ZMO Genç üyesi 
Zeynep ZABUN ve Atahan 
SAĞAZ, danışmanları Dr. 
Öğretim Üyesi Olgaç 
GÜVEN katıldı. 

28 Kasım- 01 Aralık 2018 
tarihlerinde, Antalya’da 
düzenlenen, Growtech 
18. Uluslararası Sera, 
Tarım Teknolojileri ve 
Hayvancılık Ekipmanları 

Fuarı’na katıldık. Antalya 
ve Türkiye genelinden pek 
çok üyemiz, ZMO-GENÇ 
üyelerimiz, sektör paydaş 
temsilcileri standımızı ziyaret 
etti.

AYDIN
31 Eylül 2018 Çarşamba 
günü düzenlenen İKK 
toplantısında sorunlarımızı 
tartıştık. Şube Başkanımız 
tarafından ODA’mızın ve 
TMMOB ye bağlı odaların 
sorunları anlatıldı. İlimizde 
bulunan oda temsilcilerine 
birlik çağrısı yapılarak 
toplantı sonlandırıldı.

5 Ekim 2018 Cuma günü, 
Sarıgöl Ziraat Odası’nın 
daveti üzerine Manisa 
ZMO Şube önceki Başkanı 
İbrahim DEMRAN’ın 
moderatörlüğünde Sarıgöl 
ve çevresinde kurulacak 
jeotermal enerji santrallerinin 
çevreye vereceği zararları 
konusunda bilgilendirme 
yapıldı. Bilgilendirme 
toplantısına; Manisa 
Şube Başkanımız Müjgan 
ŞENAY, Dr. Metin AYDIN, Av. 

İsmail TÜRKBAY, Buharkent 
Ziraat Odası Başkanı 
Naim ÖZDAMAR ve üzüm 
üreticileri katıldılar.

9 Ekim 2018 Salı günü, 
Aydın Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Kızılcaköy’de 
kurulan jeotermal çadırı 
ziyaret ettiler. Aydın 
ilinde elektrik üretmek 
amacıyla kurulan jeotermal 
santrallerinin tarıma 
zararlarını Yönetim Kurulu 
Üyemiz II. Başkan Prof.Dr. 
Engin ERTAN yörede yaptığı 
araştırma ile örnekleyerek 
anlattı. Çiftçilerimizin 
sorularına yönetim kurulu 
üyelerimiz ayrı ayrı yanıt 
verdiler.

13 Ekim 2018 Cumartesi 
günü danışmanlık vize 
eğitimi düzenlendi. Tarım 

ve Orman Bakanlığının 
sertifikalarının geçerlilik 
süresinde eğitim almayan 
üyelerimize, Şube 
Başkanımız Mahmut Nedim 
BARIŞ tarafından; Küresel 
ısınma, su kaynakları ve 
tarım üzerine etkileri, basınçlı 
sulama sistemleri konulu 
eğitim verildi. Bir günlük 
eğitime on dört üyemiz 
katıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 
günü, Aydın ili merkez 
Kızılcaköy’de kurulacak 
jeotermal enerji santrali 
yapımı için oluşturulan ÇED 
toplantısına katıldık. Halkın 
protesto ettiği toplantıda 
zaman zaman tansiyon 
yükseldi. Konuşmacıların 
sesleri ıslıklarla kesildi. 
Toplantı amaca uygun 
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olarak sonlandı. 3 Kasım 
2018 Cumartesi günü 
üyelerimiz ile beraber 
çevre mitingine katıldık. 
Aydın ilinde yaşanan 
çevre kirliliği ve tarımda 
oluşan olumsuzlukları 
protesto etmek amacıyla 
düzenlenen yürüyüş ve 
basın açıklamasına katılarak 
katkı sağladık.

9 Kasım 2018 Cuma günü, 
Aydın İli Yenipazar ilçesinde 
yapılan toplantıda son 
yıllarda tarımda ve sağlıkta 
karşılaşılan sorunlar anlatıldı. 
Şube Başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ ve geçmiş 
yıllarda Tabip Odası Başkanı 
Dr. Metin AYDIN tarafından 
Menderes Havzası’nda 
yaşanan tarımdaki ve 
sağlıktaki olumsuzluklar 
anlatıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 
günü, Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu 
(KESK) Genel Sekreteri 
Ramazan GÜRBÜZ 
önderliğinde Genel Merkez 
yönetim Kurulu üyeleri ve 
Aydın KESK’e bağlı sendika 
başkanları şubemizi ziyaret 
ettiler. Ziyaret sırasında 
Şube Başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ile ülke ve 
odalarımız ile ilgili sorunlar 
hakkında görüş alışverişinde 
bulundular.

16-19 Ekim ve 13-16 Kasım 
2018 tarihleri arasında 
Şubemizde Bilirkişi Temel 
eğitimi yapıldı. Av.Doç.
Dr. Serkan ÇINARLI ve 
Şube başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ tarafından 
konular anlatılırken, eğitime 
değişik meslek gruplarından 
yirmi üç kursiyer katıldı. 
Katılımcılara eğitimciler 
tarafından “Bilirkişi nitelikleri, 

ödevleri ve etik ilkeleri 
ile rapor yazımı usul ve 
esasları” anlatılmıştır.

17 Kasım 2018 Cumartesi 
günü, İzmir Elektrik 
Mühendisleri Odası 
tarafından düzenlenen 
İzmir Bölgesi Enerji formuna 
katıldık. 16-17 Kasım 2018 
tarihlerinde yapılan formda 
katılımcılar tarafından 
elektrik, mimari ve kentsel 
dönüşüm konularında bilgi 
verilirken Şube Başkanımız 
Mahmut Nedim BARIŞ 
“Aydın İli Jeotermal 
uygulamalarının Tarıma 
etkileri” konu başlıklı sunum 
yaptı.

6 Aralık 2018 Perşembe 
günü, İzmir TV de “2018 
yılında Türkiye ve Dünyada 
Tarım” konulu programa 
Şube Başkanımız Mahmut 
Nedim BARIŞ katıldı. 
Ege Ünv. Ziraat Fakültesi 
öğretim üyesi Prof.Dr. Harun 
Reşit UYSAL’ın sunduğu 
programa Şube Başkanımız: 
2018 yılında Dünya’da 
ve ülkemizde tarımı 
masaya yatırıldı. Genelde 
yaşanan sorunlar, çiftçi 
desteklemeleri ve üretimde 
karşılaşılan sorunlar 
anlatılırken, özelde Aydın 
ilinde tarımda yaşanan 
olumsuzlukları anlattı.

8 Aralık 2018 Cumartesi 
günü daha önce 
danışmanlık belgesi alan 
ancak vize eksik üyelerimiz 
ve meslektaşlarımız için bir 
günlük eğitim düzenledik. 
On üç kişinin katıldığı 
eğitimde “pamukta yeşil 
gübre” ve “vermikompost” 
konuları Şube Başkanımız 
Mahmut Nedim BARIŞ 
tarafından anlatıldı.

BALIKESİR 
19 Eylül 2018 tarihinde, 
AKOB Bileşenleri olarak 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri ile ilgili toplantıya 
Balıkesir Şube Başkanımız 
katıldı.

19 Eylül 2018 tarihinde, 
19 Eylül Gaziler Günü 
programına Şube 
Başkanımız katıldı.

2 Eylül 2018 tarihinde, 
Mimarlar Odasında 
düzenlenen Mutat 
AKOB Toplantısı’na Şube 
Başkanımız katıldı.

15 Ekim 2018 tarihinde, İKK 
Bileşenleri olarak Tabipler 
Odası’nın düzenlediği 
“Doktorlar Ölmesin” konulu 
basın açıklamasına Şube 
Yönetim kurulu olarak 
destek verildi.

25 Ekim 2018 tarihinde, 
Toprak Koruma Kurulu 
Toplantısı’na Şube 
Başkanımız katıldı.

12 Kasım 2018 tarihinde, 
Tabipler Odasında 
yapılan KHK ile atılan 
sağlık çalışanlarını 
engelleyen yasa ile ilgili 
basın açıklamasına Şube 
Başkanımız katıldı.

30 Kasım 2018 tarihinde, 
Toprak Koruma Kurulu 
Toplantısı’na Şube 
Başkanımız katıldı.

04 Aralık 2018 tarihinde, 
AKOB bileşenleri olarak 
krize karşı emeğimize, 
mesleğimize haklarımıza 
sahip çıkıyoruz konulu 
toplantıya Şube Başkanımız 
katıldı.

11 Aralık 2018 tarihinde, 

Mimarlar Odası’nda AKOB 
bileşenleri olarak yerel 
yönetimler ve kentleşme 
konulu panel yapılması 
konusunda yapılan 
toplantıya Şube Başkanımız 
katıldı.

BURSA 
19 Eylül 1979 İş Bırakma 
Eyleminin 39. Yıldönümünde 
19 Eylül TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü 
nedeniyle TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu bileşeni 
Odalar tarafından BAOB 
Ortak Salonunda basın 
açıklaması yapıldı. Basın 
açıklamasına Odamız 
adına Şube Başkanımız 
Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU 
katıldı.

57. Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Personel Eğitimimizi 19-20-
21 Eylül 2018 tarihlerinde, 
58. Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Personel Eğitimimizi 19-20-
21 Ekim 2018 tarihlerinde, 
59. Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Personel Eğitimimizi 16-17-
18 Kasım 2018 tarihlerinde, 
60. Biyosidal Ürün Uygulayıcı 
Personel Eğitimimizi 05-06-
07 Aralık 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirdik. Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Enerji Sistemleri 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Kamil ALİBAŞ, Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Orkun 
Barış KOVANCI, Bursa Tabip 
Odası Denetleme Kurulu 
Üyesi Dr. Serdar CEYLAN 
ve Üyemiz İlker DURMUŞ 
tarafından Şubemiz eğitim 
salonunda gerçekleştirildi. 
57. eğitimimize 34 kursiyer, 
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58. eğitimimize 26 kursiyer, 
59. eğitimimize 27 kursiyer, 
60. eğitimimize ise 30 
kursiyer katıldı.

25 Eylül 2018 tarihinde, 
Bursa’nın Karacabey 
İlçesi Bakırköy Kabalık 
mevkiinde gerçekleştirilen 
Tarla Günleri etkinliğinde 
Türkiye’de ve dünyada 
sürekli gelişmekte olan akıllı 
tarım uygulamaları, insansız 
traktör ve akıllı sensör 
teknolojileri, drone ile tarla 
tespiti gibi en son yöntemler 
uygulamalı olarak çiftçilere 
gösterildi. Etkinlikte ayrıca, 
tarımın gelişimi ve büyümesi 
için çalışan tohum, gübre, 
bitki besleme, koruma ve 
tarımsal mekanizasyon 
ile traktör firmalarının en 
yeni ürünleri ve teknolojileri 
de çiftçilerin beğenisine 
sunuldu. Tarla Günlerine 
Odamız adına Şube 
Başkanımız Doç.Dr. Erkan 
YASLIOĞLU ve Şube 2. 
Başkanımız Dr. Fevzi 
ÇAKMAK katıldılar.

29 Eylül 2018 tarihinde, 
Şubemizin düzenlemeyi 
planladığı mesleki etkileşim 
toplantılarının birincisi Şube 
Yönetim Kurulu üyemiz 
Özkan SARIOĞLU tarafından 
“Tarım ve Tarıma Dayalı 
İşletmelerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği” konusunda 
gerçekleştirildi. Bursa Tabip 
Odası toplantı salonunda 
düzenlediğimiz toplantıya 
Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve üyelerimiz 
katıldılar. 

Bursa 16. Uluslararası Tarım, 
Tohumculuk, Fidancılık ve 
Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 
11. Uluslararası Hayvancılık 
ve Ekipmanları Fuarı eş 
zamanlı olarak 09-13 Ekim 
2018 tarihlerinde Bursa 
TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. 
Odamızın stand açtığı 
fuarda üyelerimiz, 
öğrenciler ve çiftçilerimiz ile 
bir araya geldik.

16 Ekim Dünya Gıda 
Günü kapsamında Bursa 
Şubemiz, TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi ve TMMOB Kimya 
Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi olarak ortak basın 
açıklaması düzenledik. 
16 Ekim 2018 tarihinde 
Bursa Akademik Odalar 
Birliği (BAOB) ortak toplantı 
salonunda gerçekleşen 
basın açıklamasını TMMOB 
Gıda Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı Lale 
YILDIZ basın ve kamuoyu ile 
paylaştı. Basın toplantısına 
Şube Başkanımız Doç.
Dr. Erkan YASLIOĞLU, 
2. Başkanımız Dr. Fevzi 
ÇAKMAK, Saymanımız 
Serkan DURMUŞ ve 
üyelerimiz katıldılar.

Bursa Şubemizin ZMO-
GENÇ Temsilciği tarafından 
20 Ekim 2018 tarihinde; 
Anıtkabir, 1. TBMM 
(Kurtuluş Savaşı Müzesi) 
ve Ulucanlar Cezaevi 
Müzesi’nin ziyaret edildiği 
“29 Ekim Cumhuriyet ve 
Ata’ya Bağlılık Gezisi” 

gerçekleştirildi. Geziye 45 
Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi öğrencimiz ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hasan KAYIN katıldı.

Şubemiz tarafından 20 Ekim 
2018 tarihinde “Meyvecilikte 
Budama, Aşılama ve 
Terbiye Sistemleri” eğitimi 
düzenlendi. Eğitim üyemiz 
Hasan VATANSEVER 
tarafından Bursa Şubemiz 
toplantı salonunda 42 
katılımcı ile gerçekleştirildi.

3 Kasım 2018 tarihinde, 
Nilüfer Beşevler Dernekler 
Yerleşkesi’nde Sosyal 
Demokrasi Derneği 
Bursa Şubesi tarafından 
“Ülkemizde Tarım Politikaları 
ve Tarımın Geleceği Paneli” 
gerçekleştirildi. Panelde 
oturum başkanlığını önceki 
dönem Şube Başkanımız 
İlhan DEMİRÖZ yaparken 
Şube Başkanımız Doç.Dr. 
Erkan YASLIOĞLU ve önceki 
dönem Şube Başkanımız 
Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY 
konuşmacı olarak katıldılar 
ve Türkiye tarımının durumu 
ile ilgili görüşlerini paylaştılar.

5-8 Kasım 2018 tarihlerinde 
üyelerimize ve diğer 
katılımcılara yönelik 
Bilirkişilik Temel Eğitimi 
düzenledik. 20 katılımcı ile 
gerçekleşen eğitimimizi 
eğitmenlerimiz Av.Dr. 
Kazım GÜLTEKİN ve Ziraat 
Yüksek Mühendisi Taner 

GÜLER tarafından verildi. 
Bileşeni olduğumuz TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından 12 
Kasım Düzce Depreminin 
yıldönümü dolayısıyla 12 
Kasım 2018 tarihinde saat 
12.30‘da Bursa Akademik 
Odalar Birliği (BAOB) 
ortak salonunda basın 
açıklaması gerçekleştirdi. 
Basın açıklamasına Şube 
Başkanımız Doç. Dr. Erkan 
YASLIOĞLU ve üyelerimiz 
katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü’nün 7 bölge 
ve merkezde yapmayı 
planladığı “Atıl Tarım 
Arazilerinin Üretime 
Kazandırılması ve Arazi 
Bankacılığının Kurumsal 
Altyapı ve Mevzuat 
Hazırlama Çalıştayı” Bursa İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde 19-20 
Kasım 2018 tarihlerinde 
Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda gerçekleştirildi. 
Çalıştaya Odamız adına 
Şube Başkanımız Doç.Dr. 
Erkan YASLIOĞLU katıldı.

24 Kasım 2018 tarihinde 
düzenlediğimiz Bitki 
Koruma Ürünlerinin İçeriği, 
Yapısı ve Formülasyon 
Tipleri Eğitimimiz Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü 
öğretim üyesi Doç.Dr. Nabi 
Alper KUMRAL tarafından 
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verildi. Şube eğitim 
salonumuzda gerçekleşen 
eğitime 19 üye ve öğrenci 
üyemiz katıldı.

25 Kasım 2018 tarihinde 
düzenlediğimiz Etki 
Mekanizmalarına Göre 
Pestisitlerin Sınıflandırılması 
Eğitimimiz Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü 
öğretim üyeleri Doç.
Dr. Himmet TEZCAN ve 
Doç. Dr. Nabi Alper KURAL 
tarafından verildi. Şube 
eğitim salonumuzda 
gerçekleştirilen eğitime 
25 üye ve öğrenci üyemiz 
katıldı. 

TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu TMMOB 
tarafından başlatılan 
“Krize Karşı Emeğimize, 
Mesleğimize ve Haklarımıza 
Sahip Çıkacağız!” 
kampanyasına 29 Kasım 
2018 tarihinde BAOB ortak 
toplantı salonunda yaptığı 
basın açıklaması ile destek 
verdi. Basın metni TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Ferudun TETİK 
tarafından okundu.

ODA’mız tarafından 
düzenlenen XI. Öğrenci 
Kurultayı 24-25 Kasım 2018 
tarihlerinde Ankara’da ZMO-
GENÇ, Ziraat-Su Ürünleri-
Balıkçılık Teknolojisi ve Tütün 
Teknolojisi Mühendisliği 
öğrencilerinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Kurultaya 
danışman olarak Saliha 
DORAK ile Şubemiz ZMO-
GENÇ Temsilcisi Eftal KOÇ 
ve öğrenci üyemiz Eda 
ÇELİK katılarak Meslek 
Odası (ZMO) Örgütlülüğü, 
Mezuniyet Sonrası 
Tamamlayıcı Eğitimler, Özlük 
Hakları, Mesleki Dayanışma 

başlığında hazırladıkları 
bilgileri 5. Oturumda 
katılımcılara aktardılar.

Şubemiz tarafından 
düzenlenmeye devam 
edilen mesleki etkileşim 
toplantılarının ikincisi 8 Aralık 
2018 tarihinde Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Biyosistem Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi 
Doç.Dr. Selçuk ARSLAN 
tarafından “Tarımda 
Dijitalleşme ve Yeni 
Gelişmeler” konusunda 
gerçekleştirildi. Bursa 
Akademik Odalar Birliği 
(BAOB) ortak toplantı 
salonunda düzenlediğimiz 
toplantıya Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ile 
üyelerimiz katıldılar.

11 Aralık 2018 tarihinde, 
Nilüfer Kent Konseyi 
tarafından 10 Aralık Toprak 
Ana Günü kapsamında 
“Toprak Ana Günü” etkinliği 
düzenlendi. Görükle Kapalı 
Pazar Alanı’nda düzenlenen 
etkinlikte Şube Başkanımız 
Doç.Dr. Erkan YASLIOĞLU 
açılış konuşmasını yaptı. 
Etkinliğe Şube 2. Başkanımız 
Dr. Fevzi ÇAKMAK ve 
üyelerimiz katıldılar.

DENİZLİ 

14 Eylül 2018 tarihinde, 
Denizli Acıpayam 
ilçesinde üye ziyaretleri 
gerçekleştirildi.

19 Eylül 2018 tarihinde, 
TMMOB Mühendis Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü için basın açıklaması 
yapıldı.

29 Ekim 2018 tarihinde, 
Cumhuriyet Bayramı 
etkinliklerine Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte katılım 
sağlandı.

31 Ekim 2018 tarihinde, 
Çivril ve Baklan ilçelerinde 
üyelerimizin bir kısmı ziyaret 
edildi.

4 Kasım 2018 tarihinde, 
TMMOB Denizli İl 
Koordinasyon Kurulu olarak 
İmar Değişikliği ile ilgili 
yapılan basın açıklamasına 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Gülhan SARUHAN katıldı.

5 Kasım 2018 tarihinde, 

Çal Ziraat Odası’nın yeni 
hizmet binası açılış törenine 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte katılım sağlandı.

10 Kasım 2018 tarihinde, 
Yazar Erhan ÜNAL ile 
konferans ve söyleşi 
programına Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve üyelerimiz ile 
katılım sağlandı.

24-25-26-27 Kasım 2018 
tarihleri arasında Şubemiz 
tarafından Bilirkişilik Temel 
Eğitimi 8.Grup Eğitimi 
düzenlendi. Eğitimci olarak 
Prof.Dr. Mehmet Merdan 
HEKİMOĞLU ve Gülhan 
SARUHAN katıldı. 

1 Aralık 2018 tarihinde, 
Tarımsal Danışmanlık Belgesi 
Vize Eğitimleri çerçevesinde 
“Meyve Bahçelerinde 
Entegre Mücadele” eğitimi 
düzenlendi. Eğitim sonunda 
katılımcılara sertifikaları 
verildi.
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ESKİŞEHİR
20 Eylül 2018 Perşembe 
günü, Eskişehir 8. Tarım 
Fuarı’na örgütümüzü ve 
mesleğimizi tanıtmak 
amacıyla stant açarak 
katıldık. Standa gelen 
ziyaretçilere ZMO 
örgütlülüğü ve faaliyetleri 
hakkında bilgi verildi. 
Birçok meslek kuruluşunun 
yer aldığı ve üyelerimizin 
katıldığı fuar 23 Eylül 2018 
Pazar günü sona erdi.

7 Ekim 2018 tarihinde, 
Tepebaşı Belediyesi Kırsal 
Hizmetler Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen 
3. Geleneksel Küçükbaş 
Çoban Festivali, Muttalip 
Mahallesi’nde bulunan 
Büyükşehir Belediyesi 
Hayvan Pazarı’nda 
düzenlendi. Festivale katılan 
Eskişehir Şube Başkanımız 
Levent ÖZBUNAR  “Bizler 
teknik personel olsak da her 
zaman çobanlarımız ile bir 
aradayız. Hep diyorlar milli, 
milli, milli… Ama biz kendi 
milli değerimiz olan tarımı 
ve hayvancılığı kaybedersek 
elimizde hiçbir şey kalmaz. 
O yüzden çobanlık mesleği 
çok önemli, artık çoban 
bulmak ise çok zor. Lütfen 
mesleklere sahip çıkalım 
ve çobanlarımıza gereken 
değeri verelim.” Dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 
günü, Eskişehir Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu 
Üyeleri, Nuray AKÇASOY 
başkanlığında yeni dönem 
planlama toplantısını 
gerçekleştirdi.

Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık İl Teknik 
Komitesi toplantısı 18 
Ekim 2018 tarihinde,  
Eskişehir Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya 
Şube Başkanımız Levent 
ÖZBUNAR ve Şube Yönetim 
Kurulu üyemiz Oğuzhan 
ULUCAN katıldı.

 20 Ekim 2018 tarihinde, 

Geleneksel 1. Sınıflar 
ZMO-GENÇ tanışma 
kahvaltısını ve toplantısını 
Şubemizde düzenledik. 
Ardından Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi ve Eskişehir 
Kent Konseyi tarafından o 
gün için Şubemize tahsis 
edilen otobüs ve rehber 
eşliğinde, şehrimize gelen 
1.sınıf ESOGÜ Ziraat Fakültesi 
Öğrencisi arkadaşlara 
önce Odunpazarı’nda 
bulunan Kurtuluş Müzesi, 
Cam Sanatları Müzesi, Bal 
Mumu Müzesi; Sonrasında 
Tepebaşı’nda bulunan 
Sazova Bilim, Sanat ve Kültür 
Parkı, Hayvanat Bahçesi 
Eti Sualtı Dünyası, Sabancı 
Uzay Evi; Bilim, Deney 
Merkezi tanıtım gezisi yaptık. 

22 Ekim 2018 tarihinde, 
Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Park Bahçeler 
Daire Başkanı meslektaşımız 
ve Odamıza büyük 
emekleri bulunan Eski 
Şube Başkanımız Mahmut 
İzzet EROL’u Yönetim 
Kurulu olarak makamında 
ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerimizi ilettik. 
Başarılarının devamını 
diledik. Sonrasında kurumda 
çalışan meslektaşlarımızla 
da sohbet ettik.  Ziyarette; 
Şube Başkanımız Levent 
ÖZBUNAR, 2.Başkanımız 
Utku ÇOLAK, Saymanımız 
Bekir DOĞAN, Eski Şube 
2.Başkanımız Eren ÇAĞDAŞ, 
önceki dönemler Şube 
Yazmanımız Ertuğrul 
ÇAKICIER ve Üyemiz 
Aleaddin ÇETİN hazır 
bulundu.

22 Ekim 2018 tarihinde, 
Eskişehir-Bilecik Veteriner 
Hekimleri Odasını Eskişehir 
Şubesi Yönetim Kurulu 
olarak ziyaret ettik. Yeni 
seçilen Başkan Mehmet 
KIZILİNLER ve Yönetim 
Kurulunu tebrik ederek 
başarılar diledik. Ziyarete 
Odamızı temsilen Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Levent 
ÖZBUNAR, Utku ÇOLAK, Bekir 
DOĞAN ve Sultan ANAR 
katıldı. Mesleki sorunların 

görüşüldüğü ziyaret çok 
verimli geçmiştir.

ZMO-GENÇ Eskişehir 
temsilcileri, Eskişehir Kent 
Konseyi’ni ziyaret etti. Kent 
Konseyi’nin birbirinden 
farklı konularda yaptığı 
çalışmaları dikkatle 
takip ettiklerini söyleyen 
gençler, ortak projelerde 
yer almaktan mutluluk 
duyacaklarını belirttiler.

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odasının 
Anemon Otelde 
düzenlediği plaket törenine 
Şube Başkanımız Levent 
ÖZBUNAR katıldı.

11 Kasım 2018 tarihinde, 
TMMOB Odaları olarak 
Eskişehir Büyükşehir 
Belediyemizin desteğiyle 
Anıtkabir’e Ata’mızı ziyarete 
gittik. Eskişehir Şubesi olarak 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda 
üyelerimiz ve aileleri, ZMO-
GENÇ Eskişehir üyelerimizin 
yoğun katılımıyla 
gerçekleşen ziyaret büyük 
beğeni topladı. Anıtkabir 
girişinden aslanlı yola 
kadar öğrencilerimiz ve 
üyelerimizin coşkuyla 
söyledikleri marşlar, Andımız 
tüm ziyaretçilerden 
alkışlarla büyük destek 
gördü. Üyelerimizin ve 
Öğrenci üyelerimizin 

birbiriyle kaynaşması adına 
düzenlediğimiz sosyal 
etkinlikler kapsamında 
Anıtkabir ziyareti tüm 
katılımcılarımızdan olumlu 
geri dönüşlerle sonuçlandı. 
Mesleğimiz ve üyelerimiz 
için Şube Yönetimi olarak 
elimizden geldiğinden 
fazlasını yapmaya devam 
edeceğiz.

Eskişehir Şubemizin Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Eskişehir İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü olarak göreve 
atanan Dr. Emine SEVER’e 
ziyarette bulundu. Meslek 
odamız, Eskişehir ’de ve 
ülkemizde hizmet veren 
meslektaşlarımız ve oda 
üyelerimiz adına samimi 
bir ortam içerisinde geçen 
ziyarette fikir alışverişi 
yapıldı ve bu durumun 
sürdürülebilir olmasının 
gerekliliğine dikkat çekildi. 
SEVER: Veteriner Hekimler 
ile Ziraat Mühendislerinin 
bir arada çalışmasının ülke 
tarım ve hayvancılığının 
geliştirilmesinde önemli 
olduğunu vurguladı. İl 
Müdürlüğü olarak her 
zaman TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası Eskişehir 
şubesi ile işbirliği içinde, 
çözüm odaklı proje ve 
çalışmalar yaparak, destek 
vermeye hazır olduklarını 
belirtti. Ziyarete Şubemizi 
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temsilen; Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Levent ÖZBUNAR, 
Utku ÇOLAK, Selma GÜDER, 
Bekir DOĞAN, Mert Erman 
ÖZEN ve Sultan ANAR katıldı.

Eskişehir Şubemiz tarafından 
17-18-19-20 Kasım 2018 
tarihleri arasında Bilirkişilik 
Temel Eğitimi düzenlendi. 
Eğitim Yrd.Doç.Dr. Özgür 
OĞUZ ve önceki dönemler 
Şube Başkanımız Mahmut 
İzzet EROL tarafından verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüz tarafından, 
Bakanlıkça yürütülen Kırsal 
Kalkınma Destekleri 2018 
Yılı Genç Çiftçi Projelerinin 
Desteklenmesi Programı 
kapsamında, Odunpazarı 
ve Tepebaşı İlçesi Genç 
Çiftçilerine Küçükbaş 
hayvanları törenle teslim 
edildi. 15 Kasım 2018 
tarihinde düzenlenen 
törene İl Tarım ve Orman 
Müdürümüz Dr. Emine 
SEVER, Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Dr. Sabri ÇAKIR, Odunpazarı 
Ziraat Odası Başkanı 
Hüseyin ŞEN, Eskişehir-Bilecik 
Veteriner Hekimler Odası 
Başkanı Mehmet KIZILİNLER, 
Eskişehir Şube Başkanımız 
Levent ÖZBUNAR, Damızlık 
Koyun-Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Mehmet 
KÖKSAL, Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği Temsilcisi, 
İl Müdür Yardımcıları, 
Şube-İlçe Müdürleri ve 
Teknik personeller ile Genç 
Çiftçilerimiz katıldı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü tarafından 
Bursa ilinde düzenlenen 
“Atıl Tarım Arazilerinin 
Üretime Kazandırılması İle 
Arazi Bankacılığı Kurumsal 
Altyapı Çalıştayı” açılış töreni 
Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası çok amaçlı toplantı 
salonunda yapıldı. Bursa’nın 
koordinatörlüğünde, toplam 
15 ilden temsilcilerin bir 
araya geldiği çalıştayın 
açılış törenine; Bursa 
Şube Başkanımız Erkan 

YASLIOĞLU, Eskişehir 
Şube Başkanımız Levent 
ÖZBUNAR, Bursa İl Tarım ve 
Orman Müdürü Hacı Dursun 
YILDIZ, BTSO Meclis Başkan 
Yardımcısı Murat BAYİZİT, 
Bursa Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Mehmet AYDIN, 
Bursa Tarım ve Orman İl 
Müdür Yardımcısı V. Erdoğan 
CEYLAN, Arazi Toplulaştırma 
ve Tarımsal Altyapı Şube 
Müdürlüğü Şube Müdür V. 
Ece ÖZEL CURA, Mudanya 
Ziraat Odası Başkanı Raif 
DÖNER, Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Senih YAZGAN, 
Eskişehir Odunpazarı Ziraat 
Odası Başkanı Hüseyin 
ŞEN, Tarım ve Orman 
Bakanlığının temsilcileri ile 
akademisyenler katıldı. 

Odunpazarı Kent Konseyi 
7.Bilgilendirme Genel 
Kurulu’nu Taşbaşı Kültür 
Merkezi Kırmızı Salonda 
gerçekleştirdi. Odunpazarı 
Kent Konseyi Başkanı 
İsmail Kumru’nun Divan 
Başkanlığı’nı yaptığı genel 
kurula Odunpazarı Belediye 
Başkanı Av. Kazım Kurt, 
Eskişehir Şube Başkanımız 
Levent ÖZBUNAR, TMMOB 
Odaları ve genel kurul 
üyeleri ile birçok gönüllü 
katıldı. Genel kurulda 
Kent Konseyi’nde yapılan 
faaliyetlerin sunumu 
gerçekleştirildi. Genel kurul 
sonrasında Prof.Dr. Korel 
Göymen, “Çağdaş Bir 
Katılım Aracı Olarak Kent 
Konseyleri” konulu söyleşisi 
gerçekleştirildi.

Eskişehir Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü Arazi 
toplulaştırma ve Tarımsal 

Altyapı Şube Müdürlüğüne 
Şube Müdür V. olarak 
atanan meslektaşımız 
Ece ÖZEL CURA’yı 
makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerimizi 
ilettik. Şube Başkanımız 
Levent ÖZBUNAR, Şube 
Saymanımız Bekir DOĞAN 
ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Sultan ANAR’ın bulunduğu 
ziyarette müdürümüze 
başarı dileyerek mesleğimiz 
hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk.

28 Kasım2018 tarihinde, 
Yönetim kurulu olarak 
Merkezi Çifteler’de bulunan 
Eskişehir Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği’ni 
ziyaret ettik. Birlik Başkanı 
Mehmet KÖKSAL bizlere 
kurum olarak yaptıkları 
ıslah çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Birlik ile birlikte 
Odamızla ortak projeler 
yapmamız hakkında fikir 
birliğine vardık. Ziraat 
Mühendislerinin Tarımın en 
önemli yapısı olduğunu ve 
meslektaşlarımızın daha 
aktif görevler almasını 
konuştuk. Ziyarette;  
Şube Başkanımız Levent 
ÖZBUNAR, Şube saymanımız 
Bekir DOĞAN ve aynı 
zamanda birlik müdürlüğü 
görevini de yapan Yönetim 
Kurulu üyemiz Mert Erman 
ÖZEN hazır bulundu.

İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüz destekleriyle 
2018 yılında kurulan 
Eskişehir Biçerdöverciler 
Derneği, biçerdöver 
paydaşlarını bir araya 
getirerek ortak akıl toplantısı 
düzenledi. 28 Kasım 2018 
tarihinde düzenlenen 
toplantıya Eskişehir 

Şube Başkanımız Levent 
ÖZBUNAR, Vali Yardımcısı 
Bekir Şahin TÜTÜNCÜ,  İl 
Tarım ve Orman Müdürü Dr. 
Emine SEVER, Bakanlığımız 
Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü Temsilcisi Ziraat 
Mühendisi Haluk EMİROĞLU, 
akademisyenler, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Şube 
Müdürü Ercan BAKIRTAŞ,  
Eskişehir Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Başkanı Halil 
ÜNAL, İl Müdür Yardımcıları, 
Şube Müdürleri ile ilimiz ve 
diğer illerden gelen çok 
sayıda biçerdöverci katıldı.

Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimiz; Şube Başkanımız 
Levent ÖZBUNAR, 
Saymanımız Bekir DOĞAN, 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Mert Erman ÖZEN’in katılımı 
ile Çifteler Sulama Birliği 
Müdürü meslektaşımız 
ve üyemiz Abdil BAYAR 
ile Çifteler Sulama 
Birliği Başkanlığına yeni 
atanan Murat TUZLUCA’yı 
makamında ziyaret 
ettiler. Çifteler Sulama 
Birliği Başkanı yapmayı 
planladıkları projelerde 
Oda’mızında yanlarında 
bulunmasının kendilerine 
güç katacağına dile 
getirdi. Yönetim Kurulu 
üyelerimiz için kurumlarında 
staj yapabilme imkânı 
tanımalarını talep ettiler. 
Ziyarette: Sulama yönetimi 
için ortak eğitimler yapılması 
için birlikte hareket etme 
kararı aldılar.
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GAZİANTEP
Gaziantep Şubemizde 6-7 
ve 13-14 Ekim 2018 tarihleri 
arasında tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık eğitimi verildi.

27-30 Ekim 2018 
tarihlerinde Bilirkişilik Temel 
Eğitimi düzenlendi.

Başkanımız Kenan SEÇKİN 
Doğuş Gazetesi’ne bir 
açıklaması yaparak, 
un ithalatının piyasayı 
rahatlatmayacağını 
belirterek, buğday ithalatını 
işaret etti. 

25 Ekim 2018 tarihinde, 
Şube Başkanımız Kenan 
SEÇKİN basın açıklaması 
yaparak, kentte bağcılığın 
bitme noktasına geldiğini 
söyledi.

Gaziantep Güneş 
Gazetesi’ne özel 
açıklamalarda bulunan 
Gaziantep Şube Başkanımız 
Kenan SEÇKİN, fıstık 
rekoltesinin söyledikleri 
rakamlara ulaştığını ifade 
etti. Seçkin, “Rekolte, bizim 
söylediğimiz rakamlara 
yaklaştı. Net bir açıklama 
yok ama edindiğimiz 
izlenimlere göre rekoltenin 
156-160 bin ton bandında 
olduğunu gösteriyor” dedi. 

23 Kasım 2018 tarihinde, 

altı dönemdir Şubemizin 
Başkanlık görevini yürüten 
Kenan SEÇKİN, AK 
Parti Oğuzeli Belediye 
Başkanlığı Aday Adaylığı 
için başkanlık görevini 
bıraktı. Şube başkanlığı 
devir teslim törenimiz basın 
mensuplarıyla beraber 
gerçekleşti. Yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı 
eskimeyen Başkanımız 
Kenan SEÇKİN’e teşekkür 
ederek, yeni Başkanımız 
Abdulkadir DENİZ’e başarılar 
dilendi.

HATAY
Şubemiz çalışmaları 
hakkında yerel basın, 
sosyal medya ve sahada 
çeşitli faaliyetlerle Odamız 
görüşleri temsil edildi.

Şubemizi ziyaret eden ve 
ilimize yeni atanan Tarım 
ve Orman İl Müdürü Ergün 
ÇOLAKOĞLU ile Odamız 
ve şubemiz çalışmaları 
Hatay Tarımına bakışımız 
ve meslektaşlarımızın 
sorunlarına ilişkin bilgi 
verildi. İl müdürlüğü olarak 
yapılması gerekenler 
hakkında karşılıklı görüş alış 
verişinde bulunuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte HATMEK Eğitim 
salonlarında MKÜ öğretim 
görevlileri ile birlikte çiftçilere 
ve meslektaşlarımıza yönelik 
eğitim çalışmaları “Su 
Sümbülü”, “Canavar Otu”, 
Akdeniz Meyve Sineği”, 
“Bağ Fidanı Yetiştiriciliği” gibi 
mesleki ve teknik konularda 
toplantılar yapılmış ve 
kamuoyu oluşturmaya 
çalışıldı.

İSTANBUL 
TÜİK’in yayımladığı 
Hayvansal Üretim 
İstatistiklerinde hayvan 
varlığımızdaki artışın 
ithalatla yakın ilişkisi 
bulunduğunu, dışa bağımlı 
olduğumuz girdilerdeki 
hızlı fiyat yükselmesi ve 
hayvancılığımıza olumsuz 
yansımalarını 15 Eylül 2018 
tarihli “Hayvan Varlığımız 
Artıyor” başlıklı basın 
açıklamamız vasıtasıyla 
kamuoyu ile paylaştık.

Türkiye tarımının ekonomi 
içerisindeki gerilemesi, 
tarım ürünleri ithalatının 
ihracatı rekor düzeyde 
geçmesi, çiftçinin ithalat 
ve girdi maliyetlerinin 
yüksekliği nedeniyle 
üretimden çekilmesi, gıda 
egemenliğimizi yeniden 
tesis etme yolunda 
yapmamız gerekenleri Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 16 
Eylül 2018 tarihinde Kanal B 
TV’ye değerlendirdi.

CHP Kadıköy İlçe Başkan 
Yardımcısı, Çevre Komisyonu 
Başkanı Ebru Hürcan KUMRU 
ve ekibi 17 Eylül 2018 
tarihinde Şubemize ziyarette 
bulundu. Gerek Kadıköy 
gerekse Türkiye çapında 
tarım, gıda, beslenme ve 
çevre konusunda ortak 
çalışmalar yapılması 
konuları görüşüldü.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, 18 Eylül 2018 
tarihinde Kanal B TV İstanbul 
birimi Haber Müdürü Levent 
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YILDIZ’ın hazırlayıp sunduğu 
Gündem Özel programına 
konuk oldu. Programda 
geçmişten günümüze tarım 
politikalarındaki değişim, 
bugünkü durum ve gıda 
egemenliğini tekrar tesis 
etmek için yapılması 
gerekenler tartışıldı.

Tarımsal girdilerde ithalata 
bağımlı olunması döviz 
kurundaki artışla birlikte 
üretim maliyetlerini hızla 
yukarı çekmekte, buna 
karşın arzuladığı emeğinin 
karşılığını alamayan çiftçi 
üretimden uzaklaşmakta, 
ithalat artmaktadır. Bu 
durumun 2019 yılında 
gıda egemenliğimize olası 
etkilerini Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Murat 
KAPIKIRAN 18 Eylül 2018 
tarihinde Kanal B TV’ye 
değerlendirdi.

Tarım politikalarının 
üretime negatif etkilerinin 
yanında ithalata bağımlı 
tarımsal girdi ve üretim 
maliyetlerinde döviz 
kuruyla birlikte yaşanan 
yükselme, serbest piyasa 
ekonomisinde üretici 
kazanamazken tüketicinin 
ürüne pahalıya ulaşması, AB 
Ortak Tarım Politikasının özü,  
ülkemizde üretici ve tüketici 
yararına atılması gereken 
adımları Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 19 Eylül 
2018 tarihinde Fox TV’ye 
değerlendirdi.

Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat KAPIKIRAN ekim 
ve tarım alanlarımızdaki 
daralma ile un fiyatları 
konusunda 20 Eylül 2018 
tarihinde Gazete Kadıköy’e 
değerlendirmelerde 
bulundu.

Hükümetin yayımladığı Orta 
Vadeli Programda yer alan 
erken uyarı sistemi, ürün 
gözetim mekanizması, milli 
birlik projesi ve atıl tarım 
arazilerinin tarımsal üretime 
kazandırılması amacıyla 
tesis edilecek kurumsal 
ve hukuki altyapı ile ilgili 
olarak Şube Başkanımız 

Ahmet ATALIK 22 Eylül 2018 
tarihinde Kanal B TV’ye 
değerlendirmede bulundu.

Kanal B TV’de Söz 
İstanbul’da programında 24 
Eylül 2018 tarihinde konuk 
olan Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat KAPIKIRAN Hazine ve 
Maliye Bakanı tarafından 
açıklanmış olan YEP (Yeni 
Ekonomi Programı)’nın tarım 
ve gıdaya ilişkin bölümlerini 
değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanının 
buğday ve arpa için 
açıkladığı prim desteği ile 
çiftçinin ürününün dünya 
fiyatlarından satın alınacağı 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile yapılan görüşme 
sonrası gübre fiyatlarında 
%15’e varan indirime 
gidileceği söylemlerini Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 25 
Eylül 2018 tarihinde Kanal B 
TV’ye değerlendirdi.

Üretim girdilerindeki artış, 
fiyatı hızla yükselen kırmızı 
etten halkımızın beyaz 
ete yönelimi, pazarlama 
kanalları ile marketlerin 
denetimsizliği ve fırsatçılık 
2018 yılında tavuk 
etinin %100’ün üzerinde 
artmasına neden oldu. 
Konuyu Şube II. Başkanımız 
Muharrem AKSOY 26 Eylül 
2018 tarihinde Kanal B TV›ye 
değerlendirdi.

Özelleştirilen şeker 
fabrikalarından Afyon, 
Bor ve Yozgat fabrikalarını 
alan Doğuş Gıda, Bor 
Şeker Fabrikasını aldığının 
ertesi günü Dişli ailesinin 
inşaat şirketine sattı. Artı 
TV›de Nazım ALPMAN ve 
Derya DİBLEN’in hazırlayıp 
sunduğu “Gün Başlıyor” 
programına 27 Eylül 2018 
tarihinde konuk olan 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK konu hakkında 
değerlendirmelerde 
bulundu.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, İstanbul Üniversitesi 
Su Bilimleri Fakültesi 2018-
2019 eğitim yılı açılış 
törenine katıldı. 28 Eylül 
2018 tarihinde yapılan 
açılış programında ATALIK 
iklim değişikliği kapsamında 
suyun önemi, su bilimi 
mühendislerine düşen 
zorlu görevler ve oda 
çalışmalarımız konularında 
bilgiler verdi.

TÜİK Dış Ticaret Verilerine 
göre 2018 Ocak-Ağustos 
döneminde tarım ürünleri 
dış ticaret açığımız 1,7 
milyar dolar oldu. 2015-16 
yıllarında 1 milyar dolar 
artı verirken 2017’de 729 
milyon dolar açık verdik. Bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre 2018 Ocak-Ağustos 

döneminde buğday 
ithalatımız %43, mısır 
%49, soya %26, ayçiçeği 
%15, canlı hayvan %125 
ve kırmızı et 20 kat artış 
gösterdi. Gerilemenin 
nedenlerini ve çözüm 
önerilerini Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 1 Ekim 2018 
tarihinde Kanal B TV’ye 
değerlendirdi.

Cem TV’de Şeyma 
DUMRUL’un hazırlayıp 
sunduğu “Çevre Dosyası” 
programına 2 Ekim 2018 
tarihinde konuk olan 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat KAPIKIRAN soğan ve 
patates üretiminde yaşanan 
sorunlar ve fiyatlara 
yansıması, şeker üretim 
kotalarının belirlenmesinde 
ki yetersizlikler, şeker 
fabrikalarının özelleştirilme 
süreci ve sonrasında 
yaşanan olumsuzluklar, 
gıda güvenliği açısından 
şarbon ve ithalata bağlı 
hayvancılığın fiyat artışına 
çare olmadığı, gübrede 
sağlanan indirimin fiyat 
artışının yanında bir şey 
ifade etmediği konularında 
bilgiler verdi.

Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat KAPIKIRAN yaşanan 
Şarbon vakasının nedenleri 
ve canlı hayvan ithalatları 
konularını 3 Ekim 2018 
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tarihinde Kanal B TV’ye 
değerlendirdi.

Cem TV’de Şeyma 
DUMRUL’un hazırlayıp 
sunduğu Çevre Dosyası 
Programına 3 Ekim 2018 
tarihinde konuk olan 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat KAPIKIRAN güncel 
tarımsal sorunlardan, 
şeker fabrikalarının satışı, 
şarbon, gübre fiyatları 
ve imar barışının tarım 
topraklarına etkileri konularını 
değerlendirdi.

Kanal Ekonomi TV’de 
Elif Aşlamacı ATTEPE’nin 
hazırlayıp sunduğu “Hayat 
Güvenilir Olsa” programına 
4 Ekim 2018 tarihinde konuk 
olan Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK ekmeğin ana 
maddesi buğdayda üretim 
ve kalite sorunları, un dış 
ticaretinde ülkemizin yeri ve 
kapasite kullanımı, tarımsal 
üretimimizi zora sokan 
faktörler, AB Ortak Tarım 
Politikasının temel ilkeleri 
konusunda bilgiler verdi.

Medya Haber TV’de Yusuf 
GÜRSUCU’nun hazırlayıp 
sunduğu “Ekolojik Yaşam” 
programına 7 Ekim 2018 
tarihinde konuk olan Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
ülkemizi ithalata bağımlı 
kılan tarım politikası, buna 

karşın AB’nin uyguladığı 
ortak tarım politikası ve 
tekrar üreten bir ülke haline 
nasıl gelebileceğimiz 
konularında bilgiler verdi.

Şubemiz tarafından Kadıköy 
Belediyesi Barış Manço 
Kültür Merkezinde 9 Ekim 
2018 tarihinde düzenlenen 
«Yerel Yönetimler ve Tarım» 
konferansı Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK ve Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt 
NUHOĞLU’nun açılış 
konuşmaları ile başladı. 
Ardından Silivri Belediye 
Başkanı Özcan IŞIKLAR 
verdiği konferansta Silivri›nin 
geleceğini çevre düzeni 
planı doğrultusunda 
ve tarımsal üretim 
çerçevesinde kurgulama 
ve ilçe halkını ikna etme 
süreçlerini, bu kapsamda 
kurulan Tarımsal Üretim 
ve Araştırma Merkezi 
faaliyetlerini, ilk özel tarım 
lisesinin kuruluşunu ve 
hedeflerini, tarımsal yüksek 
öğrenim konusunda 
ki atılımlarını, yerel 
yönetimlerin kırsal alan 
kalkınmasında ki gücünü 
örnekleri ile anlattı. Tarım 
Şube Müdürü, meslektaşımız 
Gözde GÖÇMEN ise 
çiftçiye tarımsal anlamda 
verdikleri destekleri belirtti. 
Şube Başkanımız Ahmet 

ATALIK tarıma, çevreye 
ve bu alanlarda faaliyet 
gösteren STK’lara verdikleri 
büyük katkılarından dolayı 
her iki belediye başkanına 
da meslek rozetimizi 
taktı. Mesleğimize 50 yılın 
üzerinde katkısı bulunan 
değerli meslek büyüğümüz 
Mustafa BATTALOĞLU’na 
hizmet plaketini Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
ve II. Başkanımız Muharrem 
AKSOY “Yerel Yönetimler ve 
Tarım” konferansı öncesi 
takdim etti.

Bütçeden 2018 yılı için 
ayrılan tarımsal destek 
14,5 milyar TL. Oysa Tarım 
Kanununa göre verilmesi 
gereken 34,5 milyar TL. 
Buna karşın Ocak-Ağustos 
döneminde buğday, mısır, 
soya, ayçiçek ve pamuk 
ithalatına ödenen dövizin 
TL karşılığı 15,1 milyar TL. 
Buna canlı hayvan ve et 
ithalatını da eklediğimizde 
20,5 milyar TL’ye ulaşıyor. 
Tarımımız desteklenmek 
yerine ithalat destekleniyor. 
Döviz rezervlerimiz 
çiftçimiz yerine ithalat 
yaptığımız ülke halklarının 
refahına kullanılıyor. 
Tarım desteklerinden 
faydalanmak için Çiftçi 
Kayıt Sistemine dâhil 
olmak gerekiyor. Son 
16 yılda sistemde kayıtlı 
çiftçi sayısı 2,8 milyondan 
2,1 milyona geriledi. 
Çiftçimiz hızla üretimi ve 
tarlaları terk ediyor, tarım 
arazileri betonlaşıyor. 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK konuyu 11 Ekim 
2018 tarihinde Fox TV’ye 
değerlendirdi.

Kesilen tavuk sayısı Ağustos 

ayında bir önceki aya göre 
%17,3, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %16,3, aynı 
süreler için tavuk eti üretimi 
de sırasıyla %17,6 ve %16,1 
azaldı. Toplanan inek sütü 
miktarı Ağustos ayında 
önceki yılın aynı ayına göre 
%11,3, ticari işletmelerin 
içme sütü üretimi %16,8 
arttı. Konuyu Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 12 
Ekim 2018 tarihinde Kanal B 
TV’ye değerlendirdi.

Şubemiz Dünya Gıda Günü 
dolayısıyla 16 Ekim 2018 
tarihinde “Eylemlerimiz 
Geleceğimizdir. 2030’a 
Kadar Sıfır Aç Bir Dünya 
Mümkün.” başlıklı 
basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada gıdanın insan 
yaşamındaki önemi, gerek 
tarımsal girdilerde gerekse 
gıda ticaretinde ulusötesi 
şirketlerin egemenliği, tarım 
politikamızdaki hatalar ile 
halkımızın kaliteli gıdaya 
daha makul fiyatlarla nasıl 
ulaşabileceği konularına yer 
verildi.

FAO’nun 2030 yılında 
dünyada aç insan 
kalmayacağı iddiasını Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 16 
Ekim 2018 tarihinde Kanal B 
TV’ye değerlendirdi.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK halkımıza güvenilir 
gıda sunma yolunda 
uygulanması gereken 
politikalar ve tüketicilerin 
birleşerek talepleriyle bu 
politikalara yön verme gücü 
konusunda 20 Ekim 2018 
tarihinde Kanal B TV›ye 
değerlendirmede bulundu.

TMMOB Gıda Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 
tarafından Kadıköy 
Belediyesi Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde 20 
Ekim 2018 tarihinde 
düzenlenen Dünya Gıda 
Günü Sempozyumu›nun 
ikinci oturumunda Şube 
Başkanımız Ahmet 
ATALIK, bitkisel üretim ve 
hayvancılık alanından 
üretim ve işleme, dağıtım 
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ve ithalat safhalarına kadar 
kontrollerde görev alan 
meslekler, gıda üreten 
ve yem işletmelerinin 
istihdam ettiği meslekler 
ve bu mesleklerin 
işbirliğinin önemi, tarım ve 
gıda alanında kuralların 
oluşmasında büyük etkisi 
olan ulusötesi şirketlerin 
tohum, tarım ilacı, gübre, 
hayvan sağlığı ilaçları, tarım 
makinaları, tarım ürünleri 
ticareti, yiyecek içecek 
pazarındaki egemenlikleri, 
bu alanlarda çalışan bilim 
insanlarının şirket finansmanı 
ile değil devlet kaynakları 
ile çalışmasının önemi, 
iklim değişikliğinin karşımıza 
çıkaracağı sorunlar ve 
bireysel olarak tüm bu 
sorunlarla başa çıkabilmek 
için bireysel olarak ve 
toplumsal beraberlikle 
davranış şeklimizin nasıl 
olması gerektiği konularında 
bilgiler verdi. Gıda 
Mühendisi Elif AŞLAMACI 
ATTEPE’nin moderatörlüğünü 
üstlendiği oturumun diğer 
konuşmacıları TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Zafer ŞENYURT, 
TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı 
Selin Saadet TOP ve İstanbul 
Veteriner Hekimler Odası 
Başkanı Prof.Dr. Murat 
ARSLAN oldu.

Tükoder Güngören 
Şubesinin Güngören 
Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
20 Ekim 2018 tarihinde 
düzenlediği «Güvenli 
Gıda Hepimizin Hakkı» 
panel/forumunda Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
ülkemizi tarımın her 
alanında ithalat bağımlısı 
haline getiren, ancak fiyat 
artışını durduramadığı 
gibi üretimimizi daha da 
zora sokan dış kaynaklı 
politikalara karşı tüketicilerin 
birleşerek çiftçi ile işbirliği 
halinde nasıl mücadele 
başlatılabileceği 
konusunda bilgi verdi. 
TÜDEF Yönetim Kurulu Üyesi 
Hasan ÇİÇEK›in yönettiği 

etkinlikte TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Hasan MORDENİZ güvenli 
gıdaya ulaşım, Tükoder 
Genel Başkanı Aziz KOÇAL 
ise nişasta bazlı şeker 
konusunda bilgiler sundu.

Artan ithalata rağmen, 
paramızın yabancı paralar 
karşısında hızlı değer 
kaybetmesi ve tarımsal 
üretimimizin gerek politikalar 
gerekse ithalat baskısıyla 
gerilemesi nedenleriyle 
bir türlü düşürülemeyen 
gıda fiyatları ve çözümü 
noktasında Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 21 Ekim 2018 
tarihinde Kanal B TV’ye 
değerlendirmede bulundu.

Ataşehir Kent Konseyi’nin 
21 Ekim 2018 tarihinde 
düzenlediği Güvenli Gıda 
Hepimizin Hakkı konulu 
panelde şube yönetim 
kurulu üyemiz Murat 
KAPIKIRAN günümüzde 
sonuçlarını yaşadığımız 
tarım sorunlarının 
nedenlerine ilişkin 
değerlendirmeleri kapsayan 
bir sunum yaptı.

İnsanlığın temel kültürünün 
doğa ile mücadelesinden 
biriktirdiği tarım kültürü 
olduğu, açlık korkusunun 
temel güdülerden biri 
olduğu, sömürgecilik 
ilişkilerinin başladığı 
çağlardan bu yana açlıkla 
ıslah etme yönteminin 
egemenlerce her dönem 
gündemde tutulduğu, 
sanayi devriminden sonra 
tarıma rant ve kâr amacıyla 
acımasızca müdahalelerde 
bulunulduğu, bugün 
yaşananların küresel 

egemenler ve yerli 
işbirlikçileri tarafından planlı 
olarak yaşatıldığı ve bu 
kuşatmadan kurtulmak 
için üretim ve tüketim 
boyutunda kooperatif 
örgütlenmesi gerektiğini 
vurguladı.

Ataşehir Kent Konseyi ve 
Ataşehir Belediyesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği Gıda 
Şenliğin ikinci oturumunda 
konuşan Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK ise tarımsal 
girdi pazarına ve gıda 
ticaretine hükmeden 
ulusötesi şirketler ile 
IMF ve Dünya Bankası 
tarafından yön verilen 
tarım politikamızın gerek 
bitkisel üretim gerekse 
hayvancılığımızda yol açtığı 
tahribat ve buna karşı 
mücadelede tüketicinin 
gücünün önemi konusunda 
bilgiler verdi. Ataşehir Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu 
Üyesi Nilgün ÖZDEMİR›in 
yönettiği oturumun diğer 
konuşmacıları Tükoder 
Genel Başkanı Aziz KOÇAL, 
Yaşam Dostu Gıda Üretim 
Dayanışma Grubundan Av. 
Necdet BAYHAN ve Yeryüzü 
Derneği’nden Müge 
ALABOZ oldu.

Şubemiz 26 Ekim 2018 
tarihinde “Tohum Takas 
Şenliklerinin Sonu mu?” 

başlıklı bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada 19 
Ekim 2018 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 
Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına 
Alınması, Üretilmesi ve 
Pazarlanmasına Dair 
Yönetmelik ile yerel çeşitlerin 
mülkiyet altına alınabileceği 
kaygımız kamuoyu ile 
paylaşıldı.

Rusya’da özellikle Sibirya ve 
Urallarda yaşanan soğuk 
ve yağışlı havalardan 
kaynaklı tahıl üretiminde 
yaşanan gerileme 
ve resmi makamların 
buğday ihracatına 
kısıtlama getirebileceklerini 
açıklaması, buğday 
üretimimizde %7’lik 
gerileme, buğdayın artan 
ithalat miktar ve fiyatlarına 
karşın gümrük vergisinin 
sıfırlanması konularını Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 27 
Ekim 2018 tarihinde Kanal B 
TV’ye değerlendirdi.
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TükoDer Bağcılar Şubesi 
tarafından Malatya 
Akçadağlılar Derneğinde 27 
Ekim 2018 tarihinde yapılan 
“Güvenli Gıdaya Ulaşım 
Hakkı” panelinde Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
son günlerde açıklanan 
mısır, buğday ve fındık 
alım fiyatları, kimi ürünlerin 
ithalatında düşürülen ve 
sıfırlanan gümrük vergileri, 
tarlaların neden boşaldığına 
bakılmaksızın parası olana 
kiralanma hazırlıklarının 
tarımımızın üretim ve kalite 
sorununu çözmekten 
ne denli uzak olduğu, 
gıdamızın nerede ve hangi 
kriterlerde yetiştirileceğinin 
belirleyicisinin tüketiciler 
olması gerektiği ve 
birleşerek bir güç halinde 
bu taleplerini dile getirmeleri 
gerektiğini vurguladı. 
Tükoder Bağcılar Şube 
Başkan Yardımcısı Av. İsmail 
ÖZTÜRK›ün yönettiği panelin 
diğer konuşmacıları TMMOB 
Gıda Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Özgür KAYA ve 
tıp hekimi Prof. Dr. Osman 
ERK oldu.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, 2006 yılında 
yürürlüğe giren Tohumculuk 
Kanunu›nun önemli 
yönetmeliklerinden biri 
olarak çıkarılan Yerel 
Çeşitlerin Kayıt Altına 
Alınması, Üretilmesi ve 
Pazarlanmasına Dair 
Yönetmeliğin içeriğini 30 
Ekim 2018 tarihinde Fox 
TV’ye yorumladı.

CHP Kadıköy Belediye 
Başkan aday adayı Kadir 
Gökmen ÖĞÜT 31 Ekim 
2018 tarihinde Şubemize 

ziyarette bulundu. 
Görüşmede yerel yönetim 
ile meslek odaları işbirliğinin 
önemi değerlendirildi.

Şubemiz tarafından 31 
Ekim 2018 tarihinde “Tarım 
Dış Ticaretinde Yılın İlk 3 
Çeyreği Belli Oldu” başlıklı 
bir basın açıklaması yapıldı. 
Açıklamada tarımsal 
üretimdeki gerileme, buna 
karşın ithalattaki artış ve 
tarımsal desteklemelerdeki 
yetersizlikler değerlendirildi.

Bitkisel üretimde gerileme 
ve ithalatındaki artış, canlı 
hayvan varlığı ve kırmızı et 
üretiminin ithalat ile yakın 
ilişkisi, tarım desteklerinin 
çok üzerinde yapılan 
ithalat ödemeleri, tarımın 
desteklenmesi kapsamında 
yapılan açıklamaların 
sorunları çözmekten uzak 
olduğu konularını Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 1 
Kasım 2018 tarihinde Kanal 
B TV’ye değerlendirdi.

Kadıköy Kent Konseyi 
Çevre ve Altyapı Çalışma 
Grubunun Caddebostan 
Kültür Merkezinde 3 Kasım 
2018 tarihinde düzenlediği 
“Çevrenin İnsan Sağlığına 
Etkileri” panelinde Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat KAPIKIRAN sunum 
yaptı. Moderatörlüğünü 
Elektrik Mühendisleri 
Odasından Esat 
TEMİMHAN’ın yaptığı panelin 
diğer konuşmacıları Türk 
Toraks Derneği’nden Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Osman ELBEK ve Makina 
Mühendisleri Odasından 
Tayfun KARACA oldu.

Onuncu Köy Derneği 
tarafından 4 Kasım 

2018 tarihinde, Kadıköy 
Caddebostan Kültür 
Merkezinde düzenlenen 
“Gıdada Nasıl Mâhkum 
Olduk, Tarım Nasıl Çöktü?” 
konferansında Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK, 
ülkemizin temellerini atan 
1923-1980 devletçi tarım 
politikamız ile 24 Ocak 
Kararları ve bunun hayata 
geçirilmesini sağlayan 
12 Eylül askeri darbesi 
sonrası uygulamaya konan 
neoliberal politikalar sonucu 
tam bir ithalat bağımlısı 
oluşumuz konusunda bilgiler 
verdikten sonra altyapı 
eksiklerinin giderilmesi, 
üretici ve tüketici 
örgütlenmesi, pazarlama 
kanallarının kolaylaştırılması, 
ihtiyaç duyulan alanlarda 
KİT’lerin yeniden tesisi, 
destekleme modeli ve 
doğa dostu, küçük ve 
genç çiftçileri destekleyen 
tarım politikaları sayesinde 
tarım sektörümüzün düze 
çıkacağı konusunda çözüm 
önerilerini sundu.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, Ticaret Bakanının 
yeni hal yasası ile ilgili 
basına yansıyan demeçleri 
üzerinden gıda fiyatlarını 
aşağı çekip çekemeyeceği 
konusunu 5 Kasım 2018 
tarihinde Fox TV’ye 
değerlendirdi.

TÜİK verilerine göre 
canlı hayvan ve kırmızı 
et ithalatımız rekora 
koşuyor. İthalatla sayısı 
artırılan hayvan varlığımızı 
besleyecek yeterli kaba 
yemimiz yok. Buna 
karşın meralar amaç dışı 
kullanılıyor. Fabrika yemi 
hammaddesi mısır ve soya 

ithalatımız geçmiş yılların 
en yüksek seviyesinde. 
Yılda yaklaşık 750 bin 
buzağı ölümü azaltılamadı. 
Hayvancılık sektörünün 
geleceğini Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 6 Kasım 
2018 tarihinde Fox TV’ye 
değerlendirdi.

Büyükçekmece Çevre 
Koruma Derneğinin 
6 Kasım 2018 günü 
düzenlediği etkinlikte Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
ithalat sarmalındaki tarım 
politikamız çerçevesinde 
gıda güvenliği ve 
biyogüvenlik mevzuatı 
konusunda bilgiler verdi. 
ATALIK sunumunda 
GDO’ların açlığa çare 
olacağı ve tarım ilacı 
kullanımını azaltacağı 
yönünde gerçekle 
bağdaşmayan söylemleri 
veriler ile açıkladı.

Piyasaya Arz Edilen 
Gübrelerin İzlenmesine 
Dair Tebliğ kapsamında 
uygulamaya konan 
karekod ve DNA barkod 
uygulamalarının gübre 
fiyatlarına ve alım gücü 
her yıl gerileyen çiftçinin 
gübre kullanımı ile tarımsal 
üretime etkisi, çözüm yolları 
konusunu Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 8 Kasım 2018 
tarihinde Kanal B TV’ye 
değerlendirdi.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, ODA’mızın 
Ankara’da 13 Kasım 2018 
tarihinde pek çok kurum 
ve temsilcinin katılımıyla 
gerçekleştirdiği ve yerel 
çeşitlerle ilgili mevzuatın ele 
alındığı toplantıya katılarak 
ortak görüş ve mücadele 
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çizgisinin oluşturulması 
konularında katkı koydu.

Kanal B TV Söz İstanbul’da 
programında 13 Kasım 
2018 tarihinde konuk olan 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat KAPIKIRAN TÜİK’in 
Ekim 2018 hayvansal ürün 
istatistiklerini yorumladı.

Şubemiz tarafından 
Kadıköy Barış Manço Kültür 
Merkezinde 13 Kasım 2018 
tarihinde düzenlenen 
Şarbon panelinde 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat KAPIKIRAN konuyu 
hayvancılığımız ve gıda 
güvenliği kapsamında 
değerlendirdi. Kadıköy Kent 
Konseyi Genel Sekreteri 
İkbal POLAT’ın yönettiği 
panelin diğer konuşmacıları 
İstanbul Tabip Odasından 
Uzm. Dr. Melahat CENGİZ ve 
İstanbul Veteriner Hekimler 
Odası Başkanı Prof. Dr. Murat 
ARSLAN oldu.

Seferihisar Belediyesinin 
“Tarım Günleri” kapsamında 
15 Kasım 2018 tarihinde 
düzenlediği “Başka Bir Tarım 
Mümkün” panelinde Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
ülkemizde uygulanan tarım 
politikası ve 19 Ekim 2018 
günü çıkarılan yerel çeşit 
yönetmeliğine değinerek 
üretici ve tüketici bazında 
neler yapılabileceği 
konusunda bilgi verdi. Slow 
Food Türkiye Kurucu Lideri 
Nedim ATİLLA’nın yönettiği 
panelin diğer konuşmacısı 
Toros Üniversitesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
ÖZER oldu.

Düzenleyicileri arasında 
Şubemizin de yer aldığı 
Kadıköy Gıda Şenliği 18 
Kasım 2018 tarihinde 
İstanbul Kadıköy Lisesinde 
yapıldı. Atölyeler, paneller 
ve seminerlerden oluşan 
şenliğin “Su Ürünlerinin 
Önemi, Güncel Durumu 
ve Geleceği” panelinde 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat KAPIKIRAN ve Yedek 
Yönetim Kurulu Üyemiz, 

İstanbul Üniversitesi Su 
Bilimleri Fakültesinden 
Araştırma Görevlisi Gökhan 
TUNÇELLİ konuşmacı oldu. 
Panelin diğer konuşmacıları 
ise İstanbul Üniversitesi 
Su Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Nuray ERKAN ve Prof. Dr. 
Saadet KARAKULAK ile 
İstanbul Veteriner Hekimler 
Odasından Aydan TAŞKIRAN 
SEVİM ve Türkiye Biyologlar 
Derneğinden Ayşenur 
DULDA oldu. 

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, Cem TV›de Şeyma 
DUMRUL’un hazırlayıp 
sunduğu Çevre Dosyası 
programına 19 Kasım 
2018 tarihinde konuk oldu. 
Programda tarımsal ürün 
ithalatının boyutu, üretim 
maliyetinde girdi fiyatlarının 
yüksekliği, tarım arazilerinin 
amaç dışı kullanımı ve 
sorunların çözümü konuları 
görüşüldü.

Kara Mayınları İzleme 
Örgütü (MONITOR) 2018 
Raporunu 20 Kasım 
2018 tarihinde kamuoyu 
ile paylaştık. Mayınsız 
Bir Türkiye Girişiminden 
Muteber ÖĞRETEN 
küresel ve ülkemizdeki 
gelişmeleri değerlendirdi. 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK ODA’mızın Suriye 
sınırındaki mayınlı araziler 
ile ilgili hazırladığı rapor 
çerçevesinde mayınlı 
arazilerin temizlendikten 
sonra üretime, istihdama 
ve ekonomiye katkısını 
değerlendirdiği Taxim 
Hill Hotel’de ki basın 
toplantısında İstanbul Tabip 
Odası, Türkiye Sakatlar 
Derneği, İnsan Hakları 
Derneği İstanbul Şubesi 
ve İstanbul Hak İnisiyatifi 
temsilcileri de konuyu 
kendi kurumları açısından 
değerlendirdi.

Şubemiz tarafından 22 
Kasım 2018 tarihinde 
“Buğday İthalatı Tartışmaları 
Üzerine” başlıklı bir basın 
açıklaması yapıldı. 

Açıklamada tarım politikaları 
nedeniyle küçülen buğday 
ekim alanları, buğday 
ithalatının her geçen 
yıl artması, atıl tarım 
alanlarımızda buğday 
yetiştirilmesi durumunda 
ithalata gerek kalmayacağı 
ve her yıl ithalata sunulan 
ve milyar dolarlarla ifade 
edilmeye başlayan 
kaynaklarımızın halkımızın 
refahı için kullanılması 
konuları değerlendirildi.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, Bloomberght TV’de 
İrfan DONAT’ın hazırlayıp 
sunduğu Businessht Tarım 
programına 22 Kasım 
2018 tarihinde konuk 
oldu. Şube Başkanımız 
ATALIK programda 19 
Ekim 2018 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 
Yerel Çeşitlerin Kayıt 
Altına Alınması, Üretilmesi 
ve Pazarlanmasına 
Dair Yönetmeliğin yerel 
çeşitlerimiz açısından 
içerdiği olumsuzlukları 
değerlendirdi.

Kuru baklagilde üretim, 
ithalat ve fiyat artışı ile 
ilgili Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 22 Kasım 
2018 tarihinde Fox TV’ye 
değerlendirmede bulundu.

Şubemizin çağrısı ile 
sayıları 30’u bulan odalar, 
dernekler, sendikalar, 
kooperatifler ve kooperatif 

girişimleri, gıda toplulukları, 
birlikler, tüketici dernek ve 
federasyonları ile platformlar 
25 Kasım 2018 tarihinde 
Kadıköy Belediyesi Barış 
Manço Kültür Merkezi’nde 
“Yerel Çeşitlerin Kayıt 
Altına Alınması, Üretilmesi 
ve Pazarlanmasına Dair 
Yönetmelik Çalıştayı”nda 
bir araya gelerek 19 
Ekim 2018 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 
Yerel Çeşitlerin Kayıt 
Altına Alınması, Üretilmesi 
ve Pazarlanmasına 
Dair Yönetmeliğin yerel 
çeşitlerimiz açısından 
içerdiği olumsuzlukları 
değerlendirmiş ve çalıştay 
sonuç bildirgesini kamuoyu 
ile paylaşmışlardır.

Elektrik borcu artan çiftçi 
icraya düşüyor. 1926 
yılında bugün Alpullu Şeker 
Fabrikası ülkemizin ilk şekerini 
üretti. Özelleştirme sonrası 
şeker sektörü belirsizlik 
sürecinde. Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK iki konuyu da 
26 Kasım 2018 tarihinde 
Kanal B TV’ye değerlendirdi.
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Artı TV’de Pelin CENGİZ’in 
hazırlayıp sunduğu Ekolojik 
Odak programına 26 Kasım 
2018 tarihinde konuk olan 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK tarım politikaları 
nedeniyle düşen üretimimiz, 
artan ithalatımız, gıda 
fiyatlarındaki yükselme, 
tarım arazilerinin ve 
meraların amaç dışı 
kullanımı, uygulanması 
gereken tarım politikaları 
konusunda bilgiler verdi.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, Yol TV›de Kasım 
ARIKAN’ın hazırlayıp 
sunduğu Esas Mesele 
programına 28 Kasım 
2018 tarihinde konuk oldu. 
Başta soğan fiyatları olmak 
üzere üretimdeki girdi 
maliyetlerinin yüksekliği, 
pazarlama kanallarındaki 
olumsuzluklar, çiftçinin 
tarlasını terk etmesi 
ve çözüm önerilerinin 
konuşulduğu programın 
diğer konuğu Gazete Duvar 
muhabiri Bahadır ÖZGÜR 
oldu.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, CHP İdealtepe 
Mahalle Temsilciliği’nin 
29 Kasım 2018 tarihinde 
düzenlediği söyleşide 
1980 öncesi ve sonrası 
tarım politikaları, gelinen 
noktada ithalatın ve 
üretimdeki gerilemenin 
boyutu, sağlıklı beslenme 

ve üretimi teşvik etmede 
mahalle temsilciliklerinin 
yapabilecekleri konusunda 
bilgiler verdi. Mahalle 
temsilcisi Elmira GÖRGÜLÜ 
ve arkadaşlarına etkinlik 
sonunda plaket yerine bir 
kitap hediye etmelerinden 
dolayı da ayrıca teşekkür 
ederiz.

Çiftçinin en önemli sorunu 
girdi maliyetlerindeki 
artış ile pazarlama 
kanallarında yaşanan 
zorluklar ve bu kapsamda 
kooperatifleşmenin önemi 
konularını Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK 3 Aralık 
2018 tarihinde ATV›ye 
değerlendirdi.

Küresel gıda fiyatları 
düşerken, ülkemizde artıyor. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) Gıda 
Fiyat Endeksinin bir yıl 
öncesine göre %8,5 önceki 
aya göre %1,3 düştüğünü 
açıkladı. Ülkemizde ise 
gıda fiyatları son bir yılda 
ortalama %30 civarında 
artarken, bu artış soğanda 
%168, patateste ise %70 
oldu. Ülkemizde fiyat artışına 
neden olan belli başlı 
faktörler tarımın yeterince 
desteklenmemesi, 
desteklerin üretim ve 
kaliteye yansıtılamaması, 
kooperatifleşmenin son 
derece zayıf olması, 
coğrafyamızda kolaylıkla 

yetiştirebileceğimiz 
ürünlerde dahi ithalatın 
tercih edilmesidir. Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK 
konuyu 6 Aralık 2018 
tarihinde Kanal B TV’ye 
değerlendirdi.

Tarım ilacı kalıntısı nedeniyle 
geri dönen tarım ürünleri, 
iç pazardaki ürünlerin de 
sorgulanmasına neden 
oldu. Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK gıda 
güvenliği açısından tarım 
ilacı kullanımı ve takibinde 
yapılan hatalar ve çözümü 
konusunu 7 Aralık 2018 
tarihinde Kanal D TV’ye 
değerlendirdi.

Gıda Toplulukları 
Çalıştayı’nın üçüncüsü 
8 Aralık 2018 tarihinde 
Boğaziçi Üniversitesi’nde 
yapıldı. Atölyeler ve 
panellerden oluşan 
çalıştayın “Yerel Tohum, 
Tohumculuk Yasası ve 
Yansımaları” panelinde 
konuşan Şube Başkanımız 
Ahmet ATALIK ülkemizde 
tohumculuğun tarihçesi, 
1980 sonrası değişen 
anlayışlar, alanı düzenleyen 
mevzuatlar, Tohumculuk 
Yasamızın yerel çeşitlere 
bakışı, bu amaçla çıkarılan 
yönetmelik ve buna 
karşı yapılan çalışma ve 
mücadele konularında 
bilgiler verdi. Kadıköy 
Kooperatifinden Utku 
YILMAZ’ın moderatörlüğünü 
yaptığı panelin diğer 
konuşmacısı çiftçi Berrin 
ERTÜRK oldu.

Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK küresel gıda fiyatları 
gerilerken ülkemizde 
enflasyonun çok üzerinde 
artış gösteren gıda fiyatlarını 
ve çözümünü 8 Aralık 
2018 tarihinde Fox TV’ye 
değerlendirdi.

Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat KAPIKIRAN su 
kaynaklarının mevcut 
durumu ve geleceğini 11 
Aralık 2018 tarihinde Kanal B 
TV’ye yorumladı.

Şubemizin Kadıköy Barış 
Manço Kültür Merkezi’nde 
11 Aralık 2018 tarihinde 
düzenlediği Su Kaynaklarının 
Mevcut Durumu ve 
Geleceği Konferansında 
Namık Kemal Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Halim 
ORTA küresel ve ulusal 
bazda suyun önemi ve 
yönetimi konusunu teknik, 
ekolojik ve siyasi açıdan 
değerlendirdi. Etkinliğe 
katılan meslektaşlarımız 
tartışma bölümünde önemli 
katkılarda bulundu.

Tarım ürünleri üretici 
fiyat endeksi (TARIM-ÜFE) 
açıklandı. Bir önceki yılın 
aynı ayına göre Kasımda 
TARIM-ÜFE %14.37 artışla 
%21,62’lik enflasyonun 
oldukça gerisinde kaldı. 
Alım gücü daha da azalan 
çiftçinin aynı dönemde 
kullandığı süt ve besi yemi 
fiyatı %25-35, mazot %26 
ve gübre %65-85 aralığında 
enflasyonun çok daha 
üzerinde artış gösterdi. Bu 
tablo 2019 yılında çiftçi 
sayımızın, ekim alanımızın ve 
üretim miktarımızın daha da 
azalacağını ve ithalatın ise 
artacağını göstermektedir. 
Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK konuyu 14 Aralık 
2018 tarihinde Kanal B TV’ye 
değerlendirdi.

Şubemiz tarafından 15 
Aralık 2018 tarihinde 
“Çiftçinin Alım Gücü Düştü, 
Gıda Fiyatları Artmaya 
Devam Edecek!” başlıklı bir 
basın açıklaması yapıldı. 
Açıklamada geçen yıla 
göre çiftçinin eline geçen 
fiyatın enflasyonun çok 
gerisinde kaldığı, buna karşın 
tarımsal üretimde kullanılan 
girdi fiyatlarındaki artışın 
enflasyonun kat kat üzerinde 
olduğu, her yıl alım gücü 
gerileyen çiftçinin üretimden 
vazgeçtiği, ithalatın arttığı, 
tarımdaki olumsuz tabloyu 
pozitife dönüştürmek için 
neler yapılması gerektiği 
vurgulandı.
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İZMİR
Şubemiz İSG Uzmanlık 
Dalı Komisyonu Eylül Ayı 
Toplantısı’nı 25 Eylül’de 
Şubemizde gerçekleştirdi. 
Toplantıda komisyon 
üyesi meslektaşlarımız 
17 Kasımda yapılması 
planlanan Tarımda İSG 
Yönetmeliği Çalıştayı ile ilgili 
hazırlıklarını değerlendirdiler.

Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ZMO-GENÇ üyesi 
öğrencilerimiz 01 Ekim 
2018 Pazartesi günü, 
fakültede gerçekleştirdikleri 
seçim ile bölüm 
temsilcilerini belirlediler. 
Seçim sonucunda; Umut 
ATEŞ - Tarımsal Yapılar ve 
Sulama Dilan SİNANMIŞ 
- Süt Teknolojisi Uğurcan 
ERKAN- Bitki Koruma Deniz 
Yılmaz UĞURTAŞ -Bahçe 
Bitkileri Seda ÖZDEŞ 
-Tarım Ekonomisi Ertuğrul 
ŞEN - Toprak Bilimi ve 
Bitki Besleme Erinç ORAL- 
Zootekni Salim Semih ÖNAL- 
Tarla Bitkileri Ergün DÜLGER 
- Tarım Makinaları ve 
Teknolojileri Müh. Temsilcileri 
olarak belirlendi.

2 Ekim 2018 Salı günü, 
ZMO-GENÇ Bölüm 
Temsilcilerimiz Şubemizde 
yaptıkları toplantı 
sonucunda; Tarımsal 
Yapılar ve Sulama Bölümü 
Temsilcisi Umut ATEŞ’i 
ZMO-GENÇ Temsilcisi, Bitki 
Koruma Bölümü Temsilcisi 
Uğurcan ERKAN’ı ZMO-
GENÇ Temsilci Yardımcısı, 
Süt Teknolojisi Bölümü 
Temsilcisi Dilan SİNANMIŞ’ı 
Yazman Temsilci Üye 
olarak belirledi. Yapılan 
görev dağılımının ardından 
Temsilcilerimiz, İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ile bir araya gelerek 
önümüzdeki dönemde 
yapılacak çalışmalar 
konusunda fikir alışverişinde 
bulundular.

Geleneksel Emekliler 
Güz Buluşmamız 12 Ekim 
2018 Salı günü, Şube 

Lokalimizde gerçekleşti. 
Yılda iki kez emekli 
üyelerimizle bir arada 
olabilmenin mutluluğunu 
yaşadığımız bu güzel 
buluşmalarımızdan biri olan 
Güz Buluşmamızda Şube 
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, 
Türk Tarımına, mesleğimize 
ve Ziraat Mühendisleri 
Odası örgütlülüğüne 
yaptıkları katkılar için 
deneyimli meslektaşlarımıza 
yönetim kurulumuz adına 
teşekkürlerini sundu. 
Etkinliğimizde yitirdiğimiz 
meslektaşlarımızı saygı ve 
özlemle anarak bir arada 
olabilmenin mutluluğunu 
yaşadık.

Şubemiz Solucan 
Yetiştiriciliği ve Solucan 
Gübre Yapımı Eğitimi 
üyemiz Mehmet Üzeyir 
PAKKANER’in katkıları ile İzmir 
Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası Eğitim 
Salonu’nda 13 Ekim 2018 
Cumartesi günü gerçekleşti.

2018 yılı Temel Bilirkişilik 
Eğitimlerimizi 4-5-6-7 
ve 11-12-13-14 Ekim 
tarihlerinde düzenlediğimiz 
eğitimlerimizle tamamladık. 
Eğitimler, yetkilendirilmiş 
eğitmenlerimiz Av. Serkan 
ÇINARLI, Av. Ayşe Gülin 
GÜRALP, Zir. Yük. Müh. Erman 
TUTUMLU ve Yönetim Kurulu 

II: Başkanımız Zir. Müh. 
Kurtuluş BİNGÖL tarafından 
verildi. Eğitimi sonucunda, 
45 katılımcıya “Bilirkişilik 
Temel Eğitim Katılım 
Belgesi” verildi. 

16 Ekim Dünya Gıda 
Günü nedeniyle tüm 
illerde eş zamanlı olarak 
TMMOB İl Koordinasyon 
Kurullarınca basın 
açıklaması düzenlendi.  
İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından düzenlenen 
basın açıklaması şubemiz 
lokalinde, Şube Başkanımız 
Ferdan ÇİFTÇİ’nin katılımı ile 
gerçekleşti.

5. ZMO-GENÇ Ekim 
buluşmamızda öğrenci 
üyelerimiz ve fakülteye yeni 
başlayan öğrencilerimizle 
Şube Lokalimizde bir araya 
geldik. Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Ekim ÖZAL, 
Dr. Fatih ÖZDEN, Umut 
SUZAN ve Anıl AYVAZ’ın 
öğrenci üyelerimizle 
bir araya geldiği 
geleneksel buluşmamız 
mesleğimiz geleceğine ve 
gençlerimize dair bizlere 
umut ve mutluluk verdi. 

Oda Standımızın da yer 
aldığı 9. Uluslararası Su 
Ürünleri İhracat ve İşleme, 
Akuakültür ve Balıkçılık 
Teknolojileri Fuarı 18-19-

20 Ekim 2018 tarihlerinde 
Gaziemir Yeni Fuar 
Alanı D Holünde 10:00-
18:00 saatleri arasında 
düzenlendi. Şube II. 
Başkanımız Kurtuluş BİNGÖL 
ile Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Ekim ÖZAL ve 
Yıldız DEMİREL’in şubemizi 
temsilen standımızda 
bulunduğu fuara,  
üyelerimizin ilgisi oldukça 
yüksek oldu. 

Kadın Çalışma Grubumuz 
ilk toplantısını 30 Ekim 
2018 Salı günü Şubemizde 
gerçekleştirdi. Yönetim 
Kurulu Kadın Üyelerimizin 
Çalışma Grubumuza yeni 
katılan meslektaşlarımızla 
tanışarak, grup hakkında 
bilgilendirmelerinin 
ardından, Kadın Çalışma 
Grubu Üyelerimiz 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü kapsamında 
şubemiz adına yapılacak 
etkinlikler konusunda görüş 
alışverişinde bulundular.

Üyelerimizle birlik ve 
dayanışmayı artırmak için 
yaptığımız etkinliklerden 
olan doğa yürüyüşlerimizin 
sonuncusunu, Yenifoça 
Gözetleme Kulesi 
güzergâhında yaptık. 
Üyemiz Abdullah ŞAHİN’in 
rehberliğinde 4 Kasım 
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2018 tarihinde yaptığımız 
yürüyüşe Şube II. Başkanımız 
Kurtuluş BİNGÖL ve Yönetim 
Kurulu Yazman üyemiz Ela 
DALÇAM katıldı. 

Şubemiz Mikrobiyal 
Kaynaklı Gübrelerin İlgili 
Yönetmelik Kapsamında 
Değerlendirilmesi Eğitimi, 
Yönetim Kurulu Üyemiz E.Ü. 
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi 
ve Bitki Besleme Bölümü 
Öğretim görevlisi Dr. Hakan 
ÇAKICI’nın katkıları ile 
Şubemiz Lokalinde 17 Kasım  
2018 Cumartesi günü 
gerçekleşti. 

TMMOB ZMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu olarak, 
Fakülte Dekanlığına 
atanan Sevgili Hocamız 
Prof. Dr. Nedim KOŞUM ile 
Dekan Yardımcıları; Prof. 
Dr. Banu YÜCEL, Prof. Dr. 
Eftal DÜZYATAN ve Doç. Dr. 

Emre İLKER›i ziyaret ettik. 
Başarı dileklerimizi ilettik ve 
karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunduk.

TMMOB ZMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu olarak, 
Fakülte Dekanlığına 
asaleten atanan Sevgili 
Hocamız Prof. Dr. Uğur 
SUNLU ve Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Tolga DİNÇER’i 
ziyaret ettik. Başarı 
dileklerimizi ilettik ve karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunduk.

Şubemiz Kadın Çalışma 
Grubu tarafından 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü kapsamında Konak 
Kent Konseyi Kadın Meclisi 
Başkanı Av. Aydan DEMİREL 
ERSEZEN’in katılımı ile 
‘’Şiddet ve Yasal Haklarımız’’ 
‘’İstanbul Sözleşmesi 
ve 6284 Sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun’’  konulu söyleşi 
düzenlendi.

10 Ocak Tarım Haftası 
kapsamında,  Tarım Korteji 
ile başlayarak tüm haftaya 
yayılan ve Başak Balomuzla 
son bulan etkinliklerimizi 
planlamak üzere, Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Mine PAKKANER,  Prof. Dr. 
Harun Raşit UYSAL,  Ekim 
ÖZAL,  Fatih ÖZDEN ve 
Umut SUZAN Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nde bir 
araya geldi. Tarım Korteji,  
Sempozyum, Konferans,  
Çiftçi Buluşmaları,  Tavla 
Turnuvası,  Meslekte 25. 
ve 50. Yıl Plaket Törenleri,  
THM ve KTM Korolarımızın 
Konserleri,  Geleneksel 
Başak Balosu olmak 
üzere birçok etkinliğin 
ve organizasyonun 
planlandığı toplantıda Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
ile ortaklaşa yapılacak 
etkinlikler konusunda 
da bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Üyelerimize 
Aralık Ayı içerisinde etkinlik 
takvimi olarak duyurulacak 
programımız ocak ayı 
içerisinde de mail ve 
mesajla bildirilecektir.

Şubemiz Geleneksel 
Makarna Şenliğimiz 
22 Kasım 2018 
Perşembe günü Şube 
Lokalimizde gerçekleşti. 
Makarna Şenliğimizde 
meslektaşlarımıza birlikte 
olmanın mutluluğunu 
yaşadık.

Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ZMO-GENÇ üyesi 
öğrencilerimize, Şube 
Lokalimizde üyemiz Handan 
GÜVEN tarafından “İyi 
Tarım ve Organik Tarım” 
konusunda eğitimi verildi.

ODA’mız tarafından 
düzenlenen XI. Öğrenci 
Kurultayı’na, Şube 
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, 
E.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Yönetim Kurulu 
Üyemiz Fatih ÖZDEN, 

E.Ü. Ziraat Fakültesi ZMO-
GENÇ Üyesi öğrencilerimiz; 
Umut ATEŞ, Gözde UYSAL, 
Ertuğrul ŞEN, Seda ÖZDEŞ, 
Uğurcan ERKAN, E.Ü. Su 
Ürünleri Fakültesi ZMO-GENÇ 
Üyesi Öğrencilerimiz; Emre 
ÇALIŞKAN, Aylin YILDIRIM 
ve Ayberk BAYRAK’la birlikte 
katıldık. ZMO-GENÇ Üyesi 
Öğrencilerinden Gözde 
UYSAL Mesleki haklar, Eğitim 
ve Örgütlülük, Emre Çalışkan 
Üniversite Eğitimi Beklentileri 
karşılıyor mu? Panellerinden 
yer alırken. Umut Ateş İzmir 
yarımadanın değeri Hurma 
Zeytin konusunda Poster 
sunumu gerçekleştirdi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi olarak, 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu’nun 28 Kasım 2018 
Çarşamba saat: 18.30’da 
“Krize Karşı Emeğimize, 
Mesleğimize Ve Haklarımıza 
Sahip Çıkıyoruz” başlıklı 
basın açıklamasına 
katıldık. TMMOB örgütlülüğü 
olarak bizler, kriz karşısında 
emeğimize, mesleğimize ve 
haklarımıza sahip çıkıyoruz. 
Meslektaşlarımızın ekonomik 
kriz altında ezilmesine izin 
vermeyeceğiz. Kamuda 
çalışan meslektaşlarımızın 
ücret, atama, özlük 
hakları ve düşük ek 
gösterge sorunlarının 
ortadan kaldırılarak 
insanca yaşanabilir 
bir ücret ve çalışma 
yaşamının sağlanması 
istiyoruz dedik. Bilimi ve 
tekniği emperyalizmin ve 
sömürenlerin değil, halkın 
hizmetine sunmak için 
çabalayan Mühendis, 
Mimar, Şehir plancılarının 
örgütü TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu 
olarak kriz koşullarında 
haklarımıza, mesleğimize 
ve örgütümüze sahip 
çıkacağımızı bir kez daha 
dile getirdik.

Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. 
Dr. Harun Raşit UYSAL Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Üyelerimiz; 
Prof. Dr. Necip TOSUN, Prof. 
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Dr. Emine BAYRAM, Prof. Dr. 
Engin ÇAKIR ve Dr. Hasan 
DEMİRKAN hocalarımızın, 
şubemiz tarafından 
önceden hazırlanan 
geçmiş yıllara ait Meslekte 
25. ve 35. yıl Plaketlerini 
Fakültede kendilerini ziyaret 
ederek şubemiz adına 
taktim etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
Menteşe Belediyesi, 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Muğla Şubesi ve Muğla 
Veteriner Hekimler Odası 
tarafından 30 Kasım 
2018 Cuma günü Prof. 
Dr. Gürol Ergin Hoca’mız 
anısına, “Muğla’da Tarım 3” 
Sempozyumu düzenlendi. 
Sempozyuma şubemizi 
temsilen Yönetim Kurulu 
Üyemiz Ekim ÖZAL katıldı.

Dünya Gönüllüler Günü 
kapsamında 1 Aralık 2018 
Cumartesi Günü İzmir 
Gündoğdu Meydanı’nda 
düzenlenen “İzmir’de İyilik 
Var” “Az Tüket Akıllı Tüket” 
etkinliğine, Şube Yönetim 
Kurulu İkinci Başkanımız 
Kurtuluş BİNGÖL, Yönetim 
Kurulu Yazman Üyemiz Ela 
DALÇAM, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Yıldız DEMİREL, 
Umut SUZAN ve üyelerimiz 
şubemizi temsilen katıldılar.

Şube Başkanımız Ferdan 
ÇİFTÇİ›nin istifası nedeniyle 
Şube Yönetim Kurulumuz 
4 Aralık 2018 Salı günü 
toplanarak yeniden görev 
dağılımı yapmıştır. Yapılan 
görev dağılımı aşağıdaki 
şekilde gerçekleşmiştir 
Başkan: Kurtuluş BİNGÖL, 
II. Başkan: Ela DALÇAM, 
Yazman Üye: Harun Raşit 
UYSAL, Sayman Üye: Mine 
PAKKANER, Üye: Hakan 
ÇAKICI, Üye: Tevfik TÜRK, 
Üye: Ufuk BİRTÜRK.

Şubemiz 28. Dönem II. 
Danışma Kurulu Toplantısını 
8 Aralık 2018 Cumartesi 
günü Şube Lokalimizde 
gerçekleştirdik. Toplantımız, 
Şube Başkanımız 
Kurtuluş BİNGÖL’ün açılış 
konuşmasının ardından 

şubemiz çalışmaları 
hakkında bilgi aktarımı 
ile devam etti. Çalışma 
gruplarımız ve uzmanlık 
dalı komisyonlarımızın 
yapmış olduğu 
çalışmaların sonuçlarının 
da değerlendirildiği 
danışma kurulumuzda 
birlikte yapılacak çalışmalar 
hakkında bilgi alış verişinde 
bulunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
10 Ocak Tarım Haftası 
ve Kooperatifçilik 
Günü etkinliklerimiz ile 
ilgili çalışmalarımızı 
değerlendirmek üzere bir 
toplantı gerçekleştirdiler.

ÜZÜM-SEN Genel Başkanı 
Adnan ÇOBANOĞLU 
Yönetim Kurulumuzu 
ziyaret etti. Ziyarette İzmir›in 
gündeminde olan tarım 
konuları ve politikaları 
üzerine bilgi alış verişinde 
bulunuldu. 

İzmir Sebze ve Meyve 
Komisyoncuları Derneği 
(İZKOMDER) tarafından 
13 Aralık 2018 Perşembe 
günü İzmir Sebze ve Meyve 
Hal›inde düzenlenen Yerli 
Malı Haftası etkinliğine 
şubemizi temsilen Yönetim 
Kurulu II. Başkanımız Ela 
DALÇAM, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Ekim ÖZAL ve 
Yıldız DEMİREL katıldılar.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri 
ve Ziraat Fakülteleri ZMO-
GENÇ üyesi öğrencilerimize 
yönelik mesleki bilgilendirme 
etkinlikleri kapsamında 
Kemalpaşa’da bulunan 
iki ayrı su ürünleri firmasına 
ve Salihli’de bulunan zirai 
bir firmaya teknik gezi 
düzenledik.  Salihli’ye 
yapılan teknik gezimizde 
öğrencilerimize yönetim 
kurulu üyelerimiz Anıl AYVAZ 
ve Umut SUZAN eşlik etti. 

Şubemiz kültürel ve sanatsal 
etkinlikleri kapsamında 
üyelerimizle birlikte Sahne 
Tozu Tiyatrosu’nun “Romeo 
ve Juliet ya Ölmeseydi” adlı 
oyununu izledik.

MHP Kahramanmaraş 
Milletvekili Prof. Dr. Sefer 
AYCAN, Kahramanmaraş 
Şubemizi ziyaret etti. 
Şube Başkanımız Doç.
Dr. Ziya DUMLUPINAR 
dan Kahramanmaraş 
tarımı hakkında bilgiler 
alan Milletvekili AYCAN: 
“Kahramanmaraş tarımı 
hakkında en sağlıklı 
bilgiyi sizlerden alabiliriz. 
Çalışmalarınızla aktif bir 
odasınız. STK’ların şehrin 
gelişmesinde kuşkusuz 
büyük katkıları vardır. Bu 
anlamda sizlerin de gayreti 
dikkatlerden kaçmıyor” dedi. 
Başkanımız DUMLUPINAR’da 
Milletvekili AYCAN’a teşekkür 
ederek, Kahramanmaraş’ın 
tarımsal durumunu içeren 
bir dosya sundu. Ayrıca 
ziyarette Elbistan Akbayır 
mahallesine yapılması 
planlanan Akbayır Termik 
Santrali ve Ceyhan Nehri 
ile ilgili görüşlerini aktaran 
DUMLUPINAR; “AKBAYIR’a 

kurulacak termik santraline 
karşı olduğumuzu daha 
önce de belirtmiştik. 
Kurulması planlanan Termik 
Santralinin, çevreye, insan 
hayatına ve su kaynaklarına 
olumsuz etkisi olacaktır. Bu 
konuda siyasilerin de duyarlı 
davranmalarını bekliyoruz. 
Diğer yandan, Ceyhan 
Nehri’nde azalan su seviyesi 
endişe verici. Elbistan’ın 
hayat kaynağı olan 
Ceyhan Nehri’nde suyun 
azalmasındaki sebepler 
araştırılmalı ve önlemler 
alınmalı” diye konuştu.  

Başkanımız Doç.Dr. 
Ziya DUMLUPINAR, tarım 
arazilerinde ekim nöbetinin 
uygulanması gerektiğini 
bildirdi. Ekim nöbetinin 
bitki besin elementlerinin 
daha elverişli olarak 
kullanılması, özellikle 
çiftçilerimiz tarafından 
canavar otu olarak bilinen 
orobanş gibi Ayçiçeğinde 

KAHRAMANMARAŞ
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çok etkili olan parazitlerin 
de içinde bulunduğu 
hastalık ve zararlılarla 
mücadele açısından son 
derece önemli olduğuna 
dikkat çekti. Buğday 
ekim zamanının Kuzey 
ilçelerimizde yaklaştığını 
bildiren Dumlupınar, bu 
yıl Mısır, Şeker Pancarı ve 
Ayçiçeği ekilen tarlalara 
tekrar bu bitkilerin ekilmemesi 
gerektiğini, bunlardan 
boşalan tarlalarda 
buğday bitkisinin mutlaka 
ekim nöbetine girmesi 
gerektiğini söyledi.  Özellikle 
orobanş bulaşık tarlalarda 
tekrar çapa bitkilerinin 
ekilmemesi gerektiğini 
bildirdi. Doç.Dr. DUMLUPINAR, 
Şeker pancarında kota 
uygulaması olduğunu, bu 
nedenle kendi ekim nöbeti 
sistemi olduğunu, cin mısırı 
ekim alanının her geçen 
gün arttığını bu bitkinin 
karlılığı nedeniyle tekrar 
aynı tarlaya ekimi yönünde 
bazı bilgiler edindiklerini 
bundan vazgeçilmesi 
gerektiğini bildirdi. Buğday 
desteklerinin 55 kuruştan 
110 kuruşa çıkarıldığını, 
Gübre fiyatlarında da yeterli 
olmasa da % 15’lik bir 
indirim olduğunu, gelecek 
yıl ki buğday alımlarında da 
çiftçimizi memnun edecek 
bir fiyat açıklanacağının 
sözünün şimdiden verilmesini 
gerektiğini söyledi ve 
çiftçilerin tarlasına buğday 
ekmekten çekinmemesi 
gerektiğini belirtti. Doç.

Dr. Ziya DUMLUPINAR, 
özelleştirilen şeker 
fabrikalarının bazılarında 
çiftçiyi yıldırma girişimleri 
olduğunu söyledi. Konuya 
ilişkin yaptığı açıklamasında, 
şeker pancarı sökümünün 
başlamasıyla birlikte, 
çiftçilerin özelleşen 
fabrikaların yeni yönetimleri 
ile muhatap olmaya 
başladıklarını ve her 
fabrikada farklı uygulamalar 
gözlemlediklerini 
bildirdi. Daha önceleri 
Pankobirlik tarafından çok 
profesyonelce yürütülen 
ekim planlaması, tohum 
tedariği, avansların 
dağıtımı, küspe ve melas 
yönetimi gibi işlerin eskisi 
gibi yürümeyeceğinin 
anlaşıldığını belirtti. Şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesi 
sürecinde çiftçilerin seslerini 
yeterince yükseltmediklerini 
de sözlerine ekleyen 
Dumlupınar, “Biz her koşulda 
Türk tarımı ve çiftçisinin 
yanında yer almaya 
devam edeceğiz” diyerek 
açıklamasını bitirdi.

CHP Kahramanmaraş 
İl Başkanı Esat ŞENGÜL, 
beraberinde Onikişubat 
İlçe Başkanı Ünal ATEŞ ile 
genel merkez tarafından 
görevlendirilen TBMM 
Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi 
CHP Afyon Milletvekili Burcu 
KÖKSAL ve Ankara Milletvekili 
Servet ÜNSAL ile birlikte 2019 
yerel seçimlerini konuşmak 
üzere Kahramanmaraş 

Şube Başkanlığımızı ziyaret 
ettiler. Şube Başkanımız ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin 
yerel seçimler için görüşlerini 
alan CHP’li heyet, STK’ların 
görüş ve önerilerinin 
önemli olduğuna vurgu 
yaptılar. CHP’li heyete 
ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür eden DUMLUPINAR, 
demokrasilerde muhalefet 
çalışmalarının önemli 
olduğuna dikkat çekerek, 
sorunları gündeme taşıyan 
gerçek anlamda yapılan 
muhalefetin iktidarı daha iyi 
çalıştıracağını ve daha fazla 
hizmetin alınacağını söyledi.  

IV. Kahramanmaraş Tarım 
Gıda ve Hayvancılık 
Fuarı’nda standımızı açtık. 
Meslektaşlarımızın ve 
misafirlerimizin ziyaretleri ile 
1-4 Kasım tarihleri arasında 
fuarımızı gerçekleştirdik.

Kahramanmaraş ZMO-
Genç 24-25 Kasım tarihleri 
arasında Ankara’da 
gerçekleşen XI. ZMO-Genç 
öğrenci kurultayımıza katıldık. 
Ziraat Fakültelerimizin eğitimi 
beklentilerimizi karşılıyor 
mu? Nasıl olmalı? Konulu 
oturumda yabancı dil 
eğitimi konusuna değinerek, 
dil eğitimimizin ne kadar 
önemli olduğunu belirttik ve 
bu husus da fakültelerimizde 
yabancı dil eğitimimizin 
niteliğini nasıl artırabiliriz? 
Sorusu üzerine eğilip çözüm 
önerilerimizi kurultayımızda 
sunduk. Kurultayımıza Prof.
Dr. Mustafa KIZILŞİMŞEK ile 
katılarak, şehrimize özgü 
”Kahramanmaraş Biberi” 
adlı çalışmamızla ilgili bilgiler 
verdik.

Şubemiz ile Mirza Diş Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi arasında 
imzaladığımız protokol ile 
üyelerimize % 25 indirim 
sağlandı. Şubemiz ile Clarion 
Hotel Fitness Salonu arasında 
yapılan özel protokol gereği, 
ODA’mız üyelerine % 25 
indirim sağlandı.

KONYA
Şube Başkanımız Prof.
Dr. Süleyman SOYLU 
Niğde Ömer Halis Demir 
Üniversitesi’ nin düzenlemiş 
olduğu Uluslararası Katılımlı 
Türkiye 6. Tohumculuk 
Kongresi›ne katıldı. 
Başkanımız Kongrede 
Konya’nın tohumculuk 
sektöründeki önemini 
anlatan sunum ve bildiri 
yaptı. 

Başkanımız Prof.Dr. 
Süleyman SOYLU 9 Ekim 
2018 tarihinde KOP-TEYAP 
kapsamında desteklenen 
Karatay İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile 
Karatay Ziraat Odası’nın 
birlikte yürüttüğü “Anız 
Sapı Parçalama ve Kükürt 
Uygulaması” tarla günü 
etkinliğine katıldı.

12-15 Ekim 2018 tarihleri 
arasında Şube Eğitim 
salonunda 18 kişiden 
oluşan 1. Grup eğitimlerini 
tamamladılar. Eğitimlerimiz 
Adalet Bakanlığınca 
görevlendirilen Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyeleri 
ve Şube Eğiticilerimiz 
tarafından verilmektedir.

Cumhuriyetimizin 95. 
inci Kuruluş Yıldönümü 
nedeniyle Konya Valisi 
Yakup CANBOLAT ve 
eşi Ayşegül CANBOLAT 
tarafından Selçuk 
Üniversitesi Keykubat 
Köşkünde Cumhuriyet 
Bayramı Resepsiyonu 
düzenlendi.  Resepsiyona 
Şube Başkanımız Prof. Dr. 
Süleyman SOYLU ve adli, 
askeri ve mülki erkan, 
rektörler, milletvekilleri, 
kurum müdürleri, oda 
temsilcileri ve siyasi partilerin 
temsilcileri ile gazeteciler 
katıldı.

29 Kasım 2018 tarihinde 
TMMOB Mimarlar Odası 
Konya Şubesinin ev 
sahipliğinde yapılan 
İl Koordinasyon Kurulu 
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Toplantısına Şubemizi 
temsilen Başkanımız 
Süleyman SOYLU ve 
Yönetim Kurulu Üyesi M. Ümit 
YORGANCILAR katıldılar.

Şube Başkanımız Prof. Dr. 
Süleyman SOYLU KONTV’de 
canlı yayınlanan Düzlem 
Programına katılarak; 
Türkiye ve Dünyada 
buğday üretiminde 
yaşanan azalmanın etkileri 
ve ülkemizin uygulaması 
gereken tarım politikaları 
konusunu değerlendirdi ve 
gerekli uyarılarda bulunuldu.

Tarım Danışmanları ve 
kendisini geliştirmek, var 
olan bilgilerini yenilemek 
isteyen meslektaşlarımıza 
yönelik 1-2 Aralık 2018 
tarihlerinde “Bölgemizde 
yaygın görülen hububat 
hastalıkları ve mücadele 
yöntemleri” ve “Buğdayda 
Kaliteli Ürün Yetiştirme 
Teknikleri” eğitimleri 
düzenlendi. Eğitimler S.Ü. 
Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyeleri Prof.Dr. Nuh BOYRAZ 
ve Prof. Dr. Süleyman SOYLU 
tarafından verildi.

Yeni Eğitim döneminin 
başlangıcında Ziraat 
Fakültesi öğrencilerimizle 
birlikte Meram Ziraat Odası 
ile Meram İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’nün 
Boyalı Mahallesinde 
düzenlediği “Susamda 
Mekanisazyonun 
Yaygınlaşması ve Yeni 
Çeşitlerin Tanıtılması” 
konulu tarla gününe Şube 
Başkanımız Prof.Dr. Süleyman 
SOYLU katıldı. Kıraç 
alanlarda serpme ekim ile 
30-50 kg/da arası ürün alan 
üreticilerimizin yeni çeşitlerle 
birlikte susam tarımında 
mekanizasyon zincirinin 
oluşturulması ile çok 
daha yüksek verim alma 
potansiyeli ortaya çıkacaktır. 
Susam kg fiyatının 10-15 TL 
olduğu düşünüldüğünde 
kıraç alanlar için önemli bir 
gelir kaynağı potansiyeli 
olduğu görülüyor. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık Hizmetlerine 
Destekleme Ödemesi 
Yapılması Hakkında Tebliğ, 
24 Ekim’de Resmi Gazete’ 
de yayımlandı. Tebliğ 
ile Tarımsal Danışmanlık 
yapan üyelerimizin konu 
ile ilgili soru ve sorunlarının 
konuşulduğu bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıda konu 
ile ilgili soruları cevaplayan 
Başkanımız Süleyman SOYLU 
Ziraat Mühendisleri Odası 
olarak sorunların çözümü 
noktasında gereken 
mercilere ulaşarak çözüm 
önerilerinin sunulabileceğini 
bildirdi. Şubemizde yapılan 
toplantıya Konya Bölgesinde 
tarım danışmanlığı yapan 
üyelerimiz katıldı.

Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz 23 Ekim 2018 
tarihinde, Tarım Kredi 
Kooperatifi Konya Bölge 
Birliği Müdürü Mustafa 
ODABAŞOĞLU ve Müdür 
Yardımcısı Zeki BOZ’u 
makamında ziyaret ettiler. 
Ziyarette ülke ve Konya 
tarımı hakkında görüş 
alışverişinde bulunularak 
işbirliği yapılabilecek konular 
değerlendirildi.

Konya Şubemiz 6 Kasım 
2018 Salı günü, ziraat 
fakültesi öğrencilerine 
yönelik “Mesleği tanımak 
ve mezun olduktan sonra 
kamu ve özel sektörde 
karşılaşacak fırsatlar 
hakkında bilgi sahibi 
olmak” konulu bir toplantı 
düzenledi. Bilgilendirme 
toplantısına konuşmacı 
olarak Başkanımız Süleyman 
SOYLU, Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin 
ÇEVİK, önceki dönem Şube 
Başkanımız Celil ÇALIŞ, 
NETAFIM Bölge Müdürü 
Okan BAŞARAN, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve ziraat 
fakültesi öğretim üyeleri 
katıldılar. Öğrencilerin yoğun 
ilgi gösterdiği bilgilendirme 
toplantısı, Şube Başkanımız 
Süleyman SOYLU’nun 
Ziraat Mühendisleri Odası 
ve Ziraat Mühendislerinin 

Görev ve Yetkilerine İlişkin 
Tüzük hakkında bilgiler 
vermesi ile başladı. Konya 
Şube Başkanımız,  Kamu 
ve Özel Sektör Temsilcileri 
ve konusunda uzman 
başarılı Ziraat Mühendisi 
konuşmacılar mesleki 
deneyimlerini ve meslekte 
iyi bir kariyer için önerilerini 
paylaşarak öğrencileri 
bilgilendirdiler.

ZMO-GENÇ Yönetim Kurulu 
üyeleri şubemizi ziyaret 
ettiler. Ziyaret sonrası Konya 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve ZMO gençlerin katılımı 
ile şubemizde bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıda 
ZMO-GENÇ üyeleri ile yıl 
içerisinde neler yapılacağı, 
fakülteye bu yıl gelen 
öğrencilere ODA’mızın 
tanıtımı gibi konularda görüş 
alışverişinde bulunuldu.  
ZMO-GENÇ önceki dönem 
Başkanı Burak ÖZSOY’a 
çalışmalarından dolayı 
plaket takdim edildi.. 

Şubemiz 12 Kasım 2018 
tarihinde, kargo ve posta 
iletişimleri için Konya 

PTT Başmüdürlüğü ile 
anlaşma imzalamış olup, 
şubemize özel hazırlanan 
pullarla kargo ve posta 
iletişimlerimiz sağlanacaktır.

Şubemiz ve İkonyum Sportif 
Yaşam Merkezi ve Marmara 
Sportif Yaşam Merkezi 
arasında anlaşma yapıldı. 
Üyelerimize özel, tüm 
bireysel ve aile üyeliklerine 
liste fiyatına %35 indirim 
yapılacağı taahhüt edildi.

7-11 Aralık 2018 tarihlerinde 
Antalya’da yapılan 
Konya Bölgesi Sulama 
Kooperatifleri Birliği’nin 
düzenlediği “Konya’da 
Tarım Suyumuzun Kullanımı 
ve Kooperatiflerimizin 
Sorunları” konulu toplantıya 
katıldık. S.Ü. Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyeleri ve Tarım 
paydaşları da katılım 
sağlayarak, Tarımda Bilgi 
ve Teknoloji Kullanımının 
Önemi konularında 
Konya-Karaman Bölgesi 
üreticilerine bilgilendirmeler 
yapıldı.
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MALATYA 
28 Eylül 2018 tarihinde, ilimiz 
de faaliyet gösteren yerel 
basında Stajyerlik İletişim 
Fakültesi öğrencileri ve 
genç gazeteciler şubemizi 
ziyaret ederek Şube 
Başkanımız Fevzi Çiçek ile 
süs bitkileri ve yetiştiriciliği 
başta olmak üzere tarımsal 
faaliyetler konularında bir 
röportaj yaptılar. 

4 Ekim 2018 tarihinde, 
ilimizde yayıncılık yapan 
yerel gazete ve televizyonlar 
dönemsel tarımsal 
faaliyetler, güncel konular 
ve genel tarım politikaları 
konularında şubemiz 
görüşlerine başvurmakta ve 
röportajlar yapmaktadır. Bu 
kapsamda İlimizde yayın 
yapmakta olan BUSABAH 
gazetesi Şube Başkanı Fevzi 
ÇİÇEK ile yapmış olduğu 
röportajla “Her ilçe kendi 
markasını oluşturmalıdır” 
başlıkla yayınlandı. Özellikle 
Yerel Yönetimler yasasının 
7. Maddesine atıfta 
bulunarak Belediyelerin 
kendi bölgelerinde tarımsal 
faaliyetleri artırmak ürün 
çeşitliliğini artırmak ve 
kırsal alanın desteklenmesi 
konularında geniş fikir ve 
görüşler belirtti.  

5 Ekim 2018 tarihinde, şube 
yönetimi olarak ilimizde 
yeni kurulan Turgut Özal 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
atanan Prof. Dr. Aysun Bay 
KARABULUT’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunuldu. 
Turgut Özal Üniversitesine 
bağlı Ziraat Fakültesi ve Su 
Ürünleri Fakültesi bünyesinde 
bulunduğundan gerekli 
ortak çalışmalarda birlikte 
faaliyet gösterilmesi ve 
Genç ZMO öğrenciler 
ile ilgili görüşmelerde 
bulunuldu.

ZMO Malatya Şube 
Başkanlığı ile ilimizde yayın 
yapmakta olan ERTV 
televizyonu ile programın 
hazırlanıp sunumu Şube 
Başkanımız Fevzi ÇİÇEK 

tarafından yapılan “Üretimin 
Hikâyesi” programı 
yapılmaktadır. Her hafta 
perşembe günleri saat 
17.00 – 18.00 arasında 
ilk yayın, cumartesi saat 
18.00-19.00 saatlerinde 
ise tekrarı yayınlanan 
programında küçük aile 
işletmeleri ve geleneksel 
üretimden farklı tarımsal 
faaliyetler konu edilerek 
çiftçilerimize ve kamuoyuna 
bilgilendirme yapılmaktadır.

10 Ekim 2018 tarihinde 
ilimizde faaliyet gösteren Bu 
Sabah Gazetesi ile röportaj 
yapıldı. “Dolar Gübre 
Tüketimini de Etkiledi” başlığı 
ile yayımlanan röportaj da 
tarımsal üretim girdilerinin 
yükselmesinin üretime 
olan etkileri, çiftçilerin 
üretimden vazgeçme 
noktasına geldiği, ayrıca 
yaşanan bu olumsuzlukların 
karşısında bütün zorluklara 
rağmen sektörü omuzlayan 
finansal olarak en büyük 
destekçisi tedarikçi sektör 
dediğimiz zirai ilaç bayileri 
ve gübre  bayilerinin 
de desteklenmesi, özellikle 
birçok sanayi ve ticaret 
sektöründe uygulandığı 
gibi devlet destekli finanse 
edilmesini, BAĞKUR ve 
SGK ödentilerinde destek 
sağlanması konularında 
Oda’mız görüşlerini paylaştı.

12 Ekim 2018 Tarihinde, 
Tarım ve Orman Başkanlığı 
Şeker Dairesi Başkanı 
Mehmet HASDEMİR ile 
Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü Tohumculuk 
Daire Başkanı Mehmet 
SIĞIRCI Oda’mızı ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında; tarımsal 
gelişmeler, mesleki sorunlar 
ve Malatya tarımı hakkında 
görüşlerimizi dile getirdik.

13 Ekim 2018 tarihinde 
TMMOB Malatya İl 
Koordinasyon Kurulu 
toplantısı yapıldı. TMMOB 
Malatya İl Koordinasyon 
Kurulu olarak yaklaşan 
yerel seçimlerde belediye 
başkan adaylarına 
ilimiz genelinde tespit 
edilen sorunlar, çözüm 
önerileri, yeni proje fikirleri 
ve tavsiyeleri olarak 
sunacağımız ilimize 
ait öngörü,  proje, fikir 
vb. konularda rapor 
hazırlamak ve süreçte fikir 
oluşturmak için ilk toplantıyı 
gerçekleştirdik. Toplantıya 
Makine Mühendisler Odası, 
İnşaat Mühendisler Odası, 
Elektrik Mühendisler Odası, 
Peyzaj Mühendisler Odası, 
Ziraat Mühendisler Odası ve 
Jeoloji Mühendisler odaları 
yöneticileri katıldı.

13 Ekim 2018 tarihinde, 
Malatya Veteriner Hekimler 
Odası 14. Genel Kurulu’na 
misafir olarak katıldık. 
Genel kurulda selamlama 
konuşması yapan Şube 
Başkanı Fevzi ÇİÇEK faaliyet 
konularının paralellik 
arz etmesi, sahada 
omuz omuza çalışmalar 
gerçekleştirmeleri yönüyle 
paydaş meslek örgütü 
olduğumuz, bu güne kadar 
birlikte çalışmalar yapıldığı 
bugünden sonrada aynı 
birliktelik devam ettirilmesi 
gerektiğini belirterek yeni 
seçilen Yönetim Kurulunu 
tebrik eder başarılar diledi.

14 Ekim 2018 tarihinde, 
Malatya Kent Konseyi 
tarafından düzenlenen 
Sivil Toplum Akademisi 
toplantısına Şube 
Başkanımız Fevzi ÇİÇEK ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Adil 
ÖNAL katıldı. Toplantıda 
odamız görüşleri dile 
getirildi.

17 Ekim 2018 tarihinde, 
Köy-Koop. Genel Başkanı 
Neptün SOYER, Köy- Koop. 
Genel Müdürü Turgay 
SOLMAZ,  Genel Müdürü 
Turgay SOLMAZ, Kastamonu 
Köy- Koop. Başkanı Erol 
AKAR, Köy- Koop-Birlik 
Yönetim Nurettin ALMASULU, 
Malatya Köy- Koop. Birlik 
Sistem sorumlusu Murat 
TAÇ ve Malatya Köy- Koop. 
Birlik Başkan Yard. Mehmet 
CANPOLAT şubemizi ziyaret 
ettiler. Malatya Şube 
Yönetim Kurulu’muzun da 
hazır bulunduğu ziyarette 
Şube Başkanımız Fevzi 
ÇiÇEK ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Daha sonra ilimizde ziraat 
fakültesinde öğrenim gören 
ve şubemiz ZMO-GENÇ 
öğrencileri ile Koy-Koop. 
Yönetimi  ile toplantı 
salonumuzda sohbet 
gerçekleştirildi.

18 Ekim 2018 tarihinde 
Şube Başkanımız Fevzi 
ÇİÇEK ilimizde faaliyet 
gösteren Malatya Haber 
Gazetesi ile bir röportaj 
yaptı. 16 Ekim Dünya 
Gıda Günü nedeni ile 
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“Kendine Yeter Üretim 
Modeli Belirlenmeli” başlıklı 
basın bülteni hazırlanarak 
yayımlandı. Bu yılki Gıda 
Günü teması olan “Sıfır 
Açlık” konularına görüşler 
beyan edildi.

24 Ekim 2018 Tarihinde 
Şube başkanımız Fevzi 
ÇİÇEK Yeni Malatya 
Gazetesi ile “Kayısı mı 
Malatyalıyla Sorunlu, 
Malatyalı mı Kayısıyla?” 
başlıklı röportaj 
gerçekleştirdi. İlimizde 
yaygın yetiştiriciliği yapılan 
kayısı ürünü ile ilgili 
yetiştiricilik, pazarlama, 
çiftçi örgütlenmesi, rekolte, 
ürün kalitesi vs. konularında 
Odamız görüşleri ifade 
edildi. 

2 Kasım 2018 tarihinde, 
Turgut Özal Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanlık görevine 
atanan Prof. Dr. Hüseyin 
KARLIDAĞ’a ZMO Malatya 
Şube olarak hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunduk. Ayrıca 
ZMO-GENÇ grubu için 
öğrenci üye yapılması için 
çalışma yapılması, birlikte 
çalışmalar yürütülmesi 
konularında istişarede 
bulunduk.

7 Kasım 2018 tarihinde, 
MHP Malatya İl yönetimi 
odamızı ziyaret etti. 
Ziyarette Malatya tarımı 
ile ilgili konularda görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
Şube Başkanımız Fevzi 
ÇİÇEK Yönetim Kurulumuz 

adına ziyaretten dolayı 
teşekkürlerini ifade etti.

8-11 Kasım 2018 
tarihlerinde, Malatya Şube 
olarak düzenlediğimiz ve 
bilirkişilik hizmeti yapmak 
isteyenlerin kanunen 
katılmak zorunda olduğu 
“Bilirkişilik Temel Eğitimi” 
düzenlendi. Eğitime 
çoğunluğu meslektaşlarımız 
olmak üzere toplam 22 
kursiyer katıldı.

15 Kasım 2018 tarihinde, 
ilimizde faaliyet gösteren 
ERTV de yayınlanan 
“Hülya Kaya ile Güne 
Bakış” canlı programına 
Şube Başkanımız Fevzi 
ÇİÇEK konuk olarak katıldı. 
Programda:  Malatya 
tarımın neresinde 
konusunda odamızın 
görüşlerini dile getirdi.

Turgut Özal Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi öğrencilerinden 
ZMO-GENÇ grubu kurulması 
için çalışmalar yapılarak 
17 Kasım 2018 tarihinde 
şubemiz toplantı salonunda 
temsilci ve temsilci 
yardımcısı belirleme seçimi 
yapıldı.

21 Kasım 2018 tarihinde, 
TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu toplantısına ev 
sahipliği yaptık. Toplantı 
gündemi ise yerel 
yönetimler için ilimiz ve 
ilçelerinde yaşanan çevre 
imar yerleşim yerleri peyzaj 
ulaşım vs. konularında tespit 
edilen sorun ve çözüm 

önerileri değerlendirilmesi 
oldu.  Bu konuda her oda 
tarafından hazırlanan 
raporlar birleştirilerek TMMOB 
raporu oluşturulması 
çalışması gerçekleştirildi.

28 Kasım 2018 tarihinde, 
TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu olarak Makine 
Mühendisleri Odası ev 
sahipliğinde yerel yönetici 
adayları ve seçilecek olan 
Belediye Başkanlarına ilimiz 
ve ilçeleri için yapılacak  
proje hizmetlerde öncelikli 
ve önemli konu başlıkları 
ve tespit edilen eksiklerin 
giderilmesine yönelik 
çözüm önerilerini içeren 
rapor hazırlama çalışması 
tamamlandı.

30 Kasım 2018 tarihinde, 
İlimiz Doğanşehir İlçesinde 
Kaymakamlık, İl Tarım 
Müdürlüğü, Ziraat odası 
ve Elma Üreticileri Birliği 
tarafından düzenlenen 
“Elmada Karaleke Hastalığı 
ve Elma İç Kurdu Zararlısı 
Mücadelesi” ile ilgili 
panelde Şube Başkanımız 
Fevzi ÇİÇEK katılarak 
odamız görüşlerini ve 
çözüm yolları hakkında 
fikirlerini beyan etti.

3-04 Aralık 2018 tarihlerinde, 
Şanlıurfa ilinde düzenlenen 
Atıl Tarım Arazilerinin Üretime 
Kazandırma Çalıştayı’na 
Şube Başkanımız Fevzi 
ÇİÇEK katılarak odamız 
görüşlerini ifade etti.

12 Aralık 2018 tarihinde 
Şube Başkanımız Fevzi Çiçek 
Yerli Malı Haftası ile ilgili 
basın açıklaması yaptı. Her 
yıl 12-18 aralık tarihlerinde 
kutlanan “Tutum, Yatırım 
ve Türk Malları Haftası” 
nedeni ile yayınlanan 
basın açıklamasında, milli 
ve yerli üretimin önemi ve 
devamlılığı hakkında vurgu 
yapıldı.

MANİSA

27-28 Eylül 2018 
tarihlerinde, Şubemize 
ait eğitim salonunda 
meslektaşlarımıza yönelik 
“Hayvancılık ve Hayvansal 
Gıda Üretiminde Hijyen” 
ve “Bitki Beslemede Yeni 
Yaklaşımlar” konulu eğitimler 
gerçekleştirdik. Eğitimler Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Prof.Dr. Harun UYSAL ve 
Ziraat Mühendisi Murat 
DURGAÇ tarafından verildi.

5 Ekim 2018 tarihinde, 
ZMO Manisa Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
İbrahim DEMRAN’ın 
moderatörlük yapmış 
olduğu Sarıgöl Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
düzenlenen, Sarıgöl ve 
çevresinde üzüm bağları 
içerisinde jeotermal enerji 
alanlarının kurulmasının 
çevreye vereceği 
zararlar konusunda üzüm 
üreticilerini bilgilendirmek 
amaçlı “Jeotermal ile 
neler yaşayacağız” konulu 
sempozyum düzenlendi. 
Sempozyuma ZMO Manisa 
Şube Başkanımız Müjgan 
ŞENAY katıldı.

11 Ekim 2018 tarihinde, 
ZMO Manisa Şube 
Başkanımız Müjgan ŞENAY, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz II. 
Başkan Selçuk KARABAT, Erol 
TEKİN, Çınar AYDOĞAN ile 
birlikte Manisa Şehzadeler 
Kaymakamlığı ve Manisa 
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Yunusemre Kaymakamlarını 
ziyaret ettik.

16 Ekim Dünya Gıda 
Günü nedeniyle tüm 
illerde eş zamanlı olarak 
TMMOB İl Koordinasyon 
Kurullarınca basın 
açıklaması düzenlendi. 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Manisa Şubemiz 
tarafından düzenlenen 
basın açıklaması; ZMO 
Manisa Şube Başkanımız 
Müjgan ŞENAY, Yönetim 
Kurulu Üyemiz II. Başkan 
Selçuk KARABAT ve Kimya 
Mühendisleri Odası Manisa 
Şubesinin katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Manisa Şubemizde 17 
Ekim 2018 tarihinde 
“İlaç Bayilerinde Karekod 
Uygulanması” ile ilgili olarak 
SOTECH Yazılım Firması 
tarafından bilgilendirme ve 
tanıtım eğitimi yapıldı.

Manisa Belediyesi Fuar 
Merkezi’nde 1-4 Kasım 
2018 tarihleri arasında bu yıl 
12.si organize edilen Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Fuarına 
katıldık.

14 Kasım 2018 tarihinde, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin öncülüğünde 
kurulan, Manisa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
koordinatörlüğünde 
çalışmalarını sürdüren TOBB 
Manisa İl Kadın Girişimciler 
Kurulu Üyeleri, Girişimcilik 
Haftası’nda Türkiye’nin 
Girişimci Kadınlarını 

Manisa’da bir araya 
getirdi. Manisa Ticaret 
ve Sanayi Odası Bülent 
Koşmaz Hizmet Binasında 
düzenlenen etkinliğe ZMO 
Manisa Şube Başkanımız 
Müjgan ŞENAY katıldı.

21 Kasım 2018 tarihinde, 
Manisa TSO Bülent 
Koşmaz Hizmet Binası 
Kongre Salonu’nda, tarım 
sektörünün yaşadığı sorun 
ve çözüm önerilerinin 
konuşulduğu Türkiye’de 
tarımın geleceğinin 
tartışıldığı, tarım politikaları, 
dönüşüm ve tarımda 
sürdürebilir olmanın 
formülünün aktarıldığı, 
Tarımda Katma Değer 
Yaratma ve Markalaşmanın 
anlatıldığı Prof.Dr. Veysel 
ULUSOY’un sunumuyla 
“Türkiye Tarım Ekonomisi 
ve Politikaları” konulu 
konferansa ZMO Manisa 
Şube Başkanımız Müjgan 
ŞENAY ve Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz katıldı.

MERSİN
21 Eylül 2018 tarihinde, 
Mersin Şubemiz, Gülnar 
Kaymakamlığı ve Gülnar 
İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
olarak Gülnar Kültür 
Merkezi’nde düzenlemiş 
olduğu “Arazi Toplulaştırması 
ve Yarattığı Hizmetler” 
konulu konferansa, Şube 
Başkanımız M. Kemal 
KARAOĞLU, II. Başkan Deniz 
GÜRBÜZ ve Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim ARICI katılım 
sağladı. 

26 Eylül 2018 tarihinde, 
Mersin Ekonomi 
Platformu’nun Divan 
Otel’de düzenlemiş olduğu 
Gelecekteki Mersin temalı 

Mersin buluşma toplantısına; 
Şube Başkanımız M. Kemal 
KARAOĞLU, Lütfi ELVAN, 
mersin milletvekilleri ve sivil 
toplum kuruluşları katılım 
sağladı. Toplantıda Mersin 
tarımının gelişmesi için 
yapılması gereken projeler 
hakkında görüşlerimizi 
bildirdik.

6 Ekim 2018 tarihinde Tarım 
Danışmanlığı belgesini 
vize ettiremediği için 
danışmanlık belgesi iptal 
olan meslektaşlarımız için, 
bakanlığımız tarafından 6 
Temmuz 2018 tarihinde 
çıkarılan yönetmeliğe 
istinaden şubemiz eğitim 
salonunda danışmanlık 
eğitimi düzenledik. 

17 Ekim 2018 tarihinde, 
Şube Başkanımız M. 
Kemal KARAOĞLU, II. 
Başkan Deniz GÜRBÜZ ve 
Yazmanımız Hacı Murat 
BERKSOY tarafından 
Tarsus Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Orhan AYDIN’a 
hoş geldin ziyaretinde 
bulunuldu. Ziyaret sırasında; 
Ziraat ile ilgili projeler ve 
teknolojik ziraat hakkındaki 
branşlaşma konusunda 
düşüncelerini paylaştılar.

25 Ekim 2018 tarihinde, 
Anamur Tarım Fuarı’na 
katılan Başkan M. Kemal 
KARAOĞLU, ZMO Anamur 
Temsilcimiz Mustafa 
GÜNGÖR ile stantları 
gezerek, görüş alışverişinde 
bulundu.

7 Kasım 2018 tarihinde, 
Mersin İl Tarım ve Orman 
Müdürü Arif ABALI şubemizi 
ziyaret etti. Ziyaret sırasında; 
Odamızın faaliyetleri ve 
tarımla ilgili gelişmeler 
hakkında görüş alışverişinde 
bulundu.

9 Kasım 2018 tarihinde, 
Antalya’da, Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından 
düzenlenen “Atıl Tarım 
Arazilerinin Üretime 
Kazandırılması” çalıştayına 
yönetim kurulu adına 
Başkan Deniz GÜRBÜZ ve 

Yönetim Kurulu üyesi Savaş 
ALTAY katılım sağlayarak 
Odamız adına gerekli 
görüşler sundular.

09 Kasım 2018 tarihinde 
ZMO Antalya Şube 
Başkanımız Vural ŞAHİN’i 
Mersin Şube Yönetim 
Kurulumuz adına Başkan 
Deniz GÜRBÜZ ve üye Savaş 
ALTAY ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında: Mesleki konularda 
bilgi alışverişi bulunuldu.

11 Kasım 2018 tarihinde, 
Adana Tarım Fuarı’nda, 
Şube Başkanımız Deniz 
GÜRBÜZ ve üye Savaş 
ALTAY,  ZMO Adana Şube 
standı ziyaret edilerek, Şube 
Başkanı Abdullah DOĞAN 
ve üye Vedat COŞKUN ile 
mesleki sohbetler yaptı.

13 Kasım 2018 tarihinde, 
Mersin İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen, “Geçim 
Kaynaklarına Erişimin 
Güçlendirilmesi Amacıyla 
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Mültecilerin ve Ev Sahibi 
Toplulukların Tarımsal 
Bilgilerinin Arttırılması” konulu 
İstihdam Fuarına yönetim 
kurulu adına Başkan Deniz 
GÜRBÜZ ve Yazman üye 
Hacı Murat BERKSOY katılım 
sağladı.

18 Kasım 2018 tarihinde, 
İcra Komitesi’nde 
bulunduğumuz, 
Mersin Narenciye 
Festivali’nde standımıza; 
meslektaşlarımız, önceki 
dönem başkanlarım, 
milletvekilleri, belediye 
başkanları, sivil toplum 
kuruluşları, odalar, kurum ve 
kuruluşların başkanları, siyasi 
partiler, basın mensupları 
ve halkımız katılım sağladı. 
Narenciyenin tanıtımı ve 
tüketimi hedefli uluslararası 
festivalin; eğlenceli şovlar, 
heyecan verici yarışlar, 
değişik narenciyeli figürler 
ve birçok etkinlikler halkımız 
tarafından yoğun ilgi gördü.

23 Kasım 2018 tarihinde, 
şubemiz ile Özel DentaMer 
Ağız ve Diş Sağlığı 
Polikliniği arasında; ağız 
ve diş tedavilerinde tüm 
hizmetlerde %15 indirim, 
nakit ödemelerde ilave %5 
indirim anlaşması sağlandı. 

Anlaşma protokolü: Yönetim 
kurulu adına Başkan Deniz 
GÜRBÜZ, Sayman Mehmet 
SOYDAN ve Dentamer 
Polikliniği adına Prof.Dr. 
Yıldıray ŞİŞMAN tarafından 
yapıldı.

26 Kasım 2018 tarihinde, 
şubemiz ile Özel VM Mersin 
Medicalpark Hastanesi ile 
sağlık hizmetlerinde %20 
indirim anlaşması sağlandı. 
İndirimden yararlanmak için 
Oda Kimlik Kartı gösterme 
zorunludur. 

26 Kasım 2018 tarihinde, 
yerel seçimlerde Mersin 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Aday Adayı Alper 
TURNA şubemize nezaket 
ziyaretinde bulundu.

27 Kasım 2018 tarihinde, 
Anamur Temsilcimiz Mustafa 
GÜNGÖR ve üyelerimizden 
M. Enver GÖK ve Timur 
GÜĞÜL şubemize nezaket 
ziyaretlerinde bulundular. 

29 Kasım 2018 tarihinde, 
Mersin Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu “İklim Değişikliği ve 
Atık Yönetimi Konularında 
En İyi Uygulamalar” 
konferansına, Mersin İKK ve 
Başkan Deniz GÜRBÜZ katıldı. 

30 Kasım 2018 tarihinde, 
Yenişehir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’nün 
düzenlemiş olduğu 
“Meyvelerde Hasat ve 
Muhafaza Kursu” sertifika 
törenine Şube Başkanımız 

Deniz GÜRBÜZ katılım 
sağladı.

5 Aralık 2018 tarihinde 
yapılan “Mersin, Yerel 
Seçimlerde İl ve İlçe 
Belediye Başkanı 
Olacaklardan Ne İster 
(Mersin Başkanından ne 
ister)” toplantısında; il ve 
ilçelerimizin sorunları ve 
çözümleri ilgili MTSO’nun 
düzenlemiş olduğu, 
gelecek olan başkanlara 
verilmek üzere hazırlanan 
rapora şubemiz adına 
Başkan Deniz GÜRBÜZ 
gerekli bilgileri sundu.

06 Aralık 2018 tarihinde,  
Mersin İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü İl Müdür 
Yardımcılığı görevine 
atanan ve bir önceki 
dönem şubemiz yönetim 
kurulu üyesi olan Mustafa 
Nevzat ZAYİM’e hayırlı olsun 
ziyareti yapıldı. Ziyarete; 
Başkan Deniz GÜRBÜZ, 
II. Başkan İbrahim ARICI, 
Sayman Mehmet SOYDAN 
ve üye Savaş ALTAY katıldı. 

6 Aralık 2018 tarihinde, 
Yenişehir İlçe Belediye 
Başkan Aday Adayı Galip 
KIRICI şubemizi ziyaret etti. 

6 Aralık 2018 tarihinde, 
Medicalpark Hastanesi’nde 
düzenlemiş olduğumuz 
“İlkyardım Bilgilendirme 
Eğitimi” uzman eğitimciler 
eşliğinde gerçekleşti. 

12 Aralık 2018 tarihinde 
yapılan Mersin İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’nün 
düzenlemiş olduğu “Kadın 
Öğreniyor Fidanlar Çiçek 
Açıyor Sertifikalı Turunçgil 
Fidanı Yetiştiriciliği” sertifika 
törenine şubemiz adına 
Başkan Deniz GÜRBÜZ katıldı.

SAMSUN 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Samsun Şube olarak 26-30 
Eylül 2018 tarihleri arasında 
düzenlenen 4. Samsun 
Tarım Fuarı’na katıldık. 
Fuarda açılan standımızı 
üyelerimiz ve ziyaretçiler 
tarafından uğrak noktası 
olarak görüldü. Kendilerine 
Ziraat Mühendisleri Odası ve 
çalışmaları hakkında bilgiler 
verildi.

Samsun Şubemiz tarafından 
20-23 Ekim 2018 tarihleri 
arasında Bilirkişi Temel 
Eğitimi düzenlendi. Eğitim 
çalışmaları 23 katılımcı ile 
tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi kapsamında 
Odamız kolu olan Samsun 
ZMO-GENÇ fakültede 
ZMO satantı oluşturdu. 
Standımıza ziraat fakültesi 
öğrencileri tarafından 
yoğun ilgi olduğu gözlendi. 
Standı ziyaret eden 
öğrencilere ZMO-GENÇ 
tarafından Oda örgütlülüğü 
hakkında bilgi verildi. 
Standın kurulması ile birlikte 
yoğun bir öğrenci üye kaydı 
başlamıştır.

Mühendisler ve Mimarlar 
haftası çerçevesinde 
25 Ekim 2018 tarihinde, 
TMMOB İKK(TMMOB 
Samsun İl Koordinasyon 
Kurulu) ile ortak program 
gerçekleştirildi. Onur 
Anıtı’ndaki törende şubemiz 
Atatürk’ün huzurundaydı. 
Akşam verilen kokteylde 
şubemiz ve ZMO-GENÇ 
birlikte katılarak ODA’mızı 
temsil etti.

29 Ekim 2018 
Cumhuriyetimizin 95. 
Yılındayız Kutlu Olsun. 
Bayram coşkusunda Fener 
Alayı kortejine katılarak 
ulusal dayanışmayı bir kez 
daha sergiledik.

ZMO-GENÇ 2 Kasım 
2018 Cuma günü, Ziraat 
Mühendisleri Odası Samsun 
Şube Toplantı Salonunda 
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yeni kayıt ZMO-GENÇ 
öğrenci üyelerimizle tanıtım 
ve tanışma toplantısında 
buluştu.

ZMO Genel Merkezimizde 
24-25 Kasım’da düzenlenen 
XI. Öğrenci Kurultayına 
ZMO-GENÇ olarak katıldık. 
Kurultaya bir oturum 
sunumu, bir poster ve birde 
oturum başkanı düzeyinde 
katılım sağladık. Kurultay 
oldukça başarılı geçti.

25 Kasım 2018 tarihinde 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi 
olarak “25 Kasım Kadına 
Şiddetle Mücadele Günü” 
dolayısıyla tarım işçisi 

kadınlarımızla beraber 
film izledik. Yaşadıkları 
olumsuzları tek kendilerinin 
yaşamadıklarını ama artık 
kendileri, çocukları, torunları 
için buna DUR demeleri 
gerektiğini ve kaderleri 
olmadığını fark edip 
başka bir hayatın mümkün 
olduğunu söylemeye 
çalıştık. Güzel ve anlamlı 
bir etkinliği, 25 Kasım’ın artık 
Kadına Şiddetle Mücadele 
günü olarak anılmamasını 
ve artık her türlü şiddetin 
son bulması temennileriyle 
sonlandırdık.

TEKİRDAĞ 
14 Eylül 2018 tarihinde, 
İlimize bağlı Marmara 
Ereğlisi İlçesinde yapılmak 
istenen termik santrale 
itiraz amacıyla, Trakya 
Platformu üyeleri, İlçe 
Belediye Başkanlığı ve 
TMMOB olarak Çevre ve 
Şehircilik İl müdürlüğüne 
itiraz dilekçelerimizi sunduk. 
Ardından müdürlük önünde 
basın açıklaması yapıldı. 

19 Eylül 2018 tarihinde, “19 
Eylül TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü” etkinlikleri 
kapsamında, TMMOB İKK 
Temsilcileri ve Oda Üyeleri 
ile birlikte İlimiz Atatürk 
Anıtına çelenk sunuldu. 
Ardından günün anlam ve 
önemini belirten bir basın 
açıklaması düzenlendi.

Şubemizde 20-23 Eylül 2018 
tarihleri arasında “Bilirkişi 
Temel Eğitimi” düzenlendi. 
Eğitime 18 Kursiyerimiz 
katılarak sertifika almaya 
hak kazandı.

14 Ekim 2018 tarihinde, 
İlimiz Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca düzenlenen 
“Dünya Kadın Çiftçiler 
Günü” etkinliklerine katıldık. 
Sahilde düzenlenen 
etkinlikte, çeşitli ilçe ve 
yakın illerden katılan kadın 
çiftçilerin yöresel ürünlerini 
sergilediği standlar ziyaret 
edildi.

15 Ekim 2018 tarihinde, 
Tema İl Temsilciliği, Şube 
Başkanımız ve GENÇ 
ZMO Yönetim Kurulunu 
ziyarette bulundular. 
Yerelde ve Üniversitelerde 
düzenlenecek olarak etkinlik 
planlamaları konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu.

27 Ekim 2018 tarihinde,  
ZMO-GENÇ Yönetim Kurulu 
tarafından yeni öğrenci 
üyelerimiz ile birlikte tanışma 
amacıyla bir kahvaltı 
programı düzenlendi. 

İlimizde 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı Etkinlikleri 
kapsamında, 28 Ekim 2018 
Pazar günü İlimiz Valilik Önü 
Atatürk Anıtında düzenlenen 
çelenk törenine ve 29 Ekim 
Cumhuriyet Yürüyüşüne 
katıldık.

4 Kasım 2018 tarihinde, 
ZMO-GENÇ Yönetim 
Kurulumuzca Ankara 
Anıtkabir gezisi düzenlendi. 
Geziye öğrencilerin yoğun 
katılımı sağlandı. Gezide 
Ankara Eski Meclis, Anıtkabir, 
Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi, Ulucanlar Cezaevi 
ziyaret edildi. Ayrıca Eski 
Cumhurbaşkanı İsmet 
İNÖNÜ’nün kızı Özden 
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TOKER’i de ziyarette 
bulunarak İnönü Müzesi de 
gezildi.

12 Kasım 2018 tarihinde,  
İlimiz Defterdarı Mehmet 
MALANLI Şube Başkanımız 
Dr. Cemal POLAT’ı ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında: İlimizin 
çevre ve gündem sorunları 
hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu.

24-25 Kasım 2018 tarihinde,  
XI.  Öğrenci Kurultayı’na 
Şubemiz Adına Danışman 
Hoca Prof. Dr. Selçuk ARIN, 
ZMO-GENÇ Temsilcimiz 
Ozan DAL ve Hilal ERDEM 
katılarak “Trakya’da Bağcılık 
ve Bağ Rotası” poster 
sunumu yaptılar.

26 Kasım 2018 tarihinde,  
Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Merkez Parti Meclisi 
Üyesi Pınar UZUN ve 
Genel Başkan Danışmanı 

Dr. Mehmet GÖKER, 
yerel seçim çalışmaları 
kapsamında, Şubemizde 
TMMOB Oda Temsilcilerini 
ziyarette bulundu. Ziyarette 
yerel seçimler ve İlimizin 
sorunları hakkında fikir 
alışverişinde bulundular. 

5 Aralık 2018 tarihinde, 
Tekirdağ Tabip Odası 
Başkanı Dr. Ebru ATİLLA 
tarafından Şube Başkanımız 
ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimize bir ziyaret 
gerçekleştirildi. Ziyaret 
sırasında: İlimizde yapılacak 
etkinlikler kapsamında 
iş birlikleri ve sorunlar 
görüşüldü.

11 Aralık 2018 tarihinde, 
TMMOB Oda Temsilcileri 
olarak, İlimize yeni 
atanan Vali Aziz YILDIRIM ‘ı 
makamında ziyaret ettik. 
Ziyaret sırasında:  Oda 
çalışmalarımız ile ilimiz 
sorunları ve çözüm önerileri 
hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu.

TRABZON
10 Ekim 2018 tarihinde 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Heyeti Şubemizi ziyaret etti.

11 Ekim 2018 tarihinde 
Yönetim Kurulumuz, Tarım 
Kredi Kooperatifi Bölge 
Birliği’nde görev yapan ve 
Bölge Müdür Yardımcılığı 
görevine yükselen üyemiz 
Seyfettin DEMİRCİ’yi ziyaret 
ederek yeni görevinde 
başarılar dilediler.

12 Ekim 2018 tarihinde 
Şube II. Başkanımız Avni 
AYDIN Genel Başkanımız 
Özden GÜNGÖR’ü ziyaret 
ederek mesleğimiz ve 
tarımsal sorunlar, yaşanan 
ekonomik kriz, ODA 
yönetimi, üye ilişkileri, 
aidatlar, hukuksal süreç, 
bilirkişilik ve diğer sorunlar 
ile ilgili olumlu geçen 
görüşmeler yaptı.

19-22 Ekim 2018 tarihlerinde 
Şubemizde Bilirkişilik Temel 
Eğitimi düzenlendi.

22 Ekim 2018 tarihinde, 
Şubemiz ve Avrasya 
Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği bölümü ile 
her ay bir tarımsal sanayi 
işletmesi programında bu 
ay Of ilçesinde, Üyelerimiz 
Osman BAYKAL, Yener 
AŞKIN ve Osman KUTRUP’un 
sunumlarıyla Of çay ve 
ÖZÇAY fabrikaları gezildi.

25 Ekim 2018 tarihinde 
Cumhuriyet Halk Partisi İl 

Başkanı ve Heyeti Trabzon 
Şubemizi ziyaret ederek 
bölge ve ülke tarımı, 
mevcut durum, sorunlar ve 
çözüm önerileri ile ilgili bilgi 
aldılar.

TMMOB Trabzon İKK 
tarafından düzenlenen 
futbol turnuvasına katılan 
Şube futbol takımımız 
2.maçını galibiyetle 
tamamladı.

16-19 Kasım 2018 
tarihlerinde Şubemizde 
Bilirkişilik Temel Eğitimi 
düzenlendi.

3 Aralık 2018 tarihinde 
Trabzon Hurması yetiştiriciliği, 
faydaları ve pazarlanması 
konusunda TRT Trabzon 
Radyosuna Şube olarak 
bilgi aktarımında bulunduk.

Meslektaşımız Milletvekili 
Prof. Dr. Kamil Okyay 
SINDIR 7 Aralık 2018 
tarihinde Şubemizi ziyaret 
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etti. Yönetim Kurulumuz 
ve üyelerimizin sorularını 
cevaplandıran Vekilimize, 
Trabzon ve ülke tarımı, 
sorunlar ve çözüm önerileri 
ile ilgili Şube görüşlerimizi 
aktardık. 9 Aralık 2018 
tarihinde, Trabzon Şube 
Başkanımız Cemil PEHLEVAN 
yaptığı açıklamada, 
“Denize dökülen toprak 
vatan toprağıdır bizim 
için çok değerlidir bunun 
için önemsiyoruz denize 
dökülmesini asla müsaade 
etmeyeceğiz” dedi.

12 Aralık 2018 tarihinde, 
Avrasya Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri ile 
gerçekleştirmiş olduğumuz; 
hayattan sofraya ürün 
işleme sürecinin geleceğin 
mühendislerine uygulamalı 
olarak gösterilerek 
farkındalık oluşturmaya 
yönelik yaptığımız proje 
kapsamında her ay 1 üretim 
işletmesi ziyaretimizde bu 
ay Ferrero Fındık üretim 
tesislerini ziyaret ettik. 

13 Aralık 2018 tarihinde, 
Şubemiz ve Akçaabat 
Ziraat Odası ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz “Fındık 
Yetiştiriciliği” semineri 
üyelerimiz tarafından ilgiyle 
karşılandı. Üyemiz Ali Han 
Hikmet BAYRAM’ın verdiği 
bilgiler ışığında fındık 
yetiştiriciliği konusunda 
mevcut durum ve yapılması 
gerekenler aktarıldı.

KIRKLARELİ
Kırklareli’nin Babaeski ilçesi 
Ziraat Odası Başkanlığı 
tarafından 20 Eylül 
2018 Perşembe günü 
düzenlenen, “Trakya’da 
Tarım ve Üretici Sorunları” 
ile ilgili forum tarzındaki 
toplantıya odamız adına 
üst kurul delegemiz 
Hüseyin TAŞKIN katılarak, 
odamız görüş ve önerilerini 
aktarmıştır.

Kırklareli Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık İl Teknik 
Komitesinin 27 Eylül 2018 
Perşembe günü, İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğünde 
yapılan 2018 yılı II. dönem 
toplantısına, odamız adına 
kuruldaki asil üyemiz olan 
Hüseyin TAŞKIN katılmış ve 
gündemle ilgili konularda 
görüşlerini aktarmıştır.

ZMO Kırklareli İl Temsilcimiz 
ve TMMOB İKK Sekreteri 
Dr. Erol ÖZKAN, 29 Eylül 
2018 Cumartesi günü, 
Ankara’da yapılan TMMOB 
45. Dönem I. Danışma 
Kurulu Toplantısına, TMMOB 
Kırklareli İl Koordinasyon 
Kurulunu temsilen katıldı. 

Kırklareli Tabip Odasının 
sağlıkta yaşanan şiddet ve 
sağlık çalışanlarına yapılan 
saldırılarla ilgili olarak, 03 
Ekim 2018 Çarşamba günü, 
Kırklareli Devlet Hastanesi 
önünde yaptığı basın 
açıklamasına katılarak, ZMO 
İl Temsilciliği ve TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu adına 
destek verdik.

ZMO Kırklareli İl Temsilcimiz 
ve Kent Konseyi yürütme 
kurulu üyesi Dr. Erol ÖZKAN, 
Kırklareli Kent Konseyinin 
03 Ekim 2018 Çarşamba 
günü yapılan yürütme 
kurulu toplantısına katıldı 
ve toplantı gündemine 
yönelik konularda görüş ve 
önerilerini aktardı. 

Kırklareli Toprak Koruma 
Kurulunun 04 Ekim 2018 
Perşembe, 06 Kasım 2018 
Salı ve 05 Aralık 2018 

Çarşamba günleri yapılan 
aylık olağan toplantılarına, 
odamızın kuruldaki asil üyesi 
olan İl Temsilcimiz Dr. Erol 
ÖZKAN katılarak, gündeme 
yönelik konularda odamız 
görüşlerini aktardı. 

Ankara Garında yaşanan 
katliamın 3. yılı nedeniyle, 
10 Ekim 2018 Çarşamba 
günü, Kırklareli Emek ve 
Demokrasi Platformu çatısı 
altındaki çeşitli demokratik 
kitle örgütleri adına, 
Kırklareli Özgürlük Parkında 
ortak basın açıklaması 
yapıldı. Basın açıklaması 
öncesinde, katliamda 
hayatını kaybedenler 
için kırmızı karanfiller 
bırakıldı, kısa konuşmalar 
yapıldı ve şiirler okundu. 
TMMOB İKK olarak bileşeni 
olduğumuz platform 
tarafından örgütlenen basın 
açıklamasına, odamızdan 
ve TMMOB’ye bağlı çeşitli 
odalardan temsilci, yönetim 
kurulu üyesi ve bazı üyelerin 
katılımıyla destek verdik.

Kamu Emekçileri Sendikaları 
Platformu Kırklareli Şubeler 
Platformu tarafından, 15 
Ekim 2018 Pazartesi günü 
yapılan, ekonomik kriz 
konulu basın açıklamasına 
katılarak, ZMO İl Temsilciliği 
ve TMMOB İKK adına destek 
verdik.

TMMOB Kırklareli İl 
Koordinasyon Kurulunun 
15 Ekim 2018 Pazartesi 
günü ve 21 Kasım 2018 

Çarşamba günü yapılan 
olağan toplantıları, 
TMMOB Kırklareli İKK 
Sekreterliğini yürüten ZMO İl 
Temsilcimizin başkanlığında 
gerçekleştirildi ve 
gündemdeki konular 
görüşüldü, yapılan 
değerlendirmeler 
sonucunda bazı kararlar 
alındı. 

Bir araştırma şirketinin 
Kırklareli özelinde yaptığı 
alan çalışması sonuçlarının 
sunumu ile ilgili, 16 Ekim 
2018 Salı günü Kırklareli 
Belediyesinde yapılan ve 
kurumsal olarak çağrılı 
olduğumuz toplantıya, ZMO 
İl Temsilcimiz ve TMMOB 
İKK Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN 
katıldı.

TMMOB Mühendislik ve 
Mimarlık Haftası nedeniyle, 
18 Ekim 2018 Perşembe 
günü, TMMOB Kırklareli İl 
Koordinasyon Kurulu adına 
yönetim kurulu üyeleri, bir 
kısım TMMOB ve odamız 
üyesi ve bazı demokratik 
kitle örgütü temsilcilerinin 
katılımı ile Kırklareli 
Özgürlük ve Demokrasi 
Meydanındaki Atatürk 
anıtına çelenk konularak 
saygı duruşunda bulunuldu. 
Günün anlam ve önemine 
yönelik basın açıklaması 
ise İl Temsilcimiz ve TMMOB 
İKK Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN 
tarafından okunarak 
kamuoyu ile paylaşıldı. 

ZMO Kırklareli İl 
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Temsilciliğimizce alınan 
yetki sonrasında, 18-21 Ekim 
2018 tarihleri arasında, üç 
günü teorik eğitim ve bir 
günü uygulama eğitimi 
olarak dört gün süreyle 
sabah ve akşam grupları 
halinde olmak üzere, iki 
grup halinde düzenlenen 
“Bilirkişi Temel Eğitimleri” 
başarı ile tamamlanmıştır. 
Eğitimlerin teorik dersleri 
Dr. Öğretim Üyesi Ali Ersoy 
KONTACI tarafından, 
uygulama dersleri ise 
odamız üyesi Muharrem 
AKSOY tarafından verilmiştir. 
İki eğitim grubunda, başta 
odamız ve TMMOB’ye 
bağlı diğer bazı odaların 
üyeleri olmak üzere, farklı 
mesleklerden toplam 37 
kursiyer eğitime katılmış ve 
katılım sertifikalarını almıştır. 

DİSK Trakya Şube 
Temsilciliği tarafından, 19 
Ekim 2018 Cuma günü, 
DİSK Genel Başkanı Arzu 
ÇERKEZOĞLU’nun katılımı ile 
Kırklareli Dingiloğlu Parkında 
yapılan ve Kırklareli Belediye 
Başkanlığının da destek 
verdiği ekonomik kriz konulu 
basın açıklamasına, TMMOB 
İKK adına bir kısım mühendis 
ve mimarlar olarak katılarak 
destek verdik.

Eğitim Emekçileri Sendikası 
Kırklareli Şubesi tarafından, 
23 Kasım 2018 Cuma 
günü, Kırklareli Milli Eğitim 
Müdürlüğü önünde yapılan, 
“Ekonomik Krizde Hak 
Kayıplarımızı İstiyoruz” konulu 

basın açıklamasına, bir 
kısım mühendis ve mimarlar 
olarak TMMOB İKK adına 
katılarak destek verdik.

Kırklareli Kent Konseyinin 
26 Ekim 2018 Cuma günü 
yapılan bilgilendirme 
amaçlı genel kuruluna, Kent 
Konseyi yürütme kurulu üyesi 
olan ZMO İl Temsilcimiz Dr. 
Erol ÖZKAN kent konseyinde 
temsiliyet üstlenmiş olan 
TMMOB’ye bağlı ZMO 
ve diğer odalardan bazı 
üyelerle birlikte katıldı. 
Genel kurulda İl Temsilcimiz 
toplantı gündemine 
ilişkin konularda görüş ve 
düşüncelerini iletti.

Çekim aşamasında 
Kırklareli Kent Konseyi 
Çevre Meclisinin önemli 
katkıları olan ve Istranca 
Ormanlarındaki çevre 
tahribatını konu alan 
“AB-I Hayat Istrancalar 
Belgeseli”nin, 26 Ekim 
2018 Cuma günü, KLU 
Rektörlük Kültür Merkezinde 
yapılan gösterimine, ZMO 
İl Temsilcimiz bir kısım 
üyemizle birlikte katılım 
sağlayarak destek verdiler. 
İl temsilcimiz belgeselin 
yapımcılarını ve yapımında 
katkısı olanları kutlayarak 
teşekkür etti.

Cumhuriyet bayramı 
nedeniyle, 28 Ekim 2018 
Pazar günü yapılan 
çelenk töreni ile 29 Ekim 
2018 Pazartesi günü 
akşamı Kırklareli Valiliğince 

düzenlenen Cumhuriyet 
resepsiyonuna TMMOB İKK 
Sekreterliği görevini yürüten 
İl Temsilcimiz, TMMOB 
Kırklareli İKK adına katıldı. 
Aynı akşam gerçekleşen 
cumhuriyet yürüyüşüne ise 
TMMOB ve odamız üyesi bir 
kısım mühendis ve mimarlar 
olarak katıldık. 

Kırklareli Tabip Odası ve 
Sağlık Emekçileri Sendikası 
Kırklareli İl Temsilciliği 
tarafından, 02 Kasım 2018 
Cuma Günü, Kırklareli 
Tabip Odasında yapılan 
ve TBMM’de görüşülmekte 
olan “Sağlıkta Şidet Yasası” 
tasarısı ile ilgili kurumsal 
görüşlerin paylaşıldığı basın 
açıklamasına katılarak, ZMO 
İl Temsilciliği ve TMMOB İKK 
adına destek verdik.

Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Uygulama 
Yönetmeliği doğrultusunda, 
Tarım Danışmanlığı 
Belgelerinin vize edilmesine 
ve yayınlanan yönetmelik 
doğrultusunda iptal 
olan belgelerin yeniden 
aktif hale getirilmesine 
yönelik olarak, ZMO 
Kırklareli İl Temsilciliğimiz 
tarafından 03-04 Kasım 
2018 cumartesi ve pazar 
günleri iki adet eğitim 
düzenlenmiştir. “Bitki 
Besleme ve Gübreleme 
Tekniği” ve “Yem Bitkileri 
ve Hayvan Besleme” 
başlıklarında düzenlenen ve 
odamız üyeleri İlker KURŞUN, 
Ersin GÖKTEN, Ozan ÖZTÜRK 

tarafından verilen birer 
günlük eğitimlere başta 
odamız üyeleri olmak üzere 
farklı meslek gruplarından 
21 tarım danışmanı katılarak 
katılım belgelerini almıştır. 

ZMO Kırklareli İl Temsilcimiz 
Dr. Erol ÖZKAN 06 Kasım 
2018 Salı günü Kırklareli İl 
İdare ve Denetim Müdürüne 
nezaket ziyaretinde 
bulundu. İl Temsilcimiz aynı 
gün Kırklareli İl Planlama ve 
Koordinasyon Müdürüne 
de nezaket amaçlı bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 
Kırklareli İl Temsilcimizin her 
iki ziyaretinde odamızın ve 
ilgili müdürlüklerin çalışma 
konuları ile ilgili görüş 
alışverişi yapıldı.

Atatürk’ün vefatının yıl 
dönümü nedeniyle, 10 
Kasım 2018 Cumartesi 
günü düzenlenen çelenk 
töreninde, TMMOB İKK 
yönetim kurulu olarak 
TMMOB Kırklareli İl 
Koordinasyon Kurulu adına 
Atatürk anıtına çelenk 
koyarak saygı duruşunda 
bulunduk. Aynı gün yapılan 
ve çağrılı olduğumuz kapalı 
salon anma etkinliklerine de 
katıldık.
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Eğitim-Sen Kırklareli 
Şubesinin üyeleri ile 
dayanışma amacıyla 11 
Kasım 2018 Pazar günü 
yapılan kahvaltı etkinliğine 
TMMOB İKK adına yapılan 
davet üzerine, İl Temsilcimiz 
ve TMMOB İKK Sekreteri Dr. 
Erol ÖZKAN konuk olarak 
katıldı. 

Kırklareli İl Temsilcimiz 
ÖZKAN, 15 Kasım 2018 
Perşembe günü Kırklareli 
Ziraat Odası Başkanlığını 
ziyaret etti. Temsilcimiz 
Ziraat Odasına yaptığı 
ziyarette, öncelikle Tarım 
Danışmanı olarak çalışan 
üyelerimizle görüşmelerde 
bulundu ve kendilerinden 
çalışmaları hakkında 
bilgiler aldı. Ardından, 
ziraat odası başkanı 
ve oda genel sekreteri 
üyemiz ile de görüşmeler 
yapan il temsilcimiz, 
mesleki çalışma 
alanlarımızdaki sorunlar 
ve ortak çalışılabilecek 
konularda görüş alışverişi 
ve değerlendirmelerde 
bulundu.  

Trakya Kent Konseyleri 
Birliğinin, 17 Kasım 2018 
Cumartesi günü Keşan 

Kent Konseyinin ev 
sahipliğinde, Edirne’nin 
Keşan ilçesinde yapılan 
2018 yılı II. dönem genel 
kuruluna Kırklareli Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu 
Üyesi olan ZMO Kırklareli İl 
Temsilcimiz, Kırklareli Kent 
Konseyi Başkanı, Kent 
Konseyi Genel Sekreteri, 
Çevre Meclisi Başkanı ve 
bir yürütme kurulu üyesi ile 
birlikte katılım sağladılar. 
Kırklareli Kent Konseyini 
temsilen gerçekleştirilen 
katılımda, katılımcılar genel 
kurul toplantısı gündemine 
yönelik konularda görüş 
ve düşüncelerini ve 
Kırklareli’nde yaşadıkları 
deneyimleri paylaştılar. 

Kırklareli Milli Eğitim 
Müdürlüğünce 24 Kasım 
2018 Cumartesi günü 
düzenlenen ve TMMOB 
adına çağrılı olduğumuz 
“Öğretmenler Günü 
Kutlama Programına”, 
TMMOB İKK Sekreterliği 
görevini yürüten İl 
Temsilcimiz katıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi 
Odasının 27 Kasım 2018 
Salı günü düzenlediği, 
“2019-2022 Stratejik 
Plan Süreci Dış Paydaş 
Çalıştayı»na TMMOB 
Kırklareli İl Koordinasyon 
Kuruluna yapılan yazılı 
çağrı üzerine, ZMO 
İl Temsilcimiz Dr. Erol 
ÖZKAN ve TMMOB’ye 
bağlı diğer bazı oda 
temsilcileri katıldılar ve 

çalıştay çalışmalarında 
TMMOB ve odalar adına 
katkı verdiler. İl Temsilcimiz 
ÖZKAN, 29 Kasım 2018 
Perşembe günü, Kırklareli 
Üniversitesinde düzenlenen 
«Bölgesel Kalkınma 
Sempozyumu”na TMMOB 
Kırklareli İl Koordinasyon 
Kurulu adına yapılan yazılı 
davet üzerine katılım 
sağladı ve sempozyumun 
çeşitli oturumlarında görüş 
ve önerilerini ileterek katkı 
sağladı. 

TMMOB Genel 
Merkezinin yürüttüğü 
“Krize Karşı Kampanya” 
doğrultusunda, 
Kırklareli’nde de bir dizi 
faaliyet planlandı. Bu 
kapsamda TMMOB Kırklareli 
İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından, 29 Kasım 2018 
Perşembe günü “Krize Karşı, 
Emeğimize, Mesleğimize 
ve Haklarımıza Sahip 
Çıkıyoruz” konulu basın 
toplantısı yapılarak, konuyla 
ilgili basın açıklaması 
kamuoyu ile paylaşıldı. 
Basın açıklamasına 
TMMOB’ye bağlı odaların 
temsilcileri ve bazı üyeleri 
ile bazı demokratik kitle 
örgütlerinin temsilcileri 
katıldılar. 

Dünya Engelliler Günü 
nedeniyle, Sakatlar Derneği 
Kırklareli Şubesi tarafından 
05 Aralık 2018 Çarşamba 
günü gerçekleştirilen 
çelenk töreni ve basın 
açıklamasına, ZMO İl 
Temsilciliği ve TMMOB İKK 
adına katılarak destek 
verdik. 

Tüm Emekliler Sendikası 
Kırklareli Şubesi tarafından, 
10 Aralık 2018 Pazartesi 
günü, Kırklareli Özgürlük 
Parkında yapılan ekonomik 

kriz ve 2019 yılı bütçesi ile 
ilgili basın açıklamasına, 
TMMOB’ye bağlı çeşitli 
odaların üyesi bir kısım 
mühendis ve mimarlar 
olarak katılarak, TMMOB 
Kırklareli İl Koordinasyon 
Kurulu adına destek verdik. 

ZMO Kırklareli İl Temsilciliği 
yönetim kurulu olarak, 
11 Aralık 2018 Salı günü, 
Kırklareli İl Tarım ve 
Orman Müdürü Veteriner 
Hekim Funda Eylem 
ÖZEL’i  ziyaret ettik. ZMO 
adına yaptığımız ve il 
temsilcimizle birlikte tüm 
yönetim kurulu üyelerimiz 
ve bir üst kurul delegemizin 
de hazır bulunduğu 
nezaket ziyaretinde, 
yeni atandığı görev 
nedeniyle İl Müdürünü 
kutladık ve çalışmalarında 
başarılar diledik. Çalışma 
alanlarımızla ilgili konularda 
görüş alış verişinde 
bulunduk ve talep olması 
halinde bazı faaliyetlerde 
birlikte çalışmaktan 
memnun olacağımızı ifade 
ettik. 

TMMOB Kırklareli İl 
Koordinasyon Kurulu adına, 
14 Aralık 2018 Cuma 
günü, Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kırklareli Şube Müdürü 
odamız üyesi meslektaşımız 
Cemil ATASOY’a nezaket 
ziyaretinde bulunduk. 
TMMOB İKK Sekreterliği 
görevini yürüten il 
temsilcimiz Dr. Erol 
ÖZKAN başkanlığında 
gerçekleştirilen ziyarette 
İMO, GMO, KMO odaları 
İKK yönetimi kurulu üyeleri 
ile birlikte odamızın 
İKK yedek üyesi olan 
temsilci yardımcımız 
Selçuk TANTA da hazır 
bulundular. TMMOB 
İKK olarak yaptığımız 
ziyarette, atandığı görevi 
nedeniyle Şube Müdürünü 
TMMOB ve odamız adına 
kutladık, çalışmalarında 
başarılı olması yönündeki 
dileklerimizi ilettik.
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PROF. DR. NERİMAN 
GÖRGÜNAY

1953 Yılı Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi mezunu olan 
1232 sicil numaralı üyemiz 
Prof. Dr. Neriman GÖRGÜ-
NAY 10 Eylül 2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslek-
taşlarımıza başsağlığı dileriz. 

ZAFER YILDIRIM

1967 Yılı Antalya doğumlu, 
Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölü-
mü 1992 yılı mezunu olan 
22595 sicil numaralı üyemiz 
Zafer YILDIRIM yaşamını yitir-
miştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

BAYRAM ALİ GÜLEŞ

1962 Yılı Isparta-Sütçüler 
doğumlu, Çukurova Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü 1985 yılı 
mezunu olan 23603 sicil 
numaralı üyemiz Bayram 
Ali GÜLEŞ yaşamını yitirmiştir. 
GÜLEŞ, Manisa Tarım İl Mü-
dürlüğü’nde çalışmaktaydı. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

NURETTİN KIRTEKE

1963 Yılı Malatya-Gömbe 
doğumlu, Çukurova Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal 
Mekanizasyon Bölümü 1989 
yılı mezunu olan 21540 sicil 
numaralı üyemiz Nurettin 
KIRTEKE yaşamını yitirmiştir. 
Kırtepe, 2012 Sayılı Gömbe 
Tarım Kredi Kooperatifi’nde 
çalışmaktaydı. Ailesine, se-
venlerine ve tüm meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

AHMET ÇAVUŞOĞLU

1247 sicil numaralı üyemiz 
Ahmet ÇAVUŞOĞLU yaşamı-
nı yitirmiştir. Ailesine, seven-
lerine ve tüm meslektaşları-
mıza başsağlığı dileriz.

MUSTAFA VAROL

1969 Yılı Antalya-Manavgat 
doğumlu, Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Toprak Bölü-
mü 1992 yılı mezunu olan 
21933 sicil numaralı üyemiz 
Mustafa VAROL yaşamını yi-
tirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

L.İHSAN YALÇIN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Hayvan Yetiştirme Bö-
lümü 1971 yılı mezunu olan 
6258 sicil numaralı üyemiz 
L.İhsan YALÇIN yaşamını yi-
tirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

MÜNİRE VURAL

6048 sicil numaralı üyemiz 
Münire VURAL yaşamını yitir-
miştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

AYŞE KOLOĞLU

1577 sicil numaralı üyemiz 
Ayşe KOLOĞLU yaşamını yi-
tirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

FEVZİ GÜMÜLÜOĞLU

1924 Yılı Hatay-Reyhanlı 
doğumlu ve 1948 yılında 
ziraat fakültesinden me-
zun olan 332 sicil numaralı 
üyemiz Fevzi GÜMÜLÜOĞLU 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslek-
taşlarımıza başsağlığı dileriz.

İSMAİL ATLİYA  

1966 Yılı 
Manisa 
doğumlu, 
Atatürk 
Üniversitesi 
Ziraat Fa-
kültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü 1987 yılı me-
zunu olan 16986 sicil nu-
maralı üyemiz İsmail ATLİYA  
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslek-
taşlarımıza başsağlığı dileriz.

MÜBERRA TUNAR

1955 Yılı 
Urfa do-
ğumlu, 
Ankara 
Üniversitesi 
Ziraat Fakül-
tesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü 1980 yılı 
mezunu olan 10441 sicil 
numaralı üyemiz Müberra 
TUNAR yaşamını yitirmiştir. 
TUNAR, Adana Tarım İl Mü-
dürlüğü’nden emekli ol-
muştu. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

ALİ HAYDAR YURTSEVER

1950 
Yılı Darabi 
doğumlu, 
Ankara 
Üniversitesi 
Ziraat Fakül-
tesi Tarımsal 

Yapılar ve Sulama Bölümü 
1973 yılı mezunu olan 7267 
sicil numaralı üyemiz Ali 
Haydar YURTSEVER yaşa-
mını yitirmiştir. Yurtsever, DSİ 
Bergama İşletme ve Bakım 
Mühendisliği’nden emekli 
olmuştu. Ailesine, sevenleri-
ne ve tüm meslektaşlarımı-
za başsağlığı dileriz.

YURDAKUL ŞAHİN

3175 sicil numaralı üyemiz 
Yurdakul ŞAHİN yaşamını yi-
tirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

CAHİT KARADENİZ

1942 Yılı Malatya doğumlu 
olan 4333 sicil numaralı 
üyemiz Cahit KARADENİZ 16 
Ekim 2018 tarihinde yaşamı-
nı yitirmiştir. Ailesine, seven-
lerine ve tüm meslektaşları-
mıza başsağlığı dileriz.

AYDIN KOCAMAN  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Tarımsal Mekanizas-
yon Bölüm 1974 yılı mezunu 
olan 7720 sicil numaralı 
üyemiz Aydın KOCAMAN  
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslek-
taşlarımıza başsağlığı dileriz.

ERGUN KEÇECİOĞLU

1938 Yılı Antalya doğumlu, 
Ege Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Bitki Koruma Bölümü 
1962 yılı mezunu olan 2531 
sicil numaralı üyemiz Ergun 
KEÇECİOĞLU yaşamını yitir-
miştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

SİNAN TURHAN

1971 Yılı Erzurum doğumlu, 
Atatürk Ü. Ziraat F.Tarla Bitki-
leri Bölümü 1997 yılı mezunu 
olan 27792 sicil numaralı 
üyemiz Sinan TURHAN 01 
Ekim 2018 tarihinde yaşamı-
nı yitirmiştir. Ailesine, seven-
lerine ve tüm meslektaşları-
mıza başsağlığı dileriz.
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SAMİ KANBUROĞLU

Sami KAN-
BUROĞLU 
1939 yılında 
Eskişehir ’de 
dünyaya 
geldi.1965 
yılında An-

kara Ü. Ziraat F.Tarla Bitkileri 
bölümünden Ziraat Yüksek 
Mühendisi olarak mezun 
oldu. 1994-1977 Eskişehir 
Köy Hizmetleri Araştırma 
Enstitüsü müdürü olarak 
görev yaptı. 1999’da Me-
nemen Tarımsal Hidroloji 
Araştırma ve Eğitim Merkezi 
(THAEM) Müdürlüğü görevini 
emekli oldu. Çok sayıda 
araştırma sonuç raporu ve 
bilimsel yayımı bulunmakta 
olan 4821 sicil numaralı 
üyemiz Sami KANBUROĞLU 
29 Ağustos 2018 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslek-
taşlarımıza başsağlığı dileriz.

SAMİ TUNAR

1954 
Yılı Ada-
na-Pozantı 
doğumlu, 
Ankara Üni-
versitesi Zira-
at Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Bölümü 1981 
yılı mezunu olan 10737 
sicil numaralı üyemiz Sami 
TUNAR 22 Ağustos 2018 
tarihinde  yaşamını yitirmiştir. 
Tunar, Mersin-Alata Araştır-
ma Enstitüsü’nden emekli 
olmuştu. Ailesine, sevenleri-
ne ve tüm meslektaşlarımı-
za başsağlığı dileriz.

MURAT BÜLBÜL

1955 Yılı 
Samsun-A-
laçam 
doğumlu, 
Atatürk 
Üniversitesi 
Ziraat Fa-

kültesi Toprak Bölümü 1981 
yılı mezunu olan 12402 
sicil numaralı üyemiz Murat 
BÜLBÜL yaşamını yitirmiştir. 
Bülbül, Çanakkale Köy Hiz-
metleri Müdürlüğü Sulama 
Şubesi’nde çalışmıştı. Ai-
lesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

SEZGİN ALA

1963 Yılı An-
talya-Elmalı 
doğumlu, 
Ege Üniver-
sitesi Ziraat 
Fakültesi 
Bitki Koruma 

Bölümü 1987 yılı mezunu 
olan 20015 sicil numaralı 
üyemiz Sezgin ALA yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenleri-
ne ve tüm meslektaşlarımı-
za başsağlığı dileriz.

BURHANETTİN ÇELİK

1962 Yılı Er-
zurum-Şen-
kaya do-
ğumlu, Ata-
türk Ü.Ziraat 
Fakültesi 
Kültür Teknik 

Bölümü 1985 yılı mezunu 
olan 14282 sicil numaralı 
üyemiz Burhanettin ÇELİK 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslek-
taşlarımıza başsağlığı dileriz.

PINAR TÜMKAYA

1988 Yılı 
İskenderun 
doğumlu, 
Çukurova 
Üniversi-
tesi Ziraat 
Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Bölümü 2011 
yılı mezunu olan 51082 
sicil numaralı üyemiz Pınar 
TÜMKAYA yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlı-
ğı dileriz.

MEHMET ÖZDEMİR

1953 Yılı 
Malatya 
doğumlu, 
Atatürk Ü.Zi-
raat F. Genel 
Zirai Bilgiler 
Böl.1980 yılı 

mezunu olan 10323 sicil 
numaralı üyemiz Mehmet 
ÖZDEMİR 19 Ağustos 2018 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlı-
ğı dileriz.

ÇETİN ELİGÜZEL

1964 Yılı 
Kangal do-
ğumlu, 100.
Yıl Ü. Ziraat 
F. Bitki Koru-
ma Bölümü 
1988 yılı 

mezunu olan 15993 sicil 
numaralı üyemiz Çetin 
ELİGÜZEL 29 Eylül 2018 ta-
rihinde  yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlı-
ğı dileriz.

CEMALETTİN GÜÇER

1938 Yılı Tunceli-Nazimiye 
doğumlu, Ankara Üniversite-
si Ziraat Fakültesi Toprak Bö-
lümü 1959 yılı mezunu olan 
1650 sicil numaralı üyemiz 
Cemalettin GÜÇER 23 Ekim 
2018 tarihinde yaşamını yi-
tirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

ALİ RIZA ÜNAL

1965 Yılı 
Antakya 
doğumlu, 
Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi 
Ziraat Fa-
kültesi Bitki 

Koruma Bölümü 1989 yılı 
mezunu olan 28281 sicil 
numaralı üyemiz Ali Rıza 
ÜNAL yaşamını yitirmiştir. 
Ünal, Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Kalkandere Çay 
Fabrikası Müdürlüğü’nde 
çalışmakta idi. Ailesine, se-
venlerine ve tüm meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

ABDÜLKADİR CAN

1948 Yılı İz-
mir-Ödemiş 
doğumlu, 
Ege Üniver-
sitesi Ziraat 
Fakültesi 
Zootekni Bö-

lümü 1975 yılı mezunu olan 
7937 sicil numaralı üyemiz 
Abdülkadir CAN yaşamını 
yitirmiştir. CAN, Manisa Tarım 
İl Müdürlüğü’nden emekli ol-
muştu. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.


