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41. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI  
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 17 – 19 NİSAN 2009

ODA’mızın 41. Dönem III. Danışma Kurulu Top-
lantısı 17-19 Nisan 2009 tarihlerinde Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, 
Denetleme Kurulu Üyelerimiz, TMMOB Tem-
silcimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, Şube 
Yöneticilerimiz ve bazı İl Temsilcilerimizin ka-
tılımıyla İstanbul’da yapıldı.

Danışma Kurulumuzun 17 Nisan 2009 Cuma 
günü yapılan ilk gün çalışmaları kapsamında; “Yerel Seçim-
ler, Kriz, Tarım Sektörüne Etkileri, Ulusal-Yerel Görünüm-
ler, Dünya Su Forumu ve Suyun Özelleştirilmesi, Havza 
Bazlı Destekleme Sistemi, Asgari Ücret Tarifesi Değerlen-
dirilmesi ve Revizyon Önerileri, Bilirkişilik Uygulamaları, 
Su Ürünleri-Balıkçılık MEDAK’ının Kuruluşu ve Ziraat 
Fakülteleri, Yeni açılımlar program değişikliği, Yetki Tüzü-
ğünün Revize Edilmesi” konuları ele alındı.

Danışma Kurulu’nun resmi açılışı 18 Nisan 2009 Cumarte-
si günü gerçekleştirildi. İstanbul Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK, ODA’mız Genel Başkanı Dr. Gökhan GÜNAY-
DIN, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Abdullah 
AYSU ve İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet KAVAK açılış 
konuşmalarında Danışma Kurulu Toplantımızda ortaya çı-
kacak görüşlerin, Türk tarımına yön verenlere faydalı ol-
masını dilediler.

Danışma Kurulu’nda daha sonra, “41. Dönem II. Danışma 
Kurulu Kararlarının İrdelenmesi; Yeni Açılımlar; Meslek 
İçi Eğitim Merkezi Çalışmaları; Özlük Haklarına İlişkin 
Çalışmalar Gıda Sektöründe Yaşanan Gelişmeler; Hukuki 
Çalışmalar; Oda Örgütlülüğü, Şube - İl Temsilciliği - Üye 
İlişkileri; Yönetim - Mali İşler” konuları değerlendirildi.

Danışma Kurulu Toplantımıza Çukurova Üniversitesi Zira-
at Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayzin B. Küden katılımı ile 
katkı sağladı.

Ayrıca, Danışma Kurulu Toplantısı ile eş zaman-
lı olarak Onur Kurulu Toplantısı yapıldı.
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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Danışma Kurulu 17-19 Nisan 2009 tarihlerinde 
İstanbul’da toplanarak Türkiye’nin tarım ve meslek sorunlarını görüşmüş ve 
aşağıdaki konuların üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.

Dünya ekonomisi günümüzde 1929 krizinden beri yaşadığı en şiddetli ve derin krizle 
yüz yüzedir.  Açıklanan yeni veriler, krizin derinliği ve boyutunun öngörülenin çok 
daha ötesinde olduğunu ortaya koymaktadır. 2008 yılında gıda krizinin etkileri 
sürerken, ABD’de başlayan ve tüm dünyayı saran mali kriz tarımı da vurmaya 
başladı.

Ülkemizde 2007’de tarıma IMF-Dünya Bankası destekli tasfiye programı ve küresel 
ısınmanın yol açtığı kuraklık egemendi, birçok üründe rekolte düşmüş, yükselen 
fiyatlar tüketicileri de zor durumda bırakmıştır. 2008’de de tarımda tasfiye programı 
sürdürülmüş; hayvanları bile göç ettiren kuraklık, özellikle Güneydoğu’da arpa ve 
mercimek üretimini çökertmiştir. 

Tarım politikalarının başta gelen hedefi, kendi insanını doyuracak kadar gıdayı 
üretmek olmalıdır. Bu; nüfus artışına paralel olarak tarımsal üretimin de artırılmasıyla 
sağlanabilir. Oysa son 40 yılda ülkemizde nüfus yıllık ortalama %2 oranında artarken 
tarımsal üretim yıllık ortalama artış hızı %1,2 düzeyinde artabilmiştir. Başka bir 
anlatımla ülkemiz, artık insanını doyuracak düzeyde üretim yapamamakta; özellikle 
hububat, baklagil ve yağ bitkileri alanında kendine yeterlilikten uzaklaşmaktadır.

Önceki yıllarda 20–21 milyon ton dolayında gerçekleşen buğday üretimi, 2007 ve 
2008 yıllarında 17–18 milyon ton dolayında sabitlenmiştir. Yem sanayiin en önemli 
girdilerinden birisi ve dolayısıyla hayvancılık açısından yaşamsal öneme sahip 
olan arpa üretimi 9-9.5 milyon tonlardan 6 milyon tonlara düşmüştür. Tütün ve 
şekerpancarı üretimi, 2006 yılındaki düzeyini ancak yakalayabilmiştir. Turunçgiller 
ve zeytin üretimi 2006’daki seviyelerinin gerisindedir. Patates, kuru baklagiller, 
yağlı tohumlar ve pamuk üretimi de gerilemektedir. Bitkisel üretimde anlamlı 
sayılabilecek artış yalnız mısır ve çeltikte yakalanabilmiştir.

1998’de 27,0 milyon hektar olan işlenen alanlar 2007’de 24,9 milyon hektara 
gerilemiş; yani son 10 yılda çiftçi 2 milyon hektar alanı ekmekten vazgeçmiştir.

1980’den bu yana nüfusumuzun 27 milyon kişi artmasına karşılık; toplam hayvan 
varlığı 85 milyondan 43 milyon başa, koyun varlığı 49 milyondan 25 milyon başa, 
keçi varlığı ise üçte bire düşmüştür. Son 20 yılda kırmızı et üretimi hemen hemen 
aynı kalmış; süt üretimi ise 10 milyon tondan 12 milyon tonlara yükselmiştir. 
Ancak ülkemizde et ve süt ürünleri tüketimi çok düşük düzeylerdedir. Türkiye’de 
kişi başına ortalama yıllık et tüketiminin 8 kg olmasına karşılık Avrupa’da 75 kg; 
süt tüketimi ise ülkemizde 17, Avrupa’da ise 110 litre dolayındadır. Öte yandan 
ülkemizde üretilen süt, somatik hücre sayısı ve toplam bakteri sayısı Avrupa Birliği 
limitlerinin çok üstündedir. 

Tarım ürünleri dış ticaret dengesi 1980–89 döneminde yıllık ortalama 1.6 milyar 
dolar fazla verirken, 1990–99 döneminde bu fazla 600 milyon dolara düşmüştür. 
IMF-Dünya Bankası patentli politikaların izlendiği 2000 yılı sonrası dönemde ise 
200 milyon dolar açık vermiştir. Son 20 yılda tarım ve gıda ürünleri ithalatı yaklaşık 
7 kat artmış; tarımsal dış ticaret açığı 2008 yılında 85 yıllık Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek değerine (2.3 milyar dolar) ulaşmıştır. İhracat 4.1 milyar dolarda kalırken; 
ihracat ithalat 6.4 milyar doları bulmuştur. İthalatın özellikle pamuk, hububat, 
bitkisel yağ ve yağlı tohumlarda yoğunlaştığı gözükmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı sürekli revizyonlarla tarım katma 
değeri 2007 yılındaki %7’lik küçülmenin ardından, 2008 yılında %4,1 artmış 
gözükmektedir. 2008 yılı tarım katma değeri 9.095 milyon TL; ancak bu değer 
2005’te 9.275 milyon TL ve 2006’da ise 9.393 milyon TL idi. Başka bir anlatımda 
2008 yılı tarım katma değeri 2005 ve 2006 yıllarının gerisinde kalmıştır.

TÜİK’in verilerine göre; 2007’de 70.6 milyon olan nüfus 2008’de 71.5 milyona 
yükselmiş; buna karşılık kırsal nüfus 2.9 milyonluk gerileme ile 17.9 milyona 
düşmüştür. Ancak 15 Nisan’da TÜİK sonu gelmez düzeltilmiş verilerinden birisini 
yayımlamış; daha önce Ocak 2008 itibariyle 4.676 bin kişi (%23.2) olarak açıkladığı 
tarımsal istihdamı 4.083 bin kişi (%20,6) olarak revize etmiştir. Aynı açıklamaya göre 
2009 yılı Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 
259 bin kişi artarak 4.342 bin kişiye (toplam istihdamdaki payı %21.8) yükselmiştir. 
Bu sonuç yaşanan kriz nedeniyle kentlerde işsiz insanların yeniden tarıma sığınmaya 
çalıştıklarını; ayrıca kriz dönemlerinde tarımın daha fazla desteklenmesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır.

Ekonomik kriz tarımda girdi kullanımı ve mekanizasyon talebini geriletmiştir. 
Örneğin 2007 yılında 33.518 adet olan traktör üretimi, 2008 yılında 24.807 adet 
olurken; 2007 yılında 24.041 olan traktör satışı, 2008 yılında 14.621’e düşmüştür.

2008 yılında gübre kullanımı bir önceki yıla göre %20 oranında azalmıştır. Çiftçinin 
kimyasal gübre kullanımındaki gerileme IMF-Dünya Bankası patentli reformların 
başlamasından önceki 1999 yılına göre %26’yı bulmuştur. Gübre kullanımındaki 
gerilemenin tarımdaki verim ve kaliteyi olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. 

25 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5488 sayılı 
Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre “Tarımsal destekleme programlarına 
Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz”. 
Tarımsal desteklemeye 2007 bütçesinden gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) binde 
65’i (5 milyar 555 milyon TL); 2008 bütçesinden GSYH’nin binde 59’u (5 milyar 
911 milyon TL) düzeyinde ödeme yapılmıştır. 2009 yılı bütçesinden ise GSYH’nin 
binde 45’i (4 milyar 950 milyon TL) kadar kaynak ayrılmıştır (Tarımsal destekleme 
ödeneği 2009 Bütçe Kanunu Tasarısında TBMM’ye 5,5 milyar olarak sunulmuştu. 
Görüşmeler sırasında IMF ile yeni bir stand by anlaşması yapmaya hazırlanan 
hükümet yüzde 10'luk (548,7 milyon TL) kesinti yapmıştır). Kısacası son üç yıldır 
tarımsal destekleme ödemelerinin GSMH’ye oranı düşmekte; yani Hükümet Kanunu 
hiçe saymaktadır.

Bütçeden tarımsal desteklemeye ayrılan pay düşürülürken iç ve dış borç faizine 
ödenen/ödenecek kaynak ise artmaktadır. Bütçeden faize 2007 yılında 48.8, 2008’de 
54.5 milyar dolar ödenirken; 2009 için 57.5 milyar dolar ayrılmıştır. Yani Bütçeden 
bir avuç rantiyeye aktarılan kaynak, milyonlarca çiftçiye verilecek olanın 12 katını 
aşmaktadır.

Öte yandan Hükümet zaten kısıtlanmış olan tarım bütçesinin yaklaşık %50’sini 
yerel seçimler öncesinde, yılın ilk üç ayında harcamıştır. Bu da tarım bütçesinin 
temel amacının çiftçiyi destekleme değil, desteği oya dönüştürme olduğunu ortaya 
koymaktadır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca tarımsal desteklerin havza bazlı destekleme sistemi 
kapsamında verilmesi yönündeki çalışmaları ilkesel olarak; coğrafya, ürün niteliği 
ve miktarı ve bölgelerarası kalkınmışlık farkı dikkate alınmak kaydıyla uygun 
görmekle birlikte, hazırlıkları yapılan çalışmalarda kamuya ait arazilerin, TİGEM’e 
ait işletmelerin özel sektöre devrini ve çiftçilerimizin mülksüzleştirilmesine dönük 
hükümler içermesi kabul edilemezdir. 

IMF-Dünya Bankası destekli programların nihai hedefinin azgelişmiş ülkelerdeki 
küçük ölçekli üretim ve küçük çiftçiyi tasfiye etmek olduğu bilinmektedir. Bu 
kapsamda tarım ve gıdada tekelleşme ve yabancılaşma süreci hızlandırılmış; öncelikle 
ülkemizdeki bankalar sistemi önemli ölçüde yabancılaştırılmıştır. Günümüzde 13.5 
milyar TL dolayında olan tarımsal kredi hacminin 7.5-8 milyar TL’si kamu, geri kalanı 
ise özel (çoğu yabancı sermayeli) bankalar tarafından karşılanmaktadır. Çiftçimiz 
bu bankalardan %35 gibi fahiş faiz oranlarıyla aldığı kredileri geri ödeyememekte; 
bankalar borcunu tahsil etmek için traktörünü, toprağını haczetmektedirler.

16-22 Mart 2009 tarihlerinde İstanbul’da 5. Dünya Su Forumu’nu gerçekleştiren 
Dünya Su Konseyi’nin amacı; su kaynaklarının ve hizmetlerinin özelleştirilmesi ve 
ticarileştirilmesidir. Bu; köylünün toprağını terk etmesi, boşalan arazilerin şirketlere 
geçmesi, işsizliğin artması, biyoçeşitliliğin azalması anlamına gelmektedir.

Tarım sektöründe istihdam edilen meslektaşlarımızla yardımcı teknik personelin 
(teknisyen/teknikerler) arasındaki yetki ve sorumluluk ayrımının mevzuatta net bir 
şekilde vurgulanması gerekmektedir. Hazırlanan mevzuatta yetki ve sorumluluk 
açısından bu durumun hassasiyetle dikkate alınması gerekli görülmektedir.

Meslektaşlarımızın özel sektör, Bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarında daha yüksek 
miktarda istihdamı tarımsal kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanımı, gıda 
güvenliği ve gıda güvencesi için hayati derecede önemlidir. Oysa; Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu Taslağı 6.700 meslektaşlarımız istihdamının sağlandığı sorumlu yöneticilik 
sistemini tümden kaldırmaktadır.

Ekonomik krizin can yakıcı boyutlara ulaştığı bu günlerde, meslektaşlarımızın 
işlerini kaybetme girişimlerine sessiz kalmamız beklenemez. Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığını bu konuda sağduyu ve daha yüksek seviyede duyarlılığa davet ediyoruz. 
Aksi durumda yasal haklarımızı sonuna kadar kullanma kararlılığında olduğumuzun 
bilinmesini isteriz.

Karanlık odaklar tarafından, Atatürkçü, laik Cumhuriyetimize yöneltilmiş olan 
tehditlerin farkındayız. Bizler; kurulmasında canla bedeli ödenerek ilelebet 
yaşaması amacıyla hamuru yoğrulmuş Cumhuriyetimizin yaşatılması kararlılığında 
olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Demokratik hukuk sistemimizin içini boşaltan 
uygulamalarla yüreklere korku salma girişimlerini kabul etmediğimizi, ülkemizin 
temel dinamiklerini oluşturan akademik dünyanın emekçilerinin, demokratik kitle 
örgütü yöneticilerinin ve emeğini halkımızın hizmetine sunan aydınlarımızın, 
hukuku hiçe sayan uygulamalara maruz kalmalarını içimize sindiremiyoruz. 
Aydınlık geleceğimizin oluşturulmasına dönük çalışmaların neferleri olduğumuzu 
bir kez daha haykırıyoruz.  
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41. DöNEm III. DANIşmA KuRuLu TopLANTIsI’NDA 
ALINAN KARARLAR 

1 – TARIMSAL DANIŞMANLIK ve YAYIM HİZMETLERİ 

Alınan Kararlar:

•Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Mart 2009 gün ve 27166 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile lise, ön lisans ve lisans mezunlarının 
üye oldukları meslek derneklerini ve üyelerinin tamamı tarımla ilgili lise, önlisans, lisans 
mezunlarından olup, tarımsal alanda faaliyet gösteren vakıflara yetki veren ilgili maddelerin 
iptali ile yürütmenin durdurulması için ODA’mız dava açmıştır. Dava süreci titizlikle takip 
edilmektedir. 

•Dava açılmasına rağmen henüz uygulamada olan ve bu yönetmelikte belirtilen ODA görev 
yetkileri içerisinde yapılması gereken Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri şubelerimizde 
ve temsilciliklerimizde devam etmektedir. Bugüne kadar ODA’mızca 1691 üyemize Tarımsal 
Yayım ve Danışmanlık Eğitimi verilmiştir. Devam eden eğitimlere ise 114 üyemiz katılmaktadır. 
Şubelerimiz ve Genel Merkezimiz sürekli bir iletişim içinde olarak eğitim tarihleri, konuları, 
eğiticiler ve benzeri alanlarda eşgüdüm sağlanmıştır. Eğitimler, web sayfamızdan ve ODA / 
Şube panolarına ilanları asılarak duyurulmakta, ayrıca üyelerimiz mail ya da SMS yoluyla 
bilgilendirilmektedir. Genel Merkez aktarımları sistemli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

•Eğiticilere verilecek 30 TL ücretin artırılması Danışma Kurulu’nda tartışılmış ve ücretin aynı 
kalmasına karar verilmiştir.

•ODA’mızca düzenlenen sınavlarda görev alan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personeline ücret 
ödenmeye devam edilecektir. 

•Yönetmelik değişikliği ile doktorası tarımsal yayım alanına ilaveten tarım politikası 
alanında olan öğretim üyelerine de eğitim verme yetkisi tanındığı bilinmektedir. Bu konuda, 
ODA’mızın uzmanlığa önem veren tavrı korunacak, öncelikle tarımsal yayım eğiticilerinin de 
uygun görüşleriyle tarım politikası konusunda uzmanların da eğitici havuzunda yer alması için 
dikkatli bir açılım sergilenecektir.

•15 Mart 2009 gün, 27170 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26 Şubat 2009 gün ve 
2009/14772 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda tarımsal danışmanlık hizmeti alan 
işletmelere 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 225’er TL 
destekleme ödemesi yapılacaktır. Buna ilişkin tebliğ çalışmaları halen yürütülmektedir. Büyük 
işletmelere yılda 225 TL ödemek suretiyle tarımsal danışmanlık sisteminin geliştirilemeyeceği 
açıktır. Bu bağlamda ODA’mız, % 10 kesinti sonrası 25 milyon TL olarak bütçeye konulan 
tarımsal danışmanlık desteğinin, işletmelere değil, doğrudan danışmanlık bürolarına ödenmesi 
ve bunun üretimle ilişkilendirilmesini savunmaktadır.

•Bakanlıkta 4B statüsünde çalışan Tarım Danışmanı meslektaşlarımızın sorunları çığ 
gibi büyümektedir. ODA’mız meslektaşlarımız ile birlikte sorunların çözümü için gerekli 
çalışmaları sürdürecektir. 

•Tarım ve Köyişleri Bakanlığı her yıl 2500 adet olmak üzere kamuya toplam 10 bin Ziraat 
Mühendisi alma taahhüdünü yerine getirmemektedir. Bakanlık, 2008/4 döneminde 46 ve 
2009/2 döneminde 476 ziraat mühendisi almakla yetinmiştir. Oda’mız bu konuda ısrarlı takibini 
sürdürecek ve üyelerimiz / meslektaşlarımızla işbirliği içinde gerekli çalışmaları önümüzdeki 
dönemde de gerçekleştirilecektir. Oda’mız, meslektaşlarımızın istihdamı açısından, bu alanda 
da basın açıklamaları, TV – radyo programları vb. yoluyla gerekli çabayı göstermeye devam 
edecektir.  

•"Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği" 13.01.2008 gün ve 26755 
sayılı Resmi Gazete‘de, bu yönetmelikte yapılan değişiklik ise 29.03.2008 gün ve 26831 sayılı 
Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Yapılan bu değişiklikle, ziraat mühendisleri dışında ziraat 
teknisyeni ve tohumculuk ya da tarla ve bahçe bitkileri yetiştirme konusunda ders aldığını 
belgeleyen teknikerlere yetki tanınmıştır. Yönetmelikte çerçevesi çizilen tohumculuk alanında 
ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile 
aynı yetkiyi tanıyan yasal bir durum mevcut değildir. Diğer taraftan, 15.04.1999 tarihinde 
Ziraat Mühendisleri Odası‘na kayıtlı olma zorunluluğu bulunurken, 13.01.2008 gün ve 26755 
sayılı Resmi Gazete‘de ve 29.03.2008 gün ve 26831 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 
yönetmelik ve yönetmelik değişikliğinde Ziraat Mühendisleri Odası‘na üye olma zorunluluğu 
tamamen kaldırılmıştır. ODA’mız örgütünden görüş alınmasının ardından Yönetmeliğe karşı 
dava açılacaktır.

2 – ODA TÜZESİ 

Alınan Kararlar:

•ODA’mıza üye Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi 
Mühendisleri ve Tütün Teknolojisi Mühendislerinin yerine getireceği Serbest Ziraat 
Mühendisliği hizmetlerinde 2009 yılında uygulanacak asgari ücretleri kapsayan Asgari Ücret 
Tarifesi Taslağı Genel Merkezimizde uzman üyelerimizden oluşan Asgari Ücret Komisyonu’nun 
yoğun ve titiz çalışması sonucunda hazırlanmış, örgütümüzün görüşüne sunularak nihai şekli 
verilmiş ve 31.12.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

•Su Ürünleri-Balıkçılık MEDAK’ının Yönetim Kurulu yönetmelik gereği kendi aralarında 
toplanıp görev dağılımı yapmıştır. Dr. Meriç ALBAY Başkan, Prof. Dr. Muhammet BORAN 
II. Başkan, Ünal GÖKÇEOĞLU Yazman,  Mehmet ÖZGEN Sayman, Yrd. Doç. Dr. Raşit 
GURBET, İsmail ÖZER, ve Evren SOUKSU üye olarak seçilmişlerdir. 

3 – GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA MEVZUATI ve SORUMLU YÖNETİCİLİK 
UYGULAMALARI 

Alınan Kararlar:

•Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca hazırlanan “Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu 
Taslağı” içeriğine bitki sağlığı bölümü de ilave edilerek “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu Taslağı” olarak yeniden değiştirilmiştir. Taslak metinden sorumlu 
yöneticilik tamamen çıkartılırken, onaylanmış kuruluşlarda ilgili meslek alanından bir 
teknik personel çalıştırılacağı hükme bağlanarak, hizmet alanı, onaylı işletme olacak et – süt 
işletmelerinde çalışacak veteriner hekimlerin egemenliğine bırakılmak istenilmektedir. Bu 
durum karşısındaki tepkilerimizi ortaya koymak üzere; 26 Nisan 2009’da tüm Şube Yönetim 
Kurullarının katılımıyla, Ankara’da KKGM önünde kitlesel bir basın açıklaması yapılmasına, 
Gıda ve Kimya Mühendisleri ODA’ları ve tüketici dernekleriyle de görüşerek destek alınmasına 
karar verilmiştir.     

•Bazı İl Tarım Müdürlüklerinin ODA’dan belge almadan sorumlu yöneticilik uygulamalarına izin 
verdiği anlaşılmış olup, bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır. 
Uygulamalarda görülen bazı sıkıntıların giderilmesi amacıyla; sorumlu yöneticilik havuzu 
oluşturulması, işyerlerinin sorumlu yöneticiyi bu havuzdan alması, orta ve büyük işletmelerin 
ödemelerinin banka kanalıyla düzene oturtulmasıyla küçük aile işletmelerinin sorumlu yönetici 
çalıştırabilmesinin sağlanması, bu düzenlemelerin Bakanlık ile yapılacak görüşmelerle 
uygulamaya aktarılması önerilmiştir.

•Odamız; ülkemizin tarım sektörü ve alt sektörlerine ilişkin yaşanan sorunlara ilişkin ülkemiz 
ve halkımızın yararını gözeten, bilimsel – mesleki - teknik çalışmaları tüm alt sektörler itibariyle 
yürütecek, gıda güvenliği– gıda güvencesi – gıda egemenliği kavramlarını kamuoyunun 
gündeminde sürekli olarak tutmaya devam edecektir. 

•16-23 Mart 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya Su Forumu’nun sularımızın 
özelleştirilmesine yönelik içeriği, düzenleyen Alternatif Su Forumu ile deşifre edilmiş; İstanbul 
Şube’miz bu alanda etkin çalışmalar yürütmüştür. Su ile ilgili küresel politikalar ile suyun 
ticarileştiği ve insanın en doğal hakkı olan su kullanım hakkının göz ardı edildiği belirtilmiştir.  
Suyun kullanımı ve yönetimi konusunda DSİ verilerinin yetersizliği ile kullanılacak 
rakamların uyumsuzluğu ortaya konulmuştur. Hızla artan nüfusa paralel olarak su kullanımı 
da artarken, mevcut suyun kullanımında tasarruf ve yeni yöntemlerin hayata geçirilmesi, 
kamusal yatırımların desteklenmesi konusunda ortak bir dil oluşturulması gerekmektedir. Bu 
konuda ODA’mız öncelikle ülke yararına ve mühendisliğe uygun çalışmaları yapmaya devam 
edecektir. 

•Kapasite Raporu uygulaması konusunda dava süreci devam etmektedir. Dava sonucuna göre 
işlemler yapılacaktır.

4 – MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI, ÖZLÜK HAKLARINA 
İLİŞKİN ÇALIŞMALAR / MESLEKİ DENETİM  

Alınan Kararlar:

•Meslek İçi Eğitim Merkezimizde yapılan eğitimler etkinlikle sürdürülecektir. Bu alanda 
ortaya çıkan gelişmelere göre yeni eğitimler planlanacaktır. 

•Önümüzdeki dönemde Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımı Eğitimi, yapılmayan illere de 
yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Damla Sulama Projelerinin Ziraat Mühendisleri tarafından 
yapılması ve ODA onayından geçirilmesi konusunda çalışmalar devam ettirilecektir. Bu 
doğrultuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TEDGEM, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği ve Ziraat Bankası ile ilgili konularda çalışmalar yapılması ve bu desteklemelerde etkin 
bir işleyiş için nasıl bir yol izleneceği ortaya konulacaktır. 

•Asgari Ücret Tarifesi taslağında belirtilen değişiklikler konusunda çalışmalar yürütülmekte ve 
değişiklik önerileri gündeme gelmektedir. Bu konuda ortak görüş oluşturmak üzere ODA’mız 
şube ve temsilciliklerinden internet kanalıyla görüş alınacaktır. Asgari ücret tarifesine göre 
bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış uygulamalarında;  reçete yazma alanının yetki alınan 
alan ile sınırlandırıldığı, reçete yazılması karşısında herhangi bir ücret talep edilmediği, 
kamu ve özel sektör arasında reçete yazımında fiyat yönünden farklılıkların olmasının 
sorunlara neden olabileceği bildirilmiştir. Reçete yazma yetkisinin danışmanlık içerisinde 
değerlendirilebileceği ve şimdilik herhangi bir ücretlendirme öngörülmeyeceği, ancak 
eğitimlere başvuracak meslektaşlarımıza reçete yazımı ile bir kazanım elde edemeyeceklerinin 
bildirilmesi ve eğitimlerde gereken özenin gösterilmesi istenmiştir. 

•Tüm Şube ve İl Temsilciliklerimiz, ülke genelinde Toprak Koruma Kurullarının işleyişindeki 
sıkıntılar ve tarım arazilerine yönelik kamu yararına aykırı yanlış kullanım kararlarını etkinlikle 
izleyerek, gerekli mücadeleyi yürütmeye devam edecektir. Tarım topraklarını yok edecek 
girişimlere karşı dava açma yoluna gidilecektir.

•İllerde Toprak Koruma Kurulları’nın tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına, hukuka 
aykırı olarak kolaylık ve olanak sağlayan kararlarına karşı ODA’mızı temsilen kurula katılan 
temsilcilerimiz şerh notlarını koymakta; ardından da alınan kararların idari yargı nezdinde 
iptali yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Dönem içerisinde Antalya, Adana, Bursa, 
Balıkesir, Çanakkale ve Muğla Şubelerimiz ile Yalova ve Düzce İl Temsilciliklerimizde gerekli 
davalar açılmıştır. Diğer illerde de Tarım toprağını koruma adına kurullara gelebilecek bu tür 
yaklaşımlar konusundaki duyarlılığımız önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir. 
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•Bakanlığın Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması 
Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulamaya koyduğu Bayilik sınavının ikincisi 26 Nisan 
2009 tarihinde yapılacaktır. Oda’mız, bu sınava giren üyelerimizi yalnız bırakmamak için, 
sınav günü, tüm örgütümüzün katılımıyla, tüm sorunlarımızı dile getiren kitlesel bir basın 
açıklaması yapacaktır. 

•Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında 
Yönetmelik ile ilgili olarak açılan davada, yürütmenin durdurulması istemimiz reddedilmiş 
olup, dava esastan görüşülmeye devam edilmektedir. 

•12 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış 
Yönetmeliği”nin ziraat mühendislerinin özlük haklarına aykırı içeriğine karşı iptal davası 
açılmıştır. 

•Olası bir iptal kararına kadar, geçerli mevzuatın öngördüğü biçimde, en uygun eğitim 
çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli planlamalar yapılmaktadır. 

•Bankacılık Kıymet Takdiri Eksperlik Hizmetlerinde çalışan Serbest Ziraat Mühendisleri ile 
ilgili hususlar 2009 yılı Asgari Ücret Tarifesi’nde yer almıştır. Bu hususlar doğrultusunda, 
bankalar tarafından verilen tarımsal krediler için yürütülen ipotek işlemlerinde tarla ve bahçe 
gibi gayrimenkullerin değer tespitleri amacıyla ziraat mühendislerince inceleme yapılması 
ve bu incelemelere göre rapor düzenlenmesi konusunda gerekli yazışmalar yapılmış olup, 
uygulama izlenecektir. 

5 – ODA ÖRGÜTLENMESİ, ODA – ÜYE İLİŞKİLERİ 

Alınan Kararlar:

•Ülkemizde tarım sektörü alanında yaşanan birçok olumsuzluğun genelde ve yerelde giderek 
artması sonucunda sektörün bilgi sürecini temsil eden ODA’mızın sorumluluğu her geçen gün 
daha da artmaktadır. Bu yönde Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerimiz, örgüt kültürü ve 
bilinci içerisinde ve taşımış olduğu sorumluluğun gereği olarak sektörde yaşanan olumsuzluklar 
konusunda bütün bilimsel platformlarda yazılı ve görsel basın aracılığıyla sorunları dile 
getirmekte ve çözüm önerilerinde bulunmaktadır.

•Genel Merkez basın açıklamaları, ODA görüşleri ODA’mız web sayfasında yayımlanmakta 
ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile 
paylaşma konusunda yürüttükleri etkin çalışmalara devam edecektir. ODA yöneticilerinin TV 
programları üyelerimize duyurularak, ODA’mız görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi 
için çaba gösterilecektir. Haber Bülteni ve Dergilerimiz Şubelerimizde üyelerimizin 
görebileceği alanlarda sergilenecektir. 

•ODA’mız Kamulaştırma Bilirkişi başvuruları önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos ile 
Ekim tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Bilirkişilik yönergesinde 
yapılması istenen değişiklikler ve ilave edilmesi istenen konularda, tüm şube ve temsilcilikler 
görüş oluşturacak ve gerekli çalışmalar Genel Merkezce tamamlanacaktır.

•Adalet Bakanlığından, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında tüm yurt çapında 
verilerin alınmasına devam edilecektir. 

•ODA’mızın geleceğini emanet edeceği gençlerimizin heyecanlı ve yüksek katılımıyla her yıl 
yapılan Öğrenci Kurultayının 5 cisi sonbaharda gerçekleştirilecektir.   

•Periyodik yayınlarımız zamanında ve içeriği o dönemin tarımsal ve sosyal içerikli konularıyla 
ilgili bir şekilde hazırlanıp Şube ve temsilciliklere gönderilmektedir 

•Bölge toplantıları uygulaması, örgütümüz açısından bölgesel sorunların tespiti ve çözüm 
önermelerinde bulunulması yönünde önemli görmüş olduğumuz örgütsel çalışmalardan 
bir tanesidir. Önümüzdeki dönemde de planlı bir şekilde bu yöndeki toplantılarımız devam 
edecektir.

•Bursa Şubemizin BAOB yerleşkesindeki hizmet binasının yapımı konundaki çalışmalar son 
aşamaya getirilmiş olup, 2009 yılı sonbaharından itibaren Şubemizin yeni hizmet binasında 
çalışmaya başlaması planlanmaktadır. 

•Hatay Şubemizin hizmet binası satın alma işlemi tamamlanmış ve açılışı önümüzdeki günlerde 
gerçekleştirilecektir. 

•İzmir Şubemizin eğitim salonu ve sosyal etkinlik mekanı gereksinimini karşılamak için bir 
daire satın alınmış, açılışının en kısa zamanda gerçekleştirileceği bildirilmiştir. 

•Muğla Şubemiz satın alınan hizmet binasının açılışının planlandığını bildirmiştir.

•Kayseri Şubemiz tüm meslek odalarının birlikte olacağı bir kampusta yer alacağı hizmet 
binası çalışmalarının başlatıldığını bildirmiştir.

•Edirne İl Temsilciliğimiz için ise Harita ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile protokol yapılarak 
ortak kullanılmak üzere bir bina kiralanmıştır. 

•Genel Merkezimizin ve Şubelerimizin oldukça coşkulu katkılarıyla 2009 yılında 
gerçekleştirilmiş olan yöresel halkoyunları çalışmalarının 2010 yılında gerçekleştirilecek olan 
7.Teknik Kongrede devam ettirmek üzere değerlendirilmesine, ekip kurmamış olan diğer şube 
ve temsilciliklerin de ekiplerini oluşturmasına karar verilmiştir.

•Üyelerimizin bazılarının T.C Kimlik numaralarının olmayışı nedeniyle önümüzdeki günlerde 

sorun yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

•ODA ve Üye ilişkilerinin daha güçlendirilmesi açısından işsiz ve öğrenci üyelerimize ücretsiz 

meslek içi eğitim kurs, toplantı, söyleşi düzenlenmesi önerisi benimsenmiştir.

•Balık çiftlikleri konusunda kamuoyunu yanlış yönlendirme çalışmalarına karşı, konunun 

doğru bir şekilde çeşitli ortamlarda anlatılması büyük önem taşımaktadır.

6 –  MALİ İŞLER, e-ZMO ÇALIŞMALARI 

Alınan Kararlar:

•Ortak mali uygulamalar gerçekleştirmek konusunda örgütsel kapasitenin artırılması çalışmaları 

sürdürülecektir.

•Düzenlenen Üyelik belgelerine ait Genel Merkez ödentilerinin zamanında ve eksiksiz olarak 

gönderilmesi konusunda aksaklıklar görülmektedir. Şubelerimizin bu hususta daha özenli 

olması beklenmektedir.

•Veterinerlik Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu’ndaki belirsizlik devam ettiğinden, sorumlu 

yöneticilik belgelerinin düzenlenmesi konusunda Şubelere yetki devri çalışmaları, konu ile 

ilgili gelişmelere göre planlanacaktır. 

•Şubelerimiz tarafından, belirlenen üst finansal limitleri aşan tasarrufların Genel Merkeze 

transferleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama genel olarak sorunsuz yürümekle birlikte, bazı 

Şubelerimizin daha titiz davranma gereği görülmektedir.   

•Mali konularda ve Denetleme Kurulu raporlarında yer alan hususların ODA örgütüne 

aktarılması ve izlenmesine devam edilecektir.

7– TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ, YAŞANAN GELİŞMELER KARŞISINDA ODA’MIZIN 
TAVRI

Alınan Kararlar:

•Tarım Bakanlığı tarafından “AGRO-Ekolojik Bölgelerin Oluşturulması ve Havza Bazlı 

Destekler” konusunda yürütülen projeler hakkında bilgi verilerek, ülkemizin tarımsal 

ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak sayısı önce 80 olup sonra 30’a indirilen havzalar 

oluşturulduğu ve bu havzalara yönelik destekleme çalışmalarının yapılacağı belirtilmiştir. 

Agro-ekolojik bölgelendirme çalışmalarının yapılmasının ülke için gerekli olduğu, hangi 

bölgelerde hangi ürünlerin en uygun koşullarda yetiştirilebileceğinin belirlenmesinin önemi 

vurgulanmıştır. Ancak Agro-ekolojik bölgelendirmenin iktisadi, ticari ve politik ne gibi 

açılımlar getireceğinin, hangi amaçlara hizmet edeceğinin izlenmesi gerekmektedir. Yapılacak 

havza belirlemeleri sonucunda, işletme büyüklüklerinde sınırlamaya gidilerek, orta ve büyük 

işletmelerin gelişimine olanak verileceği, buna karşın küçük aile işletmelerinin yok olmasına 

neden olunabileceğine dikkat çekilmiştir. ODA’mız, küçük işletmelerin devredilmesinde, daha 

sonraki faaliyetlerinde, pazarlamada, piyasa koşullarına uyumda ne konumda olacaklarını 

titizlikle takip edecektir. Havza belirlenmesinin önemi yanında küçük işletmelerin de 

desteklenmesi, pazarlama, kooperatifleşme gibi örgütleşmelerle emekten ve haktan yana olan 

ODA görüşümüzü geliştirme gerekliliği ortaya konmuştur. 

•ODA’mız bugüne kadar izlediği siyasetler üstü çizgisi doğrultusunda, ülkemiz ve tarım sektörü 

ile ilgili tüm alanlarda, emekten yana tutumunu dikkatli ve özverili biçimde sürdürecektir. 

•Ülkemizde son zamanlarda aydın insanlara karşı yapılan haksız uygulamalara, ülkenin 

rejimine yönelik tehditlere karşı, diğer kuruluşlarda olduğu gibi Ziraat Mühendisleri de söz 

hakkını kullanacak ve ODA duruşumuz devam edecektir.  

•Ülkemiz ekonomik siyasal ve sosyal açıdan oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Kriz 

ortamının etkileri her geçen gün şiddeti artarak hissedilmektedir. Üretici-tüketici geniş halk 

kesimleri yanında, artan işsizlik olgusu mesleğimizi de etkilemektedir. Ayrıca, özel sektörde 

çalışan üyelerimiz ve özellikle girdi satışı yapan meslektaşlarımız açısından artan riskler, 

sorunları da beraberinde getirmektedir. ODA’mız, bu dönemde, krizin sektörel etkilerini 

değerlendirmek ve kamuoyunu uyarmak konusunda üzerine düşen görevi yapmaya devam 

edecektir.

41. DöNEm III. DANIşmA KuRuLu TopLANTIsI’NDA 
ALINAN KARARLAR 
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oDA BAşKANLARI TopLANTIsI
Mesleğimizle ilgi hızlı gelişen gündem hakkında değerlendirme yapmak üzere 26 Şube Baş-
kanımız, üniversitelerimizin öğretim görevlileri ODA Genel Merkezimiz Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile 3 Nisan 2009 Cuma günü toplantı düzenlendi. 

Veteriner, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasa Taslağı, BKÜ Reçeteli Satışı Eğitimleri ve Ta-
rımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri’nin değerlendirildiği toplantının sabah oturumunda, 
“Veteriner, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasa Taslağı” ele alındı. Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu Yazman Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN taslak hakkında kısa bir sunum yaptı. Daha sonra 
TBMM Grup ziyaretleri gerçekleştirildi.

Öğleden sonraki yapılan oturumda BKÜ Reçeteli Satışı Eğitimleri ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri sorunları ve çözüm öneri-
leri tartışıldı. Şube Başkanlarımızın yanı sıra toplantıya; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay GÜRKAN, Ege 
üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz DELEN, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nedim UYGUN, Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, Doç. Dr. Hüsrev MENNAN, Y.Doç. Dr. İzzet AKÇA ve ODA 
Avukatımız Zuhal DÖNMEZ de katıldı.

TBmm gRup ZİYARETLERİ
Mesleğimizle ilgili  hız kazanan gelişmeler çerçevesinde ele alınan “Veteriner, Bitki Sağ-
lığı, Gıda ve Yem Kanun Taslağı” hakkında bilgilendirme amacıyla 3 Nisan 2009 Cuma 
günü MHP ve CHP Grup Başkan Vekilleri ile TBMM Grup salonlarında bir araya gelindi. 
Toplantıya 26 Şube Başkanımız ve ODA Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı.

İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay VURAL ile oldu.  Görüş-
mede ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN; “Söz konusu taslak mesleklerin çalışma 
alanlarını bir mesleğin lehinde yok saymaktadır. Taslak bu durumuyla, mesleki çatışmalara 
yol açacak olup gıda güvenliğinde önemli sorunlar yaratacağı için, halk sağlığını tehdit 
edecektir. Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun ekonomik kriz ortamında bu kanunun yü-
rürlüğe girmesi onbinlerce meslektaşımızı işsiz bırakacaktır. Türkiye’ye hizmet etmek için 
yetiştirilen meslektaşlarımızın, görevlerini yerine getirmelerini engellenmesi girişimle-
rine karşı desteklerinize ihtiyaç duymaktayız”dedi. Grup Başkan Vekili Oktay VURAL; 
GÜNAYDIN’ın sunduğu bilgi notlarını inceleyeceklerini, komisyon görüşmelerinde ge-
rekenin yapılacağını söyledi. 

Son görüşme, CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Süha OKAY  ile oldu. Heyetimizi kabul 
eden OKAY; Taslağın içeriğini bildiklerini, alınan kararlar ve yanlış politikalarla aşındırıl-
mak istenen özlük haklarımız konusunda Grup olarak gereken tavrı koyacaklarını belirtti.

Aynı gün, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AKP Ada-
na Milletvekili Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ’ye yapılması planlanan ziyaret, sayın 
KİRİŞCİ’nin  Adana’ya hareket etme zorunluluğu doğduğu için gerçekleştiri-
lememiştir.

TBmm gRup ZİYARETİ
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” taslağı ile ilgili bilgilendirmede bulunmak 
üzere, 07.05.2009 Perşembe günü AKP Grup Başkanvekili Mustafa ELİTAŞ 
ziyaret edildi. ODA II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, GMO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Atakan GÜNAY,  GMO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet BİNGÖL, 
KMO’dan Hasan KOÇ ve Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan 
ÇAKAR’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Sn. ELİTAŞ’a konuyla ilgili bir 
dosya sunularak, yasa taslağına ilişkin görüşümüz paylaşıldı.

TBmm gRup  
ZİYARETİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanmış olan “Ve-
teriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu” taslağı 
ile ilgili bilgilendirmede bulun-
mak üzere, 11.05.2009 Pazartesi 
günü CHP Grup Başkanvekili 
Kemal KILIÇDAROĞLU’nu 
ziyaret ettik. ODA Başkanımız 
Dr. Gökhan GÜNAYDIN, ODA 
II. Başkanımız Dr. Turhan TUN-

CER, GMO Yönetim Kurulu Başkanı Atakan GÜNAY,  GMO Yönetim Kurulu üyesi 
Mehmet BİNGÖL, Kemal Zeki TAYDAŞ, KMO’dan Osman ÖZGÜN ve Tüketici Hak-
ları Derneği Genel Başkanı Turhan ÇAKAR’ın da hazır bulunduğu görüşmede, sayın 
KILIÇDAROĞLU’na konuyla ilgili bir dosya sunularak, yasa taslağına ilişkin görüşü-
müz paylaşıldı.
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- BASINA VE KAMUOYUNA -

Son dönemde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan 
veya hazırlanan kimi düzenlemeler, hak sağlığı ve kamu yararını ciddi biçimde 
ihlal etmekte, mesleklerimizin kazanılmış haklarını hiçe saymakta ve ekonomi-
nin içinde bulunduğu kriz koşullarında, üyelerimizin istihdam koşullarını daha 
da güçleştirmektedir. 

İvedi ve uygun önlemlerle düzeltilmemeleri durumunda halk sağlığı açısından 
oluşturdukları tehdidin boyutu da artacak olan konuları, kamuoyu ile paylaşmayı 
görev biliriz. 

1 - Bitki koruma ürünleri, yanlış kullanılmaları durumunda insan ve hayvan sağ-
lığı ile çevre için büyük riskler doğuran tehlikeli kimyasallardır. Bu nedenle, 
tıpkı beşeri ilaçlar alanında olduğu gibi, bitki koruma ürünlerinin de, ilgili alanda 
yükseköğrenim görmüş uzman mühendisler tarafından satılması ve kullanılması 
gerekmektedir. 

Buna karşılık, Türkiye’de zirai mücadele bayilerinin 1164’ü tekniker ve teknis-
yen, 502’si ise ilkokul mezunu ve okuryazardır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tüketici sağlığını hiçe sayan bu tabloyu değiştir-
mek yerine, ziraat ve kimya mühendislerinin bitki koruma ürünü satışını sınav 
koşuluna bağlamış ve başarı notu olarak ta 80 puan barajını getirmiştir. Bu çerçe-
vede Bakanlık, Ekim 2008’de yaptığı ve yalnızca 26 kişinin kazandığı ilk sınavın 
ardından, 26 Nisan 2009 tarihinde, yani bugün, ikinci sınavı yapmıştır. 

Nasıl ki Eczacılık Fakültesini bitiren bir eczacının eczane, tıp fakültesini bitiren 
bir doktorun muayenehane, veteriner fakültesini bitiren bir veteriner hekimin ve-
teriner sağlık ilacı satış ofisi açması için bir sınava girmesi gerekmiyorsa, ziraat 
ve kimya mühendisinin de bitki koruma ürünü satmaya yönelik zirai mücadele 
bayii açması için sınava girmesi gerekmez. 

Getirilen zorunluluk, hem tarımsal yükseköğrenime hem de mühendislik meslek-
lerine bir hakaret niteliğindedir.  

2 - Tüm Türkiye’de, hiçbir altyapısı hazır olmadan başlatılan bitki koruma ürün-
lerinin reçeteli satış sistemi, zor koşullarda zirai mücadele bayiliği ve tarım da-
nışmanlığı yapan üyelerimizi, mesleklerini yapamaz duruma getirmektedir. Pilot 
uygulama olmadan reçeteli satış sistemini başlatan 12 Şubat 2009 tarihli Yönet-
melik, mesleki özlük haklarımızı ihlal eden ve kabul edilemez bir içeriğe sahiptir. 
Gerekli hazırlıklar yapılmadan, tüm Türkiye’de, ruhsatlı tüm bitki koruma ürün-
lerinin reçeteli satışı zorunluluğu, sahte ve kaçak ilaç satışını teşvik etmekten 
başka hiçbir işe yaramamaktadır. Zirai mücadele ilaç piyasasının en az % 5’ini 
oluşturan sahte ve kaçak ilaçlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın aldığı yanlış 
kararlarla giderek yaygınlaşmakta, halk sağlığı riski giderek yükselmektedir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın tüm bu kararları tüketici ve halk sağlığını koru-
mak için aldığını iddia etmesi ise, kara mizahtan başka bir şey değildir. 

3 - Kurulan tarım danışmanlığı sistemi, hiçbir tarımsal destekleme sistemi ile en-
tegre edilmediği için, arzu edilen gelişmeyi gösterememektedir. Bakanlığın orta 

ve büyük işletmelere yılda 225 TL tarım danışmanlığı desteği ödeyeceğini ilan 
etmesi, üzülerek ifade etmek gerekir ki, komiktir. İlkokula giden bir çocuğun bile 
aylık 20 TL harçlıkla yetinemediği bir ortamda, orta ve büyük tarım işletmelerine 
bu miktarın da altında bir ödeme yapılarak danışmanlığın geliştirilebileceği iddi-
asının, ciddiyetle bağdaşır bir tarafının olmadığı açıktır. Bu çerçevede, doğrudan 
tarım danışmanlarına yönelik etkin bir desteğin hayata geçirilmesi gerekmekte-
dir. 

4 - Oda’larımızın tüm ısrarlı talep ve takiplerine karşılık, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, sektörle ilgili projelerde mühendis imzasını ve Oda onayını arama-
makta ısrar etmektedir.  Bu durum hem “çantacı projeci” denilen, tarımla ilgisi 
bulunmayan kişilerin yaptıkları yanlış projelerle kıt kaynakların heba edilmesine 
neden olmakta hem de üyelerimizin haklarına tecavüz edilen bir ortam yarat-
maktadır. 

5 - İktidarda bulunan siyasal partinin 2007 Seçim Bildirgesi’nde 10 bin ziraat 
mühendisi ve diğer meslek disiplinlerinden binlerce mühendis istihdam edeceğini 
ilan etmesine rağmen, son derecede düşük düzeylerde mühendis istihdamı, aylar-
ca sınava hazırlanan üyelerimizin yaşadıkları güçlükleri daha da derinleştirmiş-
tir. Bu durum hem üyelerimizin işsizlik sorunlarını hem de üyemiz mühendislere 
en çok ihtiyaç duyulan bir ortamda kamunun mühendis açığını artırmaktadır.       

6 - Bakanlıkta TARGEL Projesi kapsamında 4 b statüsünde çalışan meslektaşla-
rımızın barınma - ulaşım - görev ve yetki sorunları,  verilen tüm sözlere rağmen 
her geçen gün artarak varlıklarını korumaktadır. Bütün bunlardan öte, en doğal 
insan hakkı olan eş durumu dahi görmezden gelinmekte, çakılı kadro uygulama-
sıyla aileler parçalanmaktadır. Oda’larımızın bu sorunların çözümü konusundaki 
tüm çabaları, sonuçsuz kalmaktadır.   

7 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’ne sevki için 
Başbakanlığa gönderilen Veterinerlik, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasa Tasarısı, 
15.000 gıda- kimya - ziraat mühendisi üyemizin çalıştığı sorumlu yöneticiliği 
tümüyle kaldırmaktadır. Tarımla ilgili kuruluşların toplantılarına katılmayan Ta-
rım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER’in, 14 Mart 2009 tarihinde Fırıncılar Fe-
derasyonu toplantısında sorumlu yöneticiliği kaldıracağını övünerek ilan etme-
si, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu durum, hem kriz ortamında binlerce 
üyemizin işini kaybetmesine neden olacak hem de halk ve tüketici sağlığını çok 
önemli ve yeni risklerle karşı karşıya bırakacaktır.  

Gümrük Birliği Anlaşması gereği 1995, özellikle 2004 yılından bu yana gıda gü-
venliğini sağlamaya yönelik olarak, gıda üretimi, denetimi ve kalite kontrolünde 
tek yetkili kurum Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’dır. Ancak geçen süre içinde, AB 
mevzuatına uyum sağlanması bir yana,  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yeterli ve 
yetkin personel istihdam edememiş, alt yapı ve laboratuar donanımını geliştire-
memiş, etkin denetimler gerçekleştirememiş, mevzuatta öngörülen görevlerini 
yerine getirememiştir. 

Bakanlık, yürürlükte bulunan Gıda Yasası’na yönelik gerek AB yetkililerince AB 
mevzuatına uyumlu olmadığı, gerekse kamuoyundan gelen Türkiye gerçeklerine 
uygun olmadığına ilişkin eleştiriler doğrultusunda, yeni yasa hazırlama yoluna 
gitmiştir. 

HALKIN sAĞLIĞI oYuNCAK DEĞİLDİR! 26 Nisan 2009

BAsIN AçIKLAmAsI
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Yaklaşık 3 yıl önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, “Ve-
teriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu” taslağı ilgili kurum ve kuru-
luşların görüşüne sunulmuş, söz konusu taslağa ilişkin Oda’larımızın 
ortak görüşü Bakanlığa gönderilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Ancak, yasallaşmak üzere hazırlanan son taslakta görüş ve önerileri-
mizin Bakanlıkça dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili kesimlerin görüşüne sunulma-
dan kapalı kapılar ardında hazırlamış olduğu ‘‘Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Taslağı” ‘nın, bu haliyle yasalaş-
ması durumunda;

- Tamamen veteriner hizmetleri ağırlıklı bir yapı kurulacak, gıda ve 
gıda güvenliği yeterince sağlanamayacaktır.

- AB’ne uyum adı altında gıda güvenliği sadece hayvansal ürünlere, 
bunun üzerinden kimi mesleki kazanımlara indirgenerek, ülkemizdeki 
bitkisel ağırlıklı beslenme göz ardı edilecektir.

- Gıda güvenliği sürecinden mühendisler tasfiye olacağından, bu alan-
da yaşanmakta olan sorunlar daha da yoğunlaşarak, tüketici sağlığı 
tehlikeye girecektir.

- Gıda alanı, hayvansal ürünlere indirgenerek Veteriner Hekimlerin egemenliğine bırakılacak-
tır. Resmi Veteriner Hekim tanımı ile kamuda, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim tanımı ile 
özel sektörde, Veteriner Hekimlere alan ve istihdam yaratılmasına yol açacaktır.

- Kamu sektöründe yer bulmakta zorlanan meslektaşlarımızın özel sektörde de istihdamının 
önü kesilecektir.

- Ekonomik krizin yoğun biçimde yaşandığı günümüz koşullarında işsiz sayısı hızla artarken, 
binlerce meslektaşımız işsizler ordusuna katılacak, mesleki çatışmalar gündeme gelecek ve 
çalışma barışı zarar görecektir.

- Gıda Güvenliğinde ve meslektaşlarımızın istihdamında önemli bir yere sahip olan sorumlu 
yöneticilik uygulamasına son verilerek, mühendislik mesleğine büyük bir darbe vurulacak-
tır. 

-Devletin asli görevleri arasında yer alan denetim hizmetlerinin özel kişi ve kuruluşlara dev-
redilmesi söz konusu olacaktır.

Ekonomik krizin tüm ülkeyi derinden etkilediği bu süreçte, halk sağlığının tehlikeye atılması ve binlerce 
mühendisin çalışma olanağının ortadan kaldırılması kabul edilemez. Bu nedenle; Kanun taslağının, bi-
limsel gerçekler doğrultusunda ve ilgili kesimlerin görüşleri dikkate alınarak, Odalarımızın ve Tüketici 
Örgütlerinin de içinde yer aldığı bir komisyon tarafından yeniden hazırlanmasını gerekli görüyoruz. 

8 - Nihayet, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın mühendislik bilgisine gerekli özeni göstermeyen yönetim 
yapısı, sorunların çözümü için ortak bir dil oluşturma çabalarımızı da engellemektedir. Bakanlığın üst ka-
demesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü’nün Mimar, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü’nün 
Tarih Öğretmeni, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Vekili ile Strateji Geliştirme Başkanı’nın Kay-
makam olması, hemşirelerin dahi Bakanlıkta Daire Başkanlığı yapıyor olmaları, bu durumun en açık 
göstergeleridir. Yükselmede kariyer ve liyakat yerine adam kayırmacılığın egemen olması, Bakanlıkta 
ve bağlı - ilgili Genel Müdürlükleri ile iştiraklerinde çalışan üyelerimizin motivasyonunu kırmakta ve 
çalışma barışını olumsuz yönde etkilemektedir.       

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı, yukarıda sayılan tüm konularda mühendislik mesleğine saygılı olmaya, tüketici hak ve yararlarını gözetmeye, katılımcı ortamlarda tüm 
bu düzenlemeleri Odalar, tüketici örgüleri ve diğer meslek örgütleri ile birlikte tartışmaya açmaya ve kamu yararına uyarlı sonuçlar üretmeye davet ediyoruz.   

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, sözü edilen Tasarı’nın yasalaştırılmasına yönelik ısrarlı tutumunu sürdürmesi durumunda, Gıda - Kimya - Ziraat Mühendisleri Odaları ve 
Tüketici Hakları Derneği olarak, hukuksal sınırlarda tüm demokratik haklarımızı kullanacağımızı bildiririz.   

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ziraat Mühendisleri Odası

GıdaMühendisleri Odası   

Kimya Mühendisleri Odası  

Tüketici  Hakları Derneği 

BAsIN AçIKLAmAsI
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın gıda güvenilirliğine aykırı, tüketici hak ve yararını gör-
mezden gelen ve mühendislik mesleklerine karşı hasmane olarak nitelenebilecek tutum ve 
uygulamaları nedeniyle, artan gıda terörünü ve özlük haklarımıza yönelik sıklaşan saldı-
rıları protesto etmek,gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak üzere, 26 Nisan 2009 tarihinde, 
Ankara’da, 2 binin üzerinde üyemizin katıldığı bir Basın Açıklaması düzenledik. 

Sözü edilen Basın Açıklaması’ndan sonra, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, web sayfasında 
“ZORUNLU AÇIKLAMA” başlıklı bir metin yayımlamaya başlamıştır. Ne yazık ki bu 
metinde, gerçeğin gücünü ve açıklığını örtmeye yönelik yeni ve yanlış ifadeler bulunmak-
tadır. Bakanlık, Oda’larımızın açıklamasını düzeltme iddiası ile yaptığı açıklamada, ger-
çekle bağdaşmayan savlar ileri sürmektedir. 

Ziraat Mühendisleri Oda’mız, her zamanki saydam ve gerçekçi tutumu ile Bakanlık 
Açıklaması’nda yer alan iddiaları, sırasıyla, bilgi ve belgeleri ile birlikte aşağıda ortaya 
koymakta ve çürütmektedir;

1 - Bakanlık, hazırladığı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı 
Taslağı” ile Sorumlu Yönetici istihdamının kaldırılmadığını iddia etmekte ve Odalarımızı 
kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle suçlamaya çalışmaktadır.

BAKANLIĞIN İFADELERİ DOĞRU DEĞİLDİR. GERÇEKLERİ AŞAĞIDA AÇIKLI-
YORUZ;

A) 560 sayılı KHK ve halen geçerli olan 5179 sayılı Gıda Yasası’nın 6 ıncı maddesinde 
Sorumlu Yöneticilik ile ilgili hükümler varken, yeni hazırlanan Taslağın hiçbir yerinde So-
rumlu Yöneticilikten söz edilmemektedir. Yasada bulunmayan bir konu uygulanamayaca-
ğına göre, sorumlu yöneticilik tümüyle kaldırılmaktadır.

Zaten Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER, Fırıncılar Federasyonu’nun 14 
Mart 2009 günlü toplantısında, sorumlu yöneticiliğin yeni tasarı ile kaldırılacağını, övü-
nerek ilan etmektedir. Bu konuşma, halen Ziraat Mühendisleri Oda’mızın web sayfasında 
yayımlanmaktadır. 

B) Bakanlık, Açıklamasında da belirttiği gibi, hayvansal gıda üreten işyerlerini onaylı, 
diğer işyerlerini kayıtlı işletme olarak tanımlamakta ve yalnızca onaya tabi gıda ve yem 
işyerlerinde “işin nevine göre konu ile ilgili en az lisans eğitimi almış personel çalıştırılır” 
hükmünü getirmektedir (Taslak 22 inci madde 8 inci fıkra). 

Bu Tasarıyı hazırlayan herkes bilmekte ve ifade etmektedir ki, onaylı işletme hayvansal 
gıda üreten işletmeler olacak, buralarda da veteriner hekimler çalıştırılacaktır.

Sözü edilen Tasarıyı hazırlayan zihniyet, tümüyle AB hukuk - tarım düzenine yönelik bilgi 
eksikliği çerçevesinde ileri sürdüğü “Avrupa Birliği’nde sorumlu yöneticilik yoktur” iddia-
sı ile sorumlu yöneticiliği kaldırmaya çalışmakta ve gıda işini yalnızca veteriner hekimlere 
tahsis etmeye gayret etmektedir.

Kamu Yararına Aykırı Amacı Kamuoyuna Duyurulunca Telaşa Düşen Bakanlığı, Yeni Yan-
lışlar Yapmak Yerine Yanlıştan Dönmeye Davet Ediyoruz!

BİLİNMELİDİR Kİ, YUVARLAK AÇIKLAMALAR DEĞİL, GIDA TERÖRÜNÜ ÖN-
LEMEYE YÖNELİK SOMUT, AÇIK VE DOĞRU ADIMLAR KAMUOYUNU TATMİN 
EDECEK VE TARTIŞMALARI BİTİRECEKTİR.

Bu çerçevede Bakanlık, 5179 Sayılı Gıda Yasası’nda ve alt Yönetmeliklerinde Belirtilen 
Sorumlu Yöneticilik Düzenlemesini Yeni Taslakta da aynen korumalıdır. 

Gıda işletmeleri sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Sorumlu yönetici çalıştırmayan, hijyen 
kurallarına aykırı üretim yapan işletmeler, sahipleri kim olursa olsun yaptırıma tabi tutul-
malıdır. 

Bakanlığı Gıda Terörünü Önlemek Üzere Göreve Davet Ediyoruz !

2 - Bakanlık, haksız ve hukuksuz bayilik sınavı ve Reçeteli Tarım İlacı Satışı konusunda 
da kamuoyunu yanıltmaya çalışmakta ve bu uygulamaları Ziraat Mühendisleri Odası’nın 
görüşlerine % 70 oranında uyarak yaptığı yolunda, gerçeğe tamamen aykırı iddialar ileri 
sürmektedir. 

BAKANLIĞIN İFADELERİ DOĞRU DEĞİLDİR. GERÇEKLERİ AŞAĞIDA AÇIKLI-
YORUZ;

A) “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkın-

da Yönetmelik Taslağı” hakkında Ziraat Mühendisleri Odası’nın görüşlerini, 30.4.2007 
günlü yazımızla Bakanlığa gönderdik. Yönetmelik, bu görüşlerimizin hiçbirine uyulma-
dan, 11.10.2007 tarihinde yayımlandı. Okuryazarların ilaç sattığı ülkede, ziraat mühendisi 
mevcut bayiiler ve sisteme yeni girecek meslektaşlarımız için sınav zorunluluğu getirildi. 
Bunun üzerine, önce tüm Türkiye’den Bakanlığı faks yağmuruna tuttuk, eşzamanlı olarak 
Ziraat Mühendisleri Odası olarak, 27.11.2007 tarihinde, Yönetmeliğin iptali için Danıştay 
nezdinde Dava açtık. 

B) Bakanlık 2.2.2008 tarihinde sözü edilen Yönetmelikte bir değişiklik yaparak, mevcut 
bayiiler için sınav zorunluluğunu kaldırdı, yeni bayii olacak üyelerimiz için sınavda 80 
puan alma zorunluluğu getirdi. Hukuka ve özlük haklarımıza aykırı bu Yönetmelik deği-
şikliği için de, 28 Mart 2008 tarihinde iptal davası açtık.

ŞİMDİ SORUYORUZ: Bakanlığın iddia ettiği gibi, Oda’nın görüşlerine % 70 oranında 
uyuldu ise, bu davalar neden açılıyor? 

C) Zaten, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI’nın 
halen “hurriyetim.com.tr” başlıklı internet sitesinin 22 Nisan 2009 tarihli bölümünde yer 
alan ve aşağıya aktardığımız sözleri, kendilerini yalanlar nitelikte. Şöyle diyor Bakanlık 
Müsteşarı;

“Meslek kuruluşları sınava itiraz ettiler, olur mu böyle şey dediler... Hiç hoplamayın dedik. 
Koç gibi sınavı yaptık”...

Aynı zamanda bir ziraat mühendisi olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar’ının kul-
landığı üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ancak üslup sorunu yanında, sözlerin 
içeriği özlük haklarımız açısından büyük önem taşıyor. Müsteşarın sözleri şöyle devam 
ediyor;

“Bu bayileri de sınava sokacağız. Geçenler bayii olacak. Kazanıyorsa helal olsun. İsterse 
ilkokul mezunu olsun”...

Görülmektedir ki, Bakanlığa hâkim olan zihniyet, tarımsal yükseköğretim, bilim ve hukuk 
konusunda ciddi zafiyetler taşımaktadır. Müsteşar’ın ifadesiyle, 6 bin zirai mücadele ba-
yiinin 2117’si tarım eğitimi almamış kişiler tarafından işletilmektedir. Kaldı ki, bu sayılar 
konusunda da sürekli spekülasyonlar yapılmaktadır. Saydam ve hesap verebilir bir Bakan-
lık yapısının, mevcut bayii profilini ve bu profilde meydana gelen niceliksel ve niteliksel 
değişimleri, kendi web sayfasında sürekli güncelleyerek yayımlaması gerekmektedir. Bunu 
yapmayan Bakanlığın, kamuoyuna yansıyan rakamlar üzerinde tartışma yaratma çabası, 
çağdaş kamu yönetimi anlayışı ile bağdaşmamaktadır. 

Bu sorunu hukuk yoluyla çözmek ve ilgisiz kişilerin zehir saçmasının önünde geçmek yeri-
ne, Bakanlığın ziraat mühendislerini sınava almak istemesinin anlaşılır bir tarafı yoktur !.. 

4 Ekim 2008’da yapılan sınava, Müsteşarın açıkladığı gibi 3500 kişi değil, 2319 kişi ka-
tılmıştır. Başarı notunun 80 olarak belirlenmesiyle, sınav değil adeta fiili bir engellemeye 
dönen sınav sonucunda 26 kişinin başarılı olduğu açıklanmıştır. Tüm ısrarlı sorulara rağ-
men, bu 26 kişinin kimlikleri ve illeri, Bakanlık tarafından açıklanmamaktadır. Bir kez 
daha görülmektedir ki, Bakanlık bilgi saklama yolundaki yaygın tutumunu sürdürmekte bir 
sakınca görmemektedir. 

Üstelik yapılan bunca yanlışlığın giderek artan faturasından sakınmak için, “Ziraat Mühen-
disleri Odası’nın görüşlerine uyuyoruz” gibi gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklamaların 
yapılmasından da geri durulmamaktadır. 

Yönetmelik yayımlanmadan önce Oda’mızın Bakanlığa gönderdiği görüşlere, yayımlanan 
Yönetmeliklere ve Dava dilekçelerimize bakıldığında, BAKANLIĞIN GERÇEKLERİ 
SAPTIRMA GİRİŞİMLERİ AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMAKTADIR. 

3 - Bakanlık, Reçeteli Tarım İlacı Satışı konusundaki plansız - aceleci - yanlış adımları ile 
sektörde bir kaos yaratmış olup, tüm uyarılarımıza rağmen girdiği bu yanlış yoldan dönmek 
yerine, Oda’mızı suçlama telaşına girmiştir. 

A) “Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tas-
lağı” hakkında Ziraat Mühendisleri Odası’nın görüşlerini, 12.09.2008 günlü yazımızla Ba-
kanlığa gönderdik. Yazımızda, reçeteli satış uygulamasının üretici ve bitki koruma ürünü 
açısından kapsamının daraltılarak, 9 tarım bölgesinden seçilecek pilot illerde uygulanması-
nı, aksi halde ortaya çıkacak kaostan korunmanın mümkün olamayacağını belirttik.

B) Yönetmelik, bu görüşlerimizin hiçbirine uyulmadan, 12.2.2009 tarihinde yayımlandı. 
Kamuda çalışan teknisyen - teknikerlere reçete yazma yetkisi tanınırken, ziraat mühen-

ZoRuNLu AçIKLAmAYA ZoRuNLu YANIT

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı gerçekleri saptırmaya Değil, göreve Davet Ediyoruz

2 mayıs 2009

BAsIN AçIKLAmAsI
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dislerinin bitki koruma ürünü reçetesi yazma yetkisi, girecekleri sınavda başarılı olma zo-
runluluğuna bağlandı. Yasa, Tüzük ve bilime aykırı bu Yönetmeliğin tam yirmi bir adet 
düzenlemesinin iptali için, Ziraat Mühendisleri Odası olarak, 23.02.2009tarihinde Danıştay 
nezdinde Dava açtık. 

C) Şimdi soruyoruz: “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı 
Taslağı” nın 13 ve 14 üncü maddeleri ile veteriner tıbbi ürünlerinin toptan ve perakende 
satışını ve uygulanmasını veteriner hekimlere özgüleyen ve aynı taslağın 11 inci maddesi 
ile sadece veteriner hekimlerin herhangi bir sınava tabi olmadan muayenehane, klinik ve 
poliklinik açabileceğine ilişkin düzenleme getiren Bakanlık; 

Sıra Zirai mücadele bayilerine gelince ilkokul mezunlarının, okuryazarların ilaç satmasına; 
kamuda çalışan tekniker - teknisyenlerin reçete yazmasına göz yummakta; ziraat mühen-
dislerinin bayii olmasını ve reçete yazmasını sınava tabi tutmaktadır. 

BU ÇİFTE STANDARDIN SEBEBİ NEDİR?

D) Bakanlık açıklamasında, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce tüm alt yapı çalış-
malarının tamamlandığı iddia edilmektedir. Bu açıklama tümüyle gerçek dışıdır. Şunun 
altını çizerek ifade etmek isteriz ki, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12 Şubat 2009 günü, 
reçete yazma yetkisine sahip bir tek serbest çalışan ziraat mühendisi bulunmamaktaydı. 

Bununla birlikte Bakanlık, kamuda çalışan ziraat mühendisi - tekniker ve teknisyenlere 
yönelik olarak ve alel - acele düzenlediği kurslarla, kamu çalışanlarını yetkilendirmişti.

Şimdi soruyoruz: Herhangi bir köyde tarım yapan üretici, ürününe ilaç atmak için, İl ve İlçe 
Müdürlüğüne gidip masa başında reçete yazdırmak için hangi masraflara ve nasıl katlana-
cak? Bunun yanında, hastalık ve zararlı teşhisi yapılmadan masa başında yazılan reçete, 
uygulanmanın da kontrol edilemediği ortamlarda, gıda güvenliğini nasıl sağlayacak? 

Reçete yazması karşılığında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında milyonlarca liralık taz-
minat taleplerinin söz konusu olabileceği ortamda; reçete yazanların bu hizmetleri kapsa-
mında elde edecekleri kazanım ile ilgili hiçbir düzenlemenin getirilmemiş olması nasıl izah 
edilebilir?

Bakanlığın, “tüm altyapı çalışmalarını tamamlayarak yürürlüğe soktuk” dediği Yönetmeli-
ğin, yürürlüğe girdiği günkü durumu yukarıda açıklandığı gibidir. Yani kâğıt üzerinde her 
şey tamam, gerçekte değişen hiçbirşey yok.

Oda’mız, “Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetme-
lik” in yanlış içeriğine karşı çıkmak ve buna yönelik dava açmakla birlikte; üyelerinin hak 
ve yararlarını korumak adına, mevcut yanlış sistem içinde olabilecek en uygun çözümleri 
üretmeye gayret etmekte; bitki koruma alanında özverili öğretim üyelerimiz ile birlikte, 
Ziraat Fakültesi bulunan illerde yalnızca kurs masraflarının karşılanabileceği, bulunmayan 
illerde ise Oda’nın yaptığı maddi katkılar ile reçete yazma eğitimi verme çabasını sürdür-
mektedir. 

Bazı çevreler tarafından bu dikkatli ve özverili tutumun dahi eleştirilmeye kalkışılması, 
kimi zaman bilgi, kimi zaman da iyi niyet eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Zirai Mücadele Teknik Talimatları 1996’dan beri yenilenmemiş, birçok üründe ruhsatlı ilaç 

yok, belirtilen dozlar ürün üzerinde çalışmıyor, uygulamada çok ciddi sorunlar var, sahte 
- kaçak ilaçlar piyasanın en az % 5’ine hakim... Sorun listesini artırmak mümkün; ancak 
bunları çözmek üzere görev yapması gereken Bakanlık, ziraat mühendisliği camiası ile 
birlikte çalışmak yerine ben yaptım oldu anlayışı ile yeni sorunlar oluşturuyor... 

4 - En traji-komik olan ise, Bakanlığın, tüm bu uygulamaları AB uyumu ve tüketicilerimize 
ve ihracata güvenilir ürünlerin sunulması için yaptığını iddia etmesidir. 

A) Gıda sektörünün en az yarısı kayıt dışı iken, 400 binden fazla gıda üreten - satan - 
dağıtan noktayı 5 bin gıda kontrolörü ile denetlemeye çalışan ancak fiziken bu denetle-
meyi etkin olarak gerçekleştirmesi mümkün olamayan Bakanlık; işletmelerde iç denetim 
sağlayan tüm Türkiye’deki 6803 ziraat - su ürünleri mühendisi yanında, binlerce gıda ve 
kimya mühendisinin işini kaybetmesine ve gıda işyerlerinde içsel denetim hizmetlerinden 
uzaklaşmasına neden olacak düzenleme ile mi tüketici sağlığını koruyacak, AB uyumu 
sağlayacaktır? 

B) Bitki koruma ürünleri alanında, AB’de yasaklanmış 135 aktif maddenin 75’ini yasakla-
mış olmakla birlikte, stoklar bitene kadar 2 yıl süreyle kullanımına izin veren, geriye kalan 
AB’de yasaklı 60 aktif madde konusunda ise hiçbir düzenleme yapmayan Bakanlık, bu 
bakış açısı ile mi toplum sağlığını koruyacak önlemler almaktadır?

C) Tarım ilaçlarının okuryazarlarca dahi satılmasına göz yuman, tarım danışmanlığı sistemi 
konusunda olumlu bir ilk adım atmakla birlikte sistemi reçete yazma - uygulamayı denetle-
me - nitelikli destekleme ile entegre edemeyerek fiilen işlevsiz duruma getiren Bakanlık, bu 
tutumuyla mı çağdaş mühendislik uygulamalarını gündeme getirmektedir? 

Görülmektedir ki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan beklenen, ODA’larımızın haklı ne-
den ve gerekçelerle yaptıkları Basın Açıklamalarını temelsiz savlarla yalanlamaya çalış-
mak değildir...

Bakanlık, çağdaş bir kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda, mühendisliğe - bilime - hu-
kuka saygılı bir tutum çerçevesinde, odalarla birlikte çalışarak sorunlara çözüm üretme 
görevini yerine getirmelidir.

Bilinmelidir ki, Ziraat Mühendisleri Odası olarak, ilkeli ve yapıcı olmak kaydıyla, meslek 
sorunlarımızın çözümü konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile işbirliğine ve beraber 
çalışmaya, her zaman olduğu gibi açığız.

Tersi gelişmelerin, ziraat mühendisliği mesleğine saygısız tutumların sürmesi halinde ise, 
2 bin kişi ile Basın Açıklaması yapan ODA’mız, 20 bin kişi ile miting yapmak da dahil 
olmak üzere, özlük haklarımızı korumak amacıyla, hukuk düzeni içinde tüm demokratik 
haklarımızı kullanma kararlılığı içindedir. 

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR...

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

Ziraat Mühendisleri ODASI

Başkan  (Yönetim Kurulu Adına)

BAsIN AçIKLAmAsI

Asude ÜNVER: Ben 2 yıldan beri sorumlu yöneticilik yapıyorum. Sorumlu yöneticik kalkarsa işsiz kalacağız. Gökhan beyin bizim için uğraştığını ve bu işi bırakmayacağını biliyoruz. Eşim de 
kimyager ve 6 aydır işsiz. Umarım bu hak elimizden alınmaz. Bunun için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Ama üreticilerin kulaklarına giderse bu iş bizim için daha da zor olacak. Umarım 
ben ve bir sürü meslektaşım işsiz kalmaz. İlginize teşekkür ederiz. Umarım en kısa zamanda bizim lehimize sonuçlanır. 

Serkan KAVAK: Başkanım, uygulamalarınızda sonuna kadar yanınızdayız. Gezdiğim tüm bölgelerde protestomuzu dile getiriyor, belirli bir kamuoyu yaratmaya çalışıyorum. Veteriner hekim 
Tarım Bakanı İSTEMİYORUM. Verilecek tüm görevlerde elimden geleni yaparım. Saygılarımla...

Ayten ÇETGİN: Sayın Başkan, konuya olan hassasiyetiniz için teşekkürler... Gaziantep’te ikamet eden bir üyenizim. 1996 yılı Çukurova Zir. Fak. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 
Mezun olduğum yıl Gıda Yasasının yayınlandığı dönemle aynıdır ve bu yasanın yürürlüğe alınmasındaki zorlukları gören ve yaşayan bir mühendisim. Tekrar eski dönemlere dönmek hiç akıllıca 
bir yöntem değil. Bu yasa çok zor sindirildi ve kabullenildi. Bunun kaldırılmasına karşılık iyi bir stratejileri var mı acaba? Yazık çok yazık... Umarım verdiğimiz mücadelede başarılı oluruz. 
Tekrar kolay gelsin

M. Nuri HATİÇOĞLU: Her zaman olduğu gibi meslektaşlarımızı hele de genç meslektaşlarımızı çok yakından ilgilendiren SORUMLU YÖNETİCİLİK ve BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN 
REÇETELİ SATIŞI konularında gösterdiği hassasiyet nedeniyle başta Değerli Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN’ ı ve bu konuda emeği geçen tüm odamız genel merkez ve şube görevli-
lerini yürekten kutluyorum. Meslektaşız, birlikteyiz, sizlerden başka haklarımızı savunan olmadığının bilincindeyiz. Gerektiğinde 20.000 kişilik miting için de hazırız. Sayın başkanımızı çok 
seviyoruz. İyi çalışmalar. İyi günler   

sİZDEN gELENLER
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SORUMLU YÖNETİCİLİK
Sadettin ÇAKIR: Sayın Gökhan bey bu mailinizden dolayı 
çok teşekkür ederim bende mesul müdürlük yaptığım dönem-
de bu sıkıntılarla karşılaştım ve çözüm bulamamıştım. Firma-
lar bu konuda bunu önemsiz ve devletin bunlara zorla dayattığı 
bir angarya gibi görmektedir. Önce bu intibaının kaldırılması 
konusunda bir şeyler yapılmasını önermek istiyorum. Ayrıca 
bu konuda kanunların net ve teknik elemanı destekler nitelik-
te olmasından odamız gibi tarafım. Bizim haklarımıza sahip 
çıkan kurumumuza saygılar sunarım. 
Çağdaş VANLI: Samsun’da ikamet etmekteyim. 2008 me-
zunu bir ziraat mühendisiyim. Bulunduğum şehirde onlarca 
kaçak sorumlu müdür bulundurmadan çalışan fırın ve pastane 
tespit ettim ve bir dilekçeyle Tarım İl Müdürlüğüne bunu ilet-
tim. Fakat değişen bir şey olmadı, denetimler yetersiz ve de-
netlenen yerlerde bile ceza verilmiyor. Umarım odamız ülke 
genelinde bu konuda bir şeyler yapar. Bilgilerinize sunarım, 
saygılarımla...
Raziye ARSLAN: İstanbul’da çeşitli bölgelerdeki fırınlar-
da 3 seneden buyana sorumlu yöneticilik yapmaktayım. 14 
Mart 2009 tarihli Fırıncılar Odasının düzenlemiş olduğu Fı-
rıncılar Kurultayında Adalet Bakanımız Cemil ÇİÇEK ve tabi 
ki Tarım ve Köyişleri Bakanımız Mehdi EKER de oradaydı. 
Bunun yanında federasyon başkanları ve çeşitli sivil toplum 
kuruluşları da yer aldı. Herkes kendince şikayet ve görüşlerini 
belirtti. Fırıncılar odası başkanı dahil hiç kimse sorumlu yö-
neticilik yapan mühendis ve diğer arkadaşların görev yapma-
ları hususunda şikayetçi olmazken, sayın Bakanımız Mehdi 
EKER’den beklenmedik bir tepkiyle karşılaştım. Fırıncıları-
mıza AB yasalarını ve sağlıklı gıda konusunda sorumlu yöne-
ticiliğin önemini anlatacağını umarken kendileri; ustalık bel-
gesi almış ustaların kendi işletmelerinde sorumlu yöneticilik 
yapabilecek imkanı sağladıklarını ve ne yazık ki “içimizden 
biri”nin çıkarak bu iyi çalıştıkları karar hakkında Danıştay’a 
giderek iptal ettirdiğini belirtti. Buna karşın yeni bir çalışma 
içinde olduklarını ve bu sefer daha iyi hazırlanarak sorumlu 
yöneticilik zorunluluğunu ortadan kaldıracaklarını, popülist 
bir yaklaşımla fırıncının gözüne girme çabasıyla adeta dile 
getirdi. İşsizliğin hat safhada olduğu şu dönemde yeni mü-
hendis istihdamı yaratmanın arayışı içinde olmaları gerekir-
ken var olan istihdamı da ortadan kaldırarak bu alanda biraz 
olsun ekmek yeme şansı bulan ben ve diğer arkadaşları ne 
kadar zor durumda bırakacağının hesabını yapmak nedense 
işlerine gelmemektedir. Mesajımı dikkate almanız hususunda 
saygılarımla bilginize sunarım. 
Nil AKKAVUK: Sayın Başkanımızın çalışmalarını tebrik 
ediyorum. Başkanımızın sorumlu yöneticilerin sosyal güven-
liğinin sağlanması ile ilgili hükümete baskı yapmasını hakla-
rımızın korunmasını istemesini onaylıyorum. Dört yıldır bu 
konuda mağdurum. En önemlisi de maaşlarımızın kayıt dışı 
olarak pastane sahiplerinden gelişigüzel alınması gibi saçma 
olan sistemin kalkmasını istiyorum. Maaşlar banka hesapla-
rıyla ödenmeli ve SSK’larımız geleceğimiz için yatırılmalı. 
Emeğimizin karşılığı biz mühendislere saygın bir şekilde sis-
temli bir şekilde ödenmeli. Saygılarımla.
Emine ALKIŞ:  Mesleği koruma içgüdüsü ile bizlere ver-
miş olduğunuz destek ve uğramış olduğumuz haksızlıklar 
karşısında göstermiş olduğunuz mücadeleden dolayı teşekkür 
ediyorum. Ancak hep göz ardı edilen ve canımı çok yakan, 
sindiremediğim bir konu var ki, bu konu üzerinde de titiz-
lik göstermenizi rica ediyorum. 2003 yılında lisans mezunu 
oldum. Okula başladığımda evliydim ve bir çocuğum vardı. 
İlçede ikamet edip merkeze gidip geldim. Van YYÜ Zootekni 
bölümünden 80,24 not ortalamasıyla yani dereceyle mezun 
oldum. Çalışmalar yaptım kongrelere katıldım. 2007 yılında 
yüksek lisansımı bitirdim. Şu an işsiz bir ziraat mühendisi-
yim. 2003 yılından 2008 yılına kadar hiçbir yerde sorumlu 
yöneticilik yapmadım yapan arkadaşlarımı uyardım. Nedeni-
ne gelince, bu bölgede (Van’da) sorumlu yöneticilik belgeleri 
200-300 YTL gibi çok komik bir rakam. Hatta fırınlara 70 
YTL’ye veren birçok mühendis var bu bölgede. Ancak bi-
reysel çabamla hiçbir şey yapamadım. Ne yazık! Bu kadar 
ezilmeye izin verdiğimiz, bir araya gelip birlik olamadığımız, 
sömürülmeye devam ettiğimiz için ne yazık. Sonucu söyle-
yeyim; birçok firmayla görüşmelere gittim. Verdikleri ücreti 
8 yıllık eğitimime uygun görüp görmediklerini, vicdanlarının 
rahat olup olmadığını sordum. Verilen cevap hep şu oldu: Siz 
olmazsanız başkası olur… Gerçekten de hep öyle oldu... ZMO 

ile sözlü olarak bu durumu görüştüm. Üyelerini toplaması 
gerektiğini, bir toplantı vb düzenlemesinin uygun olacağını, 
bizleri bu konuda birlik olmaya çağırmaları gerektiğini hatta 
bu koşullarda çalışanlara ve çalıştıranlara bir takım caydırıcı 
yaptırımlar yapmaları gerektiğini dile getirdim. Sonuç 0. Hatta 
bu firmaların bu şartlarda ziraat mühendisi ararken ZMO’dan 
yardım  talep ettiklerini duydum. Bu durumdan canımı ger-
çekten yakıyor ve hazmedemiyorum. 2008 yılına kadar yani 
5 yıl bu şekilde bekledim kendimce direndim mücadele ettim. 
Sonunda durum daha acı ben de 2 ayrı yerle anlaştım. Hem de 
bu şartlarda... Tabi sözleşmelerde asgari ücret geçiyor, ama 
maalesef gerçekler bu değil. Anlaşma yaptığım gün çok aciz 
bir yaklaşım belki ama ağladım. Bu nasıl bir sistemdir, buna 
hiç mi dur denilemez. Van’da hep böylemi işleyecek bu çark? 
Bu kadar mı değersiz olacağız? Bunu paylaşma zorunluluğu 
hissettim. Saygılarımla.

BASIN AÇIKLAMASI: TARIM BAKANI  
KİMİN BAKANI? 

Raziye ARSLAN: Sayın Başkanım Gökhan GÜNAYDIN 
bey; size göndermiş olduğum e-mailin dikkate alındığını gör-
mek beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu bağlamda hak ve huku-
kumuzun savunulması amacıyla bütün çalışmalarınızı destek-
liyoruz. Yapılması düşünülen her türlü mitingde en önde yer 
alacağımızı belirtmek ister, çalışmalarınızda üstün başarılar 
dilerim.
Bülent ASLAN: Ben geçen seneye kadar bir gıda kurulu-
şunda sorumlu yöneticilik yaptım. Ama gıda sicil ve üretim 
iznini alana kadar bize yapılan denetimler bu belgeleri aldık-
tan sonra yapılmadı. Özellikle bu hükümet döneminde HİÇ 
DENETİM YAPILMADI. İşyeri sahibinden de yaptığım işin 
karşılığını odanın belirlediği düzeyde alamayınca ve üretimi 
denetlemem için bana yardım etmemesi üzerine geçen sene 
sorumluluğu bana ait olan bir iş yerini fesh ettim. Maalesef şu 
anki zihniyet tamamen işverenleri memnun etmeye yönelik-
tir ve gıda kontrolü olmadığı sürece çıkacak her türlü zararın 
sonuçlarını bu cahil zihniyet akıl dahi edememektedir. Bu 
ülkenin iyiliği ve ilerlemesi için çalışan bir mühendis olarak 
sorumlu yöneticiliğe karşı yapılmayı düşünülen olumsuz tüm 
eylemleri kınıyorum..
Enver KILIÇ: Sorunlarımızı açıkça dile getirip daima ya-
nımızda olduğunuz ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
gıda yerlerindeki Sorumlu Yöneticiliği kaldırma girişimine 
karşı sesimizi duyurduğunuz için Başkanımız Dr Gökhan 
GÜNAYDIN’a teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
Muzaffer KÖKTEN: Özverili mücadele ve çalışmalarınızı 
yürekten destekliyor ve başarılar diliyorum. Saygılarımla...                                                                                                                              
Cemal ÇELİK: Sorumlu yöneticilik hakkındaki konuşma-
larından dolayı sayın başkanımıza teşekkür ederim. Bende 
sorumlu yönetici olarak sayın başkanımızın söylediklerine 
katılıyorum. Sayım başkanımızın söylediklerini bizzat yaşa-
yarak gördüm. Sosyal ve hukuksal haklarımızı işverenler dik-
kate almıyor. Bizleri de bir işçi olarak görüyorlar. Bu konuyu 
sayın başkanımız çok iyi dile getirdi. Bu kararnamenin eksik 
yönleri giderilirse daha iyi olacaktır. 
Özlem AĞGÜL: 6 Nisan 2009 tarihinde Bu Toprağın 
Sesi Programına konuk olan Oda Başkanımız Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN’a Ziraat Mühendisleri Odasına kayıtlı sorumlu 
yöneticilik yapan bir ziraat mühendisi olarak desteklerinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizlerin sorunlarını öyle gü-
zel dile getirdi ki, öyle güzel savundu ki kendisini bu konuda 
takdir etmemek mümkün değil. Öncelikle elimizden sorumlu 
yöneticiliğin alınmaya çalışılması sorununa, sorumlu yöneti-
cilerin ücretlerinin işletmeler tarafından ödenmemesi ya da 
sözleşmede belirtilen tutarın çok çok altında ödenmesi soru-
nuna, Tarım Bakanının söz vermesine rağmen 10000 ziraat 
mühendisi yerine 400 kişilik kontenjanla bu vaadini geçiştir-
me çabasına bizzat değindiği için Oda Başkanımız Dr Gök-
han GÜNAYDIN beyi alkışlıyorum. Tarım ülkesi olan Tür-
kiye Cumhuriyetinde Sağlık Bakanlığı 10000, Milli Eğitim 
Bakanlığı 30000 kontenjan açarken Tarım Bakanlığının 400 
kontenjan açması ne kadar üzücü bir durum. Bu ülkede zira-
at mühendisine ihtiyaç bu kadar mı az çok merak ediyorum. 
İstihdam alanı sağlamadıkları gibi şimdi sorumlu yöneticilik-
le hayatını idame ettirmeye çalışan ziraat mühendislerini de 
işlerinden edecekler. Tarım Bakanı’nın da diğer bakanlıkları 
örnek alarak bize ve sorunlarımıza duyarlı olmasını ve verdiği 
sözleri tutmasını tüm ziraat mühendisleri adına talep ediyo-

rum. Oda başkanımız Dr Gökhan GÜNAYDIN’ın ve odamı-
zın, vereceğimiz mücadelede her zaman bize önder olacağına 
eminim. Saygılarımla
Reşat ŞEVİK: Sayın Başkan yazınızı okudum. Ancak ülke-
mizde yöneticilik sadece sorumlulukta. Patronun olduğu çoğu 
işletmede yönetici olunamıyor. Çünkü patron işi tamamen 
kendisi yönetiyor ve yönettiriyor. Ya çalışmayacaksın ya da 
her ceza 5 000 TL aldığın maaşın belki de onlarca katını ceza 
olarak ödeyeceksin. Mesul Müdürlük özerk olmalı, denetim 
yapabilmeli, ürünün analizlerini yaptırabilmeli, ürünü bloke 
edebilmeli. Türkiye’de hangi şirket buna izin verir. Ben 20 
yıldır göremedim. Tek şey kalıyor sorumsuz çalışmak. Yöne-
tici pozisyonunda çalışmamak. Saygılar.
Nurçin DOĞUAY: Bu kriz ortamında tam rayına oturan 
mesleğimizin kalitesini arttıran sorumlu yöneticilik işimizin 
elimizden alınmasına izin vermemeniz için bizlerin de elimiz-
den ne gelirse yapacağımızı bilmenizi istiyoruz. Tarım İl Mü-
dürlüğü memurlarının bile, “Sorumlu yöneticilik çıktığından 
beri işlerimiz hızlandı ve denetlemelerimiz arttı, üretim yapan 
işletmelerimize daha rahat ulaşıyoruz” dediği bir ortamda bu 
yasa nerden ve nasıl kimler rant sağlasın diye çıkarılıyor? 
Ruhsatsız o kadar işletmelere izin vermekten başka bir şey 
değildir bu olay. Denetleme mekanizması için yeterli memur 
yoktur. Bu görevi sorumlu yöneticiler üstlenmişken ve yasa-
da bir sürü açık ve eksiklikler varken bu kaldırma da nerden 
çıktı? Yetkililer olarak sizlere yöneticilerimize güveniyoruz. 
Lütfen gerekeni yapınız.
Aysun BAKIR: Sayın Gökhan Günaydın’a; TRT GAP prog-
ramında sorumlu yöneticilik hakkındaki gelişmeleri sizden 
dinledim. Ben de bu ülkede yaşayan binlerce talihsiz Ziraat 
Mühendisinden biriyim. 30 yaşından sonra okuyup ve üniver-
sitemi birincilikle bitirmeme rağmen yaşadığım şehirde zira-
at mühendisi istihdam eden özel sektörün çok sınırlı olması 
nedeni ile zar zor bulduğum bu işi de kaybetme ihtimalimin 
olması beni çok üzdü. Sizin bizler için yürüttüğünüz bütün 
çabalar için teşekkür ediyorum. Ne yapmamız gerekiyorsa 
sanırım benim gibi binlerce ziraat mühendisi de çaba içinde 
olacaktır. Başbakanlık önündeki mitinge kadar haklı sesimi-
zi duyurmak, mesleğimize ve ekmek paramıza sahip çıkmak 
için her şeye varız. İyi çalışmalar selamlar.
Devrim KADAKAL: Biz sorumlu yöneticiler olarak sizin 
yanınızdayız. Bu işi nasıl engelleyebiliriz? Evet bu bakan 
kimin bakanı? Fırıncıların, lokantacıların, pastacıların baka-
nı mı, yoksa halkın bakanı mı? Devlete hiçbir yükü olmayan 
bu kişilerin görevlerine son verilmesi tamamen rant olacak 
herhalde. Umarım bu konuda medya da gerekli duyarlılıkları 
gösterir.
Mustafa KESKİN: Ben bu düzenlemeyi getirmelerine anlam 
veremiyorum. Bakanlıktan da şüphe etmeye başladım…
Mustafa ASLAN: Aklımda, ziraat mühendislerine yönelik 
daha yeni projeler üretmesi için ilk fırsatta Bakanımdan is-
tekte bulunmak vardı ama Sayın Bakanım olumsuz yönde 
projeler üretmiş bile. Fakat şunu biliyorum, bu yaptığı kendi 
fikri değildir. Başkasının ağzına bakmıştır. Başkasının ağzına 
bakanların sonunu gördük. Bakanım da tarımda ve benzeri 
alanlarda hezimete uğramak ve İsrail gibi ülkelerin arkasın-
da nal toplamak istiyorsa devam etsin toplamaya ve böyle 
olumsuz işler yapmaya… Başaramaz o yolda ölür. Ziraat 
mühendislerine sahip çıkmayan hükümet elbette başka ülke-
lerin mühendislerine muhtaç olacaktır. Gençler bu yapılanları 
görse niye ziraat mühendisi olsun ki? Örneğin diyelim ki ben 
zirai ilaç bayi açmak için ziraat mühendisliğini seçtim. Ben 
kazandıktan veya, bitirdikten sonra o hakların hiçbirisi ben-
den alınmamalı çünkü be o haklara göre kazandım. Kazanıl-
mış hak bu noktaya göre değerlendirilmeli. Bir doktora sen 
artık doktorluk yapamazsın, kapıcı ol, yönetmeliği değiştirdik 
diyebilirler mi? Benim aklımdan geçen proje, ziraat mühen-
dislerine tarımsal bir faaliyet yapması şartı ile faizsiz uzun 
vadeli kredi verilmesi. Ama iyi takip etsinler, suistimal edil-
memeli. Eğer Bakanlığımız bunu yaparsa, mühendislerimizin 
neler başardığı görülecektir. 

sİZDEN gELENLER
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ADANA VE HATAY’DA BAYİ KApATmA EYLEmİ

Adana’da “Mesleğim Onurumdur Onurumu Çiğnetmem” diyen Bitki Koruma Ürünleri Bayisi Serbest Ziraat Mühendisleri, bir 
günlük bayi kapatma eylemi yaparak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı uyardı. 

Adana’da 12 Mayıs 2009’da TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Bayi Komisyonu’nun çağrısı ile toplanan Zi-
raat Mühendisleri bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını tüm meslektaşlar adına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Onur Kurulu Üyesi Ayhan BARUT okudu. Basın açıklamasına Adana Ticaret Odası Başkanı Şaban BAŞ, Karataş Ziraat 
Odası Başkanı Mustafa YEŞİLYAPRAK ve 700 meslektaşımız katılarak destek verdiler. 

Hatay’da da İlaç Bayi Komisyonunca alınmış karar gereği, 11 ilçede toplam 153 ilaç bayi, Bitki Koruma Ürünlerinin Re-
çeteli Satış Yönetmeliği ve Bayilik Sınavını protesto etmek amacıyla 15 Mayıs 2009’da bir gün süre ile kapandı.

Sayın Meslektaşım,

Türkiye’de genelde ekonomik yapının, özelde ise tarım sektörünün içinde bulunduğu 
zor koşullarda, üretici ve tüketici açısından büyük önem taşıyan zirai mücadele 
bayii / toptancılık hizmetini yürütmektesiniz.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Adana 
Tarım İl Müdürlükleri’ne gönderilen 24.12.2008 gün, 044409 sayılı yazıda, 
sözü edilen illerde 23 Ocak 2009 tarihinde bir Bayii Eğitimi Toplantısı yapı-
lacağı ve toplantı sonrasında katılımcı bayii ve toptancılara yönelik bir sınav 
yapılacağı ifade edilmektedir. 

Sözü edilen Bayii Eğitim Toplantısı Bakanlığın yetkisi dahilinde olmakla birlikte, 
hangi gerekçe ile olursa olsun, eğitim sonunda yapılacak sınavın hukuki dayanağı 
bulunmamaktadır. Şöyle ki; 

1 ) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 11.10.2007 tarih, 
26670 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Pe-
rakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik” ile mevcut bayilere yö-
nelik bir sınav düzenlemesi getirmiş idi. Buna göre, yapılacak sınavda 65 ve üzeri 
puan alamayan bayilerin işletmelerinin kapatılması durumu söz konusu olacaktı. 

2 ) Hem 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun, hem de Ziraat 
Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine aykırı ve hukuk dışı 
olan bu uygulamaya karşı, ODA’mızın açtığı iptal davası ve yurt çapında bayi 
üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiği etkin çalışmalar sonucunda, Bakanlık, bayi-
lere yönelik sınav zorlamasından geri adım atmak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede, 
2.2.2008 gün, 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bitki Koruma Ürün-
lerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bayilere yönelik sınav uygulaması 
kaldırılmıştır. 

3 ) Buna karşılık Bakanlık, yukarıda belirtilen yazısı ile, dört ilde 23 Ocak 
2009 tarihinde sınav uygulaması yapacağını ifade etmektedir. 

Bu sınav uygulamasının yasal dayanağı bulunmadığı gibi, amacı da belli değildir. 
Sınavı kazanan ya da kaybedenlerin karşılaşacağı hukuki sonuçlar nelerdir ? Bu 
sınavda elde edilen sonuçlar, bugün ya da gelecekte ne tür uygulamalara malzeme 
yapılmak istenilmektedir ? Bütün bu konular belirsizliğini korumaktadır. 

Bu çerçevede, ileride herhangi bir sorunla karşılaşmamanız ve hukuki dayanağı bu-
lunmayan sınava fiili bir meşruiyet kazandırmamanız için, Oda’mız, üyemiz bayilere, 
düzenlenecek Eğitim Toplantısına katılmalarını, ancak sınava girmemelerini tavsiye 
etmektedir. Sınava katılmayacak bayilerin, mevcut hukuki durum karşısında, her-
hangi bir yaptırıma tabii tutulmaları söz konusu olmayacaktır. 

Bizzat bayii ve toptancı üyelerimiz olan sizlerin hak ve yararlarının korunması 
açısından büyük önem taşıyan bu konuda mesleki hassasiyet içinde olacağınıza 
olan inancımla, işlerinizde başarılar diler, saygılar sunarım.

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

Başkan

(Yönetim Kurulu adına)

ZİRAİ İLAç BAYİLERİ  
DÜKKAN KApATmA EYLEmLERİ
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İsTANBuL çEVRE  

DÜZENİ pLANI  

DEĞERLENDİRmEsİ
ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve İstanbul Şube Baş-
kanımız Ahmet ATALIK 3 Nisan 2009 Cuma günü, 1/100.000 öl-
çekli İstanbul Çevre Düzeni Planı konusunda İstanbul Valiliğinin 
verdiği komisyon kararı üzerine değerlendirmelerde bulundu

 

DÜNYA su gÜNÜ 
ETKİNLİĞİ

3-4 Nisan 2009 tarihlerinde Dünya Su 
Günü etkinlikleri kapsamında TÜSKOOP 
BİR ile beraber düzenlediğimiz “Tarımsal 
Sulamada Etkinlik ve Verimlilik” konulu 
konferans ve panel Antalya’da yapıldı. 
ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAY-

DIN “Türkiye’de Tarım ve Üreticilik” konulu bir sunum yaptı. Etkinliklere ODA 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Fatih TAŞDÖĞEN de katıldı.

TZoB TopLANTIsI
25 Mart 2009 tarihinde TZOB tarafından Ankara’da 
düzenlenen “Tarım Destekleme Politikaları ve Des-
tekleme Araçları” konulu toplantıya ODA Başkanı-
mız Dr. Gökhan GÜNAYDIN katıldı.

 

uLusAL EĞİTİm DERNEĞİ’NDE 
KoNFERANs

Ulusal Eğitim Derneği tarafından sürdürülen Cumartesi 
Konferansları’nın 28 Mart konuğu ODA Başkanımız Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN oldu. Günaydın’ın, “Küreselleşme ve Türkiye Tarımı” 
konulu konferansı ilgi ile izlendi

KRİZ VE TARIm 
pANELİ YApILDI

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 
okuyan öğrenci üyelerimizin öncülüğünde, 
27 Nisan 2009 günü “Kriz ve Tarım” ko-
nulu panel düzenlendi. Panelde; ODA Baş-
kanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, AÜZF 
Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Numan AKMAN, Çiftçi Sendikaları Kon-
federasyonu Başkanı Abdullah AYSU ve 
AÜZF 3 üncü sınıf öğrencisi Berkin SA-
RIEFE konuşmacı olarak yer aldılar.

Panel, ODA’mızca hazırlanan 
“TİGEMLER-ŞEKER FABRİKALARI” 
konulu kısa film gösteriminin ardından 
konser ve kokteyl ile sona erdi.

  
öĞRENCİ 

TEmsİLCİsİ 
sEçİmİ

15 Mayıs 2009 Cuma günü 
ODA’mız Genel Merkezi’nde 
bir araya gelen üye öğrencile-
rimiz Divan seçiminin ardın-
dan, oy çokluğu ile Öğrenci 
Temsilcisini ve Yardımcı-
sını seçtiler. Yapılan oyla-
mada A.Berkin SARIEFE 
Temsilci ve Elgin Can ALA 
Temsilci Yardımcısı oldular. 
Seçim Öğrenci Temsilcimiz 
A. Berkin SARIEFE’nin 
yaptığı konuşmadan sonra 
verilen küçük bir kokteyl ile 
sona erdi.

 
AÜZF mEZuNLAR gÜNÜ

Ankara Üniversitesi Zi-
raat Faküktesi Mezunlar 
Günü, 10 Mayıs 2009 
Pazar günü Dışkapı 
Yerleşkesi’nde yapıldı. 
çok sayıda meslektaşımı-
zın katıldığı buluşmada; 
ODA II. Başkanımız Dr. 
Turhan TUNCER, Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz 
Doç. Dr. Melahat AVCI 
BİRSİN, Hamdi ARPA, 
Genel Sekterimiz Bülent 
TORUNBALCI da ha-
zır bulundular. ODA’mız 
THM Korosu’nun verdiği 
konser ilgi ile izlendi.

ETKİNLİKLERİmİZ
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II. gELENEKsEL gIDALAR sEmpoZYumu
ODA’mız, TAGEM, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mü-
hendisliği Bölümü ve Gıda Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa düzenlediği “2. Gelenek-
sel Gıdalar Sempozyumu” 27-29 Mayıs 2009 tarihlerinde Van’da yapıldı.

Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun açılışına Van 
Vali Yardımcısı Ömer ÖZCAN, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR, 
Tarım İl Müdürü Murat AKBAY ile değişik üniversitelerden gelen yaklaşık 300 bilim 
adamı ve öğrenciler katıldı. ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN’ın açılış ko-
nuşması yaptığı sempozyuma, Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN ve 
Panel Başkanlığı yapmak üzere üyemiz Dr. Meftune EMİROĞLU da katıldı.

uLuKIşLA  
mADEN KöYÜ  

sİYANÜRLÜ ALTINA 
HAYIR DEDİ

Siyanür ile işleme yapacak altın 
madenini istemeyen Niğde Ulukışla 
Maden köylülerinin 30 Mayıs 2009 
Cumartesi günü tepkilerini dile getir-
dikleri mitinge, ODA Başkanımız Dr. 
Gökhan GÜNAYDIN ve II. Başkanı-
mız Dr. Turhan TUNCER de  katıla-
rak destek verdi.

AR-gE pRoJELERİ TopLANTIsI
1 Haziran 2009 Pazartesi günü “Araştır-
ma ve Geliştirme Projelerinin Desteklen-
mesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara 
İlişkin Tebliğ” kapsamında  Ar-Ge Pro-
jelerini görüşmek amacıyla TAGEM’de 
düzenlenen Değerlendirme Kurulu top-
lantısına ODA’mız II. Başkanı Dr. Turhan 
TUNCER katıldı.

1 mAYIs’TA  
ALANDAYDIK!..

1 Mayıs’ı ODA Yönetim Kurulumuz ve 
üyelerimizin katılımıyla Ankara Sıhhıye 
Meydanı’nda kutladık.

HuKuK TopLANTIsI
ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 
Genel Sekreter Yardımcımız Bülent TORUN-
BALCI, avukatlarımız Zuhal DÖNMEZ ve 
Devran MELİK SAATÇİOĞLU’nun ka-
tılımıyla, 15 Haziran 2009 Pazartesi günü 
ODA’mızda bir toplantı yapılarak, son hu-
kuki gelişmeler değerlendirildi.

AB TARIm VE gENİşLEmE pRogRAmI

ODA Başkanımız Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN, Avrupa Birliği 
Komisyonu’nun daveti üzerine, 
12-13 Haziran 2009 tarihlerinde 
Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de 
gerçekleştirilen “TARIM ve GENİŞ-
LEME” başlıklı Program’a katıldı.

Hırvatistan Başbakanı Ivo SANA-
DER ve AB’nin Tarımdan Sorum-
lu Komisyoner’i Mariann Fischer 
BOFC tarafından açılışı yapılan 
Program’da, AB’nin yeni genişleme 
süreci, tarım ve kırsal kalkınma po-
litikaları ve aday ülkelerle ilişkiler 
değerlendirildi.

gDo’YA HAYIR 
pLATFoRmu  
TopLANTIsI

GDO’ya Hayır Platformu, 18 Haziran 
2009’da ODA’mızda bir toplantı ya-
parak, Biyogüvenlik Yasa Taslağı’nı 
değerlendirdi. Toplantıya, ODA Baş-
kanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, II. 
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Ge-

nel Sekreterimiz Kamil BAYRAM, Genel Sekreter Yardımcımız Bülent TORUN-
BALCI, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan ÇAKAR, Ekoloji Kollektifi’nden 
Fevzi ÖZLÜER, Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER ve Emre Baturay ALTINOK, Yeşiller 
Partisi’nden Gülüstan AYDOĞDU ve Ilgınlıöz Çiftliği’nden Nur ARIS katıldı.

ETKİNLİKLERİmİZ

gIDANIN gELECEĞİ
Bileşeni olduğumuz GDO’ya Hayır Platformu’nun Boğaziçi Üniversitesi 
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Slow Food Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiği 
“Gıdanın Geleceği” etkinliği 27-28 Mayıs 2009 tarihlerinde Boğaziçi Üni-
versitesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gıdanın Geleceği, Türkiye’den Pers-
pektifler çerçevesinde gerçekleştirilen oturumların ilkinde Çiftçi Sendikaları 
Konfederasyonu Başkanı Abdullah AYSU “Gıdanın Geleceği: Bilge Köylü 
Tarımı”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun 
ÖZKAYA “Neoliberal Hegemonya, Tarım Sistemleri ve Gıdanın Egemenli-
ği” konularında sunum yaptılar. Etkinliğin ikinci gününde ise ODA Başka-
nımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN “Küçük Köylülüğün Tasfiyesi: Küreselden 
Türkiye Örneğine”, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe 
BİLGİN “Anadolu’nun Genetik 
Zenginliği: Meyve Çeşitleri” ko-
nularında bilgiler verdiler. İki gün-
lük etkinlik boyunca ayrıca Yerel 
Çeşitliliğin Korunması, Üreticiden 
Tüketiciye Adil Gıda Zincirleri, 
Su Kaynaklarının Paylaşımı, Ge-
leneksel Bilginin Derlenmesi ko-
nularında çalışma atölyeleri ger-
çekleştirildi.
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•1. Ziraat Fakültelerinde akreditasyon çalışmalarını yürütmek üzere;

Bşk. Prof.Dr. Ayzin B. KÜDEN (Çukurova Üniv., Ziraat Fakültesi De-
kanı), Üye Prof.Dr. Mehmet KURAN  (Ondokuz Mayıs Üniv., Ziraat 
Fakültesi Dekanı), Üye Prof.Dr. Ahmet ÇOLAK (Ankara Üniv., Ziraat 
Fakültesi Dekanı), Üye Prof.Dr. Bahattin ÇETİN (Uludağ Üniv., Zi-
raat Fakültesi Dekanı), Üye Prof.Dr. İsmail KARACA   (Süleyman 
Demirel Üniv., Ziraat Fakültesi Rektör.Yrd.)’dan oluşan bir komisyon 
oluşturulmasına karar verilmiştir.

•2. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı 
Taslağı, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik ve Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende 
Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik ziraat mühendisleri-
nin özlük hakları, kamu yararı ve tarımsal yükseköğretim özellikleri 
açısından incelenmiş ve aşağıdaki görüşler oluşturulmuştur.

a) Söz konusu taslak metin, Başbakanlıkça Üniversitelerin ilgili birim-
lerine gönderilerek resmi olarak tartışılmamış ve doğrudan kanun tas-
lağının oluşturulmasında Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve 
Kimya Mühendisleri Odası gibi taslakla doğrudan ilgili olan meslek 
insanlarının toplandığı ve temsilcisi durumundaki sivil toplum örgüt-
lerinin bilimsel görüşü alınmamıştır. Bu nedenle, söz konusu taslak 
amaç, kapsam ve tanımlar açısından yetersizdir.

b)  Taslak metinde, birbiri ile bağımlı meslek grupları birlikte ele alın-
mış, ancak görev ve yetkileri belirsizleşmiştir.

c)  Bitki Sağlığı, Bitki Koruma Ürünleri satışı, reçete yazma konusun-
da; diğer meslek gruplarında bulunmayan bir sınav ile yetkilendirme 
uygulaması 7472 sayılı kanun ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve 
Yetkilerine İlişkin Tüzük’le uyumlu değildir.

d) Bitki Koruma Ürünlerinin reçeteli satışı, ilgili elemanların eğitilme-
si doğru bir uygulamadır. Ancak Türkiye’de, bunun için henüz yeterli 
hazırlık yapılmamıştır. Örneğin zirai mücadele teknik talimatlarının 10 
yılı aşkın bir süredir güncellenmemiş olması nedeniyle, son yıllarda 
önemi ve ticari değeri ve dolayısı ile yetiştiriciliği artan kanola ve nar 
gibi ürünlere yönelik eksiklikler bulunmaktadır.

e) İçeriğinde önemli eksiklikler ve çelişkiler bulunan, 7472 sayılı Zi-
raat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve Ziraat Mühendislerinin 
Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine aykırı düzenlemeler 
barındıran ve bu haliyle uygulanması fiilen olanaksız olan yönetme-
lik, hukuka sakıncalar doğurmaktadır. Bakanlık, Üniversiteler, Ziraat 
Mühendisleri Odası gibi konu ile ilgili kurum, kuruluş ve STÖ’lerin 
bir arada olduğu bir platformda hazırlık yapılmalı ve yönetmelik buna 
göre yeniden düzenlenmelidir. 

f)  Bitki Koruma Ürünlerinin reçeteli satışı ile ilgili 5 günlük eğitim 
yetersizdir ve eğiticilerin nitelikleri ile kimlerin eğitici olabileceği ye-
niden ele alınmalıdır.

g)  Veteriner hizmetleri ile gıda ve yem güvenliği kavramları birbi-
ri içine girmiş ve Veteriner Hekimliği lehine görev ve yetki alanları 
genişletilmiştir. Bu durumda mesleki çatışmalara yol açacağı ve gıda 
güvenliği sürecinde yer alması gereken diğer meslek gruplarının ka-
tılımının sağlanmaması sonucu çevre ve halk sağlığının olumsuz et-
kileneceği açıktır.

h)  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem içerisinde hay-
vancılığın payı kabaca %25 olarak ifade edilebilir. Üstelik yalnızca 
hayvan sağlığı düşünülür ise bu pay daha da azdır. Ancak tasarıda tam 
tersi bir durum göze çarpmaktadır.

i) Taslak metinde, hayvan refahı ve zootekni gibi bölümlerde sadece 

Veteriner Hekim mesleğine vurgu yapılmış, gıda ve yem bölümlerinde 
ise doğrudan bu isimleri taşıyan ziraat, gıda ve kimya mühendislerinin 
eşdeğer yetkilere sahip olmasına karşın adları vurgulanmamıştır.

j) Yasa taslağının “sorumlular” bölümünde onaya tabi gıda ve yem 
yerlerinin hangilerinin onaya tabi olacağına ilişkin yetki açıkça ifa-
de edilmemektedir. Buna karşın, sorumlu yöneticilik uygulamalarının 
akıbeti konusunda bir cümleye yer verilmemektedir. Bu durum Sorum-
lu Yöneticiliğin otomatikman kaldırılması anlamına gelir ki bu yanlış 
olacaktır.

k) Taslak metinde, kamunun denetim hizmetlerinin etkin bir şekilde 
devlet eliyle yerine getirilmesinin mümkün olmadığı yazılmıştır. An-
cak müktesebatına uyum yükümlülüğü içinde bulunduğumuz AB gıda 
mevzuatı uyarınca, kamunun asli görevi olan denetimin özel kesime 
bırakılması mümkün ve doğru değildir.

l)  Taslak metinde gıda ve yem güvenliği sürecinde risk yönetimi ve 
değerlendirilmesi görevi tamamen Bakanlığa bırakılmış ve bağımsız 
kurumlar ise devre dışı kalmıştır.

m)  Gıda ve yem güvenliğine yönelik olarak ürünlerin piyasaya arzı 
konularında hangi ürünlerin onaya tabi olacağı açıkça ifade edilme-
mektedir.

n) Cezai hükümleri içeren sekizinci kısımda kanun tasarı taslağı hazır-
lığı açısından çelişkiler bulunmakta ve cezaların caydırıcılığı konusun-
da yetersizlikler ve eşitsizlikler göze çarpmaktadır.

o) “Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanun Taslağı” içerdiği genel 
hükümler, hayvan refahı ve zootekni, veteriner sağlık ürünleri, bitki 
sağlığı, gıda ve yem, hijyen, resmi kontroller ve cezai hükümler açısın-
dan tarım sektörü, üretim yapımız ve ülke gerçekleri açısından yeter-
sizliklerle doludur. Bu nedenle, söz konusu kanun taslağının geniş bir 
katılım ile yeniden ele alınarak eksikliklerinin giderilerek düzenlen-
mesinde ülke menfaatlerimiz açısından büyük yarar bulunmaktadır.

p)  Günümüzün ve geleceğin en önemli sorunlarından birisi olan gıda 
ve gıda güvenliği  konusu çok disiplinli bir alandır. Yalnızca hayvansal 
değil belki de çok daha geniş nicelik ve niteliğe sahip bitkisel kökenli 
gıdalar ve ayrıca gıda ile temas eden katkı maddelerini de içine almak-
tadır. Ancak, Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Kimya mühen-
disleri gibi konu ile çok yakından ilgili meslek gruplarının adı dahi 
geçmezken defalarca Veteriner Hekim ifadesi taslakta yer almaktadır. 
Bu eşdeğer meslek grupları arasında eşit olmayan bir yaklaşım anla-
mına gelmektedir. Bunun nedeni yalnızca bir meslek grubu ile ilgili 
düzenlemeleri içerebilecek Veteriner Hizmetleri Kanununa çok disip-
linli ve çok daha geniş düzenlemeler gerektiren gıda konusunun monte 
edilmesidir. Bunun sonucunda böylesine önemli bir alanda çelişkilerin 
ve yasal boşlukların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Tasarıdan anlaşılan 
odur ki bu sakınca bilinmekte ve Veteriner Hizmetleri dışındaki bütün 
hususlar “ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” ifadesi ile sonra-
ya bırakılmakta ve daha sonra yöntemi önceden belli olmayan bir yolla 
çözülmek istenmektedir.

r) Yem konusu yalnızca Veteriner Hekimliği’ni ilgilendirmemektedir. 
Yemin işlenmesi, rasyonların, karma yemlerin formülasyonu, hazır-
lanması, muhafazası, mikrobiyolojisi, sindirilebilirliği, yarayışlılığı, 
alternatif yem kaynakları bulunması, elde edilmesi, yemler ve besleme 
ile ilgili metabolizma ve fizyolojisi, biyoteknolojik yöntemlerle ticari 
yem katkı maddeleri eldesi, yemi parçalayan enzimler ve bu enzimleri 
üreten mikroorganizmaların bulunması; Yemler ve Hayvan Besleme 
Anabilim Dalı ile Biyometri ve Genetik Anabilim Dallarını bünyesin-
de bulunduran Ziraat Fakülteleri’nin Zootekni Bölümleri doğrudan 

ilgilidir. Yem ve hayvan ikilisi Veteriner Hekimliği ile yalnızca yeme 
bağlı hastalıklar bakımından ilgilidir. Ancak Taslakta yem konusu da 
tamamen Veteriner Hekimler ile ilgilendirilmiştir.

Sonuç olarak; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanu-
nu Tasarısı Taslağının mevcut hali ile ıslahı olanaksız olup, geri çekil-
mesi ve ayrı ayrı kanunlar şeklinde yeniden düzenlenmesi konseyimiz 
tarafından önerilir.

Bunun için de taslağa konu düzenleme hakkında pek çok resmi ve özel 
kurum ve kuruluşların belli olan bütün görüşleri dikkate alınmalı, ilgi-
li disiplinlerden bütün meslek grupları eşit olarak temsil edilmeli, bir 
meslek grubu adıyla yer alırken birkaç meslek grubu ise “diğerleri” 
şeklinde geçiştirilmemelidir. Bir meslek grubunun yetki ve görevleri 
kanunda ayrıntılı olarak belirtilirken daha kapsamlı ve daha ayrıntılı 
olması gerekebilecek Gıda alanı hiçbir meslek grubu belirtilmeksizin, 
yetki ve görevlerin çerçevesi belirlenmeksizin, bu yetki ve görevlerle 
birlikte bütün düzenlemelerin “Bakanlıkça belirlenir.” ifadesi altında 
toplanmasının uygulamada yaratacağı sakıncalar da göz önüne alın-
malıdır.

Kanunlarımızın aynı özellikte ve aynı derecede ilgili kişilere, kurumla-
ra ve meslek gruplarına eşit mesafede olması ilkesi temel dayanağımız 
olmalıdır.

•3.Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Da-
yalı Yönetmenlik incelenmiş ve aşağıdaki görüşler oluşturulmuştur.

•a) Yönetmelikte Deney Hayvanı olarak Fare, Sıçan, Tavşan, Kobay, 
Golden, Hamster, Köpek, Kedi, Bıldırcın, İnsan dışındaki Primat gibi 
belli türler zikredilmesine rağmen “Deney Hayvanı”, “Hayvan”, “Kul-
lanıcı Kuruluş” vb tanımlar ve ayrıca hayvan üzerinde yapılan bilimsel 
deney ve araştırmalar ile ilgili mevcut uygulamalar dikkate alındığın-
da, larvalardan omurgalı canlı hayvanlara kadar çok geniş bir yelpa-
zenin kapsandığı görülmektedir. Bu kapsamın içerisinde yer alan ve 
özellikle çiftlik hayvanları ile ekonomik değeri söz konusu olan her tür 
hayvan yanında su ürünleri, arı ve ipek böceği Ziraat Fakültesi Zoo-
tekni Bölümlerinin ana çalışma konularıdır. Tıp Fakülteleri genellikle 
Fare, Sıçan, Tavşan ve Kobay vb sınırlı sayıda türler üzerinde çalış-
malarını yürütmektedir. Veteriner Fakülteleri ise söz konusu hayvan-
ların sağlık-koruması konusunda uzmanlaşmıştır. Ziraat Fakülteleri 
içerisinde yer alan Zootekni ve Su Ürünleri Bölümleri ise adı geçen 
bütün türler ile ilgili yetiştiricilik, besleme, üreme, ıslah çalışmaları 
yapmakta;  birçoğunda karkas, sindirim, kan parametreleri, klasik veya 
moleküler düzeyde genetik, biyoteknolojik araştırmalar yapmakta ve 
in-vivo, in-vitro denemeler yürütmektedir. Görüleceği üzere bu yö-
netmeliğin kapsadığı bütün türler Ziraat Fakülteleri Zootekni ve Su 
ürünleri Bölümlerinin ana araştırma materyalidir. Hal böyle iken yö-
netmelikte, yalnızca Veteriner Fakülteleri ve Tıp Fakülteleri Öğretim 
Üyeleri ile bu fakültelerin mezunları geçmekte ve ilgili kurullarda yer 
almaktadır.

•b) Yukarıdaki nedenle Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu içe-
risine Ziraat Fakülteleri Zootekni Bölümü Öğretim Üyeleri ile Ziraat 
Mühendisleri Odası temsilcisi eklenmelidir. Bu oluşum içerisinde de 
meslek gruplarının bu türler üzerindeki çalışma ağırlıklarına göre ya 
da en azından eşit oranda temsil edilmesi sağlanmalıdır (Madde 6-1).

•c) Madde 9, fıkra 2,  a bendinde “...sorumlu Veteriner Hekim ve Zoo-
teknistten.” şeklinde değişiklik yapılması uygun olacaktır.

•d) Madde 9, fıkra 3’de “...yerel etik kurullarda Tıp veya Veteriner 
Hekim veya Zooteknistlerden etik uzmanlarının bulunması tercih edi-
lir...” şeklinde değişiklik yapılması uygun olacaktır.

•e)  Madde 15 fıkra 1, ç bendinde “...Yerel etik kurullar; deney hayvanı 
üretilmesi ve yetiştirilmesi ile sorumlu personelin asgari olarak bilgi-
lendirilmesi ve uyulması gereken usul ve esasları içeren bir meslek içi 
eğitim programı hazırlar ve periyodik olarak uygulanmasını denetler. 
Eğitim programları o dersin alanı ile ilgili yetkili kişiler (Tıp  Uzmanı, 
Veteriner Hekim, Zooteknist Ziraat Mühendisleri)  tarafından yürütü-
lür. Kurum içinde yetkili kişilerin kimler olduğu yerel etik kurullarca 
belirlenir.” şeklinde değiştirilmesi yararlı olacaktır.

TARIm, oRmAN VE su ÜRÜNLERİ EĞİTİmİ KoNsEYİ BAşKANLIĞI 
TARIm EĞİTİmİ KoNsEYİ KARARLARI

TARIm, oRmAN VE su ÜRÜNLERİ  
EĞİTİmİ KoNsEYİ BAşKANLIĞI TARIm EĞİTİmİ KoNsEYİ 

TopLANTIsI

Tarım, Orman ve Su Ürünleri Eğitimi Konseyi Başkanlığı Tarım Eğiti-
mi Konseyi Toplantısı 25 Mayıs 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nde yapıldı. KSÜ Rektörü  Prof. Dr. Nafi BAYTORUN başkanlı-
ğında toplanan konsey; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-
nunu Tasarısı Taslağı, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esas-
ları Hakkında Yönetmelik ve Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende 
Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik, ziraat mühendislerinin 
özlük hakları, kamu yararı ve tarımsal yükseköğretim özellikleri açısından 
değerlendirdi. ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN konular hakkında 
ODA görüşlerimizi dile getirdi.
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ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDA 
EVRENsEL KoopERATİFçİLİK 

sEmpoZYumu VE  
soNuç BİLDİRİsİ

05-06 Haziran 2009 tarihlerinde İzmir’de Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği tarafından düzenlenen “Zeytin ve Zey-
tinyağında Evrensel Kooperatifçilik Sempozyumu”na ODA 
Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN katılarak bildiri sundu. 

ODA’mız, İspanya Tarım Kooperatifleri Konfederasyonu, 
Endülüs Tarım Kooperatifleri Federasyonu, Jaen Üniversite-
si, Oleoestepa ve Olivar de Segura Kooperatifleri Birlikleri,  
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ege Üniversitesi, Do-
kuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar 
Üniversitesi, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğine bağlı Ko-
operatif Yetkililerinin katılımıyla düzenlenen sempozyumda 
“zeytin ve zeytinyağı sektöründe evrensel kooperatifçilik” 
konularında aşağıdaki görüş ve önerilerin ilgili ve yetkili kişi 
ve kuruluşlara, kamuoyunun dikkatine sunulmasına karar ve-
rilmiştir.
Sorunlar;
Küreselleşme süreciyle birlikte zeytinyağı alıcılarının birleş-
mesi ile başlayan üretici aleyhine piyasa koşulları, kooperatif-
lerin varlığı ve geleceğini tehdit etmektedir.
Türkiye’de ürün alım sistemi mevzuatında ciddi sıkıntılar bu-
lunmaktadır.
Türkiye’de Devlet-Birlik, Birlik-Kooperatif, Kooperatif-
Ortak ilişkileri zayıflatılmıştır.
Türkiye’de 2000 yılında başlatılan Tarım Reformu Uygulama 
projesi kapsamında tarım satış kooperatifleri birliklerinin ye-
niden yapılanma süreci beklenen faydayı sağlayamamış, ak-
sine ortak-kooperatif ilişkilerini ve birliklerin mali yapılarını 
daha da bozmuştur.

Türkiye’deki tüm tarım satış kooperatifleri birliklerinin en ha-
yati sorunu olan finansman yetersizliği ve bu boyutta devlet 
desteğine yönelik etkin bir model henüz belirlenememiş ol-
ması nedeniyle birlikler varlıklarını ancak bir taraftan yüksek 
maliyetli özel banka kredilerine yönelerek diğer taraftan da 
varlık satışı ile koruyabilmişlerdir.
Kooperatifler çok önemli demokratik nitelikli kurumsal ya-
pılardır. Hemen hemen her ülkede gerek demokrasinin geliş-
mesi gerekse üreticilerin korunması açısından tarım ve koo-
peratifçilik politikaları bulunurken, Türkiye’de genelde, tarım 
özelde ise kooperatifçiliğe yönelik etkin politikalar oluşturu-
lamamıştır.
Türkiye’de çiftçinin gelirlerini istikrarlı kılacak, çiftçinin re-
fah seviyesini yükseltecek, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebi-
lirliğini sağlayacak politika ve stratejiler yetersiz kalmıştır.
Türkiye’de tarım satış kooperatifleri birlikleri ürün alımını 
kısa sürede gerçekleştirirken aldıkları ürünü bütüne yayılan 
süreçte pazarlamak zorunda olmaları, bir taraftan ciddi stok 
ve finansman maliyeti getirmekte, diğer taraftan da piyasa 
risklerine açık olmaları sonucunu doğurarak kar/zarar dalga-
lanmalarına neden olmuştur.
Türkiye’de yürürlükteki mevcut yasa kooperatifçiliğin ihti-
yaçlarına yeterince cevap verememişken, taslak yasanın da 
sorunları çözemeyeceği hatta sorunları daha da derinleştirme 
potansiyeli taşıdığı görülmektedir.
 Uzun yıllar AB destekli olarak önemli gelişmeler kaydeden 
İspanyol kooperatifçiliği son yıllarda değişen/küreselleşen 
pazar koşullarına uyum sağlamakta zorlanmış, dolumcu ile 
rekabet sürecinde sorunlarla karşılaşmıştır.
Sektörde küresel düzeyde bilinçli olarak yaratılan bilgi kirli-
liği manüpülasyona imkan  vererek büyük alıcıların piyasayı 
kolayca etkilemesine imkan vermektedir.
İspanya’da kooperatifler zeytinyağı üretiminin yüzde 70’ine 
hakim iken ürünün pazarlanmasında dolumcuların çok daha 
etkin olması İspanyol üreticiler ve kooperatifleri açısından da 
olumsuz sonuçlar yaratmıştır.
Öneriler;    
AB’deki ürün alım sistemi model olarak benimsenmeli, bu 
sistemin uygulanmasına yönelik gerekli yasal düzenlemeler 
oluşturulmalı, bu doğrultuda üretici eğitilmeli, eğitim süreci 
boyunca, Üretici, Kooperatif ve Birliklerin dayanma gücünü 
oluşturacak destekler devreye sokulmalıdır.
Türkiye’de kooperatifçiliği teşvik edecek şekilde başta fi-
nansman desteği olmak üzere, tarım satış kooperatifleri birlik-
lerinin ilgili mevzuatları gelişen iç ve dış faktörleri de dikkate 
alarak süratle yenilenmelidir.

Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üretiminin geliştirilmesi için 
üretici gelirlerinde istikrarlı artış sağlanmalı ve zeytin alanla-
rının amaç dışı kullanımına imkan verecek düzenlemelerden 
kaçınılmalıdır.

Türk tarım politikalarında AB uygulamaları dikkate alınarak, 
üreticilere verilen destekler Birlikler üzerinden organize edil-
meli, böylece kooperatif-ortak ilişkilerinin devamlılığı sağ-
lanmalıdır.

Ülkemizde tarım satış kooperatiflerinin birliklerinin ürün 
alımını kısa sürede gerçekleştirmeleri ve aldıkları ürünü yıla 
yayılan süreçte pazarlamak zorunda olmaları sebebiyle, ciddi 
stok ve finansman maliyetine katlanmasından dolayı koopera-
tiflere piyasa koşullarında faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 
stoklama yardımı verilmelidir. Bu sadece birliklerin bir ihti-
yacı değil aynı zamanda AB’ye uyumun da gereğidir.

Dolumcuların birleşerek küresel tekeller halinde dünya gene-
linde kooperatifçiliği tehdit etmesi, bu tehditleri önlemek için 
kooperatifler arasında birlik ve dayanışmanın zorunluluğunu 
açık olarak ortaya koymaktadır.

Evrensel kooperatifçiliğin, evrensel ve ortak davranış biçimi-
ne dönüştürülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede sonuç olarak;

Spekülatif amaçlı fiyat düşürme girişimlerine karşı Türk ve 
İspanyol kooperatif ve birlikleri ortak davranış sergileyerek 
üretici haklarının korunması konusunda stratejik işbirliğine 
girecektir.

Türkiye ve İspanya kooperatifçiliğinde eksik yönleri belir-
lenerek, iyileştirme yönünde çalışmalar yapmak üzere bir 
platform oluşturulacak, eğitim programları düzenlenecek, bu 
konuda AB veya ulusal fonlardan faydalanılması yönünde ça-
lışmalar yürütülecektir.

Kooperatifler arasında dayanışma, bilgi paylaşımı, ticari da-
yanışma kapsamında ilişkilerin genişletilerek sürdürülmesi 
ve bunun evrensel kooperatifçilik çerçevesinde tüm Akdeniz 
Havzası’ndaki ülke kooperatiflerine yaygınlaştırılması, bu 
konuda ayrı bir platform oluşturulması, sektörel bilgi payla-
şımları ile sezonlara yönelik ortak strateji belirlenmesi gerek-
mektedir. Sempozyumun tarafları bu gereği yerine getirmede 
görüş birliği içindedir.

Bu çerçevede Türk ve İspanyol üretici birlikleri gerek üretim 
gerekse pazarlama - konusunda etkin bir işbirliğine girecek, 
öncelikli olarak spekülatif fiyat düşüşlerine karşı ortak hare-
ket edecektir.

ETKİNLİKLERİmİZ

 TopRAK KoRumA pRoJEsİ EĞİTİmİ

Genel Merkezimizce 27 Nisan - 1 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılan 
Toprak Koruma Projesi Eğitimi Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM’ın 
kısa bir açılış konuşmasıyla başladı. Söz konusu eğitim Ankara Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN 
ve Doç. Dr. Günay ALPUĞ tarafından verilen eğitimin sonunda yapılan 
sınavda tüm katılımcılar başarılı olup sertifikalarını aldılar.

BKÜ REçETE 
YAZmA 
EĞİTİmİ 

Ankara Genel Merkez bünyesin-
de üçüncüsü düzenlenen BKÜ 
Reçete Yazma Eğitimi 1 Haziran 
2009 Pazartesi günü ODA Genel 
Sekreterimiz Kamil BAYRAM 
ve Eğitmen Prof. Dr. Oktay 
GÜRKAN’ın yaptığı açılış ko-
nuşmaları ile başladı. 41 mes-
lektaşımızın katıldığı  eğitimin 
sonunda sınav 6 Haziran günü 
yapıldı. Sınav sonunda 39 mes-
lektaşımız başarılı oldu.
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ETKİNLİKLERİmİZ

Aoç uLAşIm pLANI 
TopLANTIsI

ODA’mızda 22 Haziran 2009’da bir toplantı ya-
pılarak, Atatürk Orman Çiftliği Yeni Ulaşım Planı 
değerlendirildi. Toplantıya, ODA’mız Başkanı Dr. 
Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreter Yardımcı-
mız Bülent TORUNBALCI, avukatımız Devran 
Melik SAATÇİOĞLU, Ankara Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi’nden İlhami BAYRAMİN, Ferhat 
TÜRKMEN ve Eser ATAK katıldı.

EFEmçuKuRu ACELE KAmuLAşTIRmALARI  
İpTAL EDİLsİN

Efemçukuru Altın Madeni sahası içinde yer alan par-
sellerin Tüprag Metal Madencilik A.Ş (Eldorado Gold) 
yararına acele kamulaştırılmasına karşı açılan davanın 
duruşması, 24 Haziran 2009’da Danıştay 6. Dairesi’nde 
gerçekleştirildi.

Duruşma sonrasında Danıştay önünde, Efemçukuru 
Köylüleri, İzmir, Bergama, Uşak Sivrihisar, Havran/Kü-
çükdere ELELE Hareketi, EGEÇEP ve meslek odaları 
yetkililerinin katılımıyla bir basın açıklaması yapılarak, 
acele kamulaştırmaların Danıştay tarafından iptal edil-
mesi istendi.

Açıklama sırasında iki kişi, temsili meyveler ve “Beyaz 
üzüm, kara üzüm, altın yenmez, budur beyler son sözüm”; “Yaşamsal kaynaklarımız siyanürlü altına feda 
ediliyor. Çiftçinin, emekçinin toprağını değil, çalanların çaldıklarını kamulaştırın” yazılı pankartlar taşıdılar. 
Etkinliğe ODA’mız adına Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM katıldı. Grup daha sonra TBMM’ye giderek, 
milletvekilleriyle görüştü ve destek isteminde bulundu.

YENİmAHALLE BELEDİYE BAşKANI ZİYARETİ

Yönetim Kurulumuz 8 Haziran 2009 günü Yenimahal-
le Belediye Başkanı Fethi YAŞAR’ı makamında ziyaret 
etti. Ziyarette ODA’mızın yerel yönetimlerden bekletile-
ri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Ziyarette; Oda Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, II. 
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Yazman Üyemiz Fa-
tih TAŞDÖĞEN, Sayman Üyemiz Hamdi ARPA, Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz; Doç. Dr. Melahat AVCI BİRSİN 
ve Dr. Kadriye KALINBACAK bulundular.

çANKAYA BELEDİYE BAşKANI’NA ZİYARET

ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Özden GÜNGÖR, Hamdi ARPA ve 
Dr. Kadriye KALINBACAK, 15 Haziran 2009 Pazar-
tesi günü Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK’ı 
ziyaret ederek, görevinde başarılar dilediler.

Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK ziyarette, 
ODA’mızın etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Ayrıca, belediye ile ZMO’nun ortak çalış-
malar yürütmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

İspANYA  
sosYAL BİLİmLER  

ARAşTIRmA ENsT.’NDEN 
mARİA EsCRİBANo 

oDA’mIZI ZİYARET ETTİ

İspanya Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü’nün 
yürüttüğü Tarımsal Dönüşüm Projesi kapsamında, 
Enstitü’den Maria Escribano, 21 Nisan 2009’da 
ODA’mızı ziyaret ederek, Başkanımız Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Avrupa tarımının temel 
sorunları hakkında karşılıklı görüş alış verişi ya-
pıldı.

 
gAZİANTEp  

ZİRAAT oDAsI BAşKANI 
oDA’mIZI ZİYARET ETTİ

1 Haziran 2009 günü ODA’mızı ziyaret eden Gazi-
antep Ziraat Odası Başkanı Zihni KEPKEP  ile gö-
rüşen ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 
gündemde olan mayınlı araziler konusunda görüş 
alışverişinde bulundu.
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4TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ’NİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI 
İÇİN DAVA AÇTIK

4DANIŞTAY, MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU.

4BURSA 1. İDARE MAHKEMESİ,  YALOVA ALTINOVA ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ TERSANE DOLGU ALANI PLANININ YÜRÜTMESİNİ DURDURDU.

4DANIŞTAY, TİGEM ATATÜRK TARIM İŞLETMESİ’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖYK KARARININ YÜRÜTMESİNİ DURDURDU.

4ADANA İLİ SEYHAN İLÇESİ KÜÇÜKDİKİLİ BELEDİYESİ SINIRLARINDA BULUNAN ARAZİNİN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI KARARINA 
KARŞI DAVA AÇTIK.

4BOLU İLİ GÖYNÜK İLÇESİ BÖLÜCEKOVA KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ARAZİNİN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI KARARINA KARŞI 
DAVA AÇTIK.

4ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREV ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ 
İÇİN DAVA AÇTIK

4SAMSUN İLİ TERME İLÇESİ DUMANTEPE KÖYÜ AKÇAY MEVKİİNDEKİ ARAZİLERİN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI KARARINA KARŞI 
DAVA AÇTIK.

HuKuKİ çALIşmALARImIZ

ETKİNLİKLERİmİZ

muĞLA şuBEsİ YENİ BİNAsI  
TöRENLE AçILDI

Açılışa, Muğla Milletvekili Prof 
Dr.Gürol ERGİN, Vali Yardımcıları 
Rifat ATA, Ahmet Ali Barış, Belediye 
Başkan Vekili Yavuz Kayı  Ziraat Mü-
hendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan 
Günaydın, 2. Başkan Dr. Turhan TUN-
CER, Yazman Üye Fatih TAŞDÖĞEN, 
Üye Özden GÜNGÖR, Üye M. Avcı 
BİRSİN, Muğla İl Genel Meclis Başka-
nı Zeki KÖYLÜ, İl Genel Meclis Üyesi 
İbrahim ŞİMŞEK, Ziraat Odası Başka-
nı Suat OYMAN, Muğla Sığır Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı Mehmet Aldemir, 
ZMO Antalya Şube Başkanı Vahap 
TUNCER ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
ZMO Aydın Şube Başkanı Galip Or-
han ve Yönetim Kurulu üyeleri, ZMO 
Denizli Şube Başkanı İbrahim GÜR ve 

Yönetim Kurulu üyeleri, ZMO İzmir Şube Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet GÜVEN, CHP Merkez İlçe Başkanı 
Bahattin Gümüş , AKP Merkez İlçe Başkanı İlyas YOLCU, İnşaat Mühendisleri Odası 
Muğla Şube Başkanı Alifer ATASEVER, Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi, 
Harita Mühendisler Odası İl Temsilcisi, Kimya Mühendisleri Odası İl Temsilcisi ve 
diğer Oda temsilcileri, Muğla Tarım İl Müdürü Hadi
KAYHAN, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri, Bodrum İl.e Müdürü M.Ali BA-
HAR, Muğla Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, T.C. 
Ziraat Bankası Müdürü, Müze Müdürü Şevki Bardakçı ve çok sayıda üyemiz katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Şube Başkanı Uluhan KOR-
KUT, Oda Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Muğla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ER-
GİN, Vali Yardımcısı Ahmet Ali BARIŞ birer konuşma yaptılar.
Muğla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGİN, Oda Başkanımız Dr.Gökhan GÜNAYDIN 
ve Şubemizin düzenlemesini yapan DEĞER MÜHENDİSLİĞE birer plaket verildi. 
Yapılan kokteyl ile açılışımız sona erdi.

HATAY şuBEsİ YENİ BİNAsI  
TöRENLE AçILDI

Hatay Şubemizin 27 Haziran 2009 Cumar-
tesi günü yapılan açılışına, Vali Yardımcısı 
İsmail KARA, İl Emniyet Müdürü Sezai 
KALYONCU, Mustafa Kemal Üniversi-
tesi Rektörü Şerafettin CANDA, Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN ve II.  Başkan Dr. Turhan 
TUNCER’in yanı sıra çok sayıda üyemiz 
katıldı. Şube Başkanımız Ahmet SEVER 
açılışta yaptığı konuşmada, “Uzun uğraş-
lar ve Genel Merkezimizin katkılarıyla 
böyle güzel bir yere kavuşmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz” dedi. Açılış törenimiz 
düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

 
gDo’YA  HAYIR  

BİLEşENLERİ  
TopLANTIsI

28 Haziran 2009 günü GDO’ya Hayır Platformu Bileşenleri, “Türkiye’de 
GDO’lu Üretime ve Tüketime Hayır” başlıklı basın toplantısının ardın-
dan ODA’mızda bir toplantı yaparak, yasa taslağını değerlendirdiler ve 
düzenlemeye karşı izlenecek politikaları belirlediler.

 

gDo’LAR soRuN mu? çöZÜm mÜ?”
ODA’mız Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN, Ulusalcı Mühendisler ve Mimar-
lar Platformu’nun davetlisi olarak 13 Haziran 2009 günü İzmir’de “GDO’lar Sorun mu? Çözüm 

mü?” konulu bir konferans verdi. Ütopya çay 
bahçesinde düzenlenen konferansın yöneti-
ciliğini İzmir Şube II. Başkanımız Ahmet 
TOMAR yaptı.
ODA’mız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
TAŞDÖĞEN 14 Haziran 2009 Pazar günü 
İzmir Şube II. Başkanımız Ahmet TOMAR 
ile birlikte İzmir’de SKY TV’de Orhan 
AYBER’in sunduğu canlı yayınlanan Dün-
ya ve Türkiye programına katıldı. Program-
da TAŞDÖĞEN GDO’lar ve Dünya Tica-
ret Örgütü konularında Oda görüşlerimizi 
açıkladı. TOMAR ise Sulamada Yap İşlet 
Devret konusunda görüşlerini sundu.
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YALoVA’DAKİ RANT IsRARI,  
BİR KEZ DAHA YARgIDAN 

DöNDÜ...  17 mayıs 2009 

Yalova’da 700 futbol sahası büyüklüğündeki alanın betonlaştırılması girişimle-
rine karşı, TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI’nın açtığı dava kapsamında, 
Danıştay 13 üncü Daire Başkanlığı tarafından yürütmenin durdurulması kararı 
verildi !.. 

Yalova Atatürk Tarım İşletmesi’nin tasfiyesi için, daha önce, Yüksek Planla-
ma Kurulu tarafından 14.3.2005 tarihinde verilen tasfiye kararı, Bursa 2 inci 
İdare Mahkemesi’nin 26.12.2006 tarihli kararı ile (Karar No:2006/2562, Esas 
No:2005/1080) iptal edilmişti. 

Başbakanlığın Mahkeme Kararına karşı yaptığı itiraz da, Danıştay 10 uncu Dai-
resi tarafından 31.10.2007 tarih ve 2007/2287 Esas No’lu kararla reddedilmişti.

Mahkeme Kararı’nda belirtilen; “Anayasa hükümleri uyarınca davalı idarenin 
dava konusu yeri tasfiye etmek yerine toprağın verimli olarak işletilmesini ko-
rumak ve geliştirmek için gerekli önlemleri alması gerektiği” vurgulaması tam 

olarak anlaşılamamış olmalı ki, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), örneğinin 
tüm dünyada zor bulunacağına inanacağımız bir karara imza atmıştır. 

ÖYK’nın 12.8.2008 tarihli Kararı’nda, işletme TİGEM’de kalacak şekilde, arazi-
lerinin bir yıl içinde özelleştirilmesi kararı alınmıştır. 

Bu karar, açıkça bir “hukuku dolanma” girişimidir. Başka bir deyişle, Özelleş-
tirme Yüksek Kurulu, daha evvel verilen yargı kararlarının TİGEM’i koruyan 
hükümlerini delmek için, işletme binasını bırakıp arazileri özelleştirmeye çalış-
maktadır. 

Herkes bilmelidir ki, Türkiye sebze tohumluğunda % 90 oranında dışa bağımlı 
iken, sertifikalı tahıl tohumluğu gereksinimimizin ancak % 25’i üretilebilirken, 
korumaya çalıştığımız TİGEM’in işletme binası değil, arazileriyle birlikte bütü-
nü, başka bir deyişle üretme işlevidir. 

Atatürk’ün şahsi bağışlarıyla kurulan Atatürk Tarım İşletmesi’nin özelleştirile-
rek, basına yansıyan bilgiler kapsamında yabancı sermayenin kullanımına açı-
larak betonlaştırılması çabası, Danıştay 13 üncü Dairesi’nin verdiği 2008/11670 
Esas No’lu yürütmenin durdurulması kararıyla şimdilik savuşturulmuştur. 

Mahkeme kararında, sadece işletmesi TİGEM’e bırakılarak 15 parselde yer alan 
söz konusu taşınmazların satış yoluyla özelleştirilmesinin TİGEM işletmesini 
tümüyle işlevsiz kılacağına, üzerinde Atatürk Müzesi’nin de bulunduğu taşın-
mazların özelleştirme programına alınmasının ise 4046 sayılı kanunda yer alan 
özelleştirme ilkeleriyle bağdaşmadığına değinilmiştir.

Bir kez daha idareyi, tarım toprağını korumaya yönelik yargı karlarına saygılı 
olmaya ve tarım sektörünü geliştirme konusunda göreve davet ediyoruz.   

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

Başkan

TERsANE İçİN TARIm ALANI KATLİAmINA gEçİT YoK !..

21 mayıs 2009 

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Ova Mevkii ve Hersek Bölgesi sınırları içerisinde kalan 132,6 hektar yüzölçümündeki alanın, gemi inşa sanayiine hizmet 
verecek yan sanayi alanına ayrılabilmesi için tarım dışı amaçla kullanıma açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 15.08.2008 tarih ve 3943 sayılı işlemi ile 
Yalova Belediye Başkanlığı’nın hazırladığı1/25.000 ölçekli Yalova İl Çevre Düzeni Planı’na karşı TMMOB Ziraat Mühendisleri ODA’mız tarafından açılan davada, 
Bursa I inci İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 

2008/1017 Esas No ile görülen davada, Bursa I inci İdare Mahkemesi Karar’ında; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca onaylanan 1/1000 ölçekli plan ile sözü edilen 
alanın kıyı kısmının tersane alanı olarak ayrılması işleminin daha önce Danıştay tarafından iptal edildiği, böylece arkasındaki dava konusu tarım arazisinin gemi yan 
sanayiine ayrılmasının gerekçesinin ortadan kalktığı ifade edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
Dr. Gökhan GÜNAYDIN 
Başkan

BAsIN AçIKLAmAsI

Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı): Yalova ilinde TİGEM arazisi ve tarım alanlarının gemi inşa sanayine hizmet verecek yan 
sanayi alanına ayrılması konusunda yaptığınız mücadele takdire değerdir. Bu mücadelede sağlamış olduğunuz başarıdan ötürü kutluyorum. Mesleğimiz, odamız ve Türk tarımı için yaptığınız 
çalışmalar tarih içerisinde takdirle anılacaktır. Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarım.

Murat Akar (Samsun ZMO): Yalova Atatürk Tarım İşletmesi’nin arazileri için vermiş olduğunuz hukuk mücadelesini kazanmış olmanızdan ötürü sizi tebrik ediyor, bu haklı mücadeleyi ısrarla 
takip ederek manevi anlamı büyük olan Atatürk Tarım İşletmesinin bütünlüğünü korumanın haklı gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Erol OKAN: Bu kurum kesinlikle özelleştirilmelidir başka çıkar yolu yok. Sayın milletvekilimiz Vahit Kirişçi’yi destekliyorum. Başarılar dilerim

Cemal OKAN: TİGEM’in özelleşmesi ve biran önce kiralanması gerektiğini düşünüyorum. Sayın vekilimiz Vahit Kirişçi’nin, sayın Genel Müdürümüz Mehmet Halis Bilden’in bu konuda 
başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum.

sİZDEN gELENLER
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mAYINLI ARAZİLER ÜRETİmE ve ÜRETİCİYE 
moToRLAR YEşİL TARLALARA !...  24 mayıs 2009

Türkiye’nin Suriye sınırında 510 km’lik bir koridorda ve değişen genişlikte uzanan; Hatay, 
Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerinde yer alan 216 bin dekar mayınlı alan, 
TBMM’de görüşülmekte olan “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale 
İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile 49 yıllığına, mayın temizleme işini yapacak yabancı 
şirketlerin kullanımına devredilmektedir. 

Bilindiği üzere, Anti Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve 
Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile ilgili 1999 tarihli Ottowa Sözleş-
mesi, TBMM tarafından 12.3.2003 gün, 4824 sayılı Yasa ile onaylanmıştır. Bu çerçevede, 
Türkiye’de döşeli bulunan kara mayınlarının 2014 yılına kadar temizlenmesi gerekmektedir. 

1954 yılından başlayarak, yöre çiftçisinden yapılan kamulaştırmalar ve Hazine arazilerinin 
kullanımıyla mayınlanan alanların, 55 yıl sonra yeniden üretime dönüyor olması sevindiri-
cidir. Ancak, bu toprakların kimin elinde olacağı ve nasıl kullanılacağı, hem ülke güvenliği 
hem de gıda güvenliği açısından stratejiktir, yaşamsal önem taşımaktadır. 

TBMM’de görüşülmekte olan Yasa Tasarısı’nın kabulü halinde, 2009 yılında ihalenin ya-
pılacağı varsayımıyla, yabancı şirketler 2014’e kadar mayınları temizleyecek ve 2058 yılı 
sonuna kadar bu arazileri “tarımsal amaçla” kullanacaklardır. Bu çerçevede, yöre halkının 
yarım yüzyıl evvel kendilerinden alınarak kamulaştırılan arazilere girememesi bakımından 
değişen hiçbir şey olmayacaktır. 

Sözü edilen konu, kamuoyunda her yönüyle tartışılmaktadır. Ziraat Mühendisleri Odası olarak, olayın tarımsal ekonomi analizini sağlıklı bir şekilde yapmayı kamusal 
görev sayıyor ve ortaya çıkan verilerle birçok tartışmanın doğal zeminine oturacağını umuyoruz.  

Bu çerçevede, Ziraat Mühendisleri Oda’mızın Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa Şube Başkanlıkları yanında; Kilis, Mardin ve Şırnak İl Temsilcilikleri tarafından yerinde 
yapılan saptamalar ile 216 bin dekar mayınlı arazinin bulunduğu bölgenin toprak yapısı, coğrafi ve ekolojik koşulları, sulama olanakları, arazinin Türkiye ve Suriye sını-
rındaki mevcut tarımsal faaliyetler değerlendirilmiş; mayınlardan temizlenecek alanda yapılacak tarımsal faaliyetlerden elde edilecek katma değer ve istihdam kapasitesi 
eldeki verilerle hesaplanmaya çalışılmıştır.  

Bu bağlamda, iller itibariyle yapılan saptamalar aşağıdaki gibidir;  

İLLER
Mayınlı 

Alan 
(da)

İşlenebilir
Tarım Alanı 

(da)
Üretim Deseni Önerisi Yılık Net gelir 

(işlenebilir alan*180lira) 
İstihdam

(hane / kişi)

Hatay 36.000 25.000 Pamuk, Buğday, Mısır, Zeytin, Sebze-meyve, Bağcılık 4.500,000 424
2120

Kilis 33.000 25.000 Antepfıstığı, Badem, Zeytin, Fiğ, Sebze-meyve, Bağcılık, hayvancılık 4.500,000 424
2120

Gaziantep 15.000 15.000 Buğday, Arpa, Mercimek, Nohut, Antepfıstığı, Zeytin, Sebze-meyve, Bağcılık 2.700,000 254
1270

Şanlıurfa 54.000 45.000 Pamuk, Buğday, Arpa, Mısır, Mercimek 8.100,000 763
3815

Mardin 48.000 43.000 Pamuk, Buğday, Arpa, Mısır 7.740,000 729
3645

Şırnak 30.000 17.000 Buğday, Arpa, Mercimek, Bostan 3.060,000 288
1440

TOPLAM 216,000 170,000 30.6 milyon lira 
20,1 milyon $  

2881 hane
14405 kişi   

Sözü edilen mayınlı alanlarda, birinci ve ikinci sınıf tarım arazileri en büyük oranı oluşturmaktadır. İşlenebilir tarım arazilerinin yanında, daha düşük miktarlarda olmak 
üzere mera alanları, orman ve makilik alanlar ile leçenik volkanik kayalarla kaplı alanlar bunmaktadır. Mayınlı arazilerin işlemeli tarıma elverişli bölümünün, illere göre 
değişmekle birlikte,  % 80’e yakın bir oranda, yaklaşık 170 bin dekar olduğu hesaplanmıştır. Bu arazinin % 70’inin sulanabilir özellikler taşıdığı değerlendirilmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, üretim deseni önerilerimizde yer alan ürünlerin verim değerleri, mevcut üretim maliyetleri ve piyasa fiyatları yanında destekleme öde-
meleriyle birlikte değerlendirildiğinde; bir dekar alandan elde edilen net gelir mercimekte 100, mısırda 150, buğdayda 174, pamukta 190, zeytinde 640 ve Antep fıstığında 
650 Lira’dır.  Sebze meyve, bağcılık, seracılık, hayvancılık ve organik tarım gibi faaliyetler, yaratılacak katma değeri daha da yükseltmektedir. 

Bu çerçevede, dekar başına net gelir ortalaması 180 lira olarak değerlendirildiğinde, mayınlı arazilerin tarıma açılması durumunda elde edilecek yıllık net gelirin 20 mil-
yon doların üzerinde olacağı hesaplanmaktadır. 

Üretim gücünü örneklendirebilmek açısından, tümüyle monokültür tarım yapılması varsayımıyla, sözkonusu alandan yılda 85 bin ton pamuk veya 102 bin ton buğday 
veya 212 bin ton mısır elde etmek mümkündür. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi en düşük bölgelerinden olması bağlamında; mayınlı arazilerin temizleme sonrasında yöre çiftçisine tahsis 
edilmesi durumunda yaratacağı istihdam, Türkiye’nin sosyal dengeleri açısından çok önemlidir.

170 bin dekar işlenebilir tarım alanı, Türkiye ortalama işletme ölçeği olan 59 dekarlık işletmelere bölündüğünde, 2881 adet tarım işletmesi doğmaktadır. Her bir hanenin 
en iyimser tahminle tarım işinde çalışabilecek yaşta olan 5 kişiden oluştuğu düşünüldüğünde, 14,405 kişilik bir istihdam kapasitesi ortaya çıkmaktadır. İşletme başına 
yıllık net gelir ise 10 bin 621 lira olarak gerçekleşmektedir. Kooperatif yapı altında örgütlenen köylü üreticinin, her işletmede ziraat mühendisleri önderliğinde gerçekleş-
tirecekleri üretim, Türkiye’nin gıda güvenliği ve gıda güvencesine önemli katkılar sağlayacaktır.  

Aşağıda, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Ocak – Aralık 2008 dönemine ilişkin teşvik belgeleri, yatırım, istihdam verileri ve bir kişilik iş yaratma maliyeti, 
tarım sektörü açısından verilmektedir;

BAsIN TopLANTIsI
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Belge Sayısı Toplam Yatırım (TL) İstihdam  (kişi) Ortalama Maliyet (TL) Yatırım Başına Ort. 
İstihdam

Tarım 73 359.937.219 2.590 138.972 35

Toplam 2.448 28.230.289.151 98.377 286.960 40

 Görüldüğü gibi, 2008 yılında kişi başına istihdam maliyeti ortalaması 287 bin lira, tarım sektöründe bir kişilik istihdam maliyeti ise 139 bin liradır. Buna karşılık; mayınlı 
arazilerin temizlenerek yöre çiftçisine dağıtılması durumunda, kişi başına istihdam 
maliyeti, tarımdan elde edilebilecek 30.6 milyon lira / 14405 kişi = 2 bin 124 lira 
olmaktadır.      

Bütün bu tarım ekonomisi verilerinin ışığı altında, sonuç değerlendirmesini şöyle 
yapabiliriz; 

1 – Mayın temizleme masrafının geri dönüş hızı, yıllık 20 milyon dolarlık net tarım-
sal gelir bazında hesaplanmalıdır. Örneğin 100 milyon dolarlık bir mayın temizleme 
finansmanı, 5 yıl içinde geri dönmektedir. Bu çerçevede, mayın temizleme işi, fi-
nansmanı sağlanarak, denetimli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 

2 – Temizlenen arazi yöre çiftçisine tahsis edilmeli, kooperatif yapı altında ziraat 
mühendisleri ve köylü üreticilerin birlikte çalışması sağlanmalıdır. Bu durumunda, 
hem 15 binin üzerinde üretici ve mühendis istihdamı sağlanacak;  hem de gerçekleş-
tirilecek yüz binlerce tonluk üretimle, giderek artan tarım ürünü ithalatı (2008 yılında 
6.4 milyar dolar) için harcanan kaynak azaltılabilecektir. 

3 – Arazinin Yasa tasarısı’nda olduğu gibi, 5 yıl içinde mayını temizleyen yabancı 
şirketlere 44 yıllığına tahsisi durumunda, şirketin 2059 yılına kadar elde edeceği top-
lam tarımsal gelir 880 milyon dolardır. Böylesine stratejik bir bölgede, hiçbir yaban-
cı şirketin, yarım yüzyılda 880 milyon dolar kazanmak, başka bir deyişle yalnızca 
tarım yapmak peşinde olmayacağı açıktır.

4 – Yasa Tasarısında bulunan hüküm doğrultusunda, yabancı şirketler, “mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bü-
tünlük teşkil eden Hazine’ye ait diğer taşınmazların” kendilerine bırakılmasını talep edeceklerdir. Bu durum, “tehdit” altındaki arazilerin yalnızca 216 bin dekar ile sınırlı 
olmadığının en açık kanıtıdır. Bölgede bulunan TİGEM arazileri de dahil olmak üzere, birçok alan pazarlık konusu yapılmaya aday duruma getirilmektedir.    

5 – Her ne kadar, Yasa Tasarısı’nda Maden Kanunu ve Petrol Kanunu hükümleri saklı tutulmaktaysa da, daha evvel TBMM’ne sevk edilen Petrol Yasa Tasarısı hükümleri 
düşünüldüğünde, dönem içinde Maden ve Petrol alanında ortaya çıkabilecek yeni Yasalar ile işbu Tasarı’nın ne denli ulusal çıkarlara aykırı bir içerik taşıyabileceği gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

6 –Orta Doğu’nun en zengin su kaynaklarına sahip olan bölge, bu yönüyle de iştah kabartmaktadır. Avrupa Birliği tarafından 2004 yılında yayımlanan ve kamuoyunda 
Etki Değerlendirme Raporu olarak bilinen “Türkiye’nin Üyeliği Perspektifinden Kaynaklanan Hususlar” Belgesinde Dicle ve Fırat sularının, İsrail’e özel atıf yapılarak, 
uluslararası bir su yönetimine devredilmesi gerektiği önerisi, yukarıdaki ifadenin uluslararası politika alanındaki izdüşümü olarak değerlendirilmelidir. 

7 – Nihayet, bölgenin jeo stratejik konumu, 510 km’lik bir hat boyuna yabancıların (en az) yarım yüzyıl için yerleşmesinin ne denli tehdit ve tehlikeler doğurabileceğini 
herkese düşündürmelidir.  

Sonuç olarak; Ziraat Mühendisleri Odası’nın TBMM’den ve tüm partilere ait milletvekillerinden beklentisi, bu Yasa Tasarısı’nın derhal geri çekilmesi ve yurtsever ve 
eşitlikçi bir anlayışla konuyu düzenleyen bir tasarının, demokratik katılıma açık süreçlerde hazırlanmasına katkı sunulmasıdır. 

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

Başkan (Yönetim Kurulu adına)

BAsIN TopLANTIsI

Serdar TANAL: Onurlu mücadeleniz için şükranlarımı sunuyorum. İş iyice çığırından çıktı bir ülke bu kadar mı hain adamlar tarafından yönetilir; bu kadar mı açıktan ihanete uğrar, bu kadar 
mı açıktan peşkeş çekilir? Tespiti bırakalım artık eyleme geçelim. Bence bu ülkenin yargısı da, ordusu da yok. Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yeni bir ordu kurup emperyalistleri ve yerli uşak-
larını yurttan atalım. Kim öncülük edecekse bir an evvel ortaya çıksın aydını entelektüeli harekete geçsin, yarın geç olacak. Silahta, enerjide, sanayide dışa bağımlı olan bir ülke, haberleşmesini, 
finansmanını, fabrikalarını yabancıya satan, gıdada dışa bağımlı olan bir ülke bağımsızlığını nasıl savunur? Biri bana söylesin, ben kabus mu görüyorum yoksa paranoyak mıyım, bu olanlar 
gerçek değil mi, bu ülkenin bir sahibi var mı? Saygılar.

Yaşar ÇETİNKAYA: Düşüncenize katılıyorum böyle bir ihale yapılacağına hiç dokunmasın.  5 -10 sene içinde belki yeni bir teknoloji ile bu araziler Türk halkı için tarıma açılabilir.

M. Şükrü ALTINOVA (Tema Vakfı Mersin İl Temsilcisi): Sevgili Başkanım, mayınlı arazilerle ilgili odamızın basın açıklamasını dikkatle okudum çok güzel bir çalışma. Odamız iyi ki var. 
O da ne yapıyor diyenlere, Bursa 1. İdare mahkemesinin tersane için verdiği karar da çok güzel bir yanıt. Sizi ve şahsınızda tüm yönetiminizi kutluyorum. Saygılarımla, başarılar diliyorum.

Yılmaz YAPAR: Sayın GÜNAYDIN; her zaman olduğu gibi, Odamızın konu ile ilgili göstermiş olduğu hassasiyet, bizler ve ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Yine aynı oyunlar benzer 
senaryolar düzenlenmekte! Konuyu; Ankara’da düzenlenecek geniş kapsamlı bir miting ile kör-sağır-dilsiz halkımıza anlatmak sorumluluğumuzun gereğidir dıye düşünüyorum. İlginize ve 
hassasiyetinize çok teşekkür ediyorum.

sİZDEN gELENLER
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DÜZCE’DE TARIm TopRAKLARI ÜZERİNDE osB KuRuLAmAYACAK !

Düzce’de 122 hektar 1. sınıf tarım arazisinin organize sanayi bölgesi  
yapılmasını engelledik…27 Haziran 2009

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı dava üzerine, Düzce Beyköy Beldesi’ndeki 122 hektarlık 1. sınıf tarım arazisinin Organize 
Sanayi Bölgesi yapılmasını öngören Toprak Koruma Kurulu kararını iptal etti. 

Yaklaşık 250 futbol sahası büyüklüğünde bir arazinin söz konusu olduğu bölgeye ilişkin olarak Toprak Koruma Kurulu tarafından 12.07.2007 tarihinde alınan karara, 
Kuruldaki ODA’mız temsilcisi alternatif alanların varlığı gerekçesiyle şerh koymuştu. Bunun üzerine Düzce Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 21.9.2007 tari-
hinde kamu yararı kararı alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na yeniden başvuru yapılmış ve arazinin Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı olarak kullanılmasına 
izin verilmişti.

ODA’mızın yaptığı başvuru üzerine Sakarya 2. İdare Mahkemesi 2008/699 esas nolu kararında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınması gereken kamu yararı 
kararının Bakanlığın taşra teşkilatı olan Düzce Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından alındığına dikkat çekti. Mahkeme, Bakanlıkça alınmış bir kamu yararı kararı 
bulunmadan seçilen bölgenin tarım dışı amaçla kullanıma açılmasının hukuka aykırı olması nedeniyle, 14 Mayıs 2009 tarihinde söz konusu işlemi iptal etti.

Daha önce Adana 2. İdare Mahkemesi 23 Eylül 2008 tarih ve 2007/719 esas nolu kararı ile Adana Pozantı Dağdibi köyü sınırları içinde bulunan 10.2 hektar verimli tarım 
arazisinin yapılaşmaya açılmasını öngören Toprak Koruma Kurulu kararını iptal etmişti. Çanakkale Biga İlçesi Hamdibey Mahallesi’ndeki tarım arazisinin imara açıl-
masına yönelik Toprak Koruma Kurulu kararı, Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 11.3.2008 tarihinde hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. Antalya Kırcami’de 
12 bin dekarı sera, 3 bin dekarı ekili dikili bahçe olmak üzere toplam 15 bin dekar 1. sınıf mutlak tarım arazisinin tarım dışı kullanılmasına yönelik işleme karşı da, 
Antalya I. İdare Mahkemesi tarafından 17.03.2008 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ancak, Antalya Bölge İdare Mahkemesi’nce 28.5.2008 tarihinde söz 
konusu yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştı. Dava halen devam etmektedir.

ODA’mızın Adana-Seyhan, Antalya Kovanlık ve Selimiye, Balıkesir-Burhaniye, Bolu-Göynük, Çanakkale Biga ve Gelibolu, Muğla Merkez-Yatağan ve Samsun Terme 
ilçelerindeki verimli toprakları tarım dışına çıkartan Toprak Koruma Kurulu kararlarına karşı açtığı davalar da sürmektedir. 

ZMO’nun elde ettiği mahkeme kararları ve devam eden davalarımız, Toprak Koruma Kurulları’nın 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası uyarınca 
asli görevleri olan “tarım topraklarını koruma” amacından uzaklaştığını açıkça ortaya koymaktadır. Tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmadan gelecek kuşaklara taşı-
nabilmesi için siyasi iktidarın keyfi “kamu yararı” kararlarının engellenmesi ve Toprak Koruma Kurulları üzerindeki siyasi – ekonomik baskılara derhal son verilmesi 
gerekmektedir.

Alternatif alanlar varken, zaten kısıtlı miktardaki mutlak tarım arazilerinin imara açılarak geri dönüşümsüz bir şekilde kaybedilmesi, çok önemli bir ulusal kaynağımız 
olan toprağın heba edilmesi anlamına gelmektedir.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak siyasi çevreleri, tarım arazileri konusunda bir kez daha göreve çağırıyoruz. “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası”nın tarım 
toprağını adeta katleden uygulamalarına derhal son verilmeli ve Kurulların bağımsız çalışma ortamı sağlanmalıdır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da, tarım arazilerine yönelik mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdürecektir.

Saygı ile duyurulur.

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

Başkan

(Yönetim Kurulu Adına)

BAsIN AçIKLAmAsI



23

Tüm dünyada ilk kez 1994 yılında ticari olarak piyasaya sürülen GDO’lu ürünler, 
1998 yılından bu yana, hiçbir denetime tabii tutulmadan Türkiye’ye giriyor. 

Özellikle yılda iki milyon ton düzeyinde dışalıma konu olan GDO’lu mısır ve 
soyadan üretilen işlenmiş ürünler, 800’den fazla çeşitle tüketici sofrasına ulaşı-
yor. Hiçbir etiketleme yapılmadan satışa sunulan bu ürünler, halk sağlığını ciddi 
biçimde tehdit ediyor.  

Tüketicinin bilgilenme hakkını ihlal eden ve halk sağlığını hiçe sayan bu durum, 
10 yılı aşkın süredir tüm çarpıklığı ile sürerken, bu kez Ulusal Biyogüvenlik Ka-
nun Tasarısı Taslağı’nın Bakanlar Kurulu’nda olduğu ve TBMM’ne sevkedilmek 
üzere imzaya açıldığı bilgisi basına yansıdı. Hükümet sözcüsü, konuyla ilgili 
konuşmasında, zaten ithalatı serbest olan ve tüketilen bu ürünlerin Türkiye’de 
ekimine de serbestlik getirileceğini ifade etti. Anlaşılıyor ki, şimdi sıra, GDO’lu 
tohumları Türkiye’nin temiz topraklarına ekmeye geldi... 

Kamuoyundan bir sır gibi saklanan Tasarı Taslağı yasalaştığında, ortaya çıkacak 
durum şöyle özetlenebilir;  

1)  GDO’ların üretimi ve tüketimine izin verilecek,

2) Bu ürünlerin risk değerlendirmesi şirketlerin kontrolünde olacak,

3) GDO’lu ürünlerden zarar gören çiftçiler ve tüketiciler zararlarını ispat etmek 
zorunda bırakılacak, bu ürünlerin zararlı olmadığının ispatı şirketlerin üzerinde 
olmayacak, 

4) Bu ürünleri ülkemize sokan veya üreten şirketlerin cezai sorumlulukları ol-
dukça düşük olacak,

5) Zarara uğradığını iddia eden çiftçiler zamanaşımı tehdidi ile karşı karşıya ka-
lacak, 

6) Risk denetimine tabi bu ürünlerle ilgili bilgiler kamuoyuna açıklanmayacak, 
şirket sırrı olarak korunacak,

7) Tüketicilerin sağlıklı gıda tüketme hakları, küçük çocuklarla sınırlandırılacak, 
sadece küçük çocuk ürünlerinde GDO kullanılmayacak,

8) Ülkenin tüm genetik varlıkları şirketlerin kontrolü altına bırakılacak,

•9) Çiftçiler, tohumluk ayırma haklarını yitirecek; tozlaşma vb. yollarla ürünleri-
ne GDO bulaşmışsa şirketlere tazminat ödemek zorunda kalabilecekler,

10)Bu ürünlerin denetimi konusunda çiftçi, tüketici, ekoloji örgütlerinin; bağım-
sız bilimsel kurumların, meslek odalarının herhangi bir söz ve karar yetkisi ol-
mayacak...

Yukarıda özetlenen tablo, öncelikle ülkemiz tarımını doğrudan üç - beş şirke-
te bağımlı hale getirecektir. GDO’lu tohum ve pestisitleri (zirai mücadele ilacı) 
üreten şirketler arasında yapılan evlilikler, bu sürecin tohum ve ilaç için üretici-
nin her geçen yıl bu şirketlere daha çok ödeme yapmak zorunda kalacağını gös-
termektedir. Çünkü terminatör teknolojisi ile üreme yeteneği alınmış tohumlar, 
üreticinin tohum ayırma hakkını da elinden almaktadır.  Böylece tüm dünyada 
konvansiyonel ürünlere göre daha verimli olmadığı ve daha çok pestisit tükettiği 
kanıtlanmış olan GDO’lu tohumlar, temiz topraklarımızı ve üreticimizi, çokulus-
lu şirketlerin kar aracı haline getirecektir.     

Sorunun bir diğer önemli boyutu, biyoçeşitliliğimizin ve çevresel değerlerimizin 
tahribidir. GDO’lu ürünlerden olacak gen kaçışları, hem kültür bitkilerini hem de 
bunların yabani akrabalarını kontamine edecek; bu tabloya eklenebilecek yatay 
gen kaçışları ile doğada geri dönüşümü olanaksız bir süreç başlamış olacaktır.    

Tüketici ve halk sağlığı açısından da tablo vahimdir. GDO’lu ürünlerden işlen-
miş gıda ürünlerinin sofralarımıza ulaşması, halkımızı daha da ağırlaşan alerjik 
reaksiyon, antibiyotik dayanıklılık, toksik etki, artan doğum anomalileri ve kısır-
lık gibi sağlık sorunları ile karşı karşıya bırakacaktır.    

Oysa Avrupa Birliği, şirketlerin EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) üzerin-
deki artık gizlenemeyen etkilerin varlığına rağmen, topraklarının % 1’inden az 
olan bölümünde, yalnızca bir GDO’lu mısır türünün ekimine izin vermiş olup; 
Avusturya, Macaristan, Yunanistan, Almanya ve Fransa’nın peşpeşe gelen ya-
saklama kararlarıyla GDO’lu ekim alanları 165 bin hektardan 105 bin hektara 
daralmıştır. Üstelik bu üretimin % 80’i yalnızca bir ülkede, İspanya’da gerçekleş-
tirilmektedir. Önümüzdeki dönemde, halk ve çevre sağlığı ile kamu yararı odaklı 
bu yasaklamaların artarak süreceği öngörülmektedir.     

Bunun yanında Avrupa Birliği’nde, içeriğinde % 0.9’dan fazla GDO’lu hammad-
de bulunan ürünlerin ancak etiketlenerek satışına izin verilmekte iken, halk sağ-
lığı yanında, Türkiye’nin kendine özgü kültür ve inanç yapısına saygı gösterilme 
gereği duyulmadan, GDO’lu gıdaların serbestçe satışı gerçekleştirilmektedir. 

Şimdi soruyoruz; bu Tasarı Taslağı kime hizmet etmektedir? Halkın GDO’lu 
ürünlere hiçbir talebi yokken, halkın örgütlerinden gizlenerek, hangi amaç ve 
nedenlerle bu düzenleme gündeme getirilmektedir?.. 

Sonuç olarak, ülkenin onurlu ve namuslu çiftçileri, tüketicileri, ekoloji örgütleri, 
ziraat, çevre, gıda mühendisleri, birlikleri, kooperatifleri, siyasi partileri, demok-
ratik kitle örgütlerinin bu barbarlık yasasına karşı direnmeleri en temel haklarıdır. 
Ülkemizi açlık ile terbiye etmeye girişenlere karşı, bu yasansın meclis gündemi-
ne gelmeden geri çekilmesini talep ediyoruz. 

Bu ülkenin genetik varlıklarını, biyolojik çeşitliliğini, tohumlarını korumak, top-
lumsal barışın, adaletin olmazsa olmaz ön koşullarıdır. Bu doğrultuda, hemen hiç 
vakit kaybetmeden, toplum olarak vekil ettiklerimize bir kez daha sesleniyoruz, 
şirketlerin geleceğini değil, doğa ve toplum için biyolojik geleceğimizi koru-
yun. Bir an önce biyogüvenlik altyapısını oluşturun, bu konuda bütçeden bir pay 
ayırarak ülkemizde genetik kirlenmenin önünü alın. Çiftçilerin daha nitelikli ve 
sağlıklı üretim yapmasına yönelik örgütlenmeleri geliştirin. Tüketici ve ekoloji 
örgütleriyle, doğru ve açık bir bilgi paylaşım sürecini başlatın. Toplumun onayını 
almadan, apar topar hazırladığınız bu yasaya, bu ülkenin gerçek sahipleri olan 
bizler direneceğiz. Yok oluşumuzu seyretmektense, kendi kaderimizi belirlemeyi 
tercih edeceğiz. 

GDO’YA HAYIR PLATFORMU BİLEŞENLERİ 
-TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası -TMMOB Çevre Mühendisleri Odası -TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası -TMMOB Mimarlar Odası -TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şubesi-TMMOB 
Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi -Türk Tabibler Birliği -Tüketici Dernekleri Federasyonu 
(TÜDEF)-Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) -Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)-Tüketici 
Hakları Derneği -Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği -Çiftçi-SEN-Ekoloji Kollektifi -DOĞADER 
-EKODER -KESK Tarım Orkam-Sen -- Nilüfer Yerel Gündem 21 -Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği-
İçanadolu Çevre Platformu (İÇAÇEP) -Marmara Çevre Platformu (MARÇEP)-Ege Çevre Platformu 
(EGEÇEP) -Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi -Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmeleri -İmece Evi İmece Ekoköyü 
Dogal Yasam ve Ekolojik Çözümler Derneği-Imece Ekoköyü Kooperatif Girişimi - -Eskişehir Çevre Ko-
ruma ve Geliştirme Derneği -Muratpaşa Dostları Derneği - Konyaaltı Dostları Derneği -Kibele Ekolo-
jik Yaşam Kooperatifi - PDA Pembe Domates Ağı -Akçaeniş Köyü Çevre Kültür Kalkınma ve Dayanışma 
Derneği-Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği -Bornova Sivil Toplum Platformu (BORPLAT)-Greenpeace 
Türkiye -Sinop Çevre Dostları Derneği -Doğu Akdeniz Çevre Bileşenleri-Yeni İnsan Yayınevi -Buğday 
Derneği -Slowfood Yağmur Böreği Birliği-Slowfood Fikir sahibi Damaklar Birliği -Slow Food Gençlik 
Gida Hareketi-Slow Food Ankara Birliği -Slow Food Kars Birligi -Boğatepe Çevre Yaşam Derneği 
-Aromaterapi Derneği (AROMADER)

sağlıklı Bir Toplum, çiftçiliğin 
Devamı ve Bağımsız Tarım İçin 

TÜRKİYE’DE gDo’Lu ÜRETİmE 
ve TÜKETİmE HAYIR!

28 Haziran 2009

BAsIN TopLANTIsI
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ToHumCuLuK sEKTöRÜNDE YETKİLENDİRmE VE DENETLEmE  
YöNETmELİĞİ TAsLAĞI’NA İLİşKİN oDA göRÜşÜmÜZ

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme 
:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca “Tohumlukları Perakende 
Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilk 
kez 03.07.1988 gün ve 19861 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış ve bunu takiben 15.04.1999 tarihinde söz 
konusu yönetmelikte değişiklik yapılarak, tohumluk satacak 
olan kişilerin Ziraat Mühendisleri Odası’na kayıtlı olmaları 
zorunluluğu getirilmiştir.  “Tohumculuk Piyasasında 
Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği” 13.01.2008 
gün ve 26755 sayılı Resmi Gazete’de, bu yönetmelikte 
yapılan değişiklik ise 29.03.2008 gün ve 26831 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan bu değişiklikle, ziraat 
mühendisleri dışında ziraat teknisyeni ve tohumculuk ya da 
tarla ve bahçe bitkileri yetiştirme konusunda ders aldığını 
belgeleyen teknikerlere yetki tanınmıştır. Yönetmelikte 
çerçevesi çizilen tohumculuk alanında ziraat mühendisleri 
münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat 
mühendisleri ile aynı yetkiyi tanıyan yasal bir durum 
mevcut değildir. Diğer taraftan, 15.04.1999 tarihinde Ziraat 
Mühendisleri Odası’na kayıtlı olma zorunluluğu bulunurken, 
13.01.2008 gün ve 26755 sayılı Resmi Gazete’de ve 
29.03.2008 gün ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan yönetmelik ve yönetmelik değişikliğinde Ziraat 
Mühendisleri Odası’na üye olma zorunluluğu tamamen 
kaldırılmıştır. Bakanlıkça bu kez, “Tohumculuk Sektöründe 
Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliği” adı altında 
oluşturulan yeni bir taslak Ziraat Mühendisleri Odası’nın 
görüşü alınmadan yayımlanma aşamalarından geçmektedir. 
ODA’mızca edinilen bu yönetmelik taslağında da yukarıda 
adı geçen diğer yönetmeliklerde olduğu gibi yasa ve hukuka 
aykırı olarak ziraat mühendislerinin mesleki haklarının hiçe 
sayıldığı görülmektedir. 
Teklif: Tüm bu görüşlerimiz doğrultusunda taslağın yasa, 
tüzük ve bilime uyarlı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle taslağın, doğru bir zeminde, demokratik  ve geniş 
bir katılımla oluşturulabilmesi için kamu dışındaki görüşlere 
de açılması, ODA’mızın da yer aldığı komisyonlarda 
görüşülerek hazırlanması yararlı olacaktır.
Taslak Maddesi  
Dayanak Madde 3: 
Yönetmeliğin, 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 
Merkez ve Taşra kurumlarına Döner Sermaye Verilmesi 
Hakkında Kanun’un 3. maddesine dayanılarak hazırlandığı 
belirtilmektedir. 
Görüş ve Değerlendirme: Bu maddenin, Bakanlığın 
eğitimlerden sağlayacağı gelirlerin döner sermayeye 
aktarımını sağlamak amacıyla konulduğu düşünülmektedir. 
Oysa bu eğitimler Kamu personeline ücretsiz verilmektedir. 
Özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile serbest çalışan 
ziraat mühendisleri ise Bakanlık personeli olmadıklarından 
dolayı Bakanlığın bu kişilere eğitim verme yetkisi 
bulunmamaktadır. Danıştay 10 uncu Dairesi’nin 12.3.2007 
tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi’nin 
3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça 
belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat 
mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi 
bulunmamaktadır. (EK 1-2)  Diğer taraftan, 7472 sayılı 
Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun’a dayanılarak 
hazırlanan ve halen yürürlükte olan Ziraat Mühendislerinin 
Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük’ün 3 üncü maddesi 
tohumluk Kontrolörlerinin genel çalışma alanları ile görev 
ve yetkilerini de içermektedir. Teklif: 969 sayılı Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nın Merkez ve Taşra Kurumlarına 
Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesi 
dayanak kısmından çıkarılmalıdır. Buna karşılık, 7472 Sayılı 

Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ile Ziraat 
Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük dayanak 
maddesine eklenmelidir. 
Taslak Maddesi  
Tanımlar Madde 4
Görüş ve Değerlendirme: Tanımlar kısmında “Meslek 
Odası” yer almamıştır. 
Teklif:  4 üncü maddeye aşağıdaki tanım eklenmelidir. 
Meslek Odası: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasını
Taslak Maddesi  
Tohum yetiştirici belgesi verilmesi  
Madde 6
Taslak Maddesi  
Tohum üretici belgesi ile ilgili genel esaslar Madde 7
Görüş ve Değerlendirme : 7 inci madde 4 üncü fıkra (a) 
bendinde gerçek kişiler için ziraat mühendisi diploma örneği 
veya ziraat mühendisi çalıştırdığına dair sözleşme ve sosyal 
güvenlik kurumu bildirim belgesi, ve (b) bendinde ise tüzel 
kişiler için ziraat mühendisi çalıştırdığına dair sözleşme 
ve sosyal güvenlik kurumu bildirim belgesi istendiği 
belirtilmektedir. Bu belgelere Oda üyelik belgesinin de 
eklenmesi gerekir. 
Teklif: 7 inci madde 4 üncü fıkra (a) ve (b) bentlerinin 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(a) “Gerçek kişiler için çalıştırdıkları ziraat mühendislerinin 
meslek odasına üye olduğuna dair belge ve sosyal güvenlik 
kurumu bildirim belgesi”
(b) “Kamu tüzel kişisi dışındaki tüzel kişiler için 
çalıştırdıkları ziraat mühendislerinin meslek odasına üye 
olduğuna dair belge ve sosyal güvenlik kurumu bildirim 
belgesi”
Taslak Maddesi  
Tohum üreticilerinin tespit ve yetkilendirilmesi 
Madde 9
Görüş ve Değerlendirme : 9 uncu maddenin 1 ve 2 
inci fıkralarında başvuruda bulunanların sahip olduğu 
donanımların il müdürlüğü tarafından görevlendirilen 
uzmanlar tarafından yerinde tespit edileceği belirtilmektedir.
Teklif: Bu maddede yer alan “uzman” ın net olarak 
tanımlanması gerekir.
Taslak Maddesi  
Tohum üreticilerinin yükümlülükleri Madde 10
Görüş ve Değerlendirme: 10 uncu madde a fıkrası 
“çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin yıllık sigorta bildirim 
cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek” hükmünü içermekte 
olup, çalıştırılan ziraat mühendisinin Oda üyelik belgesi 
yer almamıştır.  Danıştay 10 uncu Dairesi’nin 12.3.2007 
tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi’nin 
3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça 
belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat 
mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi 
bulunmamaktadır. (EK 1-2) Bu nedenle eğitim konusundaki 
(d) fıkrasının da değiştirilmesi gerekmektedir. 
Teklif: 10 uncu madde 2 inci fıkra (b) bendinin aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir 
“Tohum işleyicisi kamu tüzel kişisi dışındaki tüzel kişiler 
ile gerçek kişiler meslek odasına üye ziraat mühendisi 
çalıştırırlar ve bu Ziraat mühendislerinin meslek odasına üye 
olduğunu gösterir belgenin ibrazı zorunludur.
10 uncu maddeye (a) ve (d) fıkralarının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi gerekmektedir.
(a) Çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin meslek odasına 

üye olduğunu gösterir belge ile yıllık sigorta bildirim 
cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek 
(d) Serbest çalışan ziraat mühendislerinin meslek odası 
tarafından düzenlenecek olan eğitimlere katılmaları 
gerekmektedir.
Taslak Maddesi  
Tohum işleyicilerinin yetkilendirilmesi Madde 12
Görüş ve Değerlendirme: 12 inci maddede tohum işleyicisi 
gerçek ve tüzel kişilerin ziraat mühendisi çalıştırmasına 
ilişkin herhangi bir husus yer almamaktadır. Oysa 4 üncü 
madde tanımlar bölümünde tohum işleyicisi “tohum 
üreticilerinin ürettiği tohumları standartlar dahilinde farklı 
işlemlerden geçirerek pazarlamaya uygun hale getiren 
gerçek ve tüzel kişiler” olarak tanımlanmaktadır. Ziraat 
Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin Tüzük’ün 
“Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler “  başlıklı ikinci 
bölümünün 3 üncü maddesinde; “Orman bitkileri dışında, 
bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, 
ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma 
ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan 
işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, 
ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.” hükmü yer 
almakta olup, bu hükme istinaden tohum işleyicileri gerçek 
ve tüzel kişilerin ziraat mühendisleri odasına üye serbest 
ziraat mühendisi istihdam etmeleri gerekmektedir.
Taslak Maddesi  
Fide üretici belgesi ile ilgili genel esaslar Madde 13
Görüş ve Değerlendirme: 13 üncü maddede ziraat 
teknisyeni ve teknikerlerine de yetki verilmektedir. Tekniker 
- teknisyen - ziraat mühendisi arasında ayrım yapılmamıştır. 
Bu alanda ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, 
teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi 
tanıyan yasal bir durum mevcut değildir. Ayrıca gerçek ve 
tüzel kişiler ve çalıştırdıkları ziraat mühendisleri için ziraat 
mühendisleri odasına üyelik şartı aranmamaktadır.  
 
Teklif: 13 üncü madde (a) ve (b) fıkralarının birleştirilerek 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. 
“Gerçek ve kamu tüzel kişisi dışındaki tüzel kişilerin 
kendisi ziraat mühendisi ise veya yetkili ziraat mühendisi 
çalıştırıyorsa meslek odasına üye olduklarını gösterir oda 
üyelik belgesi, sözleşme ve sosyal güvenlik kurumu belgesi”
Taslak Maddesi  
Fidan üreticilerinin yükümlülükleri Madde 16 
Görüş ve Değerlendirme: 16 ıncı maddede ziraat 
mühendisleri odasına üyelik belgesi yer almayan (b)  
fıkrası ile eğitim konusundaki 2 inci bendin değiştirilmesi 
gerekmektedir. 
Teklif: 16 ncı madde; 
(b) Çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin meslek odasına 
üye olduğunu gösterir üyelik belgesi ile yıllık sigorta 
bildirim cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek 
(2) Serbest çalışan ziraat mühendislerinin meslek odası 
tarafından düzenlenecek olan  eğitimlere katılmaları 
gerekmektedir.
Doku kültürü üretici belgesi verilmesinde aranacak 
şartlar 
Madde 18
Görüş ve Değerlendirme : 18 inci maddede doku kültürü 
üretici belgesi verilmesinde aranılan şartlar içerisinde 
serbest çalışan ziraat mühendisleri için oda üyelik şartı 
bulunmamaktadır.
Teklif: 18 inci madde 2 inci fıkra (a) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi; 

Bilindiği üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği 15 Mayıs 2009 gün ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmadan önce, Bakanlıkça bir yönetmelik taslağı oluşturulmuş, ancak ODA’mız görüşüne sunulmamıştır. 
Buna karşın özlük haklarımızın savunulması amacıyla edinilen bu taslak, ODA’mızca kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve görüşlerimiz Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na iletilmiştir.
Ancak Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği’nde ODA’mız görüşlerinin göz önüne alınmadığı anlaşılmıştır.
Söz konusu yönetmelikte, ziraat mühendisleri dışında ziraat teknisyeni ve teknikerlere yetki tanınmıştır. Ancak yönetmelikte çerçevesi çizilen tohumculuk alanında ziraat mühendisleri 
münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi tanıyan yasal bir durum mevcut değildir. 
Diğer taraftan yönetmelik kapsamında çalışan serbest ziraat mühendislerinin yasal olarak Ziraat Mühendisleri Oda’sına üye olma zorunluluğu göz ardı edilmiştir. 
Danıştay 10 uncu Dairesi’nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi’nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör 
çalışanı ziraat mühendislerine eğitim verme görev ve yetkisi bulunmadığı halde yönetmelikle bakanlığa bu konuda yetki tanınmıştır.
Sonuç olarak ODA’mız, yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştır.
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ToHumCuLuK sEKTöRÜNDE YETKİLENDİRmE VE DENETLEmE  
YöNETmELİĞİ TAsLAĞI’NA İLİşKİN oDA göRÜşÜmÜZ

“Ziraat mühendisi, biyolog veya bitki koruma konusunda 
eğitim almış veya bunlardan birini çalıştırdığına dair 
sözleşme ve sigorta bildirim belgesi, bunlara ek olarak 
serbest çalışan ziraat mühendisleri için meslek odasına üye 
olduğunu gösterir oda üyelik belgesi” 
Taslak Maddesi  
Doku kültürü üreticilerinin yetkilendirilmesi Madde 20
Görüş ve Değerlendirme: 20 inci maddede belirtilen 
komisyonda Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi 
Müdürlüğü yer aldığı halde 4 üncü madde tanımlar 
bölümünde bulunmamaktadır.
Teklif: 4 üncü madde tanımlar bölümüne Tohumluk Tescil 
ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü’nün eklenmesi
Taslak Maddesi  
Doku kültürü ve fidan üreticilerinin yükümlülükleri 
Madde 21
Görüş ve Değerlendirme: 21 inci maddede ziraat 
mühendisleri odasına üyelik belgesi yer almayan (a) 
fıkrası ile eğitim konusundaki 2 inci bendin değiştirilmesi 
gerekmektedir. Danıştay 10 uncu Dairesi’nin 12.3.2007 
tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi’nin 
3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça 
belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat 
mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi 
bulunmamaktadır. (EK 1-2)
Teklif: 21 inci madde; 
(a) Çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin meslek odasına 
üye olduğunu gösterir üyelik belgesi ile yıllık sigorta 
bildirim cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek 
(2) Serbest çalışan ziraat mühendislerinin meslek odasının 
düzenleyeceği eğitimlere katılmaları 
Taslak Maddesi  
Fide üretici belgesi alınmasına ilişin yöntem ve şartlar 
Madde 23
Görüş ve Değerlendirme:  23 üncü maddede ziraat 
teknisyeni ve teknikerlerine de yetki verilmektedir. Tekniker 
- teknisyen - ziraat mühendisi arasında ayrım yapılmamıştır. 
Bu alanda ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, 
teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi 
tanıyan yasal bir durum mevcut değildir. Ayrıca ziraat 
mühendisinin oda üyesi olması koşulu göz ardı edilmiştir.
Teklif:  23 üncü madde (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi gerekmektedir. 
“Eğer üreticinin kendisi ziraat mühendisi ise veya yetkili 
ziraat mühendisi çalıştırıyorsa meslek odasına üye 
olduklarını gösterir oda üyelik belgesi, sözleşme ve sigorta 
bildirim belgesi”
Taslak Maddesi  
Fide üreticilerinin tespiti ve belgelendirilmesi  Madde 25
Görüş ve Değerlendirme: 25 inci madde 1 inci ve 2 inci 
fıkralarda başvuruda bulunanların sahip olduğu donanımların 
il müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından 
yerinde tespit edileceği belirtilmektedir.
Teklif: Bu maddede yer alan “uzman” ın net olarak 
tanımlanması gerekir.
Taslak Maddesi  
Fide üreticilerinin yükümlülükleri Madde 26
Görüş ve Değerlendirme: 26 ncı maddede ziraat 
mühendisleri odasına üyelik belgesi yer almayan (a) 
fıkrası ile eğitim konusundaki (c) fıkrasının değiştirilmesi 
gerekmektedir. Danıştay 10 uncu Dairesi’nin 12.3.2007 
tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi’nin 
3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça 
belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat 
mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi 
bulunmamaktadır. (EK 1-2)
Teklif: 26ncı madde; 
(a) Çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin meslek odasına 
üye olduğunu gösterir üyelik belgesi ile yıllık sigorta 
bildirim cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek 
(c) Serbest çalışan ziraat mühendislerinin meslek odası 
tarafından  düzenlenecek olan  eğitimlere katılmaları 
gerekmektedir.
Taslak Maddesi  

Fide üreticilerinin denetlenmesi Madde 27 
Görüş ve Değerlendirme: 27 inci maddede fide 
üreticilerinin ilgili uzmanlarca denetleneceği belirtilmiştir.
Teklif: Bu maddede yer alan “uzman” ın net olarak 
tanımlanması gerekir. 
Taslak Maddesi  
Süs bitkisi üretici belgesi ile ilgili genel esaslar Madde 28 
Görüş ve Değerlendirme: 28 inci maddede ziraat teknisyeni 
ve teknikerlerine de yetki verilmektedir. Tekniker - teknisyen 
- ziraat mühendisi arasında ayrım yapılmamıştır. Bu alanda 
ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve 
teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi tanıyan 
yasal bir durum mevcut değildir. Diğer taraftan Orman 
Mühendisleri de süs bitkisi üretimi konusunda genel bir yetki 
tanınmıştır. Bu yetkinin sadece orman ağaçları ve bitkileriyle 
sınırlı tutulması gerekmektedir. Ayrıca ziraat mühendisleri 
odasına üyelik şartı aranmamaktadır.
Teklif: 13 üncü madde (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi gerekmektedir. “Eğer üreticinin kendisi ziraat 
mühendisi ise veya yetkili ziraat mühendisi çalıştırıyorsa 
meslek odasına üye olduklarını gösterir oda üyelik belgesi, 
sözleşme ve sigorta bildirimi belgesi” Ayrıca 13 üncü 
maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi gerekmektedir. 
“Orman mühendislerinin yetkileri, orman ağaçları ve 
bitkilerinin üretimiyle sınırlıdır”
Taslak Maddesi  
Süs bitkisi üreticilerinin tespiti ve belgelendirilmesi  
Madde 29
Görüş ve Değerlendirme: 29 uncu madde 1 inci ve 2 inci 
fıkralarda başvuruda bulunanların sahip olduğu donanımların 
il müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından 
yerinde tespit edileceği belirtilmektedir.
Teklif: Bu maddede yer alan “uzman” ın net olarak 
tanımlanması gerekir.
Taslak Maddesi  
Süs bitkisi üreticilerinin yükümlülükleri Madde 30
Görüş ve Değerlendirme: 30 uncu maddede ziraat 
mühendisleri odasına üyelik belgesi yer almayan (a) 
fıkrasının değiştirilmesi gerekmektedir.
Teklif: 30 uncu madde; (a) Çalıştırılacak olan ziraat 
mühendisinin meslek odasına üye olduğunu gösterir üyelik 
belgesi ile yıllık sigorta bildirim cetvelini il müdürlüğüne 
ibraz etmek
Taslak Maddesi  
Tohumluk bayisi belgesi ile ilgili genel esaslar  Madde 31
Görüş ve Değerlendirme: 31 inci maddede ziraat teknisyeni 
ve teknikerlerine de yetki verilmektedir. Tekniker - teknisyen 
- ziraat mühendisi arasında ayrım yapılmamıştır. Bu alanda 
ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve 
teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi tanıyan 
yasal bir durum mevcut değildir. Ayrıca ziraat mühendisleri 
odasına üyelik şartı aranmamaktadır. Bu maddenin 2 
inci bendinde “Toptan veya perakende tohumluk satışı 
yapacak olan herkes için tohumluk bayi belgesi düzenlenir” 
denilmektedir. Ancak; Ziraat Mühendislerinin Görev Ve 
Yetkilerine İlişkin Tüzük’ün “Genel Çalışma Alanları, 
Görev ve Yetkiler “  başlıklı ikinci bölümünün 3 üncü 
maddesinde; “Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin 
ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı 
aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi 
konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde 
bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat 
mühendisleri tarafından yürütülür.” hükmü yer almakta 
olup, Bu hükme istinaden toptan veya perakende tohumluk 
satışı yapacak olan tohumluk bayilerinin ziraat mühendisleri 
odasına üye ziraat mühendisi olmaları ya da ziraat 
mühendisleri odasına üye serbest ziraat mühendisi istihdam 
etmeleri gerekmektedir. Bu maddenin 3 üncü bendinde 
tohumluk bayisi belgesinin fide, fidan, tarla bitkileri 
tohumları ve sebze tohumları gruplarına göre düzenleneceği 
belirtilmektedir. Ancak tohumluk bayisi belgesinin birden 
çok alt gruplara indirgenmesi Türkiye’nin tarım ve ticaret 
yapısına uygun değildir. Bu nedenle belgenin bütün grupları 
kapsayacak şekilde düzenlenmesi uygun olacaktır.
Teklif: 31 inci madde (2) ile (a)’nın aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi ve (3)’ün tamamen kaldırılması gerekmektedir.  

(2) Toptan veya perakende tohumluk satışı yapacak olan 
tohumluk bayilerinin ziraat mühendisleri odasına üye ziraat 
mühendisi olmaları ya da ziraat mühendisleri odasına üye 
serbest ziraat mühendisi istihdam etmeleri halinde tohumluk 
bayi belgesi düzenlenir” 
(a) Ziraat mühendislerinin meslek odasına üye olduklarını 
gösterir oda üyelik belgesi

Taslak Maddesi  
Tohumluk bayisinin tespiti ve belgelendirilmesi 
Madde 33

Görüş ve Değerlendirme: 33 üncü madde 1 inci ve 2 inci 
fıkralarda başvuruda bulunanların sahip olduğu donanımların 
il müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından 
yerinde tespit edileceği belirtilmektedir.

Teklif: Bu maddede yer alan “uzman” ın net olarak 
tanımlanması gerekir.

Taslak Maddesi  
Tohumluk bayisinin yükümlülükleri Madde 34

Görüş ve Değerlendirme: 34 üncü maddenin (b) 
fıkrasında, çalıştırılacak olan sorumlu kişinin sözleşme veya 
görevlendirme belgesi ile yıllık sigorta bildirim cetvelinin 
il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
(ç) fıkrasında ise bakanlık tarafında eğitimlere katılma 
zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu maddede sorumlu 
kişinin niteliği net olarak belli değildir. Tohumluk bayi 
sorumlusunun ziraat mühendisleri odasına üye ziraat 
mühendisi olması gerekmektedir. Diğer taraftan bakanlığın 
serbest çalışan ziraat mühendislerine eğitim verme yetkisi 
bulunmamaktadır. Danıştay 10 uncu Dairesi’nin 12.3.2007 
tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi’nin 
3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça 
belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat 
mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev ve yetkisi 
bulunmamaktadır. (EK 1-2)

Teklif: 34 üncü madde (b) ile (ç)’nin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi gerekmektedir. 
(b) Sorumlu kişinin meslek odasına üye ziraat mühendisi 
olduğunu gösterir meslek odası üyelik belgesi, sözleşme 
veya görevlendirme belgesi ile yıllık sigorta bildirim 
cetvelini il müdürlüğüne ibraz etmek 
(ç) Meslek odası tarafından  düzenlenecek olan  eğitimlere 
katılmak

Taslak Maddesi  Geçici madde 2

Görüş ve Değerlendirme: Bu maddede, tarım kredi ve tarım 
satış kooperatifleri gibi kurumlarla çiftçi birlikleri ve ziraat 
odaları gibi kurumlarda tohumluk satış ve dağıtımından 
sorumlu ziraat mühendisi için ziraat mühendisleri odası 
üyeliği aranmamaktadır. Bu kurumlarda, tohumluk satış 
ve dağıtımından sorumlu olarak istihdam edilen ziraat 
mühendislerinin ziraat mühendisleri odasına üye olması 
gerekmektedir. Diğer taraftan yönetmelikte kamu ve özel 
sektör ayrımı gözetilmemelidir ve kamuya rekabet üstünlüğü 
getirecek istisnalar tanınmamalıdır.

Teklif: Geçici madde 22nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 
gerekmektedir. “Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet 
teşekküllerinden, il seviyesinden daha küçük yerlerde 
teşkilatı bulunanlar, kurumla ilgili tüm tohumluk satış ve 
dağıtımından sorumlu olmak üzere tüm satış  merkezlerinde 
ziraat mühendisi istihdam ederek tohumluk bayi belgesi 
alırlar ve bu belge ile tohumluk satışı ile yetkilendirilirler. 
Teşkilat yapısı bakımından aynı özelliği taşıyan tarım kredi 
ve tarım satış kooperatifleri gibi kurumlarla çiftçi birlikleri 
ve ziraat odaları gibi kurumlarda tohumluk dağıtım ve 
satışından sorumlu ziraat mühendislerinin ise meslek odasına 
üye olması ve üyelik belgesi alması zorunludur.
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ToHumLuK KoNTRoLöR YöNETmELİĞİ TAsLAĞI’NA İLİşKİN 
oDA’mIZ göRÜşÜ

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme: 
Ziraat Mühendisleri Odası, tohumluk kontrol hizmetlerinin 
birikim ve deneyim gerektiren önemli bir mühendislik 
hizmeti alanı olduğunu savunmaktadır.

Tohumluk kontrolörü olarak görev alacak ziraat mühendisleri 
önemli bir görevi yürüteceklerinden, yönetmeliğin eksiksiz 
olarak hazırlanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle yönetmeliğin bütün ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
meslek odasının da katılımıyla oluşturulması ve hayata 
geçirilmesi gerekmektedir.

Buna karşın yönetmelik taslağı, Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın görüşü alınmadan yayımlanma aşamalarından 
geçmektedir. 

Teklif: Bu nedenle taslağın, doğru bir zeminde, demokratik 
ve geniş bir katılımla oluşturulabilmesi için kamu 
dışındaki görüşlere de açılması, ODA’mızın da yer aldığı 
komisyonlarda görüşülerek hazırlanması yararlı olacaktır.

Taslak Maddesi:  
Dayanak  
Madde 3

Yönetmeliğin, 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 
Merkez ve Taşra kurumlarına Döner Sermaye Verilmesi 
Hakkında Kanun’un 3. maddesine dayanılarak hazırlandığı 
belirtilmektedir. 

Görüş ve Değerlendirme:  Bu maddenin, Bakanlığın 
eğitimlerden sağlayacağı gelirlerin döner sermayeye 
aktarımını sağlamak amacıyla konulduğu düşünülmektedir. 
Oysa bu eğitimler Kamu personeline ücretsiz verilmektedir. 
Özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile serbest çalışan 
ziraat mühendisleri ise Bakanlık personeli olmadıklarından 
dolayı Bakanlığın bu kişilere eğitim verme yetkisi 
bulunmamaktadır.

Danıştay 10 uncu Dairesi’nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 
sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi’nin 3.12.2007 gün, 
2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, 
Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim 
verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 
1-2)

Diğer taraftan, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği 
Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan ve halen 
yürürlükte olan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine 
İlişkin Tüzük’ün 3 üncü maddesi tohumluk Kontrolörlerinin 
genel çalışma alanları ile görev ve yetkilerini de 
içermektedir.

Teklif: 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Merkez 
ve Taşra Kurumlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında 
Kanun’un 3. maddesi dayanak kısmından çıkarılmalıdır.

Buna karşılık, 7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği 
Hakkında Kanun ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve 
Yetkilerine İlişkin Tüzük dayanak maddesine eklenmelidir.

Taslak Maddesi: 
Tanımlar 
Madde 4

Görüş ve Değerlendirme:  Tanımlar kısmında “Meslek 
Odası” yer almamıştır. “Müdürlük” tanımında ise sadece İl 
Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu tanım yeterli değildir, zira 
yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında tohumluk 
kontrolörlerinin, İl Müdürlüklerinin yalnızca tohumluk 
kontrol hizmetlerini yürüten birimlerinde görevlendirileceği 
belirtilmektedir. Bu birim yönetmelikte açık olarak 
belirtilmelidir.

Teklif: 4 üncü maddeye aşağıdaki tanımlar eklenmelidir.

Meslek Odası: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasını, Şube 
Müdürlüğü: Kontrol Şube Müdürlüklerini

Taslak Maddesi: 
Başvuru  
Madde 5

Görüş ve Değerlendirme:  5 inci madde, 1 inci fıkrada; 
tohumluk kontrolörü olabilecek ziraat mühendisleri için, 
ziraat fakültelerinin tarla bitkileri, bahçe bitkileri ve bitkisel 
üretim dersleri verilen bölümlerinden mezun olma şartı 
getirilmiştir. 

Oysa Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin 

Tüzük’ün “Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler “ 
başlıklı ikinci bölümünün 3 üncü maddesinde;

“Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, 
tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı 
aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi 
konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde 
bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat 
mühendisleri tarafından yürütülür.” hükmü yer almakta olup, 
bu hüküm bütün ziraat mühendislerini bu konuda yetkili 
kılmaktadır.

5 inci madde, 2 inci fıkrada; özel sektör kuruluşlarında 
çalışanlar ile serbest çalışan kişiler şahsen veya çalıştıkları 
kuruluşlar aracılığıyla başvuruda bulunurlar denilmektedir. 
Ancak söz konusu ziraat Mühendisleri Bakanlık personeli 
olmadığından, Bakanlığın bu kişilere eğitim verme yetkisi 
bulunmamaktadır ve kontrolör eğitiminin ziraat mühendisleri 
tarafından verilmesi gerekir. Bu nedenle başvuruların da 
ziraat mühendisleri odasına yapılması zorunludur.

Danıştay 10 uncu Dairesi’nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 
sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi’nin 3.12.2007 gün, 
2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, 
Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim 
verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 
1-2)

5 inci madde, 3 üncü fıkrada; Bakanlık çalışanı olmayan 
başvuru sahiplerinden başvuru esnasında mezuniyet belgesi 
örneği talep edilir hükmü bulunmaktadır. Oysa serbest 
çalışan ziraat mühendislerinin meslek odasına kayıtlı 
olmaları ve üyeliklerini belgelemeleri gerekmektedir.

Teklif: 5 inci maddenin 4 fıkra halinde aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesi gerekmektedir 

•(1) Bakanlıkta görev yapan ziraat mühendisleri tohumluk 
kontrolörü olmak için başvuru formunu doldurarak 
başvuruda bulunabilir.

•(2) Bakanlıkta çalışan ziraat Mühendisleri başvurularını 
çalıştıkları kuruluşlar aracılığıyla yaparlar.

•(3) Özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile serbest çalışan 
ziraat mühendisleri başvurularını Meslek odasına yaparlar.

•(4) Bakanlık çalışanı olmayan ziraat mühendisleri meslek 
odasına kayıtlı olmak ve üyelik belgesi almak zorundadırlar.

Taslak Maddesi: 
Eğitim   
Madde 6

Görüş ve Değerlendirme: 6 ıncı maddede, eğitim ve 
sınav yetkisinin Bakanlıkta olduğu belirtilmektedir. Oysa 
Kamu personeli ziraat Mühendislerine bakanlıkça eğitim 
verilmekte olup, özel sektör kuruluşlarında çalışanlar ile 
serbest çalışan Ziraat Mühendislerine de meslek odasının 
eğitim verme yetkisi bulunmaktadır. Danıştay 10 uncu 
Dairesi’nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 sayılı ve Danıştay 8 
inci Dairesi’nin 3.12.2007 gün, 2006/4114 sayılı kararlarında 
da açıkça belirtildiği üzere, Bakanlığın, özel sektör çalışanı 
ziraat mühendislerine eğitim verme - sınav yapma görev 
ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 1-2) Ayrıca bu maddede 
eğitim süresi ve eğiticilerin niteliği konusunda belirsizlik 
vardır.

Teklif: 6 ıncı madde aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir. 

(1)Bakanlık çalışanı ziraat mühendislerine, içeriği Genel 
Müdürlükçe hazırlanacak program kapsamında teorik ve 
uygulamalı eğitim verilir. Eğitim verecek kişilerin niteliği, 
eğitim süresi ve sınav komisyonunun kimlerden oluşacağı 
Genel Müdürlükçe belirlenir. 
(2) Özel sektör kuruluşlarında çalışan ve serbest çalışan 
Ziraat Mühendislerine meslek odasınca hazırlanacak 
program kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim verilir. 
Eğitim verecek kişilerin niteliği ve eğitim süresi ve sınav 
komisyonunun kimlerden oluşacağı meslek odasınca 
belirlenir. 
(3) Bakanlık çalışanı ziraat mühendisleri için genel 
müdürlüğün, özel sektör çalışanı ve serbest çalışan ziraat 
mühendisleri için ise meslek odasının gerçekleştirdiği 
eğitimi takiben, sınav komisyonunca yapılacak sınav 
sonunda 100 üzerinden 70 puan alanlar tohumluk kontrolörü 
olmaya hak kazanırlar.

Taslak Maddesi: 

Tohumluk kontrolör kartı 
Madde 7

Görüş ve Değerlendirme: 7 inci maddede tohumluk 
kontrolörü olmaya hak kazananlara genel müdürlüğün 
kontrolör kartı düzenleyeceği ve bu kartların kontrolörlerin 
çalıştıkları kurum ve kuruluşlara gönderileceği 
belirtilmektedir. Meslek odasının eğitimine katılarak başarılı 
olan özel sektör ve serbest çalışan ziraat mühendisleri 
için kontrolör kartının düzenlenerek ilgilisine verilmesi 
gerekmektedir.

Teklif: 7 inci madde aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.  
(1)Genel müdürlükçe yapılan sınav sonucunda başarılı olan 
bakanlık çalışanı ziraat mühendislerine bakanlıkça tohumluk 
kontrolör kartı verilir. 
(2)Meslek odasınca yapılan sınav sonucunda başarılı olan 
özel sektör çalışanı ve serbest çalışan ziraat mühendislerine 
meslek odasınca başarı belgesi verilir. İlgili bu belge ile 
başvuruda bulunarak genel müdürlükten tohumluk kontrolör 
kartı alır. 
(3)Tohumluk kontrolör kartları beş yıl süreyle geçerli 
olup, süre bitimi takvim yılı olarak uygulanır. Beşinci yılın 
sonunda tohumluk kontrolörleri 6 ıncı maddede belirtilen 
hususlar kapsamında yeniden eğitime katılır, eğitime 
katılmayan veya eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı 
olamayanların tohumluk kontrolör kartları iptal edilir.

Taslak Maddesi: 
Görevlendirme 
Madde 9

Görüş ve Değerlendirme: Tohumluk kontrolörleri 
İl Müdürlüklerinin yalnız Kontrol Şubelerinde 
görevlendirilmelidir. Gerektiğinde mesai saatleri dışında 
görevlendirilen kontrolörlere mesai ücreti ödenmelidir.

Teklif: 9 uncu maddenin 1 ve 2 inci fıkrasının aşağıdaki 
şeklide değiştirilmesi gerekmektedir. 
(1) Tohumluk kontrolörleri, bu yönetmelikte belirtilen 
görevleri yapmak üzere il müdürlüklerinin kontrol 
şubelerinde veya “Tohumluk Sertifikasyon Hizmetlerinde 
Yetki Devri Yönetmeliği” hükümlerine göre alan kontrolü 
için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar 
tarafından görevlendirilir. Bu kuruluşların görevlendirmediği 
tohumluk kontrolörleri, 10 uncu maddede belirtilen görev ve 
yetkileri kullanamazlar. 
(2) Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde görev 
yapan tohumluk kontrolörlerine cari mevzuat hükümleri 
dahilinde fazla mesai ücreti ödenir.

Taslak Maddesi: 
Ücret 
Madde 14

Görüş ve Değerlendirme: 14 üncü maddede Bakanlığın 
eğitime katılan özel sektör katılımcılarından ücret alacağı ve 
ilgili ücretlerin müdürlüğün döner sermayesine ödeneceği 
hükmü yer almaktadır. Özel sektör çalışanlarına bakanlığın 
eğitim verme yetkisi bulunmadığından hareketle bu madde 
yeniden düzenlenmelidir.

Danıştay 10 uncu Dairesi’nin 12.3.2007 tarih, 2006/6776 
sayılı ve Danıştay 8 inci Dairesi’nin 3.12.2007 gün, 
2006/4114 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, 
Bakanlığın, özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine eğitim 
verme - sınav yapma görev ve yetkisi bulunmamaktadır. (EK 
1-2)

Teklif: 14 üncü maddenin (1) ve (2) fıkrası kaldırılarak 
aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir. 

Meslek odasınca özel sektör çalışanı ve serbest ziraat 
mühendisleri için düzenlenecek eğitimler için uygulanacak 
ücretler meslek odası tarafından belirlenir.
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ÇİFTÇİLERE VERİN - TAKVİM-25.05.2009 4MAYINLI ARAZİ YÖRE ÇİFTÇİSİNİN OLSUN  - TARAF-25.05.2009 4YILLIK GETİRİSİ 20 MİLYON DOLAR - YENİ 
ÇAĞ-25.05.2009 4MAYINLAR TEMİZLENSİN, ARAZİYİ YÖRE HALKI KULLANSIN-BİRGÜN-23.05.20094YALOVA BİR KEZ DAHA KURTULDU-CUMHURİYET 
(ANKARA KULİSİ)-23.05.200942 BİN 500 İŞLETMEDE 12 BİN 500 AİLEYE İŞ SAĞLANABİLİR-MİLLİYET-23.05.20094DANIŞTAY’DAN ATATÜRK’ÜN ÇİFTLİĞİ-
NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE RET RADİKAL-16.05.2009 4DANIŞTAY’DAN BETONLAŞMAYA FREN-EVRENSEL-18.05.20094ATATÜRK TARIM İŞLETMESİ SATIŞI-
NA DANIŞTAY FRENİ-HÜRRİYET-16.05.20094İTALYAN İŞİ KURUDU KALDI-HÜRRİYET ANKARA-05.05.20094TARIM BAKANLIĞI GERÇEKLERİ SAPTIRIYOR-
EVRENSEL-04.05.20094ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MİTİNGE HAZIRLANIYOR-BİRGÜN-04.05.20094BAKANLIĞA KANUN TASLAĞI TEPKİSİ-HÜRRİYET 
ANKARA-28.04.20094“HALK SAĞLIĞI OYUNCAK DEĞİL” - EVRENSEL-27.04.2009 4HALK SAĞLIĞI OYUNCAK DEĞİLDİR - BİRGÜN-27.04.2009 

ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN 1 Nisan 2009 günü TRT-3’te yayınlanan Bu 
Toprağın Sesi programına katılarak. Bitki Koruma Ürünleri Reçeteli Satışı hakkında konuş-
tu. Programın diğer konuğu TKB KKGM Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ARSLAN oldu.

06 Nisan 2009 Pazartesi günü TRT 3 GAP’ta yayınlanan Bu Toprağın Sesi programına ka-
tılan ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, taslak halindeki Veteriner, Bitki Sağlığı 
Gıda ve Yem Yasası’nda yer alan Sorumlu Yöneticilik uygulamaları konusunda konuştu.
 
ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 12 Nisan 2009 Pazar günü saat 17.30’da Kanal 
B’de yayınlanan Tevfik KIZGINKAYA’nın hazırlayıp sunduğu “Üretimden İhracata” prog-
ramına katılarak, Sorumlu Yöneticilik, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık ve Bitki Koruma 
Ürünleri Reçeteli Satışı konularında ODA’mız görüşlerini dile getirdi.

ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN 27 Mayıs 2009 günü ART Televizyonunda ya-
yınlanan Nuriye Atabey ile Gündem programına katılarak Mayınlı Araziler konusunda ko-
nuştu.

ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN 27 Mayıs 2009 günü CNBC-e kanalında yayınla-
nan Murat Birsel ile Son Baskı programına katılarak Mayınlı Araziler konusunda konuştu.

ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN 28 Mayıs 2009 tarihinde, Uğur Dündar ile Star 
Haber’e konuk olarak Mayınlı Araziler hakkında ODA‘mız görüşlerini aktardı.
 
01 Haziran 2009 Pazartesi günü TRT 3 GAP’ta yayınlanan Bu Toprağın Sesi programına 
katılan ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN,Mayınlı Araziler konusunda görüşleri-
mizi sundu.
 

ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN 6 Haziran 2009 tarihinde, Kanal B’de yayınlanan “Üretimden İhracata” programında 
Mayınlı Araziler hakkında konuştu.

ODA’mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 27 Haziran 2009 Cumartesi günü Sky TV’de “Aykırı Sorular” programına katılarak, 
GDO’lu ürünlerle ilgili ODA’mız görüşlerini dile getirdi.

ODA’mız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAŞDÖĞEN, 30 Haziran 2009 Salı günü TRT-3 GAP TV’de Bu Toprağın Sesi programına 
katılarak, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu ile ilgili ODA’mız görüşlerini dile getirdi.

ODA’mız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAŞDÖĞEN, 2 Haziran ve 30 Haziran 2009 tarihlerinde TRT Ankara Radyosu’nun iki ayrı yayınına katılarak, “Mayınlı Araziler” 
ve “Tarım Sektöründe Yabancılaşma” konularında ODA‘mız görüşlerini aktardı.

YAZILI ve göRsEL BAsINDA oDAmIZ

YAZILI BAsINDA oDAmIZ

göRsEL BAsINDA oDAmIZ
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ADANA
Şubemizin daveti üzerine 2 Nisan 2009’da Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent ZOROĞLU 
“Eski Çağlarda Arazi Kullanımı ve Koruması” konulu bir konferans verdi.
Temiz Enerji Patformu oluşturmak üzere  KESK - Adana Tabip Odası - ÇETKO – DAÇE tarafından 3 Nisan 2009 günü Odamız toplantı salonun-
da,   Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve  Temiz Enerji Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Tanay 
Sıdkı UYAR “Küresel Isınma ve iklim Değişikliğine Karşı Temiz Enerji Platformu” söyleşisi yapıldı. 
Kuzey Atlantik Paktı Örgütü’nün (NATO) 60. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 4 Nisan 2009 Cumartesi günü Adana’da gerçekleştirilen protesto 
mitinginde NATO’nun dağıtılması talebi yinelendi.  Basın açıklaması “Obama Tayyip’i de Al Git”, “NATO’ya Hayır”, “Halkların Katili NATO 
Dağıtılsın” “Üslere El Konsun ABD Defolsun” “İncirlik Üssü Kapatılsın” sloganlarıyla son buldu.
Yeni hazırlanan Gıda Kanunu Taslağı ile ilgili olarak, sorumlu yöneticilik yapan meslektaşları-
mızla 8 Nisan 2009’da yapılan toplantıda söz konusu taslak görüşülüp, Oda Genel Merkezimizce 
planlanan imza kampanyasının geniş katılım ile desteklenmesi kararlaştırıldı.
Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri, Adana Tabip Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası adı-
na, bölgede yapılması planlanan 16 termik santral lisans başvurusunun reddi ve iptali talebiyle, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) karşı Danıştay’da dava açmak üzere hazırlanan 
dilekçe, Bölge İdare Mahkemesi’ne verildi. 9 Nisan 2009’da yapılan basın açıklamasında; termik 
santrallerin, kısa vadede canlı yaşamını tahrip ettiği ve maddi zararlara neden olduğu belirtile-
rek, bölgede yeni termik santraller yapılmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi. Basın açık-
lamasına Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KIRANÇEŞME ve üyelerimiz katılarak destek 
verdiler.
Bitki Koruma Eğitimi alan meslektaşlarımızla 18 Nisan 2009 günü yapılan toplantıda bölgemizde 
yaşanan ve yaşanabilecek sorunlar tartışıldı. Toplantıda, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sedat SOY-
KAN, Şükrü ABAY ve Bitki Koruma Şube Müdürü Ahmet GÜNEŞ meslektaşlarımızı sorunla-
rını dinleyip süreç hakkında bilgi verdiler.  Ekin Koromuz 23 Nisan 2009’da Adana Büyükşehir 
Belediye Tiyatro Salonu’nda geniş katılımlı başarılı bir konser gerçekleştirdi.  Adana Şubemizce 
27 Nisan-15 Mayıs ve 15 Haziran-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında “Tarımsal Danışmanlık Eği-
timi” düzenlendi. Eğitimlerimiz büyük ilgiyle karşılandı.
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ve TMMOB’a bağlı odalar 24 Mart 2009’da seçi-
lecek yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı. Adana Şubemizde yapılan basın toplantısında, 
Adana’lılara “kentin sakini değil, sahibi olalım” çağrısı yapılırken, “Başka bir Adana, başka bir 
yerel yönetim mümkündür” denildi. Basın toplantısında Şubemizi Yönetim Kurulu Üyemiz Şa-
hin YETER temsil etti.
1 Mayıs İşçi Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da alanlarda kutlandı. Krize, işsizli-
ğe, ekonomik politikalara karşı protestoların öne çıktığı 1 Mayıs kutlamalarına Oda’mız Yönetim 
Kurulu ve üyelerimiz de geniş katılım sağladı.
Şubemizde, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında 3 ayrı Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satışı 
Eğitimi düzenlendi.
 “Mesleğim Onurumdur Onurumu Çiğnetmem” diyen Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Yapan Ser-
best Ziraat Mühendisleri bir günlük bayi kapatma eylemi yaparak Tarım Bakanlığını uyardı. 12 
Mayıs 2009’da TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Bayi Komisyonu’nun çağrısı 
ile toplanan Ziraat Mühendisleri bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını tüm meslektaşlar 

adına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Ayhan BARUT okudu.  Basın açıklamasına 
Adana Ticaret Odası Başkanı Şaban BAŞ, Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa YEŞİLYAPRAK ve 700 
meslektaşımız katılarak destek verdiler. 
TMMOB Adana İKK bileşenleri olarak Castabala Antik Kenti’ne bir gezi düzenlendi. Gezi ile burada ya-
pılması planlanan Çimento fabrikası ve buna karşı verilen mücadele konusunda bilgi alındı. Ardından Cas-
tabala Antik Kenti ve Aslantaş-Karatepe Milli Parkı gezildi. Geziye TMMOB Adana İKK’ya bağlı Odaların 
Yönetim Kurulu üyeleri ile Oda çalışanları katıldı.
21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile birlikte basın açıklaması 
yaptık. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KIRANÇEŞME katıldı.
Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak gelenekselleştirdiğimiz seminer programları kapsamında 
23 Mayıs 2009 Cumartesi günü Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat SARI tarafından 
Oda’mız üyelerine  “Aşılı Karpuz Yetiştiriciliği” konusunda seminer verildi.  
Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi “Türk Sanat Müziği Dostlar Korosu”, 24 Mayıs 2009 Pazar günü 
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yılın ikinci konserini vererek, sanatseverlerle buluştu
Üsküp ve Selanik’te kutlanışının 100. yılında üç farklı alandan (Taksim, Kadıköy, Adana) karelerin yer aldı-

ğı “Yedi Bakış Üç Alan; 1 Mayıs Fotoğraf Sergisi” ZMO Adana Şubemiz ve TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu’nun katkılarıyla 28 Mayıs 
2009’da Oda’mızda açıldı. Açılışta konuşan Adana Şube Başkanımız Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL; 1 Mayıs’ın kutlanışının 100. yılına denk gelen 
bu serginin büyük bir anlam taşıdığını belirterek, sergiye fotoğraflarıyla katılan (Esin GÜVERCİN, İsmail ELDEMİR, Alper KAFALI, Hakan 
ÇAYLAR, İsmet DANYELİ, İbrahim BAKMAZ, Selami BÜYÜKNİSAN) dostlarımıza teşekkür edip, Oda’mız adına bir anı plaketi verdi.
KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (EĞİTİM SEN) başlattığı Ankara yürüyüşüne destek verdik. Adana’da 4 Haziran 
2009’da yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına ZMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KIRANÇEŞME ve üyelerimiz katıldı.
Kilis İl Temsilcimiz Erdoğan AVCI, Şube Başkanımız Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL’ü ziyaret etti. Ziyarette, Sorumlu Yöneticilikte karşılaşılan 
sorunlar, Tarımsal Destekleme Politikaları ve Mayınlı Alanların Tarıma Kazandırılması ile Basınçlı Sulama Sistemleri konularında görüş alış-
verişinde bulunuldu.
Şube Başkanımız Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 17 Haziran 2009’da yapılan mezuniyet törenine katı-
larak, genç mezunları kutladı ve Odamızı tanıtan, mesleğimizin özlük hakları, önemi ve geleceğini anlatan bir konuşma yaptı. ŞENGÜL, genç 
meslektaşlarımızı odamıza üye olmaya ve oda organlarında görev almaya çağırdı.

şuBELERİmİZDEN



29

ANTALYA
Antalya Expo Center’de 19–21 Mart 2009 tarihleri arasında düzenlenen FreshAntalya sebze, meyve teknolojileri ve 
lojistik fuarına bir stant açarak katıldık. Standımızı ziyaret eden çok sayıda üyemiz Şube Başkanımız ve Yönetim 
Kurulu üyelerimizle sohbet etme imkânı buldular.
ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve Odamızın Yazmanı Fatih TAŞDÖĞEN, 4 Nisan 2009 tarihinde 
Şubemizi ziyaret ettiler. Ziyaretlerinde Şube Başkanımız Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu üyelerimizle gün-
demdeki mesleki konularımızı değerlendiren Dr. GÜNAYDIN, reçete yazma eğitimimizin kapanışına da katılarak 
kursiyerlerimize son gelişmelerle ilgili bir değerlendirme konuşması yaptı. 
1 Nisan–3 Haziran 2009 tarihlerinde Tarım İl Müdürlüğü’nde yapılan Toprak Koruma Kurulu Toplantılarına Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ katılarak kurula sunulan dosyaları Odamız adına değer-
lendirdi.
Tarım İl Müdürlüğü’nde 2 Nisan–25 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Gıda Güvenliği Eylem Kurulu Toplantıları-
na Şubemizi temsilen üyemiz Sakip ALTUNLİ katıldı.
Eşgüdüm Kurulu tarafından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yapılan baskıları kınamaya yönelik olarak 15 
Nisan 2009’da yapılan basın açıklamasına Şube Başkanımız Vahap TUNCER katıldı. Eşgüdüm Kurulu’nun 9 ve 
12 Haziran 2009 tarihlerinde Vakıf Zeytinliği ve Kemer/Kındıl Çeşme ve Göynük piknik alanlarıyla ilgili yaptığı 
açıklamalara da destek verdik.
ODA’mızın 17–19 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 41. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı’na ka-
tılım sağladık.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından değişiklik yapılmaya çalışılan 5176 sayılı gıda mevzuatı yasasından kay-
naklanacak hak kayıplarımıza karşı çıkmak amacıyla Ankara’da yapılacak basın açıklaması için sorumlu yönetici 
meslektaşlarımızla 21 Nisan 2009 tarihinde bir araya geldik. Konu ile ilgili olarak Şube Başkanımız Vahap TUN-
CER ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile katılımcı meslektaşlarımız görüş alışverişinde bulundular.
Serik ve Manavgat ilçelerindeki üyelerimizle 22 Nisan 2009 tarihinde bir toplantı gerçekleştirerek, Tarım ve Kö-
yişleri Bakanlığı tarafından yapılan bazı değişikliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın Gıda – Kimya Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği ile birlikte 26 Nisan 2009 tarihinde 
Ankara’da düzenlediği basın açıklamasına da üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Sorumlu yöneticilik, zirai mü-
cadele bayiliği, tarım danışmanlığı gibi daha birçok alanda mesleğimiz aleyhine geliştirilen Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı uygulamalarını protesto ettik. 
Şube Başkanımız Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 22 Nisan 2009 tarihinde Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı seçilen Çetin Osman BUDAK ile Meclis Başkanı seçilen meslektaşımız Ali Rıza AKINCI’yı 
ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.
28 Nisan 2009 tarihinde 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda Muratpaşa İlçesi Belediye Baş-
kanı seçilen Süleyman EVCİLMEN’i makamında ziyaret ettik. Ziyarete katılan Şube Başkanımız Vahap TUNCER 
ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Belediye Başkanı Süleyman EVCİLMEN’e başarılar dilediler.
Kumluca ve Finike ilçelerindeki üyelerimizle 30 Nisan 2009’da, Gazipaşa ilçemizdeki üyelerimizle 5 Mayıs 
2009’da; merkez ilçe ilaç bayilerimizle 9 Mayıs 2009’da; Alanya ilçesindeki üyelerimizle de 18 Mayıs 2009’da 
toplantı yaptık. Toplantılarda, Zirai İlaç Bayiliği ve Reçeteli İlaç Satımı konularını görüşerek, son günlerde yaşanan 
mesleki haklarımızın yok sayılmasına yönelik çalışmaları ele aldık.
“Bitki Koruma Ürünleri’nin Reçete ile Satılması” ile ilgili yönetmelik gereği Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayla-
rında 9 ayrı reçete yazma eğitimi düzenlendi. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan 440 meslektaşımız 
reçete yazma yetki belgesi almaya hak kazandı.
Şubemizde, 6–24 Nisan 2009 ve 25 Mayıs 2009–12 Haziran 2009 tarihleri arasında Tarımsal Yayım ve Danışman-
lık Eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim sonucunda 50 meslektaşımız Tarım Danışmanı olmaya hak kazandı.
Emeğin ve Emekçi’nin bayramı olan 1 Mayıs’ta alanlardaydık. İşçi ve memur sendikaları, çeşitli siyasi partiler 
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek Bayramı’na TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu pankartı altında katıldık. 
Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu AKM, Aspendos Salonu’nda 2 Mayıs 2009’da bahar konseri verdi. 
29 Mart yerel seçimleri sonucunda görevine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
AKAYDIN’ı 4 Mayıs 2009 tarihinde ziyaret ettik. Şube Başkanımız Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu üyeleri-
miz tarafından ziyaret edilen Sayın AKAYDIN’a görevinde başarı dileklerimizi ilettik.
19 Haziran 2009 tarihinde Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şube Binasının açılışına Şube Başkanımız Vahap 
TUNCER ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı.
Eşgüdüm Kurulu tarafından 22 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı ile ilgili top-
lantıda ODA’mızı Şube Yazmanımız Dr. Adnan ÖZÇELİK temsil etti.
18 Meslek Odaları Futbol Turnuvası’nda Şubemiz master takımı şampiyonu oldu. 
RADYO-TV 
Şube Başkanımız Vahap TUNCER, 4 Mayıs 2009 tarihinde Ege TV’de canlı yayına katılarak, Bitki Koruma Ürün-
lerinin Reçeteli satılması ile ilgili meslektaşlarımızın ve üreticilerin yaşadığı sıkıntıları ve çözüm yolunda Oda gö-
rüşlerimizi kamuoyuna aktardı. TUNCER, 8 Haziran 2009’da VTV’ye, 29 Haziran 2009’da da ART’ye açıklamalar 
yaptı. NTV’de 18 Haziran 2009 tarihinde canlı yayınlanan Yeşil Ekran programına konuk olan Şube Başkanımız 
Vahap TUNCER, rant 
uğruna elden çıkarıl-
maya çalışılan Kırcami 
Bölgesinin birinci sınıf 
tarım alanı olarak kal-
ması yönünde görüşleri-
mizi açıkladı.
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AYDIN
Şubemiz ve İl Tarım Müdürlüğü, İlimizdeki Bitki Koruma Ürünleri Bayileri ile bir toplantı dü-
zenledi. 2 Nisan 2009’da Aydın SMM Müşavirler Odası salonunda yapılan toplantıya 145 bayi 
katıldı. Şube Başkanımız Galip ORHAN toplantıda, bitki koruma alanındaki yönetmeliklere yö-
nelik ODA’mız görüşünü katılımcılara aktardı ve soruları yanıtladı.

2009 yılı kamulaştırma Bilirkişileri yılın ilk üç ayındaki uygulamaları değerlendirmek üzere 
11 Nisan 2009’da şubemizde toplandı. Toplantıda ilk üç aylık çalışmalarda görülen aksaklıklar, 
mahkemelerin davranışları ve havuz uygulamaları gözden geçirildi. 

Şubemizde 13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 3 üncüsü düzenlenen Tarımsal Danışmanlık Eği-
timi 1 Mayıs günü yapılan sınavla sona erdi. Eğitime katılan 18 Ziraat Mühendisi ve 4 veteriner 
hekimin tamamı sertifika almaya hak kazandı.

İlimizde ilk kez düzenlenen Bitki Koruma Ürünlerinde Reçeteli Satış Eğitimi 13-18 Nisan 2009 
tarihleri arasında Aydın Ziraat Odası toplantı salonunda yapıldı. Eğitimin sonunda yapılan sınava 
katılan 39 meslektaşımızın tamamı başarılı olarak, belge almaya hak kazandı.

BALIKEsİR
Balıkesir İKK aylık toplantısı 2 Nisan 2009’da Şubemiz Toplantı salonunda yapıldı.

ODA’mızın sorumlu yöneticiliğe yönelik olarak düzenlediği etkinliğe ve TBMM ziyaretine katıl-
dık. Etkinlikte Şubemizi Yönetim Kurulu üyemiz Şükrü YARIŞ temsil etti.

Elektrik Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesinin 10 Nisan 2009’da düzenlediği “Cumhuriyet Ka-
zanımları” Paneline katıldık.

Atatürkçü Düşünce Derneğinin Atatürk Anıtı önünde 15 Nisan 2009’da yaptığı basın açıklama-
sına destek verdik.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın sorumlu yöneticiliğin kaldırılmasına yönelik girişimine karşı 
imza kampanyası başlattık. Ayrıca üyelerimize bilgi mesajı gönderdik. Genel Merkezimizin 26 
Nisan 2009’da Ankara’da düzenlediği basın açıklamasına da üyelerimizle birlikte katılım sağla-
dık.

17 Nisan 2009’da Köy Enstitüleri “Eğitim Anlayışı, Çevre Eğitimi ve Çevre Sorunları” konulu 
Panele katıldık.

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Eğitimi, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 
Şubemizin 20 üyesiyle 4 Mayıs 2009’da başladı.

Çevre Platformu Yürütme Kurulu, 20 Mayıs 2009’da Şubemizde toplantı yaptı. Platformun Balı-
kesir Barosu’nda 21 Mayıs 2009’da yaptığı toplantıya da katılım sağladık.

Zeytincilik Yasasının 20. maddesinde yapılması planlanan değişiklik için üç Milletvekili tarafından verilen yasa teklifinin Balıkesir körfez ilçe-
lerinde getireceği olumsuz etkileri değerlendirmek üzere 28 Mayıs 2009’da Akçay beldesinde GÜMÇET tarafından tertiplenen Panele katılarak, 
görüş bildirdik.

Çevre Platformu olarak 3 Haziran 2009’da “Çevre ve Dünya” konulu panele katıldık.

Toprak Koruma Kurulu’nun 4 Haziran 2009 tarihli toplantısında kurul gündemine gelen konuları, ODA’mız adına değerlendirdik.

Şubemiz, Kimya Mühendisleri Odası ve Baro ile ortaklaşa olarak 9 Haziran 2009’da “Dünyada ve Türkiye’de Çevre Sorunları ve Politikaları” 
konulu bir panel düzenledi. Panele, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA,  ZMO İstanbul Şube Başkanı Ahmet ATALIK ve ZMO 
Bursa Şube Başkanı İlhan DEMİRÖZ katıldı.

çANAKKALE
Şubemiz, 30 Mart-3 Nisan 2009 ile 27 Nisan-1 Mayıs 2009 tarihleri arasında 2 kez Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Eğitimi düzenledi. 
İlkine 32, ikincisine de 39 kişi olmak üzere toplam 71 meslektaşımızın katıldığı eğitimler sonucunda yapılan sınavda, 66 meslektaşımız başarılı 
olarak yeterlilik belgesi almıştır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimlerimizin üçüncüsü 6-25 Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Çanakkale’de gelenekselleştirdiğimiz rozet takma töreninin ikincisi 8 Mayıs 2009’da ODA 
Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN’ın katılımıyla yapıldı. Tören öncesi sayın Başkanımız 
tarafından “Türkiye’de Tarım, Ziraat Mühendisliği ve Su Ürünleri Mühendisliği” konulu kon-
ferans verildi. Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ Şube Başkan-
larımız ile çok sayıda konuğun katıldığı törende yeni mezun Ziraat Mühendisi ve Su Ürünleri 
Mühendislerine ODA rozeti takıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanında geniş katılımlı basın açık-
laması yapıldı. Şubemizin aktif görev aldığı etkinlikte basın açıklaması Başkanımız Hicri NALBANT tarafından okundu. Açıklamada özel-
likle Kazdağları’ndaki altın madeni işletmeciliği, ilimize son dönemde kurulmaya çalışılan termik santraller, tersaneler ile tarım alanlarının 
etkilenmeleri gündeme getirildi.

Dönem içinde tarım ve diğer konularla ilgili Odamız görüşleri ilimizde yayın yapan televizyon ve yerel gazeteler aracılığıyla kamuoyu ile 
paylaşıldı.
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BuRsA
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 14 Nisan 2009 günü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan TUNCEL’in davetlisi olarak gittikleri top-
lantıda, bölüm öğrencilerine Oda’mızı tanıttı. Şube Başkanımız İlhan DEMİRÖZ, öğrenci-
lere Şubemizin kuruluşundan bugüne kadar gelinen nokta ve yapılan faaliyetleri anlattı.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitiminin beşincisi, 20 Nisan  - 8 Mayıs 2009 tarihleri 
arasında tamamlandı. Yapılan sınavda tüm katılımcılarımız başarılı olarak, Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık Sertifikasını almaya hak kazandılar.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube binasında 22 Nisan 2009 günü gıda 
işletmelerinde sorumlu yöneticilik yapan mühendislere yönelik bir bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Yavuz KAYA konuşmacı olarak 
katılarak, ODA’mız görüşlerini aktardı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Oda-
sı ile Tüketici Hakları Derneği tarafından Ankara’da 26 Nisan 2009 günü düzenlenen basın 
açıklamasına üyelerimizle birlikte katılım sağlandı. Sorumlu yöneticilik, zirai mücadele 
bayiliği, tarım danışmanlığı gibi birçok konuda mesleğimiz aleyhine geliştirilen Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı uygulamaları protesto edildi. 

Şube Başkanımız İlhan DEMİRÖZ 28 Nisan 2009 günü Olay TV’de yayınlanan “Gün-
dem Ekonomi” ve “Ekonomik Forum” programlarına konuk oldu. DEMİRÖZ, Odamız 
çalışmaları, Reçete Yazma Uygulamaları ve Tarımsal Yayım Danışmanlık Eğitimleri gibi 
birçok konudaki soruları yanıtladı.

Şube Başkanımız İlhan DEMİRÖZ yoğun çalışmaları nedeniyle TMMOB Bursa İl Koor-
dinasyon Kurulu (İKK) Sekreterliği görevinden ayrılarak görevi TMMOB Elektrik Mü-
hendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Erdal AKTUĞ’a devretti. TMMOB Bursa İl Koor-
dinasyon Kurulu (İKK) Bileşenlerinin temsilcilerinin de katıldığı devir teslim töreninde, 
görevi sırasındaki çalışmalarından dolayı Şube Başkanımız İlhan DEMİRÖZ’e teşekkür 
plaketi verildi.

TMMOB Bursa İKK pankartı arkasında toplanan TMMOB’a bağlı Oda üyeleri, yöneti-
cileri ve emek bileşenleri 1 Mayıs’ı Şehre küstü Meydanında kutladı. “8 saatlik günlük 
çalışma süresini 7 saate düşürme” talebinin öne çıktığı miting, yağan yağmura rağmen 
coşku doluydu. Halayların çekildiği, konuşmaların yapıldığı, sloganlar atıldığı kutlamalar 
olaysız bir şekilde sona erdi.

Ziraat Odası Başkanları 29 Mayıs 2009 günü Şube Başkanımız İlhan DEMİRÖZ’ü ziyaret 
ettiler. Oda Başkanları ile tarım ve tarımda yaşanan sorunların neler olduğu, çözüm yolla-
rının neler olabileceği gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. 

TMMOB Bursa İKK’nın  21. Geleneksel Futbol Turnuvası’na katılım sağladık.

Bağımsız Anadolu Hareketi Derneğinin temsilcileri 3 Haziran 2009 günü Şubemizi ziyaret 
ederek, Başkanımız İlhan DEMİRÖZ ile görüş alışverişinde bulundular. Şube Başkanımız 
ziyarette, Odamız ve Oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Şubemizce Mustafakemalpaşa İnatlar Köyünde, AFÖ Enerji tarafından yapılmak istenen 
Endüstriyel- Tıbbi Atık Bertaraf ve Atıktan Enerji Dönüşüm Tesisi plan değişikliği için 
itiraz edildi. İl Genel Meclisinin 5 Haziran 2009 tarihinde yapılan toplantısında itirazımız 
kabul edilmiş ve Mustafakemalpaşa İnatlar Köyünde, AFÖ Enerji tarafından yapılmak is-
tenen Endüstriyel- Tıbbi Atık Bertaraf ve Atıktan Enerji Dönüşüm Tesisin yapılmasından 
vazgeçilmiştir. Şube Başkanımız İlhan DEMİRÖZ 11 ve 25 Haziran 2009 tarihlerinde Line 
TV’de yayınlanan “Tarladan Sofraya” programına konuk oldu.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2008-2009 yılı mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleş-
tirildi. Fethiye Kültür Merkezinde 30 Haziran 2009 günü yapılan mezuniyet törenine Şube 
Başkanımız İlhan DEMİRÖZ ve Yönetim Kurulu üyemizden Dr. Salim ERBAŞ, Doç. Dr. 
Ertuğrul AKSOY ve Dr. Erkan YASLIOĞLU katıldı. Dereceye giren yeni meslektaşlarımı-
za hediyeleri Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından verildi.

şuBELERİmİZDEN
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DENİZLİ
Şubemizde, 22 Mart 2009’da Zirai İlaç Bayii ve Tarım Danışmanı üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı ya-
pıldı. Söz konusu toplantıda Şube Başkanımız İbrahim GÜR, zirai mücadele ilaçlarının reçeteli satışı ve tarımsal 
danışmanlık uygulamalarına ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aktardı. Toplantıya Bitki Koruma Şube Müdürü de 
katıldı. Şube Başkanımız, ilkokul 4.sınıf öğrencilerine, 23 Mart 2009 tarihinde “Küresel Isınma” konusunda 
konferans verdi.  Denizli ve Aydın Şube Başkanlarımız, 6 Nisan 2009’da EGE TV’nin “SEKTÖR” progra-
mına konuk olarak, tarım politikalarına ilişkin Odamız görüş ve önerilerini kamuoyuna aktardılar. Şubemizin 
VII. dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı 12 Nisan 2009’da yapıldı. Toplantıda Şube Başkanımız İbrahim 
GÜR, katılımcı üyelerimize, tarımsal danışmanlık, reçete yazma ve sorumlu yöneticilik konularında son ge-
lişmeleri aktardı. Ayrıca toplantıda, tarımsal projeler ve seracılık konularında Şubemizin eğitim düzenlemesi 
kararlaştırıldı. Şubemizde 20-24 Nisan 2009 tarihleri arasında düzenlenen Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli 
Satış Eğitimi 25 Nisan 2009 tarihinde yapılan sınavla tamamlandı. 40 kişinin katıldığı eğitim sonucunda 
yapılan sınavda 38 üyemiz başarılı oldu.

İlimizde gerçekleştirilen 1 Mayıs Emekçi Bayramına üyelerimizle birlikte, TMMOB Denizli İl Koordinasyon 
Kurulu pankartı altında katılım sağladık. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden 
bir öğretim üyesi ve 25 öğrenciden oluşan grup, 13 Mayıs 2009 tarihinde ilimize teknik bir gezi düzenledi. 
Jeotermal sera alanları, bağ ve şarap işletmelerini gezen gruba, il tarımıyla ilgili bilgi verdik. Şubemiz Yö-
netim Kurulu olarak 15 Mayıs 2009 tarihinde Güney, Buldan ve Sarayköy ilçelerinde bulunan üyelerimizi 
ziyaret ettik. Ziyaretlerde üyelerimize, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı, 
Reçete Yazma ve Tarım Danışmanlığı konularında son gelişmeler hakkında bilgi verdik. Şube Yönetim Ku-
rulu üyelerimiz, 23 Mayıs 2009 tarihinde ilimiz Acıpayam ilçesindeki, 31 Mayıs 2009 tarihinde de Çivril 
ilçemizdeki üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaretlerde üyelerimize Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu Tasarısı, BKÜ Reçete Yazma, Tarım Danışmanlığı konularındaki son gelişmeler ve Odamız 
çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Şubemizce, 6-7 Haziran tarihlerinde, üyelerimize yönelik olarak “Sulama Sistemleri Projelendirme Eğitimi” 
düzenlendi. Eğitimi, Aydın Şube Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Nedim BARIŞ verdi. Eğitim, katılımcı 
üyelerimiz tarafından başarılı ve yeterli bulundu. Şubemizce, 25 Mayıs-12 Haziran 2009 tarihleri arasında 
düzenlenen ve IV.Grup Tarımsal Yayım Danışmanlık Eğitimi, 12 Haziran 2009 tarihinde yapılan sınavla 
tamamlandı. Söz konusu eğitime katılan 21 kursiyer, yapılan sınavda başarılık olarak Tarım Danışmanı Serti-
fikası almaya hak kazandı. 13 Haziran 2009 tarihinde, ilimiz Çal Ziraat Odasında, Denizli ve tüm ilçe Ziraat 
Odaları Başkan ve Yöneticilerin katıldığı toplantıda Şube Başkanımız Odamız ve Şubemizin görüşlerini 
katılımcılara aktardı.

IV. Grup Tarım Danışmanlık Eğitimine katılan üyelerimiz, ilimiz merkeze bağlı polikültür tarımın yapıldığı 
Kocadere köyünü Pilot Köy ilan etmişlerdir. Danışman üyelerimizin bilgi ve görüşlerini arttırmak amaçlı 
bu etkinlik için üreticilerimizin yoğun olarak katıldığı köyde toplantı gerçekleştirildi. Üreticilerimizin bek-
lentilerine ilişkin anketler yapıldı. Ayrıca üreticilerimize, konu uzmanı üyelerimizin de katılımıyla tarım da-
nışmanı üyelerimizin bir yıl ücretsiz danışmanlık yapması kararlaştırıldı.Kocadere Köyü’nde 17 Haziran 
2009’da Şube Başkanımızın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, üreticilerimizin soruları yanıtlandı ve 
bundan sonra yapılması gerekenler konusunda (mevcut sorunlar ve fırsatlar da göz önüne alınarak) bir yıllık 
yol haritası hazırlandı. Tüm üreticiler ve köy heyeti toplantı ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler. Şube 
Yönetim Kurulumuz, 25 Mayıs 2009 tarihinde Denizli İl Özel İdaresi Başkanı Halil PEKDEMİR’i ziyaret 
etti. Ziyarette Denizli tarımına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

şuBELERİmİZDEN

ERZuRum
Şube Başkanımız Okan DEMİR, 20 Nisan 2009 tarihinde Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen 
Ziraat Mühendisliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını konulu konferansa konuşmacı olarak katılarak, öğrencilere bilgi verdi.

Bilirkişilerimizle 10 Nisan 2009 tarihinde bir toplantı düzenlenerek sezon hakkında değerlendirme yapıldı ve uygulamalar konusunda bilgi 
aktarıldı. 

Yeni dönemde ilimiz ilçelerinden Tortum ve İspir’e yeni atanan hakimlere Şube Başkanımız Okan DEMİR, Şube Saymanımız Kenan BARİK 
ve Şube Yazmanımız Adem Yavuz SÖNMEZ tarafından ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde, bilirkişilik uygulamaları konusunda bilgi alışverişi 
yapıldı ve ODA’mız uygulamaları anlatıldı. 

29 Mart 2009 yerel seçimleri sonrası yeni seçilen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunarak, ODA’mız görüşlerini aktardık.

Ocak, Şubat ve Mart 2009 aylarında Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Rafet ASLANTAŞ Erzurum ilçelerinde Meyvecilik Uygula-
maları konulu eğitim programlarına katılarak, yöre çiftçilerini konu ile ilgili bilgilendirdi. 

Şube Başkanımız Okan DEMİR, 8 ve 15 Mayıs 2009 tarihlerinde, 2010 yılında Erzurum’da düzenlenecek olan Ulusal Organik Tarım Sempoz-
yumu hazırlık toplantılarına katıldı. Kongre Düzenleme Kurulu’nda Şubemiz de yer alarak ilerleyen süreçte gerekli katkıda bulunacaktır. 

Erzurum-Erzincan-Bayburt İlleri Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2. toplantısı 2 Haziran 2009 tarihinde Bayburt’ta gerçekleştirildi. Toplan-
tıda, Kalkınma Kurulu tabii üyesi olan Şubemizi temsilen Şube Başkanımız Okan DEMİR yer aldı.

17 Haziran 1919 Erzurum Vilayet Kongresi yıldönümü nedeniyle aynı isimle düzenlenen konferansa Şube Başkanımız Okan DEMİR katıldı. 
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DİYARBAKIR
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte Batman İl Koordinasyon Kurulu’nun 15 Mart 2009 tarihinde Bat-
man İnşaat Mühendisleri  Odası Temsilciliğinde düzenlediği “Batman Kent Sempozyumu” hazırlık  toplantısına  
Şube Başkanımız Mervan KAYA ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Aydın TEKEŞ ve Fatma ESMER  katıldı. Top-
lantıda 24-25-26 Nisan  2009 tarihinde yapılacak olan Diyarbakır Kent Sempozyumu hakkında bilgiler paylaşıldı. 
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu olarak Batman Kent Sempozyumuna her türlü desteğin verileceği belirtildi. 
Toplantının ikinci bölümünde ise Demokratik Toplum Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın  Necdet ATALAY  
TMMOB bileşenlerini ziyaret etti. Ziyareti sırasında kendisinin de bir TMMOB üyesi olduğunu ve TMMOB’nin 
Kent için önemini ve hassasiyetlerini bildiğini ve kentin geleceği hakkındaki bütün kararlarda TMMOB’nin aktif 
yer alması gerektiğini dile getirdi.
Şubemizde 11 Nisan 2009’da “Kuraklık ve Tarımsal Su Yönetimi, Güneş Enerjisi ve Tarımda Kullanımı” ile ilgili 
seminer düzenlendi. Seminer Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Öner ÇETİN, 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa EYLEN ve Arş. Gör. Neşe ÜZEN tarafından verildi.
TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi 14-19 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan “Tarım Hayvancılık 2009” 
fuarında Diyarbakır Ziraat Mühendisleri Odası olarak  stant açtık. Odamız yayınlarının bulunduğu standımıza üye-
lerimiz ve çiftçiler yoğun  ilgi gösterdiler. Standımızda GZMO öğrenci temsilcilerimiz görev alarak desteklerini 
sundular.
İstanbul’da 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 41. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısına Şube Baş-
kanımız Mervan KAYA, Şube 2. Başkanımız Celal ÇELİK, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Aydın TEKEŞ, Akif KA-
RAKOYUNLU ve Fatma ESMER katıldı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından değişiklikler yapılmaya çalışılan 5179 sayılı Gıda Mevzuatı ile gıda sorum-
lu yöneticiliği yapan meslektaşlarımızın haklarının yok sayılmasına yönelik uygulamalar, bitki koruma ürünlerinin 
reçeteli satılması ve zirai ilaç bayilerinin sorunlarının ele alındığı toplantıda, 26 Nisan 2009 Pazar günü yapılacak 
basın açıklamasına katılım ve mesleki haklarımıza sahip çıkmamız gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulun-
du.
Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve  Tüketici Hakları Derneği ta-
rafından 26 Nisan 2009 Pazar günü Ankara’da düzenlenen basın açıklamasına katıldık. Diyarbakır Şube Başkanlığı 
ve Mardin  İl Temsilciliği ile birlikte özel  otobüsle Ankara’ya gelen yaklaşık 50 kadar üyemiz sorumlu yöneticilik, 
zirai mücadele bayiliği, tarım danışmanlığı gibi birçok konuda mesleğimiz aleyhine çalışmalarda bulunan  Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nın uygulamalarını protesto etti. Oda Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN tarafından okunan 
basın  açıklamasından sonra Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne siyah çelenk bırakıldı. TMMOB Diyarbakır 
İKK Bileşenlerini oluşturan Odaların yönetici, temsilcileri ve üyelerinden oluşan geniş bir kitle ile Diyarbakır Dağ-
kapı meydanında düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katıldık. 2. Dönem Tarımsal Danışmanlık Eğitimine katılan 
üyelerimizin sertifikaları, 3 Mayıs 2009   günü şubemizde törenle verildi.
Şube Başkanımız Mervan KAYA,  29 Mayıs 2009 tarihinde  Hayat TV ile yaptığı  röportajda “Mayınlı arazilerin 
mayınları temizleyecek olan yabancı şirketlere kiralanması, bölge ve bölge insanının yararına değildir” dedi. Şube-
mizce 8-12 Haziran tarihleri arasında “Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Eğitimi” düzenlendi. Şubemizde 22 

Haziran-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi düzenlendi. Eğitim, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Hacer ÇELİK ATEŞ, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar 
AKTAŞ ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Dr. Atilla KESKİN tarafından verildi.

şuBELERİmİZDEN

gAZİANTEp
Şube Başkanımız Ahmet Faruk DEMİR’in mayınlı araziler ile ilgili açıklaması basında geniş 
yer buldu. Basın açıklamasına Cumhuriyet Okurları, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan 
ve yöneticileri de katılarak destek verdi. Şubemizin düzenlediği Bitki Koruma Ürünleri 
Reçete Yazma Eğitimi 20-24 Nisan 2009 tarihleri arasında TMMOB Makine Mühendisleri 
Odası Gaziantep Şube Başkanlığı Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. Şube Başkanımız Ah-
met Faruk DEMİR‘ in açılış konuşması ile başlayan eğitim, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Cafer MART, 
Doç. Dr. Nihat TURSUN, Doç. Dr. Ali Arda IŞIKER, Doç. Dr. Hasan TUNAZ, Yrd. Doç. 
Dr. Murat ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇETİNTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Yaşar ALPTEKİN 
tarafından verildi. 40 meslektaşımızın katıldığı eğitim 28 Nisan 2009 günü yapılan sınavla 
tamamlandı.

Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Tü-
ketici Hakları Derneği tarafından 26 Nisan 2009 Pazar günü Ankara‘da düzenlenen basın 
açıklamasına Şube üyelerimizle birlikte katıldık. Gaziantep Şube Başkanlığımızca tutulan 
otobüsle Ankara‘ya gelen Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve meslektaşlarımızla sorumlu 
yöneticilik, zirai mücadele bayiliği, tarım danışmanlığı gibi birçok konuda mesleğimiz aley-
hine çalışmalarda bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın uygulamalarını protesto ettik.
Şube Başkanımız, Dünya Süt Günü, Dünya Çiftçiler Günü ve anız yakılmasıyla ilgili basın 
açıklamaları yaptı.

Şube Başkanımız Ahmet Faruk DEMİR Ulusal Kanal canlı yayın programına katılarak, ma-
yınlı arazilerle ilgili ODA görüşlerimizi dile getirdi. Kilis İl Temsilcimiz Erdoğan AVCI, 
Şube Başkanımız Ahmet Faruk DEMİR’i ziyaret etti. Ziyarette,  “Mayınlı Alanların Tarıma 
Kazandırılması” hakkındaki basın açıklaması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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şuBELERİmİZDEN

İsTANBuL
Bileşeni olduğumuz Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu etkinlikleri kapsamında 21 Mart 2009 günü Yıldız Teknik Üniversitesi’nde su 
konulu film gösterimleri ve sergiler düzenlendi. Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu’nun 22 Mart 2009 günü Beşiktaş meydanında yap-
tığı ve Dünya Su Forumu’nun bir kez daha protesto edildiği basın açıklamasına katılım sağladık. Basın açıklamasının ardından Yıldız Teknik 
Üniversitesi’ndeki film gösterimi sonrasında platformun strateji toplantısı yapılarak geleceğe yönelik eylem kararları görüşüldü.

2009/I. dönem Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimimiz Şube eğitim salonumuzda 23 Mart 2009 tarihinde Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK’ın açılış konuşmasıyla başladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Ziya YURTTAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Tecer ATSAN tarafından verilen eği-
timimiz 11 Nisan 2009 tarihinde yapılan sınavla sona erdi. Eğitime devam ederek sınava 
girme hakkı kazanan 23 meslektaşımızın 22’si sınavda başarı gösterdi.

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri tarafından 14 Nisan 2009 tarihinde düzenlenen konferansta 
Şube Başkanımız Ahmet ATALIK “Türkiye’nin Su Politikası” konulu bir sunum yaptı. 

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin olarak 15 Nisan 2009 ta-
rihinde Taksim Gezi Parkı girişinde bir basın açıklaması yaptı. TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet SOĞANCI, DİSK Genel Başkanı Süleyman ÇELEBİ, KESK Genel 
Başkanı Sami EVREN, TTB Merkez Konseyi Başkanı Gencay GÜRSOY, sendika, emek 
ve meslek örgütlerinden yöneticilerin yer aldığı açıklamaya Şube II. Başkanımız Yıldırım 
DERYA katılım sağladı.

Halk sağlığını ve kamu yararını ciddi biçimde ihlal eden, mesleğimizin kazanılmış hakları-
nı hiçe sayan Bakanlık uygulamalarına karşı 26 Nisan 2009 tarihinde Ankara’da TMMOB 
Ziraat, Gıda, Kimya Mühendisleri Odası ile Tüketici Hakları Derneği tarafından düzenle-
nen basın açıklamasına üyelerimizle birlikte katılım sağladık.

27 Nisan-1 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılan 2009/I. grup Bitki Koruma Ürünleri Re-
çete Yazma Eğitimimiz Şube Başkanımız Ahmet ATALIK’ın açılış konuşması ile başladı. 
Şube Eğitim Salonumuzda 40 meslektaşımızın katılımıyla yapılan eğitimimiz Süleyman 
Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İs-
mail KARACA, Doç. Dr. Recep AY, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali SÖĞÜT ve Yrd. Doç. Dr. 
Evrim ARICI tarafından verildi. 2 Mayıs 2009 günü yapılan sınava 40 üyemiz katıldı ve 
38 üyemiz başarılı oldu.

TMMOB Gıda ve Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubeleri ile 5 Mayıs 2009 tarihin-
de ortak toplantı düzenledik. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 
Taslağı kapsamında gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunun değerlendirildiği toplantıda 
sorumlu yöneticilik müessesesinin kaldırılması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar üze-
rine çalışma yapılması ve sonuçlarının 16 Mayıs 2009 tarihinde Kadıköy’de kamuoyu ile 
paylaşılması kararına varıldı.

Koza Altın İşletmeleri AŞ’nin TMMOB’ye ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI’ya açtığı tazminat davası 7 Mayıs 2009 günü İstanbul 4. Asliye Hukuk Mah-
kemesinde görüldü. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI imzasıyla 24 
Şubat 2009 tarihinde yapılan “Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına 
Son Verilmelidir” başlıklı yazılı basın açıklaması nedeniyle açılan dava 7 Temmuz 2009 
tarihine ertelendi. Mahkeme sürecine ve sonrasında yapılan basın açıklamasında Şube 
Başkanımız Ahmet ATALIK, II. Başkanımız Yıldırım DERYA ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
İsmail Nuri ADIGÜZEL katılım sağladı.

Yeni Gıda Yasası Taslağı ile ilgili olarak Kimya ve Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şu-
beleri ile 12 Mayıs 2009 günü Şube toplantı salonumuzda bir araya geldik. Konuyla ilgili 
olarak 16 Mayıs 2009 tarihinde ODA’larla ortak düzenleyeceğimiz kitlesel basın açıkla-
masının son hazırlıkları gözden geçirildi. 

Gıda işletmelerinde sorumlu yöneticilik yapan üyelerimizle 13 Mayıs 2009 günü Şubemiz-
de bilgilendirme toplantısı yaptık. 

TMMOB Ziraat-Gıda ve Kimya Mühendisleri Odalarının İstanbul Şubeleri olarak 16 Ma-
yıs 2009 günü Kadıköy’de kitlesel basın açıklaması yaptık. Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı’nın gıda güvenliği, halk sağlığı ve 15 bin üyemizin 
işsiz kalmasına yönelik kısımlarını ve taleplerimizi içeren açıklamamız TMMOB İstanbul 
İKK sekreterimiz Tores DİNÇÖZ tarafından kamuoyuna sunuldu. Basın açıklamasına çok 
sayıda üyemiz katılım sağladı.

İktisat Dergisi’nin “Su” sayısıyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde 
27 Mayıs 2009 tarihinde yapılan toplantıya Şube Başkanımız Ahmet ATALIK katıldı. 

Şubemizde 1-19 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılan 2009/II. dönem Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık Eğitimimiz Şube Başkanımız Ahmet ATALIK’ın açılış konuşması ile baş-
ladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ziya YURTTAŞ ve 
Yrd. Doç. Dr. Tecer ATASAN ile Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. İsmet BOZ tarafından verilen eğitime 21 üyemiz katıldı. Eğitim 20 Haziran 2009 
günü yapılan sınavla sona erdi. Sınava giren tüm meslektaşlarımız başarılı oldu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi, Balıkesir Barosu, TMMOB Kimya 
Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilciliği, TMMOB Balıkesir İKK tarafından Dünya Çev-
re Günü ve Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen “Çevre Sorunları ve Politikaları” paneli 
9 Haziran 2009 günü Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salo-
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Sorumlu yöneticilik yapan üyelerimiz ile yapılan top-
lantıda  “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve 
Yem Kanunu Tasarısı Taslağı” tartışılarak, Oda Genel 
Merkezimizce yapılması planlanan imza kampanyası-
nın geniş katılım ile gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Ankara’da 26 Nisan 2009 Pazar günü düzenlenen 
kitlesel basın açıklamasına, 15 üyemiz ile katılarak 
destek verdik.

OGÜ Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği seçimi 9 
Mayıs 2009 tarihinde Şube Binamızda yapıldı. Seçim-

lerde; temsilciliğe Gizem ES, Temsilci Yardımcılığına Timuçin ERTÜRK ve Temsilcilik 
Üyeliğine Mustafa YOĞUN seçildi.

Bitki Koruma Ürünleri Reçeteli Satış Eğitimi 18-23 Mayıs 2009 tarihleri arasında Şube 
Eğitim Merkezimizde yapıldı. Eğitim Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü Öğretim Görevlileri Prof. Dr. İsmail KARACA, Prof. Dr. Bülent 
YAŞAR ve Yar. Doç. Dr. Ş. Evrim ARICI tarafından verildi. 32 üyemizin katıldığı eğitim 
sonucunda yapılan sınavda 28 üyemiz sertifika almaya hak kazandı.

Uludere Köy Derneğinin başvurusu üzerine ilimiz Merkez İlçe Uludere Köyünde arazi 
kullanım etüdü yapıldı. Çalışmaya Şube Başkanı Yusuf KIZILDAĞ, Şubemiz Toprak Ko-
ruma Kurulu Üyesi Seval BAKIR ve Şubemiz Yazmanı VE Toprak Koruma Kurulu TEMA 
Temsilcisi M. Turgut ÇETİNEL katıldı. Yapılan etüt ile ilgili değerlendirme yapıldıktan 
sonra konu Tarım İl Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

Şubemiz tarafından 8-26 Haziran 2009 tarihleri arasında “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Eğitimi” düzenlendi.

18/23 Mayıs 2009 tarihlerinde Şubemiz Meslek İçi Eğitim Merkezince düzenlenen Bitki 
Koruma Ürünleri Reçeteli Satış Eğitimine katılarak yeterlilik belgesi almaya hak kazanan 
28 üyemize; belgeleri Odamızda düzenlenen törenle Şube Başkanımız Yusuf KIZILDAĞ 
tarafından verildi.
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nunda yapıldı. Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 
Panele konuşmacı olarak katıldı.

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, Üreti-Yorum 
Kollektifi tarafından 11 Haziran 2009 günü dü-
zenlenen Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 
paneline katıldı. 

İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 12 Ha-
ziran 2009’da Kırklareli Kent Sempozyumu’nda, 
“Tarım ve Kent İlişkisi” konulu bir sunum yaptı. 
ODA II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER ise 
sempozyumun “Bölge Planları ve Kentin İmar 

Sorunları” konulu III. oturumunu yönetti. Kapanış konuşmasını Kırklareli Temsilcimiz Dr. Erol 
ÖZKAN’ın yaptığı sempozyuma Edirne Temsilcimiz Sabahattin YILDIRIM’ın yanı sıra çok sa-
yıda üyemiz katılım sağladı.

Şubemiz GDO’ya Hayır Platformu İstanbul bileşenlerinin bir araya gelmeleri ve çalışmalarını 
devam ettirmeleri konusunda önderlik etmektedir.

Radyo ve TV 

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, 24 ve 28 Mart 2009 tarihlerinde Ulusal Kanal’ın yayınına 
katılarak,  ülkemizin su politikası ve Dünya Su Forumu konusunda bilgiler verdi. Kanal B tele-
vizyonunda 4 Nisan 2009 tarihinde yayınlanan “İmar Dosyası” programında Dünya Su Forumu 
değerlendirildi. Programa Şube Başkanımız Ahmet ATALIK konuk oldu. ATALIK 15, 29 Mayıs 
ve 3 Haziran 2009 tarihlerinde Kanal BİZ TV’nin yayınına katıldı. Şube Başkanımız Ahmet 
ATALIK 26 Mayıs 2009 günü CNN Türk televizyonunda 5N1K programına katılarak, mayın-
lı araziler konusunda ODA’mız görüşlerini aktardı. ATV’de 25 Haziran 2009 günü yayınlanan 
“Gürkan Zenginle Arayış” programında Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) konusu iş-
lendi. Programa konuk olan Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, ODA’mız görüşlerini dile getirdi. 
Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 3 Haziran 2009 günü CNBC-E TV “Son Baskı” programına 
konuk olarak, GDO’lu ürünler konusunda görüşlerimizi aktardı. Şube Başkanımız Ahmet ATA-
LIK 23 Haziran 2009 günü Hayat TV’de yayınlanan “Serbest Kürsü” programına konuk oldu. 
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İZmİR
29 Mart Yerel Seçimlerinde Bornova Belediye Başkanlığı’na seçilen Şube Başkanımız Prof. Dr. Kamil 
Okyay SINDIR’ı 2 Nisan 2009 günü Yönetim Kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte ziyaret 
ettik. Ziyarette Başkanımıza içten başarı dileklerimizi ilettik.
Oda Genel Merkezimizde 3 Nisan 2009 günü yapılan “Veterinerlik, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Yasa 
Tasarısı”, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satışı, Verilen Eğitimlerin programlanması ve Tarımsal 
Danışmanlık Sistemi gündemleriyle yapılan toplantıya Şube II. Başkanımız Ahmet TOMAR ve Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Ferdan ÇİFTÇİ katıldı. Aynı gün TBMM’nde CHP Grup Başkan Vekili Hakkı 
Süha OKAY ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay VURAL ziyaret edilerek  “Veterinerlik, Bitki sağlığı, 
Gıda ve Yem Yasa Tasarısı” ile ilgili itirazlarımız ve görüşlerimiz doğrultusunda destek istendi.
4 Nisan 2009 günü Ankara’da İMO Teoman ÖZTÜRK Salonunda yapılan TMMOB 40. Dönem II. Da-
nışma Kurulu Toplantısına Şube II.Başkanımız Ahmet TOMAR ve Şube Yönetim Kurulu Üyemiz İzmir 
İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ katılmıştır.Toplantıda söz alan ÇİFTÇİ gündemdeki konularla ilgili gö-
rüşlerini aktardı.
Şubemizce 23-28 Mart, 31 Mart-4 Nisan, 29 Nisan-3 Mayıs, 11-15 Mayıs ve 18-22 Mayıs 2009 tarihleri 
arasında 5 ayrı Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Eğitimi düzenlendi. Eğitimlerin açılışında Şube 
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, II. Başkanımız Ahmet TOMAR ve İzmir İl Tarım Müdürlüğü Bitki Koruma 
Şube Müdürü Halit FAHRALIOĞLU, kursiyerlere seslendi. 5 günlük eğitim, EÜ Ziraat Fakültesi Bitki 
Koruma Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN, Doç. Dr. Enver DURMUŞOĞLU, 
Prof. Dr. Necip TOSUN, Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİRKAN, Yrd. Doç. Dr. Nedim ÇETİNKAYA, Yrd. 
Doç. Dr. Galip KAŞKAVALCI tarafından verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından yapılan sınavda 
başarılı olan meslektaşlarımıza sertifikaları verildi.
İstanbul Şubemizin ev sahipliğinde 17-19 Nisan 2009 tarihlerinde yapılan Odamız 41.Dönem III. Da-
nışma Kurulu’na, Oda Onur Kurulu Başkanımız Hüseyin Cahit EKER, Şube II. Başkanımız Ahmet TO-
MAR, Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Z.Vezan KARABULUT, Yönetim Kurulu yelerimiz Yrd. Doç. 
Dr. Raşit GURBET ve Ferdan ÇİFTÇİ katıldı.
Şubemizce 6-24 Nisan 2009 tarihleri arasında düzenlenen 6. Dönem Tarımsal Danışmanlık Eğitimi dü-
zenlendi. Eğitimin başlangıcında Yönetim Kurulu üyelerimiz Z. Vezan KARABULUT ve  Yrd. Doç. Dr. 
Raşit GURBET eğitime katılan meslektaşlarımıza eğitim ve oda çalışmalarımız hakkında kısa bilgiler 
verdi. E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Murat BOYACI ve Yrd. Doç. Dr. 
Buket KARATURHAN’ın ders verdiği eğitim sonunda yapılan sınavda tüm kursiyerler başarılı olarak Tarım Danışmanlığı Sertifikası almaya 
hak kazandılar.
Ziraat, Gıda ve Kimya Mühendisleri Odaları tarafından 26 Nisan 2009 günü Ankara’da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, Gıda, Bitki Koruma, 
Tarım danışmanlığı alanında yaptığı yeni düzenlemelere ilişkin yapılan kitlesel basın açıklamasına İzmir’den meslektaşlarımızla birlikte katıldık. 
Güvenpark’ta Oda Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN tarafından okunan basın açıklamasının ardından Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü-
ne Siyah Çelenk koyma töreni ile eylemimiz sona erdi.
Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi tarafından 
28 Nisan 2009 günü Şubemiz Eğitim binasında, 26 Nisan 2009 günü Ankara’da yaptığımız Halkın Sağlığı Oyuncak Değildir başlıklı basın açık-
lamasını İzmir basını ve kamuoyuyla paylaştık.
İzmir Gündoğdu Meydanı’nda TÜRK-İŞ Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İKK çağrıcılığında yapılacak 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Mitingi’ne çağrı için 28 Nisan 2009 günü Konak Kemeraltı girişinde ortak basın açıklaması yapıldı. Basın açıklama-
sına Yönetim Kurulu Üyemiz Ferdan ÇİFTÇİ katıldı.
Emekli meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz onları buluşturduğumuz Geleneksel Emekliler Bahar Buluşması 5 Mayıs 2009’da eğitim tesisi 
ve sosyal tesis amaçlı kullanmak üzere satın aldığımız yeni binamızda yapıldı.  Şube II. Başkanımız Ahmet TOMAR yaptığı konuşmada meslek-
taşlarımızla bir arada olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etti ve yaptığımız çalışmalar hakkında kısa bilgi verdi. Daha önce adına plaket 
hazırlattığımız ancak 50. Yıl plaket törenine katılamamış İlhan EYGİ ve  Yılmaz ÇETİN ağabeyimize, plaketlerini Şube II. Başkanımız Ahmet 
TOMAR ve Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT’tan aldılar. 
TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu çağrıcılığında organize edilen 
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Mitingi Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yapıldı. Mitinge diğer odalarımız ve üyelerimizle birlikte 
TMMOB İzmir İKK Pankartı altında kitlesel olarak katıldık. Mitingde TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Mustafa KUNDAKÇI, KESK İzmir Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü Dr. Ergun DEMİR ve Yönetim Kurulu Üyemiz TMMOB İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ birer konuşma yaptılar. 
E.Ü. Ziraat Fakültesi Kariyer Günlerinde ZMO Genç tarafından organize edilen toplantıda Şube II. Başkanımız Ahmet TOMAR oda çalışmaları-
mız hakkında bilgi verdi. Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR’ın Bornova Belediye Başkanlığı görevine başlaması 
nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası sonucunda Yönetim Kurulumuzun 5  Mayıs 2009 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Ziraat 
Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince Şube Yönetim Kurulu Organlarımız aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir: 
“Ferdan ÇİFTÇİ (Başkan) Ahmet TOMAR (II. Başkan), Zehra Vezan KARABULUT (Yazman): Fatih ZOR (Sayman), Yrd. Doç. Dr. Raşit GUR-
BET (Üye), Mehmet ÇENGEL (Üye), Adnan MERTOĞLU (Üye).”
Turgutlu Çaldağ’da İngiliz Sardes Şirketi tarafından işletilmek istenen Nikel Maden sahası içerisinde yer alan 300-350.000 adet 30 yaşlı Kızılçam 
ağacının kesilmesinin önüne geçmek ve açıkta Sülfirik asit liçi yöntemi ile işletilecek madenin açılmasını önlemek için Turgutlu da yerel inisiya-
tiflerin TEMA ile birlikte düzenlediği mitinge diğer odalarımız, EGEÇEP ve ELELE ile birlikte katılarak destek verdik.
İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 20 Mayıs 2009 günü düzenlenen toplantıda 29 Mart Yerel Seçimleri Sonucunda Belediye Başkanlığı, 
Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyeliği’ne seçilen Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı üyelerimizle bir araya geldik. Toplantıya Şube 
Başkanımız, İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ ve Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz  Fatih ZOR katıldı. Toplantıda Bornova Belediye Başka-
nımız Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan KARABAĞ ve Karabağlar Belediye Başkanımız Sıtkı KÜRÜM ile 
Belediye ve İl Genel Meclisi Üyesi Meslektaşlarımız ve tüm oda birimlerimizin Başkan ve İKK Temsilcileri yer aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu tarafından 21 Mayıs 2009 günü İzmir’in Denizcilik Rotasının Belirlenmesi Paneli düzenlendi. 
Panele, konuşmacı olarak Şube Başkanımız, TMMOB İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Genel 
Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Şubemizin de desteklediği 6. Vinolive Zeytin, Zeytinyağı Şarap Ve Teknolojileri Fuarı, 21-24 Mayıs 
2009 tarihleri arasında gerçekleştirildi.  Fuarda Şubemiz de standıyla yer aldı. Ziraat Fakülteleri Bitki Koruma Bölümlerinin Bitki Koruma Bölüm 
Başkanları 2009 yılı toplantısı 25-26 Mayıs 2009 günü E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının ilk günü-
ne odamız adına Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ ve Antalya Şube Başkanımız Vahap TUNCER katılarak, görüşlerimizi aktardılar.
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DİSK Ege Bölge Temsilciliğinin işten çıkartılan KENT A.Ş. işçileri için 26 Mayıs 2009 günü düzenlediği DİSK 
Genel Başkanı Süleyman ÇELEBİ’nin de katıldığı yürüyüş ve kitlesel basın açıklamasına Şube Başkanımız Fer-
dan ÇİFTÇİ, Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Z. Vezan KARABULUT ve üyelerimizle katılarak destek olduk.
KESK’e yönelik olarak başlatılan baskın ve göz altıları protesto için KESK İzmir Şubeler Platformunun 29 Ma-
yıs 2009 günü Kıbrıs Şehitleri Caddesinde gerçekleştirdiği meşaleli yürüyüşe Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, 
Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Z. Vezan KARABULUT ve üyelerimizle katılarak destek verdik. Şubemiz 
Klasik Türk Müziği Koromuz Bahar Konserini 29 Mayıs 2009 günü Narlıdere Yaşlı Bakım ve Dinlenme Evi’nde 
verdi. Şube II. Başkanımız Ahmet TOMAR’ın açılış konuşması ile başlayan, sunuculuğunu oda çalışanımız Banu 
ONAN’ın yaptığı konser Şef Dr. Gülseren MUNGAN yönetiminde coşku ile gerçekleştirildi. Konsere Yönetim 
Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Raşit GURBET ve Şube Sekreterimiz Erman TUTUMLU da katıldı
Türk Halk Müziği Koromuz yaz merhaba konserini 4 Haziran 2009 günü Bornova Belediyesi Ayfer FERAY 
Açıkhava Tiyatrosu’nda Şef. Adil ARSLAN yönetiminde verdi. Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ ve Bornova 
Belediye Başkanı Önceki Şube Başkanımız Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR’ın açılış konuşmaları ile başlayan 
konser koromuz ve solistlerimizin yurdun dört bir yanından seslendirdiği türkülerle coşku içinde gerçekleştirildi. 
Dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği konsere II. Başkan Ahmet TOMAR, Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. 
Raşit GURBET de katıldı. İKK’nin Çevre Haftası etkinliklerini duyurmak amacıyla 4 Haziran 2009 günü yapılan 
basın toplantısında,  Şube Başkanımız, İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ bilgi verdi.
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından düzenlenen “Zeytin ve Zeytinyağında Evrensel Kooperatifçilik 
Sempozyumu” için İzmir’de bulunan Oda Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ile Şube Yönetim Kurulumuz 5 
Haziran 2009 akşamı Şubemizde bir toplantı yaptı. Toplantıda oda ve şube çalışmalarımız değerlendirildi. 
İzmir İKK tarafından düzenlenen Allianoi Antik Kenti ve Yortanlı, Çaltıkoru barajları gezisi 7 Haziran 2009 günü 
gerçekleştirildi. Geziye diğer odalarla birlikte Şube II. Başkanımız Ahmet TOMAR ve üyelerimiz katıldı İKK 
Çevre Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bakırçay Havzası Tarım ve Çevre Paneli 8 Haziran 2009 günü 
Bergama Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Panele Şube II. Başkanımız Ahmet TOMAR katılarak, görüş-
lerimizi aktardı. Bornova Belediyesi’nin 8-9-10 Haziran 2009 tarihlerinde Belediye Meclis Salonunda yapılan 
Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu toplantılarına Şube Başkanımız İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ katıldı.
İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin faydalanıcı statüsünde olduğu bir Avrupa Birliği 
Projesi olan İç Göç Entegrasyon Projesinin stratejik plan toplantısı İzmir’de 11 Haziran 2009 tarihinde yapıldı. 
Toplantıya Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ katıldı.  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasa 
Tasarısı ile ilgili görüşlerimizi paylaşmak ve ortaklaştırmak amacıyla Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 
Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi ve İzmir Veteriner 

Hekimler Odası ortak toplantısı 12 Haziran 2009 günü yapıldı. Toplantıda, Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ yer aldı. Konuyla ilgili ikinci toplantı da 17 
Haziran 2009’da gerçekleştirildi. Toplantıda, ortak basın açıklaması yapılmasına karar verildi. Muğla Şubemizin 19 Haziran 2009’da yapılan yeni hizmet 
binasının açılış törenine, Şubemiz adına Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, II. Başkan Ahmet TOMAR ve Sayman Üye Fatih ZOR katıldı.
İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafından organize edilen ve Tarım Bakanı Sayın Mehdi EKER’in katılımı ile 
18 Haziran 2009 günü Hilton Otelde gerçekleştirilen toplantıya Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ ve II. Başkanımız Ahmet TOMAR katıldı. Önceki 
Dönemler İl Temsilcilerimizden Hikmet ALPTEKİN’in sunduğu “Ulusal Birliğimiz Açısından Topraksız Köylüler” konferansı 24 Haziran 2009 günü 
Şubemiz Eğitim Tesisinde gerçekleştirildi. Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇi’nin açılış konuşması ile başlayan konferans katılımcılar tarafından ilgiyle 
dinlendi. ELELE Hareketi Dönem sözcülüğünü yürüten KMO İzmir Şubesinde 26 Haziran 2009 günü yapılan EFEMÇUKURU köylülerinin de katıldığı 
Basın toplantısına Şube Başkanımız, İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ katıldı
Radyo ve TV 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ, 31 Mart 2009 tarihinde Kanal 35 TV’nin yayınına katılarak, TMMOB İzmir Kent 
Sempozyumu üzerinden yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Şube II. Başkanımız Ahmet TOMAR, 2 Nisan ve 20 Mayıs 2009 tarihlerinde EGE TV’de 
Özgür HANCIOĞLU tarafından hazırlanıp sunulan Ege Finans programına konuk oldu. TOMAR, 27 Nisan ve 11 Haziran 2009 tarihlerinde Yeni Asır 
Tv’nin yayınına katılarak, Veterinerlik Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Yasa Tasarısı ve Bakırçay Havzası Tarım ve Çevre Paneli hakkında görüşlerimizi aktar-
dı. Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, 21 Mayıs 2009 günü Müjde FM EGE Radyosunun yayınına katıldı. ÇİFTÇİ, 5 Haziran 2009 günü Ege Tv’de Ege 
Finans programına konuk oldu. ÇİFTÇİ, Yeni Asır Tv’ye  de 24 Haziran 2009’da konuk oldu. Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, 8 Haziran 2009 günü 
Tarım Topraklarının tarım dışı kullanılmasına yönelik olarak NTV Yeşil Ekran ekibinin sorularını yanıtladı. Şube Başkanımız, SKY TV’nin yayınına 
katılarak, GDO’lar ve Biyogüvenlik yasa tasarısı, mayınlı araziler, gıda yasa tasarısı ve tarım sektörünün durumu konularında görüşlerimizi açıkladı.

HATAY
Şubemiz, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında HACCP ve ISO 22000 eğitimleri düzenledi. 
Eğitimlere toplam 18 ziraat mühendisi katıldı.

Şubemizde 1-5 Mayıs 2009 tarihleri arasında 27 ziraat mühendisinin katılımı ile Bitki Ko-
ruma Ürünleri Reçete Yazma Eğitimi gerçekleştirildi.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri uygulama esasları çerçevesinde 1-19 Haziran 
2009 tarihleri arasında üçüncü Tarımsal Ya-
yım ve Danışmanlık Eğitimimizi yaptık. İl 
Tarım Müdürü Hasan ÖZYILMAZ’ın kısa 
bir konuşma yaparak açmış olduğu kursa 
toplam 25 Ziraat Mühendisi katıldı. Kurs so-
nunda 20 Haziran 2009 günü yapılan sınavda 
24 kursiyer de başarılı olarak setifika almaya 
hak kazandı.
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KAYsERİ
Şube Başkanımız Aydın ÇALIŞKAN ve Yöne-
tim Kurulu üyelerimizle birlikte 25 Mart 2009 
tarihinde Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat 
Fakültesi Dekanlığına atanan  Prof. Dr. Ali İrfan 
İLBAŞ’ı makamında ziyaret ederek yeni görevin-
de başarılar diledik.

Şube Başkanımız Aydın ÇALIŞKAN 26 Mart 
2009 tarihinde Tohumluk, Fide ve Fidan satışla-
rıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Şube Başkanımız Aydın ÇALIŞKAN 28 Mart, 25 Nisan, 30 Mayıs ve 27 Haziran 2009 ta-
rihlerinde İşyeri Temsilcileriyle toplantılar yaptı. Toplantılara, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve 
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi ve yardımcısı da katıldı.

5 Nisan 2009 tarihinde Şube Başkanımız Aydın ÇALIŞKAN gıda sektöründe çalışan üyeleri-
mizle bir toplantı düzenledi. Toplantıda; sorumlu yöneticilik konusundaki son gelişmelerle ilgili 
olarak gıda sektöründe çalışan üyelerimiz bilgilendirildi.

Bitki Koruma Ürünleri Reçeteli Satış Eğitimi, 27 Nisan–2 Mayıs 2009 tarihlerinde Şube Baş-
kanlığımız Eğitim Salonunda yapıldı. Eğitim, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Bit-
ki Koruma Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Osman TİRYAKİ, Doç. Dr. Ramazan CANHİLAL, 
Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINOK ve Yrd. Doç. Dr. Handan ALTINOK tarafından verildi. Eğitime 
25 üyemiz katıldı. Eğitim sonunda 2 Mayıs 2009 tarihinde yapılan sınavda 23 üyemiz belge 
almaya hak kazandı.

26 Nisan 2009’da Ankara’da, Sorumlu Yöneticilik, Zirai Mücadele bayiliği, Tarım Danışman-
lığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ziraat Mühendisi alımı gibi mesleğimiz için çok önemli 
konularda olası hak kayıplarımıza karşı düzenlenen basın açıklaması eylemine üyelerimizle 
birlikte katıldık. 

15 Mayıs 2009 tarihlerinde Şube Başkanlığımızca “Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımı” 
Eğitimi düzenlendi. 12 saat teorik, 54 saat uygulamalı proje hazırlama olmak üzere toplam 66 
saatlik eğitim, 10 iş günü süresince, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal yapılar ve 
sulama bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Senih YAZGAN ve Dr. Çiğdem DEMİRTAŞ tarafından 
verildi. Eğitime 11 meslektaşımız katıldı. Eğitime katılan meslektaşlarımıza törenle sertifikaları 
sunuldu. 

Şube Başkanımız Aydın ÇALIŞKAN, “Mantar Zehirlenmeleri”, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü 
ve 21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle basın açıklamaları yaptı.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde 21–24 Mayıs 2009 tarihleri arasında açılan, “Kay-Tarım 
2009 Tarım Fuarına” katıldık. 

Şube Başkanımız Aydın ÇALIŞKAN 23 Mayıs 2009 tarihinde Şube Başkanlığımızdan Tarım 
Danışmanı Sertifikası alan üyelerimizle bir toplantı yaptı. 

Şube Başkanlığımızca üçüncüsü düzenlenen “Ta-
rımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi”, 25 Mayıs 
-12 Haziran 2009 tarihleri arasında gerçekleştiril-
di. Eğitim, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ziya YURTTAŞ. 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Orhan YAVUZ ve Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. 
Dr. Kenan PEKER tarafından verildi. Eğitime 19 
meslektaşımız katıldı. Eğitim sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan 18 meslektaşımız belge al-
maya hak kazandı. 

 
  muĞLA

Şubemizde, 4-8 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen BKÜ Reçeteli Satış Eğitimi 9 
Mayıs 2009 tarihinde yapılan sınavla tamamlandı. 40 kişinin katıldığı eğitim sonucunda 
yapılan sınavda 29 üyemiz başarılı olarak yetki belgesi almaya hak kazandı.

Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi tarafından 20 Haziran 2009 günü Gökova’da 
tekne turu düzenlendi. Tekne turuna, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gök-
han GÜNAYDIN, 2. Başkan Turhan TUNCER, Yazman Üye Fatih TAŞDÖĞEN, üyeler 
Özden GÜNGÖR ve Melahat AVCI BİRSİN, ZMO İzmir Şube Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ 
ve Yönetim Kurulu üyeleri, Denizli Şube Başkanı İbrahim GÜR ve Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Muğla Şubemizin üyeleri katıldı. Tekne turumuz, katılımcılar tarafından be-
ğeniyle karşılandı.
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KoNYA
Şubemiz, 18-22 Mart 2009 tarihleri arasında düzenlenen Konya 7. Ta-
rım, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nda stant açtı. Standımızı ODA 
üyelerimiz, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri ve öğ-
rencileri, çiftçiler, MHP Konya İl Başkanı Ali YÜCEL ile beraber MHP 
Belediye Başkan adayları ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Tahir AKYÜREK ziyaret etti. Üyelerimizle, ZMO Konya Şubesi olarak 
düzenlediğimiz eğitimlerimiz ve sektör içerikli söyleşilerde bulundu.  
Genç ZMO’nun Şubemiz desteğiyle çıkardığı Akademik Tarım Dergi-
sinin 4. sayısı ziyaretçilerin beğenilerine sunuldu. Şubemiz 13 Nisan-17 
Nisan, 27 Nisan-1 Mayıs, 8 Haziran- 2 Haziran tarihleri arasında  “Bitki 
Koruma Ürünleri Reçete Yazma Eğitimleri” düzenledi. Eğitimler Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 
Bölümü Öğretim Üyeleri olan Prof. Dr. Celal TUNCER, Doç. Dr. Nuh BOYRAZ ve Prof. Dr. Ahmet GÜNCAN ta-
rafından verildi.    Şubemizde 18 Mayıs 2009’da Konya Bölgesi gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak çalışan 
meslektaşlarımızla toplantı yaptık. Toplantıda yaşanmakta sorunlar, alternatif çözüm yolları ve “Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu Taslağı” değerlendirildi. Toplantı sonunda Konya Şube Başkanımız Hasan Hüse-
yin MOTUK ve Konya Yönetim Kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda Gıdada Sorumlu Yönetici olarak çalışan 
arkadaşlarımız aralarından iki başkan seçerek, bundan sonraki süreçte meslek adına dayanışma sağlanması için iletişi-
min sıcak tutulması kararı aldılar.

ZMO Konya Şube Başkanımız Hasan Hüseyin MOTUK, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 2009 yılı birinci dönemi 
“Kalkınma Kurulu Toplantısı”na katıldı  ZMO Konya Şubesi olarak Selçuk Üniversitesi ZMO Öğrenci Kolu ile be-
raber 13-16 Mayıs 2009 tarihlerini kapsayan Antalya Finike’de gerçekleşen “18. Hasyurt Tarım Fuarına” teknik gezi 
düzenledik. Grupta 50 öğrenci yer aldı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezuniyet Töreni 10 Haziran 2009’da 
Süleyman Demirel Konferans Salonunda yapıldı. Şube Başkanımız Hasan Hüseyin MOTUK ile Yönetim Kurulu Yaz-
man Üyemiz Celil ÇALIŞ’ın katıldığı törende, ilk üç dereceye girerek mezun olan öğrencilere ve ZMO Konya Şube 
Öğrenci Temsilcilerine ODA rozetleri, plaket ve çeşitli armağanlar verildi.  Şubemiz 15 Haziran-3 Temmuz 2009 
tarihleri arasında “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi” düzenledi. Şube Başkanımız Hasan Hüseyin MOTUK 
ve eğitmenlerimizden Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat 
BOYACI’nın açılış konuşmalarıyla başlayan eğitime 25 kişi katıldı. Eğitim, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Murat BOYACI ve Yrd. Doç. Dr. Buket KARATURHAN ile Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan PEKER tarafından verildi. 
Şube Başkanımız Hasan Hüseyin MOTUK’un çeşitli konulardaki açıklamaları basında geniş yer buldu.

KAHRAmANmARAş
29 Mart yerel seçimlerinde aday olan  ANAP, SP ve AKP Belediye baş-
kan adayları , TMMOB Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Sekre-
terliğinide yürüten şube Başkanlığımıza ziyaretde bulundular. Şube Baş-
kanımız ve TMMOB Kahramanmaraş İKK Sekreteri Yusuf TEMİZKAN 
adaylara başarılar dileyerek, Odamızın ve TMMOB İKK’nın seçilecek 
yerel yöneticilerden beklentilerini dile getirdi ve yerel yönetimlerle ilgili 
görüşlerimizi aktardı. Siyasi parti adayları da seçilmeleri durumunda ya-
pacakları projeleri anlatarak, meslek odalarının çalışmalarına her zaman 
ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler.
Şube Yönetim Kurulumuz , geçtiğimiz günlerde olağanüstü genel kurul gerçekleştiren ve  seçimlerini tamamlayan 
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti. Şube Başkanımız Yusuf TEMİZKAN, Kahramanmaraş Ziraat 
Odası yeni dönem Yönetim Kurulunu, Odamız adına tebrik ederek, başarılar diledi. Ayrıca Şube Başkanımız Türk 
tarım sektörü ve Kahramanmaraş tarımının gelişmesi için kardeş kuruluş olan Ziraat Odası ile güçbirliğinin önemine 
vurgu yaparak, birçok konuda ortak çalışma yapmaya hazır olduğumuzu dile getirdi. Yeni seçilen Kahramanmaraş Zi-
raat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin TOPÇUOĞLU da Ziraat Mühendisleri Odası’nın ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Kahramanmaraş Ziraat Odası olarak yeni dönemde tarım sektörü için beraber  ortak pro-
jelerde çalışma arzusu içinde olduklarını söyledi.  Yönetim Kurulumuz tarafından 15 Nisan 2009 tarihinde Türkoğlu 
ilçemizde çalışan  Ziraat Mühendisi meslektaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirildi. Türkoğlu Tarım İlçe ve Türkoğlu 
Tarım Kredi Koop. Müdürümüzün de katıldığı toplantıda, tarım sektörü, Şube faaliyetleri ve   mesleki çalışma alanla-
rımızdaki son gelişmeler ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.
TMMOB Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Oda Başkanları, İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Şube Başkanı-
mız Yusuf TEMİZKAN Başkanlığında yeniden Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa POYRAZ’a 
tebrik ziyareti gerçekleştirdi. İl Koordinasyon Kurulu adına Şube Başkanımız Yusuf TEMİZKAN Belediye Başkanı 
POYRAZ’a yeni dönem  için  başarılar dileyerek, Kahramanmaraş ilinin gelişmesi için yapılacak olan çalışmalarda 
TMMOB’a bağlı odalar  olarak her zaman  katkı koymaya  hazır olduklarını ifade etti. Mesleğimiz aleyhine çıkarılan 
ve çıkarılması planlanan düzenlemeleri protesto için 26 Nisan 2009’da Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendis-
leri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği tarafından Ankara’da yapılan basın açıklamasına, 
Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak katıldık. Geniş katılım sağladığımız basın açıklamasında mes-
leki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyu ile paylaştık ve yapılan yanlış düzenlemelerin 
biran önce düzeltilmesi gerekliliğini dile getirdik. Şube Yönetim Kurulumuz, İlimizde göreve başlayan 
yeni Tarım İl Müdürü Sayın Mustafa GÜNDOĞDU’yu ziyaret etti.  Ziyarette Kahramanmaraş tarımı 
ve mesleki çalışmalar konusunda  fikir alışverişinde bulunuldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver-
sitesi tarafından organize edilen KSÜ 8. Bahar Şenliklerinde Şubemiz Öğrenci Temsilciliği tarafından 
Odamızın faaliyetleri, yayınları  ve öğrenci temsilciliğimizi tanıtan  bir stant açıldı. Ziyaretçilere Haber 
Bültenimiz,  Tarım ve Mühendislik dergimiz verilerek, öğrenci kolumuza kayıtlar yapıldı. İlimizde açılan 
1. Tarım, Gıda Ve Hayvancılık Fuarı’na Şube Başkanlığımız tarafından katılım ve destek sağlandı. Oda-
mızın faaliyetleri ve yayınlarının tanıtıldığı fuar alanındaki stantımız, birçok kişi tarafından ziyaret edildi. 
Fuara verilen desteklerden dolayı Şubemize, fuar organizasyon komitesi tarafından plaket sunuldu. 
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mANİsA
Manisa Şubemizce  9-27 Mart 2009 tarihleri arasında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi 
düzenlendi. 9 Mart 2009 günü başlayan eğitimde Prof. Dr. Ziya YURTTAŞ, Doç Dr. İsmet BOZ 
ve Yrd. Doç. Dr. Tecer ATSAN eğitici olarak görev yaptılar. Eğitime katılan 16 meslektaşımızın 
tamamı sınavda başarılı olarak Tarım Danışmanı Sertifikası almaya hak kazandılar.

Manisa Şube Başkanlığımızca 6-10 Nisan 2009 tarihleri arasında düzenlenen BKÜ Reçete Yazma 
Eğitimi tamamlandı. Şube Başkanlığımız Eğitim Salonunda düzenlenen Reçete yazma eğitimine 
39 meslektaşımız katıldı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanlığın-
dan Prof.Dr. Yusuf KARSAVURAN, Prof. Dr. Necip TOSUN, Doç. Dr. Enver DURMUŞOĞLU, 
Yrd. Doç.Dr. Hasan DEMİRKAN, Yrd. Doç. Dr. Galip KAŞKAVALCI ve Yrd. Doç. Dr. Nedim 
ÇETİNKAYA’nın eğitimci olarak görev yaptığı eğitim sonucu yapılan sınavda, 37 meslektaşımız 
başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı. Sınavdan sonra Oda temsilcilerimiz, eğiticilerimiz ve 
eğitime katılan meslektaşlarımızla yemekli sohbet toplantısı yapıldı.

29 Mart Yerel Seçimlerinde Bornova Belediye Başkanlığı’na seçilen İzmir Şube Başkanımız Prof. 
Dr. Kamil Okyay SINDIR’ı 9 Nisan 2009 günü ziyaret ederek, Bornova Belediye Başkanlığına 
seçilmiş olması nedeniye tebrik ederek, içten başarı dileklerimizi ilettik.

29 Mart Yerel Seçimlerinde Manisa Belediye Başkanlığı’na seçilen Cengiz ERGÜN’ü 14 Ni-
san 2009 günü ziyaret ettik. Ziyarette Belediye Başkanlığına seçilmiş olması nedeniyle sayın 
ERGÜN’ü  tebrik ederek, başarı dileklerimizi ve kent sorunlarına ilişkin Oda görüşlerimizi ilet-
tik.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, TMMOB 
Temsilcimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, Şube Yöneticilerimiz ve bazı İl Temsilcilerimizin ka-
tılımıyla 17-19 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul’da yapılan ODA’mızın 41. Dönem III. Danışma 
Kurulu Toplantısına Şube Başkanımız Engin KURT ve Yazman Üye Yılmaz USTA ile katıldık

Manisa Şube Başkanlığımızca 27 Nisan-1 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen 2. Dönem 
Reçete Yazma Eğitimi, 2 Mayıs 2009 günü yapılan sınavla tamamlandı. Sınava giren 39 meslek-
taşımızdan 38’i başarılı oldu.

TMMOB Ziraat, Gıda, Kimya Mühendisleri Odası ile Tüketici Hakları Derneği tarafından 
Ankara’da düzenlenen basın açıklamasına üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Sorumlu yöneticilik, zirai mücadele bayiliği, tarım danışmanlığı 
gibi daha birçok alanda mesleğimiz aleyhine geliştirilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı uygulamalarını protesto ettik. Oda Başkanımız Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN’ın  yaptığı açıklamanın ardından Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü önüne “Siyah Çelenk” koyduktan sonra  ANITKABİR’e 
giderek Ulu Önderimizi ziyaret ettik.

Manisa Şube Başkanlığımızca 6-11 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen 3. Dönem Reçete Yazma Eğitimi 11 Mayıs 2009 günü yapılan 
sınavla tamamlandı. 33 meslektaşımızın girdiği sınavda 23 meslektaşımız belge almaya hak kazandı.

Manisa Şube Başkanlığımızca 1-5 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen 4. Dönem Reçete Yazma Eğitimi 6 Haziran  cumartesi günü yapılan 
sınavla tamamlandı. Eğitimin ardından yapılan sınav sonucunda 25 meslektaşımız belge aldı.

mERsİN
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 24.12.2008 tarih ve B.12.0.KKG.020/109...03/44409 sayılı emri ile 
Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüklerince planlanan eğitim programı ve akabinde 
yapılması öngörülen sınavla ilgili olarak Mersin ilinde faaliyet gösteren zirai ilaç bayisi meslektaşları-
mızla bir araya gelerek, görüş alışverişi yaptık. Toplantıda, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri, bayilik yapan meslektaşlarımızın sorunlarını dinlediler.

Şubemiz tarafından 30 Mart-3 Nisan 2009 tarihlerinde 5 gün süreli Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma 
Eğitimi düzenlendi. 30 tarım danışmanı meslektaşımızın katıldığı eğitimin sonunda yapılan sınavda eği-
time katılan 28 kişi yetki almaya hak kazandı.

1 - 4 Nisan 2009 tarihleri arasında  Mersin 4. Uluslararası Tarım Fuarı katıldık. Fuarda Şubemizin açmış 
olduğu standı çok sayıda meslektaşımız ziyaret etti. Diğer illerden gelen il temsilcilerimiz ile  Standımızı 
ziyaret eden konuklarımıza Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından Mersin Tarımı ve 
Oda çalışmalarımız hakkında bilgi verildi.

Tarımdan sorumlu Mersin Vali yardımcısı Mehmet ÇUBUKTAR Şubemizi ziyaret etti.  Şube Başkanı-
mız Mehmet ATEŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri  tarafından sayın ÇUBUKTAR’a Mersin Tarımı ve Şube 
çalışmaları hakkında bilgi verildi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ile Tüketici 
Hakları Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen basın açıklamasına üyelerimizle birlikte katılım sağla-
dık. Sorumlu yöneticilik, zirai mücadele bayiliği, tarım danışmanlığı gibi daha birçok alanda mesleğimiz 
aleyhine geliştirilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı uygulamalarını protesto ettik. Şube Başkanımız Meh-
met ATEŞ ve Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte birçok meslektaşımızın katıldığı basın açıklaması, 
Oda Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN’ın  yaptığı açıklamanın ardından Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü önüne “Siyah Çelenk” konulması ile son buldu..

Şubemiz tarafından Tarımsal Öğretimin 163. Yıldönümü nedeniyle, 11 Nisan 2009 tarihinde Tüccarlar 
Kulübünde “Başak Balosu” düzenlendi.

Mersin Şubesi tarafından 13 Nisan-1 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen Tarımsal Yayım ve Danış-
manlık eğitimine 23 kursiyer katılmış olup, 1 Mayıs’ta yapılan sınav sonucunda, tüm kursiyerler eğitimi 
başarı ile tamamlamışlardır. Mersin Şubemiz Danışma Kurulu, 23 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirildi.
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RİZE

Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendis-
leri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve 
Tüketici Hakları Derneği tarafından 26 Ni-
san 2009 Pazar günü Ankara’da düzenlenen 
basın açıklamasına katıldık. Trabzon Şube 
Başkanlığı ve Artvin İl Temsilciliği ile bir-
likte özel olarak tutulan otobüsle Ankara’ya 
gelen yaklaşık 50 kadar üyemiz sorumlu 
yöneticilik, zirai mücadele bayiliği, tarım 
danışmanlığı gibi birçok konuda mesleği-
miz aleyhine çalışmalarda bulunan Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı’nı uygulamalarını 
protesto etti. Oda Başkanımız Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN tarafından okunan basın açık-
lamasından sonra Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü’ne siyah çelenk bırakıldı.

sAmsuN
ZMO Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kapsamın-
da 09-10-11 Nisan 2009 tarihlerinde HACCP ( Tehlike 
Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ) Temel Eğitimi, 12 
Nisan 2009 tarihinde de ISO 22000:2005 Gıda Güvenlik 
Yönetim Sistemleri Eğitimi Tarım İl Müdürlüğü Sosyal 
Tesislerinde yapıldı. HACCP eğitimine 7’si Odamız 
üyesi, 39’u öğrenci olmak üzere toplam 46 kişi katıldı. 
ISO 22000 eğitimine de 7’si Odamız üyesi, 36’sı öğren-
ci olmak üzere toplam 43 kişi katıldı. İlçemiz Tekkeköy 
Belediye Başkanlığı’nca 6 Haziran 2009’da Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen  “Tekkeköy İl-
çesi Sorunları” ile ilgili 1. Akademisyenler toplantısına Şubemizi temsilen Şube Başkanımız Prof. Dr. 
Zeki ACAR ve Yrd. Doç. Dr. Savaş ATASEVER katılarak, sorunlar ve çözümleri konularında Odamız 
görüşlerini açıkladılar. Şubemiz, 27 Nisan- Mayıs ve 11-15 Mayıs 2009 tarihlerinde Tarım İl Müdür-
lüğü Toplantı Salonunda Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Eğitimi düzenledi. Eğitimler, Prof. Dr. 
Osman ECEVİT, Yrd. Doç. Dr. H. Handan ALTINOK ve Dr. Doğan IŞIK tarafından verildi. 

TMMOB Ziraat, Gıda, Kimya Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği tarafından Ankara’da 
düzenlenen basın açıklamasına üyelerimizle birlikte 
katılım sağladık. Sorumlu yöneticilik, zirai mücadele 
ilaç bayiliği, tarım danışmanlığı gibi daha birçok konu-
da mesleğimiz aleyhine geliştirilen Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı uygulamalarını protesto ettik. Şube Başkanı-
mız Prof. Dr. Zeki ACAR, 22 Nisan 2009 tarihinde gıda 
sektöründe çalışan üyelerimizle bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıda; sorumlu yöneticilik konusundaki son geliş-
melerle ilgili olarak gıda sektöründe çalışan üyelerimiz 
bilgilendirildi.

şANLIuRFA
Şubemizce 6 - 24 Nisan 2009 tarihleri arasında “Tarım-
sal Yayım ve Danışmanlık Sertifika Eğitimi” düzenlen-
di. Eğitim, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yaşar 
AKTAŞ ve Dr. Dilek ÖZER ile Sütçü İmam Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. İsmet BOZ tarafından verildi. Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, 
Kimya Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği tarafından 26 Nisan 2009 günü Ankara’da 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, Gıda, Bitki Koruma, Tarım danışmanlığı alanında yaptığı yeni 
düzenlemelere ilişkin yapılan kitlesel basın açıklamasına meslektaşlarımızla birlikte katılarak haklı 
tepkimizi dile getirdik. Şube Başkanımız Abdullah MELİK, 8 Mayıs 2009 tarihinde Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çiftçi Eğitim Koordinasyon Toplantısı”na katıldı. Şube Başkanımız Abdullah MELİK’in, süne 
mücadelesi, mayınlı araziler, anız yakılması ve çiftçilerin elektrik borçları ile ilgili yaptığı açıklamalar, basında geniş yer buldu.

 TEKİRDAĞ
Şubemiz ve NKÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ile ortaklaşa olarak 13-18 Nisan 
2009 tarihlerinde 1. Bitki Koruma Ürünleri Reçeteli Satış Eğitimi” düzenledi. NKÜ Ziraat 
Fakültesi Necmi SÖNMEZ Toplantı Salonunda yapılan eğitime 40 kişi katıldı. Şube Başka-
nımızın açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Ahmet ÇITIR ilk derse başladı. Bitki Koruma 
Ürünleri Reçeteli Satış Eğitimi’nin ikincisi de 4 – 8 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçek-
leştirildi. Eğitime 39 kursiyerimiz katıldı. Şubemizin 
önderliğinde 02.05.2009 tarihinde Tekirdağ Geleceği 
için TRAKAP toplantısı yapıldı. Tekirdağ Belediye 
Başkanı Adem DALGIÇ ve Belediye Meclis Üyeleri 
ile TMMOB Tekirdağ birimlerinin katıldığı toplantı-
nın açılış konuşmasını Şube Başkanımız Dr. Cemal 
POLAT gerçekleştirdi. Toplantıda, Namık Kemal 
Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Halim ORTA “Trakya’nın Tarımsal Potansi-
yeli ve Su Kaynakları” konulu sunum yaptı. İstanbul 
Şube Başkanı Ahmet ATALIK da 1/100.000 ölçekli 
İstanbul Çevre Düzeni Planı ve Trakya’ya yansımaları 
konusunda bilgiler verdi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler 
Gününü törenlerle kutladık. Sabah saatlerinde Valili-

könü Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından, Be-
lediye Kültür Merkezi Salonu’nda “Ekonomik Kriz ve Türkiye Tarımı” konulu panel yapıldı. Panelde 
Ziraat Odası Başkanı Şerif BAYKUT’un konuşmasının ardından NKÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yrd. 
İsmet BAŞER’in Oturum Başkanlığında konuk konuşmacılar; Tanfer DİNLER, Yrd. Doç. Dr. Okan 
GAYTANCIOĞLU ve Erol BARAZ’ın konu ile ilgili sunumları ilgiyle dinlendi. Panelin sonunda ko-
nuşmacılara teşekkür plaketi verildi. Şubemizce 15 Haziran 2009 – 3 Temmuz 2009 tarihleri arasında 
“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi” düzenlendi. Şube Başkanımız Dr. Cemal POLAT’ın kısa 
açılış konuşmasının ardından 24 kursiyerimiz katılımı ile gerçekleşen eğitim Prof. Dr. Yaşar AKTAŞ, 
Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ ve Yrd. Doç.Dr. Buket KARATURHAN tarafından verildi.
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TRABZoN
Şubemizin de içinde bulunduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri (13 Mühendis ve Mimar 
Odası), Trabzon Kent Sorunları raporu hazırlayarak belediye başkan 
adaylarına sundu. “Kentin Sakini Değil, Sahibi Olalım” sloganıyla 
hazırlanan kitapçıklar, kahvaltılı tanıtım toplantısı ile basına tanıtıldı. 
Oluşturulan raporda, toplumsal gelişme ve çağdaş yaşamın gerektir-
diği kentsel yaşam kalitesine ulaşılabilmesi için kentlere ilişkin so-
rumluluğu yerine getirmeyi, mevcut politika ve uygulamalara farklı 

bakış açıları sunmayı ve Trabzon’un daha yaşanabilir niteliklere kavuşması hedeflendi. 
TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay KAYA 21 Mart 2009 tarihinde şubemizi ziyaret etti. Ziyarette memurların 
sorunları, ekonomik kriz ve yaklaşan seçimler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
25 Mart 2009 tarihinde yerel yönetimlere aday olan şubemiz üyesi meslektaşlarımız ile bir araya gelindi. Basının ilgi 
gösterdiği toplantıda, aday olan üyelerimize, Ziraat Mühendislerinin yerel yönetimlerden beklentileri ve yaklaşan 
seçimin medeni ve demokrat bir ortamda gerçekleşmesi dileklerimiz iletildi.
8 Nisan 2009 tarihinde Sorumlu Yöneticiler ile yapılan toplantıda “Sorumlu Yöneticilik” ile ilgili son gelişmeler 
görüşüldü. Toplantı sonunda, yapılacak her türlü faaliyette ortak hareket etme kararı alındı.
Giresun İl Temsilciliği açılışına katılan ODA II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, açılış öncesi ilimize uğrayarak Şu-
bemizi ziyaret etti. Şube Başkanımız Mehmet TAÇOĞLU ve II. Başkanımız Dr. Nadir BAŞÇINAR ile bir araya gelen 
Sayın Turhan TUNCER, Ziraat Mühendisliğinin gündeminde olan mesleki konular ile ilgili görüşlerini bildirdi.
11 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilen Giresun İl Temsilciliği açılışına Şube Yönetim Kurulumuz adına Şube Baş-
kanımız Mehmet TAÇOĞLU katıldı. Şube Yönetim Kurulumuz, Şubemiz Üyesi Ziraat Mühendisi ve Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Sayın Ramis UZUN ile Şube Yönetim Kurulu Üyemiz ve Şinik Belediye Başkanı Sayın Cemil 
PEHLEVAN’ı makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılı olmaları dileklerini iletti. Ziyarette, yapılacak 
projeler ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. 21 Nisan 2009 tarihinde TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri bir 
araya gelerek, Trabzon Belediye Başkanı Sayın Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU’nu ziyaret etti ve yeni görevinde 
başarılar diledi. 22 Nisan 2009 tarihinde Şubemize bağlı Sorumlu Yöneticiler ile toplantı yapıldı. Sorumlu Yöneticilik 
konusundaki gelişmeler ile ilgili meslektaşlarımıza bilgi verilerek görüş alış verişinde bulunuldu. 26 Nisan 2009 tari-
hinde Ankara’da yapılacak olan “Basın Açıklaması” ile ilgili olarak meslektaşlarımız bilgilendirilerek durum değer-
lendirilmesi yapıldı. 26 Nisan 2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen basın açıklamasına üyelerimizle birlikte katılım 
sağlandı. TMMOB Ziraat, Gıda, Kimya Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği tarafından gerçekleştirilen 
açıklamada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı uygulamaları protesto edildi.
Şubemize kayıtlı Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve Su Ürünleri Mühendisleri, TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası Meslek Dalı Ana Komisyonları Uygulama Yönetmeliği gereğince Su Ürünleri - Balıkçılık Meslek Dalı Komis-
yonunun kurulması amacıyla 9 Mayıs 2009 tarihinde Şubemizde bir araya geldiler. Yapılan toplantı neticesinde kuru-
lacak olan Su Ürünleri - Balıkçılık Meslek Dalı Komisyonu için asil ve yedek üye isimleri belirlenerek ODA’mız ona-
yına sunuldu. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Su Ürünleri-Balıkçılık Meslek Dalı Komisyonu 20 
Haziran 2009 tarihinde Şubemizde toplandı. Şube Yönetim Kurulumuzun da katıldığı toplantıda Komisyon Üyeleri 
kendi aralarında görev dağılımı yaptılar. Yapılan görev dağılımı sonucunda Trabzon Şube Su Ürünleri-Balıkçılık Mes-
lek Dalı Komisyonu; Başkan Eyüp ÇAKMAK, II. Başkan Rafet Sema NADİR, Sekreter Melahat ÇEPNİ, Üye Taner 
KESKİN ve Üye Salih İLHAN’dan oluşmuştur. 25 - 29 Mayıs 2009 tarihleri arasında Şubemiz Toplantı Salonunda 
“Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Eğitimi” düzenlendi. 30 meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşen eğitim, Prof. 
Dr. Osman ECEVİT, Yrd. Doç. Dr. Muharrem TÜRKKAN ve Dr. Doğan IŞIK tarafından verildi. Eğitimin ardından 
yapılan sınav sonunda 29 meslektaşımız yetki belgesi almaya hak kazandı.
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği tarafından Şube Başkanımız Mehmet TAÇOĞLU’na Fahri Üyelik Ün-
vanı verildi. Derneğin 14. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Dernek Başkanı Salih İLHAN tarafından takdim edilen 
“Fahri Üyelik Ünvanı ve Belgesi”ni kabul eden Şube Başkanımız, Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerine her zaman 
için destek çıkacaklarını ve mesleki sorunlarına olan duyarlılıklarının devam edeceğini belirtti. 23 Haziran 2009 ta-
rihinde Şubemizde toplanan ODA’mız üyesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve öğrencileri “Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı”na ve “TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı”na iletilmek üzere 700 dilekçe gönder-
diler. AB uyum yasaları çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Tarım ve Gıda Bakanlığı” olarak yeniden 
yapılandırılması gündemdeyken Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri, “Balıkçılık Genel Müdürlüğü” kurulması talebi 
ile ilgili basın açıklaması yaptıktan sonra ilgili kurumlara 700 dilekçe gönderdiler. Basının ilgi gösterdiği açıklamada 
Şube II. Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Nadir BAŞÇINAR, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammet BORAN, Şube Saymanımız Avni AYDIN ve Balıkçılık Teknoloji-
si Mühendisleri Derneği Başkanı Salih İLHAN konuyla ilgili ortak görüşlerini dile getirdiler.

VAN
Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, 29 Mart’ta yapılan seçimlerin ardından, yeni seçilen il ve ilçe be-
lediye başkanlarını ziyarete ederek, ODA’mızın beklentilerini aktardılar. II. Başkanımız Şevket AKDEMİR’in İKK 
Sekreteri görevinden kaynaklı yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının ardından Yedek Üyemiz 
Serpil AYDINOĞLU Asil Üyeliğe çağrılmıştır. Bunun ardından Yönetim Kurulumuzun yeni görev dağılımı şu şekilde 
oluşmuştur: “M. Necip ALTUNLİ (Başkan), Yusuf SEVMİŞ (II. Başkan), Serpil AYDINOĞLU (Yazman), Günay 

ÜNSAL (Sayman), M. Şerif KAYALIK (Üye).”
AKP Hükümetinin sivil toplum kuruluşlarına yönelik anti-demokratik uygulamaları ve KESK üyelerinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak ilimizde 
yapılan basın açıklamasına Şubemiz de destek verdi. Ankara’da 3-4 Nisan 2009’da yapılan Olağanüstü Başkanlar Toplantısı’na Şube Başkanımız M. 
Necip ALTUNLİ katılım sağladı. İstanbul’da 17-19 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Danışma Kurulu’na Şube Başkanımız M. Necip ALTUNLİ, 
Yazman Üyemiz Serpil AYDINOĞLU ve Şube Saymanımız Günay ÜNSAL katıldı.TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, 
Kimya Mühendisleri Odası ile Tüketici Hakları Derneği tarafından Ankara’da 26 Nisan 2009 günü düzenlenen basın açıklamasına 30 kişilik üye gru-
bumuzla birlikte katılım sağladık. Basın açıklamasında, sorumlu yöneticilik, zirai mücadele bayiliği, tarım danışmanlığı gibi birçok konuda mesleğimiz 
aleyhine geliştirilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı uygulamaları protesto edildi. Van Belediyesi’nin ilimizde yapılacak yeni imar planı konusunda sivil 
toplum örgütlerine yönelik olarak düzenlediği toplantıya, Odamız adına Şube Başkanımız M. Necip ALTUNLİ ve II. Başkanımız Yusuf SEVMİŞ 
katılarak görüşlerimizi ilettiler.
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EDİRNE
1 Mayıs Emek, Dayanışma ve Mücadele 
gününü, Edirne’de 30 yıl aradan sonra ilk defa 
kitlesel katılımla kutladık. Türk-İş, KESK ve 
TMMOB’un düzenlediği coşkulu etkinlikte, 
Edirne Valisi, Emniyet Müdürü ve Cumhuri-
yet Başsavcısıyla birlikte Miting alanına gele-
rek, İşçi Temsilcilerine çiçek verdi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Jeoloji 
Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcilikleri-
mizin ortak hizmet bürosu 13 Haziran 2009 
tarihinde törenle açıldı. Açılışı TMMOB JMO 
Genel Başkanı Dündar ÇAĞLAN, ODA’mız 
II. Başkanı Dr. Turhan TUNCER ve HKMO 
İstanbul Şube Saymanı Taylan ÖCALAN bir-
likte yaptılar. Odamız II. Başkanı Dr. Turhan 
TUNCER yaptığı konuşmada; Temsilcilikleri-

mizin yaptığı dayanışmanın önemli olduğunu belirterek, bu dayanışmanın bundan sonra da 
devam etmesini diledi. Temsilciliğimiz açılışına Odamız İstanbul Şube Başkanı Ahmet ATA-
LIK, Kırklareli İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN, üyelerimiz ve çok sayıda Oda ve Kuruluş 
temsilcisi katıldı. İl Temsilcimiz Sabahattin YILDIRIM ve diğer temsilcilerin konuşmalarının 
ardından yapılan kokteyl ile açılışımız sonra erdi.

ADIYAmAN
İl Temsilciliği üyelerimizle birlikte Ziraat Mü-
hendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, 
Kimya Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları 
Derneği tarafından 26 Nisan 2009 Pazar günü 
Ankara‘da düzenlenen basın açıklamasına 
katıldık. Adıyaman İl Temsilciliğimizin özel 
olarak tuttuğu midibüsle Ankara‘ya gelen 25 
üyemizle, sorumlu yöneticilik, zirai mücadele 
bayiliği, tarım danışmanlığı gibi birçok konu-
da son günlerde mesleğimiz aleyhine gelişen 
olaylarla ilgili ODA Başkanımız Dr. Gökhan 
GÜNAYDIN tarafından yapılan basın açıkla-
masına katılarak destek sağladık. 

 
DÜZCE

İl Temsilciliğimizin Başak Balosu, ODA 
Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 
II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER ve 
Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Atakan 
GÜNAY’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Balomuza Gıda Mühendisleri Odası Düz-
ce üyeleri de katılım sağladı.

 gİREsuN
İl Temsilciliğimiz bürosu; 11 Nisan 2009’da ODA’mız II. Başkanı Dr .Turhan TUN-
CER, Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Zeki ACAR, Trabzon Şube Başkanı Mehmet 
TAÇOĞLU, Giresun Tarım İl Müdürü Muhammet HAKYEMEZ, Tarsim Bölge Ko-
ordinatörü Bülent YAŞAROĞLU, memur sendikaları, sivil toplum örgütlerinin temsil-
cileri ve meslektaşlarımızın katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreninde II. Başkanımız 
TUNCER’e ODA’mızın ülke tarımına, mesleğimize ve temsilciliğimize olan katkıları 
nedeniyle teşekkür plaketi sunuldu. 
Aynı gün akşamı Temsilciliğimiz tarafından Başak Balosu düzenlendi. Baloda, Samsun 
Şube Başkanımız Prof. Dr. Zeki ACAR, sayın Ahmet Nail OKAY, Gündüz AKOĞLU, 
Abdullah ÖZDEMİR ve Mustafa GÜNEY’e teşekkür plaketi verildi.

KIRKLARELİ
TMMOB Kırklareli İKK’nin Mart ve Nisan aylarındaki toplantılarına İl Tem-
silcisi Dr. Erol ÖZKAN ve İKK Yönetim Kurulu yedek üyemiz Soner ÜN-
VER katıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit ÇAĞLAYAN, Kırklareli Çevre ve Or-
man İl Müdürü Osman ÇAKMAK ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu’na TMMOB İKK olarak 15-16 Nisan 2009 tarihlerinde yapılan 
ziyaretlerde ODA’mızı, İKK yedek üyemiz Soner ÜNVER temsil etti.

İstanbul’da 17-19 Nisan 2009 tarihlerinde yapılan odamızın 41. Dönem III. 
Danışma Kurulu toplantısına İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN katıldı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının “Sorumlu Yöneticilik” uygulamasının büyük 
ölçüde ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerine karşı, 26 Nisan 2009 ta-
rihinde ODA’mızın öncülüğünde Ankara’da düzenlenen kitlesel Basın Açık-
laması ve protesto eylemine ilimizden 11 üyemiz ile etkin şekilde katılım 
sağlandı.

TMMOB Kırklareli İKK adına Ziraat ve Kimya Mühendisleri Odaları Kırk-
lareli İl Temsilcilikleri olarak Sorumlu Yönetici olarak çalışan meslektaşla-
rımızla 2 Mayıs 2009 günü toplantı düzenledik. Tarım İl Müdürlüğü tem-
silcisinin de hazır bulunduğu toplantıda, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanun Tasarısı başta olmak üzere sorunlar ve çözüm önerileri 
değerlendirildi.

Kırklareli Kent Sempozyumu, TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) tarafından 12 Haziran 2009 günü Serbest Muhasebeci ve Mali Müşa-
virler Odası konferans salonunda yapıldı. Sempozyumda 12 Haziran 2009’da 
İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, “Tarım ve Kent İlişkisi” konulu 
bir sunum yaptı. ODA II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER ise sempozyumun 
“Bölge Planları ve Kentin İmar Sorunları” konulu III. oturumunu yönetti. Ka-
panış konuşmasını Kırklareli Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN’ın yaptığı sem-
pozyuma Edirne Temsilcimiz Sabahattin YILDIRIM’ın yanı sıra çok sayıda 
üyemiz katılım sağladı.

 

KAsTAmoNu

Kastamonu İl Temsilcimiz Cihat SİPAHİ ve İl Temsil-
ci Yardımcısı Ayhan BÜYÜKÇAĞLAYAN, 25. Mayıs 
2009 tarihinde Kastamonu Belediye Başkanı Turhan 
TOPÇUOĞLU’nu makamında ziyaret etti. ODA’mız 
heyetinin sayın TOPÇUOĞLU’nu kutlayarak başarı di-
leklerini ilettiği ziyarette, görüş alışverişi yapıldı.

İl Temsilciliğimizce 2009 yılı Bilirkişileri ile bir toplantı 
yapıldı. İl Temsilcimiz Ziraat Yüksek Mühendisi Cihat Sİ-
PAHİ toplantıda yaptığı konuşmada, Bilirkişi Yönetme-
liği ve Esasları hakkında bilgi verdi. İl Temsilci Yardım-
cısı Ziraat Mühendisi Ayhan BÜYÜKÇAĞLAYAN’ın 
da katıldığı toplantıda, sorunlar ve çözüm önerileri de-
ğerlendirildi.

İL TEmsİLCİLİKLERİmİZDEN
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mALATYA
İl Temsilciliğimiz 
tarafından İnşa-
at Mühendisleri 
Odası Eğitim 
Salonunda 30 
Nisan-5 Mayıs 
2009 tarihleri 
arasında Reçete 
Yazma Kursu dü-
zenlendi. Kursa 
38 meslektaşımız 
katıldı. Eğitim, 
Kahramanmaraş 
Sütçüimam Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cafer 
MART, Doç. Dr. Hasan TUNAZ, Doç. Dr. Nihat TURSUN, Doç. 
Dr. Ali Arda IŞIKBERK, Yrd. Doç .Dr. Mustafa KÜSEK ve Yrd. 
Doç. Dr. Ramazan ÇETİNTAŞ tarafından  verildi. İl Temsilcili-
ğimiz tarafından düzenlenen II. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Eğitimi, 30 Mart-17 Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
25 meslektaşımızın katıldığı eğitimin açılışında İl Temsilcimiz 
Fevzi ÇİÇEK bir konuşma yaptı.

NEVşEHİR

Ziraat Mühendisleri Odası 
Nevşehir İl Temsilcisi Veyis 
YURTKULU, İl Temsilci 
Yardımcısı Müfit ŞİMŞEK 
ve üyelerimizden oluşan 
bir heyet, Vali M. Asım 
HACIMUSTAFAOĞLU’nu 
ziyaret etti. YURTKULU 
ve beraberindekiler, Sayın 
Vali’ye, ziraat mühendisle-
rine verdiği desteklerinden 
dolayı teşekkür plaketi sun-
dular. Ziyaretle karşılıklı 
görüş alışverişi yapıldı.
ODA’mız heyeti ayrıca İl 
Emniyet Müdürü Dr. Ömer 
GURULKAN ve İl Emni-
yet Müdür Yardımcısı Mut-
lu ÇELİK’i ziyaret ederek, 
teşekkür plaketi sundu.

 
sİİRT

İl Temsilciliğimiz Siirt’te düzenlenen 
“Kadın Çiftçiler Yarışıyor” yarışmasına 
katılarak, organizasyona destek verdi. Jüri 
başkanlığını Odamız İl Temsilcisi Ergün 
DEMİRHAN’ın yaptığı yarışmada katı-
lımcılara Odamız adına hediyeler sunul-
du. 

YİTİRDİKLERİMİZ
    AYDOĞAN AKPINAR 

1940 doğumlu, 2893 sicil nolu üyemiz, Ege Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 1962 yılı 
mezunu Aydoğan AKPINAR, 26 Haziran 2009 günü 
yaşamını yitirmiştir. AKPINAR, Şeker Fabrikaların-
da bir süre görev yaptıktan sonra Çanakkale Turutaş 
A.Ş.’de emekliliğine kadar müdürlük görevinde bu-
lunmuştur. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşları-
mıza başsağlığı dileriz.

   AHMET NEYDİM 

1935 Çanakkale doğumlu, 2004 sicil nolu üyemiz, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1960 yılı mezu-
nu Ahmet NEYDİM yaşamını yitirmiştir. NEYDİM, 
uzun yıllar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Malatya 
ve Tahirova Ziraat Okulu’nda meslek dersleri öğ-
retmenliği yapmış, 1994 yılında Çanakkale Tarım İl 
Müdürlüğünden emekli olmuştur. Ailesine, sevenle-
rine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

    MEHMET AYDEMİR 

1923 Denizli doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi 1949 yılı mezunu ve 101 sicil numaralı üyemiz 
Mehmet AYDEMİR yaşamını yitirmiştir. AYDEMİR, 
Denizli İpek Böcekçiliği İstasyonu ve Nazilli Pamuk 
Araştırma Enstitüsü’nde çalıştıktan sonra 1954 yı-
lında Tarım Bakanlığı’nca açılan sınavı kazanarak, 
pamukla ilgili konularda bilgisini arttırmak üzere 1 
yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 1967 
yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde dokto-
rasını tamamladı. 1962 yılında Suriye’de, 1971 yılın-

da İran ve Pakistan’da pamuk konusunda incelemelerde bulundu. 1975-1982 
yılları arasında İzmir Ege Bölgesi Pamuk Müdürlüğü görevinde bulunduktan 
sonra 1982 yılında emekliye ayrıldı. AYDEMİR’in pamukla ilgili konularda 
ulusal ve uluslararası seminerlerde sunulmuş tebliğleri ve yerli-yabancı der-
gilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

    İLYAS AYDIN

1 Ocak 1975 Elazığ doğumlu, Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi 2000 yılı mezunu ve 34847 
sicil numaralı üyemiz İlyas AYDIN yaşamını yitir-
miştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımı-
za başsağlığı dileriz.
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