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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 46. Dönem Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, önceki dönemler
ODA Başkanlarımız, şube başkanlarımız ve bazı il temsilciliklerimizin katılımı ile 2022 Eylül 2019 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirildi.
Danışma Kurulu’nun ilk gün çalışmaları kapsamında, Bolu İl Temsilcimiz Niyazi
KALFA 46. Dönem Danışma Kurulu’nun Bolu’da düzenlenmesinden dolayı
mutluluk duyduklarını ifade etti, Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR ODA’mız
çalışmaları hakkında bilgi verirken, Rize Şube Başkanımız Murat GENÇ ise “
Ricania japonica Biyolojisi, Konukçukları, Zararı ve Mücadele Metodları” konulu bir
sunum yaptı.
Danışma Kurulu toplantısının resmi açılışı, 21 Eylül 2019 Cumartesi günü
gerçekleştirildi. Açılış törenine; Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, BESD-BİR
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait KOCA, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı FİDAN,
önceki dönemler ODA Başkanlarımız; Sami DOĞAN, Gökhan GÜNAYDIN, Turhan
TUNCER ve yerel basın temsilcileri katıldı.
Açılışta Bolu İl Temsilcimiz Niyazi KALFA, Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR ve
Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN birer konuşma yaptılar.
İl Temsilcimiz KALFA konuşması sırasında Bolu tarımı hakkı bilgi verirken, Genel
Başkanımız GÜNGÖR; yüksek kalitede tarımsal üretim sağlanması, tarımla
uğraşanların hayat kalitelerinin artırması, teknik yeniliklerin ve buluşların
kullanılmasının ve modernleşmenin sağlanması, gıda güvenliğinin ve tarımda
sürdürülebilirliğin sağlanması, kırsal ekonomiyi canlı tutmanın ve bunları yaparken
de çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini vurgulayan bir konuşma
yaptı. Belediye Başkanı ÖZCAN ise konuşması sırasında Bolu Belediyesi olarak
tarıma önem verdiklerini ve bu konuda çalışmalarda bulunduklarını ifade etti.
Danışma Kurulu gündeminde yer alan; Tarımsal Yayım ve Danışmanlık, Bitki
Koruma Alanı, Gıda Alanı, Tarımda Milli Birlik Projesi ve Tarım Orman Şurası, Hal Yasası, Yerel Tohumların Korunması,
Yoğunlaşan HES ve Madencilik Faaliyetleri, Bilirkişilik Uygulamaları ve Eğitimler, ODA Faaliyetleri-Meslek İçi Eğitim
faaliyetleri, ODA Üye İlişkileri-Aidat Ödemeleri başlıkları altında toplanan tüm konular, ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, II.
Başkanımız Prof.Dr. Cem ÖZKAN ve Bolu İl Temsilcimiz Niyazi KALFA’nın yönetiminde, katılımcıların yoğun ilgisi ve katılımları
ile gerçekleştirildi.
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Çalışmalar neticesinde 46.Dönem
Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi
hazırlandı ve katılımcılarla paylaşıldı.
Bildirge, Yönetim Kurulu Üyemiz Hatice
ÜNAL tarafından okundu.
22 Eylül Pazar günü ise Bolu Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
tarafından oluşturulan seralar,
gen bahçeleri ve endemik türlerin
yetiştirildiği alan ile Gölcük Tabiat Parkı
gezildi.
Başkanımız Özden GÜNGÖR’ün
Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığı
konuşmanın tam metni ise şöyle:
Değerli Arkadaşlar, Enflasyondan
işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik
durgunluğa kadar hayatlarımızı her
alanda olumsuz etkileyen kapsamlı
bir ekonomik krizle karşı karşıya
bulunuyoruz. Yapılması gereken şey,
ithalat kolaycılığına dayalı ekonomi
politikaları yerine üretim ekonomisini,
sermaye öncelikleri yerine kamusal
çıkarları, lüks ve savurganlığa dayalı
yönetim anlayışı yerine tasarrufları,
gündelik politikalar yerine planlı
kalkınmayı önceleyen bir anlayışın öne
çıkartılmasıdır.
Tarımsal üretimimizin talebi
karşılayamaması nedeniyle her
geçen gün artan tarımsal ithalat, gıda
güvenliğimizi tehlikeye düşürmekte,
ülkemizin dışa bağımlılığını artırmakta,
çiftçilerimizin kârlı bir üretim
yapamayarak üretim süreçlerinin
dışında kalmasına yol açmaktadır.
Üretimdeki sorunlara çözüm getirilerek
üretim maliyetlerinin düşürülüp
çiftçinin kazandığı, tüketicinin makul
fiyatlarla ürüne ulaşabildiği bir sistemin
kurgulanması yerine, düşürülen veya
sıfırlanan gümrük vergileri ile çiftçiler
adeta cezalandırılmaktadır.
Bu durumun akla getirdiği ilk soru,
neden talebimizi karşılayacak üretimi
gerçekleştiremiyoruz, çiftçimiz neden
üretemiyor olmaktadır. Bu soruya
verilecek ilk yanıt, girdi fiyatlarının
yüksekliği ve çiftçimizin kazanamıyor
olmasıdır.
Çiftçimizin üretimi sürdürememesinde
tarımsal desteklerin yetersiz olması
da önemli bir olumsuz etkendir.
2006 yılında çıkan 5488 sayılı Tarım
Kanununda, tarımsal desteklemeler
için bütçeden ayrılacak kaynağın
milli gelirin %1’inden az olamayacağı
hükmü bulunmasına karşın, bugüne
kadar verilen desteğin milli gelire
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oranı %0,4 ve %0,6 aralığında kaldı;
hiçbir zaman %1 olmadı. 2018 yılında
tarıma verilmesi gereken destek 37,4
milyar TL olması gerekirken, yapılan
destekleme ödemesi yaklaşık 14,6
milyar TL oldu.
Tarımsal desteklerde aradığını
bulamayan çiftçi gittikçe artan
miktarda banka kredisine yöneldi.
2017 yılında 87 milyar olan tarımsal
kredi miktarı, 2018 yılında 102 milyar
TL’ye ulaştı.
Çiftçinin sattığı ürününden elde ettiği
gelir enflasyonun altında kalmakta,
alım gücü her geçen gerilemektedir.
Tarımsal üretimde kullanılan girdilerden
mazotta neredeyse tamamen, tarım
ilacı ve gübrede çok büyük oranda,
özellikle sera tohumlarında önemli
düzeyde yurtdışına bağımlıyız. Döviz
fiyatındaki en ufak bir artış çiftçinin
üretim maliyetini önemli ölçüde
artırmaktadır. Bu nedenle DAP gübresi
fiyatları %104, üre gübresi fiyatları
%114 kadar yükseldi.
Toplam tarım alanımız 2002 yılında
41 milyon 200 bin hektar iken, 2018
yılında 37 milyon 800 bin hektara
düştü. Belçika’nın yüzölçümünün 3
milyon hektar, Hollanda’nın toplam
yüzölçümünün ise 4 milyon hektar
olduğu göz önüne alındığında,
ekilmekten vaz geçilen 3 milyon 400
bin hektar, sorunun boyutunu çok net
göstermektedir.
Üretmeye çalıştıkça borcu artan,
emeğinin karşılığını bulamayan çiftçi
alanı terk ettikçe tarımın istihdama
katkısı da yıllar itibarıyla geriliyor.
Tarımın istihdama katkısı 2010 yılında
%23.7 iken, 2019 da %17.9’a geriledi.
Aynı şekilde tarımın milli gelire katkısı
2002 yılında %10,3’iken 2010 yılında
%9,0’a, 2015 yılında %6,9’a ve 2018
yılında ise %5,8’e kadar geriledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine
göre ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı 2003
yılında 2,8 milyon iken 2018 yılında
2,1 milyona geriledi. Tarımda üretim
azaldı ama nüfusumuz arttı.

Nüfusumuz 2000 yılında 65 milyon
iken 2018 yılında 82 milyona ulaştı.
Artan nüfus ne ile beslenecek peki?
Talebin ithal ürünlerle karşılanması
çiftçimize kaybettirirken, kazanan
başka ülkelerin çiftçileri oluyor.
Almanya- Fransa- Ukrayna’dan
Buğday, İngiltere ve Hırvatistan’dan
Arpa, Gürcistan’dan Saman,
ABD- Yunanistan- Türkmenistan ve
Hindistan’dan Pamuk, ABD- Arjantin
ve Brezilya’dan Mısır, ABD-Vietnamİtalya ve Tayland’dan Pirinç, EtiyopyaBangladeş- Mısır ve Çin’den Kuru
Fasulye, Kanada’dan Nohut ve
Mercimek, ABD ve Bulgaristan’dan
Kurbanlık Koyun, Şili- Uruguay ve
Fransa’dan büyükbaş hayvan, Bosna
Hersek’ten lop et ithal eden bir ülke
haline dönüştük.
Türkiye, geçen yıl 5,8 milyon tona
ulaşan buğday ithalatı ile rekor kırdı.
2019 yılının ilk yedi ayında ithal edilen
buğday miktarı 4.3 milyon ton oldu.
2018 yılının ilk yedi ayında bu miktarın
3 milyon ton olduğu göz önüne
alındığında, 2019 yılındaki buğday
ithalatının yeni bir rekor kıracağı
anlaşılıyor.
Oysa 1990’lı yıllardan bu yana
buğday üreticisinin emeğinin
karşılığını alamadığı için terk ettiği 2.5
milyon hektarlık alan tekrar buğday

üretiminde kullanılsa yaklaşık 6.8
milyon ton ilave buğday üretmek
mümkün olabilecek ve ithalata gerek
kalmayacaktır.
Geçen yıl 2,1 milyon ton ithalatla rekor
kıran mısırda da ithalat artarak devam
etmektedir. Geçen yılın altı aylık
döneminde 1,8 milyon ton olan mısır
ithalatı %22 artışla 2,2 milyon tona
ulaşmıştır.
Aynı dönem için ayçiçeği ithalatındaki
artış da 526 bin tondan %68 artışla
886 bin tona ulaşmıştır. Buna karşın
soya ithalatında %12 ve pamuk
ithalatında ise %3 gerileme olmuştur.
Canlı hayvan ve kırmızı et ithalatının
plansız ve kontrolsüz yapılması
hayvancılık sektörünü ve fiyatları
olumsuz etkilemektedir. 2018 yılında
1.5 milyon kadar sığır, 400 bini
aşkın koyun ithal edildi. Hiçbir hesap
yapılmadan aşırı düzeyde yapılan
bu ithalatın etkisi ile 2019 yılının ilk altı
ayında sığır ithalatı 300 bin baş, koyun
ithalatı 50 bin baş düzeyinde kaldı.
Kanatlı sektörünün yaygın olarak
kullandığı soyanın üreticiden çıkış
fiyatı bir önceki yıla göre 2018 yılında
%47,7 artış gösterdi. Sektördeki pek
çok büyük firma konkordato ilan etti.
Sektörün büyüklerine üretim yapan
küçük üreticiler de zor duruma düştü.
TÜİK verilerine göre 2018 yılında kesilen
tavuk sayısı bir önceki yıl ile aynı sayıda
kalarak 1 milyar 228 milyon adet oldu.
Son dönemde Irak’ın yumurta ithalatını
durdurmasıyla ortaya çıkan sorun da
sektör adına endişe vericidir.
Tarımdaki kriz makine gücünü de
yakından etkilemektedir. Yıllar itibarıyla
sürekli artış gösteren traktör üretimi
döviz kurundaki artışa ve çiftçinin alım
gücündeki gerilemeye paralel olarak
düştü. 2017 yılında 72 bin traktör
üretilmişken, 2018 yılında bu miktar 48
bine düştü. 2018 yılının Ocak-Temmuz
döneminde 37 bin olan traktör üretimi
2019 yılında 16 bin oldu.
Ülkemizde halkın en yoksul yüzde
20’lik kesiminin harcamalarının üçte
birini oluşturan gıdada yıllık fiyat artışı
%50’yi geçti. Ağustosta bir önceki aya
göre %1.54 artan gıda fiyatlarında, 8
aylık artış %30.1’e, son bir yıllık artış ise
%54.4’e kadar yükseldi.
Tarımda çalışan 5 milyon 23 bin kişinin
%43,4’ünü kadınlar oluşturmaktadır.
Tarımda çalışan kadınların yaklaşık

%90’ını sigorta kaydı olmadan, %80’ini
de aile işçisi olarak herhangi bir ücret
almadan çalışmaktadır.
Dünyanın “iklim değişikliği” diye
bilinen bir gerçeği var, ancak bu
durumu kader olarak kabul etmek ise
yanlış bir yaklaşımdır. Ülkemizde sık
sık sel felaketleri yaşanmaktadır. Sel
felaketleri ile üreticinin emeği, bir yıllık
ürün kazancı, sular ile akıp gitmektedir.
Bu sel felaketlerinin nedeni yalnızca
iklim değişikliği midir? Yoksa yanlış
kentleşme ve ulaşım politikaları mıdır?
İmar barışı adı altında dere yataklarına
yapılmış yerleşimlere ruhsat verilmekte,
derelerin üstleri kapatılarak-dere yatağı
betonlaştırılarak suyun doğal yollarla
denize ulaşması engellenmekte,
yoğunlaşan HES ve madencilik
faaliyetleri nedeniyle doğal bitki örtüsü
yok edilmektedir.
Cerattepe, Allianoi, Hasankeyf,
Eskişehir Alpu ovası, Karadeniz dağları
ve dereleri, Munzur Dağları, İznik
ormanları, Salda Gölü, Kaz Dağları ve
daha onlarca doğa harikasına ise rant
ve para uğruna saldırıyorlar. Ağaçlar
kesiyor, maden arama adı altında
sularımızı ve derelerimizi kirletiyor,
toprağımızı zehirliyorlar.
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz
etkisi küresel ölçekte yaşanacağından
artan nüfusumuzu beslemek üzere
tarım arazilerimize ve meralarımıza
her zamankinden fazla ihtiyacımız
olacaktır. İklim değişikliği düşünülerek
altyapı yatırımları tamamlanmalı tarım
ve mera arazileri korunmalı, geleceğe
dönük devlet-çiftçi-özel sektör iş birliği
ile tohum üretimine ağırlık verilmelidir.
Tarımda bu sonuçlara göre yine
“Sınıfta Kaldık”
Yapılması gerekenler ise çok net…
Üretimin artırılması hedeflenerek,
çiftçiye doğru zamanda ve yeteri

kadar destek sağlanmalıdır.
Üretmeye çalıştıkça borcu artan,
banka kredilerinde çözüm arayan
ve icra takibine düşerken borcu her
geçen yıl yükselen çiftçi yeterince
desteklenmeli, kazanabilir bir
duruma getirilmeli, örgütlü üretim
çerçevesinde kooperatiflerin kurulması
ve sağlıklı çalıştırılması, ürünlerin bu
yapılar üzerinden pazarlanmasını
sağlayıcı tedbirler devlet tarafından
alınmalıdır.
Yerel tohumlar biyolojik çeşitliliğimizin
temeli olup muhafazası ve üretiminin
yaygınlaştırılması desteklenmelidir.
Üretim maliyetlerinin yüksekliğinde
büyük rol oynayan ithalata bağlı
tarımsal girdilerin mümkün olduğunca
ülkemizde de üretilme yolları
zorlanmalı, üzerlerindeki ağır vergi
yükü hafifletilmeli, daha ucuza üretim
için özellikle desteklenmelidir. Tarımsal
mekanizasyon başta olmak üzere
tarımda bilgi ve teknoloji kullanımı
yaygınlaştırılmalıdır. Araştırma ve
geliştirme yatırımları teşvik edilmelidir.
Üretimi canlandıracak sulama ve arazi
toplulaştırma gibi alt yapı yatırımları
çok hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır.
Meralar, ovalar ve tarım arazilerinin
tarım dışı amaçlı kullanılmasının önüne
geçilmelidir. Artan nüfusumuz ve iklim
değişikliği karşısında her bir metrekare
tarım arazisine ve meraya her
zamankinden daha fazla ihtiyacımız
olduğu unutulmamalıdır.
Tarım arazilerini daraltan, çiftçiyi
tarlasını terk etmeye zorlayan,
tarımsal üretimi arttırmayan ve birçok
üründe ise gerileten dış kaynaklı
tarım politikaları, sektöre hizmet
vermek üzere eğitim almış ODA’mızın
çatısı altında örgütlü mühendislik
dallarının da iş ve çalışma olanaklarını
daraltmakta, halkımızı istemediği ithal
ürünlerle beslemeye zorlamaktadır.
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Genç mühendislerin istihdamı için
bu yanlış politika bir an önce terk
edilmelidir.
Tarım politikasının amacı; yüksek
kalitede tarımsal üretimi ve tarımla
uğraşanların hayat kalitelerini artırmak,
teknik yeniliklerin ve buluşların
kullanılmasını ve modernleşmeyi
sağlamak, gıda güvenliğini ve
tarımda sürdürülebilirliği sağlamak,
kırsal ekonomiyi canlı tutmak ve
bunları yaparken çevrenin ve biyolojik
çeşitliliğin korunmasını da sağlamak
olmalıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı sık sık
değişen Bakanlar ve her Bakan
tarafından öncekiler yok sayılarak

açıklanan projelerle “mucize” peşinde
koşuyor. Faruk Çelik tarafından “Milli
Tarım Projesi” açıklanmıştı, Bekir
Pakdemirli tarafından “Tarımda Milli
Birlik Projesi” açıklandı… Tarımsal
kamu yönetimini tasfiye etmeyi,
kamu tarafından yürütülen tarımsal
görevleri özelleştirmeyi amaçlayan,
çiftçilerimizi ulusötesi şirketlerin ve yerli
ortaklarının tedarikçisi haline getirmeyi
hedefleyen “proje” kamuoyundan
gelen tepkiler üzerine şimdilik geri
çekildi. Kamuoyunun tepkisinin
azaltılması için olsa gerek, son olarak
da Bakanlık tarafından “Tarım Şurası”
düzenleneceği açıklandı. Konunun
bizzat takipçisi olmak, sürece müdahil
olabilmek için Şûra hazırlıklarına konu

uzmanı meslektaşlarımız ile katılım
sağlıyoruz.
Meslektaşlarımızın ve üreticilerin
mağduriyetini engellemek ve
tarım sektörüne yönelik olumsuz
sonuçların önüne geçebilmek için
çalışarak, araştırarak ilgili kurumları
ve kamuoyunu bilgilendirerek
görevimizi gerine getirmeye devam
ediyoruz. Sizleri en içten dileklerimle
selamlarken, hoş geldiniz diyor,
Danışma Kurulu toplantımızın yararlı ve
verimli olmasını diliyorum.

TMMOB ZMO 6. ÖĞRENCİ
YAZ EĞİTİM KAMPI     
ZMO 6. Öğrenci Yaz Eğitim Kampımızı,
ZMO-Genç üyesi öğrencilerin katılımı
ile 1-7 Eylül 2019 tarihleri arasında
Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik
Eğitim Merkezi’nde İzmir Şubemizin
yürütücülüğünde gerçekleştirdik.
Eğitim Kampı ODA’mızın ve
mesleğimizin geleceği olan
öğrencilerin birlikte planlama,
karar alma, üretme ve yönetme
süreçlerinde deneyim kazanmasını,
mesleki bilincin oluşmasını, TMMOB’nin
temel ilkeleri doğrultusunda bilgi
sahibi olunmasını, Oda kültür ve
perspektiflerinin kavranmasını
amaçlamaktadır. Bu amaçlar
kapsamında, 7 gün süren kamp
döneminde, çeşitli eğitimsel, sosyal ve
kültürel etkinlikler düzenlendi.
1.gün: Öğrenciler İzmir Şube’miz
tarafından karşılanarak, kampın
yapılacağı tesise gelindi. ZMOGenç İzmir tarafından yapılan
sunumun ardından, kampın açılış
konuşmaları; ZMO İzmir Şube
Başkanımız Kurtuluş BİNGÖL, Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR ve
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil
TUGAY tarafından yapıldı.
2.gün: TMMOB Başkanı Emin KORAMAZ
“Demokrasi Mücadelesi ve TMMOB
Örgütlülüğü”, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç SOYER “Projelerle Tarıma
Bakış Açısı”, Önceki Dönemler Genel
Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN
“Türkiye’de Bitkisel Üretim Politikaları”,
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Ortaç ONMUŞ “100
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yılda Sulak Alanlarda Meydana Gelen
Değişim”,
3.gün: Adnan ÇOBANOĞLU, Gaye
YILMAZ, Zerrin ÇELİK “Gıda Egemenliği
Paneli”, Genel Sekreterimiz Kamil
BAYRAM “TMMOB ZMO Örgütlülüğü”,
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UHRİ
“Tarım ve Beslenme Kültürünün Tarihi”,
Bursa Milletvekili meslektaşımız Orhan
SARIBAL “Türkiye’de Hayvansal Üretim
Politikaları”,
4.gün: İzmir Şube’mizden
meslektaşımız Banu ONAN ERDAL
“Ziraat Mühendislerinin Özlük
Hakları”, Harran Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali
Rıza ÖZTÜRKMEN “Göbeklitepe”,
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Altan LÖK
“Su Ürünleri Atölyesi”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ “Köy
Enstitüleri Eğitimi ve Aydınlanma”,
5.gün: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze
SANER “Proje Hazırlama”, ODA II.
Başkanımız Prof.Dr. Cem ÖZKAN
“Girişimcilik Atölyesi”, Gazeteci-Yazar
meslektaşımız M.Tevfik KIZGINKAYA
“Aklın Yolu Cumhuriyet”, Köy-Koop İzmir
Birlik Başkanı Neptün SOYER “Tarımda

Örgütlenme”konularında sunumlar ve
konuşmalar gerçekleştirdiler.
6.gün: Tekne gezisi,
7.gün: Kamp değerlendirmesi yapıldı.
ZMO-Genç öğrencilerimiz ile kamp
sonunda yapılan değerlendirme
toplantısında, öğrencilerden; ZMO
örgütlülüğüne bakışlarının olumlu
yönde değiştiği, dayanışma, birlikte
hareket etme ve ZMO örgütlülüğüne
sahip çıkma konusunda farkındalığın
arttığı, büyük bir aile ortamına
benzetilen ZMO’nun bireylerinin
birbirleriyle olan ilişkilerinin geliştirilmesi
ve sürekliliğinin sağlanmasına katkı
sağladığı, sosyal, kültürel ve mesleki
bilgilerin üzerine katkı koyan bu tarz
etkinliklerin sürdürülmesi ve sayısının
artırılması konusunda görüş birliğine
sahip olunduğu, kampın ZMO ve ZMOGenç bağının güçlenmesinde fayda
sağladığına ilişkin düşüncelerin arttığı
yönünde olumlu değerlendirmeler
alındı.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ADANA SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ VE
ADANA ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ’NE ZİYARETLER
11 Eylül 2019 tarihinde Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan KARALAR,
Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve
Hayvancılık Daire Başkanı meslektaşımız
Hasan Deda BÜYÜKÖZTÜRK ile Adana
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire
Başkanı meslektaşımız İlyas KIRAN, Adana
Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal
AKAY ve Adana Çukurova İlçe Belediye
Başkanı Soner ÇETİN’i ziyaret ettik.
Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR, II.
Başkanımız Prof.Dr. Cem ÖZKAN, Adana
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Abdullah
DOĞAN, Adana Şube Yönetim Kurulu
Üyemiz Erol SALMAN ve Geçen Dönem
Çukurova İlçe Belediye Meclis Üyemiz
Saim İNCE ziyaret sırasında, öncelikli
olarak seçilmiş Belediye Başkanlarını
seçim sonuçlarından dolayı kutlayarak,
çalışmalarında başarılar dilediler. Ayrıca, ODA’mız tarafından hazırlanan “Adana
Tarımı ve Belediyelerden Beklentilerimiz” başlıklı rapor takdim edilerek, belediye
çalışmaları hakkında bilgi alındı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ve MERSİN MEZİTLİ İLÇE
BELEDİYESİ’NE ZİYARET
13 Eylül2019 tarihinde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı meslektaşımız Vahap
SEÇER ve Mersin Mezitli İlçe Belediye Başkanı meslektaşımız Neşet TARHAN’ı ziyaret
ettik.
Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR, II. Başkanımız Prof.Dr. Cem ÖZKAN
ve Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Deniz GÜRBÜZ ziyaret sırasında
öncelikli olarak Belediye Başkanlarını seçim sonuçlarından dolayı kutlayarak,
çalışmalarında başarılar dilediler. Ayrıca, ODA’mız tarafından hazırlanan “Mersin
Tarımı ve Belediyelerden Beklentilerimiz” başlıklı rapor takdim edilerek, belediye
çalışmaları hakkında bilgi alındı. Aynı gün, Mezitli Belediyesi tarafından hayata
geçirilen, ‘Çocuk Hobi Bahçeleri’nin açılışına da katılım sağladık.
“Çocuk Hobi Bahçesi”nin açılışında, doğasına, kültürüne ve ülkesine sahip
çıkan çocuklar yetiştirmek istediklerini belirten Başkan Neşet TARHAN, “Daha
önce 6 farklı alanda emekli vatandaşlarımız için yaptığımız Hobi Bahçelerinin
yanında Mersin’de bir ilk olan Çocuk Hobi Bahçesini hayata geçirdik. 2 bin 500
metrekarelik bir alanda iki etapta toplam 60’ar metrekare 36 hobi bahçemiz
çocuklarımız için hazır. Çocuklarımız burada toprakla kaynaşacak, üretim nedir
onu görecek, ürettikleri değerlerle sosyal projelere katkı sağlayacaklar. Bunu
yaygınlaştırarak başka alanlara da yaymak istiyoruz, Bunun yanında hayata geçirdiğimiz Mutlu Yaşam Köyümüzde
eski Köy Enstitüleri ruhunu yaşatıyoruz. Orada da yaşlıdan çocuğa hep birlikte hayvancılık, meyve sebze üretimi, küçük
atölyeler, mesleki kurslar olacak” dedi.
Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR ise, Çocuk Hobi Bahçesini hayata geçirmesi nedeniyle Başkan TARHAN’a teşekkür
ederken, “65 bin üyesi olan bir mesleki kuruluş olarak tarımın sorunlarını nasıl çözebiliriz diye düşünürken Mezitli Belediye
Başkanının hayata geçirdiklerini yapmak istedik. Çeşitli Büyükşehir Belediye başkanlarını ziyaret ederek tarımın kurtarılması
için yapılması gerekenleri anlatırken, Mezitli’ye geldiğimizde söyleyecek hiçbir şey bulamadık. Üreticiler için, emekliler
için, çocuklar için projeleri var. Sayın Neşet TARHAN, turizmin ve tarımın olduğu bir yerde bütün projeleri en iyi şekilde
uyguluyor” diye konuştu.
Ziyaretlerimizin sonunda Mersin Şubemizde, Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımı bir toplantı düzenledik.
Toplantıda Genel Başkanımız ve II. Başkanımız şubemizin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
TUNÇ SOYER’E ZİYARET
18 Ekim 2019 Cuma günü, Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR, İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Kurtuluş
BİNGÖL, Ela DALÇAM, Tevfik TÜRK, Ekim ÖZAL ve Fatih
ÖZDEN, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER’i
makamında ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında; ODA’mız tarafından hazırlanan,
İzmir’in tarım potansiyeli ve İzmir’in tarım açısından
gelişimine yönelik önerilerimizin bulunduğu rapor Başkan
SOYER’e sunuldu. Görüşmeler sırasında Başkanımız
GÜNGÖR ve İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz şu
konulara değindiler; İBB Seçim bildirgesinde yer alan
Tarım Üniversitesi olgunlaşmaya ve tartışılmaya ihtiyaç
duymaktadır. Meslektaşlarımız ve akademik çevrelerce bilgi talebinde bulunulan konuyla ilgili çok iyi bir planlama ve
uygulama modeli oluşturulmalı ve ODA’mızın görüş ve önerilerine yer verilmelidir,
Tarım arazilerinin talan edilmesinin yeni bir yolu olan, yasaya uygun olmayan şekilde ifrazların yapıldığı, vatandaşa yazlıkkırevi olarak pazarlanan ve haksız rant ve kazançların elde edildiği “Hobi Bahçeleri” ile mücadele edilmesi,
Tohum Takas Şenliklerinde takasa konu olan tohumların kontrol edilerek izlenmesi, etkinliklerin belirli bir norm ve ilkeler
çerçevesinde organize edilmesi,
Tarımsal uygulamaların yapıldığı Belediyeniz Birimlerinde Ziraat Mühendislerinin görevlendirilmesi, bünyenizdeki Ziraat
Mühendisi unvanına sahip personelden mesleklerini icra edebilecekleri birimlerde faydalanılması,
Tarım sektöründe yatırım yapacak yeni girişimcilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılmasıdır.
Görüşmenin sonunda Başkan SOYER, ODA’mızın görüşlerine yönelik olarak gerekli çalışmalarda bulunacaklarını
ve ziyaretimizden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TMMOB 6. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2009 yılında düzenlenen TMMOB Kadın Kurultayı’nın altıncısı “Her Yerde Kadın”
temasıyla 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda kadın mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen TMMOB Kadın
Kurultayı, İnşaat Mühendisi Görkem AYGÜN’ün müzik dinletisi ile başladı. Kurultayın açılış konuşmalarını TMMOB Kadın
Çalışma Grubu adına M. Işık GÜRBULAK ve TMMOB Yönetim Kurulu adına Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN yaptılar.
Kurultayın Divan Kurulu, Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Önergeler Komisyonunun seçiminin ardından sırasıyla TMMOB
Kadın Çalışma Grubu, Mardin, İzmir ve Trabzon Kadın Çalışma Grupları adına sunumlar geçekleştirildi.
Kurultayın ilk gününde yapılan basın açıklaması ile kadınların hayatın farklı alanlarında yüz yüze kaldıkları eşitsizlikler ve
zorluklar dile getirildi.
Basın açıklamasının ardından Kocaeli, Adana, Eskişehir, Bursa ve Malatya Kadın Çalışma Gruplarının sunumları
gerçekleştirildi ve önergeler üzerine tartışmalar yapıldı.
Kurultayın ikinci günü Concencus filmi gösterimi ile başladı. Gösterimin ardından İstanbul, Diyarbakır ve İskenderun Kadın
Çalışma Grupları adına sunumlar geçekleştirildi. Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Kadınların sorunlarına ve çözüm
önerilerine eğilen TMMOB 6. Kadın Kurultayı 250 delegenin katılımıyla başarıyla sona erdi.
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“TMMOB DÜNYA GIDA GÜNÜ
2019 SEMPOZYUMU” HAZIRLIK
TOPLANTISI

TMMOB çatısı altında ODA’mız,
Gıda Mühendisleri Odası ve Kimya
Mühendisleri Odası tarafından
düzenlenen “TMMOB Dünya Gıda
Günü 2019 Sempozyumu” hazırlık
toplantısı 16 Eylül 2019 tarihinde Gıda
Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya; ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, Yönetim Kurulu Üyemiz
Murat ASLAN, Gıda Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Zeki TAYDAŞ, Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu II. Başkanı Dilek AKAN,
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Yaşar ÜZÜMCÜ, Gıda
Mühendisleri Odası Müdürleri; Sinan
KAPLAN ve Kıvılcım MOGOL COŞKUN,
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Ali UĞURLU, Kimya
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Osman ÖZGÜN ve TMMOB Teknik
Görevlisi Sezgin ÇALIŞKAN katıldılar.

2.ULUSLARARASI COĞRAFİ
İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ

HALK SAĞLIĞI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO)
ev sahipliğinde, birçok kurum ve
kuruluşun katılımı ile düzenlenen
“2. Uluslararası Coğrafi İşaretli
Ürünler Zirvesi”, 19-21 Eylül 2019
tarihlerinde ATO Congressium’da
düzenlenmektedir.
Zirvenin ilk gününe ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR, II. Başkanımızı Prof.Dr.
Cem ÖZKAN, meslektaşımız Dr. Servet
KEFİ ve Gazeteci Ali Ekber YILDIRIM
katıldı.
Coğrafi işaret, katma değer
üreterek, istihdama ve ihracata katkı
sağlayarak, köyden kente göçü
engellemektedir.
Bilindiği üzere ülkemizde, Türk Patent
ve Marka Kurumu’nun coğrafi
işaretlerin tescilini yaptığı toplam 446
tescilli ürün bulunmakta, 428 üründe
başvuruda beklemektedir. Hali hazırda
AB ile Antep baklavası, Aydın inciri,
Malatya kayısısı olmak üzere toplam 3
tescilimiz mevcuttur. Türkiye’deki 446
ürünün pazar payı ise yaklaşık 1,8-1,9
milyar Euro civarındadır.

2019 YILI BİLİM-HİZMET VE
TEŞVİK ÖDÜLLERİ ADAY ÖNERME
KURULU TOPLANTISI

9 Ekim 2019 tarihinde, Halk Sağlığı
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin
İLTER ziyaret edilerek, ODA’mızca
düzenlenen Biyosidal Ürün Uygulayıcı
Eğitimleri’ne ilişkin sorunlarımız ve
taleplerimiz dile getirildi.
Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR, II.
Başkanımız Prof.Dr. Cem ÖZKAN, Prof.
Dr. Ahmet ÇOLAK ve Genel Sekreter
Yardımcımız Bülent TORUNBALCI
tarafından gerçekleştirilen görüşmeye,
Bakanlık yetkililerinden; Çevre Sağlığı
Daire Başkanı Tuncay ÖZER, Hukuk ve
Mevzuat Daire Başkanı Av. Halil ŞEN
ile Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim
Daire Başkanı Dr. Aslıhan KÜLEKÇİ
UĞUR katılım sağladılar.

“KIRSALDA VE TOPLUMDA
CİNSİYET EŞİTLİĞİ” KONULU
PANEL

TMMOB Dünya Gıda Günü 2019
Sempozyumu, TMMOB önderliğinde;
ODA’mız, Gıda Mühendisleri Odası
ve Kimya Mühendisleri Odası
tarafından “Sürdürülebilir Gıda ve
Tarımın Ekonomi Politiği/ Güvenli
Gıda” konu başlığında 19 Ekim 2019
Cumartesi günü düzenlenecektir.
Sempozyum öncesinde düzenlenen
hazırlık toplantılarının ikincisi Gıda
Mühendisleri Odası’nda 23 Eylül 2019
Pazartesi günü yapıldı. Toplantıya;
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ASLAN,
Gıda Mühendisleri Odası Genel
Başkanı Kemal Zeki TAYDAŞ, Kimya
Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali
UĞURLU, Kimya Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Osman ÖZGÜN
ve TMMOB Teknik Görevlisi Sezgin
ÇALIŞKAN katıldı.

ODA’mız tarafından 2020 yılı Ocak
ayında tarımsal öğrenimin yıldönümü
kutlamaları kapsamında verilecek
olan 2019 yılı ZMO Bilim-Hizmet ve
Teşvik Ödülleri’ne ilişkin olarak 5 Ekim
2019 Cumartesi günü, ODA’mızda
Bilim-Hizmet ve Teşvik Ödülleri “Aday
Önerme Kurulu” toplantısı yapıldı.

ODA’mızın 46. Dönem Olağan Genel
Kurulu’nda kabul edilen bir önerge
ile Genel Kurul kararına dönüştürülen
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi
kapsamında farkındalık yaratmaya
yönelik olarak 10 Ekim 2019 Perşembe
günü, “Kırsalda ve Toplumda Cinsiyet
Eşitliği” konulu bir panel düzenledik.
Moderatörlük görevini Dr. Nihan
YENİLMEZ ARPA (FAO)’nın üstlendiği
panelde; Neşe ÇAKIR (FAO Toplumsal
Cinsiyet Uzmanı) “Kırsal Alanda
Kadının Tarıma Katılımı” ve Duygu
ERSEÇEN (UN Women) “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” konu başlıklarında
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açıklamalarda bulundular. Mehmet
Yüceler Eğitim Salonu’muzda
gerçekleştirdiğimiz panel, katılımcıların
yoğun ilgisi sonucunda, karşılıklı
değerlendirmeler ile sona erdi.

temsilcisi ve halkın katılımı sağlandı.  

Egemen KARAKIŞ,

Çalıştayda öncelikle TMMOB’nin
yaptığı çalışmalar çerçevesinde
oluşturulan TMMOB Raporu, TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi
SUİÇMEZ tarafından katılımcılarla
paylaşıldı.

Süt Teknolojisi Temsilcisi: Pınar KÖSE,

AÜZF ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ
SEÇİMİ

Ayrıca, ZMO-Genç’e yeni üye olan
öğrencilerimize de tören ile ODA
kimlikleri verildi.

Jeotermal Enerji Santrallerinin
çevre ve insan üzerindeki olumsuz
etkilerinin konuşulduğu çalıştayda;
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ, Efeler Belediye
Başkanı M. Fatih ATAY, Germencik
Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ, Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR, Aydın
Şube Başkanımız Mahmut Nedim
BARIŞ ve Bursa Şube önceki dönemler
Başkanımız Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY
birer konuşma yaptılar.
Çalıştaya; Denizli Şube Başkanımız
Gülhan SARUHAN ile Denizli Şube II.
Başkanımız  Baha YANARCA, Manisa
Şube önceki dönem Başkanımız
İbrahim DEMRAN, Muğla Şube
Başkanımız Uluhan KORKUT ile Muğla
II. Başkanımız Ünal KİRAZ, İzmir Şube
önceki dönem Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ, çok sayıda meslek odası
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Zootekni Bölümü Temsilcisi: Selda
YEŞİLYURT olarak belirlendi.

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

TMMOB “BÜYÜK MENDERES
HAVZASI’NDA JEOTERMAL
ENERJİ SANTRALİ GERÇEĞİ”
ÇALIŞTAYI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB) Aydın il Koordinasyon
Kurulu tarafından “Büyük Menderes
Havzası’nda Jeotermal Enerji Santrali
Gerçeği Çalıştay’ı 12 Ekim 2019
Cumartesi günü, Aydın Özel Başak
Koleji Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Tarla Bitkileri Bölümü Temsilcisi: Berk
TOL,

KÖY-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ’NİN
ZİYARETİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ZMO-Genç Öğrenci temsilcisi
seçimi, 11 Ekim 2019 Cuma günü
Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ASLAN,
Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM ve
Genel Sekreter Yardımcımız Bülent
TORUNBALCI’nın gözetiminde, Mehmet
Yüceler Eğitim Salonu’muzda yapıldı.
Seçim, aday belirleme ve açık
oylama ile gerçekleştirildi.
Oylama sonucunda;
Başkan: Ümran TOPAL,
Başkan Yardımcıları; Ozan Heval ANCI
ve Barış ÇÖPELCİ,

Köy-Koop Genel Başkanı Eray ÇİÇEK,
Köy-Koop Genel Başkan Yardımcıları;
Mehmet VAROL, Mahmut Barış
AYDIN ve S.S Bursa Bölgesi Tarım
Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Osman ÖZKAN 16 Ekim 2019
Çarşamba günü ODA’mızı ziyaret
ettiler.
Konuk heyet ile Genel Başkanımız
Özden GÜNGÖR, “kooperatifçiliğin
önemi ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi
için yapılması gereken çalışmalar”
hakkında görüş alış-verişinde bulundu.

TMMOB DÜNYA GIDA GÜNÜ
2019 SEMPOZYUMU

Sosyal Medya Sorumlusu: Ozan Heval
ANCI
Sosyal Etkinlikler Proje Koordinatörü: M.
Fatih GEÇGEL,
Eğitim Sorumlusu: Eren DÜZGÜN,
Bitki Koruma Bölümü Temsilcisi:
Mehmet ÇINAR,
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Temsilcisi: Emre KÜÇÜK,
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Temsilcisi: Furkan HALİL,
Bahçe Bitkileri Bölümü Temsilcisi:

TMMOB Dünya Gıda Günü 2019
Sempozyumu, TMMOB önderliğinde;
ODA’mız, Gıda Mühendisleri Odası ve
Kimya Mühendisleri Odası tarafından

“Sürdürülebilir Gıda ve Tarımın Ekonomi
Politiği/ Güvenli Gıda” konu başlığında
19 Ekim 2019 Cumartesi günü, İMO
Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.

İZMİR KÖY-KOOP YÖNETİM
KURULU BAŞKANI NEPTÜN
SOYER’E ZİYARET

Ekim ayının son haftasında
yayınlanan “2020 Merkezi Yönetim
Bütçesi” üzerine söyleşi, Prof. Dr. Aziz
KONUKMAN’ın katılımıyla 4 Kasım
2019 Pazartesi günü, Mimarlar Odası
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sempozyumda açılış konuşmaları; Üç
Oda’yı temsilen Gıda Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Zeki TAYDAŞ, TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin KORAMAZ ve BM Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi
Viorel GUTU tarafından yapıldı.
Açılış konferansında, Başkent
Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim
Üyesi Prof.Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ “Neoliberal Politikalar Açlığa Çare Oldu
mu?” konu başlığında açıklamalarda
bulundu.
1.Oturumun: “Sürdürülebilir Gıda
ve Tarımın Ekonomi Politiği” konu
başlığında, Kimya Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Ali UĞURLU’nun başkanlığında
düzenlendi. Konuşmacılar; Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof.Dr. Emine OLHAN “Gıda
ve Tarım‘ın Ekonomi Politiği”, Üzüm
Üreticileri Sendikası (ÜZÜM-SEN) Genel
Başkanı Adnan ÇOBANOĞLU “Üretici
ve Tüketiciler Açısından Örgütlülük”
konu başlıklarında sunumlar yaptılar.
2.Oturum: “Güvenli Gıda” konu
başlığında, ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR’ün başkanlığında
düzenlendi. Konuşmacılar; Prof.
Dr. Zülküf AYDIN “Gıda Bağımsızlığı
ve Türkiye‘de Tarımın Neo-Liberal
Dönüşümü”, Doç. Dr. Yeşim SOYER
“Sürdürülebilir Gıda Güvenliği”, Prof.
Dr. Çağatay GÜLER “Halk Sağlığı ve
Beslenme” ve FAO Gıda Güvenliği
Uzmanı Keigo OBARA “Sağlıklı
Beslenme için Gıda Sistemleri
Yaklaşımı” konu başlıklarında sunumlar
yaptılar.
TMMOB’ye bağlı Odaların, sivil
toplum örgütlerinin temsilcilerinin,
akademisyenlerin, meslektaşlarımızın,
üyelerimizin ve öğrencilerimiz katılım
sağladığı sempozyum, soru cevap
bölümü ile sona erdi.

AZİZ KONUKMAN ile “2020
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ”
ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR
ve İzmir Şube II. Başkanımız Ela
DALÇAM 18 Ekim 2019 tarihinde, İzmir
Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı
Neptün SOYER’i ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında; İzmir Köy-Koop’un
çalışmaları, kooperatifçiliğin önemi ve
kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik
olarak görüş alıverişinde bulundular.

ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ, TMMOB Yönetici
ve çalışanlarının yanı sıra Odaların
merkez ve şube yöneticileri ile
üyelerin katıldığı söyleşide, bütçenin
oluşturulması, eleştirisi ve hazırlanması
gereken bütçeye kamusal yaklaşımlar
tartışıldı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCISI FATİH
METİN’E ve BAKANLIK
YETKİLİLERİNE ZİYARET

“KURAKLIK VE ORMAN
YANGINLARI” KONULU
KONFERANS

ODA’mız tarafından düzenlenen
“Kuraklık ve Orman Yangınları” konulu
konferans Meteoroloji Mühendisi
Gülten ÇAMALAN tarafından 2 Kasım
2019 Cumartesi günü saat: 14.00’de
verildi.
Mehmet Yüceler Eğitim Salonumuzda
düzenlenen konferansa üyelerimiz
tarafından katılım sağlandı.

“BÜLENT ECEVİT’İN ANISINA
YENİDEN KÖYKENT VE YEREL
YÖNETİMLER” PANELİ
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal
Dayanışma Vakfı (TARGEV)’in,
4 Kasım 2019 Pazartesi günü,
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’inde,”Bülent Ecevit’in anısına
Yeniden Köykent ve Yerel Yönetimler”
konulu panele katıldı.

7 Kasım 2019 Perşembe günü, Tarım
ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Fatih METİN ile Tarım ve Orman
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdür V. Harun SEÇKİN ve Tarım ve
Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri
Daire Başkanı V. Ümit Uğur BAHÇE ile
“Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve
Perakende Satılması ile Depolanması
hakkında Yönetmelik” ve zirai ilaç
bayilerinin sorunlarına ilişkin bir toplantı
yapıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız
Özden GÜNGÖR, Genel Sekreter
Yardımcımız Bülent TORUNBALCI ile
Adana Şube Başkanımız Abdullah
DOĞAN ve önceki dönem Adana
Şube Başkanımız Semih KARADEMİR,
Antalya Şube Başkanımız Vural ŞAHİN,
Bursa Şube Başkanımız Doç.Dr. Erkan
YASLIOĞLU, İzmir Şube Başkanımız
Kurtuluş BİNGÖL, önceki dönem
Manisa Şube Başkanımız İbrahim
DEMRAN, Mersin Şube II. Başkanımız
İbrahim ARICI ve önceki dönem
Mersin Şube Başkanımız Mustafa
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Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik
İlkeler, Bilirkişi İncelemesi, Rapor
Yazımı Usul ve Esasları ile Uygulama”
konularında bilgi verildi.

Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM ve
Genel Sekreter Yardımcımız Bülent
TORUNBALCI’nın açılış konuşmaları ile
başladı.

TOPRAK KORUMA PROJESİ
EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr Zeki
ACAR tarafından verilen eğitimin
amacı: Mera Islah, Amenajman ve
Geri Dönüşüm Projelerinin bilimsel
kurallara uygun olarak hazırlanmasına
ve serbest çalışan ziraat
mühendislerinin SMM Belgesindeki
ana çalışma konularına “Mera
Geri Dönüşüm Projesi” ifadesinin
yazılmasına olanak sağlamaktır.

Toprak Koruma Projelerinin; Bilimsel,
teknik ve mesleki etik kurallara uygun
olarak hazırlanması amacıyla ODA’mız
tarafından düzenlenen “Toprak
Koruma Proje Eğitimini” 4-8 Kasım
2019 tarihlerinde Mehmet Yüceler
Eğitim Salonumuzda gerçekleştirdik.

Eğitim, ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR tarafından 28
meslektaşımıza “Katılım Belgesi”
verilmesi ile sona erdi.

Kemal KARAOĞLU, Antalya’dan Zirai
İlaç Bayii Ahmet DALOĞLU, İzmir’den
Zirai İlaç Bayii Tuncer TANELİ ve
Konya’dan Zirai İlaç Bayii Mustafa
KILINÇ katıldı.
Bakan Yardımcısı ve Bakanlık yetkilileri;
sorunlarımız hakkında değerlendirme
yaparak, revize edilerek yayımlanacak
olan yönetmelik değişikliğinde
taleplerimizi dikkate alabileceklerini
belirttiler.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
DÜZENLEDİK

Eğitimin açılışında Genel Sekreterimiz
Kamil BAYRAM kursiyerlere kısaca
bilgi verdi. Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü öğretim üyeleri; Prof.Dr. Günay
ERPUL ve Araş. Gör. Selen DEVİREN
SAYGIN tarafından verilen eğitim 5
gün sürdü. Eğitim kapsamında arazi
çalışması da yapıldı.
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu
kapsamında, “Bilirkişilik Yönetmeliği”
03/08/2017 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe
girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve
idari yargı alanında yürütülen her türlü
bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için,
bilirkişilik yapacak kişilerin “Bilirkişilik
Temel Eğitimi” almaları ve sertifika
sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Eğitimin son günü yapılan sınavda
başarılı olan kursiyerlere; Prof.Dr. Günay
ERPUL, Kamil BAYRAM ve Meslek İçi
Eğitim Sorumlumuz Figen KURAL
tarafında “Toprak Koruma Projesi Yetki
Belgesi” verildi.

MERA ISLAH, AMENAJMAN
ve GERİ DÖNÜŞÜM PROJE
EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Bu kapsamda Genel Merkezimiz
ve Şubelerimiz, “Eğitim Verme Yetki
Belgesi”ni Adalet Bakanlığı’ndan
alarak, eğitimler düzenlemektedir.
Genel Merkezimiz tarafından, 4-7
Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen
bilirkişilik temel eğitimi sonucunda, 21
katılımcıya ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR tarafından “Bilirkişilik Temel
Eğitim Katılım Belgesi” verildi.
Eğitim sırasında katılımcılara, Adalet
Bakanlığı‘nca görevlendirilen
eğiticilerimiz tarafından; “Yargılama
Hukukuna İlişkin ilkeler ve İspat
Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar,
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TMMOB “KAMUCU
POLİTİKALAR” SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB tarafından düzenlenen
Kamucu Politikalar Sempozyumu;
kamusal üretim, hizmet, denetim
süreçlerini tarif etmek, kamu
kaynaklarının yağmasına karşı
mücadele yöntemlerini tartışmak
ve kamu kavramını tüm boyutları ile
yeniden ele almak amacıyla 22-23
Kasım 2019 tarihlerinde, Ankara’da
İMO Teoman Öztürk Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Sempozyum kapsamında birçok alt
başlık yanı sıra beş ana başlık altında
özelleştirme politikaları sorgulanarak,
kamucu politikalar tartışılarak, çözüm
önerileri geliştirildi.

ODA’mız tarafından, 9-11 Kasım 2019
tarihlerinde, “Mera Islah, Amenajman
ve Geri Dönüşüm Proje Eğitimi”
düzenlendi.
ZMO Mehmet Yüceler Eğitim
Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz eğitim,

Sempozyumun açılış konuşmaları;
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Başkanı Nadir AVŞAROĞLU ve
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
KORAMAZ tarafından yapıldı.
Yunus YENER’in başkanlığında
toplanan özel oturumda; TMMOB
Yürütme Kurulu Üyemiz Baki Remzi

SUİÇMEZ “Kamucu Politikalar ve
TMMOB” ve Korkut BORATAV “Türkiye’de
Kamucu Politikaların Analizi” konulu
sunular yaptılar.
1.Oturum, “Kamuculuk; Tanımı, Evrimi
ve Tarihsel Süreci” konu başlığında
Ayşegül ORUÇKAPTAN’ın oturum
başkanlığında düzenlendi. Bu
oturumda; Oktar TÜREL “Neoliberal
Dünya Ekonomisinde Kamu Kesiminin
Yeniden Yapılanmasına Bakışlar, 19202020”, Galip YALMAN “Yeni Bir Kamu
Mümkün mü?” ve Aziz KONUKMAN
“Yeni Bir Kamu Mümkün mü?”
konu başlıklarında açıklamalarda
bulundular.
2.Oturum, “Dünya ve Türkiye’de
Kamucu Kalkınma Örnekleri ve Planlı
Kalkınma” konu başlığında Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR’ün
oturum başkanlığında düzenlendi. Bu
oturumda; Bilsay KURUÇ “21. Yüzyıl
için Kalkınma ve Planlama”, Semih
AKÇOMAK “Türkiye’de Ekonomik
Büyüme ve Planlama”, Serdar
ŞAHİNKAYA “Cumhuriyetin İlk Yıllarında
Kamucu Sanayileşme” ve Erkan ERDİL
“Dünyada ve Türkiye’de Planlama ve
Kamu İşletmeciliği” konu başlıklarında
açıklamalarda bulundular.
3.Oturum, “Kamu Yönetiminde
Kamuculuk” konu başlığında Kemal
Zeki TAYDAŞ’ın oturum başkanlığında
düzenlendi. Bu oturumda; Oğuz
OYAN “Türkiye’nin Değişen Yönetsel
Yapısı”, Ozan ZENGİN “Kamusallık
Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi”,
Onur KARAHANOĞULLARI “Anayasa,
Yasalar ve Kamucu Politikalar”, Gamze
YÜCESAN “Sosyal Hizmetlerin (Eğitim,
Sağlık, Sosyal Güvenlik) Kamusal İşlevi”
konu başlıklarında açıklamalarda
bulundular.
Sempozyumun ikinci günü olan 23
Kasım 2019 tarihinde düzenlenen
4. Oturum, “İktisat Politikaları ve
Özelleştirme Bilançosu” konu
başlığında Ali UĞURLU’nun oturum
başkanlığında düzenlendi. Bu
oturumda; Mustafa SÖNMEZ “Nasıl Bir
Kamuculuk İstiyoruz?”, Ebru VOYVODA
“Kalkınma İktisadı Penceresinden
Türkiye”, Erol TAYMAZ “KİT Sisteminin
İktisadi Değerlendirmesi” ve Yiğit
KARAHANOĞULLARI “Dünyada ve
Türkiye’de Kamulaştırma Modelleri”
konu başlıklarında açıklamalarda
bulundular.
5.Oturum, “Kamucu Politikalar İçin

Ne Yapmalı?” konu başlığında Nadir
AVŞAROĞLU’nun oturum başkanlığında
düzenlendi. Bu oturumda; Arzu
ÇERKEZOĞLU “İstihdam Politikaları”,
Aysun GEZEN “Eğitim Politikaları”,
Sinan ADIYAMAN “Sağlık Politikaları”
ve Ali Rıza AYDIN “Hukuk Politikaları”
konu başlıklarında açıklamalarda
bulundular.
6.Oturum, “Kamucu Politikalar İçin Ne
Yapmalı?” konu başlığında Mehmet
SOĞANCI’nın oturum başkanlığında
düzenlendi. Bu oturumda; Oğuz
TÜRKYILMAZ “Enerji Politikaları”,
önceki dönemler ODA Başkanımız
Gökhan GÜNAYDIN “Tarım Politikaları”,
Kaya GÜVENÇ “Sanayi Politikaları”
Arif MERDOL “Ulaşım Politikaları”
Tarık ŞENGÜL “Kentleşme ve Yerel
Yönetimler Politikaları”, Nejat TAMZOK
“Maden Politikaları” ve Adil AKBAŞ
“Bilişim Politikaları” konu başlıklarında
açıklamalarda bulundular.
İki gün devam eden sempozyuma
250’yi aşkın kişi katılım sağlayarak, soru
ve görüşleriyle katkı sağladılar.

İYİ PARTİ TARAFINDAN
DÜZENLENEN “TARIMDA
TÜRKİYE’NİN YÖNÜ” KONULU
PANELE KATILDIK

Tarım Komisyon Üyeleri, İl Başkanları,
İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri
ile konunun uzmanları Akademisyenler
ve Adanalı Çiftçiler oldu.
Panelde çiftçilerin tarım alanındaki
sorunları konusunda fikir alışverişinde
bulunuldu.

AFYONKARAHİSAR İL
TEMSİLCİLİĞİ’MİZİN ZİYARETİ

Afyonkarahisar İl Temsilcimiz Emine
Derya AŞKINER 7 Ağustos 2019
Çarşamba günü ODA’mızı ziyaret etti.
Ziyaret sırasında; ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR, Genel Sekreterimiz
Kamil BAYRAM ve Genel Sekreter
Yardımcımız M. Bülent TORUNBALCI
ile  İl Temsilciliğimizin çalışmaları ve
tarımın güncel konuları hakkında görüş
alışverişinde bulundular.

ÇANKIRI İL TEMSİLCİLİĞİ’MİZİN
ZİYARETİ

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı
tarafından, 30 Kasım 2019 Cumartesi
günü Adana Çukurova Belediyesi
Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde
“Tarımda Türkiye’nin Yönü” konulu bir
panel düzenlendi.
Panele, İyi Parti Genel Başkanı Meral
AKŞENER’in daveti üzerine Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR katıldı.
İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı
İsmail TATLIOĞLU koordinasyonunda
gerçekleşen panelin diğer katılımcıları;
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Orhan
ÇAKIRLAR, Çukurova Beld. Başk. Soner
ÇETİN, Milletvekilleri, Kurucular Kurulu
Üyeleri, Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri,
Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, İYİ Parti

Çankırı İl Temsilcimiz ve aynı zamanda
Çankırı Belediyesi Başkan Yardımcısı
İhsan BOSTAN ve Çalışma Bakanlığı
Daire Başkanı Ercan IRMAK, 23
Ağustos 2019 Cuma günü ODA’mızı
ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında Genel Bakanımız
Özden GÜNGÖR, Denetleme Kurulu
Üyemiz Sefa APAYDIN ve Genel
Sekreterimiz Kamil BAYRAM ile Çankırı
İl Temsilciliği’mizin çalışmaları ve
gündemdeki tarım konuları hakkında
görüş alışverişinde bulundular.
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KARABÜK ÇEVRE
GÖNÜLLÜLERİ’NİN ZİYARETİ

KİLİS İL TEMSİLCİLİĞİMİZİN
ZİYARETİ

Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde,
Demir Çelik Sektöründe faaliyet
gösteren fabrikaların baca tozlarını
işleyerek, çinko üreten MARZİNC
Geri Dönüşüm Tesisi’nin çevreye ve
insan sağlığına olan olumsuz etkilerini
konuşmak üzere, Kanserle Savaş
Derneği’nden Güllü ÇALMAN ve Polat
YILKAN, Karabük Çevre Gönüllüleri;
Ayten DEMİR, Mustafa MADEN,
Ramazan ÇATAKLI ve Güngör YILMAZ
5 Eylül 2019 Perşembe günü, Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR’ü ziyaret
ettiler.

Kilis İl Temsilcimiz Güven ÖZDEMİR
21 Kasım 2019 Perşembe günü
Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR’ü
ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kilis İl
Temsilciliğimizin çalışmaları ve tarımın
güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Karabük halkının yaşadıkları sorunları
dile getirerek, bölgede yetişen tarım
ürünlerinden örnekler getiren konuk
heyete Başkanımız, ODA olarak
konuya ilişkin çalışmalar yapacağımızı
belirtti.

İYİ PARTİ’NİN ZİYARETİ

MESLEKTAŞLARIMIZIN ZİYARETİ

27 Eylül 2019 Cuma günü,
meslektaşlarımız; Gülşen Şifa KALKAN,
Osman ÖZBAY ve Bülent COŞAR
ODA’mızı ziyaret ederek, Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR’den
önümüzdeki günlerde düzenlemeyi
planladığımız “Mera Islah,
Amenajman ve Geri Dönüşüm Projesi
Eğitimi” hakkında bilgi aldılar.

İyi Parti Erzurum Milletvekili ve Tarımdan
Sorumlu Başkan Naci CİNİSLİ ile İyi Parti
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve önceki
dönemler Artvin İl Temsilcimiz Ergin
KAHVECİ 21 Kasım 2019 Perşembe
günü ODA’mızı ziyaret ettiler.
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TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu
toplantısının sona ermesinin ardından,
Danışma Kurulu Üyeleri toplu olarak
Kirazlı Köyü Balaban Tepesi’ne giderek
maden sahasının kapısının önünde
basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın
açıklaması TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin KORAMAZ tarafından
okundu.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI MESLEKTAŞIMIZ
MEHMET İRFAN MUTLUAY’IN
ZİYARETİ

TMMOB DANIŞMA KURULU’NDA
KAZDAĞLARI MÜCADELESİNE
KATILDIK

Ziyaret sırasında konuk heyet, Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR ile
gündemde yer alan tarım konularında
görüş alış-verişinde bulunarak, İyi
Parti tarafından 30 Kasım 2019
tarihinde Adana’da düzenlenecek
olan “Tarımda Türkiye’nin Yönü” konulu
panele davet ettiler.

Sömürge madenciliğine karşı
TMMOB görüşlerinin kamuoyu ile
paylaşılmasına karar verildiği toplantı
sırasında bir konuşma yapan Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR özetle:
“Bugüne kadar bu süreçle ilgili çok
sayıda dava açtık! Ziraat Mühendisleri
Odası olarak 4 yılda 300’den fazla bu
konulara ilişkin dava açtık, bir hukuk
bürosu haline geldik. Kazdağları’na
ilk müdahale eden odalardan biriyiz.
Onlara da dava açtık. Buradaki
tüm mücadele edenlere saygı ve
sevgilerimi sunuyorum. Kirazlı’da,
Alamos Gold firması tarafından
sürdürülen maden faaliyeti ne yazık
ki doğayı katletmeye devam ediyor”
dedi.

TMMOB 45. Dönem 4. Danışma
Kurulu toplantısı çok sayıda üyenin ve
temsilcinin katılımıyla 28 Eylül 2019
tarihinde Çanakkale’de, Ercan Adsız
toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı
meslektaşımız Mehmet İrfan MUTLUAY
10 Eylül 2019 Salı günü ODA’mızı
ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Genel Başkanımız
Özden GÜNGÖR, Yönetim Kurulu
Üyemiz Caner AKSAKAL ve Genel
Sekreterimiz Kamil BAYRAM ile
“Çanakkale Belediyesi’nin tarıma
yönelik çalışmaları, ODA olarak
belediyelerden beklentilerimiz”
konusunda görüş alış-verişinde
bulundular.

DAHA BÜYÜK ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN

DEPREMİ UNUTMA, UNUTTURMA!
16 Ağustos 2019
Ülkemizin yaşadığı en büyük doğal felaketlerden biri olan Büyük Marmara Depremi’nin üzerinden tam 20 yıl geçti. Başta
İzmit, Yalova ve Adapazarı olmak üzere Doğu Marmara’nın tamamını etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremin yaşattığı
korku ve kaybettiklerimizin acısı tazeliğini koruyor.
Resmi rakamlara göre 18 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybettiği, 50 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bine yakın
konut ve işyeri hasar gördüğü 17 Ağustos Depremi, gerekli tedbirler alınmadığında doğal afetlerin ne büyük toplumsal
felaketlere dönüşebildiğinin en acı örneği olarak tarihe geçti.
Depremin yarattığı yıkımın ve yaşadığımız toplumsal travmanın büyüklüğüne rağmen, aradan geçen 20 yıl boyunca
deprem gerçeği ile gerçekten yüzleştiğimiz, yeni depremlere hazırlanma konusunda mesafe kaydettiğimiz söylenemez.
17 Ağustos Depremi’nden almamız gereken en büyük ders, coğrafi riskler göz ardı edilerek kurulan şehirlerin, plansızçarpık kentleşmenin ve mühendislik hizmeti almayan yapıların insanlar için büyük tehdit oluşturduğuydu. Geride
bıraktığımız 20 yıl boyunca ne yazık ki bu acı dersin gereklerini yerine getirme noktasında adımlar atılmadı. Afet riski olan
yerleşim yerleri taşınmadı, binalarımız depreme dayanıklı hale getirilmedi, kent merkezlerinde deprem toplanma alanları
oluşturulmadı, afet sonrası kriz yönetim senaryoları hazırlanmadı.
Bütün bunlar yapılmazken, kamusal bir anlayışla yürütülmesi gereken “yapı denetim” sistemi tümüyle ticarileştirildi.
Odalarımızın mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme ve denetleme gereklilikleri yapı denetim süreçlerinden dışlandı.
“İmar Barışı” adı altında projesi olmayan, hiçbir mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılar ruhsatlandırıldı. 10 milyonun
üzerinde kaçak yapının ruhsatlandırıldığı bu imar affıyla birlikte yapı stokumuzun proje uygunluğu ve deprem dayanıklılığı
konusunda denetlenme ihtimali ortadan kaldırıldı.
Kentlerin yeniden yapılandırılması ve depreme dayanıksız binaların yenilenmesi için gerekli olan “Kentsel Dönüşüm”
uygulamaları amacından saptırılarak inşaat firmalarına kaynak aktarılmasının, kentsel rantların iktidar yandaşlarında
toplanmasının bir aracı haline getirildi.
Kent merkezlerinde bulunan afet toplanma alanı statüsünde park, bahçe ve meydanlar yapılaşmaya açılarak afet
sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak verecek güvenli alanlar ortadan kaldırıldı.
Son 20 yıldır ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan farklı büyüklüklerdeki her deprem, 17 Ağustos 1999’da yaşadığımız büyük
felaketi çağrıştırmakta, depremin ülkemiz için ne kadar yakın bir tehlike olduğunu hatırlatmaktadır. Bilinmelidir ki, depreme
hazırlık konusunda 20 yıl öncesinden daha iyi durumda değiliz. Yaşanacak benzer bir felaketin sonuçları çok daha
ağır olacaktır. Bütün bunların biliniyor olmasına rağmen depreme hazırlık konusunda gerekli adımların atılmamasının
sorumluluğu siyasi iktidarın üzerindedir.
Benzer felaketleri bir daha yaşamamak için derhal adım atılmalıdır. Yapı denetimi sistemi TMMOB ve bağlı Odalar,
üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Ülke genelindeki yapılar
incelenerek riskli yapılar tespit edilip güvenli hale getirilmelidir. Uygun olmayan zemin ve arazilerdeki yapılar derhal
boşaltılmalıdır. Tüm yaşam alanlarımız bilimin ve teknolojinin rehberliğinde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla
barışık biçimde yapılandırılmalıdır.
Geçtiğimiz yıllar içinde “İmar Barışı” adı altında ruhsatlandırılan yapılar derhal denetlenmeli, kaçak yapılar hiçbir biçimde
affedilmemelidir. Çıkarılan deprem yönetmelikleri geliştirilmeli ve harfiyen uygulamaya konmalı, yönetmeliklere aykırı tüm
işlemlerin tesis edilmesi engellenmeli; Odalarımızın kamusal görevi olan mesleki denetim yetkilerini sınırlandırmaya yönelik
düzenlemeler kaldırılmalıdır.
20 yıl önceki acıları yeniden yaşamamamız için ülke olarak depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depreme hazırlıklı olmak
için de bilimin, tekniğin ve doğanın sesine kulak vermemiz gerekiyor.
Daha büyük acılar yaşamamak için depremi unutma, unutturma!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB ZMO 46. DÖNEM DANIŞMA KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın
46. Dönem 2019 yılı Danışma Kurulu
Toplantısı, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu
ve Denetleme Kurulu üyeleri, şube
başkanları, il temsilcilerinin katılımı ile
20-22 Eylül 2019 tarihinde Bolu’da
gerçekleştirilmiştir.
Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan
ekonomik durgunluğa kadar
hayatlarımızı her alanda olumsuz
etkileyen bir ekonomik kriz içindeyiz.
Bu krizden kurtulabilmek için ithalat
kolaycılığına dayalı ekonomi politikaları
yerine üretim ekonomisini, sermaye
öncelikleri yerine kamusal çıkarları,
lüks ve savurganlığa dayalı yönetim
anlayışı yerine tasarrufları, gündelik
politikalar yerine planlı kalkınmayı
önceleyen anlayış bir an önce
benimsenmelidir.
Tarımsal üretimimiz talebi
karşılayamıyor. Tarımsal ithalat
artıyor ve gıda güvenliğimizi
tehlikeye düşürüyor. Emeğinin
karşılığını bulamayan çiftçilerimiz
üretim süreçlerinin dışına itiliyor.
Bunun sonucu olarak son 16 yılda
üreticinin ekmekten vaz geçtiği tarım
arazisi miktarı Belçika’nın toplam
yüzölçümünün de üzerinde, 3.4 Milyon
hektara ulaşmıştır.
Almanya- Fransa- Ukrayna’dan
Buğday, İngiltere ve Hırvatistan’dan
Arpa, Gürcistan’dan Saman,
ABD- Yunanistan- Türkmenistan ve
Hindistan’dan Pamuk, ABD- Arjantin
ve Brezilya’dan Mısır, ABD-Vietnamİtalya ve Tayland’dan Pirinç, EtiyopyaBangladeş- Mısır ve Çin’den Kuru
Fasulye, Kanada’dan Nohut ve
Mercimek, ABD ve Bulgaristan’dan
Kurbanlık Koyun, Şili- Uruguay ve
Fransa’dan büyükbaş hayvan, Bosna
Hersek’ten lop et ithal eden bir ülke
haline dönüştük.
Tarımsal üretimin lokomotifi olan
tarımsal destekler Tarım Kanunu
hükümleri çerçevesinde verilmiyor.
Buna göre tarımsal desteklemeler
için bütçeden ayrılacak kaynağın
milli gelirin %1’inden az olamayacağı
belirtilmesine karşın, bu miktar ne yazık
ki sürekli %0,4 ve %0,6 aralığında
kalmaktadır. Tarımsal desteklerde
aradığını bulamayan çiftçimiz banka
kredilerine yönelmektedir. Kullanılan
kredi miktarı 110 milyar TL’ye ulaşmış
olup icra takibine düşen kredi miktarı
ise geçen yılın aynı dönemine göre
%50 artış göstermiştir.
Tarımsal üretimin gerilediği, tarım
arazilerinin amaç dışı kullanıldığı,

14

ekilen arazilerin küçüldüğü bir
ortamda tarım eğitimi almış
meslektaşlarımızın sayısı her geçen
gün artmakta ve işsizlik çığ gibi
büyümektedir. Meslektaşlarımızın
önemli bir istihdam alanını oluşturan
bitki koruma ürünleri bayilerimizin
sorunlarının çözümü noktasında
Şubelerimizin katılımı ile oluşturulacak
komisyon ile Ekim ayında toplantı
yapılacak ve Bakanlık ile görüşmeler
sağlanacaktır. Tarım danışmanlarımızın
istihdamı konusunda belge sayısının
sadece onda birinin istihdamı
sağlanmaktadır. Tarım danışmanı
meslektaşlarımızın iş tanımlarının
net bir şekilde belirlenmesi ve
istihdamlarının teşviki yolunda gerekli
girişimlerde bulunulacaktır.
Bazı İllerde hobi bahçeleri adı altında
verimli tarım arazileri, ekonomik olarak
tarım yapılamayacak boyutlarda
parçalara bölünmektedir. Tarım
arazilerinin küçülmeye bölünmeye
neden olması, ayrıca kontrolsüz
ve gelişi güzel üretimlerle hastalık,
zararlı yabancı ot açısından tehlike
oluşturması nedeni ile hobi bahçeleri,
Ülkemiz tarımına zarar vermektedir.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
olarak diyoruz ki; üretimdeki sorunlara
çözüm getirilmeli, üretim maliyetleri
düşürülmeli, çiftçimizin kazandığı,
tüketicinin makul fiyatlarla ürüne
ulaşabildiği bir sistem kurgulanmalıdır.
Bugün iklim değişikliği kapsamında
yaşanmaya başlanan sert rüzgârlar,
hortumlar, kuraklık, seller ve sıcaklık
dalgaları üretimimizi, üreticimizi ve tüm
halkımızı olumsuz etkilemektedir. Rant
uğruna ortaya çıkan çarpık kentleşme,
yeterince inceleme ve değerlendirme
yapılmadan inşa edilen enerji
yapıları ve madencilik faaliyetleri,
doğal varlıklar üzerinde yıkım
derecesinde tahribata yol açmakta
ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini
tetiklemektedir. Cerattepe, Allianoi,
Hasankeyf, Eskişehir Alpu ovası,
Karadeniz dağları ve dereleri, Munzur
Dağları, İznik ormanları, Salda Gölü,
Istrancalar, Kaz Dağları bunlara
birkaç örnektir. Doğal varlıklarımız
gelecek nesillerimize miras olarak
bırakacağımız yaşam kaynaklarıdır.
Yapılacak yatırımlarda mutlaka meslek
odalarının ve yöre halklarının görüşü
alınmalıdır. ODA’mızın bu konudaki
haklı mücadelesi her zaman olduğu
gibi bundan sonra da devam
edecektir.
Ülkemizde tohum üretiminin %93’ü
yerli firmalar, %7’si ise yabancı ve

yerli-yabancı ortaklı firmalar tarafından
gerçekleştirilmektedir. Pazar payına
baktığımızda ise tohum pazarının
%51’i yerli firmaların elinde iken,
%49’u yabancı ve yerli-yabancı ortaklı
firmaların elindedir. Bu tablo çok uluslu
yabancı firmaların tohum pazarımızda
çok etkili olduklarını göstermektedir. Bu
durum Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
enstitülerinin çeşit geliştirme yönünde
çok büyük bir görev üstlenmeleri
gerektiğini ortaya koymaktadır.
Ülkemizin büyük zenginlik kaynağı
yerel tohumlar biyolojik çeşitliliğimizin
temeli olup muhafazası ve üretiminin
yaygınlaştırılması desteklenmelidir.
Tohum takas şenlikleri kapsamında
yerel tohumlarımızın saflığını bozacak
takasların önlenmesi konusunda
gerekli adımlar atılmalıdır.
Üretim maliyetlerinin yüksekliğinde
büyük rol oynayan ithalata bağlı
tarımsal girdilerin mümkün olduğunca
ülkemizde de üretilme yolları
zorlanmalı, üzerlerindeki ağır vergi
yükü hafifletilmeli, daha ucuza üretim
için özellikle desteklenmelidir. Tarımsal
mekanizasyon başta olmak üzere
tarımda bilgi ve teknoloji kullanımı
yaygınlaştırılmalıdır. Araştırma ve
geliştirme yatırımları teşvik edilmelidir.
Üretimi canlandıracak sulama ve arazi
toplulaştırma gibi alt yapı yatırımları
çok hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır.
Tarım politikasının amacı; yüksek
kalitede tarımsal üretimi ve tarımla
uğraşanların hayat kalitelerini artırmak,
teknik yeniliklerin ve buluşların
kullanılmasını ve modernleşmeyi
sağlamak, gıda güvenliğini ve
tarımda sürdürülebilirliği sağlamak,
kırsal ekonomiyi canlı tutmak ve
bunları yaparken çevrenin ve biyolojik
çeşitliliğin korunmasını da sağlamak
olmalıdır.
Milli Tarım, Tarımda Milli Birlik projeleri
ülkemizi ithalata mahkûm kılmış
sonuçta çözüm olarak Semerat
Holding projesi ortaya atılmıştır. Ülkemiz
çiftçisini, tarımsal üretimini, gıda
gereksinimini ve tarım bürokrasisini çok
uluslu şirketlere teslim edecek bu proje
bir daha gündeme gelmemek üzere
ortadan kaldırılmalıdır.
Meslektaşlarımızın ve üreticilerin
mağduriyetini engellemek ve
tarım sektörüne yönelik olumsuz
sonuçların önüne geçebilmek için
çalışarak, araştırarak ilgili kurumları ve
kamuoyunu bilgilendirerek görevimizi
gerine getirmeye devam ediyoruz.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN veya PERAKENDE
SATILMASI ile DEPOLANMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ
(01.08.2019 TARİHLİ BAKANLIK YAZISI EKİNDE GÖNDERİLEN TASLAK)
12.02.2019 TARİHLİ MEVCUT YÖNETMELİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ
Bilindiği üzere 13 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin
durdurulması ve iptali konusunda ODA’mızca dava açılmıştır. Dava halen devam etmektedir.
ODA’mıza görüşe sunulan taslak yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerimize geçmeden önce, halen yürürlükte olan
mevcut yönetmeliğe ilişkin görüşlerimizi belirtmekte yarar görüyor ve taslak yönetmelikte söz konusu hususların da dikkate
alınmasını talep ediyoruz.
Şöyle ki;
Mevcut yönetmeliğe göre bölüm ayrımı yapılmaksızın, bütün ziraat mühendislerinin bitki koruma ürünleri bayi veya
toptancı izin belgesi alabilecek olması olumludur. Ancak, bayilik belgesinin sınavla alınacak olması kabul edilemez bir
durumdur. Diğer taraftan eczacılara bayilik hakkı verilmesi, ziraat mühendislerinin mesleki yetkilerinin gasp edilmesine yol
açacaktır.
Ayrıca mevcut yönetmelikte, bayi ve toptancıların ODA’mıza kayıtlı olma zorunluluğu ile ilgili herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır. 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nun 33 üncü maddesine istinaden bayilik ve toptancılık yapacak ziraat
mühendislerinin ODA’ya kayıtlı olması zorunludur. Bakanlığın çıkardığı bazı yönetmeliklerde veteriner hekimlerin meslek
odasına kayıt şartı yer alırken bu yönetmelikte ziraat mühendislerinin ODA’ya kayıt olma zorunluluğunun yer almaması
uygulama açısından tezat teşkil etmektedir.
Yukarıda sayılan hükümler yönetmeliğin 12, 13 ve 15’inci maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddelerin iptali
için açtığımız dava devam etmektedir.
Mevcut yönetmeliğin 9 uncu maddesinde “Bayiler, bitki koruma ürünleri için belirlenen en az yirmi metrekarelik alanda,
bitki koruma ürünleri dışında gübre de dahil olmak üzere herhangi bir ürün bulundurmamalıdır.” hükmü bulunmaktadır.
Yirmi metrekarelik alan uygulaması yeterlidir. Ancak bu madde ile zirai ilaç dışındaki ürünlere kısıtlama getirilmesinden
dolayı bayiler mağduriyet yaşamaktadır. Gerek meslek odası olarak üstlendiğimiz yükümlülük ve gerekse Bakanlığınızın
meslektaşlara katkı verme yönündeki uygulamaları, bu soruna çözüm üretmeyi zorunlu kılmaktadır. İzahına çalışılan
hususlar kapsamında bayilerde zirai ilaç dışında (gübre-tohum-zirai mücadele alet-ekipman gibi) farklı ürünler
bulundurulmasına izin verilmesi uygun olacaktır.
Mevcut yönetmeliğin 9.maddesinde yer alan yediemine alınacak bitki koruma ürünleri için en az 2 m2 alana sahip
kapalı ayrı bir bölme bulundurulmalıdır ifadesi kaldırılmalıdır.
Madde 17 (k) bendinde; “bayiler bitki koruma ürünleri veri tabanı programı, bitki koruma ürünleri takip programı,
duyurular, yayımlar ve mevzuat gibi Bakanlık resmi yayınlarını takip edip güncel verilere erişerek Bakanlıkça yasaklanmış,
askıya alınmış ve kullanımı sonlandırılmış, askıya alınmış veya kullanımı kısıtlanmış bitki koruma ürünü satamazlar.” Hükmü
bulunmaktadır. Ancak bayilerin Bakanlık mevzuatını, duyurularını, yayınlarını sağlıklı olarak takip etmeleri mümkün
olmadığından yasaklanmış, askıya alınmış ve kullanımı kısıtlanmış bitki koruma ürünlerinin Bakanlıkça bayilere bildirilmesi
gerekmekte olup, söz konusu hükmün bu doğrultuda revize edilmesi gerekir.
Diğer taraftan 17 inci maddeye “Bayiler, il müdürlüğü ve o ilde yer alan ziraat mühendisleri odası şube/il temsilciliği
ile işbirliği içerisinde belirlenecek mesai saatlerine uymak zorundadır” şeklinde bir hükmün ilave edilmesi de yerinde
olacaktır.
Madde 17’de yer alan reçeteli satış zorunluluğuna ilişkin hüküm kaldırılmalıdır. Zira karekod ve barkod sistemiyle
üreticilerimiz kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca dünyada artık reçete sistemi uygulanmamaktadır.
18 inci maddeye “Yılda 50 ton ve üzerinde tehlikeli madde ile işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran
ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık
işletmeleri, tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmak zorundadır.” şeklinde bir bend ilave edilmelidir.
Madde 23’te “Bayi veya toptancıda herhangi bir bitki koruma ürünü satışının olmayacağının garanti altına alınması
şartıyla İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirmeden sonra İl Müdürlüğünce belirlenen sürelerde bayilik veya toptancı
izin belgesi askıya alınabilir.” hükmü bulunmaktadır. Oysa bayi veya toptancılık izin belgesi kazanılmış bir hak olduğundan
askıya alınma işlemi yapılmaksızın istenildiğinde kullanılabilmelidir.
Madde 31; Online Sisteme geçilerek, tarım ilacı firmaları veya distribütörlere; bayilere sevk sırasında Firma Satışlarını
sisteme girme zorunluluğu getirilerek, Bayilerin sadece, üreticiye çıkış yapmasına olanak sağlayacak bir Online İlaç
Programı devreye alınmalı ve madde buna göre yeniden düzenlenmelidir.

15

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME
Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

MADDE-1
Tanımlar-madde 4
ç) Bayi: Bitki koruma ürünlerini perakende satan,
izin belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu
kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve
birlikleri,
ç) Bayi: Bitki koruma ürünlerini perakende satan,
izin belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu
kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar,
birlikler ve kooperatifleri,”

Kooperatiflerin bayilik kapsamına
alınmasının yararlı olduğu görüşündeyiz.

MADDE-2
Bitki koruma ürünleri satış yetkisi
MADDE 6 –
b) Hasat sonrası sadece paketleme tesislerinde
kullanılmak üzere satın alınacak bitki koruma
ürünlerinin,
“b) Hasat sonrası sadece yaş meyve sebze ile
kurutulmuş meyve sebze paketleme tesislerinde
kullanılmak üzere satın alınacak bitki koruma
ürünlerinin,

c) Tohum ilaçlamasında kullanılmak üzere tohum işi
ile uğraşan firmalar tarafından satın alınacak bitki
koruma ürünlerinin,
c) Tohum ilaçlama ünitelerinde tohum
ilaçlamasında kullanılmak üzere tohum işi ile
uğraşan firmalar tarafından satın alınacak bitki
koruma ürünlerinin,

(b) bendi:
Satış yetkilerinin; “hasat sonrasında
sadece yaş meyve sebze ile kurutulmuş
meyve sebze paketleme tesislerinde
kullanılacak bitki koruma ürünleriyle
sınırlandırılmaması gerekmektedir.
Hasat sonrasında hububat ve bakliyat
ürünlerinin muhafaza altına alındığı
depolarda, depo zararlılarına karşı
ilaçlamaları da yapılmaktadır. Bu
ilaçlamalar gerek şahıs depolarında ve
gerekse pirinç imalatı yapan fabrikalar,
bakliyat fabrikaları, hububat depoları,
un depolarını içermektedir. Bu nedenle
hasat sonrasında muhafaza altına alınan
ve paketleme yapan bütün ünitelerde
kullanılacak ilaçların satış yetkisinin
verilmesi gerekir.
( c) bendi:
Tohum ilaçlamaları yalnızca firmalar
tarafından yapılmamaktadır. Bazı çiftçiler
firmalardan ilaçlanmış tohum satın
alırken bazıları da maliyeti düşürmek
amacıyla ilaçsız tohum almakta ve
kendileri ilaçlama yapmaktadırlar.
Dolayısıyla satış yetkilerinin sadece
firmalarla sınırlı tutulmaması gerekir.
(d) bendi:
Satış yetkilerine tuzak ve feromonların
ilavesi olumlu görülmektedir.

d) Bitki koruma ürünü kapsamında ruhsata tabi olan
biyolojik mücadele etmenlerinin,
d) Bitki koruma ürünü kapsamında ruhsata tabi
olan biyolojik mücadele etmenlerinin, tuzak ve
feromonların,”

MADDE-3
Perakende satış yerlerinin taşıması gereken
asgari şartlar
MADDE 9 –
h) Satış yerlerinde, insan ve hayvan ilaçları ile
gıdalar bulundurulmamalı ve bayiler tarafından bu
ürünlerin satışı yapılmamalıdır.
“h) Bitki koruma ürünü satışı için diğer
bölümlerden tamamen bağımsız olarak kurulmuş
bir satış yerine sahip kamu kurumları ve kamu
kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve
kooperatiflere ait satış yerlerinin dışındaki satış
yerlerinde, insan ve hayvan ilaçları ile gıdaları
bulundurulmamalı ve bayiler tarafından bu
ürünlerin satışı yapılmamalıdır.”
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Mevcut yönetmeliğe göre; haşere,
sivrisinek, karasinek, bit, tahtakurusu,
kene vb. mücadelesine ilişkin ilaçlar için
satış yetkisi verilmemiştir. Söz konusu
ilaçlar her ne kadar halk sağlığını
ilgilendiren biyosidal ürünler olsa da
bu ilaçların da satışı için yetki verilmesi
uygun olacaktır.

Yukarıdaki maddede de açıklandığı
üzere biyosidal ürünlerin satışı için yetki
verilmelidir.

Teklif

b) Hasat sonrasında depolama ve/veya
paketlemede kullanılmak üzere satın alınacak
bitki koruma ürünlerinin,

c) Tohum ilaçlamasında kullanılmak üzere satın
alınacak bitki koruma ürünlerinin,

“Bitki Koruma Ürünlerinin Satış Yetkisi” başlıklı
beşinci fıkranın (d) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki (e ) bendinin ilavesi yerinde
olacaktır.
(e ) Sivrisinek, Karasinek, bit, tahtakurusu, kene
vb. zararlılara karşı kullanılmak üzere satın
alınacak biyosidal ürünlerinin,

h) Bitki koruma ürünü satışı için diğer
bölümlerden tamamen bağımsız olarak
kurulmuş bir satış yerine sahip kamu kurumları
ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler
ve kooperatiflere ait satış yerlerinin dışındaki
satış yerlerinde, biyosidal ürünler hariç insan
ve hayvan ilaçları ile gıdaları bulundurulmamalı
ve bayiler tarafından biyosidal ürünler hariç bu
ürünlerin satışı yapılmamalıdır.

MADDE-4
Bayi veya toptancı izin belgesi almak için
başvuru yapabilecekler
MADDE 12 –
….unvanlarından birine sahip kişiler veya bu
unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici
olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları
ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve birlikler,
bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende
satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi
veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa
müracaatta bulunabilir.
…..unvanlarından birine sahip gerçek kişiler
veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi
sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel
kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu
niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler,
bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende
satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri
bayi veya toptancı izin belgesi almak için
Bakanlığa müracaatta bulunabilir.”

MADDE-5
Bayi veya toptancı izin belgesinin verilmesi
MADDE 13
(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin
belgesi almak isteyenler, aşağıda belirtilen bilgi
ve belgeleri içeren dilekçe ile bayi veya toptancı
faaliyetini yapacakları ildeki il müdürlüğüne
müracaat ederler:
ç) Yapı kullanma izin belgesi.
“ç) Yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt
belgesi.”

2) Sorumlu yönetici olarak istihdam edilenler için
noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi ve SGK
belgesi,
2) Sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişi
ile bayi arasında imzalanan aşağıda belirtilen
belgelerden herhangi birinin aslı veya onaylı
sureti;
a) Noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi ve
SGK belgesi,
b) Toplu iş sözleşmesi ve SGK belgesi,

5) Bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına
engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin
olmadığına dair sağlık raporu,
5) Kronik solunum yolu rahatsızlıkları (astım
gibi), alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve
nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı
ile kanda cholinesteras enzim seviyesinin
ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılarak bitki
koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel
teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin
olmadığına dair sağlık raporu,
6) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı il
veya ilçede ikamet ettiğini gösteren belge.
6) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı
yere en fazla 100 km mesafede ikamet ettiğini
gösteren belge.”

Bilindiği üzere ziraat mühendislerinin
yetkin olduğu bir alanda eczacılara
yetki belgesi verilmesi ile ilgili 12 inci
maddenin iptali için ODA’mızca dava
açılmış olup, söz konusu dava halen
devam etmektedir.
Buna karşın yetki belgesi verilecekler
içerisine kooperatiflerin dahil edilmesinin
uygun olduğu görüşündeyiz.

İzin belgesi verilmesi için istenilen
evraklar arasında yer alan yapı kullanım
izin belgesi ve yapı kayıt belgesine
gerek olmadığını düşünmekteyiz.
Mevcut zirai ilaç bayilerimizin büyük
çoğunluğunun bu belgeyi alma koşulları
bulunmamaktadır. Bunun sebebi de bazı
bölgelerimizde imar sorununun devam
etmesidir. Ayrıca ilaç bayisi olarak
teknik açıdan bu belge zorunluluk arz
etmemektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında yapılan
değişiklik uygundur. Ancak sorumlu
yöneticilerin özlük haklarının korunması
açısından her yıl bitiminde SGK
ödemelerine ilişkin belgelerin İl ve/veya
ilçe müdürlüklerine işveren tarafından
ibrazı uygun olacaktır.

Maddenin beşinci fıkrasında yer alan
sağlık raporu içeriğinde yer alacak
hastalıkların tanımlanması uygundur

13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin
iptal edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci
fıkrasının (t) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki (u) bendinin ilave edilmesi
gerekmektedir.
(u) Bayiler bünyelerinde çalışan sorumlu
yöneticiler için Ocak-Aralık ayı arasında
yaptıkları 12 aylık SGK ödemelerini gösterir
belgeleri il veya ilçe müdürlüklerine verir. İl ve
ilçe müdürlükleri SGK ödemelerinin düzenli
olarak yapılıp yapılmadığının takibi için söz
konusu belgeleri bağlı bulunduğu ilin sosyal
güvenlik il müdürlüklerine bir üst yazı ekinde
iletir.
Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ö) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki (p) bendinin ilave edilmesi
gerekmektedir.
(p) Toptancılar bünyelerinde çalışan sorumlu
yöneticiler için Ocak-Aralık ayı arasında
yaptıkları 12 aylık SGK ödemelerini gösterir
belgeleri il veya ilçe müdürlüklerine verir. İl ve
ilçe müdürlükleri SGK ödemelerinin düzenli
olarak yapılıp yapılmadığının takibi için söz
konusu belgeleri bağlı bulunduğu ilin sosyal
güvenlik il müdürlüklerine bir üst yazı ekinde
iletir.

Bayi ve toptancıların ikamet edecekleri
mesafenin 100 km’ye çıkarılması yerinde
bir uygulama olmakla birlikte, gelişen
şartlar izlenerek mesafe açısından yeni
bir düzenlemeye gidilmesi hususu da
bakanlıkça değerlendirilebilir.
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MADDE-6
Depo izin belgesinin verilmesi
MADDE 14 –
ç) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yer
için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü
depolanmasını içeren İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatının onaylı sureti.
“ç) Fason üretim yapılan üretim tesisinin
bulunduğu adreste bulunan depolar hariç olmak
üzere bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yer
için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü
depolanmasını içeren İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatının onaylı sureti.

Yapı kullanım izin belgesi ve yapı
kayıt belgesine gerek olmadığını
düşünmekteyiz.

14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (d)
bentleri iptal edilmelidir.

d) Yapı kullanma izin belgesi.
d) Fason üretim yapılan üretim tesisinin
bulunduğu adreste bulunan depolar hariç olmak
üzere Yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt
belgesi.”
MADDE-7
Bayilerin yetki ve sorumlulukları
MADDE 17 –
ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj
etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz,
bitki koruma ürünlerini ülke ihtiyaçları, piyasa
koşulları, kamu yararı dikkate alınarak gerektiğinde
Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde
satamazlar.
“ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde
sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik
yapamaz ve bitki koruma ürünlerini etiket
üzerinde yazılmış olan veya gerektiğinde
Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde
satamazlar.”
MADDE-8
Toptancıların yetki ve sorumlulukları
MADDE 18 –
ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj
etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz,
bitki koruma ürünlerini, ülke ihtiyaçları, piyasa
koşulları, kamu yararı dikkate alınarak gerektiğinde
Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde
satamazlar.
“ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde
sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik
yapamaz ve bitki koruma ürünlerini etiket
üzerinde yazılmış olan veya gerektiğinde
Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde
satamazlar.”
MADDE-9
Kontrollerde görevlendirilecek kişiler ve eğitim
MADDE 36 –
(3) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik
Kartı, Genel Müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerinde
sadece bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili
kontrollerde görevli ziraat mühendisi, kimya
mühendisi ve kimyager unvanına sahip teknik
personele verilir.
“(3) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi
Kimlik Kartı, Genel Müdürlük, il ve ilçe
müdürlüklerinde sadece bitki koruma ürünlerinin
satışı ile ilgili kontrollerde görevli ziraat
mühendisi, orman mühendisi, orman endüstri
mühendisi, kimya mühendisi ve kimyager
unvanına sahip teknik personele verilir.”
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Bayilerin gerektiğinde Bakanlıkça
belirlenen satış fiyatlarının üzerinde
satış yapamayacak olması yerinde bir
uygulamadır.

Toptancıların gerektiğinde Bakanlıkça
belirlenen satış fiyatlarının üzerinde
satış yapamayacak olması yerinde bir
uygulamadır.

Kontrollerde görevlendirilecek kişiler
sadece bitki koruma bölümü mezunu
ziraat mühendisi veya bakanlığın bitki
korumaya ilişkin birimlerinde görevli
ziraat mühendisleri olmalıdır.
Orman mühendisi, orman endüstri
mühendisi, kimya mühendisi ve
kimyager unvanına sahip meslek
mensuplarının teknik anlamda kontrol
yapmaları uygun değildir.

36 ıncı maddenin üçüncü fıkrasının aşağıdaki
şekilde revize edilmesi gereklidir.
(3) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik
Kartı, Genel Müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerinde
sadece bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili
kontrollerde görevli bitki koruma mezunu ziraat
mühendisleri veya bakanlığın bitki korumaya
ilişkin birimlerinde görevli ziraat mühendislerine
verilir.

MADDE 10Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi
almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden
kişilerin satış yetkisi devam eder. Ancak satış yerleri
ile ilgili belirlenen fiziksel şartların bu Yönetmeliğin
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik
hükümlerine uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Aksi
durumda belgeler il müdürlüğünce iptal edilir.
“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı
izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin
geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi
devam eder. Ancak sınavda başarılı olduğuna
dair belge hariç olmak üzere 13 üncü maddede
belirtilen bilgi ve belgeler ile satış yerleri ile
ilgili belirlenen fiziksel şartların bu Yönetmeliğin
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu
Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi
zorunludur. Aksi durumda bayi veya toptancı izin
belgeleri il müdürlüğünce iptal edilir.

Bayi ve toptancılara fiziksel şartlarını
yönetmeliğe uygun hale getirmeleri için
verilen bir yıllık süreye ilişkin madde
değişikliği uygundur

İLAVE MADDE
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi
veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin
belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerden
bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen
unvanlara sahip olanlar, sınav başarı şartı
aranmaksızın sorumlu yönetici olarak
görevlendirilebilirler. Belirtilen ünvanlara sahip
olmayan kişiler başka bir bayi veya toptancıda
sorumlu yönetici olarak görev alamazlar.”

YÖNETMELİĞİN 24 ÜNCÜ MADDESİNE YENİ BİR
FIKRA EKLENMESİNE İLİŞKİN TALEBİMİZ

Bilindiği üzere Yönetmeliğin 24
üncü maddesi, bayi veya toptancının
devri ve ölümüne ilişkin hususları
düzenlemektedir.
Bayi veya toptancıların ölümü veya
kanser gibi ölümcül bir hastalığa
yakalanması neticesinde ailesi
mağduriyet yaşamaktadır.
24 üncü maddede; ailenin satış yetkisine
olanak veren hususlar bulunmakla
birlikte, genellikle aileler bitki koruma
ürünlerinin satışıyla iştigal etmek
istemektedir. Bu durumda bayi veya
toptancı stoklarında bulunan ürünlerin
elden çıkarılması aile açısından önemli
bir sorun teşkil etmekte ve elden
çıkarılsa dahi ciddi gelir kayıplarına
neden olmaktadır. Oluşan mağduriyetin
önlenebilmesi için firmaların söz konusu
ilaçları geri almaları hususunda bir
yönetmelik düzenlemesi yapılması
uygun olacaktır.

24 üncü maddenin üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesi
yararlı olacaktır.
(4) Bayi veya toptancının ölümü halinde veya
ölümcül bir hastalığa yakalanması nedeniyle
faaliyetini sürdüremeyeceği hususunda tam
teşekküllü hastaneden sağlık raporu alınması
halinde, stoklarda bulunan bitki koruma ürünleri
ilgili firmaca cari satış fiyatı üzerinden geri alınır
ve bedeli bayi veya toptancının ailesine en geç
üç ay içinde ödenir.
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KESİLEN AĞAÇLARIN AHI TUTTU:

TÜRKİYE MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ’NDEKİ TÜRK DİL KURUMU
VE TÜRK TARİH KURUMU YERLEŞKESİ İNŞAATI YARIM KALDI!
2 Ekim 2019
Ankara’da, Türkiye Milli Botanik Bahçesi içerisinde 10 dönümlük bir alandaki 10 yaşından büyük yüzlerce çam ağacı, 2018
yılı Mart ayında hiçbir açıklama yapılmaksızın görenlerin vicdanlarını sızlatacak şekilde kesilmişti.
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 2’nci büyük botanik bahçesi olarak açıklanan Türkiye Milli Botanik Bahçesi, 2011 yılında
dönemin Başbakanı R. Tayyip Erdoğan’ın Ankara ile ilgili açıkladığı vizyon projeler arasında yer almış, temeli 31 Ekim 2013
tarihinde atılmıştı.
Türkiye Milli Botanik Bahçesi içerisinde ağaçların niçin kesildiği, alanda inşaat faaliyetleri başlayınca inşaata ilişkin tanıtım
tabelasında yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yerleşkesi yapılacağı bilgisinden anlaşılmıştı.
Sözcü Gazetesinin 29 Eylül 2019 tarihli sayısında, “ekonomideki olumsuz tablonun, Atatürk’ün mirası olan kurumları bir
araya getirecek olan kompleksin yapımının durmasına” neden olduğu, 2019 yılı Kasım ayında bitmesi öngörülen inşaatın
yüzde 4.69 seviyesinde kaldığı bilgisini içeren haber yer aldı.
Bir ağacın kesilmesindense, binanın kaydırılmasını tercih eden bir liderin mirası olarak görülen kurumların; doğanın
korunması gibi bir konuyu dikkate almaması ve duyarsızlığı, yetişmeleri ve bakımları için önemli bir masraf yapılarak
emek harcanmış ağaçların kesilmesine neden olunması, Ankara’da başka alternatif bir alan yokmuş gibi “Türkiye Milli
Botanik Bahçesi” gibi iddialı bir projenin, hizmet binası yapılarak alansal bütünlüğünün bozulması, alanın sınırlanması için
yüzbinlerce lira harcamaya mal olmuş çevre duvarlarının yıkılarak, kamu kaynağının israf edilmesi üzücü olduğu kadar
düşündürücüdür.
Yakın bir zamanda bir parçasının Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna verilmesi, tünelle geçileceği projesinde
yer almasına karşın, Bilkent Şehir Hastanesi yolunun yer üstünden geçmesi de göz önüne alındığında, Türkiye Milli Botanik
Bahçesi’nin başlangıçtaki hedefinin çok gerisine düşeceği, sıradan bir şehir parkı olmaktan öte gidemeyeceği görünüyor.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Konuyla İlgili Önceki Haberlerimiz İçin Bakınız:
GELENEK DEVAM EDİYOR! TÜRKİYE MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ’NDEN BİR PARÇA DA TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI
FEDERASYONUNA GİTTİ! (03.08.2019)
http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=31644&tipi=5&sube=0
MEHDİ EKER’İN ÇOCUKLARINA (!) ACIMAYANLAR BELLİ OLDU (20.06.2018) http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=29883&tipi=5&sube=0
TÜRKİYE MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ’NDE AĞAÇ KIYIMI! (30.03.2018) http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=29535&tipi=5&sube=0

HUKUKİ ÇALIŞMALARIMIZ
Isparta İli, Gönen İlçesi, Fandas Köyü ile Güneykent ve Gümüşgün Kasabaları sınırları içerisinde yer alan
229 ha. arazinin organize sanayi bölgesi kurularak tarım dışı amaçla kullanımına ilişkin işlemin İPTALİNE karar
verildi.
Bursa 1. İdare Mahkemesi Nilüfer İlçesi, İnegazi Köyü, Çaltarla mevkiinde yer alan parsellerin, “klinker öğütme
ve paketleme tesisi” yapılmak amacıyla tarım dışı kullanılmasına izin verilmesinin yürütmesini durdurdu.
İzmir-Bergama-Sağancı mahallesinde 12 ha. tarım arazisi üzerinde biyokütle enerji santralı yapımına ilişkin
işlemin yürütmesi durduruldu.
Bursa İli, Nilüfer İlçesi’nde bulunan tarım arazilerini “klinker öğütme ve paketleme tesisi” yapılması amacıyla
tarım dışı kullanıma açan Bursa Valiliği kararı, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi.
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ORTA VADELİ MALİ PLAN 2020-2022
14 Ekim 2019
2020-2022 Yeni Ekonomik Program ve
Tarımsal Hedefleri
2019-2021 yıllarına ilişkin Orta Vadeli
Program, Yeni Ekonomik Program
adıyla Resmi Gazete 20 Eylül
2018 tarihli 2. Mükerrer sayısında
Cumhurbaşkanlığı Kararı olarak
yayımlanmıştı. Yayımlanan programda
tarımla ilgili konulara oldukça sınırlı
olarak ele alınmıştı. Yayımlanan
programda dikkat çeken bir husus,
2019-2023 yıllarını kapsayan On
Birinci Kalkınma Planı dönemi içinde
kalmasına karşın, plan içinde tarımla
ilgili olan hedeflerin dikkate alınmamış
olmasıydı.
Hazine ve Maliye Bakanı tarafından
açıklanan, Resmi Gazete’nin 10
Ekim 2019 tarihli mükerrer sayısında
yayımlanmış olan 2020-2022
yıllarına ilişkin kamuoyuna duyurulan
adıyla Yeni Ekonomik Program
(YEP) incelendiğinde, bir önceki
programa göre tarıma daha fazla yer
verildiği, On Birinci Kalkınma Planında
tarımla ilgili olan hedeflerin dikkate
alındığı görülmektedir. Bu durum
programın Temel Hedefler başlığı
altında “6- Kamu yatırımlarında,
11. Kalkınma Planı’nda yer alan
öncelikli imalat sanayi sektörlerine
ve bu sektörlere yönelik beşeri ve
fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge,
dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik
ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım,
turizm ve savunma sanayi alanlarına
öncelik verilecektir” ifadesi ile açıkça
belirtilmiştir.
Bir önceki programın Eylemler
ve Projeleri arasında tarım yer
almamışken, 2020-2022 YEP’inde
tarıma yer verildiği görülmektedir.
2019-2021 yılı programının politika
ve tedbirleri arasında yer alan
“Tarımda Milli Birlik Projesi”ne, 20202022 YEP’inde yer verilmemiştir.
Tarım alanında yaşanan temel
sorunun üretimle ilgili olduğunu
göz ardı ederek, işin tüketim ve
ürün pazarlamasına yönelik ticaret
kısmının ön plana çıkaran, çiftçinin
girdi fiyatlarındaki artış nedeni
ile zarar etmesi ve üretmekten
vazgeçmesini dikkate almayan,
üreticileri özel sektörün belirleyici
olduğu bir holding yapısının tedarikçisi
haline getiren, Bakanlığın tarım
alanındaki düzenleyici, destekleyici ve
denetleyici fonksiyonları özelleştiren,
üretimi değil ithalatı öncelikleyen
Tarımda Milli Birlik Projesi, toplumun
çok farklı kesimlerinden gelen

tepkiler üzerine açıklanmaktan
vazgeçilmişti. Vazgeçilme açık olarak
söylenemeyince, Bakan Pakdemirli
tarafından “Tarımda Milli Birlik
Projesi’ni A’dan Z’ye tüm paydaşlarla
paylaşmak, tekrar karar vermek ve
tüm yol haritasını belirlemek amacıyla
Tarım Şurası düzenleneceğini”
açıklanmıştı. 2020-2022 YEP’inde
Tarımda Milli Birlik Projesi’ni yer
verilmemesi, projeden vaz geçildiğini
gösteriyor.
YEP’in Tarımsal Hedeflerinin
Değerlendirilmesi
2020-2022 YEP’inde tarım üretim
ve gıda güvenliği açısından değil,
fiyat açısından ele alınmıştır. Bu
nedenle tarımla ilgili tedbirlere, fiyat
istikrarı altında, gıda enflasyonunu
düşürmek için alınacak tedbirler
içinde yer verilmiştir. Sayılan tedbirler
incelendiğinde On Birinci Kalkınma
Planında Planın Hedefleri ve
Politikaları altında, tarımla ilgili olarak
sayılan politika ve tedbirler olduğu
görülmektedir. Bu durum en azından
kamunun plan ve programlarının
tutarlılığı açısından olumlu bir
gelişmedir.
2. FİYAT İSTİKRARI
Gıda enflasyonunu düşürmek için su
tedbirler alınacaktır:
• Gıda üretimini artırmak için
sulama yatırımları yapılacak ve
sebze-meyve fiyatlarında dönemsel
dalgalanmaların önlenmesi amacıyla
sera yatırımları teşvik edilecektir.
• Hal yasası ile üretici ve tüketici
fiyatları arasındaki fark optimize
edilecek, sebze-meyve ticareti
kayıt altına alınacak, aracılar
denetlenecek, hallerin altyapısı
yenilenecek ve modernizasyonu
sağlanacaktır.
• Perakende yasası ile gıda
tedarikçilerini korumaya ve gıda
enflasyonunu önlemeye yönelik
düzenlemeler yapılacaktır.
• Gıda fiyatları basta olmak üzere
marketlerdeki fiyatları karşılaştırmayı
kolaylaştıracak, böylece fiyat
rekabetini artıracak internet tabanlı
bir bilgi işlem altyapısı kurularak
yerel marketlerdeki fiyatlar mobil
uygulamalar yoluyla vatandasın
bilgisine sunulacaktır.
• Gıda fiyatlarında mevsimsel
dalgalanmaları engellemek
amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi
ile Et ve Süt Kurumu etkin ithalat ve
ihracat uygulamaları, alım, satım ve
depolama işlemleriyle piyasada yer

alarak gıda fiyatlarında dengelerin
korunmasına daha güçlü şekilde
destek verecektir.
• Kooperatifçiliğin gelişimine engel
teşkil eden mevzuat düzenlemeleri
kaldırılacaktır.
• Tarım, hayvancılık ve balıkçılık
işletmeleri ile üretici birlikleri ve
kooperatiflerin kurumsallaşması,
ölçeğinin büyütülmesi ve
yaygınlaştırılması desteklenecektir.
• Tarımda sözleşmeli üretim modeli
yaygınlaştırılacaktır.
• Küçükbaş hayvan üretiminde
verimlilik ve hayvan sayısının
artırılmasına yönelik faaliyetler
desteklenecektir.
• Tarım ürünlerinde arz ve rekolte
tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine
imkân veren bir erken uyarı sistemi
kurulacaktır.
• Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime
kazandırılması için gerekli kurumsal ve
hukuki altyapı oluşturulacaktır.
Toprak Mahsulleri Ofisi ile Et ve Süt
Kurumu gibi kamu kuruluşlarına “gıda
fiyatlarında mevsimsel dalgalanmaları
engellemek amacıyla” da olsa
görev ve önem verilmesi, piyasayı
regüle eden kapatılan tarımsal kamu
kuruluşlarının önemini bir kez daha
göstermiş oldu. Kooperatifçiliğin
geliştirilmesi, üretici birlikleri ve
kooperatiflerin kurumsallaşması ve
yaygınlaştırılması tedbiri işlevsiz hale
getirilen, desteklenmeyen FİSKOBİRLİK,
TARİŞ gibi tarımsal birliklerin bugünkü
durumu dikkate alındığında, ne kadar
samimi olunduğu sorusunu akla
getiriyor.
Tarıma ilişkin eylemler ve projeler
Bir önceki YEP’te yer verilmemiş
olmasına karşın, 2020-2022 YEP’inin
eylemler ve projeleri arasında tarım
başlığı altında biri ormancılıkla ilgili
olmak üzere altı adet hedefe yer
verilmiştir.
Ormancılıkla ilgili yer alan “Ormanların
sürdürülebilir yapısı korunarak
ekonomik, ekolojik, sosyo-kültürel
katma değeri artırılacak, kıymetli
ağaç tür ve miktarının artırılması
amacıyla Endüstriyel Plantasyon
Ana Planı hazırlanacak” hedefi,
her gün yeni bir madencilik
veya farklı kullanım amaçlarının
hedefinde olan ormanların
korunmasına ve geliştirilmesine değil,
piyasalaştırılmasına yönelik bir plan
olarak görülmektedir.
Eylemler ve projeler arasında su
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ürünleri ile ilgili iki farklı konuya yer
verilmiştir. “Su ürünlerine ilişkin yeni
üretim alanları çevresel faktörler
gözünde bulundurularak belirlenecek
ve izinleri önceden alınarak yatırıma
hazır hale getirilecektir” hedefi ile
“Su ürünlerinin ihracatında sektörle
birlikte hedef pazarlara yönelik
çalışmalar yapılarak ihracatımız ve
ürün çeşitliliği artırılacaktır” hedefi su
ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili konulardır.
2020 sonuna kadar gerçekleştirilmesi
öngörülen bu hedefler, kamunun
karar verilmesi ile kolaylıkla yerine
getirilebilecek hedeflerdir. Su ürünleri
sektörünün daha önemli sorunları olan
deniz ve içsu alanlarının, stokları ve
çeşitliliği gittikçe azalan doğal türlerin
korunması ile avcılığına ilişkin konulara
yer verilmemiştir.
Yeni tarımsal destekleme modeli
Tarımla ilgili eylemler ve projeler
arasında “Yeni tarımsal destekleme
modeli ile üretim ve verimde artış
sağlanacaktır” hedefi yer almaktadır.
Planlanan tamamlama tarihinin 2020
yılı Ocak ayına olduğu göz önüne
alındığında, üç ay içinde yine önceki
destekleme modellerinde olduğu
gibi, yeni bir oldubitti ile karşılaşılacağı
anlaşılıyor.
Hatırlanacağı üzere, dönemin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik tarafından 2016 yılında
“devrim niteliği taşıyan havza bazlı
destekleme modeli” olarak Milli
Tarım Projesi açıklanmış, sonrasında
dönemin Başbakanı Binali Yıldırım
ve son olarak da Cumhurbaşkanı
Recep Tayip ERDOĞAN Beştepe
Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde
Türkiye’nin birçok şehrinden çağrılan
çiftçilerin de katıldığı törende söz
konusu projesinin tanıtımını yapmıştı.
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN “Milli Tarım
Projesi, gerçekten de her türlü takdiri
ve desteği hak ediyor” diyerek, “bu
projeye hep birlikte sahip çıkmalıyız”
temennisinde bulunmuştu. Bu proje
Tarım Bakanının değişmesi sonrası,
tıpkı bir önceki Bakan Mehdi Eker’in
değişmesi sonrası “Türkiye Tarım
Havzaları Üretim ve Destekleme
Modeli”nin unutulması gibi, yeni Bakan
Ahmet Eşref Fakıbaba’nın göreve
gelmesi ile unutuldu.
Tohumculuğun geliştirilmesi
Tarımla ilgili eylemler ve projeler
arasında yer bir diğer hedef “Yerli
ve milli tohum üretim kapasitesi
ve sertifikalı tohum kullanım oranı
artırılarak tohum ithalatının azaltılması,
verimliliğin artırılması, üretim ve
tüketim zincirinde gıda güvenliği ve
güvenirliğinin sağlanması” olarak
belirtilmiştir. Oldukça önemli olan
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tohum konusunda, belirtilen hedefin
planlanan tamamlama tarihi olan
2022 yılı sonuna yerine getirilmesi
çok gerçekçi görülmemektedir.
Ancak Bu hedefin “gıda güvenliği
ve güvenirliğinin sağlanması” amacı
dikkate alındığında, özellikle halk
sağlığını tehdit eden GDO’lu tohumlar
açısından da bir hedefi olmaması
eksiklik olarak görülmektedir.
Hayvancılık
Tarımla ilgili eylemler ve projeler
arasında hayvancılıkla ilgili olarak
“Et arzını ve fiyat istikrarını güven
altına almak ve ithal bağımlılığını
azaltmak için, büyükbaş, küçükbaş
ve kanatlı sektörlerinde üretim ve
verimlilik artırılacaktır” hedefine yer
verilmiştir. Bugüne kadar hayvancılıkla
ilgili uygulanan politikalar dikkate
alındığında, hayvancılıkla ilgili hedefin,
geçmişte yapılan yanlış uygulamaların
itirafı mı, yoksa hoş bir seda mı
olduğunu yaşayarak göreceğiz.
Sonuç Yerine
Sürekli olarak birinin sonucu
alınmadan yenisi açıklanan
programlar, kamuoyunda büyük bir
inandırıcılık sorunu yaratmaktadır.
Açıklanan YEP, öncekilerde olduğu
gibi üretime değil, piyasaya
odaklanmıştır. Bu nedenle tarım
topraklarının, meraların amaç dışı
kullanımının önlenmesine, sularımızın,
ormanlarımızın korunmasına yer
verilmemiştir.
Ülkemizin toplam tarım alanı 2002
yılında 41 milyon 200 bin hektar
iken 2018 yılında 37 milyon 800 bin
hektara düştü. Üretim maliyetlerini
karşılayamayan ve sürekli zarar eden
çiftçiler Belçika büyüklüğünde bir
alanı ekmekten vazgeçti. Öncelik
çiftçinin ekmekten vazgeçtiği alanları
ekmesini sağlamak olmalıdır. Bunun
için uygun tarımsal desteklerle çiftçiler
desteklenmelidir. 2006 yılında çıkan
5488 sayılı Tarım Kanununda tarımsal
desteklemeler için bütçeden ayrılacak
kaynağın milli gelirin %1’inden az
olamayacağı hükmü bulunmasına
karşın, bugüne kadar verilen desteğin
milli gelire oranı %0,4 ve %0,6
aralığında kalmıştır.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli, Tarım ve Orman
Şurasının 17 Temmuz 2019 tarihinde
yapılan açılış toplantısında “Tarım
ve ormancılıkta önümüzdeki 5 yılı
planlayarak, gelecek 25 yılı yönetmeyi
hedefliyoruz” demişti. YEP’in tarımla
ilgili hedef, eylem ve projeleri dikkate
alındığında, Tarım ve Orman Şurasının
ne amaçla yapıldığı veya ciddiyeti
tartışmalı hale gelmektedir.

1980’li yıllarda Türkiye’ye dayatılan
neo-liberal politikalar kırsal alanın
boşalmasına, kendine yeter ülkemizin
ithalatçı bir konuma gelmesine
yol açmıştır. Tarım alanlarımız,
meralarımız, ormanlarımız, doğal
kaynaklarımızın her gün yeni bir
saldırının hedefi halindedir. Ülkemizin
önceliği ayağı yere basmayan,
üretimi göz ardı eden projeler değil;
tarımsal kaynakları, üreticiyi, tüketiciyi
ve kırsal kalkınmayı öncelikleyen planlı
bir tarım politikası olmalıdır. Bakandan
Bakana, ortaya çıkan her soruna göre
değişen, üreticilerin hiçbir şekilde
geleceğe dönük planlamalarını
yapamadığı bir tarım politikasıyla
sorunlara çözüm getirilmesi mümkün
değildir. Bu nedenle tarımsal kamu
yönetimi ülke gereksinimlerine uygun
şekilde yeniden düzenlenmeli,
sulama, arazi toplulaştırması gibi
tarımsal altyapı hizmetleri ivedilikle
bitirilmelidir. Tarım topraklarının amaç
dışı kullanımı, hızla el değiştirmesi
ve köylünün mahalleli yapılıp üretim
süreçlerinden koparılarak şehir
merkezlerine göçmesi ya da kendi
toprağında işçi hale getirilmesi
önlenmelidir. Bu amaçla üreticilerin
piyasaya karşı menfaatlerini korumak
amacıyla kooperatifler şeklinde
örgütlenmesinin özendirilmesi, etkin
ve verimli çalışmalarının önündeki
engellerin kaldırması, güçlenmelerinin
sağlaması önemli ve gereklidir.
Tarımsal üretimimizin artırılması,
gıda güvenliğinin sağlanması ve
kırsal alanın sorunlarının çözümü
için gerekli adımların atılması daha
fazla ihmal edilemeyecek öncelikli
bir zorunluluktur. Bunlar bilinmeyen,
çözülemeyecek sorunlar değildir.
Ancak bu sorunların çözümüne
odaklanılması yerine, bir öncekinin
sonucu alınmadan, bir yenisinin
uygulamaya konulduğu, tarım
teşkilatının enerjisini ve motivasyonunu
düşüren, kurumsal yıkıma yol açan
yeni yapılanma denemelerinden artık
vazgeçilmelidir.
Tarımım sektörünün içinde bulunduğu
sorunları çözmekten uzak, tarımsal
üretimimizde gıda güvencesini
ve güvenliğini değil, piyasanın kar
amacını öne çıkaracak, ithalatçı
politikaların artmasına yol açacak
girişimlerden vazgeçilmelidir.
Tarımsal kaynaklarımızın korunmasını,
üreticilerimizin çıkarlarını, halkımızın
gıda güvencesi ve güvenliği ile
ülkemizin kendi kendine yeterliliğini
sağlayacak, konuyla ilgili tüm tarafların
işbirliği ile hazırlanarak hayata
geçirilmelidir.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENMEYİ
HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR KILMAK
SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA VE TARIM EKONOMİ
POLİTİĞİ/ GÜVENLİ GIDA
15 Ekim 2019
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl
FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda
güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye
dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Dünya Gıda Günü’nde dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının
gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliği ile gıdaların üretimi-tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve
sanitasyon etkinliğinin sağlanması, yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi ve bu konularda farkındalık
yaratılması, herkesin güvenli ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.
BM’nin raporuna göre 821,6 milyon insan yani dünya nüfusunun yüzde 11 açlık çekmektedir. Açlık oranının en yüksek
olduğu yer Afrika Kıtasıdır. Kıta genelinde her beş kişiden biri, Doğu Afrika’da ise her üç kişiden biri açtır. Rapora göre Afrika
nüfusunun yüzde 20’si, Asya nüfusunun ise yüzde 12’den fazlası aç görünürken, Latin Amerika ve Karayipler’de bu oran
yüzde 7’nin altındadır.
Açlığın, özellikle ihracat ürünlerine bağımlı, orta gelirli ve ekonomik büyümenin gerilediği ülkelerde arttığı görülmektedir.
Her kıtada kadınlar erkeklerden daha çok açlık çekmektedir. Kadın erkek açlığı oranı arasındaki farkın en büyük olduğu
yer ise Latin Amerika ülkeleridir. Bununla birlikte dünya genelinde yaklaşık 149 milyon çocuğun açlıkla bağlantılı gelişim
sorunları yaşadığı rapor edilmektedir.
Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşabilir kılmak adına bu seneki tema çerçevesinde TMMOB Dünya Gıda
Günü Sempozyumu düzenleyicisi Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları olarak “Sürdürülebilir Gıda ve Tarım Ekonomi
Politiği/Güvenli Gıda”yı gündem yaparak vurgulamak istedik.
İklim değişikliği ve kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra, gelişmiş ülkelerin tarımsal ürün ticaretindeki korumacı politikaları,
gıdaya olan talebin artması, tarımda girdi fiyatlarının yükselmesi, tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmaması, tarım
ürünlerinin biyoyakıt üretiminde kullanılması gibi birçok etken dünyada açlık ve yetersiz beslenmeye neden olmaktadır.
Günümüz dünyasında, tarımsal aktivitelerin şirketler tarafından yönlendirilir duruma gelmesi önemli bir ekonomi stratejisidir.
Dünyada bu üretim anlayışının hâkim olmasıyla açlık ve yetersiz beslenme ortaya çıkmaktadır.
Çağımız hastalığı aşırı ve lüks tüketim alışkanlığı, gıdaya adil ulaşmanın önündeki en büyük engellerden birini
oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu alışkanlık gıdada israfı beraberinde getirmektedir. Bu kadar aç insanın olduğu bir
dünyada, üretilen gıda maddelerinin %10’ unun tüketilmeyerek çöpe atılması anlaşılmayacak bir durumdur. Yılda
yaklaşık 1,3 milyar ton gıda çöpe giderek heba olmaktadır. Sadece bu tüketilmeyen ya da tüketilemeyen, çöp olarak
son bulan üretim fazlasıyla bile açlık çeken insanları doyurabilmek mümkündür.
Dünyada gıda konusunda kıtlık olmadığını, tarımsal üretimin toplam talebin üzerinde olduğunu, gıdaya erişimin
sağlanamamasında temel sorunun adil olmayan gelir ve ürün dağılımının olduğunu dolayısıyla açlığın nedeninin yetersiz
gıda değil temelde yoksulluk olduğunu vurgulamak gerekir.
Bugün itibariyle, hemen her alanda olduğu gibi gıda alanında da sayısı onu geçmeyen çok uluslu şirketler dünya
piyasasına hâkim durumdadır. Küresel ölçekte dört şirket piyasayı tohumda %58.2, tarımsal kimyasallarda %61.9,
gübrede %4.3, hayvansal ilaçlarda %53.4 oranında kontrol etmektedir. Hayvansal üretimde bu oranlar tavukçulukta
%97, domuz ve sığırda ise yaklaşık %66 düzeyine ulaşmıştır.
Bu şirketlerden altı tanesi dünya tahıl ticaretinin %85’ini, sekiz şirket ise kahve satışlarının %60 ını kontrol etmekte, özellikle
insanların temel besin ihtiyacı olarak bilinen mısır, pirinç, buğday ve soya gibi tarım ürünü gıda maddelerini hâkimiyetleri
altına almak için de büyük savaşlar vermektedirler.
Ülkemizde ise 60’lı Ve 70’li yılların planlı dönemlerinden sonra 24 Ocak ’80 Kararları ve onun ardından gelen 12 Eylül
1980 askeri darbesiyle birlikte tarımdaki desteklemelerin tarımsal üretimi artıracak ve kırsalda istihdam artışı sağlayacak
şeklindeki yaklaşımından uzaklaşılmış, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü’ nün zorlamaları doğrultusunda tarım
ve gıdada köklü dönüşümler yaşanmıştır. EBK, SEK, Zirai Donatım Kurumu, TEKEL, Türkiye Şeker Fabrikaları, Azot SanayiTürkiye Gübre Fabrikaları ve Yem Sanayi gibi kamu iktisadi teşekküllerinin bir kısmı özelleştirilmiş, bir kısmı da kapatılmıştır.
TMO gibi KİT’ lerle birlikte, Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik gibi üretici kooperatif ve birliklerinin ise içi boşaltılarak işlevsizleştirilmiştir.
Bütün bunların sonucunda 80’lerden bu yana uygulanan neoliberal tarım politikaları bizi gıdada dışa bağımlı hale
getirmiş, çiftçiler tarımsal üretimden vazgeçmeye başlamıştır. TÜİK verilerine göre ülkemizde her yıl ortalama bir milyonluk
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nüfus artışına rağmen 2002 yılında tarımda istihdam edilen nüfus 7 milyon 458 bin kişi yani çalışan nüfusun % 35 iken bu
dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 Milyon 480 bin kişiden 5 Milyon 173 bin kişiye düşerek 307 bin kişi azalmış
yani İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’üne gerilemiştir.
IMF tarafından 2001 krizi sonrası Kemal Derviş aracılığı ile uygulamaya konan yanlış tarım politikalarının AKP Hükümetleri
döneminde uygulamaya devam edilmesi sonucu çiftçi tarımdaki gücünü yitirmiş ve yoksullaşmıştır. Tarımda
modernizasyon küçük tarımsal alanların birleştirilip, büyütülmesine ve dolayısıyla düşük gelirli topraksız köylülerin köylerini
terk edip, kente göç etmesine neden olmuştur. Ülkemiz, küresel dünyada rekabet edebileceği en büyük avantajını
kaybetmiş ve tarımda dışa bağımlı hale gelmiştir.
Türkiye, kuru kayısı, incir ve üzüm ile fındık dışında buğdaydan pirince, fasulyeden nohuda, mercimekten mısıra, soya
fasulyesinden pamuğa, kuru ottan samana ve kırmızı ete kadar hemen tüm tarım ürünlerinin ithal edildiği bir ülke
durumuna getirilmiştir.
Görüldüğü gibi bu koşullarda sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılmak oldukça zorlaşmıştır. Adil
bir gıda dağılımı ve gıdaya erişim hakkının olabilmesi için; üretici doğru yöntemlerle desteklenip, üretim süreçlerinde
tutulmaya çalışılmalı, tarımsal AR-GE’ ye daha fazla yatırım yapılmalı, tarımsal ürün planlaması yapılarak israf önlenmeli,
toprağı işlemede aile işletmelerine öncelik verilmelidir.
Kent kökenli endüstriyel devrim, gelişmekte olan ülkelerde kırsala doğru yayıldıkça gerek teknik açıdan, gerekse tüketilen
besinler açısından küresel şirketlere olan bağımlılığı artırmıştır. Şirket tarımcılığı ve yeşil devrimin birlikteliğine daha sonra
genetik uygulamalarla modifiye edilmiş ürünlerde katılmıştır. Genetiği değiştirilmiş bu organizmaların (GDO) tarımıyla
başlayan üretim teknikleri dünyada adeta ikinci bir yeşil devrim olarak gösterilmiştir. Oysaki vahşi kapitalist neoliberal
politikaların sonucu, kuraklık, tarımsal verimsizlik ve gıda azlığının GDO ile çözüleceği konusundaki zorlamalarla, tarımsal
üretimin ekseni değiştirilmeye çalışılmaktadır. GDO lu üretimle yapılmak istenen; avcı-toplayıcı göçebe toplumdan,
yerleşik tarım yapan topluma geçiş ile başlayan, insanlık tarihi boyunca insanlığın ortak malı olmuş tohumların, bir kişi,
bir isim, bir şirket adına tescillenerek sahiplenilmesi ve bunun hazırlanmış hukuki sözleşmelerle, ücreti karşılığında üreticiye
satılıp, üreticinin bağımlı hale getirilmesidir. “Tescilli, patentli tohumu alırsan üretim yaparsın” anlayışı ülkelerin gıda
egemenliğini yok eden bir anlayıştır.
Tarım alanlarımız yok ediliyor; zeytinlikler ve meralar çimento, mermer ocakları, altın ve gümüş madenciliği gibi toksik
kimyasal kirlilik yaratan sanayi yatırımlarına açılıyor. Bebek mamalarında, pirinçte GDO çıkıyor. Sermayenin allayıp
pulladığı “organik gıda” pazarının kâr payı büyüyor. Sağlıklı, doğal ve güvenli gıdaya ulaşmak büyük bir sorun haline
geliyor. Gıda ve beslenme en temel sosyal haklardan biriyken bir lüksmüş gibi sunuluyor ve bu hakka erişim engelleniyor.
Son yıllarda gıda güvenliği alanındaki dikkat çekici gelişmelere rağmen, gıda kaynaklı hastalıkların küresel boyutu hala
kabul edilemez düzeydedir. Dünya’da her yıl yaklaşık 600 milyon kişi (her on kişiden birine denk gelecek şekilde) kirli
yiyecekleri yedikten sonra hastalanmakta ve bu grup içerisinden 420 bini yaşamını yitirmektedir. Bu ürkütücü gerçek gıda
güvenliğinin, yaşamımızın ne kadar değerli bir parçasını oluşturduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Güvenilir gıda,
yalnızca daha iyi sağlık ve gıda güvenliği için değil aynı zamanda geçim kaynakları, ekonomik gelişme, ticaret ve her
ülkenin uluslararası itibarı için giderek daha çok önem taşımaya başlamıştır.
Yukarıda ifade edilenlerin doğrultusunda, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılmak adına açlığın,
yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, hakça adil bir paylaşımın olduğu, korkulardan, kaygılardan uzak, güvenli, sağlıklı,
savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya özlemiyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı 2019 yılı Dünya Gıda
Günü Sempozyumu düzenleyicisi Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları olarak mücadelemize ara vermeksizin
devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Özden GÜNGÖR
Ziraat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kemal Zeki TAYDAŞ
Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Ali UĞURLU
Kimya Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

“ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)”
ÜZERİNE ZMO GÖRÜŞÜ
9 Kasım 2019
Tarım Sektörü
On Birinci Kalkınma Planı’nda “Öncelikli Gelişme Alanı” olarak belirlenen “Tarım” sektöründe; “402. Çevresel, sosyal ve
ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim
yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği
yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır.”
Oysa; tarım sektörünün ekonomideki ağırlığı her geçen yıl azalmaktadır. 2017’de ekonomi %7.4 büyürken tarımdaki
büyüme %4.9, 2018’de ise ekonomi %2.6 büyürken, tarımdaki büyüme %1.3 olmuştur. Plan; “128. 2014-2018
döneminde sanayi ve hizmetler sektörlerinin GSYH içerisindeki payları yıllar itibarıyla artarken tarım sektörünün payı
azalmıştır. 2018 yılı itibarıyla tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin cari GSYH içerisindeki payları sırasıyla yüzde 5,8, yüzde
22,2 ve yüzde 61,5 olarak gerçekleşmiştir.” saptamalarıyla, Onuncu Plan hedeflerine ulaşılamadığını, tarım sektörünün
küçüldüğünü itiraf etmektedir.
2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 21. maddesi ile; 2007 yılından itibaren tarımsal desteklemeler için bütçeden
ayrılacak kaynağın milli gelirin %1’inden az olamayacağı hükmü getirilmesine rağmen, verilen desteğin milli gelire oranı
%0,4-0,6 aralığında kalmış ve hiçbir zaman %1 dahi olmamıştır. 2018 yılında tarıma verilmesi gereken destek 37,4 milyar
TL olması gerekirken, yapılan destekleme ödemesi yaklaşık 14,6 milyar TL olmuş, tarıma verilen desteğin 5 kat fazlası
ise faiz ödemelerine ayrılmıştır. Tarımsal desteklerde aradığını bulamayan çiftçi gittikçe artan miktarda banka kredisine
yönelmiş, BBDK verilerine göre bankaların çiftçiye verdiği tarımsal kredi miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık %17 artışla
2018 yılında 102 milyar TL’ye ulaşmış, çiftçinin ödeyemediği için icralık olduğu kredi miktarı ise, bir önceki yılın aynı ayına
göre Aralık 2018’de ciddi bir artışla %55 olmuştur.
Türkiye’de üreten çiftçi para kazanamamaktadır. Ekim ayında %25’e yükselip önceki yılın aynı ayına göre Aralık ayını
%20 ile tamamlayan 2018 yılı genel enflasyon verileri karşısında, çiftçinin birinci elden sattığı ürününden eline geçen
fiyat artışı %15,89 ile her yıl olduğu gibi enflasyonun altında kalmış, tüketicinin gıda alımına ödediği fiyattaki artış ise
%25,11 ile genel enflasyonun üzerinde seyretmiştir. Önemli ürünler bazında 2018’de ortalama satış fiyatı bir önceki yıla
göre buğdayda %5.5, mısırda % 13.5, tütünde %14.6, pamukta %13.3 artarken, çiftçinin eline geçen fiyat, %20.3’lük
enflasyonun oldukça gerisinde kalmıştır. Bu tablo üreticinin kazanamadığı, tüketicinin ise yüksek fiyattan gıdaya ulaştığını
net bir şekilde gözler önüne sermektedir.
Ülke koşullarında yetişen ürünler açısından yakın zamana kadar Dünyada tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biri
olan Türkiye, günümüzde fındık, fıstık, üzüm, kayısı ve narenciye dışındaki diğer tarım ürünlerini çeşitli gerekçelerle değişen
miktarlarda 125 farklı ülkeden ithal etmektedir.
İzlenen tarım politikası nedeniyle 17 yıl gibi kısa bir sürede kazanamayan çiftçimiz 3,2 milyon hektar tarım arazisini
ekmekten vazgeçmiş, Ülke genelinde tarım alanları 1990’larda 27 milyon hektar, 2002’de 26.5 milyon hektar iken,
2018’de 23 milyon hektara düşmüştür.
Tarımın istihdamdaki payı sürekli azalarak, 1990’larda %46 olan pay, 2010’da %23.3’e, 2018’de %17.3’e gerilemiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2002 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kayıtlı çiftçi sayısı 2,8 milyon iken,
2018 yılında bu sayı 2,1 milyona düşmüş, yaklaşık 700 bin çiftçi son derece yetersiz olan tarım desteğini bile almaktan
vazgeçmiştir. ÇKS’ye kayıtlı tarım alanı ve çiftçi sayısının bir bölümünün sadece tarımsal desteklerden yararlanmak için
kullanıldığı, yani şehirde veya kırsalda yaşayan belli bir kesimin üretim yapmasa bile sisteme kayıt yaparak desteklerden
yararlandığı bir gerçektir. Gerek üretim alanlarının daralması, hem çiftçi sayısındaki düşüş tarımda bir üretim sorunu
olduğunu açıkça göstermektedir.
Tarım alanlarının, tarımsal üretimin, çiftçi sayısının, kırsal alan nüfusunun sürekli düştüğü bu süreçte, en büyük pay aracılara
ve sözleşmeli tarımla çiftçiyi taşeronu olarak kullanan büyük şirketler ile ithalatçı firmalara gitmektedir. Bu durum, bırakın
rekabet edebilmeyi; çiftçinin üretim yapamaz durumuna gelmesine, yoksullaşmasına, üretimden vazgeçmesine,
arazisini satmasına, kente göç ederek vasıfsız işsizler yığınına katılmasına, kentlerde artan sorunların yeni ortaklarından biri
olmasına yol açmaktadır.
On Birinci Kalkınma Planı’ndaki tarım sektörüne dair hedefler incelendiğinde, temelde tarımsal üretimi artırma odaklı
bir çerçeve sunulmasına karşın, Plan genelinin “403.1. Tarım sayımı yapılacaktır.”, “404. Tarımsal desteklerin etkinliği
artırılacaktır.”, “405. Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimi sağlanacaktır.”, “407. Bitkisel üretim
artırılacaktır.”, “408. Hayvancılık geliştirilecektir.”, “410. Gıda güvenilirliğini teminen denetimler etkinleştirilecek, bitki ve
hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetleri geliştirilecektir.”, “411.3. Gıda kayıp ve israfının önlenmesi için
tüketici bilinci artırılacaktır.”, “417. Tarımda üreticilerin gelirini korumaya yönelik faaliyetler desteklenecektir.” gibi “cek-cak
edebiyatı” şeklinde sıralanmış kahve sohbetlerinde bile herkesin söylediği yuvarlak laflardan oluştuğu görülmektedir.
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Tablo 1’de Plandaki haliyle Tarım sektörü hedeflerine yer verilmiştir. Kalkınma Planına yazılan hedefler, yıllardır iktidar
olup bu alanda hiçbir şey yapmayanların, “tam da şimdi yapmalıyız” anlamında kendilerini itiraf etmeleri bağlamında
trajikomik bir durumdur.
Tablo 1. Tarımsal Hedeflerin 2018-2023 Yılları Karşılaştırılması
2018

2023

Arazi Toplulaştırma Faaliyet Alanı (Milyon Hektar, Kümülatif)1

8,2

8,5

Tescil İşlemleri Tamamlanan Arazi Toplulaştırma Alanı (Milyon Hektar, Kümülatif)1

3,6

6,2

3,34

5,34

40

200

Sulamaya Açılan Net Tarımsal Alan (Milyon Hektar, Kümülatif)1
Tarla İçi Basınçlı Sulama Sistemi Kurulan Alan (Bin Hektar, Yıllık)
Sulama Oranı (%)

64

68

Merkezi Yönetim Bütçesinden Yapılan Tarımsal Desteklerin Tarımsal Katma Değere Oranı (%)

6,8

7,2

Yağlı Tohum Üretimi (Milyon Ton)

4,02

5,40

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Miktarı (Bin Ton)

700

1.200

Sığır Varlığı İçinde Kültür Irkı Oranı (%)

49

56

1,12

1,70

Mera Islah ve Amenajman Alanı (Bin Hektar, Kümülatif)

68

518

Orman Alanlarının Ülke Yüzölçümüne Oranı (%)

29

30

Kırmızı Et Üretim Miktarı (Milyon Ton)

Kaynak: 2018 yılı verileri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğüne aittir. 2023 yılı verileri On Birinci
Kalkınma Planı tahminleridir. (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ faaliyetleri esas alınmıştır.

Karşı çıkacak birileri varmış gibi bitkisel üretimin artırılacağının ve hayvancılığın geliştirileceğinin sanki ilk kez ifade ediliyor
gibi plana yazılması trajikomik bir durumdur. Aslında, bitkisel ve hayvansal üretimde belli stratejik ürünlere dikkat çekilerek
üretimin nasıl ve hangi yöntemlerle artırılacağı, mevcut ithalatın nasıl sonlandırılacağı ifade edilse ve hedef buna göre
belirlense, Plan bir anlam ifade edebilirdi.
Ülkemizdeki son tarım sayımının 2001 yılında yapılmış olmasına karşın 17 yıldır bu ülkede genel tarım sayımı yapmayan
siyasi iktidarın teknolojinin oldukça geliştiği son dönemlerde aradan geçen onca süreden sonra Kalkınma Planı’nda
“403.1. Tarım sayımı yapılacaktır.” demesi, beceriksizlik ötesi, başarısızlığının bir itirafıdır.
Yerli tohum satışının yasaklandığı, üreticinin “tohum-takas şenlikleri” ile nefes almaya çalıştığı günümüzde, “414. Yerel ve
bölgesel düzeyde üretimi yapılan tarımsal ürünleri hak ettiği katma değere eriştirecek mekanizmalar oluşturulacaktır.”
ifadesi manidardır.
Toprakla ilgili potansiyel tespit çalışmalarının doğruluk derecesi, toprak etütlerinin tipi ile yeterlilik ve doğruluk derecesine
bağlıdır. Toprak ve arazi kaynakları potansiyelinin bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanılabilmesi için detaylı temel toprak
etütleri gereklidir. Bu etütler, toprak ve arazi hakkında gerekli olan tüm bilgileri en küçük ayrıntı düzeyinde içeren yeterlikte
olduğundan, bunların yapılması halinde diğer toprak etütlerinin yapılması gerekmeyecektir. Elde edilen bilimsel verilerle
arazi yetenek, arazi kullanma, drenaj grupları, şehir planlaması, karayolları yol güzergâhı, erozyondan zarar görme ve
korunma, sulu tarım arazi sınıflamaları vd. yapılabilmekte; oluşturulan toprak haritaları ve veri bankası ile sürekli olarak
kullanıcılara sunulmaktadır. Ülkemizde ise, bazı yöre ve havzaların bir bölümünde yapılan ve yaygın olmayan detaylı
toprak haritalarını saymazsak, ülke genelinde toplu değerlendirme yapabilmek için sadece yoklama (ön etüt = istikşâfi)
toprak etütleri mevcuttur. Mülga Topraksu Genel Müdürlüğü’nce 1966-71 yıllarında yapılıp yayınlanan yoklama haritaları,
1982-84 yılları arasında mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce güncelleştirilmiş yayınlanmıştır. Yıllardır uygulanan
uzman kamu kurumu kapatma ve konuyu önemsememe politikalarıyla bugün Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde
ülke düzeyinde toprak etüt ve haritalama yapabilecek uzman bir Genel Müdürlük kalmamış ve yeterli sayıda uzman
mühendis bulunmamaktadır. “405.1. Ülke genelinde toprak yeteneklerini gösteren detaylı toprak etütlerinin yapılması,
haritalanması ve sınıflandırılması sağlanacaktır. 405.2. Toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının
hazırlanması tamamlanacaktır.” hedefleri de bu kapsamda trajikomiktir.
“405. Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimi sağlanacaktır. 405.3. Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı
kullanım baskısını azaltacak düzenlemeler tamamlanacak ve denetimler artırılacaktır.” şeklindeki Plan hedefleri ise,
verilen sorunlu izinler, özel şirketler adına değiştirilen Yönetmelikler ve açılan davalara karşı Bakanlığın samimiyetsiz tutumu
özelinde inandırıcı olmayıp, toprakların talanı mantığının bir cümlelik soyut hedef yazımıyla önlenemeyeceği gerçeğini
göstermektedir.
Planda yer alan “405.4. Atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması başta olmak üzere, tarım arazisi piyasalarının
geliştirilmesi için arazi bankacılığı sisteminin kurulmasına yönelik düzenlemeler yapılacak, sözleşmeli üretim desteklenerek
özendirilecektir.” hedefi, “405.5. Küçük aile işletmeleri korunurken, tarım işletmelerinin ölçeklerinin yeter gelirli tarımsal
arazi büyüklüğüne ulaşması için başta kiralama olmak üzere arazi edinimine yönelik çalışmalar yürütülecektir.” hedefi ile
çelişirken, küçük üreticilerin tarım arazilerinin özel sektöre ait yerli/yabancı büyük işletmelere evrilmesinin önünü açacak
tehlikeli bir gelişmedir.
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Tablo 1’de yer alan gerçekleşen ve
öngörülen hedeflere yönelik “405.7.
Arazi toplulaştırma çalışmalarına
sulama yatırımları ile entegre bir
şekilde devam edilecek, tescil
işlemlerinin hızlandırılması için
düzenlemeler yapılacaktır.”,
“406.1. Plan döneminde 2 milyon
hektar alanın sulamaya açılması
hedeflenmektedir. Bu hedefin 750 bin
hektar alanının sulamaya açılması
için gerekli bütçe kaynağı tahsis
edilecektir. Geriye kalan alana ilişkin
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
ilgili diğer bakanlıklar ile birlikte
alternatif yeni iç ve dış finansman
yöntemleri geliştirilecek ve bu yolla söz
konusu yatırımlar tamamlanacaktır.”
hükümlerine yer verilmiştir. Arazi
Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetlerini yapan uzman kamu
kurumu Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nü 2005 yılında kapatıp,
alanı uzman olmayan kurumlara ve
ihalelerle özel sektöre açan iktidarın,
özellikle son yıllarda bu alana ve DSİ
Genel Müdürlüğü’ne yeterli yatırım
ödeneği ayırmadığı gerçeği de göz
önüne alınırsa, öngörülen hedeflere
ulaşma olanağı yoktur.
“405.6. Tarım arazilerinin miras ve
satış yolu ile bölünmesi önlenecek,
mirasçılara arazi ediniminde finansal
destek sağlanacaktır.” hedefi de,
bölünmeyi önleyecek yasanın 2014
yılında çıkmasına karşın, bu maddeyi
yazanların yasayı unutmaları bir yana,
gerekli mali dahil diğer düzenlemeleri
yapmadıkları için uygulamadaki
başarısızlığı da göstermektedir.
“415. Sürdürülebilir orman yönetimiyle
ormanların ekonomiye katkısı
artırılacaktır.” hedefi ise, ormanlarımızı
korunması gereken bir doğal varlık
kabul etmeyip, ticari amaçlarla yok
edilmesini normal gören bugünkü
zihniyetin devam edeceğini
göstermektedir.
Planda tarımsal desteklerle ilgili
hedefler, yıllardır hazırlanan AKP
hükümet programlarında, orta vadeli
programlarda, adı sürekli değişse de
Tarım Bakanlığı vizyon belgelerinde
kalıp halinde yer almasına karşın,
nedense bir türlü uygulanmamaktadır.
Tarımsal desteklerin etkin kullanılmadığı
ve etki analizinin yapılmadığı yıllardır
mevcut politikalara muhaliflerce dile
getirilirken, hatta Sayıştay bile 2014
yılından bu yana raporlarında tarımsal

desteklerin etki analizinin yapılmadığını
ısrarla belirtirken, Tarım Bakanlığının
verdiği resmi yanıtlarda etki analizinin
yapıldığını iddia edilmesine karşın,
“404.1. Tarımsal desteklerin etki
analizi yapılacaktır.” hedefinin plana
yazılması bir itiraf ötesi, bu mantıkla
çözülmesi mümkün olmayan ciddi bir
sorun alanıdır.
Bu arada, On Birinci Kalkınma
Planı’nın TBMM’de görüşüldüğü sırada
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli’nin III. Tarım ve Orman
Şurası’nın toplanması ve on beş yıldır
toplanamayan Tarım Şurasından
çıkacak sonuçlarla gelecek beş
yılın programının hazırlanacağını
duyurması manidardır.
Kalkınma Planlarının hazırlanması
öncesi tüm sektörlerle ilgili değişik
konularda ihtisas komisyonları ve
çalışma grupları oluşturulduğunun ve
On Birinci Kalkınma Planı kapsamında
tarım sektörüyle doğrudan ilgili
olarak “Tarım ve Gıdada Rekabetçi
Üretim” ile “Tarımda Toprak ve Suyun
Sürdürülebilir Kullanımı” konularında
ihtisas komisyonları kurulduğu; “Tarım
ve Gıdada Rekabetçi Üretim” İhtisas
Komisyonu içinde “Bitkisel Üretim”,
“Hayvansal Üretim”, “Su Ürünleri” ve
“Gıda” konularında alt komisyonlar
görev yaparak alanları ile ilgili raporları
hazırlandığı; ayrıca Bakanlıkla ilgili
“Ormancılık ve Orman Ürünleri”
ile “Çevre ve Doğal Kaynakların
Sürdürülebilir Yönetimi” konularında
da çalışma gruplarının görev
yaparak raporlarını hazırladığı ve tüm
sektörlere ilişkin kurulmuş olan ihtisas
komisyonları ve çalışma gruplarının
raporları değerlendirilerek Türkiye’nin
2019-2023 yıllarını kapsayan Beş
Yıllık Kalkınma Planı’nın oluşturulduğu
belirtilirken; daha bu çalışmaların
mürekkebi dahi kurumamışken, “Tarım
Şurası hangi yeni bilgi ve hedefleri
ortaya koyacaktır? Karar vericiler,
politika yapıcılar tarım ve ormancılık
konularında Kalkınma Planı yerine
Tarım ve Orman Şurasını mı dikkate
alacaktır?” sorusunun sorulması
anlamlıdır.
2019-2021 yıllarına ilişkin Orta Vadeli
Program, programda tarımla ilgili
konulara oldukça sınırlı olarak ele
alınmıştı. Yayımlanan programda
dikkat çeken bir husus, 2019-2023
yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma
Planı dönemi içinde kalmasına

karşın, plan içinde tarımla ilgili
olan hedeflerin dikkate alınmamış
olmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı
tarafından açıklanan, 2020-2022
yıllarına ilişkin kamuoyuna duyurulan
adıyla Yeni Ekonomik Program (YEP)
incelendiğinde, bir önceki programa
göre tarıma daha fazla yer verildiği,
On Birinci Kalkınma Planında tarımla
ilgili olan hedeflerin dikkate alındığı
görülmektedir. 2020-2022 YEP’inde
tarım üretim ve gıda güvenliği
açısından değil, fiyat açısından ele
alınmıştır. Bu nedenle tarımla ilgili
tedbirlere, fiyat istikrarı altında, gıda
enflasyonunu düşürmek için alınacak
tedbirler içinde yer verilmiştir. Sayılan
tedbirler incelendiğinde On Birinci
Kalkınma Planında Planın Hedefleri ve
Politikaları altında, tarımla ilgili olarak
sayılan politika ve tedbirler olduğu
görülmektedir. Bu durum en azından
kamunun plan ve programlarının
tutarlılığı açısından olumlu bir
gelişmedir.
Sürekli adı ve yapısı değiştiği için bir
türlü kurumsallaşamayan ve şimdiki
adı Tarım ve Orman Bakanlığı olan
tarım sektörü ile ilgili Bakanlık; sürekli
yayımlanan strateji, plan, program
bolluğu içinde yüzerken, yıllar sonra
acele ile neden Tarım Şurası yaptığının
yanıtı, Cumhurbaşkanının açıklayacağı
duyurulan ve kamuoyundan ve hatta
Cumhurbaşkanlığından da geldiği
söylenen tepkiler üzerine geri çekilen,
Kalkınma Planında yer almayan,
ancak sürekli gündemde yer alan
son derece sorunlu, ciddiye alınması
ve şiddetle karşı çıkılması gereken
“Tarımda Milli Birlik Projesi” olsa gerektir.
2019-2021 yılı OVP politika ve tedbirleri
arasında yer alan “Tarımda Milli Birlik
Projesi”ne, 2020-2022 YEP’inde yer
verilmemiştir.
Özellikle 1980’li yılların başından bu
yana uygulanan ve 2000’li yıllardan
itibaren Dünya Bankası ve Uluslararası
Para Fonu (IMF) tarafından dayatılan
politikalarla vahşi kapitalizme dönüşen
politikalar sonucu Türkiye her geçen
gün tarımsal üretimden koparılarak
dışa bağımlı hale getirildi. Bugüne
kadar ki birçok planda olduğu gibi,
On Birinci Kalkınma Planı’nında da
tarım ve kırsal kalkınmaya ilişkin önemli
hedefler olmasına karşın yazılanlarla
uygulamalar örtüşmemektedir.
Girdi maliyetlerini düşürmeyen,
ürün desteklerini içermeyen ve
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sadece ithalata dayalı politika ve
uygulamalarla tarımda belirlenen
hedeflere ulaşılması mümkün
değildir. Kalkınma Planı’nda sorunların
çözümüne ilişkin somut ve gerçekçi
tek bir maddenin olmaması, bu
kalkınma planının ülke tarımını ve
çiftçiyi bitirme planının bir parçası
olduğunu göstermektedir.
Kalkınma planında, yıllardır hedef ve
gerçekleşmelere yer verildiği ve yeni
hedeflerin belirlendiği Güneydoğu
Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası
Projesi (KOP), Doğu Anadolu Kalkınma
Projesi (DOKAP) adının geçmemesi,
tarımsal önemi bir yana, bölgesel
kalkınma anlayışına da ters bir
durumdur. Planda bölgelerimizin
ekonomik, sosyal, kültürel ve mekânsal
gelişimlerini gözeten böylesi büyük
entegre kalkınma projelerinden
bahsedilmemesi de sorgulanması
gereken bir durumdur.
Kırsal Alan ve Kırsal Kalkınma
Politikaları
Kırsal kalkınma ile tarımın ayrı
başlıklar altında konumlandığı
Kalkınma Planlarında tarım sektörü
ile kırsal kalkınma arasındaki organik
bağ, temel bir unsur olarak ele
alınmamaktadır. Her ne kadar kırsal
alan ile tarım aynı anlama gelmese
de kırsal bölgelerdeki en önemli
geçim kaynağının halen tarım
sektörüdür. Bu nedenle kır ile kent
arasındaki gelişmişlik farkını yok etmek
hedefi, bölgesel gelişme yanında,
tarım sektörüne dair hedeflerin de
arasında yer almaktadır.
On Birinci Kalkınma Planı’nda yer
alan “155. 2012 yılında çıkarılan
6360 sayılı Kanunla nüfusu 750 binin
üzerinde bulunan iller, il sınırları esas
alınarak büyükşehir belediyesine
dönüştürülmek suretiyle büyükşehir
belediyelerinin yetki alanı genişletilmiş
ve belediyelerde yaşayan nüfus
oranı 2018 yılı itibarıyla yüzde
93,8’e ulaşmıştır. Düzenleme
ile kırsal alandaki yerleşmelere
büyükşehir imkânlarıyla hizmet
sunulması hedeflenmiştir. Ancak,
büyükşehir belediyelerinin hizmet
sunma kapasitesinin artırılması ve
ilçe belediyeleriyle çakışan yetki ve
sorumluluklarının gözden geçirilmesi
ihtiyacı sürmektedir.” ifadeleri,
anlamlıdır.

28

Planda yer alan “711. Veri temelli kırsal
politika yaklaşımının güçlendirilmesine
yönelik kırsal istatistikler idari
değişikliklerden etkilenmeyecek
yöntemlerle hesaplanacak, kırsal alan
tanımı revize edilecek, temel nitelikteki
kırsal verilerin kır-kent ve il/ilçe bazında
yayımlanması ve köy envanterinin
güncellenmesi sağlanacaktır.”,
“711.1. Kırsal istatistiklerin il ve ilçe
bazında üretilmesi için kırsal alan
tanımı revize edilecek, temel nitelikteki
ulusal verilerin kır-kent ve il/ilçe
bazında yayımlanması sağlanacak
ve kırsal göstergeler bilgi sistemi
oluşturulacaktır. Bu çerçevede, TÜİK
Nüfus Yoğunluğu verileri ve AB Ulusal
Arazi Örtüsü Sınıflandırma verileri ile
iller bazında kır/kent tanımı ve İçişleri
Bakanlığının yürütmekte olduğu
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi verileri
kullanılacaktır.” ifadeleri, kır-kent
ayrımını ortadan kaldıran son derece
sorunlu 6360 sayılı Büyükşehir Yasasının
yeniden tartışılmasını da gündeme
getirmesi açısından önemlidir. 2023
yılına yönelik bu hedefler, başarısızlığın
ilanı ötesi, 2012 yılından beri
ülkemizde kırsal alan tanımının belirsiz
olduğunu itiraf ederek, başarılı bir kırsal
alan planlamasının olanaksızlığını da
göstermektedir.
Tanımların revize edilmesi idari,
ekonomik ve sosyal değişiklikleri de
beraberinde getirdiğinden öngörülü
tahlillerle karar verilmesi gereken
müdahalelerdir. Kırsal alanların
çoğu kültürel ve ekonomik yapı
bakımından çeşitlilik gösteren ve farklı
dinamikleri olan alanlardır. Dolayısıyla
kırsalı ilgilendiren kararların, merkezi
yönetimler tarafından değil, yerel
yönetimler tarafından ve katılımcı
yaklaşımlar uygulanarak alınması
gerekir. Örneğin, “köyün bitişiğinde
veya belirlenecek alanlarda
uygun yapılar” yapılması ve yerel
halkın buraya yerleştirilmesi, kimi
yerleşimlerde ihtiyaç olabileceği
gibi kimi yerlerde de olumsuz etki
yaratacak, kırsal dokunun ve kültürün
bozulmasına yol açabilecektir.
Planda, “706.4. Kırsal alanda yerleri
kamulaştırılanlar öncelikli olmak üzere,
çeşitli risk faktörlerine bağlı olarak
ihtiyaç duyulan yeniden yerleşim
ve iskân faaliyetleri kapsamında
can ve mal güvenliğini tehdit eden
yapıların yerine, köyün bitişiğinde
veya belirlenecek alanlarda uygun
yapılar yapılacaktır.” denilmekte ve

ayrıca kırsal turizmin geliştirilmesi ile
ilgili çalışmaların destekleneceği
belirtilmektedir. Günümüzde
“kamulaştırma”ların siyasi ve rant
çıkarları doğrultusunda yapıldığı
gözetildiğinde halkın küçük mülkiyet
varlıklarının elden çıkması ve
geleneksel yaşantılarının bozulması
riski oldukça yüksektir.
Onuncu Kalkınma Planı’nda; Köy
altyapısına yönelik Köylerin Altyapısının
Desteklenmesi Projesi (KÖYDES), Su ve
Kanalizasyon Altyapı Programı (SUKAP)
ile sosyal kalkınma bakımından
öncelikli illere yönelik Sosyal Destek
Programı uygulanmıştır.
On Birinci Kalkınma Planı’nda
Kırsal Kalkınma’nın amacı; “705.
Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla,
üretici birlikleri ve aile işletmelerinin
üretim kapasitesinin ve kırsal
işgücünün istihdam edilebilirliğinin
artırılması, yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele
ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli
gelir imkânlarına kavuşturularak refah
düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda
tutundurulması temel amaçtır.”
şeklinde ifade edilmiştir.
“Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir
Çevre” ekseni altında ekonomik
ve sosyal faydanın artırılmasına
paralel olarak çevrenin korunması,
şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi ile bölgeler
arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına
yönelik hedef ve politikalara da yer
verilmektedir.
Somut kırsal kalkınma hedefleri olarak
ise; 2018’de 125.348 km olan KÖYDES
ve KIRDES kapsamında yapılan
köy yolu uzunluğunun 2023 yılında
148.490 km’ye; 2018’de kümülatif
olarak 64.700 olan köylerde içme
suyu tesisi yapılan ve yenilenen ünite
sayısının 2023’de 69.700’e çıkarılması
öngörülmüştür. Planda kırsal kalınmaya
yönelik somut hedeflerin yol ve içme
suyuna indirgenmesi manidardır
İklim Değişikliği
Planda, “İklim Değişikliği, Gıda
Güvenliği ve Suyun Etkin Kullanımı”
başlığı altında, son derece sığ
ifadelerle birbirine karışmış alanlarda;
“79. İklim değişikliğinin küresel
düzeyde çeşitli etkilerinin hızlandığı
görülmekle birlikte yeni bir çerçeve
sunan Paris Anlaşması kapsamındaki
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin

taahhüt ve uyum seviyeleri küresel
hedefleri gerçekleştirmede yetersiz
kalmaktadır.”, “80. Artan gıda talebi,
iklim değişikliği, şehirleşme, toprak ve
su kaynakları ile tarımsal ürünler ve
üretici üzerinde baskı oluştururken;
değişen iklime uygun bitki ve hayvan
türlerinin geliştirilmesi, çevre ve
biyolojik çeşitliliğin korunması önem
kazanmakta, daha az kaynakla
gıda talebinin karşılanabilmesi için
nitelikli işgücü ve teknolojiye ihtiyaç
artmaktadır.” saptamalarına yer
verilmiştir.
Planda su kaynakları ve su hizmetleri
daha çok kentsel su yönetimi
çerçevesinde ele alınmış, 2030’lu
yıllarda ülkemizde su sıkıntısının

yaşanacağı bilimsel öngörülerle
ortaya konmuşken, Planda yıllardır
hazırlıkları sürdürülen “Su Yasası”ndan
bahsedilmemiştir.

sağlayacaktır.” şeklinde de Planın
birçok yerinde geçen iklim değişikliği
konusu, Planda gelecek için risk
oluşturan bir husus olarak belirtilmiştir.

“102. Coğrafi konumu itibarıyla iklim
değişikliğinden en çok etkilenecek
ülkeler arasında yer alan ülkemizde
artan ani yağışlar, sel, kuraklık
felaketleri ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizin gelişmekte olan ülke
konumuna paralel şekilde, emisyon
azaltımı ve iklim değişikliğine uyum
çabaları sürmektedir. Sanayi yoğun
büyüme trendiyle Türkiye için iklim
finansmanına erişim imkânlarının
açıklığa kavuşturulması, marjinal
maliyeti en düşük emisyon azaltım
fırsatlarının kullanılabilmesini

Ülke ve dünya geleceği için en önemli
risklerden birini oluşturmasına rağmen
iklim değişikliği konusu adeta faili
meçhul bir suç olarak belirtilmiştir.
Oysa bu suçun failini yaratan
çevresel yatırımları yapmaktan
kaçınan, kentlerimizi betonlaştıran
sermaye çevreleridir. Bu sorunun;
içeriği, yaptırım gücü ve süresi belli
olmayan ve planda sürekli referans
verilerek adeta sorundan kaçmak
için kullanılan eylem planları eliyle
yapılamayacağı açıktır.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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ISPANAK ZEHİRLENMELERİNİN GÖLGESİNDE
TARIM ORMAN ŞURASI
18 Kasım 2019
Ispanaktan kaynaklı zehirlenmeler,
geçtiğimiz haftalarda marketlerden
alınan ıspanağın yenmesi sonrası 196
kişinin hastanelere yaptığı başvurularla
ortaya çıktı. İstanbul Tarım ve Orman
İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin
olarak yapılan açıklamada özetle,
“analizlerde zehirlenmeye sebep
olacak herhangi bir mikroorganizma,
nitrat ve nitrit kalıntısı, antifriz ile akut
zehirlenmeye neden olacak herhangi
bir etken madde tespit edilmemiştir”
bilgisine yer verildi.
Tüm zehirlenmeler tek bir üretim
yerinden marketlere dağıtılan üründe
olmadığı için mikrobiyolojik zehirlenme
şüphesini ortadan kaldırmaktadır.
Ancak yapılan analizlerde 1000 mg/
kg gibi yüksek miktarda nitrat içeren
ıspanakta nitrat tespit edilememesi
imkânsızdır. Türk Gıda Kodeksine göre
ıspanakta azami 3500 mg/kg nitrata
izin verilmektedir. Nitrat yönünden
bir bulguya rastlanmamışsa, yapılan
analizin sorgulanması gerekmektedir.
Ayrıca atropin ve scopalamin
içeren bitkilerin gıdalara karışmaları
muhtemel olmakla birlikte, üç farklı
ilde zehirlenmeye neden olan
ıspanakların aynı menşeden gelip
gelmediği, alınan ıspanak demetleri
içinde iddia edilen otların bulunup
bulunmadığı bilgisi ile tespit edilen
miktarlarına açıklamalarda yer
verilmemesi büyük bir eksikliktir.
Akut zehirlenmeye neden olacak
pestisit miktarı, tespit edilen
miktarlar ışığında risk analizleri ile
anlaşılmaktadır. Bu nedenle “620
farklı pestisit analiz edildiği ve akut
zehirlenmeye neden olacak etkili
madde tespit edilmediği” açıklaması
ikna edici olmadığı gibi, analiz edilen
ürünlerde bazı pestisitlerin bulunduğu
anlamına da gelmektedir.
Ispanaktan zehirlenmelere ilişkin
şüphe ve endişeler sıcaklığını korurken,
bunun nedenini güzel avrat otu gibi
“güzel” bir bahane ile geçiştiren Tarım
ve Orman Bakanlığının, kamuoyuna
büyük reklamla sunduğu Tarım Orman
Şurasını hangi “güzel” sonuçlarla
tamamlayacağını, şura sonuçlarından
göreceğiz. Şura sonuçları, Bakan Dr.
Bekir Pakdemirli’nin “çalışma gruplarına
müdahale etmeyeceğiz” sözüne ne
kadar sadık kalacağını; ıspanaktaki
zehirlenme özeli örneğinden, sebze
ve meyvelerde kalıntı sorununa ne
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kadar yer verileceği, grupların çalışma
raporlarının sonuçlara ne şekilde
yansıtılacağından anlayacağız.
Ispanaktaki sorun, Bakanlık açısından
yaptıkları açıklamalarla bitmiş gibi
görünse de, düşen fiyatlar, alıcı
bulamayan, bu nedenle hasat
edilmeyen ürünler, üretici ve tüketici
açısından sorunun devam ettiğini
göstermektedir. Konuya ilişkin olarak
alandaki meslektaşlarımızla yaptığımız
görüşmelerden, ıspanakta kalıntı
ihtimalinin, birçok üründe olduğu
gibi ihmal edilemeyecek boyutlarda
olduğu anlaşılmaktadır.
Türkiye’de ıspanak üretiminde ruhsatlı
olmamalarına karşın mantarlara
karşı cyazofamid, dimetomorf +
mancozeb, metalaxyl+ mancozeb
gibi aktif maddeleri içeren ilaçların;
böceklere karşı acetamiprid ve
ımıdıacloprid gibi aktif maddeleri
içeren ilaçların kullanıldığı
bilinmektedir. Acetamiprid ve
ımıdıacloprid domateste beyazsinek,
biber, elma ve pamukta yaprak biti
için tavsiyeli olarak kullanılmaktadır.
Ruhsatlı olmamalarına karşın
ıspanakta trips, empoasca,
çekirge gibi zararlılar görüldüğünde
üreticiye ağırlıklı olarak acetamiprid
önerilmektedir. Imıdıacloprid ise
tohumla karıştırılarak ya da damla
sulamayla birlikte verilmektedir.
Bağda mildiyöye karşı ruhsatlı
olan cyazofamid ile sebzelerde
mildiyöye karşı ruhsatlı dimetomorf +
mancozeb, metalaxyl+ mancozeb
gibi aktif maddeleri içeren ilaçlar
ıspanakta mantara karşı tavsiyesi
olmamasına rağmen kullanılmaktadır.
Verilen örnekler ülkemizde ıspanakta
tavsiye dışı ilaç uygulamalarının
olduğunu göstermektedir. Bu durum,
Bakanlığın sadece ıspanakta
değil, tüm ürünlerde tavsiye dışı
uygulamaların önüne geçecek
tedbirleri acil olarak alması gerektiğini
ortaya çıkarmaktadır. Ürününün iyi
tarım tekniğine göre üretilmediğini
gösteren tavsiye dışı uygulamalarda,
ürünün gıda güvenliği açısından riskli
olup olmadığına bakılamaz, tespit
edilen etkili maddeler içerisinde
bulunan değerler yardımıyla kısa süreli
risk analizi yapılmasının gerekliği ortaya
koymaktadır.
Sonuç olarak, ıspanağa bağlı akut
zehirlenme vakaları ıspanağa karışmış
yabancı otlardan kaynaklanabileceği

gibi, tüketici sofrasına ulaşan
pestisitlerden ya da sulama suyuna
karışmış hastalık etmenleri ve
gübreleme gibi diğer nedenlerden de
ileri gelebilir. Bu nedenle zehirlenme
belirtileri ve muhtemel nedenleri
detaylı olarak incelenmeden,
risk analizleri yapılmadan (gübre,
pestisit kalıntı analizleri, toksikolojik
değerlendirmeleri vs), acele olarak
sadece yabancı ot karışması gibi
tek yönlü açıklamalar, kamuoyunu
sağlıklı bilgilendirmediği gibi şüpheler
ve endişeleri artırmaktadır. Bakanlığın
güvenirliğine olumsuz etkide
bulunabilecektir.
Diğer taraftan, tarım ilaçlarının,
daha uzun süreli olarak akut etki
göstermeyecek biçimde kronik
zehirlenmelere, bu bağlamda fizyolojik
sorunlara ve hatta ölümlere yol
açtığı gerçeğinin de unutulmaması
gerekmektedir.
Bu bağlamda, merkezi otoritenin
ve yerel yönetimlerin birlikte görev
alacağı, teknik ve idari yönden
yenilenmiş, çağdaş standartları
içerir uygulama ve denetleme
mekanizmalarına sahip bir bitki
koruma ve halk sağlığı politikasına
ihtiyaç vardır. Bu temel politikanın
altında, kimyasal kullanımının
azaltıldığı, biyolojik ve fiziksel
mücadele yollarının etkinleştirildiği
bir tarımsal üretim anlayışının
yaşama geçirilmesinde ve kararlılıkla
uygulanmasında zorunluluk
bulunmaktadır.
Somut olayda gözlendiği üzere,
öncelikle gıda güvenliği konusunda
şeffaf olunması, ruhsatlı pestisit
uygulamasının zorunlu olduğu
durumlar için doz önerilerinin gözden
geçirilmesi, ruhsatı bulunmayan
hastalık ve zararlılar için Avrupa
Birliği’nin en çok kalıntı limiti
değerlerinin referans alınması yararlı
olacaktır. Akut ve kronik zehirlenmelerin
önüne geçmek ve halk sağlığını
korumak amacıyla, her düzeyde
alınacak önlemlerle, zirai mücadele
ilaçlarının tüketici sofrasına ulaşmasının
mutlaka engellenmesi gerekmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

GÖRSEL ve YAZILI BASIN
CAN TV İLE RÖPORTAJ

Can TV Muhabiri Eren
GÜVEN 8 Ağustos 2019
Perşembe günü, Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR
ile “maden arama
çalışmalarının çevreye
olan etkileri” konusunda bir
röportaj yaptı.
Başkanımız röportaj
sırasında özetle: “İster yer
altında ister yer üstünde
olsun madenin çıkarılması
ile birlikte o alanda
ekolojik, fiziksel, kimyasal
hatta biyolojik değişiklikler
meydana gelmektedir.
Bunun anlamı da net olarak
doğal yapının bozulmasıdır.
Madenin çıkarılması ve
taşınması sırasında doğaya
verilen morfolojik tahribatın
önlenmesi, madenin
çıkarılıp bitirilmesinden
sonra gerekli çevre
düzenlemesi için bir
takım yasal düzenlemeler
vardır. Ancak bu
düzenlemeler, doğadan
eksilen özgün maddeler
nedeniyle, topoğrafik
yapıyı bir daha eski haline
döndürmeyecektir.
Madenin çıkarılması için
kullanılan maddelerin
çeşidine göre değişen
atıklar nedeniyle oluşan
yer altı ve yer üstü sularının
kirliliği, havada oluşan
kirlenme, kirliliği doğal
çevrenin yanında bölge
insanının da yaşamını
tehdit edici boyutlara
ulaşabilmektedir. Altın
üretimi sonrasında ortaya
çıkan yoğun atık, doğaya
ve insana zarar vermektedir.
Şirketlerin savunduklarının
aksine, yoğun
konsantrasyona sahip
siyanür, toprağa ve suya

kolayca karışır ve doğadan
hemen kaybolmaz.
Toprağa ve suya karıştığı
için de, meyve, sebze ve
içme suyundan dolayı insan
bünyesine de kısa sürede
tesir eder.
Tüm karşı çıkışlarımıza
rağmen hükümet ve
sermaye ısrarla doğa
katliamlarına her gün bir
yenisini ekliyor. Cerattepe,
Allianoi, Hasankeyf,
Karadeniz dağları ve
dereleri, Munzur Dağları,
İznik ormanları, Salda
Gölü, Kaz Dağları ve
daha onlarca doğa
harikasına rant ve para
uğruna saldırıyorlar. Kaz
Dağları ve daha onlarca
doğa harikasına rant ve
para uğruna saldırıyorlar.
Ağaçları kesiyor, maden
arama adı altında sularımızı
ve derelerimizi kirletiyor,
toprağımızı zehirliyorlar,
çölleşmeye yol açıyorlar.
Kaz dağlarında maden
arama çalışmaları uğruna
195 bin ağacı kestiler.
Ağaçların; sera etkisi ile
mücadele etmesi, havayı
temizleyip oksijen üretmesi,
erozyonu önlemesi gibi
sayısız faydası varken
yetkililerin “Yaş Kesen Baş
Keser” sözünü hatırlayarak,
bu ağaç kıyımına son
vermesi gerekmektedir.”
Dedi.
Başkanımız ile yapılan
röportaj 9 Ağustos 2019
Cuma günü Can TV
de yayınlandı ve aynı
zamanda Pir Haber Ajansı
tarafından yazılı basında
paylaşıldı.
HALK TV- “HASAT ZAMANI”
PROGRAMI
Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR 17 Eylül 2019 Salı
günü saat:10.00 da, Halk
TV’de önceki dönemler
ODA Başkanlarımızdan
Sami DOĞAN tarafından
hazırlanılıp-sunulan “Hasat
Zamanı” isimli programın

canlı yayın konuğu oldu.
Tarımın sorunları ve çözüm
önerilerinin ele alındığı
programda Başkanımız
öncelikli olarak, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Süt Teknoloji Bölümü’nden
geçen yıl bölüm birincisi
olarak mezun olan ve
ZMO-Genç İzmir Başkanımız
Sezen ZAMBAK’ın dün
ani vefatından dolayı
çok üzgün olduğumuzu
belirterek, ailesine ve
yakınlarına başsağlığı
dileklerini iletti.
Programda Başkanımız
tarıma yönelik açıklamaları
ise şu şekilde oldu:
“Türkiye’de buğday ekim
alanı 2002 yılında 93 milyon
dekar alanda, üretim 19.5
milyon ton iken 2018 yılında
73 milyon dekar alanda,
üretim 20 milyon ton olarak
gerçekleşti. 2019 yılına
ilişkin değerlendirmemiz
ise buğdayda 70,5
milyon dekar alanda ekim
yapılması ve üretimin
yaklaşık 19-19,5 milyon ton
civarında olmasıdır.
Ekim alanları azalırken,
nüfusumuz ise sürekli artıyor.
Nüfusumuz 2000 yılında
64.7 milyon iken %27 artışla
2018 yılında 82 milyona
ulaştı. 2002 yılında kişi
başına yılda 300 kg buğday
düşerken, 2018 yılında 243
kg a düşmüştür.
Tarımsal üretim talebi
karşılayamadığı için tarımsal
ithalata arttı. 2002-2019
yıllarında toplam 57.3
milyon ton buğday ithal
ederek, yaklaşık 16 milyar
dolar ödendi.
Çiftçimiz girdi fiyatlarının
yüksekliği ve kazanç elde
edememesi nedeniyle

üretimden vazgeçmiştir.
Girdi fiyatları döviz kurundaki
yükselişe paralel olarak
artmaktadır. Mesela
DAP gübresi %104, üre
gübresinde %114’e kadar
yükseldi. Toplam tarım alanı
2002 yılında 41 milyon 200
bin hektar iken 2018 yılında
37 milyon 800 bin hektara
düştü.
Üretimin artırılması için
üreticiye desteklerin doğru
zamanda ve yeteri kadar
verilmesi gerekiyor. Avrupa
Birliği Ortak Tarım Politikası
nı tesis ettiği 1962 yılından
itibaren bütçesinin %70’ini
tarımsal desteklemelere
ayırırken, günümüzde
halen yaklaşık %50’sini
ayırmaktadır. Türkiye’de ise
Tarım Kanunu 2006 yılında
çıkarılmış ve tarımsal destek
miktarı hükme bağlanmıştı.
Yasanın, tarıma verilecek
desteklerin milli gelirin
%1’inden az olamayacağı
hükmüne karşın verilen
destek miktarı %0,4 ile %0,6
aralığında kaldı. Buna göre
2007 yılından 2018 yılına
kadar çiftçiye verilmesi
gereken tarım desteği 226
milyar TL iken, verilen destek
123 milyar TL eksiğiyle 103
milyar TL oldu.
Buğdayda olduğu gibi
pamuk üretiminde de
sorunlar bulunmaktadır.
Pamuk açığına rağmen
desteklemelerdeki
sınırlamalar nedeniyle ekim
alanlarında düşme görüldü.
Pamuk ekim alanı 2002
yılında 721.077 ha alanda,
üretim 2.542.000 ton iken
2018 yılında 518.634 ha
alanda 2.570.000 ton oldu.
2018 yılı üretimi prim
destekleme ödemelerinde
esas alınan dekara kütlü
miktarının 500 kg/da
olarak sınırlandırılması
ve pamukta son iki yıldır
yaşanan yoğun kimyasal
ilaçlamalar ve dolayısıyla
bütün üretim kalemlerinde
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artan maliyetlere ilaveten
dünya piyasalarındaki
fiyatlarda görülen düşüşler
önümüzdeki sezon pamuk
üretim alanlarında %20
’ye yakın azalmaların
görülmesine yol açacağını
tahmin etmekteyiz. Bu
durum önümüzdeki yıl
ithalatın daha da artacağı
anlamına gelmektedir.
Pamuk üretim maliyeti
dekar başına 2 bin 78
lira 25 kuruş olarak tespit
edilmiştir. Yüzde 20 üretici
kârını eklersek 2 bin 493TL/
da dekar başına gelir elde
etmesi gerekir. Ortalama
verimi 550Kg/da olarak
düşünürsek. Destekleme
ödemesi hemen yapılması
kaydıyla üreticinin eline
4,5TL/Kg para geçmesi
gerekir. Bunun dışındaki
şartlar üreticinin zararına
demektir.
Tarımda yaşanan sorunların
çözümü için öncelikli
olarak üretim planlaması
yapılmalı, tarım ve mera
alanlarımız korunmalı,
ithalata son verilerek
yerli üretimi artırmak için
üretici desteklenmeli, ArGe çalışmalarına önem
verilmeli, kooperatifçilik
desteklenmeli, uzun
vadeli tarım politikaları
yapılmalı, tarıma gereken
önem verilerek sektör
canlandırılmalı, tarım eğitimi
almış meslektaşlarımın
istihdamı konusunda
elverişli ortam sağlanmalı,
yapılan ithalatların eğitimli
gençlerimizin istihdam
sahalarını yok ettiğinin
ve gençlerimizi işsizliğe
mahkûm ettiğinin bilincine
varılmalıdır. Fakıbaba
döneminde 10.551 ziraat
mühendisi istihdamı sözü
verildi. Ama hâlâ bu
söz tutulmadı. Biz Ziraat
Mühendisleri Odası olarak
verilen bu sözün tutulmasını
istiyoruz.” Dedi.
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olan yem maliyetlerinin
yükselmesidir.
Sonbahar ile birlikte iklim
değişikliğinin olumsuz etkileri
de birçok tarımsal üründe
Üretici Fiyat Endeksinin
yükselmesine neden
olacaktır.” dedi.

ULUSAL KANAL- “ANA
HABER” PROGRAMI
17 Eylül 2019 Salı günü,
Ulusal Kanal’dan Haber
Muhabiri Buse GENÇTÜRK,
Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR ile bir röportaj
yaptı.
GENÇTÜRK, Türkiye İstatistik
Kurumu’nun ağustos ayına
ilişkin Tarım ÜFE verilerini
açıklaması nedeniyle
konuya ilişkin sorular yöneltti.
Başkanımız açıklamasında:
“TÜİK tarafından, Tarım
Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
(Tarım ÜFE) ağustosta bir
önceki aya göre yüzde 0,70
gerilerken, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 19,69
arttığı ve tarım ürünlerinde
yüzde 0,72 azalışın olduğu
açıklandı.
Tarım ürünlerinde ÜFE’nin
düşme nedeni, hasat
döneminde olmamızdan
kaynaklanmaktadır. Hasat
döneminin bitmesi ile
sera alanlarında üretim
başlayacaktır. Sera üretimi
ile üretim maliyetleri
yükselecektir. Tarımsal
girdilerde (ilaç, gübre vb.)
yurtdışına bağımlı olmamız
nedeniyle döviz kurunda
yükseliş ile beraber üretim
maliyetleri yükselmektedir.
Hasat döneminin bitmesi ile
Tarım ÜFE verileri yükselebilir.
Yumurtada Üretici Fiyat
Endeksi’nin yüzde 2,18
artmasının sebebi ise
yumurta ihraç ettiğimiz
ülkelerin kendilerine yeni
pazarlar bulması, ihracatın
azalması ve tavukçulukta
önemli bir tarımsal girdi

Kameraman Uğur PİDECİ
tarafından kayıt altına
alınan röportaj aynı gün
saat 18.30 da Ulusal Kanal
Ana Haber programında
yayınlandı.
HALK TV- “TARIMDA NELER
OLUYOR?” PROGRAMI

planlaması ile tarımsal
alanlarımızın verimli
ve doğru bir şekilde
kullanılması her yönüyle
ülkemize çok önemli
katkı sağlayacaktır. Bu
anlamda planlama
hayatın her alanında
önemlidir. Dolayısıyla
ülkeler de uygulayacağı
tarımsal politikalarında
planlama, beraberinde
verimlilik, kaynaklarını
doğru kullanma, köyden
metropollere göçten,
ekonomiye, çevresel ve
sosyal sorunlarını çözmeye
kadar bir dizi problemlerini
halletmeye önemli bir katkı
sağlayacaktır.” Dedi.
KANAL B- “GÜNE BAKIŞ”
PROGRAMI

Yönetim Kurulu Üyemiz
Prof.Dr. İlhami BAYRAMİN,
3 Ekim 2019 Perşembe
günü saat 10.00 da Halk
TV’de TARGEV Başkanı Sami
DOĞAN tarafından sunulan
“Tarımda Neler Oluyor?”
adlı programın canlı yayın
konuğu oldu.
“Tarımda Üretim Planlaması”
konusunun ele alındığı
programda BAYRAMİN
özetle: “Ülkemizde tarım
alanında yaşanan
sorunların çözümü için
üretim planlamasının bir an
önce yapılması gerekiyor.
Üretim planlaması; arazi
tipleri, verim düzeyleri,
ürün fiyatları, hava
koşulları, tarımsal girdilerin
mevcudiyeti, gıda talebi,
sermaye mevcudiyeti ve
üretim maliyeti gibi birçok
faktörle ilgilidir. Bunun içinde
öncelikli olarak toprak
varlığımızın belirlenmesi
gerekiyor, biz hâlâ 1971
yılında oluşturulan toprak
haritalarını kullanıyoruz.
Yeraltı ve yer üstü su
varlıklarımız belirlenmeli,
iklimi çok iyi bilmemiz,
iş gücünü ve tarımsal
finansmanı belirlememiz
gerekiyor. Tarımda üretim

Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR, 16 Ekim 2019
Çarşamba günü saat 09.30
da Kanal B’de Selim BAKAL
tarafından sunulan “Güne
Bakış” adlı programın canlı
yayın konuğu oldu.
Programda: “16 Ekim
Dünya Gıda Günü” konusu
ele alındı.
Başkanımız konuşmasında
özetle: “Dünya Gıda
Günü’nde dünyadaki
açlık problemlerinin
belirlenmesi ve çözüm
yollarının gösterilmesi,
ülkeler arasındaki gıda
üretimi birlikteliği ile
gıdaların üretimi-tüketimi ve
satış noktalarındaki hijyen
ve sanitasyon etkinliğinin
sağlanması, yeterli ve
dengeli beslenmenin
öneminin belirtilmesi ve
bu konularda farkındalık
yaratılması, herkesin güvenli
ve besleyici gıdalara
ulaşmasına katkı sunulması
amaçlanmaktadır.
Gıda ihtiyacının temel

varlığı olan topraklarımızın,
ormanlarımızın, suyumuzun
kıymeti bilinmeli ve
korunmalıdır. Ziraat
Mühendisleri Odası olarak
maden arama çalışmaları
sırasında doğayı talan eden
şirketlere karşı dava açarak,
basın açıklamaları yaparak
mücadele etmekteyiz. Gıda
güvenliğini sağlamanın
ilk adımı toprağı ve suyu
korumaktır.
BM’nin raporuna göre 821,6
milyon insan yani dünya
nüfusunun yüzde 11 açlık
çekmektedir. Açlık oranının
en yüksek olduğu yer Afrika
Kıtasıdır. Kıta genelinde
her beş kişiden biri, Doğu
Afrika’da ise her üç kişiden
biri açtır. Rapora göre Afrika
nüfusunun yüzde 20’si, Asya
nüfusunun ise yüzde 12’den
fazlası aç görünürken, Latin
Amerika ve Karayipler’de
bu oran yüzde 7’nin
altındadır. Açlığın,
özellikle ihracat ürünlerine
bağımlı, orta gelirli ve
ekonomik büyümenin
gerilediği ülkelerde arttığı
görülmektedir.
Dünya’da açlık diye bilinen
bir gerçek varken diğer
yandan yılda yaklaşık 1,3
milyar ton gıda çöpe
giderek heba olmaktadır.
Sadece bu tüketilmeyen
ya da tüketilemeyen, çöp
olarak son bulan üretim
fazlasıyla bile açlık çeken
insanları doyurabilmek
mümkündür.
Ülkemizde yanlış tarım
politikaları sonucunda
çiftçi tarımdaki gücünü
yitirmiş ve yoksullaşmıştır.
Tarımda modernizasyon
küçük tarımsal alanların
birleştirilip, büyütülmesine
ve dolayısıyla düşük gelirli
topraksız köylülerin köylerini
terk edip, kente göç
etmesine neden olmuştur.
Ülkemiz, küresel dünyada
rekabet edebileceği en
büyük avantajını kaybetmiş
ve tarımda dışa bağımlı
hale gelmiştir.

Türkiye, kuru kayısı, incir
ve üzüm ile fındık dışında
buğdaydan pirince,
fasulyeden nohuda,
mercimekten mısıra, soya
fasulyesinden pamuğa,
kuru ottan samana ve
kırmızı ete kadar hemen
tüm tarım ürünlerinin ithal
edildiği bir ülke durumuna
getirilmiştir.
Çözüm önerimiz ise
artan nüfus, beslenme
zorunluluğu ve küresel iklim
değişimi dikkate alınarak,
toprak ve iklim şartlarına
uygun yeni tarımsal üretim
modelleri geliştirilmeli,
üretim planlaması yapılmalı,
üretici desteklenmeli, girdi
maliyetleri düşürülmeli,
üretici ve tüketici
kooperatifleri geliştirilmeli,
genç nüfus tarımsal üretime
özendirilmeli ve teşvik
edilmeli, çiftçilik cazip
ve kârlı bir meslek haline
getirilmeli.
TMMOB Dünya Gıda Günü
2019 Sempozyumu, TMMOB
önderliğinde; ODA’mız,
Gıda Mühendisleri Odası ve
Kimya Mühendisleri Odası
tarafından “Sürdürülebilir
Gıda ve Tarımın Ekonomi
Politiği/ Güvenli Gıda”
konu başlığında 19
Ekim 2019 Cumartesi
günü düzenlenecektir.
Sempozyumda gıdayı her
açıdan ele alarak önemli
sonuçlar elde edeceğimizi
düşünmekteyim.” dedi.
ARTI TV- “EKONOMİ
REHBERİ” PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, 21 Ekim 2019
Pazartesi günü saat:
12.30’da Artı TV’de Ekonomi
Editörü Mehmet FİLOĞLU
tarafından sunulan
“Ekonomi Rehberi” adlı

programa telefon bağlantısı
ile katıldı.
Programda: “Elektrik
zamlarının tarımsal üretime
etkisi” değerlendirildi.
Başkanımız konuşmasında
özetle: “Çiftçi; mazot,
gübre, tohum, ilaç gibi
tarımsal girdilerin yüksekliği
nedeniyle üretimde
zorlanırken, son yapılan
elektrik zamları ile tarımsal
üretim tehlikeye girmiştir.
Çiftçi üretimde yüksek
tarımsal girdiler
nedeniyle zorlanmakta,
üretimden kazanç elde
edememektedir. Kârlı bir
meslek olmadığı için çiftçi
kırsal alanları terk etmekte
ve tarımsal üretimimiz
azalmaktadır. İthalat
politikaları ise doğru bir
yaklaşım değildir. Tarım
ve gıdanın sorunlarını
çözmenin yolu yerli üretimi
artırmaktır. Üretimi arttırmak
için ise çiftçi desteklenmeli,
üretim sonucunda kazanç
elde etmelidir.
Bu sene elektriğe geçen
yıla göre yüzde 100’ün
üzerinde zam yapılması,
sulu üretimi sekteye
uğratacaktır. Çünkü
sulu tarım yapılabilmesi
için elektrik kullanılması
zorunludur. Üretimin
azalması ise gıda
fiyatlarının yükselmesine yol
açacaktır.” dedi.
ÇİFTÇİ TV- “ÇİFTÇİDEN
HABER” PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, 24 Ekim 2019
Perşembe günü saat:
10.00’da Çiftçi TV’de Taner
ÖZTÜRK tarafından sunulan
“Çiftçiden Haber” adlı
programa telefon bağlantısı
ile katıldı.
Programda: “2019 yılı

tarımsal desteklerin
açıklanmasını”
değerlendirdi.
HALK TV- “TARIMDA NELER
OLUYOR?” PROGRAMI

ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR ve
Peyzaj Mimarları Odası
Genel Başkanı Ayşegül
ORUÇKAPTAN, Halk TV
de TARGEV Başkanı
Sami DOĞAN tarafından
hazırlanan ve sunulan
“Tarımda Neler Oluyor?” adlı
programın 31 Ekim 2019
Perşembe günü saat 14.00
de canlı yayın konuğu
oldular.
Programda: “Atatürk Orman
Çiftliği” hakkında kapsamlı
değerlendirmelerde
bulunuldu.
Başkanımız Özden
GÜNGÖR açıklamalarında
özetle: “Atatürk Orman
Çiftliği olgusuyla Atatürk;
bağımsız, güçlü bir
ekonomi kurabilmek için
tarımla uğraşan toplumu
modern tekniklerle
buluşturarak, tarım ile
sanayi arasında organik bir
bağ kurarak bütün ülkeye
örnek oluşturacak bir model
ortaya koymak istemiştir.
Sağlam temellere dayalı
güçlü bir ekonominin
lokomotifi olacak ziraat
sektörünün gelişimine
yön vermek ve millete
örnek sunmak noktasında
Atatürk’ün bu girişimleri,
temelde iki gerekçeye
dayanmıştır. Bunlar; çağdaş
tarım sistemlerinin teknolojiyi
kullanan örneklerini ortaya
koyarak, üretimden
tüketime bütün aşamaları
oluşturmak, modern
tarım tekniğini halka
yayarak benimsetmek ve
elverişsiz arazi parçalarını
ıslah ederek, çevreyi
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güzelleştirmek, halka
dinlenme, kendini yenileme
ihtiyacını karşılayacak
alanlar sunmaktır.
AOÇ’nin başarıları tüm
dünyada örnek alınırken,
ne yazık ki bugün gelinen
noktada bu amaçlardan
AOÇ tamamen
uzaklaştırılmış durumdadır.
Atatürk’ün 1925’te
oluşturulması talimatı
verdiği, ölümünden bir yıl
önce Hazine’ye bağışladığı
AOÇ arazisi, ölümünden
hemen sonra talan
edilmeye başlandı. AOÇ’nin
tapulu malı olan ve kamu
kuruluşları ile özel kişilere
kira karşılığı verilen arazi
miktarının 6 milyon 888
bin metrekareye ulaştığı
belirtiliyor. Böylece AOÇ’nin
yüzde 50’ye yakınına
tekabül eden 24 milyon
503 metrekarelik bölümü
satılmış ya da tahsis edilmiş,
kiralanmıştır.
AOÇ’deki toprak kayıplarına
karşı en fazla hukuki
mücadeleyi TMMOB’ye
bağlı odalar vermektedir.
Ziraat Mühendisleri Odası,
Peyzaj Mimarları Odası
ve Mimarlar Odası olmak
üzere bütün odalarımız
konuyu hassasiyetle takip
etmekte ve bize destek
vermektedir. Yalnızca
açılan davalara müdahil
olmak destek olarak
düşünülmemelidir. Burada
gönül desteği de çok
önemlidir. Atatürk Orman
Çiftliği hakkında şimdiye
kadar 69 dava açılmıştır.
Açılan bu davaların 24
tanesine Ziraat Mühendisleri
Odası olarak müdahil olduk.
Düzenlediğimiz ve katılım
sağladığımız kongre ve
panellerde, yazılı ve görsel
basında AOÇ konusundaki
açıklamalarda bulunmaya
devam edeceğiz.” dedi.
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KÜLTÜR TV-“GÜN İZİ”
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR 4 Kasım 2019
Pazartesi günü saat
13.15 de, Kültür TV’de
Aslı KURTULUŞ tarafından
sunulan “Gün İzi” adlı
programa skype bağlantısı
ile katıldı.

Tüketiciler ise tüm
gıdaları olduğu gibi, yeşil
sebzeleri de dikkatlice
kontrol ederek, yabancı
otları ayırt etmeli ve çok
iyi şekilde temizledikten
sonra yıkayarak
tüketmelidir. Ayrıca
ıspanakta ruhsatlı bir
insektisit olmadığı için
üreticiler bazı zararlılara karşı
tavsiyesi olmayan ilaçlarda
kullanabilmektedir.” dedi.
HABER TÜRK- “AKŞAM
HABERLER” PROGRAMI

Programda, “İstanbul ve
Tekirdağ illerinde görülen
ıspanak zehirlenmeleri”
konusu ele alındı.
Başkanımız açıklamalarında
özetle: “Ispanak
zehirlenmesinin nedeni
güzelavrat otudur.
Zehirlenmeler ıspanak
içine karışan atropin ve
scopalamin maddesi
içeren bu yabancı ottan
kaynaklanmıştır. Güzelavrat
otu, patlıcangiller
familyasına ait çok yıllık otsu
bir bitkidir. “Atropin” maddesi
bu bitkinin halüsinojenik
özellikleri olan bir yabancı
ottur. İlaç yapımında
kullanılan güzelavrat otu,
belli bir dozun üstünde
alındığı zaman zehirler,
ayrıca bitkinin çok iyi bir
şekilde yıkanması da
zehir etkisini yok etmez.
Güzelavrat otu ile kişi
zehirlendiği takdirde 6 ila 12
saat içerisinde halüsinasyon
görmeye başlar, tansiyonu
yükselir, baş ağrısı, gözlerde
kızarma ve ishal gibi belirtiler
ortaya çıkabilir.
Ispanak ve güzelavrat otu
birbirine çok benzediği
için, ıspanak demetleri
arasından ayırt etmek çok
zordur. Gıda güvenliğinin
sağlanması için hallerde
ziraat mühendisleri
istihdam edilmesi, gıda
analiz laboratuvarlarının
oluşturulması gereklidir.

6 Kasım 2019 Çarşamba
günü, Haber Türk TV’de
Meltem ACET tarafından
sunulan “Akşam Haberleri”
programının canlı yayın
konuğu ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR oldu.
Programda: Ispanak
zehirlenmeleri konusu ele
alındı.
Başkanımız konuşmasında
özetle: “Ispanak
zehirlenmesinin sebebi
ister ıspanak arasına
karışan yabancı otlar
olsun, ister yanlış kullanılan
kimyasal ilaçlar olsun
sonuç “gıda güvenliğinin”
sağlanamamış olmasıdır.
Ispanak zehirlenmesinin
sebepleri geniş boyutlarda
ele alınmalı, laboratuvar
analizleri ile net olarak sorun
tespit edilmelidir. Ispanakta
görülen zehirlenme
olayları bize gıda güvenliği
konusunda eksiklerin
olduğunu göstermektedir.”
dedi.

KANAL B- “GÜNCEL”
PROGRAMI

11 Kasım 2019 Pazartesi
günü saat 16.00 da, Kanal
B de Selim BAKAL tarafından
sunulan “Güncel” adlı
programın canlı yayın
konuğu ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR oldu.
Tarımın güncel konularının
ele alındığı programda
Başkanımız özetle: “Bakanlık
tarafından 11 milyon fidanın
toprakla buluşturulmasını
sağlayan “seferberlik”
kampanyasını olumlu
buluyorum, ancak HES
ve madencilik faaliyetleri
nedeniyle Cerattepe’de,
Kaz Dağları’nda…
binlerce yetişmiş ağacın
katledilmesine yine aynı
Bakanlık izin verdi. Bu
fidanların büyüyüp orman
vasfını kazanması yıllar
sürecektir. Önemli olan var
olan ağaçların korunması
ve üzerine yenilerinin
eklenmesidir.
Geçen hafta ıspanaktan
kaynaklanan zehirlenmeler
gündeme oturdu.
Yetkililerce alelacele
yapılan açıklamalarda,
sorunun ıspanağa
karışmış yabancı otlardan
kaynaklandığı ifade edilip,
bundan sonrasına dair
gerekli tedbirlerin alındığı
ve halkımızın sorunsuzca
ıspanak tüketebileceği
ifade edildi. Ancak yapılan
bu açıklamalar halkımızın
kaygılarını gidermediği için
pazarlarda kg fiyatı 1 TL’ye
kadar düşen ıspanak alıcı
bulamayarak çok büyük bir
kısmı çöpe atıldı.
Ispanak zehirlenmesi;
yabancı ottan, tarım
ilacından, nitratlı gübreden,
hayvan gübresinden,
ıspanaklarda sulama
yapılırken veya ıspanaklar

gıda denetim mekanizması
kurulmalıdır.

yıkanırken kimyasal
bulaşık sulardan,
sahte kimyasallardan,
karışımlardan veya
tohumdan olabilir.
Bu tür olayların başka sebze
ve meyvelerde tekrar
yaşanmaması için üreticinin
bilgilendirilmesi gerekiyor.
Şunu unutmamak lazım ki
tüm kimyasallar zehirlidir.
Bu yüzden bu kimyasalları
kullanırken dikkat edilmesi
gerek kurallar mevcuttur.
Üreticinin ürünlerde ilaç
kalıntısının olmaması için
dikkat etmesi gereken
kurallar vardır. Bunlar; doğru
teşhis yapılmalı, doğru ilaç
önerilmeli, doğru dozda
ve doğru bir kalibrasyonda
atılmalı, doğru zamanda
atılmalı, ilaç atım zamanı
ile hasat aralığına etikette
yazılan süreye dikkat
edilmeli, ilaç başka bir
kimyasalla karıştırılırken
mutlaka uzmana sorulmalı
ve son olarak mutlaka
ilaç atılacak üründe ilacın
tavsiyesinin olmasına dikkat
edilmelidir.
Eğer bu kurallara uyulmazsa
ürünlerde kalıntı kalır,
tüketenlerde zehirlenme
olur. Ülkemizde pestisit
tüketimi gelişmiş ülkelere
göre oldukça düşüktür.
Türkiye, dünya ortalamasının
altında (2,5kg/ha) ilaç
kullanmaktadır.
Tarım ürünlerinin üretim
aşamasından başlayarak
sofraya gelinceye
kadar birçok aşaması
kontrol edilmelidir. Bu
tür olumsuzlukların
yaşanmaması için kamusal
bir yaklaşımla bilimsel,
teknik, tarafsız ve şeffaf bir

Gıda denetimleri yeterli
değildir. Kontrollerde alınan
numunenin sonucu çıkana
kadar ürün tüketilmiş
oluyor. Gıda kontrol
laboratuvarlarında ürünler
satışa sunulmadan önce
analiz edilmeli, sonuca
göre satışa sunulmalıdır.
Önceki dönemlerden
Bakan Fabıkababa 10.551
ziraat mühendisi istihdam
edeceklerini açıkladı ancak
bu söz tutulmadı. Gıda
güvenliğinin sağlanması
için istihdamın artırılmasını
istemekteyiz” dedi.
ULUSAL KANAL-“ANA HABER”
PROGRAMI
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR 18 Kasım 2019
Pazartesi günü, ATO
Congresium’da düzenlenen
III. Tarım Orman Şûrası
sırasında, Ulusal Kanal
Muhabiri Çiydem DEMİR
ile bir röportaj yaptı.
Başkanımızın, Tarım Orman
Şûrası hakkında ODA’mızın
görüşlerini açıkladığı
röportaj, aynı gün saat
18.30 da Ulusal Kanal
Ana Haber programında
yayınlandı.
KANAL B- “GÜNCE”
PROGRAMI

ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR 18 Kasım 2019
Pazartesi günü saat:18.30
da, Kanal B de Duygu ÇALI
tarafından sunulan “Günce”
adlı programın canlı yayın
konuğu oldu.
Programda; “3. Tarım
Orman Şurası, tarımın
sorunları ve çözüm önerileri”
hakkında değerlendirmeler
yapıldı.
Başkanımız konuşmasında
özetle: “Tarım politikasının

amacı; yüksek kalitede
tarımsal üretimi ve
tarımla uğraşanların
hayat kalitelerini artırmak,
teknik yeniliklerin ve
buluşların kullanılmasını ve
modernleşmeyi sağlamak,
gıda güvenliğini ve tarımda
sürdürülebilirliği sağlamak,
kırsal ekonomiyi canlı
tutmak ve bunları yaparken
çevrenin ve biyolojik
çeşitliliğin korunmasını da
sağlamak olmalıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından “Ortak Akıl
Buluşması” temasıyla
gerçekleştirilen 3. Tarım
Orman Şurası’na bugün
katılım sağladım. Tarımın
sorunları ancak tarafsız
olarak, gerçekçi yaklaşımlar
ile çözülebilir. Bizde elbette
isteriz, ülkemiz tarımsal
hasılada; dünyada ilk
10’da, Avrupa’da ilk
sıralarda olmasını…
Ziraat Mühendisleri
Odası olarak bir konu
hakkında açıklama
yapmadan önce TÜİK ve
FAO verilerini irdeleyerek
değerlendirme yapıyor
ve eldeki veriler üzerinden
bir yorum yapıyoruz. Elde
ettiğimiz verilere göre,
tarımsal üretimimiz talebi
karşılayamıyor. Tarımsal
ithalat artıyor ve gıda
güvenliğimizi tehlikeye
düşürüyor. Emeğinin
karşılığını bulamayan
çiftçilerimiz üretim
süreçlerinin dışına itiliyor.
Bunun sonucu olarak son
16 yılda üreticinin ekmekten
vaz geçtiği tarım arazisi
miktarı 3.4 milyon hektara
ulaşmıştır.
Tarımsal üretimin
lokomotifi olan tarımsal
destekler Tarım Kanunu
hükümleri çerçevesinde
verilmiyor. Buna göre
tarımsal desteklemeler
için bütçeden ayrılacak
kaynağın milli gelirin
%1’inden az olamayacağı
belirtilmesine karşın, bu
miktar ne yazık ki sürekli

%0,4 ve %0,6 aralığında
kalmaktadır.
Ziraat Mühendisleri
Odası olarak diyoruz
ki; üretimdeki sorunlara
çözüm getirilmeli, üretim
maliyetleri düşürülmeli,
çiftçimizin kazandığı,
tüketicinin makul fiyatlarla
ürüne ulaşabildiği bir sistem
kurgulanmalıdır” dedi.
ÇİFTÇİ TV- “ÇİFTÇİDEN
HABER” PROGRAMI

Çiftçi TV’de Taner ÖZTÜRK
tarafından sunulan
“Çiftçiden Haber” adlı
programa 22 Kasım 2019
Cuma günü saat 10.00
da, ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR telefon bağlantısı
ile katıldı.
Dün açıklanan “III.
Tarım Orman Şûrası
Sonuç Bildirgesi” üzerine
değerlendirmelerde
bulunan Başkanımız
özetle: “III. Tarım Orman
Şûrası Sonuç Bildirgesi’ni
değerlendirdiğimiz
zaman birkaç olumlu
yön bulunduğu kadar,
eksik yönlerin daha fazla
olduğunu düşünmekteyiz.
Şûra hazırlık toplantıları
sırasında Ziraat Mühendisleri
Odası olarak tarımın
sorunları ve çözüm
önerilerine yönelik kapsamlı
raporlar hazırladık. Bu
raporlarda kısaca; tarım
alanlarının ve meraların
korunmasını, tarımsal
üretimde girdi maliyetlerinin
düşürülmesini, üreticinin
para kazanamadığı için
üretim sürecinin dışında
kaldığını ve dolayısıyla
çiftçiliğin kârlı bir meslek
haline gelmesi gerektiğini,
doğal kaynakların
korunması gerektiğini, üretici
ve tüketici kooperatiflerinin
geliştirilmesi durumunda
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üreticiye ürün garantisi
ve destek sağlanırkentüketimde ucuz ve
güvenilir gıdaya erişimin
sağlanabileceğini, yerli
üretimi destekleyerek
ithalata son verilmesi
gerektiğini, üretim
planlamasının yapılmasının
gerekliliğine, tarımsal
eğitimde yaşanan
sıkıntılara, mezun olan
meslektaşlarımızın istihdam
sorunun bulunduğuna ve
pek çok konuya değinmiştik.
Açıklanan III. Tarım Orman
Şûrası Sonuç Bildirgesi’nde;
Türk tarımını küresel şirketlere
ezdirilmeyeceği, tarım
sektöründe dışa bağımlı
olunmaması için gerekli
mücadelenin yapılacağı,
doğal kaynakların
korunması için gerekli
çalışmaların yapılacağı,
Ar-Ge ve inovasyonda
kaynakların daha etkin
kullanılmasının sağlanacağı,
kooperatifleşmenin
desteklenmesişirketleşmenin önüne
geçilmesi, küçükbaş
hayvan üretimine destek
verilmesi ve organik tarımda
önemli atılımlar yapılacağı
yönündeki açıklamaları
gayet olumlu buluyoruz.
Ancak söylenenle eylem
aynı olmalıdır.
Şöyle ki, 9 Kasım 2019
tarihinde Bitkisel Üretime
Destekleme Ödemesi
Yapılmasına dair Tebliğ
yayımlandı. Tebliğin
“Desteklemelerden
Yararlanamayacaklar”
başlıklı 24 üncü
maddesinde: “2016
yılından başlamak üzere
aralıksız olarak üç yıl
(İyi Tarım Uygulamaları)
İTU desteğinden
yararlananlar, 2019
üretim yılı İTU desteğinden
faydalanamaz. Organik
tarım desteğinden
yararlandırılan araziler
İTU desteğinden, İTU
desteğinden yararlandırılan
araziler (Organik Tarım
Desteği) OTD’den
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faydalanamaz. 2017
ve 2018 üretim yılında
organik statüde OTD’den
faydalanan araziler, 2019
üretim yılında OTD’den
faydalanamaz.” Şeklinde
hükümler bulunmaktadır.
Organik tarım desteği
ödemeleri bireysel
ürün sertifikası ve grup
sertifikasına göre yapılacak.
Geçen yıl dekara 100 TL
olan destek sağlanırken bu
yıl 105 TL ödeme yapılacak.
Yani artış sadece 5 kuruş.
Diğer kategorilerde ise
düşüş var. İkinci kategoride
geçen yıl toplamda dekar
başına 70 TL ödenirken bu
yıl 60 TL ödenecek. Üçüncü
kategoride ise 30 TL olan
toplam destek bu yıl 15
TL’ye düşürüldü.
Gıda zehirlenmelerinin
tarım gündemine oturduğu
ve özellikle de pestisit
kalıntılarının tartışıldığı
süreçte iyi tarım ve organik
tarım yapan çiftçilere
verilen desteğin çekilmeye
çalışılmasına anlam
veremiyoruz.
Tarımsal destekler “Tarım
Kanununda” belirtildiği
oranda ve zamanında
verilmelidir. 2006 yılında
çıkan 5488 sayılı Tarım
Kanununda, tarımsal
desteklemeler için
bütçeden ayrılacak
kaynağın milli gelirin
%1’inden az olamayacağı
hükmü bulunmasına karşın,
bugüne kadar verilen
desteğin milli gelire oranı
%0,4 ve %0,6 aralığında
kaldı; hiçbir zaman %1
olmadı.
Türkiye 2002-2019 yıllarında
toplam 57.3 milyon ton
buğday ithal ederek
yaklaşık 16 milyar dolar
ödedi. Açıklamada ithalat
yapılmayacak denilse de et
ve buğday ithalatı devam
etmektedir.
Sonuç bildirgesinde
ayrıca, çiftçinin en büyük
sorunu olan tarımsal

üretimde girdi maliyetlerinin
düşürülmesi, Türkiye’de
bulunan 40 tane ziraat
fakültesinden öğrencilerin
donanımlı olarak mezun
olması ve mezun olan
meslektaşlarımızın
istihdamına yönelik bir
açıklamaya da yer
verilmemiştir” dedi.
ULUSAL KANAL İLE
RÖPORTAJ

ODA TV: ÜRKÜTÜCÜ TABLO
GÖZLER ÖNÜNDE- 8
AĞUSTOS 2019
TARIMDAN HABER: ZMO:
HAYVAN VARLIĞI 1960’TAN
GERİDE- 8 AĞUSTOS 2019
YENİ MESAJ GAZETESİ:
HAYVANCILIKTA 59 YIL
ÖNCESİNDEN KÖTÜYÜZ- 8
AĞUSTOS 2019
PİR HABER AJANSI: GÜNGÖR:
KAZ DAĞLARINDA 195 BİN
BAŞ KESİLDİ- 9 AĞUSTOS
2019

ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR 22 Kasım 2019
Cuma günü katıldığı
TMMOB Kamucu Politikalar
Sempozyumu sırasında,
Ulusal Kanal Muhabiri
Çiydem DEMİR ile bir
röportaj yaptı.
Röportaj sırasında
Cumhurbaşkanı tarafından
açıklanan “III. Tarım Orman
Şûrası Sonuç Bildirgesi”
üzerine değerlendirmelerde
bulunarak özetle:
“Tarım Şurası kararlarına
bakıldığında “yeni” “ilk
kez açıklanan” denilecek
pek bir şey yok. Sektörün
uzun zamandan bu yana
konuştuğu, tartıştığı ama
çözüm bulunamayan
konular.
Sonuç bildirgesinde,
“kırmızı et ve besilik
hayvan ithalatının zorunlu
olmadıkça yapılmayacağı”
söyledi. Fakat, biliyoruz
ki Sırbistan ve Bosna
Hersek’ten ithalat yapılıyor.
Organik tarım konusunda
başarıdan söz edildi.
Ancak, 24 Ekim’de Resmi
Gazete’de yayımlanan
2019 Tarımsal Destekleme
Kararnamesi ile organik
tarım ve iyi tarım destekleri
yarı yarıya azaltıldı. Önemli
olan, söylenenle eylemin
aynı olmasıdır.” dedi.
Röportaj aynı gün saat:
18.30 da Ulusal Kanal
Ana Haber programında
yayınlandı.

YENİÇAĞ GAZETESİ: TARIM
VE HAYVANCILIĞI AKP İLE
IMF ÇÖKERTTİ- 14 AĞUSTOS
2019
SÖZCÜ GAZETESİ: TARIMDAKİ
DRAM!- 15 AĞUSTOS 2019
TURKTIME GAZETESİ: TÜRKİYE
ŞAHA KALKIYOR PALAVRASI!19 AĞUSTOS 2019
TİCARET GAZETESİ: FINDIKTA
HESAP ÇARŞIYA UYMADI- 20
AĞUSTOS 2019
TİCARET GAZETESİ: MELAS
AZALDI, HAYVAN YEMİ
MALİYETİ ARTTI- 21 AĞUSTOS
2019
ODA TV: TÜRKİYE KAVUNUNU
NEDEN SATAMIYOR- 17
AĞUSTOS 2019
YENİÇAĞ GAZETESİ: ÜRETİCİ
MALİYETLERLE, TÜKETİCİ
ZAMLARLA BOĞUŞUYOR- 23
AĞUSTOS 2019
YENİÇAĞ GAZETESİ: GIDA
ENFLASYONU KORKUTUYOR31 AĞUSTOS 2019
DİKEN İNTERNET GAZETESİ:
VASİYETE AYKIRI İHALEYE
ÇIKARILAN ATATÜRK ORMAN
ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİNİN SATIŞI
ERTELENDİ- 5 EYLÜL 2019
CUMHURİYET GAZETESİ:
KÂRSIZ BİRİNCİLİK- 8 EYLÜL
2019

TIMETURK GAZETESİ: BAŞKAN
ÇETİN: ‘ÇUKUROVA’DA 212
PARK VAR VE BUNLARIN
108’İNİ BİZ İLK 5 YILLIK SÜRE
İÇİNDE HİZMETE AÇTIK’- 12
EYLÜL 2019

AÇIK GAZETE: BU KIŞ
TURŞULARIN SARIMSAĞI
ÇİN’DEN!- 7 EKİM 2019
YENİ MESAJ GAZETESİ:
SARIMSAK VERİMİNDE SINIFTA
KALDIK- 8 EKİM 2019

TEHLİKE ALTINDA- 31 EKİM
2019
YENİ MESAJ GAZETESİ: EN
BÜYÜK SORUN AFLATOKSİN31 EKİM 2019

BİRGÜN GAZETESİ:
ŞEKERDEKİ ÖZELLEŞTİRMELER
HAYVANCILIĞA DARBE
VURDU- 17 EYLÜL 2019

ODA TV: REKOR KIRAN
SARIMSAK BÖYLE TAHTINDAN
İNER Mİ- 8 EKİM 2019

SOL GAZETE: ARTIK HER ŞEY
İTHAL EDİLECEK: ‘ÜRETİCİYİ
BİTİRECEK ADIM...’- 4 KASIM
2019

ODA TV: HAYVANCILIKTA
NEDEN İTHALATÇI OLDUK- 19
EYLÜL 2019

CUMHURİYET GAZETESİ: YENİ
EKONOMİK PROGRAM VE
TARIMSAL HEDEFLERİ- 9 EKİM
2019

CUMHURİYET GAZETESİ:
SOFRAMIZDAKİ TEHLİKE:
TARIM İLAÇLARINA DİKKAT- 4
KASIM 2019

BİRGÜN GAZETESİ: ‘SAĞLIKLI
GIDAYA ERİŞİM HAKKI
AYAKLAR ALTINDA’- 15 EKİM
2019

HÜRRİYET GAZETESİ: ISPANAK
DEĞİL ÇEVRESİ KÖTÜ- 5
KASIM 2019

İLKSES GAZETESİ: FİYATLAR
ÜRETİCİYİ MEMNUN ETMEDİ20 EYLÜL 2019
KÖROĞLU GAZETESİ: ZİRAAT
MÜHENDİSLERİ ODASI
TOPLANTISI BOLU’DA YAPILDI21 EYLÜL 2019
ANTALYA GÜNDEM GAZETESİ:
İTHALATTA MAHKUMUZ- 24
EYLÜL 2019
HÜRRİYET GAZETESİ: HUKUK
EĞİTİMİ NİTELİKLİ OLMALI- 25
EYLÜL 2019
ÇANAKKALE GÜNDEM
GAZETESİ: “MESLEK ODASI
OLMAKTAN ÇIKIP, HUKUK
BÜROSUNA DÖNDÜK!”- 29
EYLÜL 2019
ZİRAAT DÜNYASI: TZD 70
YAŞINDA- TEMMUZ/AĞUSTOS
2019
YENİÇAĞ GAZETESİ: ŞEKERDE
TABLO VAHİM!- 29 EYLÜL
2019
CUMHURİYET GAZETESİ:
ŞEKER FABRİKALARININ
ÖZELLEŞTİRİLMESİYLE
MUHATAP BULAMAYAN ÇİFTÇİ
ÜRETİMDEN UZAKLAŞTI- 28
EYLÜL 2019
AKDENİZ GERÇEK GAZETESİ:
RANTIN GÖZÜ KÖR- 1 EKİM
2019
GAZETE DUVAR: HAZİNE’DEKİ
TARIM ARAZİLERİ
BELEDİYELERDEN ALINDI
SATIŞA ÇIKARILDI- 5 EKİM
2019

PARA DERGİSİ: KAMUNUN
TAŞINMAZ FIRSATI SÜRÜYOR13-19 EKİM 2019

ANAYURT GAZETESİ: ‘ÇİFTÇİYİ
BİTİRME POLİTİKASIDIR’- 4
KASIM 2019

CUMHURİYET GAZETESİ:
YENİCE HALKI UYARIYOR:
SONUMUZU GETİRİRİZ- 18
EKİM 2019

YENİÇAĞ GAZETESİ: SÜTTE
U DÖNÜŞÜ BESİCİYE DARBE
OLDU / ATATÜRK VERGİYİ
KALDIRARAK ÇİFTÇİYE DESTEK
VERDİ- 6 KASIM 2019

CUMHURİYET GAZETESİ: YIL
BİTİYOR ÇİFTÇİYE DESTEK
YOK- 19 EKİM 2019

MİLLİ GAZETE: İNCİR, FINDIK,
KAYISI, KURU ÜZÜM... BU AYIP
BİZE YETER- 8 KASIM 2019

EVRENSEL GAZETESİ: ZMO
BAŞKANI 2020 BÜTÇESİNİ
DEĞERLENDİRDİ: BÜTÇE
ÜRETİCİYE DEĞİL, FAİZE
GİDİYOR - 19 EKİM 2019

AKDENİZ GERÇEK GAZETESİ:
BU AYIP BİZE YETER- 8 KASIM
2019

TARIMDAN HABER: TARIMSAL
DESTEKLERİN 7 KATI FAİZE
GİDİYOR!- 21 EKİM 2019
YENİÇAĞ GAZETESİ: ÇİFTÇİYE
2019 DESTEKLERİ HALÂ
ÖDENMEDİ- 20 EKİM 2019
CUMHURİYET GAZETESİ:
SAHTECİLİLİK PATLADI- 28
EKİM 2019
HASAT TÜRK GAZETESİ:
GIDANIN ACI GERÇEKLERİ1-31 EKİM 2019
BİRGÜN GAZETESİ:
JEOTERMALLER YETTİ GARİ!31 EKİM 2019
BİRGÜN GAZETESİ:
JEOTERMAL NEDENİYLE İNCİR

YENİ MESAJ GAZETESİ: GIDA
GÜVENLİĞİNDE EKSİKLİK ÇOK
BÜYÜK- 9 KASIM 2019
BİRGÜN GAZETESİ: YEM FİYATI
UÇUYOR, SÜT PARA ETMİYOR,
BORÇ GIRTLAKTA: İNEKLER
KESİMHANEDE- 12 KASIM
2019
EVRENSEL GAZETESİ: “ÇİFTÇİ
1.5 TL’YE ÜRETTİĞİNİ 1.35
TL’YE SATARSA BİR DAHA
BUĞDAY EKİLİR Mİ?”- 14
KASIM 2019
HABERLER.COM: ZMO
GENEL BAŞKANI: ZİRAAT
FAKÜLTELERİNİ DARMADAĞIN
EDECEKLER- 13 KASIM 2019

ADANA HABER MERKEZİ:
‘ADANA’DA TARIM VE
GELECEĞİ ÇALIŞTAYI’
DÜZENLENDİ- 14 KASIM 2019
YURT GAZETESİ: ADANA’DA
TARIM VE GELECEĞİ
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ- 15
KASIM 2019
ODA TV: BU HABER İNCİR
ÇEKİRDEĞİNİ DOLDURUR- 15
KASIM 2019
AYDINLIK GAZETESİ:
ŞİRKETLEŞME TARIMI
ÖLDÜRÜR- 20 KASIM 2019
MERHABA GAZETESİ:
YAĞIŞLAR ÇİFTÇİYE UMUT
OLDU– 19 KASIM 2019
AYDINLIK GAZETESİ: ZİRAAT
MÜHENDİSLERİ ODASI
BAŞKANI ÖZDEN GÜNGÖR:
İYİ TARIM CEZALANDIRILIYOR21 KASIM 2019
CUMHURİYET GAZETESİ:
TARIMDA 3 BİN KİŞİ İŞSİZ
KALABİLİR- 21 KASIM 2019
DÜNYA GAZETESİ: YERLİ
KIRMIZI MERCİMEKTE FİYAT
%80 ARTTI- 21 KASIM 2019
PARA DERGİSİ: “AR-GE’YE
DAHA FAZLA KAYNAK
AYRILMALI”- 16 KASIM 2019
AYDINLIK GAZETESİ: ZİRAAT
MÜHENDİSLERİ ODASI NE
DİYOR?- 25 KASIM 2019
İLKE HABER AJANSI (İLKHA):
«TARIMDA ÜRETİMİN
ARTMASI İÇİN ÜRETİCİLER
DESTEKLENMELİDİR»- 2
ARALIK 2019
EVRENSEL GAZETESİ: ZİRAAT
ODASI GENEL BAŞKANI:
ÜRETİM DESTEKLENMEZSE
GIDA GÜVENLİĞİ KONTROLE
ALINAMAZ- 1 ARALIK 2019
AYDINLIK GAZETESİ: HASAT
ZAMANINDAN KORKAR HALE
GELDİK- 2 ARALIK 2019

MEMLEKET.COM: TARIM VE
GELECEĞİ ÇALIŞTAYI- 13
KASIM 2019
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ADANA
Ağustos – 2019
Adana Şube Başkanımız
Abdullah DOĞAN,
hasadı devam eden
ayçiçeğinin kilo taban
fiyatının açıklanmadığını bu
nedenle üreticinin tüccarın
insafına terk edildiğini
söyledi. Türkiye’de 795 bin
215 hektar alanda 2 milyon
ton ayçiçeği hasadının
yapıldığını, bu üretimin
195 bin tonun Adana’da
gerçekleştiğini belirten
DOĞAN, kentte ortalama
verimin dönümde 323
kilo olduğunu ancak bu
yıl beklenen verimin 160
kilo olduğuna dikkat çekti.
Üreticinin sene başında
ne ekeceğini bilemediğini
bu nedenle az masraflı
ürünlere yöneldiğini belirten
DOĞAN şöyle konuştu:
“Bu senenin başında ne
ekeceğini şaşıran ve üretim
planlamasını daha az
masraflı ürün ekmek en
iyisidir, düşüncesiyle yapan
çiftçi, üretim maliyetlerinin
düşük olduğunu düşündüğü
ayçiçeği tarımına yöneldi.
Bu yönelim buğday ekim
alanlarını azalttı. Fakat
işler umulan gibi olmadı.
İklim şartları bitki koruma
ürünlerinin maliyetini artırdı
ve verim ortalaması 160
Kg/da olarak gerçekleşti.
Ziraat Mühendisleri Odası
Adana Şubesinin Tarla
Bitkileri komisyonunun
yapmış olduğu maliyet
analizinde ayçiçeğinin
kilo maliyetinin 2,21 TL
olduğunu, üretici karı ilavesi
ile 2,65 TL/Kg olduğu tespit
edilmiştir. Henüz, hükümet
bir fiyat açıklamamıştır.
Üretici tüccarın insafına
terk edilmiştir. Tüccar
ayçiçeğini 2,25 TL den
satın almaktadır.” Ayçiçeği
üreticisinin yaşadığı sorunu
mısır üreticisinin de yaşamak
istemediğini söyleyen
Doğan sözlerine şöyle
devam etti: “Üreticimiz,
“ne eksem olmuyor, ne
eksem zarar ediyorum
en iyisi ekmemek” diye
düşünüyor. Mısır hasadı da
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yaklaşmaktadır. Mısır fiyatları
da henüz açıklanmadı. Aynı
hüsranı mısırda da yaşamak
istemiyor üreticimiz. Tarım ve
çiftçinin piyasanın acımasız
koşullarına terk edildiği
bilinmektedir. Siyasi iradeyi
tarıma ve çiftçiye sahip
çıkmaya davet ediyoruz.
Maliyetler düşürülmedikçe,
çiftçi desteklenmedikçe bu
fiyatlarla, bu planlamayla
çiftçinin üretime devam
etmesi mümkün değildir.»
Eylül-2019
Adana’da sezonun ilk kütlü
pamuğu Ticaret Borsası’nda
kilosu 50 liradan işlem
gördü. Karataş İlçesi Bahçe
Mahallesi’nde 2 üreticinin
yetiştirdiği pamuğu
ÇUKOBİRLİK ile TUF firması
sembolik olarak kilosunu
50 liradan satın aldı.
Adana Ticaret Borsası’nın
Ceyhan Yolu üzerindeki
Kompleksi’nde elektronik
ortamda gerçekleştirilen
satış işleminde Karataş
ilçesi Bahçe Mahallesindeki
üreticilerden Hasan
ASLAN ve Ali KERKÜT’ün
50’şer kilogramlık toplam
100 kilogram kütlü
pamuk, elektronik borsa
salonunda satışa sunuldu.
Adana Ticaret Borsası
Kompleksi’nde sezonun
ilk kütlü alımı törenine
ODA’mızı temsilen Adana
Şube II. Başkanımız Ayten
DOLANÇAY katıldı.
Adana Şube Başkanımız
Abdullah DOĞAN, pamuk
üretim maliyetinin dekar
başına 2 bin 78 lira
25 kuruş olarak tespit
edildiğini üreticinin ürününü
kilosunu 4,5 TL’nin altında
satması durumunda zarar
edeceğini açıkladı. Pamuk
hasadının Adana’da
başladığını ve kısa süre
içinde Çukurova kentlerinde
de devam edeceğini

belirten Abdullah DOĞAN,
bu yıl 988 bin ton lif pamuk
üretimi beklendiğini
söyledi. Türkiye’nin bu
yılda pamuk ithalatını
yapacağını belirten DOĞAN
şöyle konuştu: “Pamuk
birçok sanayi sektörünün
hammaddesi olmasından
dolayı katma değeri çok
yüksek bir endüstri bitkisidir.
2019 yılı üretim sezonunda
988 Bin ton lif pamuk
üretimi beklenmektedir.
Türkiye’nin toplam lif pamuk
tüketimi ise 1 milyon 629
bin tondur. 641 bin ton lif
pamuk ihtiyacımızı ithalat
yoluyla karşılanacaktır.
Yapılacak ithalat dolayısıyla
yaklaşık 1 milyar dolar
döviz kaybı olması
beklenmektedir. Pamukta
tekstil sektörünün ihtiyacı
olan hammaddenin ithalat
yoluyla karşılanmasına
son vermenin yegane
yolu pamuk ekim
alanlarının ve verimliliğin
arttırılmasıdır. Bu amaca
yönelik olarak pamukta
prim desteklemelerinin
üretimi teşvik edecek
oranlarda olması gerekir.”
Pamuk açığına rağmen
desteklemelerdeki
sınırlamalar nedeniyle
ekim alanlarında düşme
beklediklerini belirten
DOĞAN şöyle devam etti:
“Çukurova başta olmak
üzere 2018 yılı üretimi prim
destekleme ödemelerinde
esas alınan dekara kütlü
miktarının 500 kg/da
olarak sınırlandırılması
ve pamukta son iki yıldır

yaşanan yoğun kimyasal
ilaçlamalar ve dolayısıyla
bütün üretim kalemlerinde
artan maliyetlere ilaveten
dünya piyasalarındaki
fiyatlarda görülen düşüşler
önümüzdeki sezon
pamuk üretim alanlarında
%50’ye yakın azalmaların
görülmesine yol açacağı
tahmin edilmektedir.”
ZMO Adana Şubesi’nin Tarla
Bitkileri komisyonun pamuk
üretim maliyetinin dekar
başına 2 bin 78 lira 25 kuruş
olarak hesapladığını belirten
DOĞAN, “Komisyonumuz,
pamuk üretim maliyetini
dekar başına 2 bin 78
lira 25 kuruş olarak tespit
etmiştir. Yüzde 20 üretici
karını eklersek 2 bin 493TL/
da dekar başına gelir elde
etmesi gerekir. Ortalama
verimi 550Kg/da olarak
düşünürsek. Destekleme
ödemesi hemen yapılması
kaydıyla üreticinin eline

4.5TL/Kg para geçmesi
gerekir. Bunun dışındaki
şartlar üreticinin zararına
demektir” dedi.
Ekim-2019
Adana Şube Başkanımız
Abdullah DOĞAN, rekoltenin
düşüklüğü ve destekleme
fiyatlarının açıklanmaması
nedeniyle pamuk
üreticisinin zor durumda
olduğunu söyledi. Pamuk
hasadının devam ettiğini
belirten Abdullah DOĞAN,
üreticinin ne yapacağını
bilemez, çaresiz ve perişan
durumda olduğunu
kaydetti. DOĞAN, “Pamuk
verimleri beklenenin çok
altında olmuşken pamuk
kütlü fiyatları da pamuk
eken üreticinin zarar
edeceği kadar çok düşük.
Ekim döneminin çok yağışlı
geçmesi pamuk ekimlerinin
olması gerekenden
geç ekilmesi ve buna
bağlı olarak çamura
ekim yapılmasına sebep
olmuştur. Çamura ekim
toprak kökenli hastalıkları
artırmıştır. Yetiştirme
döneminde de yaprak biti
epidemisi büyük zararlar
vermiştir. Tüm bunların
sonucunda, strese bağlı
erken açımlar olmuştur ve
verimler çok düşmüştür”
dedi. Rekoltenin dekara
400 kilogram olmasının
beklendiğini dile getiren
DOĞAN şöyle devam etti:
“Daha önceki yaptığımız
açıklamada ortalama
550 Kg/da kütlü verimine
göre 3,87 TL/Kg maliyet
hesaplamıştık. 400 Kg/da
verim üzerinden yeniden
hesaplanırsa, maliyetin 5,19
TL/Kg olduğunu, yüzde 20
üretici karı ile 6,23 TL/Kg
destekleme ödemesi ile
birlikte üreticinin eline para
geçmesi gerekmektedir.
Piyasada gerçekleşen

fiyat 3,2 TL/Kg civarındadır.
Çukobirlik derhal gerçek
değeri üzerinden alım
yapacağını açıklamalıdır.
Destekleme primi hala
açıklanmamıştır. Biran
önce destekleme fiyatı
açıklanmalı ve 2019
içinde üreticiye ödemeler
yapılmalıdır. Daha önceki
basın açıklamamızda
2019 üretiminin 988 Bin
ton lif pamuk. Türkiye’nin
toplam lif pamuk tüketimi
ise 1 milyon 629 bin ton
olduğunu, 641 bin ton lif
pamuk ihtiyacımızı ithalat
yoluyla karşıladığımızı ve 1
milyar dolar döviz kaybına
sebep olduğunu belirtmiştik.
Üretim tahminimizi yüzde
30 azaltarak düzeltiyoruz.
Bu durumda 692 bin
ton lif pamuk üretimi
gerçekleşecek, ithalat ise
937 bin tona yükselecektir.
Tabi ki döviz kaybımızda
1 milyar dolardan
1 milyar 462 milyon
dolara yükselecektir.”
Pamuk üreticisinin
desteklenmemesi
durumunda ekim
alanlarının artamaya
başladığı dönemde
tekrar azalacağını belirten
DOĞAN sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bu şartlar devam
eder ve önlem alınmaz ise
2020 üretim sezonunda
pamuk ekimi çok ama çok
azalacaktır. Hükümetimizin
biran önce müdahale
etmesi çok büyük önem
arz etmektedir. Çukobirlik
aracılığı ile piyasaya derhal
müdahale edilmelidir.
2019 destekleme fiyatları
hemen açıklanmalı ve
1,5 TL/Kg den düşük
olmamalıdır. Destekleme
ödemeleri 2019 içinde
ödenmelidir. 2020
üretim yılı için ödenecek
destekleme fiyatı en geç
Kasım ayı ortalarında

açıklanmalıdır. Pamuk
üretiminin sürdürülebilmesi
için bu önlemlerin biran
önce hayata geçirilmesi
gerekmektedir.”
Adana Şube’miz tarafından
düzenlenen Bilirkişilik
Temel Eğitimi 10 Ekim
2019 tarihinde başladı.
Bilirkişilik Yönetmeliği’nin
03.08.2017 tarihli resmi
gazetede yayımlanmasının
ardından gerekli başvuruları
tamamlayan Şubemiz,
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri
Genel Müdürlüğü Bilirkişilik
Daire Başkanlığı tarafından
Bilirkişilik Temel Eğitimini
verebilecek eğitim kuruluşu
olarak yetkilendirildi. 10 Ekim
2019 tarihinde Dr. Ali Volkan
ÖZGÜVEN ve Ramazan
KARAKOÇ’un eğiticiliğinde
başlayan eğitime 20
kursiyer katıldı.
Adana Şubemizin
geleneksel hale
dönüştürdüğü makarna
günü bu yıl yüze yakın
öğrenci üyemizin katılımıyla
gerçekleştirildi. Etkinliğinin
açılışında konuşan Şube
Başkanımız Abdullah
DOĞAN, genç meslektaşları
ODA’da daha çok görmek
istediklerini belirterek,
meslek hayatının en önemli
sürecinin ODA’ya kayıt
yaptırmakla başladığını
söyledi. Bölüm temsilcilerinin
kendilerini tanıtmasından
sonra yemeğe geçildi.
Dünya Gıda Günü
nedeniyle TMMOB’a bağlı
oda başkanları Adana
Şubemizde ortak basın
açıklaması yaptı. Kurumlar
adına basın açıklamasını
Gıda Mühendisleri Odası
Adana Şube Başkanı
Şehmus ALPARSLAN okudu.
Basın açıklamasına;
Adana Şube Başkanımız
Abdullah DOĞAN, Kimya
Mühendisleri Odası Güney

Bölge Şube II. Başkanı
Durmuş Ali KAYA ve çok
sayıda mühendis katıldı.
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi ile Adana
Şube’mizin işbirliğiyle İ. Akif
Kansu Toplantı Salonu’nda
düzenlenen “Genç Ziraat
Mühendisleri Çalışma
Alanlarını Tanıyor” konulu
panelin moderatörlüğünü
Adana Şube Başkanımız
Abdullah DOĞAN
yaptı. Sahada çalışan
mühendislerle geleceğin
mühendislerini buluşturan
panele Ç.Ü. Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümü’nden Dr. Burak
ÖZTORNACI, Tarım ve
Orman Bakanlığı Yüreğir İlçe
Müdürlüğü’nden Dr. Esin
Güvercin ALTIOKKA, BASF
Türkiye’den Bölge Müdürü
Semircan KABAYEL ve Zirai
İlaç Bayileri adına Sedat
BERK konuşmacı olarak
katıldı. Etkinlik hatıra fotoğrafı
çekilmesi ile son buldu.
Adana Şube Başkanımız
Abdullah DOĞAN,
Adana’da Tarım ve
Geleceği Çalıştayı’ n da
bölge tarımını masaya
yatıracaklarını söyledi.
Seyhan Oteli’nde 13 Kasım
2019’da Türkiye ve bölge
tarımsal üretimindeki
gelişmelerin 14 masada
240 uzman tarafından
tartışılacağını belirten
Başkan Abdullah DOĞAN,
çıkacak sonuçların sektörün
önümüzdeki elli yılına
ışık tutulacağını kaydetti.
DOĞAN, “Çalıştay da
Adana’nın ve Çukurova’nın
tarımsal potansiyelini ortaya
koymak için yeni bir yol
haritası belirleyeceğiz.
Mevcut tarımsal üretim
ve yapısını belirlemek,
güncel tarımsal sorunlarını
çözüm odaklı tartışacağız.
Dünya ve ülkemizdeki
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çevresel, ekonomik ve
sosyal gelişme eğilimleri
ışığı altında geleceği
kestirmek ve alınabilecek
önlemler konusunda fikir
üretmek için 14 çalışma
grubu belirlediğimiz başlıklar
altında çalışma yapacak.”
Çalışma yer alan 240 kişinin
alanında uzman olduğunu
belirten DOĞAN çalışma
gruplarının ele alacağı
konuların başlıklarını ise
şöyle sıraladı: “Endüstri
Bitkileri, Hayvancılık, Ilıman
İklim Meyveleri, Su Ürünleri,
Subtropik Meyveler,
Sulama ve İklim Değişikliği,
Süs Bitkileri, Tahıllar,
Tarım Teknolojileri, Tarım
Toprakları, Tarım Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması,
Tarımda İşgücü ve Göç,
Tarımda Örgütlenme ve
Kooperatifçilik, Açıkta
ve Örtüaltında Sebze
Yetiştiriciliği.” Çalışmaların
ardından çıkacak sonuçların
Adana tarımının geleceğe
dönük genel yapısı, sorunları
ve çözüm önerilerine katkı
sağlayacağını belirten
DOĞAN şöyle konuştu:
“İnsanoğlunu doyuran
ve giydiren tarım sektörü,
sosyo-ekonomik ve
ekonomipolitik önemi ile
toplumların dolayısıyla
ülkelerin geleceğinde
belirleyici rol oynayan
stratejik bir sektördür. Bu
anlamda Dünyadaki ileri
teknolojik gelişmelerin
sağladığı verim artışı ve yeni
tarım yaklaşımları yanında
sürdürülebilir tarım eğilimleri
önümüzdeki yıllarda
üretimin önemli başlıkları
olacaktır. Çalıştayımızın bu
denli önemli bir sektörün
açmazları ve çözümlerini
saptayarak, daha çok
üretim, adil dağıtım, kırsalda
refah ve daha gelişmiş bir
Türkiye hedefine ulaşılması
için, katkı sağlayacağına
inanıyorum.”
Kasım-2019
Adana Şube’miz tarafından
Adana’da Tarım ve
Geleceği Çalıştayı
düzenlendi. Adana ve
bölge tarımının geleceğine
ışık tutmayı hedefleyen
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çalıştaya Adana Valisi
Mahmut DEMİRTAŞ,
Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR, Seyhan Belediye
Başkanı Akif Kemal AKAY,
Sarıçam Belediye Başkanı
Bilal ULUDAĞ, Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Bülent
TORUN, Adana Şube
Başkanımız Abdullah
DOĞAN, Çiftçiler Birliği
Başkanı Mutlu DOĞRU,
Seyhan Ziraat Odası Başkanı
Süleyman Girmen, Tarım
ve Orman İl Müdür Vekili
Gürkan YAŞAR, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, ziraat
mühendisleri ile çiftçiler
katıldı. Çalıştayın açılış
konuşmasını yapan Adana
Şube Başkanımız Abdullah
DOĞAN, çalıştayda tarım
topraklarından sulama
ve iklim değişikliğine,
sebze yetiştiriciliğinden
hayvancılığa kadar Adana
için öncelikli olduğu
düşünülen 14 çalışma
konusunda 245 uzmanın
birikimlerinin rapora
dönüştürüleceğini söyledi.
Tarımsal yapı ve üretimin
önemli ölçüde değişim
geçirdiğine değinen
DOĞAN şöyle konuştu:
“Tarımsal dış ticarette net
ithalatçı olmamız, kırsal
alanların yaşlı nüfusa
terk edilmesi, tarım
ürünlerinin maliyetlerinin ve
fiyatlarındaki ciddi artışlar,
ekilmeden boş bırakılan
tarım arazileri, kronikleşmiş
gıda enflasyonu gibi olgular,
bu yapısal değişmelere
gösterilebilecek birkaç
örnek olarak sayılabilir.
İklim değişikliği, toprak ve
su kirliliği ile yetersizliği,
yoksulluk ve açlık, nüfus
artışı ve göç gibi küresel
ölçekteki sorunlar da dünya
ve bölgemiz tarımının
geleceğini tehdit eden
gelişmeler olarak göz
önünde bulundurulmalıdır.
Gelecekte tarımsal yapıyı
önemli ölçüde belirleyen
bu faktörlerin varlığı
da düşünüldüğünde
günümüzde yaşanılan
sorunlara çözüm bulmanın
tek başına yetmeyeceği
bunun yanında geleceğe

de hazırlıklı olma gerçeği
karşımızda önemli bir
görev olarak durmaktadır.”
Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR ise kırsaldaki
genç nüfusun giderek
azaldığına dikkat çekerek
tarım alanlarının amaç dışı
kullanımından, sulamaya,
girdi maliyetlerindeki artıştan
eğitime sıkıntılar olduğunu
kaydetti. Çiftçinin sorununun
tüm ülkenin sorunu
olarak gördüklerini dile
getiren GÜNGÖR, “Ziraat
Mühendisleri Odası olarak
tarımda yaşanan sorunlarla
ilgili hazırladığımız raporları
Tarım Bakanlığı ve üretici
örgütleriyle paylaşıyoruz”
dedi.
Yüreğir Farabi Anadolu Lisesi
‘Kariyer Günleri’ etkinlikleri
kapsamında panel
düzenlendi. Düzenlenen
panele çeşitli meslek
dallarına ait oda başkan
ve temsilcileri katılarak
öğrencilere meslekleri
hakkında bilgiler verdi.
Seyhan Belediyesi Yaşar
Kemal Kültür Merkezi
içerisinde gerçekleşen
panelin moderatörlüğünü
Avukat Güven ÖZDEMİR
yaptı. Panele konuşmacı
olarak Makina Mühendisleri
Odası Adana Şube
Başkanı Hasan Emir KAVİ,
Adana Şube Başkanımız
Abdullah DOĞAN, Elektrik
Mühendisleri Odası Adana
Şube Başkanı Mehmet
MAK, Bilgisayar Mühendisleri
Odası Adana Temsilcisi
Cantekin GÜNEŞER, Adana
Tabip Odası Başkanı Prof.
Dr. Ahmet HİLAL ve Adana
Barosu’ndan Avukat Öykü
EŞBERK katıldı.

ANTALYA
19 Ağustos 2019 tarihinde,
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya Milletvekili Rafet
ZEYBEK ve danışmanı,
meslektaşımız Ozan BALIK
Antalya Şubemizi ziyaret etti.
Ziyarette, Antalya tarımının
ve meslektaşlarımızın
sorunları dile getirildi ve
çözüm önerileri görüşüldü.
20-22 Eylül 2019
tarihlerinde, Bolu’da Ziraat
Mühendisleri Odası 46.
Dönem Danışma Kurulu
yapıldı. Danışma Kuruluna
Şube Başkanımız Vural
ŞAHİN ve Şube Saymanımız
Taylan ÇELİKER katıldı.
26 Eylül 2019 tarihinde,
Antalya Ticaret Borsası
ev sahipliğinde, Tarım
Konseyi Toplantısı yapıldı.
Konsey üyesi olarak Şube
Başkanımız Vural ŞAHİN’in de
katıldığı toplantıda, Antalya
tarımının sorun ve çözüm
önerileri değerlendirildi.
Başkanımız Vural ŞAHİN,
toplantıya katılan Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin BÖCEK’e, tarımsal
üretime katkı sağlamak
adına, belediye bünyesinde
19 ilçede en az 2 ziraat
mühendisinin istihdam
edilmesi gerektiğini dile
getirdi.
27 Eylül 2019 tarihinde,
Şube Başkanımız Vural
ŞAHİN, Hürriyet Gazetesi
Akdeniz ekindeki
röportajında, kış ayları
öncesi çiftçilere sigorta
yaptırmaları gerekliliğini
söyleyen TARSİM’e, sigorta
için şartların daha kapsayıcı
olması gerektiğini dile
getirdi.
10 Ekim 2019 tarihinde,
yeni eğitim döneminin
başlamasıyla faaliyetlerine
hız veren Akdeniz Üniversitesi
ZMO-Genç, Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
de yapılan etkinlikte,
bugüne kadar yapılan
çalışmaların anlatıldığı
bir tanışma toplantısı
düzenledi. Toplantıda
Antalya Şube Başkanımız
Vural ŞAHİN ve yönetim

AYDIN

tarihlerinde, Şubemizde
Bilirkişilik Temel Eğitimi
düzenlendi. Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet KILIÇ ve
Ziraat Mühendisi Mehmet
ERDEM’in eğitici olarak
görev aldığı eğitime 13
kursiyer katıldı. Katılımcılara,
ODA’mız tarafından katılım
belgesi düzenlendi.

kurulu üyeleri, aramıza yeni
katılan Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi öğrencileri
bir araya gelerek faaliyetler
ve gelecekte yapılması
düşünülen projeleri
konuştular. Toplantıda
Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Davut KARAYEL,
Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Hasan MEYDAN, Dr. Öğr.
Üyesi Hakan FİDAN ve
Dr. Öğr. Üyesi Taki KARSLI
da öğrencilere destek
vereceklerini ifade ettiler.
12-15 Ekim 2019
tarihlerinde, Şubemizde
Bilirkişilik Temel Eğitimi
düzenlendi. Akdeniz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Selin
Sert SÜTÇÜ ve Ziraat
Mühendisi Selma BÜLBÜL’ün
eğitici olarak görev aldığı
eğitime 22 kursiyer katıldı.
Katılımcılara, ODA’mız
tarafından katılım belgesi
düzenlendi.
21 Ekim 2019 tarihinde,
Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Fakültesi ZMO-Genç
öğrenci temsilcisi seçimi,
Şube Başkanımız Vural
ŞAHİN, Şube II. Başkanımız
Sevda ALTUNBAŞ ve
Şube Saymanımız Taylan
ÇELİKER’in katılımlarıyla
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Yonca
Amfi de gerçekleşti.
53 öğrenci üyemizin
katılımıyla gerçekleşen
seçim sonuçlarına göre;
Başkan: Onur Kaplan,
Başkan Yardımcıları; Özlem
ÇORAYLI ve Firdevs BARS
olarak belirlendi.
22 Ekim 2019 tarihinde,
Şube Başkanımız Vural
ŞAHİN ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, MHP Antalya İl
başkanlığına atanan ODA
üyemiz Hilmi DURGUN’a
hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular. Ziyarette
tarımsal konulardaki
sorunlar ve çözüm önerileri
değerlendirildi.
30 Ekim 2019 tarihinde,
Şubemizde, “Kök-Ur
Nematodları ve Mücadele
Stratejileri” konulu eğitim
yapıldı. Eğitim, Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Zübeyir
DEVRAN tarafından
verildi. Eğitime katılan
meslektaşlarımıza katılım
sertifikası düzenlendi.
9-12 Kasım 2019

10 Kasım 2019 tarihinde,
Şube Başkanımız Vural
ŞAHİN, Yönetim Kurulu
üyelerimiz ve üyelerimiz
10 Kasım da Cumhuriyet
Meydanı’n da düzenlenen
törene katılarak Atatürk
Anıtı’na çelenk sundular.
13 Kasım 2019 tarihinde,
Şubemizde “Örtüaltı
Yetiştiriciliğinde Yeni ve
Önemli Virüs Hastalıkları”
konulu eğitim yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi
Hakan FİDAN tarafından
verilen eğitime katılan 87
meslektaşımıza katılım
sertifikası düzenlendi.
27 Kasım 2019 tarihinde,
Şube Başkanımız Vural
ŞAHİN, Growtech Tarım
Fuarı’ndan canlı yayınlanan
Çiftçi TV’nin konuğu
oldu. Taner ÖZTÜRK’ün
sunduğu “Çiftçiden Haber”
Programında, Şube
Başkanımız, Türk tarımı
ve geleceği ile ilgili Şube
görüşlerimizi dile getirdi.

Eğitime başlayan ADÜ Ziraat
Fakültesinde ZMO-Genç
üyelerimiz 23 Eylül 2019
Pazartesi günü stant açarak
ODA’mızın tanıtımını yaptılar.
ZMO-Genç ADÜ Ziraat
Fakültesi Başkanımız İpek
SIVACI önderliğinde açılan
stant da ODA’mıza ait
bilgiler verildi ve yayınlarımız
dağıtıldı.
ZMO- GENÇ grubu ile
28 Eylül 2019 Cumartesi
günü tanışma toplantısı
düzenlendi. Tanışma
toplantısında ZMO-Genç
Aydın Başkanımız ipek
SIVACI açılış konuşması
yaparak, etkinliklerin daha
sık yapılması önerisinde
bulundu.
Bilirkişi Temel Eğitimini 2-5
Ekim 2019 ve 30 Ekim2 Kasım 2019 tarihleri
arasında düzenledik. Doç.
Dr. Serkan ÇINARLI ve
Şube Başkanımız Mahmut
Nedim BARIŞ tarafından
verilen eğitime değişik
meslek gruplarından katılım
sağlandı. Her biri dört gün
süren eğitimlerde, birinci
gruba on iki kişi- ikinci
gruba ise on yedi kişi katılım
sağlayarak sertifika almaya
hak kazandılar.
Aydın ilimizde 11 Ekim
2019 Cuma günü, yapılan
jeotermalden elektrik enerjisi
üretimiyle ilgili yapılacak
panele katılmak amacıyla
ilimize gelen Genel
Başkanımız Öden GÜNGÖR

27-30 Kasım 2019
tarihlerinde, Antalya’da
düzenlenen 19. Uluslararası
Sera, Tarım Teknolojileri ve
Hayvancılık Ekipmanları
Fuarı’na katıldık. Antalya
ve Türkiye genelinden pek
çok üyemiz, ZMO-Genç
üyelerimiz, sektör paydaş
temsilcileri, Şube standımızı
ziyaret etti.
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10-11-12-13 Eylül 2019
tarihlerinde, Şubemizin
toplantı salonunda “Temel
Bilirkişi Eğitimi” 23 kişinin
katılımı ile gerçekleştirildi.

sırasında, üreticilerden sera
üretimi konusunda bilgi
alındı ve ısıtmasız olarak
sadece doğal yöntemlerin
kullanılmasının muz verimi
için yeterli olabileceği
yönünde yeni bir çalışma
alanı olduğunu belirtildi.

BALIKESİR

Şubemizi ziyaret ederek
ZMO-Genç öğrencilerimizle
sohbet etti. Sohbet sırasında
öğrencilerimizin sorunları
tartışıldı ve önerilerde
bulunuldu.
Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. İbrahim
GENÇSOYLU, Dekan Yrd.
Prof. Dr. Ahmet KILIÇKAN
ve Dekan Yrd. Dr. Mustafa
Ali KAPTAN daha önce
yaptığımız tebrik ziyaretine
karşılık vermek amacıyla
14 Ekim 2019 Perşembe
günü Şubemizi ziyaret ettiler.
Konuk heyet ile Aydın Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
“eğitim ve Aydın tarımı”
üzerine bilgi alış verişinde
bulundular.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi ZMO- Genç
üyeleri ve önceki dönemler
Bursa Şube Başkanımız olan
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, 2
Kasım 2019 Cumartesi günü
ilimizi ziyaret etti. Jeotermal
enerjiden elektrik elde
edilirken tarım alanlarında
oluşan zararları Germencik
ilçemizde inceleyen grup
daha sonra Kızılca köyü
ziyaret etti. Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi ZMO-Genç
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Adnan Menderes
Üniversitesi Ziraat Fakülte
ZMO-Genç üyeleri 10 Kasım
2019 Pazar günü, Şube
Başkanımız Mahmut Nedim
BARIŞ ve Atatürkçü Düşünce
Derneği ile birlikte Anıtkabir’i
ziyaret ederek Atamızı
andılar. Anıtkabir ziyaretinin
ardından grup, 1. ve 2.
Meclis’i gezdi.
Özbekistan’da muz üretimi
yapmak isteyen, İstanbul
ve Manisa’dan gelen
meslektaşlarımızın isteği
üzerine, 27 Kasım 2019
Çarşamba günü, Aydın
Atça mahallesinde ilk muz
üretimi yapılan seraya teknik
bir gezi düzenlendi. Gezi

12 Kasım 2019 tarihinde,
Paşaköy de gerçekleşen
Balıkesir Kâğıt Fabrikası İlave
Tesisleri Sahası ÇET Raporu
Toplantısı’na Şube Yönetim
Kurulumuz katıldı.
26 Kasım 2019 tarihinde,
Avlu Kongre Merkezi’nde
düzenlenen Kent Konseyi
Toplantısı’na Şube
Başkanımız İbrahim AKBIYIK
katıldı.
29 Kasım 2019 tarihinde,
Toprak Koruma Kurulu
Toplantısı’na Şube
Başkanımız İbrahim AKBIYIK
katıldı.

üyeleri ve Şube Başkanımız
Mahmut Nedim BARIŞ
ziyarette açıklamalarda
bulundu.
ODA’mız üyesi GazeteciYazar M. Tevfik KIZGINKAYA,
8 Kasım 2019 Cuma günü,
Cumhuriyetimizin 96.
Yılında, “Cumhuriyetimizin
100. Yılında Nereden,
Nereye; Aklın Yolu
Cumhuriyet” konulu bir
konferans verdi. İlgiyle
izlenen konferansa;
üyelerimiz, Atatürk Düşünce
Derneği üyeleri ve diğer sivil
toplum kuruluşları katıldı.

25 Ekim 2019 tarihinde,
Toprak Koruma Kurulu
Toplantısı’na Şube
Başkanımız İbrahim AKBIYIK
katıldı.

3 Aralık 2019 tarihinde,
Kent Konseyi ile ilgili olarak
yapılan AKOB Toplantısı’na
Şube Başkanımız İbrahim
AKBIYIK katıldı.
4 Aralık 2019 tarihinde, Kent
Konseyi ile ilgili olarak AKOB
Bileşenleri, Balıkesir Valimizi
ziyaret etti.

23 Ağustos 2019 tarihinde,
Toprak Koruma Kurulu
Toplantısı’na Şube
Başkanımız İbrahim AKBIYIK
katıldı.
19 Eylül 2019 tarihinde,
İKK bileşenleri olarak
Kaz Dağları ile ilgili basın
açıklaması yapıldı.
27 Eylül 2019 tarihinde,
Toprak Koruma Kurulu
Toplantısı’na Şube
Başkanımız İbrahim AKBIYIK
katıldı.
28 Eylül 2019 tarihinde,
Çanakkale Kaz Dağları’nda
altın aramak için doğa
katliamı yapılması ve
200000 civarında çam
ağacının kesilmesi sivil
toplum örgütleri ile beraber
protesto edildi.

9 Aralık 2019 tarihinde,
AKOB Bileşenleri olarak
yapılan Kent Sempozyumu
Toplantısı’na Şube
Başkanımız İbrahim AKBIYIK
katıldı.
13 Aralık 2019 tarihinde,
İKK Bileşenleri olarak İKK
sekreterinin ayrılması
nedeniyle yeni sekreter
belirlemek için toplantı
yapıldı. Toplantıya Balıkesir
Şube Başkanımız İbrahim
AKBIYIK katıldı.

BURSA
TMMOB Bursa İl
Koordinasyon Kurulu
tarafından 16 Ağustos 2019
tarihinde, 17 Ağustos 1999
depreminin 20. yılına ilişkin
olarak bir basın açıklaması
yapıldı. Bursa Akademik
Odalar Birliği (BAOB) Ortak
Toplantı Salonu’nda yapılan
basın açıklamasını TMMOB
İKK Sekreteri Feridun TETİK
okurken, açıklamaya
Şubemiz adına Şube
Sayman Üyemiz Serkan
DURMUŞ katıldı.
66. Biyosidal Ürün Uygulayıcı
Personel Eğitimimizi 4-56 Eylül 2019 tarihlerinde
gerçekleştirdik. Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Enerji Sistemleri
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Kamil ALİBAŞ, Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkun
Barış KOVANCI, Bursa Tabip
Odası Denetleme Kurulu
Üyesi Dr. Serdar CEYLAN
ve Üyemiz İlker DURMUŞ
tarafından Şubemiz eğitim
salonunda gerçekleştirildi
ve eğitimimize 18 kursiyer
katıldı.
TMMOB ZMO 6. Öğrenci
Yaz Eğitim Kampı, ZMOGenç üyesi öğrencilerin
katılımı ile 1-7 Eylül 2019
tarihleri arasında Karşıyaka
Belediyesi Yamanlar Gençlik
Eğitim Merkezi’nde İzmir
Şubemizin yürütücülüğünde
gerçekleşti. Kampa
Şubemiz ZMO-Genç üyesi,
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi öğrencisi 3
arkadaşımız katıldı.
TMMOB Bursa İl
Koordinasyon Kurulu bileşeni
Odalar tarafından 19 Eylül
1979 İş Bırakma Eyleminin
40. Yıldönümünde “19

Eylül TMMOB Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü”
nedeniyle TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi 10 Ekim Salonu’nda
basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasına ODA’mız
adına Şube Saymanımız
Serkan DURMUŞ katıldı.
25-28 Eylül 2019 tarihlerinde
üyelerimize ve üyemiz
olmayan katılımcılara
yönelik Bilirkişilik Temel
Eğitimi düzenledik. 17
katılımcı ile gerçekleşen
eğitimimizi eğitmenlerimiz
Av. Dr. Kazım GÜLTEKİN ve
Ziraat Yüksek Mühendisi
Taner GÜLER tarafından
verildi.
Bursa Şubemiz, TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi ve TMMOB
Kimya Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi ile “16
Ekim Dünya Gıda Günü”
nedeniyle ortak basın
açıklaması düzenledi.
16 Ekim 2019 tarihinde
Bursa Akademik Odalar
Birliği (BAOB) Ortak Toplantı
Salonu’nda gerçekleşen
basın açıklamasını TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası
Bursa Şube Başkanı Lale
YILDIZ kamuoyu ile paylaştı.
Basın toplantısına Şube
Başkanımız Doç. Dr. Erkan
YASLIOĞLU, II. Başkanımız Dr.
Fevzi ÇAKMAK, Saymanımız
Serkan DURMUŞ ve
üyelerimiz katıldılar.
16 Ekim 2019 tarihinde “16
Ekim Dünya Gıda Günü”
nedeniyle Bursa Şahinkaya
Koleji ortaokul öğrencileri
ve okul yöneticileri Şubemizi
ziyarete ettiler. Öğrenciler,
Şube Başkanımız Doç.
Dr. Erkan YASLIOĞLU ve II.
Başkanımız Fevzi ÇAKMAK
ile Dünya Gıda Günü’nün
önemi ve gıdanın üretim
tüketim süreçleri ile ilgili

sohbet ederek, merak
ettikleri soruları sordular.
Verimli ve keyifli geçen
ziyarette, öğrenciler ve
okul yöneticileri 18 Ekim
2019 Cuma günü TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi ve TMMOB
Kimya Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi ile
ortak düzenleyeceğimiz
“Beslenme Davranışımızın
Gıda Üretimi Üzerine Etkileri”
paneline davet edildi.
67. Biyosidal Ürün Uygulayıcı
Personel Eğitimimizi 16-1718 Ekim 2019 tarihlerinde
gerçekleştirdik. Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Enerji Sistemleri
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Kamil ALİBAŞ, Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkun
Barış KOVANCI, Bursa Tabip
Odası Denetleme Kurulu
Üyesi Dr. Serdar CEYLAN
ve Üyemiz İlker DURMUŞ
tarafından Şubemiz eğitim
salonunda gerçekleştirildi
ve eğitimimize 38 kursiyer
katıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda
ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
kuruluş tarihi olan 16 Ekim
her yıl “Dünya Gıda Günü”
olarak kutlanmaktadır. Bu
kapsamda 18 Ekim 2019
Cuma günü saat 14.00
de Bursa Barosu Toplantı
Salonu’nda (BAOB 2. Kat)
Bursa Şubemiz, TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi ve TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi ile “Beslenme
Davranışımızın Gıda

Üretimi Üzerine Etkileri”
konulu panel düzenlendi.
Panelde Şube Yönetim
Kurulu üyemiz Ali SARIBAL
ve Kimya Mühendisi Turgay
SANAL konuşmacı olarak
katılımcılara bilgiler verdiler.
Panel öncesi ilköğretim
öğrencileri arasında
düzenlenen Dünya Gıda
Günü konulu yarışma sergisi
açıldı ve dereceye giren
öğrencilere ödülleri verildi.
Panele Şube Başkanımız
Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU,
Şube II. Başkanımız Dr. Fevzi
ÇAKMAK, Saymanımız
Serkan DURMUŞ ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Yalçın
SARIKAYA, çok sayıda
öğrenci ve üyelerimiz
katıldılar.
ZMO-Genç Bursa Üyesi
öğrencilerimiz ve U.Ü. Toprak
Topluluğu Üyesi öğrencileri
U.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak
Bilimi ve Besleme Bölümü
Öğretim Üyesi ve önceki
dönem Şube Başkanımız
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY’un

43

öncülüğünde 2 Kasım
2019 tarihinde, Aydın
ilindeki jeotermal enerji
santrallerini inceleme
teknik gezisi gerçekleştirdi.
İnceleme sonrasında
“Jeotermal Santrallere
Hayır” diyen ve mücadele
eden Aydın İli Kızılcaköy
köylüleri ziyaret edildi ve
mücadelelerine destek
verildi. Ziyaret sırasında;
Aydın İli Germencik İlçesi
Belediye Başkanı Fuat
ÖNDEŞ, Germencik Çevre
ve Doğa Derneği Başkanı
Halil ÇETİNKAYA, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Aydın ZMOGenç Üyesi öğrenciler ile
bölgedeki jeotermal enerji
santrallerinin ve kuyularının
doğaya, çevreye,
zeytinliklere, incirlere, tüm
canlılara verdiği zararı
yerinde incelediler ve bilgi
aldılar.
ZMO-Genç Bursa tarafından
3 Kasım 2019 tarihinde
Görükle de bir kafede
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi öğrencileri
ile tanışma ve buluşma
kahvaltısı düzenlendi.
Yoğun katılımın olduğu
kahvaltıya Şube Başkanımız
Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU,
II. Başkanımız Dr. Fevzi
ÇAKMAK, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz İsmet ATEŞ,
Özkan SARIOĞLU ile önceki
dönem Şube Başkanımız
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY
ve üyelerimiz katıldılar.
Şube Başkanımız, ODA’mızı
tanıtan ve öğrencilik
döneminde ODA’mız ile
bağ kurmanın mesleğimiz
ve meslektaşlarımız için
önemine yönelik bir
konuşma gerçekleştirdi.
Bileşeni olduğumuz TMMOB
Bursa İl Koordinasyon Kurulu
tarafından 6 Kasım 2019
tarihinde, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi 10 Ekim Toplantı
Salonu’nda Yenişehir
İlçesi, Kirazlıyayla Mh.’de
Meyra Mühendislik Proje
ve Madencilik San. Tic.
A.Ş’nin “Çinko-Kurşun-Bakır
zenginleştirme (Flotasyon)
tesisi ve Atık Barajı Projesi
Nihai ÇED Raporu” na
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Bakanlık tarafından onay
verilmesi ile ilgili basın
açıklaması düzenlendi.
Basın açıklamasında
Kirazlıyayla Çinko-KurşunBakır Zenginleştirme Tesisi
ve Atık Barajı Projesi Nihai
ÇED Raporu’na dair
TMMOB Bursa İKK Raporu
kamuoyu ile paylaşıldı.
Basın açıklamasına Şube
Başkanımız Doç. Dr. Erkan
YASLIOĞLU, II. Başkanımız
Dr. Fevzi ÇAKMAK ve önceki
dönem Şube Başkanımız
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY ve
akademik Oda temsilcileri
katıldılar.
68. Biyosidal Ürün Uygulayıcı
Personel Eğitimimizi 20-2122 Kasım 2019 tarihlerinde
gerçekleştirdik. Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Enerji Sistemleri
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Kamil ALİBAŞ, Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkun
Barış KOVANCI, Bursa Tabip
Odası Denetleme Kurulu
Üyesi Dr. Serdar CEYLAN
ve Üyemiz İlker DURMUŞ
tarafından Şubemiz eğitim
salonunda gerçekleştirildi
ve eğitimimize 22 kursiyer
katıldı.

DENİZLİ
23 Ağustos 2019 tarihinde,
Merkezefendi Belediyesi
2020-2024 Stratejik Plan
Toplantısı yapıldı ve
toplantıya Şube Başkanımız
Gülhan SARUHAN katıldı.
2 Eylül 2019 tarihinde,
Denizli Barosu Adli Açılış
Programı, çelenk koyma
töreni yapıldı. Aynı gün
Resepsiyon düzenlendi
ve Resepsiyona Şube
Başkanımız Gülhan
SARUHAN katıldı.
11 Eylül 2019 tarihinde,
Sarayköy ilçesindeki bazı
üyelerimizi ziyaret ettik.
13 Eylül 2019 tarihinde,
Buldan ilçesindeki bazı
üyelerimizi ziyaret ettik.
19 Eylül 2019 tarihinde,
TMMOB üyesi Mühendis,

Mimar, Şehir Plancıları
“19 Eylül 1979 İş Bırakma
Eylemi”nin 40.ncı
yıldönümü dolayısıyla
yapılan basın açıklamasına,
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN katıldı.

10 Ekim 2015 Ankara
Garı katliamının 4.yılı
nedeniyle düzenlenen
basın açıklamasına
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz katıldı.

20-22 Eylül 2019 tarihleri
arasında Bolu’da “46.
Dönem Danışma Kurulu
Toplantısı” yapıldı. Toplantıya
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN ve Yönetim Kurulu
üyemiz Salahattin SİREL
tarafından katılım sağlandı.

11 Ekim 2019 tarihinde,
Sarayköy ilçesindeki
üyelerimizi ziyaret ettik.

5 Ekim 2019 tarihinde,
Bozkurt ilçesindeki bazı
üyelerimizi ziyaret ettik.
7 Ekim 2019 tarihinde,
Denizli Cumhuriyet Halk
Partisi İl Başkanı Mahir
AKBABA ile görüşme
sağlandı. Bu görüşmeye
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz katılım sağladılar.
Görüşme de meslek
sorunları ve Denizli tarımı ile
ilgili görüşmeler yapılarak
karşılıklı fikir alışverişinde
bulunuldu.
7 Ekim 2019 tarihinde,
Buldan ilçesindeki
üyelerimizi ziyaret ettik.
9 Ekim 2019 tarihinde,
Denizli Atatürkçü Düşünce
Derneği Başkanı Nihat
ÇETİN ile görüşme sağlandı
ve bu görüşmeye Şube
Başkanımız Gülhan
SARUHAN ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz katılım sağladılar.
Görüşmede meslek
sorunları ve Denizli tarımı ile
ilgili görüşler paylaşıldı.
10 Ekim 2019 tarihinde,

12 Ekim 2019 tarihinde,
Aydın’da “Büyük Menderes
Havzası Jeotermal Enerji
Santrali Gerçeği Çalıştayı”
yapıldı. Bu çalıştaya
Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR, Şube Başkanımız
Gülhan SARUHAN,
Yönetim Kurulu üyelerimiz
ve üyelerimizle katılım
sağlandı.
16 Ekim 2019 tarihinde,
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü tarafından
“Sağlıklı beslenme ile açlığa
son verilmiş bir dünya”
temalı “39. Gıda Günü”
düzenlendi. Düzenlenen
etkinliğe Şube Başkanımız
Gülhan SARUHAN ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
katıldı.
18 Ekim 2019 tarihinde,
TMMOB Mühendislik
ve Mimarlık Haftası
kapsamında Valilik önüne
çelenk konuldu ve basın
açıklaması yapıldı.
Yapılan bu etkinliğe
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz katıldı.
21 Ekim 2019 tarihinde,
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü tarafından
yürütülen “Tarımsal

Yeniliklerin Yaygınlaştırılması
Projesi” kapsamında
Merkezefendi ilçesi
Aşağışamlı Mahallesinde
“Yeni Geliştirilen Yerli Pamuk
Çeşitlerinin Tanıtımı Tarla
Günü” düzenlendi ve
Şubemiz tarafından katılım
sağlandı.
22 Ekim 2019 tarihinde,
Güney ilçesindeki
üyelerimize ziyaretlerde
bulunuldu.
24-25 Ekim 2019
tarihlerinde, Pamukkale
Üniversitesi’nde “Denizli
Traverten Jeoparkı ve
Jeoturizm Çalıştayı”
gerçekleştirildi. Çalıştaya
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN katıldı.
Şubemizde “Bilirkişilik
Temel Eğitimi” 26-29 Ekim
2019 tarihleri arasında
düzenlendi. Eğitime
üyelerimiz ve üye olmayan
kursiyerlerimiz katıldı. Eğitim,
Doç.Dr. Mehmet KILIÇ ve
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN tarafından verildi.
29 Ekim 2019 tarihinde,
Denizli Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen
“Cumhuriyetimizin
96.Yıldönümü Kutlamaları”
programına Şube
Başkanımız Gülhan
SARUHAN, Yönetim Kurulu
üyelerimiz ve üyelerimizle
birlikte katılım sağlandı.
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü tarafından
yapılan “İl Toprak Koruma
Kurulu Toplantısı” 1 Kasım
2019 tarihinde yapıldı.
Toplantıya Şube Başkanımız
Gülhan SARUHAN tarafından
katılım sağlandı.
4 Kasım 2019 tarihinde,
Pamukkale ilçesindeki
üyelerimizi ziyaret ettik.
7 Kasım 2019 tarihinde,
Tavas ilçesindeki üyelerimiz
ile üyelerimizden Tavas
Ziraat Odası Başkanı
Süleyman TOZLUKOĞLU’ nu
ziyaret ettik.
8 Kasım 2019 tarihinde,
Acıpayam ilçesindeki
üyelerimizi ziyaret ettik.
9 Kasım 2019 tarihinde,

Cumhuriyet Halk Partisi İl
Başkanı Mahir AKBABA’ yı,
Ziraat Yüksek Mühendisi ve
Yazar M. Tevfik KIZGINKAYA,
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN ve II. Başkanımız
Baha YANARCA ziyaret ettiler
ve “Cumhuriyetin 100. Yılına
Doğru” konulu söyleşi ve
imza gününe davet etiler.
9 Kasım 2019 tarihinde,
Şubemizde Ziraat Yüksek
Mühendisi ve Yazar M.
Tevfik KIZGINKAYA ile
“Cumhuriyetin 100. Yılına
Doğru” konulu söyleşi ve
imza günü etkinliği yapıldı.
Etkinliğe Şube Başkanımız
Gülhan SARUHAN, Yönetim
Kurulu üyelerimiz ve
üyelerimiz katıldı.
9 Kasım 2019 tarihinde,
Atatürkçü Düşünce
Derneği’nin düzenlemiş
olduğu “Atatürk’ün
Sonsuzluğa Uğurlanışının
81.Yılı” nedeniyle ”Sesimiz
O’nun Sesi” adlı anma
konseri düzenlendi. Konsere
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz katıldı.
10 Kasım 2019 tarihinde,
Denizli Valiliği’nin düzenlemiş
olduğu Atatürk’ü anma
programı kapsamında
Valilik önünde bir tören
düzenlendi. Törene
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz katıldı.
11 Kasım 2019 tarihinde,
İlimizde bulunan bazı
üyelerimizi ziyaret ettik.
13 Kasım 2019 tarihinde,
Sarayköy’de European
Bank-Stantec-Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile
ortaklaşa düzenlenen
“Türkiye Jeotermal
Kaynakların Kümülatif
Etki Değerlendirmesi
Projesi Kapsam Belirleme
Toplantısı” na katılım
sağlandı. Toplantıya
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz katıldı.
13 Kasım 2019 tarihinde,
Pamukkale Üniversitesi’nde
AFAD öncülüğünde “Afet
Yönetimi ve Kent Planlama”
konulu panel düzenlendi.

Panele Şube Başkanımız
Gülhan SARUHAN katıldı.

ERZURUM

16 Kasım 2019 tarihinde,
ilimizde bulunan üyelerimizi
ziyaret ettik.
18 Kasım 2019 tarihinde,
Denizli Ticaret Odası Başkanı
Uğur ERDOĞAN ile görüşme
sağlandı. Bu görüşmeye
Şube Başkanımız Gülhan
SARUHAN ve Yönetim
Kurulu üyelerimiz katıldı.
Görüşmede Denizli tarımı
ile ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu.
18 Kasım 2019 tarihinde,
Gesifed’in düzenlediği
“Gelecek Turizmle
Şekillenecek” konulu
toplantıya Şube Başkanımız
Gülhan SARUHAN katıldı.
29 Kasım 2019 tarihinde,
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü’nde “Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık İl
Teknik Komite Toplantısı”
yapıldı. Toplantıya Şube
Başkanımız Gülhan
SARUHAN katıldı.
29 Kasım 2019 tarihinde,
Avrasya Yönetici Sanayici
ve İş Adamları Derneği
tarafından 14. AYSİAD Ödül
Töreni gecesi düzenlendi.
Törene Şube Başkanımız
Gülhan SARUHAN katıldı.
6 Aralık 2019 tarihinde,
Pamukkale Üniversitesi
Danışma Kurulu Toplantısı
yapıldı. Toplantıya Şube
Başkanımız Gülhan
SARUHAN katıldı.
7 Aralık 2019 tarihinde,
Makine Mühendisleri
Odası Denizli Şubesi’nin
Geleneksel 25. Kuruluş
Yıldönümü Balosu yapıldı.
Baloya Şube Başkanımız
Gülhan SARUHAN ve II.
Başkanımız Baha YANARCA
katıldı.

Şubemiz tarafından 2023 Nisan 2019 tarihleri
arasında Bilirkişilik Temel
Eğitimi düzenlendi. Bilirkişilik
Temel Eğitimi, Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Öğretim Üyesi ve önceki
dönem başkanlarımızdan
Dr. Öğ. Üyesi Okan DEMİR
ve Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Avukat Dr. Öğ. Üyesi
Özgür TEMİZ tarafından
verildi.
26-28 Nisan 2019 tarihleri
arasında İspir Belediye
Başkanlığı tarafından
düzenlenen “11. Boğa
Güreşleri Festivali” ne
Erzurum Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz ve ODA
üyelerimiz katılım sağladı.
18 Haziran 2019
tarihinde, Erzurum Valiliği
İl Tarım Orman Müdürlüğü
bünyesinde düzenlenen
“Tarım ve İnsan” konulu
fotoğraf sergisine, Erzurum
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Şubemizce katılım
sağlanarak, dereceye giren
eser sahipleri tebrik edildi.
Genel Merkezimiz
tarafından düzenlenen
bölge toplantılarının
dördüncüsüne, ZMO
Erzurum Şubemiz ev
sahipliği yaptı.
29 Haziran 2019
tarihinde, Erzurum Valiliği
İl Tarım Orman Müdürlüğü
tarafından yürütülen “Mera
Islah ve Amenajman
Projeleri” kapsamında
ıslah edilen “Narman İlçesi
Beyler mahallesi merasının
otlatmaya açılış törenine”
Erzurum Şubemizce katılım
sağlandı.
3 Temmuz 2019 tarihinde,
Erzurum Valiliği tarafından
organize edilen Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün
Erzurum’a gelişinin 100.
Yıl Dönümü dolayısıyla,
şehrimizde düzenlenen
etkinliklere Şube Başkanımız
Erdal ŞENGÜL ve Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
katılım sağladı.
19-21 Temmuz 2019
tarihlerinde, Oltu
Kaymakamlığı ve Oltu
Belediyesi tarafından
düzenlenen “23 Temmuz
1919 Erzurum Kongresinin
100. Yıl Kutlamaları” anısına
“15. Geleneksel Kırdağ
Şenlikleri Oltu Taşı ve Oltu
Cağ Kebabı” tanıtım
festivaline katılım sağlandı.
11 Ağustos 2019 tarihinde,
Erzurum Valiliği tarafından
organize edilen Kurban
Bayramı bayramlaşma ve
etkinlik törenlerine Erzurum
Şube Başkanımız Erdal
ŞENGÜL katıldı.
Erzurum Valiliği tarafından
düzenlenen 30 Ağustos
2019 Zafer Bayramı’nın 97.
Yıl Dönümü resepsiyonuna
ODA’mızı temsil Şube
Başkanımız Erdal ŞENGÜL
katıldı.
1-7 Eylül 2019 tarihlerinde,
Genel Merkezimiz
tarafından İzmir’de
düzenlenen “6. Öğrenci
Yaz Eğitim Kampı” na
ZMO-Genç Erzurum
üyelerimizden Kadir Eren
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YALÇIN ve Emirhan YILMAZ
katılım sağladı.
Şubemizde, 5-9 Eylül, 1922 Eylül, 24-27 Ekim ve
28 Kasım-1 Aralık 2019
tarihlerinde Bilirkişilik Temel
Eğitimi düzenlendi. Bilirkişilik
Temel Eğitimi Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Öğretim Üyesi ve önceki
dönem başkanlarımızdan
Dr. Öğ. Üyesi Okan DEMİR
ve Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Avukat Dr. Öğ. Üyesi
Özgür TEMİZ tarafından
verildi.
Şubemizce, Erzurum Valiliği
tarafından 19 Eylül 2019
tarihinde düzenlenen, vatan
savunmasında görev alan
gazilerimizin anıldığı “Gaziler
Günü” programına katılım
sağlandı.
20-22 Eylül 2019 tarihleri
arasında, Genel Merkezimiz
tarafından Bolu’da
düzenlenen 46. Dönem
Danışma Kurulu Toplantısı’na
Şube Başkanımız Erdal
ŞENGÜL katıldı.
26 Eylül 2019 tarihinde,
Yakutiye İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Erzurum
Çalışma ve İş Kurum
Müdürlüğü, Yakutiye ilçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Erzurum Ticaret Borsası
Başkanlığı işbirliği ile
düzenlenen “Süt Hijyeni”
konulu kursun belge dağıtım
törenine Erzurum Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
katılım sağlandı.
27 Eylül 2019 tarihinde,
Doğu Anadolu Tarımsal
Üreticiler ve Besiciler Birliği
Derneği’nin düzenlediği
“Türkiye’de Türk Sivil
Toplum Kuruluşlarının
Yönetim Kapasitesinin ve
Saygınlığının Artırılması
Projesi” açılış toplantısına
Şubemiz katılım sağladı.
29 Ekim 2019 tarihinde,
ilimizde gerçekleştirin
Cumhuriyet Bayramı
etkinlikleri ve Erzurum Valimiz
Okay MEMİŞ’in düzenlediği,
Cumhuriyetimizin
Kuruluşunun 96. Yıl Dönümü
Resepsiyonu’na, Şube
Başkanımız Erdal ŞENGÜL

katılım sağladı.
5-7 Kasım 2019 tarihleri
arasında, Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Atatürk
Üniversitesi tarafından
düzenlenen Bölgesel
Hayvancılık Değerlendirme
Toplantısı’na, Erzurum Şube
Başkanımız Erdal ŞENGÜL
ve Erzurum Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz; Çetin
SUCİ, Mehmet TOPARLAK
ve S. Emre DUMLU katılım
sağladı.
9 Kasım 2019 tarihinde,
Erzurum Valiliği ve Büyükşehir
Belediyesi tarafından
düzenlenen “Aziziye Destanı
Programı” kapsamında
düzenlenen etkinliklere
Erzurum Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz ve ODA
üyelerimiz katılım sağladı.
7 Aralık 2019 tarihinde,
Erzurum Büyükşehir
Belediyesi ve Atatürk
Üniversitesi katkıları ile
düzenlenen “Yeni Nesil Süt
İşleme Makineleri Tanıtım
Organizasyonu”na Şubemiz
katılım sağladı.

ESKİŞEHİR
Şubemizde, II. Başkanımız
Sultan ANAR tarafından
«Toprak Analizinin Önemi”
konulu bir seminer verildi.
Üyelerimiz ve ZMO-Genç
Eskişehir öğrencilerimizin
de katılımıyla gerçekleşen
seminerde fikir alışverişinde
bulunuldu.
22 Ekim 2019 tarihinde,
Bursa 17. Uluslararası Tarım,
Tohumculuk, Fidancılık ve
Süt Endüstrisi Fuarı’na, Şube
Başkanımız Mert Erman
ÖZEN eşliğinde ZMOGenç öğrenci üyelerimize
gezi düzenlendi. Fuarda
Ziraat Mühendisleri Odası
Bursa Şubemizin standına
ziyarette bulunuldu.
ESOGU Ziraat Fakültesi 1.sınıf
öğrencilerine, ZMO-Genç
Eskişehir ekibi ile Şubemizde
tanışma toplantısı yapıldı.
Toplantıya Şube Başkanımız
Mert Erman ÖZEN ve
önceki dönemler şube
başkanlarımızın katıldı.
Toplantıda, hoş bir sohbet

ile ODA’mız, mesleğimiz
tanıtıldı ve bilgi alışverişinde
bulunuldu. Toplantıdan
sonra öğrencilerimiz
Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi’nin katkılarıyla, tur
rehberi eşliğinde Eskişehir’i
tanıtım turuna çıkarıldı.
Eskişehir Şube Yönetim
Kurulu II. Başkanımız Sultan
ANAR, önceki dönemler
Şube Başkanlarımızdan
Mahmut İzzet EROL’un
katılımlarıyla, ZMO-Genç
öğrenci üyelerimizle dönem
içinde yapılacak etkinlikler
için fikir alışverişinde
bulundular.
TMMOB Kadın Çalışma
Grubu tarafından ilki
2009 yılında düzenlenen
TMMOB Kadın Kurultayı’nın
altıncısı “Her Yerde Kadın”

Gaziantep Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, İlçe Tarım
ve Orman Müdürlerini ve
Şahinbey Ziraat Odası’nı
ziyaret ederek görüş alış
verişinde bulundular.

temasıyla 16-17 Kasım
2019 tarihlerinde İMO
Teoman Öztürk Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Eskişehir İKK Kadın Çalışma
Grubu, Ankara’da
düzenlenen TMMOB 6.
Kadın Kurultayı’na katıldı.
Kurultayda, TMMOB’da
kadın örgütlenmesi,
toplumsal cinsiyet eşitsizliği
ve flört şiddeti, gündeme
ve güncele ait konular ana
başlıkları üzerinde sunumlar
yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından
organize edilen, Araştırma
-Yayım-Çiftçi bağının
güçlendirilmesi amacıyla
her yıl düzenli olarak
yürütülen “Bölge Grup
Toplantısı” 27 Kasım 2019
tarihinde, enstitünün ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya; Eskişehir İl
Tarım ve Orman Müdürü
Dr. Emine SEVER, Bilecik İl
Tarım ve Orman Müdürü
Necmettin YOLDAŞ, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM ve
Ziraat Fakültesi Öğretim
Üyeleri; Eskişehir, Kütahya,
Bilecik, Bolu, Uşak ve
Afyonkarahisar İl Tarım
ve Orman Müdürlükleri
ilgili personeli, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası
Eskişehir Şubemizi temsilen;
Yönetim Kurulu Üyelerimiz;
Selma GÜDER, Yasemin
ÇAKIR, Mehmet BOYACI ve
Onur ŞAHİN, Odunpazarı
Ziraat Odası Başkanlığı ve

Serbest Tarım Danışmanları
katıldı. Enstitü Müdürü Dr.
Sabri ÇAKIR yaptığı açılış
konuşmasında, 13 Aralık
1925 de kurulan Enstitünün
tarihçesi ve günümüze
kadar gerçekleştirilen ıslah
çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Ardından, Tarım
ve Orman İl Müdürü Dr.
Emine SEVER, Osmangazi
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy
YILDIRIM tarımsal üretimin
önemini vurguladılar.

16 Kasım 2019 tarihinde,
Gaziantep Şube Başkanımız
Abdulkadir DENİZ
“Gaziantep Türkiye’nin
Sarımsak Deposu” konulu bir
basın açıklaması yaptı.
2 Aralık 2019 tarihinde,
Gaziantep Şubemizin yeni
hizmet binası görkemli
törenle açıldı.

GAZİANTEP

İSTANBUL

27-30 Eylül 2019 tarihleri
arasında, Gaziantep
Şubemizde “Bilirkişilik Temel
Eğitimi” düzenlendi.
8 Kasım 2019 tarihinde,
Gaziantep NizipSamandede orman
arazisine ait ağaçlandırma
alanına fidan dikimine
katılım sağlandı.
8 Kasım 2019 tarihinde,
Gaziantep Şube Başkanımız
Abdulkadir DENİZ “kadın
kooperatiflerinin tarım
açısından önemi” konulu bir
basın açıklaması yaptı.
15 Kasım 2019 tarihinde,
Gaziantep Şube Başkanımız
Abdulkadir DENİZ ve

Tarım ÜFE açıklandı; bir
önceki yılın aynı ayına
göre 2019 Temmuz ayında
%22,83 olarak gerçekleşti.
Buğday, arpa, kuru fasulye,
kırmızı mercimek, soya,
çeltik, kuru soğan gibi
ürünlerde Tarım ÜFE’deki
artış %25-40 aralığında
olurken, patateste %60’ı
buldu. TL’nin döviz karşısında
hızlı değer kaybı, ithalatın TL
bazında cazibesini yitirmesi
firmaları iç piyasaya
yöneltti. Tarım politikaları ve
ithalat nedeniyle üretimi
ve ekim alanı gerileyen
ürünlerde üreticinin eline
geçen ücret 2019 Temmuz
ayında %16,65 olarak
gerçekleşen enflasyonun
üzerinde olmakla birlikte,
yine ithalata bağımlı
olduğumuz tarımsal girdi
maliyetlerindeki artışın
yine gerisinde kaldı. 2018
yılı Temmuz ayında bir

önceki yılın aynı dönemine
göre besi ve süt yemi
enflasyonun çok üzerinde
%30 artarken, gübredeki
artış %50 civarında
oldu. 2019 yılı Temmuz
ayındaki artış yine bu
girdiler için ortalama %20
ile enflasyonun oldukça
üzerinde gerçekleşmiştir.
Sert kabuklu meyvelerden
fındıktaki artış %78 ile
rekor düzeydedir. Ancak,
fındık üreticisi 2015 yılında
15,48 TL’den sattığı bir kg
fındığı ile 23 kg gübre 4
litre mazot alabilirken 2019
Temmuz ayında 17,20
TL’den sattığı fındığı ile
2015 yılına göre gübreyi
%60, mazotu ise %30
daha az alabilmektedir.
Tarımsal destekler için
2019 yılı bütçesinden
16,1 milyar TL ayrılırken,
faiz ödemeleri için ayrılan
kaynak tam 7 kat fazlası ile
117 milyar TL’dir. Enflasyona
gıda maddelerinin
etkisinin azaltılması,
üreticinin kazanabilmesi
ve tüketicinin son derece
makul fiyat ile tarımsal
ürünlere ulaşabilmesi için
bu coğrafyada yetiştirme
olanağı bulunan ürünlerde
ithalata son verilerek üretim
hedeflenmeli, üretici
ve tüketici kooperatifleri
desteklenmeli, tarımsal
KİT’ler yeniden kurulmalı,
çiftçi üretimini devam
ettirecek şekilde
desteklenmelidir. Konuyu
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK, 15 Ağustos 2019
tarihinde Kanal B TV’ye
değerlendirdi.
Hayvancılığımızın önemli
sorunları doğurganlık,
yavru ölümleri, hastalıklar
önlenemezken aşıların
ücretli hale gelmesi, üretim
maliyetleri ve ithalatın
olumsuz etkisi yanında
üreticinin kazanacağı,
tüketicinin ise makul fiyatla
ürünlere ulaşabileceği
modellerin konuşulduğu
Ulusal Kanal TV “Gün
Ortası” programına Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
16 Ağustos 2019 tarihinde
konuk oldu.
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üretimde verim ve kalite,
katma değer üretimi ve
pazarlama konularında
bilgiler verdik.

Nohut üretimi nadas
alanlarında desteklenince
bir önceki yıla göre 2018
yılında ekim alanı %30,
üretim %34 arttı. 2018
yılında 630 bin tona ulaşan
üretimin 2019 yılında 725
bin tona çıkacağı tahmin
edilmektedir. Bu durum
dış ticaretimize de olumlu
yansıdı. Bir önceki yıla göre
2018 yılında ihracatımız
%400 artarken ithalatımız
%3,3 arttı. Piyasanın nohut
talebi yaklaşık 600 bin ton
olup her ne kadar üretim
630 bin tona ulaşmış olsa
da 117 bin ton ihracat
gerçekleşince 93 bin ton
da ithalat zorunluluğu
doğdu. İhracatımızın %62’lik
bölümünü Pakistan, İran,
Irak, İsrail, Ürdün, Cezayir
ve Libya’ya yaparken,
ithalatımızın %80’ini
ABD, Meksika, Arjantin,
Rusya ve Hindistan’dan
gerçekleştirdik. 2018 yılında
her ne kadar ihracatımız
ithalatımızı geçmiş olsa
da ihracattan 103 milyon
dolar kazanırken, ithalata
119 milyon dolar ödedik.
Konuyu Şube Başkanımız
Ahmet ATALIK 22 Ağustos
2019 tarihinde Fox TV’ye
değerlendirdi.
Geçen yılın aynı ayına
göre Temmuz 2019’da
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üreticinin sarımsağını satış
fiyatı 3,74 TL’de %90 artışla
7,12 TL’ye yükseldi. Aynı
dönemde tüketici fiyatı
ise 10,16 TL’den %103
artışla 20,67 TL’ye çıktı.
Tüketici sarımsağa, çiftçinin
elinden çıkan fiyattan 2018
Temmuzunda %170 daha
pahalıya ulaşırken, bu artış
2019 Temmuzunda %190’a
artış. Ağustos ayında ise
fiyat daha hızlı bir şekilde
artıyor. Fiyattaki artışı üç
bölümde inceleyebiliriz.
Birincisi tarımsal girdilerde
yurt dışına bağımlıyız ve
TL’nin döviz karşısında
yaşadığı hızlı değer kaybı
üretim maliyetlerini de hızla
arttırıyor. İkinci faktör ise
iklimsel olumsuzluklar.
Ülkemizde önemli bir
sarımsak üretim merkezi
olan Kastamonu ve
civarında hasat zamanı
yaşanan aşırı yağış, neden
olduğu seller ve dolu rekolte
ve kalite kaybına yol açtı. Bu
durumun da bir miktar fiyat
yükselmesine yol açması
normaldir. Ancak üçüncü
faktörü oluşturan, yağış, sel
ve doludan nemalanmaya
çalışan aracılar sarımsak
fiyatının hızlı hızlı artışındaki
en önemli faktördür.
Ülkemizde serbest piyasa
adı altında önemsenmeyen
bu duruma gelişmiş ülkelerin
hiç birinde müsaade
edilmemektedir. Devletin bu
serbestlik ve başıbozukluk
konusunda piyasa
denetimi ve müdahalesini
yaparak üreticisini ve
tüketicisini mağdur
etmeyecek tedbirleri

almak asli görevidir. Böyle
durumlarda alınan ithalat
kararları tüketiciyi geçici
olarak rahatlatmakta,
ancak ileriki tarihlerde
daha yüksek fiyatlarla
karşı karşıya bırakmakta,
üreticiyi ise tarlasından ve
üretimden koparmaktadır.
Eylül ayı ile birlikte halkımız
turşu yapımına başlayıp
sarımsağa yöneldiğinde
fiyatlar çok daha yukarı
tırmanacaktır. Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
konuyu 24 Ağustos 2019
tarihinde TV 100 TV’ye
değerlendirdi.
Para TV’de Elif SAVAŞ’ın
hazırlayıp sunduğu
“Ekonomi Masası”
programına Şube
Başkanımız Ahmet
ATALIK 26 Ağustos 2019
tarihinde konuk oldu.
Üretim maliyetleri,
pazarlama kanalları, çiftçi
örgütlenmesi, hal yasasında
yapılacak değişiklikler, tarım
sektörünü rekabetçi hale
getirme ve 3. Tarım Şurası
gibi konuların tartışıldığı
programın diğer konukları
Beykent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat FERMAN ve
Serabir Başkanı Müslüm
YANMAZ oldu.
Beykoz ilçesinde daha
aktif ve güçlü bir tarımsal
üretim için muhtarlar
birleşiyor. Beykoz’da
yoğun tarım yapılan (köy)
mahalle muhtarlarımız
ile Doğa ve Yaşam
Derneği’nin Cumhuriyet
Mahalle Muhtarlığı toplantı
salonunda 29 Ağustos 2019
tarihinde yaptığı toplantıya
Ziraat Mühendisleri
Odası İstanbul Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
ile Yönetim Kurulu Üyemiz
Murat KAPIKIRAN katılım
sağladı. Toplantıda gruba,
kooperatifleşmenin önemi,
yeni nesil kooperatifçilik,

TÜİK açıkladı, Türkiye’nin
Ocak-Temmuz buğday
dış ticaret karnesi belli
oldu. Geçen yıl OcakTemmuz dönemi buğday
ithalatı 3,2 milyon tondan,
2019 yılında %34 artışla
4,3 milyon tona çıktı.
Ödediğimiz döviz ise 690
milyon dolardan %59 artışla
1,1 milyar dolara yükseldi.
Döviz karşısında değer
kaybeden TL üzerinden
ise ödememiz 2,8 milyar
TL’den %111 artışla 5,9
milyar TL’ye yükseldi. 2019
yılında çiftçiye bitkisel
üretim ve hayvancılık dâhil
yapılacak destekleme
ödemesi 16,1 milyar TL
iken, yılın ilk yedi ayında
sadece buğday ithalatına
ödenen dövizin TL karşılığı 6
milyar TL’ye yaklaştı. Sorun
un sanayicilerinin kullandığı
buğday değil, buğday
üreticisinin kazanamadığı
için boş bıraktığı tarlaların
sayısının artması. Sadece
bu tarlaların tekrar
buğdayla buluşması
halinde ithalatımızın
çok üzerinde buğday
üretmemiz mümkün.
Tercihler üretimden değil
ithalattan yana kullanılınca
sadece döviz kaybetmekle
kalınmıyor, tarım eğitimi
almış ve sayıları her geçen
gün artan gençlerimizin işsiz
kalmalarına da yol açıyor,
kırsal alan boşalıyor. Ne
“Milli Tarım” ne de “Tarımda
Milli Birlik” projesi istiyoruz.
Üretimi hedefleyen, ithalat
yerine ihracat yapan,
çiftçisini ve tüketicisini mutlu
eden, gençlerine istihdam
alanları açan, çalışanlarına
insanca yaşayabilecek
ücretler sağlayan politikalar
ve bunları başarabilecek
kapasitede yöneticiler ve
politikacılar istiyoruz.
Çiftçinin en önemli sorunu
girdi maliyetlerinin ve
sulamada kullandığı elektrik
ücretlerinin yüksekliği,
ürününü satış fiyatının
düşüklüğü. Geçen yıl

mazot fiyatındaki artış
%30’un üzerini görürken,
yem fiyatları %50’nin,
tarım ilacı %70’in, gübre
fiyatlarındaki artış ise
%100’ün üzerini gördü. Bu
yıl da bu kadar hızlı olmasa
da artış yine devam
ediyor. Çiftçinin üretimde
kullandığı girdilerdeki
fiyat artışı enflasyonun
birkaç kat üzerinde
olmasına karşın enflasyonu
tetiklediği gerekçesiyle
çiftçinin ürününü satış
fiyatı sürekli baskılanarak
çoğu zaman enflasyonun
altında kalıyor, enflasyonu
nadiren yakalasa da
girdi fiyatlarındaki artışı
yakalaması mümkün değil.
Bu da çiftçinin her geçen yıl
alım gücünün gerilemesine,
fakirleşmesine, üretimden
vazgeçmesine ve kırsal
alanı terk etmesine neden
oluyor. Fakirleşen çiftçi
ürününü artırmak için yaptığı
sulamada kullandığı elektrik
borcunu ödeyemediğinden
icralık oluyor. Tarımsal
desteklemeler için 2019
yılı bütçesinde ayrılan
kaynak 16,1 milyar TL,
ama faiz ödemeleri için
ayrılan kaynak bunun tam
7 katı kadar. Buna karşın
Ocak-Temmuz döneminde
sadece buğday, mısır,
ayçiçeği, soya, pamuk,
canlı hayvan ve kırmızı et
ithalatına ödenen 4,1 milyar
doların karşılığı 22,8 milyar
TL’dir. Tarım desteklerinde
aradığını bulamayan
çiftçi bankaların tarımsal
kredilerine yönelmiş ve kredi
kullanımı 2019 yılı Temmuz
ayı itibarıyla 109 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Bunun 4,5 milyar
TL’lik kısmını icra takibindeki
krediler oluşturmakta olup
geçen yıla göre %53
artmıştır. Devletin küçülmesi
politikaları kapsamında
devletle, fakirliği dolayısıyla

kırsal alana hizmet veren
meslek gruplarıyla bağlantısı
kopan çiftçi gelirini nasıl
arttıracağını bilemiyor,
çoğunlukla tarlasına
aynı ürünü ekiyor. Bu da
hastalık ve zararlıların
kümeleşmesine neden
olarak daha fazla tarım
ilacı kullanmasına, üretim
maliyetinin daha da
artmasına neden oluyor.
Yine bu durum topraktaki
bitki besin maddelerinin
daha hızlı kaybolmasına,
bu nedenle daha çok
gübre kullanmasına,
üretim maliyetinin ve
çevre kirliliğinin artmasına
yol açıyor. Kazanamayan
çiftçi ekipmana ve tarlasını
ıslah edecek yatırımları
yapamıyor. Yaşları yükselmiş
çiftçilerimizin büyük
bölümü kendilerinden
sonraki neslin çiftçilikle
uğraşacağını düşünmüyor
ve mevcut tarım
politikasını beğenmiyor.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK konuyu 5 Eylül 2019
tarihinde Kanal B TV’ye
değerlendirdi.
Fosiller arıların 60 milyon
yıl önce de var olduklarını
gösteriyor. Bal arıları ise
40 milyon yıl öncesine
kadar gidebiliyor. Arılar
insanlardan on milyonlarca
yıl önce de vardı. İşin özü,
arılar insanlara muhtaç
değil, ama insanlar arılara
muhtaç. Arı ölümleri
küresel ölçekte yayılıyor.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK konuyu 9 Eylül 2019
tarihinde iklim değişikliği,
tarım ilaçları, petek kalitesi,
arı ilaçları, arı besleme
ve ana arı değişimi
bağlamında Deutsche
Welle’ye değerlendirdi.
Hayvan varlığımız artıyor,
ancak et fiyatları da artıyor.
Kaba yem açığımız var. En
ucuz yem kaynağımız çayır

ve meralarımız ıslah edilip
yem bitkileri ile donatılmak
yerine amaç dışı
kullanımlara açılıyor. Fabrika
yeminde de kendimize
yeterli değiliz. Ürettiğimizden
daha fazlasını ithal
ediyoruz. Ürettiğimizin
de hammaddesi olan
mısır ve soyayı GDO’lu
olarak ithal ediyoruz. Bu
yüzden hayvancılıkta en
yüksek maliyeti oluşturan
yem fiyatları hızla artıyor.
Yaptığımız kırmızı et ve
canlı hayvan ithalatı
içerideki üretimi olumsuz
etkiliyor. Özellikle geçen yıl
yapılan kontrolsüz ithalat
dolayısıyla besici kesim
zamanı gelen hayvanını
kestiremiyor ve fazladan
beslediği her geçen
gün üretim maliyetini
arttırıyor. Hayvan varlığımız
ne kadar artarsa artsın,
yem sorunu çözülmediği
sürece fiyatların artmasının
önüne geçmek mümkün
olmayacaktır. Konuyu Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
13 Eylül 2019 tarihinde
Haber Global ve Star TV’ye
değerlendirdi.
TMMOB Mimarlar Odası
Kadıköy Temsilciliği
tarafından 19 Eylül
2019 tarihinde yapılan
“İklim Krizinde Kentlerin
ve Doğanın Geleceği”
panelinde Şube Başkanımız
Ahmet ATALIK tarımın iklim
değişikliğine etkisi ve iklim
değişikliğinden etkilenen
yönleri ile çözüm önerilerini
içeren bir sunum yaptı.
Kent Dayanışmasından
Üzeyir ULUDAĞ’ın yönettiği
panelin diğer konuşmacıları
Mimarlar Odası’ndan
Mücella YAPICI, Türkiye
Ormancılar Derneğinden
Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY
ve Kuzey Ormanları
Savunmasından Hasan
IŞIKGÜN oldu.

Organik gıda üretimi son
iki yıldır geriliyor. Organik
tarım destekleme ödemesi
bir önceki yıla göre 2019
yılında %110 artışla
yapılacak. Ancak, bir önceki
yıla göre 2017 yılında
sadece %7, 2018 yılında
ise %4 artış yapıldığı dikkate
alındığında 2019 yılında
yapılan %110’luk artış pek
bir şey ifade etmiyor. Diğer
önemli bir konu ise fiyatı 70
TL’ye dayanan sarımsak.
TÜİK verilerine göre üretici
sarımsağı 8 TL’den satıyor,
ama tüketici neredeyse 10
kat artışla ürüne ulaşabiliyor.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK her iki konuda 20
Eylül 2019 tarihinde Kanal
B TV’ye değerlendirmede
bulundu.
Şube II. Başkanımız
Muharrem AKSOY, 20 Eylül
2019 tarihinde İstanbul
Üniversitesi Su Bilimleri
Fakültesi akademik yılı
açılışına katılarak ODA
çalışmalarımız, iklim
değişikliği kapsamında
suyun ve su ürünleri
üretiminin geleceği ve
önemi konusunda bilgiler
verdi.
Şubemiz tarafından 1922 Eylül 2019 tarihlerinde
düzenlenen Bilirkişilik
Temel Eğitimi Marmara
Üniversitesinden Dr. Öğretim
Üyesi Seniha DAL ve Şube
II. Başkanımız Muharrem
AKSOY tarafından verildi.
Şube Yönetim Kurulu
Üyemiz Murat KAPIKIRAN 24
Eylül 2019 tarihinde konuk
olduğu Kanal B TV «Söz
İstanbul’da» programında
ülke tarımımızın genel
değerlendirmesi
kapsamında üretimdeki
gerileme, ithalat bağımlılığı,
amaç dışı arazi kullanımı,
ekosistem tahribatı
konularında bilgiler verdi.
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TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası Danışma Kurulu
Toplantısı 20-22 Eylül
2019 tarihlerinde Bolu
İl Temsilciliğimizin
ev sahipliğinde
yapıldı. Sektörün ve
meslektaşlarımızın
sorunlarının tartışıldığı
toplantıya Şube Başkanımız
Ahmet ATALIK ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Murat
KAPIKIRAN katıldı.
Gerçeğe aykırı beyanla
haksız bir şekilde tarım
desteği alan bir işletme,
tespitinden sonra 5 yıl
süreyle tüm tarımsal
desteklemelerden
men edilir. Ancak,
Bakanlığın bünyesindeki
sistemlerin birbirine bağlı
olmaması nedeniyle
hak etmediği destekleri
alan işletmeler olduğu
gibi ne kadar miktarın
geri tahsil edilebildiği de
belirlenemiyor. İyi tarım
(kontrol ve denetime
tabi) uygulamalarında
üreticilerin 1000-2000
kişi bir araya gelerek
sertifika almalarından
dolayı izlenebilirlik ve
stok takibi yeterince
yapılamadığından
konvansiyonel (kontrol
ve denetim dışı) ürünler
sertifikalı gibi satılabiliyor.
Bu yola başvuranlar haksız
kazanç elde ederken
tüketicinin yanıltılma riski
büyük. Organik tarım daha
da yaygınlaştırılabilmesi
amacıyla özellikle
destekleniyor. Ancak
verilen desteğin kontrol
ve sertifikasyon kuruluşuna
mı gittiği yoksa organik
tarımın geliştirilebilmesi
amacıyla üreticinin elinde
mi kaldığına dair bir etki
değerlendirmesi yok.
Sayıştay Raporu ile ortaya
konan eksiklikleri Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
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30 Eylül 2019 tarihinde Fox
TV’ye değerlendirdi.
TükoDer Sinop Şubesi ile
Sinop Belediye Başkanlığı
tarafından 5 Ekim 2019
tarihinde gerçekleştirilen
Tohumdan Sofraya Gıda
Güvenliği Panel/Forum’una
YK Üyemiz Murat KAPIKIRAN
katılarak Şubemizin
görüşlerini aktardı. TükoDer
Sinop Şb. Bşk. Neslihan
ŞAHİN ile Sinop Belediye
Bşk. Barış AYHAN’ın açılış
konuşması ile başlayan ve
moderatörlüğünü TükoDer
Sinop Şb. YK Üyesi Yaşar
EREN’in yaptığı etkinliğin
diğer konuşmacıları Tüdef
Gn. Bşk. Vekili Sinan VARGI,
TükoDer Gn. Bşk. Aziz KOÇAL
ve Sinop Tarım Tohum Şb.
Md. Yakup YÜZBAŞI oldu.
Küresel tohum pazarının
%67’si sadece 4 çok uluslu
şirketin (ÇUŞ) elinde. Tarım
ilacı pazarının %70’i 4 ÇUŞ,
gübre pazarının %18’i
5 ÇUŞ, tarım makinaları
pazarının %41’i 5 ÇUŞ, tahıl
ticaretinin %90’ı 4 ÇUŞ’in
elinde. Yaklaşık 45 milyar
dolarlık tohum pazarında
Türkiye 750 milyon dolarla
büyük bir pazar. Ülkemizde
900’ün üzerinde tohum
şirketi var. Bunların %93’ü
yerli sermayeli şirket
olmasına karşın pazar payı
sadece %51’dir. Yabancı
ve yerli-yabancı ortaklı
şirketlerin sayısı toplamda
%7 olmasına karşın
pazar payları %49’dur.
Gerek dünyada gerekse
ülkemizde tohum pazarı
ÇUŞ’lerin egemenliğinde.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK konuyu 7 Ekim 2019
tarihinde CnnTürk TV’de
Cem SEYMEN’in hazırlayıp
sunduğu A’dan Z’ye
programında değerlendirdi.
Tarımsal desteklerde
aradığını bulamayan çiftçi

bankaların tarım kredilerine
yöneliyor. BDDK verilerine
göre Temmuz 2018’de 100
milyar TL’yi aşan bankaların
verdiği tarım kredisi, Nisan
2019’dan bu yana 108
milyar TL’de sabitlenmiş
durumda. Buna karşın
takibe düşen kredi miktarı
Ocak 2018’den günümüze
%84, geçen yılın aynı
dönemine göre %54 artış
göstererek 4,7 milyar TL’ye
ulaştı. Çiftçi bankaların
tarım kredilerini borçlarını
kapatmak için kullanıyor,
üretime yansımıyor. Buğday
ithalatımız yılın sekiz aylık
döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre %53
arttı. Aynı şekilde ayçiçeği
ithalatındaki artış %51, mısır
ithalatındaki artış %40. Bu
ürünlere soya ve pamuğu
da eklediğimizde beş
bitkisel ürünün ithalatına
geçen yılın ilk sekiz
ayında 3,6 milyar dolar
ödemişken, bu yılın aynı
dönemimde 4,1 milyar
dolar ödedik. TL karşılığı ise
23 milyar TL. Oysa 2019 yılı
için bitkisel ve hayvansal
üretime verilecek tarım
desteği 16,1 milyar TL. Bu
tablo çiftçimizi üretimden
uzaklaştırıyor, tarım arazileri
boş kalıyor. Tabloyu tersine
çevirmek için çiftçiyi
kooperatif çatı altında
birleştirecek, pazarlama
kanallarını kolaylaştıracak
ve son noktada para
kazanmasını sağlayacak
bir tarım politikasının hayata
geçirilmesi gerekiyor. Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
konuyu 13 Ekim 2019
tarihinde Kanal B TV’ye
yorumladı.
“Tarım, Gıda ve SosyalDayanışmacı Ekonomi
Türkiye/Fransa” panelimiz
15 Ekim 2019 tarihinde Barış
Manço Kültür Merkezi’nde
yapıldı. Moderatörlüğünü

yönetim kurulu üyemiz
Fatma Koçak COŞKUNER’in
yaptığı panelde yönetim
kurulu üyemiz Murat
KAPIKIRAN “Türkiye
Tarımında Kooperatifçilik
ve Sorunları”, Galatasaray
Üniversitesi’nden Yrd. Doç.
Dr. Olivier GAJAC ve Bora
BAYRAK “Fransa’da SosyalDayanışmacı Ekonomi:
Üretici Kooperatiflerinden
Çağdaş İnisiyatiflere” konulu
sunum yaptı.
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından
16 Ekim 2019 tarihinde
gerçekleştirilen «Halk Süt»
dağıtım programına katıldık.
İstanbul Gıda Günleri
etkinlikleri kapsamında Şişli
Kent Konseyi tarafından
18 Ekim 2019 tarihinde
Perpa AVM’de düzenlenen
şenlikte stant açarak
yayınlarımızdan dağıttık.
Şişli Belediye Başkanlığı ve
Şişli Kent Konseyi tarafından
17 Ekim 2019 tarihinde
Perpa Ticaret Merkezinde
düzenlenen “Doğal Üret,
Doğal Beslen, Sağlıklı Yaşa”
panelinde Yönetim Kurulu
Üyemiz Murat KAPIKIRAN
sunum yaptı. Panelin diğer
konuşmacıları Gıda Müh.
Odası İst. Şb. Bşk Zafer
ŞENYURT, Çiftçi Sendikaları
Konfederasyonu Genel
Bşk. Abdullah AYSU, Ekoder
Bşk. Arca ATAY ve Tire Süt
Kooperatifi Bşk. Mahmut
ESKİYÖRÜK oldu.
İstanbul Gıda Günleri
kapsamında Kadıköy
Kent Konseyi’nin Özgürlük
Parkı’nda 19 Ekim 2019
tarihinde düzenlediği 3.
Gıda Şenliği’nde stant açtık.
Kadıköy 3. Gıda Şenliği
kapsamında 19 Ekim
2019 tarihinde Özgürlük
Parkı’nda düzenlenen
“Doyuran ama Beslemeyen
Gıdalar” paneline katılan

Yönetim Kurulu Üyemiz
Murat KAPIKIRAN sunum
yaptı. Hüseyin VARIŞ’ın
moderatörlüğünü yaptığı
panelin diğer konuşmacıları
Gıda Müh. Od. YKÜ Özgür
KAYA, Veteriner Hek. Derneği
İst. Temsilcisi Kemal KUTLAY,
iç hastalıkları uzmanı Prof Dr
Osman ERK, gazeteci yazar
Gürkan AKGÜNEŞ ve gıda
dedektifi Musa ÖZSOY oldu.
TMMOB Gıda Müh. Odası
İst. Şb. tarafından 19 Ekim
2019 tarihinde Kozyatağı
Kültür Merkezi’nde
düzenlenen “Gıda
Güvenliği Ekseninde Meslek
Disiplinlerinin Rolü” paneline
katılan Yönetim Kurulu
Üyemiz Murat KAPIKIRAN
Şubemizin görüşlerini
aktardı. Gıda Müh. Odası
İst. Şb. Bşk. Zafer ŞENYURT’un
moderatörlüğünü üstlendiği
panelin diğer konuşmacıları
Kimya Müh. Odası İst. Şb.
Bşk. Selin TOP ile İstanbul
Veteriner Hekimler Odası
Bşk. Prof Dr Murat ARSLAN
oldu.
Yönetim Kurulu Üyemiz
Murat KAPIKIRAN, 22 Ekim
2019 günü Artı TV’de konuk
olduğu “Ekonomi Politik”
programında değiştirilen
tarımsal destekleme modeli
ile 2020 tarım bütçesini
değerlendirdi.
Kadıköy İskele Meydanında
28 Ekim 2019 tarihinde
düzenlenen Cumhuriyet
Bayramı resepsiyonuna
katılım sağladık. Yaşasın
Cumhuriyet.
Dünyada 2018 yılı verilerine
göre 3.8 milyar kg tarım
ilacı kullanılıyor. Tutarı 58
milyar USD. Türkiye’de 59
milyon kg kullanılıyor ve
tutarı 2.5 milyar TL. Dekar
başına kullanım miktarlarının
gram düzeyinde olması
bu miktarların ne kadar
fazla olduğunu gösteriyor.
Türkiye’de 2 kg/dk ortalama
tüketim var. Endüstriyel
üretimin yoğun olduğu
bölgelerimizde 3 kg/dk’ı
bulabiliyor. TÜİK verileri
ile firmaların yıllık satışları
toplamları arasında
uyumsuzluk var. Bu da
merdiven altı ve kayıt
dışılığın göstergesidir. En

yaygın olanı 2. Dünya
Savaşı’nda sinir gazı
olarak kullanıldığı bilinen
organofosfatlardır.
Alzhemer ve parkinsona
yol açtıgı bilimsel olarak
ispatlanmıştır. Türkiye’de
70 den fazla ekonomik
öneme sahip kültür bitkisi
yetişiyor. 500 civarında
bitki hastalığı, zararlı ve
yabani ot var. Pestisitler
endüstriyel ve konvansiyonel
üretimde denetimsiz olarak
kullanılıyor. Gübre satışında
bilginin ureticiye aktarımını
sağlayacak teknik eleman
çalıştırma zorunluluğu
aranmamaktadır. Türkiye’de
7147 ilaç gübre satış
bayisinin %77’sinde ziraat
mühendisi çalışmaktadır.
Bazı bölgelerde ruhsatsız
satış noktaları dahi
mevcuttur. Meyvelerin
hava ile temasını kesip
raf ömrünü uzatmak ve iyi
görünümünü sağlamak için
kullanılan mumlama da bile
merdiven altı üretim var.
İçeriğinde sağlıga zararlı
petro kimya ürünlerinin
varlığı tespit edildi. Sebze ve
meyvelerde kimyasal ilaç,
gübre ve hormon kullanımı,
bunların nasıl anlaşılacağı
ve mumlama işleminin ne
olduğu, nasıl anlaşılacağı,
tüketicilerin alırken ve
tüketirken nelere dikkat
edip, nasıl temizlemeleri
gerektiğine dair bilgileri ve
en iyi yolun mevsiminde
ve organik ekolojik ürünleri
tüketmek olduğunu,
güvendiğiniz üretici ve
satış noktalarından temin
ederek sosyal dayanışma
ağları oluşturmak gerektiği
konularını Yönetim Kurulu
Üyemiz Murat KAPIKIRAN 1
Kasım 2019 tarihinde CNN
Türk TV’ye değerlendirdi.
Üç ilde yaşanan 200’e
yakın zehirlenme vakasının
Sağlık Bakanlığı ve Tarım
ve Orman Bakanlığı
tarafından ıspanak bitkisine
bağlanması üzerine TMMOB
Ziraat, Gıda ve Kimya
Mühendisleri Odası İstanbul
Şubeleri olarak 7 Kasım
2019 tarihinde “Yaşanılan
Ispanak Tüketiminden
Kaynaklı Gıda Zehirlenmeleri
Özelinde Gıda Güvenliği

Sorunları ve Çözüm
Önerileri” konulu basın
açıklaması yapıldı.
Şubemiz tarafından 19
Kasım 2019 tarihinde Barış
Manço Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen “Organik
Tarım” panelinde İstanbul
Üniversitesi Su Bilimleri
Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Devrim MEMİŞ ve
Namık Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi öğretim
üyesi Levent ARIN karasal
ve denizel «Organik Tarım”ın
irdelenmesi ihtiyacına
yönelik paylaşımlarda
bulundu.
Emek, barış ve demokrasi
güçleri tarafından 8 Aralık
2019 tarihinde Bakırköy’de
düzenlenen “İnsanca
Yaşamak İstiyoruz” mitingine
TMMOB örgütlülüğü
içerisinde katıldık. Mitingde
vergi adaletsizliği, elektriksu-doğalgaz vergileri,
emekçilerden alınan gelir
vergisi, temel tüketim
mallarına yapılan zamlar,
işsizlik fonu, KHK ve OHAL
uygulamaları gibi konular
öne çıkarıldı.
İBB Başkan Danışmanlığı
ve İSYÖN Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevlerini
yürüten önceki ODA
Başkanlarımızdan Gökhan
GÜNAYDIN’ı 9 Aralık 2019
tarihinde makamında
ziyaret eden yönetim
kurulumuz başarı dileklerini
ve desteklerini iletti.
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Muhtarlıklar
ve Gıda Daire Başkanlığı
görevini yürüten Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK’ı
9 Aralık 2019 tarihinde
makamında ziyaret eden
yönetim kurulumuz başarı
dileklerini ve desteklerini
iletti.
İSYÖN Su Ürünleri Hali
İşletme Müdürlüğü
görevine başlayan Şube
II. Başkanımız Muharrem
AKSOY’u 9 Aralık 2019
tarihinde makamında
ziyaret eden yönetim
kurulumuz başarı dileklerini
ve desteklerini iletti.

İZMİR
Şubemiz 28. Dönem III.
Danışma Kurulu Toplantısı
27 Ağustos 2019 Salı günü,
Şube binamızda gerçekleşti.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu, geçtiğimiz günlerde
İzmir’de gerçekleşen orman
yangınlarına ilişkin olarak
28 Ağustos 2019 tarihinde,
Şube Lokalimizde bir basın
toplantısı gerçekleştirdi.
Açıklamada, İzmir’de
çıkan orman yangınlarında
toplam 6 bin 500 hektar
alan ile 30 hektar dikili tarım
arazisinin tahrip olduğu
belirtildi.
İzmir Şubemiz “Geleneksel
Emekliler Güz Buluşması” 17
Eylül 2019 Salı günü Şube
Lokalimizde gerçekleşti.
İzmir Şube’miz, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ZMO-Genç üyesi
öğrencilerimiz 2019 - 2020
Dönemi Bölüm Temsilcileri
seçimini 3 Ekim 2019
tarihinde gerçekleştirdi.
ZMO- GENÇ üyesi
öğrencilerimizin oyları
sonucu; Seda ÖZDEŞ - Tarım
Ekonomisi Bölümü, Dilan
SİNANMIŞ - Süt Teknolojisi
Bölümü, Ertuğrul ŞEN Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü, Begümsu TARHAN Bitki Koruma Bölümü, Berhat
ÇEVİK- Tarla Bitkileri Bölümü,
Nejla MİRCAN - Bahçe
Bitkileri Bölümü, Elcan KURT
- Tarım Makinaları Bölümü,
Muhammed ALAGÖZ Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümü, Derya EROLZootekni Bölümü Temsilci
olarak belirlendi.
16 Ekim 2019 tarihinde,
“16 Ekim Dünya Gıda
Günü” nedeniyle TMMOB
İzmir İl Koordinasyon Kurulu
tarafından Şubemizde
düzenlenen basın
açıklaması; TMMOB Gıda
Mühendisleri Odası,
TMMOB Kimya Mühendisleri
Odası ve TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası
ortak açıklaması olarak
gerçekleşti.
18 Ekim 2019 tarihinde,
İzmir Şube Yönetim
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Mühendisleri olarak doğa
ile bütünleşmenin tüm
güzelliklerini yaşadık.

Müh. Erman TUTUMLU’nun
katkıları ile gerçekleşti.

Kurulu Üyelerimiz, Genel
Başkanımız Özden
GÜNGÖR’ün başkanlığında,
İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç SOYER’i
makamında ziyaret ettiler.
Aşağıdaki konu başlıkları
ile ilgili detaylı bilgi
notunu paylaşılarak görüş
alışverişinde bulundular.
Bilgi Notu
1. Seçim bildirgesinde
yer alan Tarım Üniversitesi
olgunlaşmaya ve
tartışılmaya ihtiyaç
duymaktadır.
Meslektaşlarımız ve
akademik çevrelerce
bilgi talebinde bulunulan
konuyla ilgili çok iyi bir
planlama ve uygulama
modeli oluşturulması,
2. Tarıma ve çiftçiye verdiği
destekler ile tüm Türkiye’de
adından söz edilen İzmir
Büyükşehir Belediyesinin,
İmar planları da dâhil
olmak üzere tarımsal ve
tarım dışı projelerinizde
ciddi bir altlık olan, doğru
karar verme yönünde
yardımcı olacak, Belediye
bünyenizde bulunan ancak
verimli olarak kullanılmayan
veri tabanını güncelleyerek,
tarımsal üretim ve işletme
envanterini genişletmesi,
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3. Tarım arazilerinin talan
edilmesinin yeni bir yolu
olan, yasaya uygun
olmayan şekilde ifrazların
yapıldığı, vatandaşa yazlıkkırevi olarak pazarlanan ve
haksız rant ve kazançların
elde edildiği “Hobi
Bahçeleri” ile mücadele
edilmesi,
4. Üretici Pazaryerlerinin
yasal altlığının oluşturularak,
kontrollü ve planlı bir şekilde
yaygınlaştırılması,
5. Tohum Takas Şenliklerinde
takasa konu olan tohumların
kontrol edilerek izlenmesi,
etkinliklerin belirli bir norm
ve ilkeler çerçevesinde
organize edilmesi,
6. Tarımsal uygulamaların
yapıldığı Belediyeniz
Birimlerinde Ziraat
Mühendislerinin
görevlendirilmesi,
bünyenizdeki Ziraat
Mühendisi unvanına sahip
personelden mesleklerini
icra edebilecekleri
birimlerde faydalanılması
7. Tarım sektöründe yatırım
yapacak yeni girişimcilere
yönelik bilgilendirme
çalışmalarının yapılması
İzmir Şubemiz de, Temel
Bilirkişilik Eğitimleri 3-6
Ekim 2019 ve 17-20
Ekim 2019 tarihlerinde
olmak üzere iki dönem
olarak düzenlendi. Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR
ve Şube Başkanımız Kurtuluş
BİNGÖL’ün açılış konuşmaları
ile başlayan eğitimlerimiz,
eğitmenlerimiz Dr. Av. Ayşe
Gülin GÜRALP ve Zir.Yük.

21 Ekim 2019 tarihinde,
TMMOB Mühendislik ve
Mimarlık Haftası nedeniyle
TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu (İKK) tarafından
bir kokteyl düzenlenirken,
kokteylde İzmir Büyükşehir
Belediyesi ile TMMOB’ye
bağlı odaların İzmir
şubeleri arasında bir işbirliği
protokolü de imzalandı.
Protokolü Şubemiz adına
II. Başkanımız Ela DALÇAM
imzalandı.
24 Ekim 2019 tarihinde,
Ege Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi’nde ODA’mız
tanıtımına Yönetim Kurulu
Üyeleri Yıldız DEMİREL ve
Ekim ÖZAL katıldı.
25 Ekim 2019 tarihinde,
TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu’nun “Kent Suçları”
haritasını kamuoyuyla
paylaştığı toplantıya Şube
II. Başkanımız Ela DALÇAM
katıldı.
İzmir Şube Yönetim Kurulu
Sayman Üyemiz Mine
PAKKANER tarafından ZMOGenç üyesi öğrencilerimize
“budama” konusunda
eğitim 26-27 Ekim 2019
tarihlerinde verildi.
26 Ekim 2019 tarihinde,
“Geleneksel ZMO-Genç
Ekim Buluşması” Şube
Yönetim Kurulu Sayman
Üyemiz Mine PAKKANER
ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Umut SUZAN’ın açılış
konuşmalarıyla başladı.
İzmir Şube olarak
üyelerimizle 27 Ekim 2019
tarihinde Urla Demircili
mevkiinde üyemiz Adil
SAĞ’ın rehberliğinde
yaptığımız doğa
yürüyüşü kapsamında
hem Cumhuriyet
Bayramı’nı coşku ile
kutlamanın hem de Ziraat

Şubemiz, Temel Bilirkişilik
Eğitimini 7-10 Kasım 2019
tarihlerinde düzenlendi.
Yönetim Kurulu Üyemiz
Dr. Tevfik TÜRK’ün açılış
konuşmalarıyla başlayan
eğitimimiz eğitmenlerimiz
Dr. Av. Ayşe Gülin GÜRALP
ve Zir.Yük.Müh. Erman
TUTUMLU’nun katkıları ile
gerçekleşti.
Şubemiz, 72.Grup Biyosidal
Eğitimi’ni 22-23-24
Kasım 2019 tarihlerinde
gerçekleştirdi.
Şubemizde ZMO-Genç İzmir
üyelerine yönelik olarak
30 Kasım 2019 tarihinde,
Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.
Hakan ÇAKICI tarafından
“Toprak Analiz Sonuçları
Yorumlama ve Gübreleme
Önerileri Eğitimi” verildi.
5 Aralık Dünya Toprak
Günü nedeniyle, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Toprak Bölümü tarafından
düzenlenen “Toprak
Hayattır” panelinde İzmir
Şube İkinci Başkanımız
Ela DALÇAM, ODA’mız
adına toprak konusundaki
görüşlerimizi sunarak
panelistlerden Menemenli
Çiftçi Bahri TUFAN’a katılım
plaketini takdim etti.

KAHRAMANMARAŞ

27 Ağustos 2019 tarihinde,
ODA II. Başkanımız ve
Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Cem ÖZKAN, Bursa
Şube Başkanımız ve Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Erkan YASLIOĞLU ile KSÜ
Ziraat Fakültesi Biyosistem
Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan DEĞİRMENCİ
Kahramanmaraş Şubemizi
ziyaret ettiler.
Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Özgür SAĞLAM
yürütücülüğünde, KSÜ
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Ali Arda IŞIKBER
danışmanlığında TÜBİTAK
1512 Teknogirişim Projesi
kapsamında merkezi
Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Teknopark’ında
bulunan Entoteam Arge Tic.
Ltd. Şti. Kahramanmaraş
Şubesi hizmete girdi. 8
yıllık bir Ar-Ge çalışmasının
ürünü olarak DEMITE ve
DETECH adında 2 marka
geliştirildi ve bu ürünlerin
tanıtımı yapıldı. Ürün tanıtım
programı KSÜ Rektör

Yardımcısı Prof.Dr. Kadir
SALTALI, KSÜ Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. Cafer
GENCOĞLAN, II. Başkanımız
Prof.Dr. Cem ÖZKAN, ZMO
Bursa Şube Başkanımız
Doç.Dr. Erkan YASLIOĞLU,
ZMO Kahramanmaraş
Şube Başkanımız Doç.Dr.
Ziya DUMLUPINAR, Toprak
Mahsulleri Ofisi Müdürü
Yusuf KOÇYIĞIT ve farklı
üniversitelerden öğretim
üyelerinin katılımlarıyla
28 Ağustos 2019
tarihinde gerçekleştirildi.
II. Başkanımız Prof.Dr.
Cem ÖZKAN; “Meslektaş
olarak, akademisyen
olarak, bir çevreci
olarak arkadaşlarıma
teşekkür etmek istiyorum.
TÜBİTAK dan yaklaşık 5
bin meslektaşımız bu
projeyi aldı. Ancak bu tür
projelerde firmaların yüzde
98’i kapanır. Fakat burada
bir rekor kırıldı, daha projenin
ilk altı ayında fabrika kurup,
üretim yapıp, patent alıp
ve buraya kadar geldiler.
Girişimci, dönmeyen
çarkları döner hale
getirmektir. Bugün tarımda
çarklar dönmüyor. Bir hoca
üretim yapar mı? Yapar!
Yapmak zorunda neden
derseniz, 100 Liralık bir
ürünü yurtdışına satıyorsanız,
80 Liralık girdiyi dışardan
alıyorsunuz. Tohum, gübre,
ilaç, mazot dışardan,
teknoloji dışardan. Geriye
20 Lira kalıyor. Dolayısı ile
biz hocalar, gençlere örnek
olmak, sanayici ile işbirliği
yapmak için üretimin içine
girmek zorundayız” dedi.
Afşin-Elbistan Termik
Santrallerine yeni kömür
sahalarının önünü açmak
için bölgenin en önemli
su kaynaklarından birisi
olan Hurman Çayı’nın
tünel ve beton kanal ile
yatağının değiştirilmesine

Kahramanmaraş
Şube’mizden tepki geldi.
2 Eylül 2019 tarihinde,
Kahramanmaraş Şube
Başkanımız Doç.Dr. Ziya
DUMLUPINAR, su kaynakları
bu şekilde kurutulursa
Türkiye’nin en verimli
topraklarından birisine sahip
olan Elbistan Ovasında
tarımın biteceğine dikkat
çekti. DUMLUPINAR,
açıklamasında şu ifadelere
yerdi: “Bu projenin hayata
geçirilmesi ile Hurman
çayı önce kapalı tünel
daha sonra da açık beton
kanal ile İnciköy, Kangal,
Yazıbelen, Kuşkayası,
Karahüyük, Izgın, Yapraklı
ve Güvercinlik gibi tarımsal
potansiyeli çok yüksek
mahalleler by-pass edilerek
Esence mahallesinden
Göksun çayına dökülecektir.
Bu bölgenin susuzlaştırılması
başta tarımsal desen
olmak üzere, iklim ve
ekolojiye çok olumsuz
etkiler oluşturacaktır. Bütün
bunların yanında, Hurman
çayında yaşam süren balık
türleri ve diğer canlıların da
artık olmayacağını bilmek
oldukça üzüntü vericidir.
Kömür sahalarının yeraltı
sularının drene edilmesi,
belki enerji firmalarının
işlerini kolaylaştıracaktır,
ya da başka bir deyişle
daha az masrafla kömür
çıkarılacaktır ama olayın
çevre faktörünü ihmal
edersek, görmezden
gelirsek, gelecek nesillerin
hakkını gasp etmiş oluruz.
Su kaynaklarımız da,
tarımsal üretim de en az
enerji sektörü kadar hatta
çok daha fazla önemlidir.
Türkiye’nin uzun vadede
yatırım yapması gereken
konular sürdürülebilir
tarım ve yenilenebilir
enerjidir. Çaylarımızı,
derelerimizi, yeraltı sularımızı

kurutmadan, doğayı tahrip
etmeden tarım yapmalıyız
ve enerji üretmeliyiz.
Yetkilileri bu anlamda bir kez
daha düşünmeye davet
ediyorum” dedi.
23 Ekim 2019 tarihinde,
Kahramanmaraş ZMOGenç Başkanımız Onur
KUL, büyük bir başarı ile
yürüttüğü görevini mezun
olması nedeniyle yeni
Başkan Merve DAĞ’a
devretti.
31 Ekim 2019 tarihinde,
Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi, İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü,
Ticaret ve Sanayi Odası,
işbirliğiyle düzenlenen
‘5’inci Kahramanmaraş
Tarım Gıda ve Hayvancılık
Fuarı’, Kahramanmaraş
Fuar Merkezi’nde (KAFUM)
düzenlenen törenle açıldı.
31 Ekim-3 Kasım tarihleri
arasında açık kalan
fuarda tarım makineleri ve
hayvancılık, sera, sulama
sistemleri, tohumculuk,
fidancılık, peyzaj ve organik
tarım alanında faaliyet
gösteren firmalar stant açtı.
Fuarda; Kahramanmaraş
Şube’miz, Kahraman
Kadınlar Kooperatifi, Öğün
Bulgur&Bakliyat, Kubata
Traktörleri, Karbasan
Zeytin Yağı Fabrikası ve
Sur Tavukçuluk tarafından
açılan stantlar büyük ilgi

53

gördü.
9 Kasım 2019 tarihinde,
Zehir soluyan Afşin ve
Elbistan halkı için tüm
siyasileri göreve çağıran
Kahramanmaraş Şube
Başkanımız Doç.Dr. Ziya
Dumlupınar; “Bu katlanılabilir
ve sürdürülebilir değildir.
İnsan hayatı her şeyin
üzerindedir” dedi. Tüm
yetkilileri göreve davet
eden DUMLUPINAR, sosyal
medya hesabından; “Afşin
ve Elbistan ilçemizdeki
bu çevre felaketi aynı
zamanda çok önemli bir
halk sağlığı sorunudur.
İlçe Kaymakamlıklarını,
Belediye Başkanlarını,
İktidarı, muhalefeti bütün
siyasi partileri, siyasetçileri,
muhtarları ve sivil toplum
kuruluşlarını vatandaşımızın
zehir solumasının önüne
geçilmesi için gerekli
adımları atmaya davet
ediyoruz. Bu katlanılabilir,
sürdürülebilir değildir. İnsan
hayatı her şeyin üzerindedir.
Artık bir şeyler yapılması
gerekmektedir” ifadelerinin
yer aldığı paylaşımda
bulundu.
23 Kasım 2019 tarihinde,
Termik Santrallerin
bacalarına filtre takma
yükümlülüklerini 2.5
yıl erteleyen kanun
maddesinin Meclis Genel
Kurulunda AK Parti ve MHP
Milletvekillerinin oyları ile
yasalaşmasından sonra
Kahramanmaraş Şube
Başkanımız Doç.Dr. Ziya
DUMLUPINAR konu ile ilgili
basın açıklaması yaptı.
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Başkan DUMLUPINAR,
açıklamasında gelinen
noktada Afşin-Elbistan
bölgesinde artık yaşam
şartlarının ortadan kalktığını
hava kirliliğinin artık
içinden çıkılmaz bir hâl
aldığını, sadece insanların
havasının kirlenmediğini,
su kaynaklarının, tarım
alanlarının da olumsuz
etkilendiğini söyledi.
Bölgenin önemli bir yol
ayrımında olunduğunu,
ya insan sağlığı, çevre ve
tarımın seçileceği, ya da
kömür, kanser ve elektriğin
seçileceğini belirten
DUMLUPINAR; “Hurman
Çayı Projesi! ile de artık
çemberin iyice daraldığını,
kömür havzasının üzerine
yeni kurulması plânlanan
sayısı onlara ulaşacak
termik santraller ve kömürün
daha kolay çıkarılması için
susuzlaştırılan bir ova söz
konusu” dedi. DUMLUPINAR,
dünyanın her yerinde
artık insan hayatına ve
doğaya zarar vermeyen
yöntemlerle enerji
üretildiğini, yaşanılabilir bir
çevre için yenilenebilir enerji
ve sürdürülebilir tarımın artık
olmazsa olmaz olduğunu
da vurgulayarak, “Elektrik
enerjisinin bölgenin tarıma
elverişsiz arazileri üzerine
kurulacak rüzgâr ve güneş
enerjisi santralleri ile de
karşılanabileceğini böylelikle
hem tarım arazilerimizin
korunacağı hem su
kaynaklarımızın ezelden
beri nazlı nazlı akışının
devam edeceği hem de
çevre sorunlarının ortadan
kalkacağını” söyledi.
DUMLUPINAR, insan kullanımı
için üretilen bir enerjinin,
insanları kanser etmesine
göz yumulmasının çok
ciddi bir çelişki olduğunu,
Elbistan Ovasının tarım ve
su kaynakları ile de ciddi

katma değer ürettiğini ve
sürdürülebilir olduğu için
termik santralden daha
faydalı olduğunu da
sözlerine ekledi. Başkan
DUMLUPINAR sözlerini
“Yaşanılabilir çevre,
yenilenebilir enerji ve
sürdürülebilir tarım” diyerek
bitirdi.
26 Kasım 2019
tarihinde, ZMO- GENÇ
Kahramanmaraş
Başkanımız ve çalışma
arkadaşları KSÜ Ziraat
Fakültesi’nde stant açarak
fakültemiz öğrencilerini,
Ziraat Mühendisleri ODA’mız
hakkında bilgilendirdi.

KONYA
ODA’mızın 46. Dönem
Danışma Kurulu Toplantısı
20-22 Eylül 2019 tarihlerinde
Bolu İl Temsilciliğimiz ev
sahipliğinde düzenlendi.
Toplantıya Konya Şube
Başkanımız Süleyman SOYLU
ve Yönetim Kurulu Sayman
Üyemiz Süleyman Yavuz
İLGÜN katıldı.
8 Eylül 2019 tarihinde, uzun
süren uğraşlar sonucu
Coğrafi İşaretli Ürün Belgesi
alan Beyşehir Akçabelen
Çetmi Fasulyesi’nin
tanıtımının yapıldığı ve
altıncısı düzenlenen
Fasulye Festivali’ne katıldık.
Yöresel ürünlerimizi katma
değeri yüksek bir şekilde
değerlendirmek için yapılan
çalışmada, Akçabelenli
üreticilerimiz pişirdiği fasulye
yemeklerini ikram etti.
Konya Şubemiz, bölge
tarımına her zaman destek
olan TOBB Borsalar Konsey
Başkanı ve Konya Ticaret
Borsası Başkanı Hüseyin
ÇEVİK’i makamında ziyaret
ederek, bölgemizin tarımsal
konuları üzerine sohbet
ettiler.
Konya Şube olarak
Tarım Kredi Kooperatifleri
Konya Bölge Müdürlüğü
görevine atanan Mücahit
ASALIOĞLU’nu ziyaret
ederek yeni görevinde
başarı dileklerimizi ilettik ve
bölgemizin tarımsal konuları

üzerine değerlendirmelerde
bulunduk.
KOP BKİ İdaresi’nin maddi
desteği ile Meram İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüğü
tarafından yürütülen ve
Meram Ziraat Odası’nın
proje ortağı olduğu
“Meram’ın Altın Tanesi
Projesi” nin tarla günü
etkinliğine katıldık. Kuru
tarım alanları için katma
değeri yüksek alternatif bir
ürün olan susam tarımında
verimli yeni çeşitler ve
yetiştiricilikte mekanizasyon
imkânları konusunda
önemli katkılar sunan
projede emeği geçen tüm
paydaşları tebrik ederiz.
Konya Şube Başkanımız
Süleyman SOYLU, Basınçlı
Sulama Sanayicileri Derneği
(BASUSAD)’nin ev sahipliği
yaptığı “Sulamanın Dünü
Bugünü Geleceği” konulu
panele katıldı.
Konya Şubemiz 5 Kasım
2019 Salı günü, ziraat
fakültesi öğrencilerine
yönelik olarak “Mesleği
tanımak ve mezun
olduktan sonra kamu ve
özel sektörde karşılaşacak
fırsatlar hakkında bilgi sahibi
olmak” konulu bir toplantı
düzenledi. Öğrencilerin
yoğun ilgi gösterdiği
bilgilendirme toplantısı,
Konya Şube Başkanımız
Süleyman SOYLU’nun
Ziraat Mühendisleri Odası
ve Ziraat Mühendislerinin
Görev ve Yetkilerine İlişkin
Tüzük hakkında bilgi
vermesi ile başladı. Konya
Şube Başkanımız, kamu
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ve özel sektör temsilcileri
ve konusunda uzman
başarılı ziraat mühendisi
konuşmacılar, mesleki
deneyimlerini ve meslekte
iyi bir kariyer için önerilerini
paylaşarak öğrencileri
bilgilendirdiler.
“Bitki Koruma Ürünlerinin
Toptan ve Perakende
Satılması ve Depolanması”
hakkındaki yönetmelik
değişikliği ile ilgili toplantıya
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz
Mustafa KILINÇ, Tarım ve
Orman Bakan Yardımcısı
Fatih METİN, Gıda Kontrol
Genel Müdür Yardımcısı
Harun SEÇKİN, Gıda Kontrol
Daire Başkanı Ümit BAHÇE,
Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR ve diğer şube
başkanları katıldı. Toplantının
oldukça verimli geçtiğini
ileten KILINÇ, yönetmelik ile
ilgili değişiklikleri kapsayan
çalışmaları Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın iki hafta
içerisinde bildireceğini
belirtti.
Bilirkişilik Kanunu gereği
bilirkişilerin almak zorunda
oldukları Bilirkişilik Temel
Eğitimi konusunda
ODA’mız Eğitim Kuruluşu
olarak yetki almıştır. Bu
yetki doğrultusunda, 1518 Kasım 2019 tarihleri
arasında Konya Şube Eğitim

Salonu’nda 21 kişiden
oluşan grubun eğitimleri
gerçekleştirildi. Eğitimlerimiz
Adalet Bakanlığınca
görevlendirilen Necmettin
Erbakan Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyeleri
ve Şube Eğiticilerimiz
tarafından verilmektedir.
KONTV de yayınlanan
“Düzlem” programında
“Konya tarımını” konuştuk.
Konya Şubemiz 18 Kasım
2019 tarihinde, kargo
ve posta iletişimleri için
Konya PTT Başmüdürlüğü
ile anlaşma imzaladı.
Anlaşmaya göre, Şubemize
özel hazırlanan pullarla
kargo ve posta iletişimleri
sağlanacaktır.
S.S. Konya Bölgesi Sulama
Kooperatifleri Birliği’nin
6-10 Aralık 2019 tarihleri
arasında düzenlediği
yıllık değerlendirme
toplantısına katıldık.
Toplantıda S.Ü. Ziraat
Fakültesi hocalarımızla
birlikte 2019 bitkisel üretim
yılında yaşanan sorunlar
ve çözüm önerileri üzerine
sunumlarımızı yaptık.
Konya Şubemiz ve
Dünyagöz Hastanesi
arasında yapılan indirim
sözleşmesi 11 Aralık 2019
tarihinde güncellendi.
Sözleşmeye göre
üyelerimize ve 1. derecede
yakınlarına yapılan indirim
oranları; muayene %25,
tetkik %20, lazer ameliyat
%10, genel ameliyat %10,
özellikli ameliyat %10 olarak
belirlendi.

10 Eylül 2019 tarihinde,
Tarım Kredi Kooperatifi 13.
Bölge Birliği Müdürlüğü’ne
Bölge Müdürü olarak
atanan Yusuf KARABATAK
ve Bölge Müdür Yardımcısı
meslektaşımız Erdinç
DİŞOĞLU’na Malatya Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. Ziyarette ayrıca
Tarım Kredi Kooperatifi
bünyesinde görev yapan
meslektaşlarımızda
ziyaret edilerek çalışma
şartları, özlük hakları ve
genel tarımsal konularda
istişarelerde bulunuldu.
20-22 Eylül 2019
tarihlerinde, Bolu İl
Temsilciliğimizin ev
sahipliğinde düzenlenen
46. Dönem Danışma Kurulu
Toplantısı’na Malatya Şube
Başkanımız Fevzi ÇİÇEK ve
Şube Başkan Yardımcısı
Kadir ÖZTÜRK katılarak
genel tarım politikaları,
meslektaşlarımızın özlük
hakları, çalışma şartları,
istihdam, ilimizdeki
genel durum ve benzeri
konularda görüş- öneriler
sundu.
10-13 Ekim 2019
tarihlerinde, Malatya
Şubemiz bilirkişilik hizmeti
yapmak isteyenlerin
kanunen katılmak zorunda
olduğu “Bilirkişilik Temel
Eğitimi” düzenlendi. Eğitime
çoğunluğu meslektaşlarımız
olmak üzere toplam 15
kursiyer katıldı.
16 Ekim 2019 tarihinde,
ilimizde faaliyet gösteren
yazılı, görsel ve internet
basın yayında “Dünya Gıda
Günü” nedeni ile Şube
Başkanımız tarafından bir
basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasında özetle;
“Gıda İsrafa” üzerinde

durulmuş, gıda üretim,
tüketim, sağlıklı gıdaya
erişim ile gıda israfına
dikkat çekilmiştir. Ayrıca
adil bir gıda dağılımı ve
gıdaya erişim hakkının
olabilmesi için; üretici
doğru yöntemlerle
desteklenip, üretim
süreçlerinde tutulmaya
çalışılmalı, tarımsal ARGE’ye daha fazla yatırım
yapılmalı, tarımsal ürün
planlaması yapılarak
israf önlenmeli, toprağı
işlemede aile işletmelerine
öncelik verilmesi, sağlıklı ve
sürdürülebilir beslenmeyi
herkes için ulaşılabilir kılmak
adına açlığın, yokluğun ve
yoksulluğun son bulduğu,
hakça adil bir paylaşımın
olduğu, korkulardan,
kaygılardan uzak, güvenli,
sağlıklı, savaşsız, sınıfsız ve
sömürüsüz bir dünya özlemi
temennisi ile ifade edildi.
17 Ekim 2019 tarihinde,
ilimizde faaliyet gösteren
Kayısı Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü ev sahipliğinde
birçok araştırma enstitüsü
ile üniversitenin katılımı ile
düzenlenen “Toprak İşleme
ve Doğrudan Ekim” konulu
çalıştaya ODA’mız adına
Fevzi ÇİÇEK katıldı.
18 Ekim 2019 tarihinde,
İlimiz Kale ilçesi Belediye
Başkanı Murat KOCA ve
Meclis üyeleri ile birlikte
Malatya Şubemize ziyarette
bulundular. Malatya Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimizin
hazır bulunduğu ziyarette,
Şube Başkanımız Fevzi
ÇİÇEK ziyaretten dolayı
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hakkında geniş kapsamlı
teknik bilgiler verilerek
durumun değerlendirilmesi
yapıldı.

Şubemiz tarafından bilirkişilik
hizmeti yapmak isteyenlerin
kanunen katılmak zorunda
olduğu “Bilirkişilik Temel
Eğitimi” düzenlendi. Eğitime
çoğunluğu meslektaşlarımız
olmak üzere toplam 15
kursiyer katıldı.

memnun olduklarını dile
getirdi. Ziyaret sırasında,
Kale ilçesi imar planları
başta olmak üzere tarım
alanlarının korunması ve
tarımsal üretim potansiyeli
hakkında istişarelerde
bulunarak fikir alış verişinde
bulundular.
19 Ekim 2019 tarihinde,
Malatya’da faaliyet
gösteren Malatya
Söz Gazetesi ile Şube
Başkanımız Fevzi ÇİÇEK
bir röportaj yaptı. ÇİÇEK,
ilimiz ve bölgemizde
yaygın yetiştiriciliği yapılan
başta kayısı olmak üzere
muhtelif tarım ürünlerindeki
sonbahar bakımı, yapılması
gerekenler ve tavsiyeleri
içeren açıklamalar yaptı.
24 Ekim 2019 tarihinde,
ilimizde uzun yıllar
Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı yapan ve ilimiz
için kanat önderi olan
Haydar KARADUMAN’ın
vefatı ve Malatya
Gazeteciler Cemiyeti
Yönetimi’nin yeni görevi
devralması nedeni ile taziye
ve hayırlı olsun ziyareti
gerçekleştirildi. Ziyarette
ayrıca genel sorunlar ve
ODA’mız görüşleri ifade
edildi.
24 Ekim 2019 tarihinde,
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Turgut Özal Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanlığı görevine
atanan Prof.Dr. Hakan
YILDIRIM’a Malatya Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. Önümüzdeki
dönemde fakülte-oda
ilişkileri ve faaliyetleri
konularında fikir paylaşımı
yapıldı.
31 Ekim 2019 tarihinde,
MATÖV tarafından
düzenlenen gençlerimiz ve
öğrencilerimizin geleceğine
yönelik düzenlenen istişare
toplantısına, ODA’mız adına
Şube Başkanımız Fevzi
ÇİÇEK katılım sağlayarak
ODA’mız fikirlerini beyan etti.
1 Kasım 2019 tarihinde,
Malatya Turgut Özal
Üniversitesi tarafından
düzenlenen “Gençlik
ve Geleceğimiz” konu
konferansa Şube Başkanımız
Fevzi ÇİÇEK katıldı.
1 Kasım 2019 tarihinde,
genel fikir ve tavsiyesi Şube
Başkanımız Fevzi ÇİÇEK
tarafından yapılmış olan,
Akçadağ Ziraat Odası’nın
kurmuş olduğu “kayısı
çekirdeği kurma, eleme,
kayısı kurutma ve işleme
tesisinin” açılış programına
katılım sağlandı.
2 Kasım 2019 tarihinde,
TKDK MALATYA İl
Koordinatörü Murat TUNÇ’un
misafiri olduk. İlimiz Tarımsal
yatırımlar, girişimci, çiftçi
sorunları ve çözüm önerileri
konularında fikirler paylaştık.
8-11 Kasım 2019
tarihlerinde, Malatya

20 Kasım 2019 tarihinde
Malatya’da faaliyet
gösteren yazılı ve görsel
yerel basın muhabirleri
ile Şube Başkanımız
Fevzi ÇİÇEK bir röportaj
yaptı. Röportajda
ÇİÇEK’e yöneltilen sorular
çerçevesinde içinde
bulunduğumuz dönem
itibari ile yaşanan tarımsal
kuraklık, olası etkileri, kıraç
alanlarda yoğun yetiştiriciliği
yapılan hububat üretiminin
etkilenme olasılığı, ayrıca
mevsimin uzun yıllar
ortalamasının üstünde
seyreden sıcaklık nedeni
ile meyve yetiştiriciliğinin
olası etkilenme durumları
hakkında geniş kapsamlı
teknik bilgiler verilerek
durumun değerlendirilmesi
yapıldı.
21 Kasım 2019 tarihinde,
Malatya Turgut Özal
Üniversitesi tarafından
düzenlenen “Yerelden
Globale Girişimcilik Ruhu”
konulu panele Malatya
Şube Yönetimimiz katılım
sağladı.
21 Kasım 2019 tarihinde İHA
ile ER TV, Şube Başkanımız
Fevzi ÇİÇEK ile röportaj
yaptı. Röportajda içinde
bulunduğumuz dönem
itibari ile yaşanan tarımsal
kuraklık, olası etkileri, kıraç
alanlarda yoğun yetiştiriciliği
yapılan hububat üretiminin
etkilenme olasılığı, ayrıca
mevsimin uzun yıllar
ortalamasının üstünde
seyreden sıcaklık nedeni
ile meyve yetiştiriciliğinin
olası etkilenme durumları

23 Kasım 2019 tarihinde
Malatya’da faaliyet
gösteren basılı ve görsel
basın muhabirleri ile Şube
Başkanımız Fevzi ÇİÇEK
röportaj yaptı. Röportajda,
içinde bulunduğumuz
dönem itibari ile yeni bahçe
tesisinde fidan talebi,
tohum ekimi ve tohumluk
seçimi, iklim faktörleri, ürün
deseni oluşturulmasında
dikkat edilecek hususlar ve
benzeri birçok konuda teknik
bilgiler verildi. Ayrıca İlimizin
özellikle sert çekirdekli
meyvelerde karantina
kapsamında olması
nedeni ile dışarıdan ilimize
getirilecek başta meyve
fidanları olmak üzere peyzaj
amaçlı olarak getirilen
fidanlarında teminin
de azami hassasiyetin
gösterilmesi konularında
bilgiler paylaşarak kamuoyu
uyarıldı. Bu güne kadar
meyve bahçesi tesisinde
yanlış yer seçimine bağlı
olarak olması gereken ürün
kapasitemizin %50 kadarı
alabildiğimiz, kalanın emek
zaman masraf kaynak israfı
olduğu ifade edildi.
10 Aralık 2019 tarihinde,
Boğaziçi Üniversitesi ve
Malatya Büyük Şehir
Belediyesi tarafından
organize edilen Prof. Dr.
Gökhan ÖZERTAN tarafından
düzenlenen “Tarımda
Yenilikçi Yaklaşımlar”
konulu konferansa Malatya
Şube Yönetimimiz ve
meslektaşlarımız katılım
sağladı.

MANİSA

22 Ağustos 2019 tarihinde,
Manisa Ticaret Borsası
Hizmet Binasında, Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir
PAKDEMİRLİ’nin teşrifleriyle
gerçekleşen, “2019-2020
Manisa Sultani Çekirdeksiz
Üzümü Sezonu” nun
açılışı ve “Geleneksel İlk
Çekirdeksiz Kuru Üzüm
Töreni” ne, Manisa Şube

II. Başkanımız Dr. Selçuk
KARABAT ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Dr. M. Edip KÖYLÜ
katıldı.
28 Ağustos 2019 Çarşamba
günü gerçekleşen,
Manisa Ticaret Borsası,
Geleneksel Ürünler ve
Coğrafi İşaretler Derneği
(GÜCİSDER) işbirliğinde,
Manisa Sultani Çekirdeksiz
Üzümü ve Sektörünün
tüm paydaşlarının ve
alanında uzman kuruluşların
davet edilmesiyle, marka
yönetiminin yeniden
şekillenmesine süratle
başlanması ve Avrupa Birliği
İşaret Tescili süreciyle ilgili
yol haritasının belirlenmesi
temelinde, “Manisa’nın
geleceğinde Manisa
Sultani Çekirdeksiz Üzümü
ve Coğrafi İşaret Tescili ile
Güncellenmesi Çalıştayı”
na Manisa Şube Başkanımız
Müjgan ŞENAY katılım
sağladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı
etkinlikleri kapsamında
Vali Ahmet DENİZ’in ev
sahipliğinde, Manisa Polis
Evi’nde verilen resepsiyona
Şube Başkanımız Müjgan
ŞENAY ile Y. Yönetim Kurulu
Üyemiz Yılmaz USTA katıldı.
Spil Dağı Milli Park Alanı’nda
bulunan ve patlatma
yöntemiyle çalışan taş
ocağı işletmesinin, çevre
köylerde ve Manisa
ovasındaki tarım alanlarına
zararlı olduğu tespit
edilen ve faaliyetlerinin
durdurulması gerekliliğine
yönelik TMMOB bağlı Oda
yetkililerinin oluşturduğu
teknik heyetin bölgede
yaptığı incelemelere 21
Eylül 2019 tarihinde katıldık.
ODA’mızın Danışma
Kurulu Toplantısı 20-22
Eylül 2019 tarihlerinde
Bolu İl Temsilciliğimizin
ev sahipliğinde
yapıldı. Sektörün ve
meslektaşlarımızın
sorunlarının tartışıldığı
toplantıya Şube Başkanımız
Müjgan ŞENAY ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Sema
DÖNGEL katıldı.
25 Eylül 2019 tarihinde,
Şube Başkanımız Müjgan
ŞENAY, II. Başkanımız Dr.

Selçuk KARABAT, Yönetim
Kurulu Üyemiz Sema
DÖNGEL, Manisa Vali
Yardımcıları; H.Volkan
KÖKSAL ve Abdullah ETİL’i
makamında ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında, ilimizin
tarım ve çevre konuları
ile ilgili görüş alışverişinde
bulundular.
30 Eylül 2019 tarihinde,
Şehzadeler Belediyesi’nin
davetiyle Manisa’da
bulunan kamu kurum
temsilcileri, siyasiler ve
meslek odalarının STK
yöneticileri bir araya
geldi. Kahvaltılı yapılan
toplantının gündemi “Temiz
Şehzadeler” idi. Taşfabrika
Restoran’da düzenlenen
toplantıda gündem
konusu ile ilgili olarak tüm
kurumların sorun ve çözüm
önerileri sunuldu. Bir sonraki
toplantı için merkez bir
komite oluşturulmasına,
bu komitede Ziraat
Mühendisleri Odası’nın da
yer almasına karar verildi.
15 Ekim 2019 tarihinde,
Manisa Yunusemre
Belediyesi’nin daveti
üzerine, Şube Başkanımız
Müjgan ŞENAY ve Manisa
Akademik Odalar Birliği
olarak katıldığımız
toplantıda bölgenin güçlü,
zayıf yönleri ile ilgili fikir
alış verişinde bulunduk.
Ziyarette, Yunusemre
Belediye Başkanı Dr.
Mehmet ÇERÇİ ve Belediye
Başkan Yardımcısı Elif
BİNİCİ’ye Yunusemre’de
yapılanlar üzerine görüş ve
önerilerimizi sunduk.
6 Kasım 2019 tarihinde, 7
Kasım 2019 Bakanlık ziyareti
öncesi ilaç bayileri ile
Akhisar Ticaret Odası’nda
yapılan toplantıya, Şube
Yönetim Kurulu Üyemiz
İbrahim DEMRAN katıldı.
Destekleyici kuruluşlar
arasında olduğumuz ve
Manisa Belediyesi Fuar

Merkezi’nde 7-10 Kasım
2019 tarihleri arasında bu yıl
13.sü organize edilen Tekno
Tarım 2019 Fuarı’na katılım
sağladık.

5 Eylül 2019 tarihinde
Kilis İl Temsilcimiz Güven
ÖZDEMİR, Şube Başkanımız
Deniz GÜRBÜZ ve II.
Başkanımız İbrahim ARICI’yı
ziyaret etti.

MERSİN

13 Eylül 2019 tarihinde
Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR, II. Başkanımız
Prof. Dr. Cem ÖZKAN,
Adana Büyükşehir Belediyesi
Tarım ve Hayvancılık Daire
Başkanı Deda BÜYÜKÖZTÜRK
ve Meslektaşımız Saim
İNCE, Şube Başkanımız
Deniz GÜRBÜZ ve Şube II.
Başkanımız İbrahim ARICI’yı
ziyaret ettiler.

28 Ağustos 2019 tarihinde,
Mersin Şubemiz ile
Ramada Otel arasında
bir indirim anlaşması
yapıldı. Anlaşmaya göre
üyelerim, SPA (tümü
dahil), restaurant (yemek,
kahvaltı), konaklama (otel),
organizasyonlar (toplu
yemek, düğün, doğum
günü vs.) indirimli olarak
yararlanabilecekler.
16-18 Ekim 2019 tarihinde
yapılacak olan Interfresh
27 Ağustos 2019 tarihinde
Mersin’de yapılan
tanıtım toplantısına Şube
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ
ve II. Başkanımız İbrahim
ARICI katıldı.

13 Eylül 2019 tarihinde
Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR, II. Başkanımız
Prof. Dr. Cem ÖZKAN, Şube
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ,

30 Ağustos 2019
tarihinde, Mersin Valiliği
tarafından düzenlenen
Zafer Bayramının 97. Yılı
münasebetiyle verilen 30
Ağustos Zafer Bayramı
Resepsiyonu’na Şube
Başkanımız Deniz GÜRBÜZ
katıldı.
3 Eylül 2019 tarihinde,
Erdemli Ziraat Odası
Başkanı Rasim ŞAHİN’i,
Şube Başkanımız Deniz
GÜRBÜZ ziyaret etti. Ziyaret
sırasında Mersin’de ortak
olarak yapılacak olan
“Tarım Politikaları Konferansı”
hakkında bilgi alışverişinde
bulundular.
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Üyelerimiz; Tuba CİNGÖZ ve
Tarık ÖNCÜ katılım sağladı.

ve Geleceği Konferansı”
na konuşmacı olarak,
İzmir Büyükşehir Belediyesi
önceki dönem başkanı
Aziz KOCAOĞLU, Tire Süt
Kooperatifi Başkanı Mahmut
ESKİYÖRÜK, Tarım Yazarı
Ali Ekber YILDIRIM, Türkiye
Tohumcular Birliği Başkanı
Savaş AKÇAN ve üretici
Mehmet YALTIR katıldılar.
28 Eylül 2019 tarihinde,
Mersin Şubemiz ve Çevre
Mühendisleri Odası arasında
dostluk maçı yapıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi
Tarım ve Hayvancılık Daire
Başkanı Deda BÜYÜKÖZTÜRK,
meslektaşımız Saim İNCE
ile birlikte Mezitli Belediye
Başkanı Neşet TARHAN’a
nezaket ziyaretinde
bulunup, çocuk hobi
bahçesi açılışına katıldılar.
13 Eylül 2019 tarihinde
Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR, II. Başkanımız
Prof.Dr. Cem ÖZKAN,
Mersin Şube Başkanımız
Deniz GÜRBÜZ, Adana
Büyükşehir Belediyesi Tarım
ve Hayvancılık Hizmetler
Daire Başkanı Hasan Deda
BÜYÜKÖZTÜRK ve Ziraat
Mühendisi Saim İNCE Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap SEÇER’e nezaket
ziyaretinde bulundular.
20-22 Eylül 2019
tarihlerinde, Bolu İl
Temsilciliğimizin ev
sahipliğinde düzenlenen,
ODA’mızın 46.Dönem
Danışma Kurulu Toplantısı’na
Mersin Şube II. Başkanımız
İbrahim ARICI katıldı.
28 Eylül 2019 tarihinde
Mersin Büyükşehir Belediyesi,
Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası, Akdeniz İhracatçı
Birlikleri, Mersin Akdeniz
Ziraat Odası ve Mersin
Şubemiz tarafından
ortaklaşa düzenlenen
“Türkiye Tarım Politikaları
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8 Ekim 2019 tarihinde,
Eski devlet Bakanı Ayfer
YILMAZ, Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimizi ziyaret
etti. Ziyaret sırasında, tarım
hakkında bilgi alışverişinde
bulundular.
12 Ekim 2019 tarihinde,
Tarım Kredi Kooperatifleri
Mersin Bölge Müdürlüğü
görevine getirilen Caner
ÇELEBİ’ye, Şube Başkanımız
Deniz GÜRBÜZ, II. Başkanımız
İbrahim ARICI, Üyelerimiz;
Ayşegül SELÇUK ve
Savaş ALTAY hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu. Ziyaret
sırasında Mersin tarımı ve
mesleki konularda görüş
alışverişleri yaptılar.
23 Ekim 2019 tarihinde,
1-3 Kasım 2019 tarihleri
arasında gerçekleşecek
7. Uluslararası Mersin
Narenciye Festivali’nin
tanıtım toplantısı yapıldı.
Şube’miz adına Başkan
Deniz GÜRBÜZ ve II. Başkan
İbrahim ARICI katılım
sağladı.

SAMSUN

14 Eylül 2019 Cumartesi
günü, Atakum Belediyesi Yalı
Cafe de yapılan Atakum
Kent Konseyi Toplantısı’na
Şube’mizi temsilen Yönetim
Kurulu Üyemiz Eylem OKTAY
katılım sağladı. Yapılan
toplantıda Yönetim Kurulu

Üyemiz Eylem OKTAY
Atakum Kent Konseyi
Yürütme Kurulu’na seçildi.
TMMOB Samsun İl
Koordinasyon Kurulu
(İKK) tarafından TMMOB
Samsun Mimarlar Odası
Samsun Şubesi’nde 19
Eylül 2019 Perşembe günü
“Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü”
nedeniyle yapılan basın
açıklamasına, Şubemizi
temsilen Şube II. Başkanımız
Muharrem SÖKMEN,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz;
Tarık ÖNCÜ ve Eylem OKTAY
katılım sağladı.
ODA’mızın, 46.Dönem
Danışma Kurulu; Yönetim
Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu
Üyeleri, Denetleme Kurulu
Üyeleri, önceki dönemler
ODA başkanları, şube
başkanları ve bazı il
temsilciliklerinin katılımı ile
20-22 Eylül tarihlerinde
Bolu da yapıldı. Toplantıya
Şubemizi temsilen Şube
Başkanımız Tekin KARA ve
Yönetim Kurulu Sayman
Üyemiz Tarık ÖNCÜ katılım
sağladı.
25-29 Eylül 2019 tarihleri
arasında, TÜYAP tarafından
organize edilen “Samsun 5.
Tarım Fuarı” n da Samsun
Şube olarak stant açtık.
9 Ekim 2019 tarihinde,
Çarşamba’da yapılan
Biyokütle Santraline
HAYIR toplantısına Şube
Başkanımız Tekin KARA,
II. Başkanımız Muharrem
SÖKMEN ve önceki dönem
Şube Başkanlarımızdan
Hayati TOSUN katılım
sağladı. Şube Başkanımız
Tekin KARA, Biyokütle Santrali
ile ilgili olarak Şubemiz
görüşlerini açıkladı.
Samsun’da Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
tarafından düzenlenen
“Yemeklik Mantar
Kongresi”ne Yönetim Kurulu

9 Ekim 2019 Çarşamba
günü, Atakum İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüğü
personelini ve İlçe Müdürü
Yener GÜNAY’ı ziyaret
ettik. Samsun ve Atakum
ilçemizdeki tarımsal yapıyı
konuştuk. Standımıza
fuar ziyaretçileri yoğun
ilgi gösterdi. Ziyaretçilerin
çalışmalarımız hakkında
bilmek istedikleri mesleki
her türlü konu katılımcılara
aktarıldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi bünyesinde
oluşan ZMO-Genç Samsun
yönetimi ilk çalışmasını 7-11
Ekim 2019 tarihleri arasında
Ziraat Fakültesi’nde masa
(stant) kurarak gerçekleştirdi.
Fakültedeki öğrencilere
ZMO ve ZMO-Genç
hakkında bilgilendirme
yaparak yeni üye kayıtları
gerçekleştirdiler. Ziraat
Fakültesi öğrencilerinin
masaya yoğun ilgisi
gözlendi. Öğretim üyeleri ve
Ziraat Fakültesi personelinin
de yakın ilgisi belirlendi.
Çalışmalarda her türlü
katkıyı veren Ziraat Fakültesi
yönetimine ve özellikle
fakülte sekreteri Murat TOK’a
katkılarından dolayı teşekkür
ederiz.
ZMO-Genç ve yeni kayıt
yaptıran Ziraat Fakültesi
öğrencileri, 12 Ekim 2019

tarihinde Şube binamızda
tanışma ve tanıtım toplantısı
yaptı. ZMO Samsun
Şube Yönetimi ile tanışan
öğrencilerimiz, kendi
oluşturdukları programla,
tanıtım ve tanışma
çalışması yaptı. Toplantı,
küçük çaplı bir kokteyl ile
sona erdi.
9 Ekim 2019 Çarşamba
günü, Atakum İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüğü
personelini ve İlçe Müdürü
Yener GÜNAY’ı ziyaret
ettik. Samsun ve Atakum
ilçemizdeki tarımsal yapıyı
konuştuk.
17 Ekim 2019 Perşembe
günü, Şube Başkanımız Tekin
KARA ve Yönetim Kurulu
Sayman Üyemiz Tarık ÖNCÜ,
Atakum Belediyesi Başkan
Yardımcısı Şeref AYDIN’ı
Ziraat Mühendisleri Odası
olarak ziyaret etti. Ziyaret
sırasında Atakum da tarımla
ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu ve ileri ki
günlerde ortak projeler
yapma kararı alındı.
26 Ekim 2019 Cumartesi
günü, ZMO-Genç Samsun
olarak ilk teknik gezimizi
düzenledik. Soğuk hava
deposunda meyvelerin
nasıl taze kalabildiğini,
limon paketlenmesini ve
meyvelerin sarartılmasını
gözlemleme şansını
yakaladık. Akkurt Gıda
Tarım Besicilik işletmesine
ilgilerinden dolayı ZMOGenç ailesi olarak teşekkür
ediyoruz.
Ulusal Kurtuluşumuzun 100.
yılında, Cumhuriyetimiz
96. yaşında, Cumhuriyet
Bayramı’mız kutlu olsun.
Ziraat Mühendisleri Odası
Samsun Şube Yönetim
Kurulu ve üyelerimizle birlikte
Ata’mızın Anıtı’ndaydık.
Yaşasın Cumhuriyet.
6 Kasım 2019 Çarşamba
günü, Şube Başkanımız
Tekin KARA, II. Başkanımız
Muharrem SÖKMEN,
Yönetim Kurulu Sayman
Üyemiz Tarık ÖNCÜ,
Tuba CİNGÖZ, Murat
İYİGÜN ve Eylem OKTAY
Atakum Belediyesi Başkanı
Cemil DEVECİ ‘yi Ziraat
Mühendisleri Odası olarak

ziyaret etti. Ziyaret sırasında
Atakum da tarımla
ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu ve ileri ki
günlerde ortak projeler
yapma kararı alındı.
4 Aralık 2019 Çarşamba
günü, Cumhuriyet Anadolu
Lisesi’nde meslek tanıtımı
konulu davete Şubemizi
temsilen Şube Başkanımız
Tekin KARA katılım sağladı.
6-7 Aralık 2019 tarihlerinde
Samsun Bölge Bilirkişilik
Kurulu Başkanlığı ve
Samsun Akademik
Meslek Örgütleri Birlikteliği
ile birlikte düzenlenen
Bilirkişilik Sempozyumu’na
Şube Başkanımız Tekin
KARA moderatör olarak
ve önceki dönem
Şube Başkanlarımızdan
Murat AKAR konuşmacı
olarak katılım sağladı.
Sempozyuma katkılarından
dolayı Murat AKAR’a
teşekkür plaketi ve belgesi,
Şube Başkanımız Tekin KARA
ve II. Başkan Muharrem
SÖKMEN tarafından takdim
edildi.
13 Aralık 2019 Cuma günü,
19 Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Mavi Salonda
ZMO-Genç Samsun
öğrenci üyelerimiz “Ziraat
Mühendislerinin Özel
Sektörde İş İmkanları”
konulu konferans düzenledi.
Konferansa önceki dönem
Şube Başkanımız Hayati
TOSUN konuşmacı olarak
katıldı. Konferansa Şube
Başkanımız Tekin KARA, II.
Başkan Muharrem SÖKMEN,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz;
Tarık ÖNCÜ ve Tuba
CİNGÖZ katılım sağladı.
Çarşamba Ovası’na
kurulması planlanan
Samsun-Çarşamba
Biyokütle Enerji Santrali’nin
(BES) yerinin yanlış olduğu
ve faaliyete geçtiği
andan itibaren Karadeniz
Bölgesi’ndeki tarımı

bitireceği kaydedildi.
Santralin ayrıca, bölgedeki
su kaynaklarına da zarar
vereceği bildirildi. Türk
Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği’ne (TMMOB)
bağlı Kimya Mühendisleri
Odası(KMO) Samsun Şube
Başkanı Osman Nuri PİLGİR,
Samsun Şube Başkanımız
Tekin KARA ve önceki
dönem Samsun Şube
Başkanımız Hayati TOSUN,
Samsun’un Çarşamba
ilçesine kurulması
planlanan SamsunÇarşamba Biyokütle Enerji
Santrali’ni(BES) Gazete
Gerçek’e değerlendirdi.
Osman Nuri PİLGİR
santralin yerinin yanlış
olduğunu vurgularken, Tekin
KARA santralin faaliyete
geçtiğinde bölgedeki tarımı
öldüreceğini savundu.
Hayati TOSUN ise santralin
günlük bin beşyüz yon
su kullanımına ihtiyaç
duyacağı ve bu suyun
kullanımı ile bölgedeki
su kaynaklarının ciddi
zarar göreceğini kaydetti.
Hayati TOSUN, “Çarşamba
Ovası’na kurulması
planlanan santralde özü
itibariyle kullanılacak yakıt
kaynağı hayvansal, bitkisel,
orman ve diğer sanayi
atıklarından oluşacaktır.
Burada niyet sorgusu
yapacak olursak, söz
konusu yakıt kaynağının
bölgede yeteri kadarıyla
olmadığını görüyoruz.
Santralin günlük yakıt
ihtiyacı 630 tondur ve
bu ihtiyacı karşılamanın
imkanı yok» şeklinde
konuştu. Şube Başkanımız
Tekin KARA ise «Söz konusu

santral yatırım kaynağı
itibariyle, kullanacağı suya
ve yakacağına kadar
Çarşamba Ovası’na
zarar verecektir. Birinci
sınıf tarım arazilerinin ve
ovalarının zarar görmesi
kabul edilemez. İnsanın
olmazsa olması gıdadır,
gıda tarımdan geçmektedir
ve bu proje de tarımı
vuracaktır. Bölgedeki tarımı
öldürecektir. Çarşamba
Ovası’na yapılacak bu
santralin ne Samsun’da
ne de bölgede yeri yoktur.
Bu santralin kesinlikle
bu alana yapılmaması
gerekmektedir. Biyokütle
enerji santrali veya
yenilenebilir enerji denilerek
santral şirin gösterilebilir
ancak işin özü itibariyle
şirin değildir. Samsun,
Karadeniz Bölgesinin
Çukurovası’dır. Böyle bir
bölgeye santral yatırımı
kesinlikle düşünülmemelidir.
Gelecek dönemde iklim
değişikliği ve ülkenin
kuzeyinden güneyine
dönüşüm yaşanacağı göz
önüne alındığında, tarımsal
envanterin son kaleleri
olan bu topraklarımızın
amaç dışı kullanılmaması
aksine üretimin daha da
artırılması gerekmektedir.
Topraklarımıza sahip
çıkmamız gerekmektedir”
ifadelerini kullandı.

59

TEKİRDAĞ

ilimiz Büyükşehir Belediye
Başkanlığı İmar Dairesi
tarafından düzenlenen
“İmar Yönetmelik Taslağı”
toplantısına katıldık. Taslak
için ODA’mız görüşlerini
bildirdik.

18 Ağustos 2019 tarihinde,
Çanakkale’de merkeze
bağlı Kirazlı Köyü Balaban
Mevkiinde altın madeni
projesi kapsamında yapılan
ağaç katliamına yönelik
olarak başlatılan “Su ve
Vicdan Nöbeti” ne katılım
sağladık. Şubemiz Yönetim
Kurulu üyeleri ve ilimizdeki
sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile birlikte nöbet
alanında ve eylemlerde
yerimizi aldık.

6 Kasım 2019 tarihinde,
ülkemizde yaşanan ıspanak
zehirlenmeleri nedeniyle,
Şube Başkanımızın Cemal
POLAT yerel bir gazeteye
konu ile ilgili olarak
açıklamalarda bulundu.
Açıklama ulusal basında da
yer aldı.

23 Ağustos 2019 tarihinde,
ilimiz TESKİ Genel Müdürü
Dr. İbrahim İÇÖZ’ü
makamında ziyarette
bulunduk. TMMOB’a bağlı
İKK Temsilcileri ile birlikte
gerçekleştirdiğimiz ziyarette
TESKİ de çalışan üyelerimizin
sorunları, çalışmaları ve
İlimizin çevresel sorunları
görüşülerek, fikir alışverişinde
bulunuldu.
23 Eylül 2019 tarihinde,
Asyaport Liman A.Ş
tarafından yapılması
planlanan ilave iskele
yapımı, beton santrali kırma
ve eleme tesisinin; yaşam
alanlarını tehdit ettiği ve
bilgilendirmenin ve proje
açıklamasının detaylarının
açıklanmamasının sıkıntılar
doğuracağı, çevre ve halk
sağlığına ciddi zararlar
vereceğini gerekçe
göstererek Şube’miz,
TMMOB’a bağlı diğer
odalar, Çevre Gönüllüleri
Derneği üyeleri ve STK
temsilcileri ile birlikte
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü önünde bir
basın açıklaması yaparak
ardından Bakanlığa iletilmek
üzere itiraz dilekçesi verdik.
28 Eylül 2019 tarihinde,
Çanakkale’de merkeze
bağlı Kirazlı Köyü Balaban
Mevkiinde altın madeni
projesi kapsamında yapılan
ağaç katliamına yönelik
olarak başlatılan “Su ve
Vicdan Nöbeti” n de
yapılan etkinlik ve büyük
mitinge destek amacıyla
katılım sağladık.
10 Ekim 2019 tarihinde,

60

7 Kasım 2019 tarihinde,
Tekirdağ Tabip Odası
Başkanlığı Hizmet
Binası’nda yapılan Trakya
Platformu Toplantısı’na
katılım sağladık. Toplantı
gündeminde bulunan
konularla ilgili olarak görüş
alışverişinde bulunduk.
8 Kasım 2019 tarihinde,
Çerkezköy ilçesinde
yapılması Planlanan ve
Çevre Şehircilik Bakanlığı
ÇED Raporu ile uygun
olduğu belirlenen “Enerji
Üretim Termik Santral
Tesisi” ile ilgili olarak
uygunluk kararının hatalı
olduğunu belirterek, bilirkişi
raporuna itiraz hakkımızı
kullanacağımızı kamuoyuyla
yerel basın aracılığıyla
paylaştık.

“10 Ekim Emek, Barış
ve Demokrasi Mitingi”
n de yaşanan “Ankara
Katliamının” yıldönümü
sebebiyle ilimizdeki
TMMOB, DİSK, KESK ve
TTB ile ortaklaşa bir basın
açıklaması düzenledik.
Basın açıklamasına
üyelerimizin yanı sıra diğer
sivil toplum kuruluşları ve
siyasi parti temsilcileri katılım
sağladı.
31 Ekim 2019 tarihinde,

13 Kasım 2019 tarihinde,
Marmaraereğlisi ilçemizde
yapılması planlanan “Islah
Organize Sanayi Bölgesi”
konusunun Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Belediye
Meclisi’nin Marmaraereğlisi’ n
de yapılacak toplantısında
görüşülmesi sebebiyle,
Çevre düzen planına
aykırılığı ve ilçede
oluşturabilecek tehditler
hakkında dikkat çekmek
amacıyla belediye binası
önünde çevre halkıyla
birlikte basın açıklaması
düzenledik.

TRABZON
Trabzon Şube Başkanımız
Cemil PEHLEVAN, 4 Eylül
2019 tarihinde Trabzon
Fındık Üreticileri Derneği
Başkanı İsmail ALBAYRAK
ile birlikte bazı fındık alım
noktalarını gezdi.
Şube Başkanımız Cemil
PEHLEVAN, 14 Eylül 2019
tarihinde yeni şube eğitim
salonumuzun hazırlık
aşamalarında birebir
katkıda bulundu.
Şubemiz tarafından 1417 Eylül 2019 tarihlerinde
Bilirkişilik Temel Eğitimi
düzenlendi.
27 Eylül 2019 tarihinde
Şubemizde, TMMOB İl
Koordinasyon Kurulu
tarafından organize edilen
Halı Saha Turnuvasına,
Şubemiz adına katılacak
takım üyeleri ile toplantı
yapıldı. Gerekli hazırlıkların
ve yapılacak faaliyetlerin
çerçevesi belirlendi.
3 Ekim 2019 tarihinde
Şube Başkanımız yaptığı
açıklamada; “Sürekli
artan dünya nüfusu ve
iklim değişikliğinden
kaynaklı olağan üstü
hava koşullarının
sonucunda ortaya
çıkan üretim azalması,
dünya gıda pazarında
önemli dalgalanmalara
neden olmaktadır. Bu
dalgalanmalara bağlı
olarak ürün fiyatları büyük
ölçüde etkilenmektedir.
Yaşanan bu dalgalanmalar
zirai üretimin hava
koşullarına bağımlılığını ve
zirai üretimde meteorolojinin
vazgeçilmezliğini bir
kez daha göstermiştir.”
İfadelerini kullandı.
16 Ekim 2019 tarihinde
Barış Pınarı Harekâtına
destek için Trabzon Sivil
Toplum Örgütleri olarak
ortak açıklama yapıldı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası’nda ve aynı anda
ülke genelinde yapılan
basın açıklamasına Ziraat
Mühendisleri Odası Trabzon
Şubesi olarak katılım
sağladık.

16 Ekim Dünya Gıda
Günü olarak kutlanması
münasebetiyle Şube
Başkanımız Cemil PEHLEVAN
bir basın açıklaması yaptı.
“Sağlıklı ve sürdürülebilir
beslenmeyi herkes için
ulaşabilir kılmak adına bu
seneki tema çerçevesinde
TMMOB Dünya Gıda Günü
Sempozyumu düzenleyicisi
Gıda, Kimya ve Ziraat
Mühendisleri Odaları
olarak ‘Sürdürülebilir Gıda
ve Tarım Ekonomi Politiği/
Güvenli Gıda’yı gündem
yaparak vurgulamak istedik”
ifadelerine yer verdi.
Şube Başkanımız Cemil
PEHLEVAN, 19 Ekim 2019
tarihinde ilimizdeki dolgu
alanları ile ilgili basın
açıklamasında bulundu.
Toprak Kanunu’na dikkat
çekerek, Trabzon sahillerinin
çoğunun tarım toprağı
ile doldurulduğunu ve bu
yanlış uygulamanın bir an
önce değişmesi gerektiğini,
dolgu alanlarında kullanılan
tarım toprağının çökmelere
neden olacağını ve ayrıca
denizde yok edici bir kirletici
görevi görerek balık üreme
alanlarının tehdit ettiğini
vurguladı.
25 Ekim 2019 tarihinde
Şube Başkanımız Cemil
PEHLEVAN yaptığı

açıklamada; ÇAYKUR’un 5
yıl önce üretime geçirdiği
sıfır kaloriyle üretilen ve
halen dünyanın ileri
düzeyde kullandığı şeker
otu Stevia Projesi’nin iflas
etmesini eleştirdi.
TZOB Başkanı Şemsi
BAYRAKTAR’ın Türk ve Suriyeli
çiftçilere yönelik tarımsal
eğitim projesinde BM, FAO
ve TZOB’un birlikte hareket
edeceğini duyurmasına
Şube Başkanımız Cemil
PEHLEVAN 28 Ekim
2019 tarihinde yaptığı
açıklamada sert yanıt verdi.
AB ve BM tarafından bu
projeyle Suriyelileri Türkiye’de
temelli tutma planı
yapıldığını belirterek “Bu 6
milyon Avro muhabbetinin
aynısıdır” dedi.
31 Ekim 2019 tarihinde
Şube Başkanımız Cemil
PEHLEVAN, “Tarımın en
önemli girdisi ve hayatın
devamı için olmazsa olmazı
tohumdur” diyerek sağlıklı
gıdanın önemine vurgu
yapan açıklamalarda
bulundu. Başkan
PEHLEVAN, “Toprağa tohum
ekmezseniz, istediğiniz
kadar gübre saçın ilaç
atın hiç ama hiç ürün elde
edemezsiniz. Ama tohum
ekerseniz gübre saçmasanız
da, ilaç atmasanız da

çok fazla olmasa da ürün
elde edebilirsiniz. İşte
bu bağlamda tohuma
sahip olanın gıdaya
sahip olacağını, gıdaya
sahip olanın da dünyayı
yöneteceğini unutmayalım.
Bir karar vermeliyiz; sağlıklı
gıda mı çok gıda mı!”
şeklinde açıklamalarını
sürdürdü.
Trabzon’un mimar,
mühendis ve şehir
plancıları 31 Ekim 2019
tarihinde basınla buluştu.
Buluşmada meslek odası
başkanları Trabzon’un
mevcut sorunları, çözüm
önerileri hakkında görüşlerini
belirterek daha yaşanabilir
Trabzon için yol haritası
belirlenmesi noktasında
fikirlerini beyan etti. Trabzon
Şube Başkanımız Cemil
PEHLEVAN, konuşmasında
Trabzon’da ekili alan
sayısının giderek azaldığına
dikkat çekerek dünya
nüfusunun 2050 yılında
açlıkla karşı karşıya
kalacağını kaydetti.
PEHLEVAN, “Dünyanın
yüzde 29.2’si kara parçası.
Dağ, tepe, çöl hepsi
içerisinde. 2050 yılında
dünya nüfusunun 11
milyar olacağı konusunda
öngörüler var. Dünya
nüfusu yüzde 29.2 kara
parçası ama bu kara
parçası nüfusu nasıl
besleyecek? Peki sonrası
ne olacak? Binaları yıkıp
tekrardan tarım sahası
mı yapacağız. Artık tarım
alanları açmak için belki de
geri dönüşüm yapmamız
gerekecek. Gıda olmazsa

yaşayamayacağız.
Protein kaynağımız olan
denizlerimizi köreltiyoruz.
Trabzon’da 114 kilometrelik
sahilimizi 88 kilometrelik
bölümünü doldurduk.
Bunların üzerinde durmamız
gerekiyor. En kolayı herhalde
deniz dolgusu” dedi.
Şubemiz tarafından 31
Ekim-03 Kasım 2019
tarihlerinde Bilirkişilik Temel
Eğitimi düzenlendi.
Şube Yönetim Kurulumuz
5 Kasım 2019 tarihinde
Gümüşhane ve Bayburt
illerindeki üyelerimizi ziyaret
ederek fikir alışverişinde
bulundular.
Şubemizce IPARD II
PROGRAMI ve TKDKEkonomik yatırımlar
kapsamında 20 saatlik
Proje hazırlama Eğitimi
düzenlendi. Üyelerimizin
ilgi gösterdiği eğitimimiz
30 Kasım 2019 tarihinde
Şube Eğitim Salonumuzda
başladı.
30 Kasım 2019 tarihinde,
kadın üyelerimizle
Şubemizde güzel bir sohbet
ortamında bir araya gelerek
mesleki konularla ilgili fikir
alış verişinde bulunduk.
2 Aralık 2019 tarihinde,
Cumhuriyet Halk Partisi
Trabzon İl Başkanı, CHP
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Trabzon, Bursa, Elazığ
ve Ankara Milletvekilleri
Şubemizi ziyaret ettiler.
Yönetim Kurulumuz ve
üyelerimizle bir araya
gelen heyet, ülke ve
bölge tarımının durumu
ve sorunları ile ilgili bilgiler
alarak değerlendirmelerde
bulundu.
12 Aralık 2019 tarihinde,
Şubemize yeni kattığımız
Eğitim Salonunun açılışını
yaptık. Genel Başkanımız
Özden GÜNGÖR’ün
katılımıyla onurlandırdığı
açılışımız, kurum müdür
ve yöneticileri, üyelerimiz,
sivil toplum örgütleri ve
özel sektör temsilcileri
gibi birçok katılımcının
eşliğinde gerçekleşti.
Kurdele kesimiyle başlayan
törende Şube Başkanımız
Cemil PEHLEVAN’ın açılış
konuşmasının ardından
KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Coşkun ERÜZ “Geçmişten
Geleceğe Trabzon”
sunumuyla bizlere şehrimiz
ile ilgili çok kıymetli bilgiler
verdi. Sunumun ardından
Genel Başkanımız
Özden GÜNGÖR Ziraat
Mühendisliği ve Türkiye
Tarımına Genel Bakış temalı
konuşmasıyla ülke tarımının
durumunu, sorunlarını
ve ODA çalışmalarımızı
konuklarımıza aktardı.
Trabzon Tarım ve Orman
İl Müdürü Cahit GÜLBAY’ın
ve katılan konuklarımızın
konuşmalarının ardından
açılış törenimiz sona erdi.
Trabzon Şubemiz, Trabzon
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Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü, Trabzon Barosu
ve Japonya Uluslararası
İş Birliği Ajansı(JICA)
tarafından ortaklaşa olarak
“İklim Değişikliğinin Doğu
Karadeniz ve Tarıma
Etkisi” konulu bir konferans
düzenlendi. 12 Aralık 2019
tarihinde, Yol İş Holiday
Otel’de düzenlenen ve İTÜ
Havacılık ve Uzay Fakültesi
Meteoroloji Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Miktad KADIOĞLU’nun
konuşmacı olarak yer
aldığı konferans geniş
bir katılımla gerçekleşti.
Program Ortaklarından
Trabzon Tarım ve Orman
İl Müdürü Cahit GÜLBAY,
Trabzon Baro Başkanı
Sibel SUİÇMEZ, Genel
Başkanımız Özden GÜNGÖR
ve JICA Türkiye Ofisi
Başkanı Takehiro YASUI’nin
açılış konuşmalarının
ardından Prof. Dr. Miktad
KADIOĞLU sunumuna
geçti. İklim Değişikliğinin
bölgemizdeki etkilerini akıcı
bir dille özetleyen ve tüm
katılımcılara hitap eden
Profesör KADIOĞLU, gerekli
önlemleri acilen almamız
gerektiğine vurgu yaptı.
Şube Yönetim Kurulumuz 16
Aralık 2019 tarihinde farklı
kurum kuruluşlarda çalışan
üyelerimizi ziyaret ederek
fikir alışverişinde bulundular.

Devam eden Toplu İş
Sözleşmesi görüşmeleri ile
ilgili olarak, Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu
Kırklareli Şubeler Platformu
tarafından Eğitim-Sen
Kırklareli Şubesinde, 20
Ağustos 2019 Salı günü
yapılan basın açıklamasına,
TMMOB Kırklareli İl
Koordinasyon Kurulu adına
katılarak destek verdik.
Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerinin uzlaşmazlıkla
sonuçlanması üzerine,
27 Ağustos 2019 Salı
günü, Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu
Kırklareli Şubeler Platformu
tarafından Eğitim-Sen
Kırklareli Şubesinde yapılan
basın açıklamasına, TMMOB
Kırklareli İl Koordinasyon
Kurulunu temsilen katılarak
destek verdik.
TMMOB Kırklareli İl
Koordinasyon Kurulu 27
Ağustos 2019 Salı günü,
odamız il temsilcisi ve
TMMOB İKK Sekreteri Dr.
Erol ÖZKAN başkanlığında
toplanarak bazı konularda
bilgilendirmelerde
bulunuldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı
nedeniyle, Kırklareli
Valiliği tarafından verilen
resepsiyona TMMOB İl
Koordinasyon Kurulu adına
odamız il temsilcisi ve
TMMOB İKK sekreteri Dr. Erol
ÖZKAN katıldı.
Kırklareli Pınarhisar ilçesi
Kaynarca beldesinde
düzenlenen “Su Festivali”
nin 30 Ağustos 2019
Cuma günü yapılan açılış
törenlerine odamız adına
davetli olarak katılım
gösterdik.
Dünya Barış Günü
nedeniyle, 1 Eylül 2019
Pazar günü, DİSK KESK
TMMOB TTB ve Tüm Emekliler
Sendikasının Kırklareli’ndeki
birimlerinin oluşturduğu
Kırklareli Emek Platformu
tarafından basına açık alan
basın açıklamasına TMMOB
ve bağlı odaları adına bir
kısım mühendis ve mimar

katılarak destek verdik.
TMMOB İKK olarak bileşeni
olduğumuz Kırklareli
Emek Platformunun 4-56 Eylül 2019 tarihlerinde
gerçekleştirilen
Kırklareli’ndeki yerel basın
ziyaretlerine TMMOB Kırklareli
İl Koordinasyon Kurulu adına
katılım sağladık. Emek
platformunun yerel basın
ziyaretlerinde Demokratik
Kitle Örgütlerinin basın
ile ilişkileri ve Kırklareli
gündemine ilişkin konularda
görüş alış verişinde
bulunuldu.
TMMOB Kırklareli İl
Koordinasyon Kurulu 4 Eylül
2019 Çarşamba günü,
ODA’mız il temsilcisi ve
TMMOB İKK Sekreteri Dr.
Erol ÖZKAN başkanlığında
toplanarak gündemindeki
konuları görüştü, 19 Eylül
Mühendis Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü
vb. gibi yaklaşan TMMOB
etkinlikleri ile ilgili kararlar
alındı.
ODA’mız il temsilcisi 13
Eylül 2019 Cuma günü
Ankara’da ODA’mızın genel
merkezini ziyaret ederek,
oda genel sekreteri ve
genel sekreter yardımcısı ile
ODA ve temsilcilik faaliyetleri
ile ilgili bazı konularda

görüşmelerde bulundu.
ODA’mız İl Temsilcisi
ve TMMOB Kırklareli İl
Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN, 14
Eylül 2019 Cumartesi günü,
Ankara’da yapılan TMMOB
İKK Sekreterleri toplantısında
katıldı.
“19 Eylül Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü”
nedeniyle, 19 Eylül 2019
Perşembe günü TMMOB
Kırklareli İl Koordinasyon
Kurulu etkinliği olarak
Kırklareli Anıt Parkta açık
alan basın açıklaması
yapıldı. Çeşitli emek
meslek örgütlerinin de
destek verdiği basın
açıklamasında, TMMOB
İKK Sekreteri ve ODA’mız İl
Temsilcisi Dr. Erol ÖZKAN’ın
yaptığı bilgilendirme amaçlı
ön giriş konuşmasının
ardından, basın açıklaması
metni İnşaat Mühendisleri
Odası Temsilci Yardımcısı
Erdem ERDİN tarafından
okunarak kamuoyu ile
paylaşıldı.
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası 46. Dönem Danışma
Kurulu Toplantısı 20-22
Eylül 2019 tarihlerinde
Bolu İl Temsilciliğimizin ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Kırklareli İl
Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN
katılarak, temsilcilik
faaliyetleri ve yaşanan bazı
sorunlarla ilgili aktarımlarda
bulundu ve toplantı
gündemi ile ilgili konularda
görüş ve önerilerini iletti.
İl Temsilciliğimiz tarafından
alınmış olan yetki
kapsamında, 3-6 Ekim
2019 tarihlerinde, iki grup
halinde dört günlük Bilirkişilik
Temel Eğitimi düzenlendi.
İki grup halinde düzenlenen
eğitimlere çeşitli meslek
gruplarından toplam
42 kursiyer katıldı. Eğitim
sonunda kursiyerlere, katılım
belgesi verildi
Kırklareli Toprak Koruma
Kurulunun 4 Ekim 2019
Cuma günü yapılan
aylık olağan toplantısına,
kuruldaki asil üyemiz olan

il temsilcimiz katıldı ve
gündeme ilişkin konularda
ODA’mız görüşlerini aktardı.
Eğitim-Sen Kırklareli
Şubesinin “5 Ekim Dünya
Öğretmenler Günü”
nedeniyle, 5 Ekim 2019
Cumartesi günü düzenlediği
kahvaltı buluşmasına
yapılan davet üzerine, İl
Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN,
TMMOB İKK ve ODA’mızı
temsilen katıldı.
DİSK Emekli-Sen Kırklareli
Şubesinin tanıtım ve
bilgilendirme amaçlı
olarak, 6 Ekim 2019 Pazar
günü düzenlediği kahvaltı
buluşmasına yapılan davet
üzerine, İl Temsilcimiz Dr. Erol
ÖZKAN, TMMOB İKK adına
katıldı.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve
Tüm Emekli-Sen Kırklareli
birimlerinin oluşturduğu
Kırklareli Emek Platformunun
çağrısı ve bazı demokratik
kitle örgütü ve siyasi parti
temsilcilerinin de katılımı ile
7 Ekim 2019 Pazartesi günü
yapılan 10 Ekim Ankara Garı
katliamı yıl dönümü ile ilgili
değerlendirme toplantısına
TMMOB İKK sekreterliğini
yürüten İl Temsilcimiz Dr. Erol
ÖZKAN bir kısım mühendis
ve mimar ile birlikte katılarak
görüş ve önerilerini iletti.
Temsilciliğimizce 7-9
Ekim 2019 tarihlerinde
düzenlenen üç günlük
Mesleki Bilirkişilik
(Kamulaştırma Bilirkişiliği)
Eğitimine 11 meslektaşımız
katıldı ve yapılan sınav
sonucunda başarılı
olarak katılım sertifikalarını
almaya hak kazandılar.
Eğitim, eğiticiler eğitimine
katılarak odamız tarafından
yetkilendirilmiş olan eğitici
meslektaşlarımız Muharrem
AKSOY ve Gürol ŞİMŞEK
tarafından verildi.
10 Ekim 2015 tarihinde,

Ankara Garı önünde
yapılan bombalı saldırı
sonucunda meydana
gelen katliamın 4. yıl
dönümünde, Kırklareli
Emek Platformu
tarafından, 10 Ekim 2019
Perşembe günü, Kırklareli
Anıt Parkta (Özgürlük
Parkı) katliam protesto
edildi ve sorumluların
cezalandırılmasını talep
eden basın açıklaması
yapıldı. Açıklamanın
sonunda, katliamda
yaşamını yitirenler
fotoğraflarına kırmızı
karanfiller bırakılarak anıldı.
Basın açıklamasından
önce bilgilendirme amaçlı
giriş konuşması TMMOB
İKK Sekreteri sıfatıyla İl
Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN
tarafından yapıldı. Basın
açıklaması ise DİSK Genel İş
Trakya Bölge Şube Başkanı
Salim ŞEN tarafından
okunarak kamuoyu ile
paylaşıldı.
TMMOB Kırklareli İl
Koordinasyon Kurulu 17
Ekim 2019 Perşembe günü
ODA’mız il temsilcisi ve
TMMOB İKK Sekreteri Dr.
Erol ÖZKAN başkanlığında
toplanarak gündemindeki
konuları görüştü. Toplantıda
17-22 Ekim Mühendislik
Mimarlık Haftasında
yapılacak etkinlik
planlandı ve Mühendis
Mimar ve Şehir Plancıları
Yerel Kurultayı ile ilgili
görüşmelerde bulunuldu
ve bu etkinlikler ile ilgili ön
çalışmalar yürütmek üzere
görevlendirmeler yapıldı.

TMMOB Mühendislik
Mimarlık Haftası nedeniyle,
21 Ekim 2019 Pazartesi
günü, Kırklareli Özgürlük ve
Demokrasi Meydanı’ndaki
Atatürk Anıtı’na TMMOB
Kırklareli İl Koordinasyon
Kurulu adına çelenk konarak
saygı duruşunda bulunuldu.
Bir kısım mühendis ve
mimarın katıldığı etkinlikte
günün anlam ve içeriğine
yönelik hazırlanmış olan
basın açıklaması, İl
Temsilcimiz ve TMMOB
Kırklareli İKK sekreteri Dr. Erol
ÖZKAN tarafından okunarak
yerel basın ve kamuoyu ile
paylaşıldı.
İl Temsilciliğimiz tarafından
düzenlenen 2019 yılı
3. Grup Bilirkişilik Temel
Eğitimi 25-28 Ekim 2019
tarihlerinde gerçekleştirildi.
Dört gün süreli eğitime
çeşitli meslek gruplarından
toplam 13 kişi katıldı. Eğitim
sonunda kursiyerlere, katılım
belgesi verildi
Kamu çalışanları açısından
taleplerinden uzak bir
şekilde sonuçlanan toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinin
arkasından, Eğitim-Sen
Kırklareli Şubesinde 1 Kasım
2019 Cuma günü EğitimSen Genel Başkanının
katılımı ile yapılan sürecin
değerlendirilmesi ve
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Trakya Kent Konseyleri
Birliği’nin 3 Kasım 2019
Pazar günü Edirne’de
yapılan olağan genel
kuruluna sunum yapmak
üzere davet edilen ZMO
İl Temsilcimiz Dr. Erol
ÖZKAN katıldı. Genel kurul
kapsamında düzenlenmiş
olan “Trakya’da Çevre Kirliliği
ve Sonuçları” panelinde, il
temsilcimiz “Çevre Kirliliğinin
Gıda Güvenliğine Etkisi”
konusunda bir sunum
gerçekleştirdi.
Kırklareli Toprak Koruma
Kurulunun 8 Kasım 2019
Cuma günü yapılan
aylık olağan toplantısına,
kuruldaki asil üyemiz olan
il temsilcimiz katıldı ve
gündeme ilişkin konularda
ODA’mız görüşlerini aktardı.
“10 Kasım Atatürk’ü Anma
Günü” nedeniyle, 10 Kasım
2019 Pazar günü Kırklareli
Özgürlük ve Demokrasi
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı
önünde düzenlenen resmi
çelenk töreninde, TMMOB
Kırklareli İl Koordinasyon
Kurulu adına anıta çelenk
koyarak saygı duruşunda
bulunduk.

bilgilendirme amaçlı
toplantıya TMMOB İKK’yı
temsilen İKK Sekreteri ve bir
kısım mühendis ve mimar
katılım sağladılar.
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TMMOB Kırklareli İl
Koordinasyon Kurulu
tarafından 19 Kasım 2019
Salı günü “Mühendis
Mimar ve Şehir Plancılarının
Sorunları ve Çözüm
Önerileri Kırklareli Yerel
Kurultayı” gerçekleştirildi.
Kurultayın açılış ve
bilgilendirme amaçlı
konuşması İl temsilcimiz
ve TMMOB İKK Sekreteri
Dr. Erol ÖZKAN tarafından
yapıldı. TMMOB’ye
bağlı çeşitli odalardan
mühendis ve mimarların
ve bazı konukların
katıldığı kurultayda divan
oluşumunun ardından
mesleki sorunlar tartışılarak
katılımcılardan gelen bazı
öneriler geliştirildi. Kurultayın
sonunda, 25-26 Nisan
2020 tarihinde Ankara’da
yapılacak merkezi kurultaya
katılacak delege listesi
hazırlandı.
TMMOB Kırklareli İKK
Sekreterliğini yürüten

ODA’mız il temsilcisi, 23
Kasım 2019 Cumartesi
günü EMO, HKMO, MMO,
GMO temsilcilerine ve bir
kısım mühendislik mimarlık
bürolarına ziyaretler
gerçekleştirerek meslek
alanlarımızla ilgili bazı
konularda görüşmelerde
bulundu.
DİSK Emekli-Sen Kırklareli
Şubesinin 24 Kasım 2019
Pazar günü yapılan 1.
Olağan Genel Kurulu’na,
TMMOB İl Koordinasyon
Kurulunu temsilen İl
Temsilcimiz ve TMMOB İKK
Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN
katıldı.
ODA’mız il temsilcisi, 24
Kasım 2019 Pazar günü
Sakatlar Derneği Kırklareli
Şubesini ziyaret ederek
yöneticiler ile sivil toplum
kuruluşlarını ve kitle
örgütlerini ilgilendiren bazı
konularda görüşmelerde
bulundu.
ODA’mız il temsilcisi Dr.
Erol ÖZKAN 23 Kasım 2019
Cumartesi günü Kırklareli
merkezdeki yerel basın
kuruluşlarından Önadım
Medya Grubu ile Zortul
Medya (Yeşilyurt gazetesi)
Grubunu, 27 Kasım 2019
Çarşamba günü de
Manşet Haber Gazetesi
bürosunu ziyaret ederek
meslek alanımızla ilgili bazı
konularda görüşmelerde
bulundu.
Kırklareli İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü’nde 2 Aralık
2019 Pazartesi günü
yapılan “Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık İl Teknik
Komitesi 2019 yılı 3. Dönem
Toplantısı” na ZMO İl
Temsilciliği adına kuruldaki
asil üyemiz olan Hüseyin
TAŞKIN katıldı ve gündemle
ilgili konularda ODA’mız
görüşlerini aktardı.
İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü’nde müdür
yardımcılığı görevine
getirilen Kırklareli İl
Temsilciliğimiz Yönetim
Kurulu Üyesi Ulaş AY’ı,
odamız il temsilciliği
adına, bazı yönetim kurulu
üyelerimizin katılımıyla, 4

Aralık 2019 Çarşamba günü
ziyaret ederek kendisini
kutladık ve başarılar diledik.
Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu’na
bağlı bazı sendikaların,
merkez yürütme kurulu
üyelerinin katılımı ile 4
Aralık 2019 Çarşamba
günü, Eğitim-Sen Kırklareli
Şubesinde yapılan ve
planlanan bölge mitingleri
ile ilgili bilgilendirmelerin
yapılarak görüşlerin alındığı
toplantıya, TMMOB İKK
adına il temsilcimiz ve bir
kısım mühendis ve mimar
katılarak katkı sağladılar.
Atatürkçü Düşünce Derneği
Kırklareli Şubesinin, yabancı
bir TV kanalında Atatürk
ile ilgili yapılan yanlış
ve saptırma bir yayın
konusunda, 9 Aralık 2019
Pazartesi günü yapılan
basın açıklamasına katılarak
destek verdik.
Tüm Emekli-Sen Kırklareli
Şubesi tarafından meclisteki
görüşmeleri devam eden
2020 yılı bütçesi ile ilgili
olarak, 13 Aralık 2019 Cuma
günü yapılan açık alan
basın açıklamasına TMMOB
Kırklareli İl Koordinasyon
Kurulu ve odalar adına bir
kısım mühendis ve mimar
katılarak destek verdik.
Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği
Kırklareli Şubesi etkinliği
olarak düzenlenen, Kırklareli
Amatör Ressamlar Derneği
Resim Sergisi’nin 13 Aralık
2019 Cumartesi günü
yapılan açılışına katıldık.
Kırklareli Kent Konseyi
Çevre Meclisi tarafından
14 Aralık 2019 Cumartesi
günü düzenlenen, “Kaya
Gazı Üretimi: Hidrolik
Kırma Sırasında Kullanılan
Kimyasalların İnsan,
Toprak ve Suya Zararları”
konulu konferansa ZMO İl
Temsilciliği ve TMMOB İKK
adına bir kısım mühendis
ve mimarlar katılarak
katkı ve destek verdik.
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dileriz.
yılında emekliye ayrılmıştı.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Hayvan YetişKÜRŞAD
ÖZCAN
tirme Bölümü
1971 yılı
mezunu
olan 6381
sicil
1963
yılı Ankara
doğumnumaralı
üyemiz
Dr.
İs- Zilu, 19 Mayıs Üniversitesi
mail Fakültesi
Hakkı ERDOĞDU,
19
raat
Tarla Bitkileri
Mayıs
2019
tarihinde
yaBölümü 1986 yılı mezunu
şamını
yitirmiştir.
Erdoğdu,
olan
12918
sicil numaralı
Türkiye
Yem
Sanayicileri
üyemiz 15 Ağustos 2019
Birliği’nin Genel
Sekreterlik
tarihinde
yaşamını
yitirgörevini
yürütmüştü.
Ailemiştir. ÖZCAN, Sakarya
sine, sevenlerine
ve tüm
Orman
Bölge Müdürlüğü
meslektaşlarımıza
baş42 No.lu Orman Kadastro
sağlığı dileriz.
Başmühendisliği’n
de,
ziraat mühendisi olarak
görev almaktaydı. AileNERMİN
PEKCANve tüm
sine,
sevenlerine
meslektaşlarımıza
2062 sicil numaralıbaşüyesağlığı
dileriz.
miz Nermin
PEKCAN yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm mesAHMET
TEKİN başsağlığı
lektaşlarımıza
dileriz.yılı Kahramanma1930
raş-Elbistan doğumlu,
Ankara Üniversitesi ZiraİBRAHİM
ÖZBEK
at
Fakültesi
Genel Zirai
Bilgiler
Bölümü
1956 yılı
1935 yılı
Kars doğumlu,
mezunu
olan 1528Ziraat
sicil
Ankara Üniversitesi
numaralı
üyemiz Ahmet
Fakültesi Zootekni
Bölümü
TEKİN
yaşamını
yitirmiştir.
1960 yılı
mezunu
olan
Ailesine,
ve
1857 sicilsevenlerine
numaralı üyetüm
meslektaşlarımıza
miz İbrahim
ÖZBEK 15
başsağlığı
Mayıs 2019dileriz.
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm mesEMİN
TURGUT başsağlığı
lektaşlarımıza
dileriz.yılı
1970
Manisa-Salihli
doğumlu,
Ege
ÜniYILMAZ
versitesi
BOLPOSTA
Ziraat Fa1938 yılı
kültesi Tarımsal Yapılar ve
Erzurum doğumlu, Atatürk
Sulama Bölümü 1994 yılı
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
mezunu olan 19961 sicil
Zirai Ekonomi Bölümü
numaralı üyemiz Emin
1965 yılı mezunu olan
TURGUT yaşamını yitirmiştir.
3912 sicil numaralı üyeAilesine, sevenlerine ve
miz Yılmaz BOLPOSTA, 16
tüm meslektaşlarımıza
Mayıs 2019 tarihinde yabaşsağlığı dileriz.

DR. İSMAİL HAKKI

şamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
PROF.DR.
FAZIL AKIN
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OLGUN

MEHMET
1958
yılı
ORHAN
Ankara
AKI
doğumlu,
Ege
1933Ünidoversitesi
ğumlu, Ziraat
FakülEge Ünitesi
Tarım
versitesi ZiEkonomisi
Bölümü
raat Fakültesi
Tarla 1981
Bitkileri
yılı
mezunu
olan
11822
Bölümü 1962 yılı mezunu
sicil
Prof.
olannumaralı
3196 sicilüyemiz
numaralı
Dr.
Fazıl
Akın
OLGUN
5
üyemiz Mehmet Orhan
Eylül
2019 tarihinde
yaşaAKI yaşamını
yitirmiştir.
mını
yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm Üniversitesi
meslektaşlarımıza
Ege
Ziraat
başsağlığı
dileriz.
Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümü Öğretim Üyesi
olan hocamız, 2009MEHMET ALİ ORAN
2016 döneminde Ege
1948 yılı SiirtZiraat
doğumlu,
Üniversitesi
Fakültesi
Ankara olarak
Üniversitesi
Ziraat
Dekanı
görev
alFakültesi
Toprak
Bölümü
mıştı.
Ailesine,
sevenlerine
1970
yılımeslektaşlarımıza
mezunu olan
ve
tüm
6253 sicil numaralı
başsağlığı
dileriz. üyemiz Mehmet Ali ORAN
yaşamını yitirmiştir. AileOSMAN
HAMİ SEYMEN
sine, sevenlerine
ve tüm
meslektaşlarımıza
baş1943
yılı Görele doğumsağlığı
dileriz.
lu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Zirai
Bilgiler Bölümü 1971 yılı
mezunu olan 6442 sicil
numaralı üyemiz Osman
Hami SEYMEN 19 Ağustos
2019 tarihinde yaşamını
KENAN OVAYURT
yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine
ve Erzincan-Kemah
tüm meslektaş1938 yılı
larımıza
başsağlığı
dileriz.
doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1959
İSMET ÇUHADAR
yılı mezunu olan 1544
sicil numaralı
üyemiz
1942
yılı Erzincan
do- Kenan OVAYURT
Haziran
ğumlu,
Atatürk9Üniversi2019
tarihinde
yaşamını
tesi
Ziraat
Fakültesi
Zirai
yitirmiştir. Ailesine,
sevenEkonomi
Bölümü 1968
yılı
lerine ve olan
tüm meslektaşmezunu
5186 sicil
larımıza başsağlığı
dileriz.
numaralı
üyemiz İsmet
ÇUHADAR yaşamını yitir-

OKTAY İŞYAR
2837 sicil numaralı üyemiştir. Ailesine, sevenlerimiz Oktay İŞYAR yaşamını
ne ve tüm meslektaşlarıyitirmiştir. Ailesine, sevenmıza başsağlığı dileriz.
lerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
HALİL HİLMİ YÜKSEL
1937 yılı NevşehirGÜNGÖR
AKÇALIKozaklı

doğumlu, Ankara Üni1936 yılı Burdur doğumversitesi Ziraat Fakültesi
lu, Atatürk Üniversitesi
Zootekni Bölümü 1973
Ziraat Fakültesi 1962 yılı
yılı mezunu olan 7380
mezunu olan 3805 sicil
sicil numaralı üyemiz Hanumaralı üyemiz Güngör
lil Hilmi YÜKSEL, 17 Eylül
AKÇALI 10 Haziran 2019
2019 tarihinde yaşamını
tarihinde yaşamını yitiryitirmiştir. Ailesine, sevenmiştir. Ailesine, sevenlerilerine ve tüm meslektaşne ve tüm meslektaşlarılarımıza başsağlığı dileriz.
mıza başsağlığı dileriz.
HÜSEYİN KARAKAYA

ANSARİ
1980 yılı
BÜLENT
Antalya/
KAPTAN

Kumluca
1932 yılı
doğumlu,
AntalSüleyman
ya-Alanya
Demirel
doğumlu,
Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Ziraat
Ziraat Fakültesi Bahçe
Fakültesi Zirai Teknoloji
Bitkileri Bölümü 2003 yılı
Bölümü 1958 yılı mezunu
mezunu olan 45520 sicil
olan 2184 sicil numaralı
numaralı üyemiz Hüseyin
üyemiz Ansari Bülent KAPKARAKAYA yaşamını yitirTAN yaşamını
miştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
M. TURGAY TARAK
1956 yılı
Uşak doğumlu,
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bölümü 1982 yılı mezunu
olan 11540 sicil numaralı
üyemiz M. Turgay TARAK
yaşamını yitirmiştir. Aile-
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sine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
KERİM YILMAZ KURUCU
1952
yılı Denizli-Çal
doğumlu,
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü 1977
yılı mezunu olan 8412 sicil numaralı üyemiz Kerim
Yılmaz KURUCU yaşamını
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
MURAT BENGİ
1945 yılı
Niğde-Bor
doğumlu,
Ankara
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve
Islahı Bölümü 1968 yılı
mezunu olan 5886 sicil
numaralı üyemiz Murat
BENGİ 2 Ekim 2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Önceki dönem Samsun
Şube II. Başkanlarımızdan
olan BENGİ, Karadeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde Mısır Araştırmaları Bölümü’nde ‘ıslah ve
yetiştirme’ konularında
görev alarak aynı kurumdan 1998 yılında emekli
olmuştu. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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HARUN TAY

MUSTAFA NEDİM

1968 yılı Manisa doğumlu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü 1993
yılı mezunu olan 18200
sicil numaralı üyemiz Harun TAY yaşamını yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

GÖKTEPE

H. CAN AKSOY
1946 yılı Trabzon-Sürmene doğumlu olan 4929
sicil numaralı üyemiz H.
Can AKSOY yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
ALİ SEKBAN
1949 yılı Trabzon-Sürmene doğumlu, Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
1978 yılı mezunu olan
9438 sicil numaralı üyemiz Ali SEKBAN yaşamını
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
MUSTAFA TAC
1941 yılı Trabzon-Akçaabat doğumlu, Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ziraat Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümü 1969 yılı
mezunu olan 5575 sicil
numaralı üyemiz Mustafa
TAC yaşamını yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

1926 yılı
Aydın-Söke
doğumlu,
Ankara
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi
1952 yılı mezunu olan
37561 sicil numaralı
üyemiz Mustafa Nedim
GÖKTEPE yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
ÖMER HAKAN YALÇIN
1966 yılı
Ankara
doğumlu,
Ankara
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi
Tarımsal Mekanizasyon
Bölümü 1988 yılı mezunu
olan, Türk Şeker Şirketinde
Genel Müdür Yardımcılığı
görevini yürüten 15163
sicil numaralı üyemiz
Ömer Hakan YALÇIN 12
Ekim 2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
ÜLKÜ ÖZGÜVEN
1937 doğumlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
1959 mezunu olan 2259
sicil numaralı üyemiz Ülkü
ÖZGÜVEN yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

PROF.DR. İSMAİL HAKKI
TÜZEL
1958 yılı
Manisa-Akhisar
doğumlu olan
36555 sicil
numaralı
üyemiz Prof.Dr. İsmail
Hakkı TÜZEL yaşamını yitirmiştir.
TÜZEL, 1981 yılında Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü’nde
lisan eğitimini tamamlayarak 1990 yılında Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde doktorasını yaptı.
“Tarımsal Bilimler, Ziraat,
Tarımsal Yapılar ve Sulama, Sulama” konularında
pek çok araştırması bulunan TÜZEL, 2001 yılında
profesör unvanını alarak,
Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarımsal Yapılar
ve Sulama Bölümü’nde
öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.
AVNİ GÜLŞEN
1931 doğumlu ve Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
1955 mezunu olan 1399
sicil numaralı üyemiz Avni
GÜLŞEN, 6 Ekim 2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.
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AHMET USLU

REMZİ ERİŞEK

BEYHAN KASNAKLI

1980 yılı
Denizli-Çivril
doğumlu,
Ege Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü 2003 yılı mezunu
olan 42210 sicil numaralı
üyemiz Ahmet USLU yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.

1948 yılı Ankara doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Ekonomi
Bölümü 1970 yılı mezunu
olan 6436 sicil numaralı
üyemiz Remzi ERİŞEK yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.

1944 yılı
Samsun
doğumlu,
Ankara
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Ev
Ekonomisi Bölümü 1966
yılı mezun olan 4418 sicil
numaralı üyemiz Beyhan
EDİS KASNAKLI 3 Kasım
2019 tarihinde yaşamını
yitirmiştir. KASNAKLI, mezuniyetinin ardından bir
süre ev ekonomisi öğretmenliği yaptıktan sonra
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kooperatifler Genel
Müdürlüğü’n de çalışarak
1994 yılında emekliye
ayrılmıştı. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

SEYFİ TEMİZ

1939 yılı Kırcalı doğumlu,
Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 1962 yılı mezunu
olan 3816 sicil numaralı
üyemiz Hilmi GÜNEY yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.

1947 yılı
Elazığ
doğumlu,
Ankara
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü 1970 yılı
mezunu olan 5961 sicil
numaralı üyemiz Seyfi
TEMİZ 14 Kasım 2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

NEJDET AÇAN

KEMAL ÖCAL ÖZDOĞAN

1956
yılı Mardin-Savur
doğumlu,
Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi
Bahçe Bitkileri Yetiştirme
ve Islahı Bölümü 1982 yılı
mezunu olan 11187 sicil
numaralı üyemiz Nejdet
AÇAN yaşamını yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

1945 yılı Çorum-Sungurlu
doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Genel Zirai Bilgiler Bölümü
1970 yılı mezunu olan
6335 sicil numaralı üyemiz Kemal Öcal ÖZDOĞAN 21 Kasım 2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

HİLMİ GÜNEY

OSMAN BİLGİN
3273 sicil
numaralı
üyemiz
Osman
BİLGİN,
26 Kasım
2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
BİLGİN, Muğla da 1937
yılında doğdu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği
ve Islahı Bölümü’nden
1963 yılında mezun oldu.
30.10.1963 tarihinde
Muğla Zirai Mücadele
Şefliğinde göreve başladı. Askerlik dönüşü Aydın
Zirai Mücadele Şefliğinde, Ankara da Köyişleri
Bakanlığı Arge Genel Müdürlüğü’nde, Malatya ve
Afyon Toprak İskan Mü-

dürlüğü’nde Baş Mühendis olarak çalıştı. 1973
yılında Aydın Kooperatifler
İl Müdürlüğü’ne atandı.
1974 de Muğla Kooperatifler İl Müdürlüğü’nü
kurdu. 1978 de Tekirdağ
Kooperatifler İl Müdürü
olarak atandı. 1981 de
Burdur Kooperatifler İl
Müdürlüğü’nü kurdu ve
aynı yıl Kooperatifler İl
Müdürü olarak Muğla’ya
atandı. 1985 yılındaki reorganizasyon sonucunda
geçtiği Muğla Tarım İl
Müdürlüğü Destekleme
Şubesi’nden 16.05.1995
tarihinde emekliye ayrıldı.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.
ERSAN YASAN
1938 yılı
Samsun
doğumlu,
Ankara
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü 1964
yılı mezun olan 3484 sicil
numaralı üyemiz Ersan
YASAN 18 Kasım 2019
tarihinde vefat etmiştir.
YASAN, askerlik görevini
tamamladıktan sonra
1966 yılında Samsun Zirai
Mücadele Araştırma Enstitüsü’nde Ambar Zararlıları Laboratuvar Şefliğinde
göreve başladı ve 1987
yılına kadar bu görevini
devam ettirdi. 1987 yılında emekli olarak İsmail
KORKUT ile beraber KutSan Tarımsal Pazarlama’yı
kurdu. 2013 yılında KutSan Tarımsal Pazarlama
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ortaklığından ayrıldı. Evli
ve iki çocuk babası olan
Ersan YASAN’ın ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza baş sağlığı
dileriz.

M. ALİ MİÇOĞLU
1845 sicil numaralı üyemiz M. Ali MİÇOĞLU yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.

MEHMET DURSUN
TABAKÇI

FUZULİ SİNAN GÜVEN

Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü 1986 yılı mezunu
olan 17987 sicil numaralı
üyemiz Mehmet Dursun
TABAKÇI yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine
ve tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

1943 yılı
Niğde-Bor
doğumlu
ve Ankara
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi
mezunu olan 5859 sicil
numaralı üyemiz Fuzuli
Sinan GÜVEN, 11 Aralık
2019 tarihinde yaşamını
yitirmiştir. GÜVEN, Niğde
İl Müdürlüğü’nden sonra
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Mücadele Daire
Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev almış
ve 1994 yılında Koruma
Kontrol Genel Müdürlüğü’n den emekli olmuştu.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

OSMAN ÖCAL
1960 yılı Adıyaman-Gölbaşı doğumlu, Sütçü
İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal
Üretim Bölümü 2004 yılı
mezunu olan 41134 sicil
numaralı üyemiz Osman
ÖCAL yaşamını yitirmiştir.
ÖCAL, Adıyaman İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü’nde çalışmaktaydı. Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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MEHMET ŞERAFETTİN
ERBAYRAM
9560 sicil
numaralı
üyemiz 19
Aralık 2019
tarihinde
yaşamını
yitirmiştir.
ERBAYRAM, 1937 yılında
Bolu’da doğdu. 1956
yılında Bursa Tarım Meslek
Lisesi’ni bitirdikten sonra
Almanya Nurtingen Ziraat
Fakültesi Genel Zirai Bilgiler Bölümü’nden 1965
yılında mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından
İstanbul’da Alman-Bayer
İlaç Şirketi’nde çalışmaya
başladı ve 1968 yılında
Bolu Toprak-Su Başmühendisliği’ n de teknik
elemen olarak görev
aldı.

kiye üretiminin %30 unu
gerçekleştirdi.
Tarımsal konularda ilklere
imza atan Mehmet Şerafettin ERBAYRAM, Bolu da
Kabuksuz Kabak Çekirdeği, Gojiberry (Kurt Üzümü),
Saanen Irkı Keçi üretimlerini gerçekleştirdi ve keçi
sütüyle yapılan peynirle
üçüncülük elde etti.
Ayrıca Bolu çiftçisinin
patates ve diğer yöresel
ürünleri yetiştirmesinde
ve tanıtılmasında önemli
katkılar sağladı.
Bolu İl Temsilcilik binamızın alınmasına çok
büyük katkıyı sağlayan
ERBAYRAM, 2006 yılında
ODA’mızın Hizmet Ödülü’ne değer bulunmuştur.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

1972 yılından itibaren
ise Bolu’da kendi iş yerini
açarak ilaç bayiliği ve
yağmurlama sulama
borularıyla Bolu’da ilk
yağmurlama sulamayı
başlattı.
1980 yılında yem fabrikası kurarak tavukçuluk
sektörüne başladı, 1995
yılında ise Türkiye’de
ilk defa Kaliforniya Tipi
Beyaz Hindi üretimine
başladı ve 2015 yılında
16000 ton üretimle Tür-
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