Basın Açıklamaları
TMMOB’YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA: HİÇ KİMSE ODALARIMIZI
MESLEKİ KAMUSAL, TOPLUMSAL, MESLEKİ YARARLARI SAVUNMAKTAN
ALIKOYAMAZ
16 Nisan 2016
TMMOB‘ye bağlı odalar, Cumhurbaşkanı‘nın açıklamaları, iktidarın TMMOB Yasası‘nı değiştirme girişimleri ve
Yeni Akit gazetesinin yalanları üzerine 16 Nisan 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
TMMOB‘ye Bağlı Odaların Ortak Açıklaması:
İktidarın Mevzuatımızı Değiştirme Girişimleri ve Yeni Akit Gazetesinin Yalanları, Bizleri Ülkemizden,
Halkımızdan Yana, Rant Karşıtı Mücadelemizden Alıkoyamayacak, Hiç Kimse Odalarımızı Mesleki Kamusal,
Toplumsal, Mesleki Yararları Savunmaktan Alıkoyamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, “barolar başta
olmak üzere, meslek kuruluşlarının seçim yöntemlerinin değiştirilmesine ihtiyaç olduğuna inandığını ve bunu
zaman zaman ilgili kişilerle değerlendirdiklerinde bu konuya ilişkin bir mutabakatın da sağlandığını” belirtmişti.
Erdoğan, “Barolarda ve diğer meslek kuruluşlarında, tüm farklı görüşlerin, düşüncelerin ifade edilebilmesine,
farklı seslerin kendilerini duyurabilmelerine imkân sağlayacak çoğulcu bir yapıyı tesis etmeliyiz” demiş ve
“Hükûmetin ve Meclis‘in de üzerine düşenleri süratle yerine getirmesiyle, bu meselenin, içinde bulunduğumuz
yıl bitmeden çözüme kavuşturulması mümkündür” şeklinde görüş açıklamıştır. Bu açıklama, Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu‘nun 2007 yılında başlayıp 2009 yılında tamamladığı, meslek kuruluşları üzerine
raporun devamı niteliğindedir. Söz konusu rapora göre, Anayasa‘nın 135. maddesi uyarınca kamu hizmeti
veren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamusal hizmet, denetim vb. fonksiyonları ortadan
kaldırılmalı; seçim sistemleri, idari ve mali, bütün yapıları değiştirilmeli ve piyasaya açılmalıdır. Kısaca, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının dönüştürülmesiyle neoliberal dönüşümün kurumsallaşmasının
tamamlanması öngörülmüştür. Söz konusu rapor 2009 yılında gereği yapılmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş,
öncelikle üst Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB)
mevzuatında değişiklik girişimleri gündeme gelmiştir.
Siyasal iktidar, özel olarak TMMOB ve bağlı Odalarını etkisizleştirmeye; kamusal hizmet, kamusal denetim, yani
kamusal-toplumsal yarar fonksiyonlarından arındırmaya ve rant yağmasının önünde oluşturduğumuz engelleri
yıkmaya yönelik mevzuat değişikliği girişimlerini sürekli olarak gündemde tutmaktadır. Bu kapsamda TMMOB
Yasası‘nın değiştirilmesine yönelik iki kez girişimde bulunulmuş, ilkinde direnişimiz üzerine geri adım atılmış,
ikinci girişim ise 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri dolayısıyla Meclis‘te ele alınamamıştır.
Erdoğan‘ın 5 Nisan‘da yaptığı konuşma, Türkiye Barolar Birliği (TBB), TMMOB, TTB ve diğer meslek kuruluşlarının
mevzuatını değiştirme çalışmalarının bu yıl içinde gündeme geleceğini göstermektedir. İktidarın militan gazetesi
Yeni Akit de Erdoğan‘ın 5 Nisan‘daki sözlerinden hareketle yandaş camialarında kamuoyu oluşturmak amacıyla 9
Nisan‘dan itibaren akla hayale sığmayacak karalamaları içeren bir yazı dizisi başlattı. “Darbe ürünü ihanet odaları”,
“Odalar adeta Ali kıran, baş kesen”, “Hedefleri millî irade”, “Odalarda çözüm nisbî temsilde” vb. manşetler atıldı.
1954 yılında, Demokrat Parti döneminde kurulan TMMOB‘yi, “27 Mayıs darbesinin ürünü” olarak gösterebilecek
denli tarih bilgisi yoksunu ya da okurlarını kasıtlı yanlış bilgilerle cehalete ve kör düşmanlığa sürükleyen bu tür
yandaş yayınlar, ülkemizdeki egemen siyasetin ve yandaşlarının zavallı düzeyini göstermektedir.
TMMOB ve bağlı 24 Meslek Odası‘na yalan, iftira, hakaret ve suçlamalarda bulunulmasının nedeni, TMMOB ve
bağlı Odalar olarak tarih, kültür, doğa, kent, kır, enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluşturmamızdır.
Sanayisizleştirme sürecine, serbestleştirmelere, özelleştirmelere, yeraltı-yerüstü zenginliklerinin talanına dur
dememizdir.
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Kurulduğu günden bu yana iktidarların tasarruflarını kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçiren,
mesleki-bilimsel teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri
durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, yıllardan beri mevcut siyasal iktidarın ve yandaş medyasının önde
gelen hedeflerinden biridir.
Yeni Akit‘in bu yayını ilk değildir, öncesi de vardır. Yalnızca imzalar değişmekte, yalan, iftira, hakaret ve hedef
göstermelerse süreklidir. Ancak bilinmesini isteriz ki, rant politikalarına karşı çıkan TMMOB ve bağlı Odaları,
Anayasa, hukuk ve örgütlü üyelerinden aldığı güçle kamusal-toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermemiş, her
zaman özgücüne dayanmış ve bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı olmuştur.
TMMOB ve bağlı Odaları olarak, 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönemlerine direnmeyi bildik; şimdi de yıllardır
yaptığımız gibi, siyasal iktidarın baskılarına onurlu bir şekilde direniyoruz, direneceğiz.
AKP iktidarının TMMOB ve Odaları üzerinde vesayet kurmak üzere yaptığı tüm düzenlemelerin geri alınması,
yeni girişimlerin teşhiri; Odaların özerk ve bağımsız yapılarının güçlendirilmesi; kamu-toplum yararı, kamusal
hizmet, kamusal denetim için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Ne iktidarın baskıları ne de yandaş
medyasının yalan ve tehditleri bizleri kamusal, toplumsal, mesleki yararları savunmaktan ve gerçekleri teşhir
etmekten alıkoyamayacaktır. Meslek Odaları susmadı, susmaz; güneş balçıkla sıvanamaz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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UMUTLA VE İNATLA BİLİMİN IŞIĞINDAN AYRILMAYACAK, DOĞRU BİLDİĞİMİZ
ŞEYLERİ SAVUNACAĞIZ!
20 Mayıs 2016
Trabzon Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı, üyemiz Yrd. Doç. Dr. Başak
Sungur‘ un istifası ile sonuçlanan süreci şiddetle kınıyoruz.
Gıda Mühendisi Başak Sungur, başkanlığını yaptığı bölümün “Alkollü ve Alkolsüz İçecekler” dersinin uygulaması
sonrasında haksız bir soruşturmaya maruz kalmış, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı‘ na “din ve vicdan hürriyeti
ile kişilik haklarına saldırı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş ve yargısal süreç başlatılmıştır.
Bu süreç içerisinde üniversitedeki görevinden istifa etmek zorunda bırakılan üyemizin yanında olduğumuzu tüm
kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin bağımsız bilim yuvaları olması gereken üniversitelerin
müfredatlarındaki derslerinin gereğinin yerine getirilmesi ne zamandan beri suç oluşturmaktadır? Kaldı ki;
dersin uygulamasında degüstasyon (tadım) çalışmasına katılımı, hassasiyetleri gereği tadım yapmayacak olan
öğrencilere zorunlu kılmayarak demokratik bir davranış sergileyen üyemize karşı bu konunun saptırılarak başka
noktalara taşınmaya çalışılması kabul edilemez bir algı operasyonudur.
Aydınlanmanın öncüsü olmuş üniversitelerimizde kaygımız odur ki; bu ve benzeri uygulamalarla daha fazla
öğretim üyesi ve görevlilerinin benzer haksız uygulamalara maruz kalacağıdır.
Yılmadan, usanmadan, umutla ve inatla bilimin ışığından ayrılmayacak olan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
olarak ısrarla, çağdaş, laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti‘ nin değerlerini ve doğru bildiğimiz şeyleri savunacağız.
Bu haksız uygulama ve baskı sonrasında görevinden istifa etmek zorunda bırakılan üyemiz Başak Sungur‘ u yalnız
bırakmayacak onunla birlikte dayanışma içinde olacağız.
Basın ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
11.Dönem Yönetim Kurulu
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RAMAZAN‘DA GIDA GÜVENLİĞİ
6 Haziran 2016
Ramazan ayının bu yıl da sıcak bir zamana rastlaması, Ramazan‘da sağlıklı beslenmeyi dolayısıyla güvenilir gıda
tüketimini önemli hale getirmektedir. Ramazan‘da, beslenme düzeninin değişeceği, öğün sayısının azalacağı,
açlık sürelerinin uzayacağı ve fiziksel aktivitenin de düşeceği göz önünde bulundurularak sağlığı korumak ve
güvenli gıda tüketmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir.
Hastalıklardan korunmada güvenilir gıda tüketimi çok önemlidir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan alışverişi
yapacak olan tüketicilere özellikle de alım gücü düşük olan kesime yönelik olarak bazı fırsatçılar; merdivenaltı,
kayıtdışı, uygunsuz ürünleri, sokakta, dökme veya ambalajsız olarak, neredeyse hammadde fiyatına satacaklardır.
Bu ürünlere itibar edilmemeli, satın alınmamalı ve tüketilmemelidir. Satın alınan gıdaların etiketlerinde Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen kayıt veya onay numarasının olup olmadığının kontrol edilmesi ile
tavsiye edilen tüketim tarihi, üretici firmanın adı ve adresi, içerik bilgileri, miktar ve fiyat bilgilerinin incelenmesi
büyük önem taşımaktadır.
Güvenli gıda tüketimi için her tüketici aynı zamanda bir denetçidir. Tüketiciler, gıda ile ilgili her türlü ihbar ve
şikâyetlerini Alo 174 Gıda Hattı‘nı arayarak yapabilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gelen ihbarlar
sonucunda gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarından başvuru sahiplerini bilgilendirmektedir.
Dikkat edilmesi gereken bazı konular;
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Meyve ve sebzeler akan su altında iyice yıkanmalı, özelikle yeşil yapraklı sebzeler gerekirse sirkeli su içinde
bekletilmeli, yıkama fırçası kullanılmalıdır.
Çiğ et, tavuk, balık ve yumurtaya dokunduktan sonra eller yıkanmalıdır.
Yemek hazırlama aşamasında, çiğ et ve tavuk kesme ve doğramada kullanılan mutfak aletleri yıkanmadan,
çiğ tüketilecek sebze ve meyve ile temas ettirilmemelidir.
Tahıl, kuru baklagiller, şeker gibi kuru gıdalar karanlık, kuru ve serin ortamda depolanmalıdır.
1-2 gün içinde tüketilmeyecek olan et, tavuk ve balık, porsiyonlanarak ve yassı bir şekilde paketlenmiş olarak
dondurulmalıdır.
Et yemekleri buzdolabında 1-2 günden fazla, etsiz yemekler ise 3-4 günden fazla bekletilmemelidir.
Özellikle iftarda tüketilen yemekler sahura kadar oda ısısında tutulmamalı, yemeklerin tekrar tekrar
ısıtılmasından kaçınılmalı, yemekler yenilecek miktarlarda ısıtılmalı ve hemen tüketilmelidir.
Toplu yemek yenilen yerlerde, sıcak tüketilmesi gereken yemeklerin yeterince sıcak, soğuk gıdaların ise
yeterince soğuk olmasına dikkat edilmelidir. Bozulduğundan kuşkulanılan gıdalar tüketilmemelidir.
Özellikle yaz aylarında kaynağı bilinmeyen, denetimsiz sokak sütü yerine pastörize veya sterilize süt tercih
edilmelidir.
Konservelerde bombaj yapmış, hasar görmüş, paslanmış veya çentikli konserveler satın alınmamalıdır.
Donmuş gıdalar alışverişin sonunda alınmalı, çözünmemiş olduklarına dikkat edilmeli ve en kısa zamanda
dondurucuya yerleştirilmelidir.

Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu‘na göre günümüzde dünyada 1 milyar insan açlıkla mücadele
ederken 1 milyarı aşkın insan da obezite nedeniyle sorunlar yaşamaktadır. Her yıl dünya nüfusunun tamamını
besleyecek kadar gıda üretiyor ancak ne yazık ki üretilen bu ürünlerin üçte biri yani 1,3 milyar ton gıda finansal,
teknik sınırlar ve gıda önlemlerinin alınmaması nedeniyle israf edilmektedir. Bu veriler de özellikle Ramazan
ayında israfın önüne geçilmesinin önemini ortaya koymaktadır.
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Özellikle Ramazan ayında artan ekmek ve pide tüketimi sebebiyle ekmek fırınları, toplu tüketim yerleri ve iftar
çadırları ile gıda sektörünün büyük kısmını oluşturan ve kanun gereği Gıda Mühendisi ve İstihdamı Zorunlu
Personel bulundurma zorunluluğu olmayan işletmelerde denetimlerin artırılması bir zorunluluktur.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ramazan ayında gıda güvenliği denetimlerini sıklaştırmalı, gıda denetim
ekipleri, insan sağlığını koruyucu yönde tedbirler almaya ve uygulamaya sadece Ramazan ayını kapsayacak
şekilde değil, 12 ay boyunca devam etmelidir.
Yusuf SONGÜL
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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BİR KEZ DAHA YÜREĞİMİZ KANADI
29 Haziran 2016
28 Haziran 2016 Salı akşamı Atatürk Havalimanı‘na yapılan terör saldırısı sonunda 41 kişi yaşamını yitirmiş ve
yüzlerce kişi yaralanmıştır. Can kaybının artacağına yönelik ağır yaralıların olduğu bilgisi de dile getirilmektedir.
Lanet terör yine adres tanımamıştır. Türkiye‘nin dışarıya açılan kapısı niteliğindeki uluslararası havalimanına
yapılan saldırı ile verilmek istenen mesaj çok açıktır. Ülkemizin terör eylemlerine açık bir platform haline
getirilmesine sebep olan yanlış dış politika tercihi, basiretsiz yaklaşımlar ve istihbarat zafiyeti ile en yüksek
seviyesine ulaşmıştır. Ortadoğu‘da içene düşürüldüğümüz bu açmazların sorumluları, faturayı suçsuz ve günahsız
insanların hayatları üzerinden ödetmeye devam etmektedirler.
Havayolu ile seyahat eden insanlar olarak; cebinizdeki küçücük bir bozuk para, çakmak, cüzdanınızdaki çipli bir
banka kartı, giysilerinizdeki bir metal düğme ve benzeri şeyleri bile algılayabilen dedektörlerden geçemezken,
tam otomatik uzun namlulu silah ve patlayıcılarla oraya kadar nasıl gelinip de bu katliamlar yapılabilmektedir?
Güvenlik zafiyetinin hat safhada olduğu bu katliamda sorumluların hesap vermesini beklemek bu ülke vatandaşı
herkesin en demokratik hakkıdır. Böylesine bir duruma alışmak mümkün değildir. Bu saldırıyı normalmiş gibi
göstermeye çalışmak insan aklıyla alay etmektir.
Katliamda yaşamını yitirenlerle yüreğimiz bir kez daha kanamıştır.
Yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifa dileklerimizi iletirken yeter
artık bu son olsun diyoruz.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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NE DARBE, NE DİKTA, YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK TÜRKİYE!..
18 Temmuz 2016
15 Temmuz günü demokrasimize, parlamenter sistemimize yapılmaya çalışılan darbe girişimini kınıyor ve
lanetliyoruz. Her türlü darbe girişimine karşı olduğumuzu ve demokratik parlamenter bir sistemin her zaman
savunucusu olacağımızı bildiririz.
Ülkemizde yaratılan bu kaos ortamından siyasi fayda sağlamak, provakatif söylemlerle ve insanların dini
duygularını da kullanarak kin ve hınçla halk içerisinde kutuplaşmaya neden olmak son derece yanlış ve tehlikelidir.
Böyle bir zihniyet ve uygulamalarının da sonuna kadar karşısında duracağımızı bildiririz.
Bu elim olayda yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah`tan rahmet, başta aileleri olmak üzere halkımıza
başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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KURBAN BAYRAMI BASIN AÇIKLAMASI
9 Eylül 2016
Ülkemizde gıda güvenliğinde yetkili otorite olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın yakın zamanda kamuoyu
ile paylaştığı taklit ve tağşiş yerlerinin fazlalığı gıda sektöründeki sorunları bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Sektörde kayıtdışı ve merdiven altı üretim olması, işletmelerde yeterince teknik eleman çalıştırılmaması ve
yeterli düzeyde denetimlerin yapılamaması nedeniyle sektörde sıkıntılar yaşanmakta bu da halk sağlığını
olumsuz etkileyebilmektedir.
Bütün bunlara ilaveten toplumsal ilişkilerin yoğun yaşandığı bayramlarda gıda güvenliği daha çok önemsenmelidir.
Özellikle bayramın yaz aylarına gelmesi nedeniyle hijyen koşullarına daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle bayram alışverişlerinde gıda maddeleri satın alınırken etiketlere dikkat edilmeli, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca kayıtlı ve onaylı ürünler satın alınmalıdır.
Kurban Bayramında asıl dikkat edilmesi gereken konulardan biri de kurban olarak kesilecek hayvanlardır. Kurban
edilecek hayvanların Veteriner kontrolünde olması, kulak küpelerinin bulunması ve sağlıklı olmalarına dikkat
edilmelidir. Kesim esnasında kullanılan bıçak, satır, balta vb. aletlerin temizliğinin sağlanması gerekmektedir.
Kesim esnasında hayvanların iç organlarının parçalanması sonucunda gövdeye bir bulaşı olur ise derhal bol su ile
iyice yıkanmalıdır. Mikrobiyolojik açıdan riskli gıdalar arasında bulunan etlerin korunması muhafazası, işlenmesi
ve taşınması sırasında hijyen koşullarına dikkat edilmeli, gereken önlemler alınmalıdır.
Kesilen etin zaman kaybetmeden buzdolabı koşullarına alınması sağlanmalıdır. Kurban Bayramının sıcak havalara
denk gelmesi sebebiyle etler, kesimden sonra soğukta muhafaza edilmelidir. Etler, 24 saat bekletilerek mümkünse
sertliğinin giderilmesinden sonra tüketilmelidir.
Buzdolabında dondurulmadan muhafaza edilen kurban eti, bütün veya parça olarak en fazla 3-4 gün, kıyma
gibi boyutu küçültülmüş ise bir gün içerisinde tüketilmelidir. Dondurularak muhafaza tercih edildiğinde, küçük
porsiyonlar halinde bir kez dondurulmasına özen gösterilmeli, et çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.
Toplumsal birlikteliğimizin önemli günlerinden olan bayramların sıkıntıya dönüşmemesi için kamu ve özel
sektörün yanında bireylere de önemli görevler düştüğünü unutmamak gerekiyor. Halk sağlığının korunması
amacıyla bayram süresince resmi denetimlerin etkin bir biçimde yapılması, ayrıca tüm yetkili kurum ve
kuruluşların birlikte hareket etmesi gerekmektedir.
Tüm halkımızın Kurban Bayramı`nı en içten dileklerimizle kutlar, barış ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini
dileriz.
Yusuf SONGÜL
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Basın Açıklamaları
ARTIK YETER, İNSANLARIMIZIN GIDA ZEHİRLENMESİNDEN HASTALANMASINI
İSTEMİYORUZ
13 Ekim 2016
Okullarda, kamu kurumlarında, yurtlarda, hastanelerde vb. yerlerde gıda zehirlenmesi yaşandığı haberleri
hemen her gün yazılı ve görsel medyada yer almaktadır. Artık topluma sağlık hizmeti vermek üzere görev yapan
kurumların çalışanlarının dahi kurum yemekhanelerinde gıda zehirlenmesi yaşadığı, çocuklarımızın okullarda
dağıtılan sandviçlerden sütlerden zehirlendiği ve sorumluların belirlenmediği denetlenmediği bir noktaya gelmiş
bulunuyoruz.
İnsanların yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürebilmesi için gerekli olan gıdayı kolayca elde etmesi ve bu gıdanın
güvenilir olması gerekir. Bunu sağlamak devletin asli görevlerindedir. Bizler on binlerce Gıda Mühendisinin sesi
olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını etkin ve yeterli denetim yapmaya, “gıda” ile ilgili sorun alanlarında
çözüme yönelik adımları atmaya çağırıyoruz.
Ülkemizde sayısı yüzbinlerle ifade edilen gıda işletmesi bulunmakta ve bu işletmelerin denetimi kamu tarafından
sağlanmaya çalışılmaktadır. Gıda güvenliği, olması gereken şartlarda sağlanamamakta, bu durum da halk
sağlığını tehdit etmektedir. Gıda sektöründe yaşanan taşeronlaşma, denetimsizlik ve kayıt dışılık günden güne
gıda zehirlenmelerini ve sağlık riskleri artırmaktadır Yeterli düzeyde gerçekleştirilmeyen denetimler ve cezaların
yetersizliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında ve denetimlerde yeterli sayıda gıda mühendisi
istihdam edilmemesi ne yazık ki halk sağlığını tehdit etmektedir.
Ayrıca ülkemizde gelir dağılımındaki adaletsizlikler, asgari ücret nezdinde alım gücünün düşmesi, tüketicilerin
yeterince bilinçli olmaması gibi olumsuzluklar da gıda güvenliğine tehdit oluşturmaktadır.
Gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin aldatılmasının önüne geçilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarda, kamuda, küçük işletmelerde ve toplu yemek tüketimi yapılan
Otellerde, Gıda Mühendisi istihdamı büyük önem taşımaktadır.
Gıda Mühendisleri Odası olarak Ülkemizde halk sağlığının korunmasında büyük öneme sahip olan gıda
güvenliğinin sağlanmasında yetkili kurumlarla her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
Gıda işletmelerinin sayıca %80‘ini oluşturan Küçük işletmelerde kamu bütçesinden kaynak ayrılarak uzman
kontrolünde üretim yapılabilmesi, güvenli gıda arzının sağlanması için Odamızın bir projesi olarak Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına sunulan küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinin hem daha güvenilir ürün üretmelerini
sağlayacak hem de istihdam yüklerini azaltacak olan “Gıda Danışmanlığı” sistemi biran evvel yürürlüğe konmalıdır.
Yusuf SONGÜL
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Açıklaması
GIDA KONTROL GÖREVLİLERİNE GÖREVLERİ BAŞINDA YAPILAN SALDIRILARI
KINIYORUZ
25 Ekim 2016
Gıda kontrol hizmeti yürüten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personelinin, denetledikleri işletme sahipleri
veya yetkilileri tarafından yönelen şiddete maruz kalmaları neredeyse görevlerinin bir parçası haline gelmiştir.
Son olarak İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisi Mehmet ÖZDİNAR,
Sarıyer İlçesi Rumeli Feneri‘nde bulunan balıkçı barınağında görevini yaparken bir balıkçı teknesinde saldırıya
uğrayarak hayatını kaybetmiştir.
Kamu adına gıda resmi kontrol hizmetlerini yürüten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeli bu görevlerini
özveri ile yerine getirmektedir. Yaptıkları görev ile bir yandan toplumun sağlığını, güvenilir gıdaya erişim hakkını
korurken diğer taraftan gıda gibi hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren ürünün nitelikli ve hilesiz üretimi ve
arzının sağlanması için önemli bir sorumluluk yüklenmişlerdir.
Balıkçılık kaynaklarının doğru kullanımı doğrultusunda kamu adına resmi kontrol görevini ifa etmek üzere görevi
başında saldırıya uğrayan ve bunun sonucunda hayatını kaybeden Su Ürünleri Mühendisi Mehmet ÖZDİNAR‘ da
bu bilinçle görev yapmaktaydı.
Odamız; Gıda Kontrol Hizmetlerinde görev yapmakta olan kamu görevlilerinin yaptıkları görev ile ilgili olarak
yaşadıkları zorlukları görmektedir.
Bir kısmı üyemiz olan bu unvanlı personelin yaptıkları görev ile ilgili riskin görülmesi, personele yönelik en
küçük bir şiddete karşı önlemlerin alınması ve risk grubunda değerlendirilen diğer kamu personellerine tanınan
hakların Gıda Resmi Kontrol Görevlilerine de verilmesi gerekmektedir.
Su Ürünleri Mühendisi Mehmet ÖZDİNAR‘a Allah‘tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Yapılan saldırıyı kınıyor, yetkilileri biran önce gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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Basın Açıklamaları
HAKSIZ YERE GÖREVLERİNDEN AÇIĞA ALINAN, MEMURİYETLERİNE SON
VERİLEN AKADEMİSYENLER İLE KAMU ÇALIŞANLARI GÖREVLERİNE İADE
EDİLMELİDİR
23 Kasım 2016
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, darbe girişimi
ile ilgili - ilgisiz, iktidara muhalif tüm kesimlerin aynı torbaya konulması hukuksuzluğu son çıkarılan 677 Sayılı KHK
ile devam etmektedir.
Darbe girişimini bahane eden AKP İktidarı kendisi gibi düşünüp, kendisi gibi davranmayan her kişi, kurum ve
kuruluşu darbe yanlısıymış gibi değerlendirip aynı uygulamaya tabi tutmaktadır. Çıkarılan KHK‘lerle bunu net
olarak göstermektedir. Bizler TMMOB ve bağlı odaları olarak darbe girişiminin ertesi sabahında yapmış olduğumuz
basın açıklamalarıyla “ne darbeyi ne de diktayı” asla kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk.
KHK‘lerle görevine son verilen kamu çalışanları ve akademisyenler içinde bizim de üyelerimiz olan ilerici,
çağdaş ve demokrat kimlikli insanların, sırf iktidarın beğenmediği sendikalara üyeliklerinden ve akademisyen
kimlikleriyle muhalif bir bildirinin altına atılan imzalarından dolayı bu hukuksuzlukla, yargısız infaz süreçlerine
dahil edilmesi kabul edilemeyecek bir uygulamadır. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası‘nın geçmiş dönemler
Antalya Şube Başkanlığı‘nı yapmış Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık son olarak çıkarılan 677 Sayılı KHK ile görevine son
verilen akademisyenlerden sadece birisidir.
AKP iktidarı şunu çok iyi bilmelidir ki; muhalif duruşu ve kimliği ile bilinen bu kişilerin ve onların kurumlarının
üzerine gitmekle toplum hizaya çekilemez. Bu sürdürülebilir bir şey değildir. Toplumdaki en hassas duygu olan
adalet duygusunun sarsılması, bireylerin devlete olan güvenini zedelemektedir. Toplumun kaosa sürüklenmesine
neden olacak bu tür haksız uygulamalardan şiddetle kaçınılmalıdır. Haksız yere görevlerinden açığa alınan,
memuriyetlerine son verilen akademisyenler ile kamu çalışanları görevlerine iade edilmelidir. TMMOB ve bağlı
odalar olarak bu konunun takipçisi olacağımız unutulmamalıdır.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak dün söylediğimizi bu gün de haykırıyoruz;
NE DARBE NE DİKTA, YAŞASIN BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
11. Dönem Yönetim Kurulu
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Açıklaması
BİR KEZ DAHA YÜREKLERE ATEŞ DÜŞTÜ
12 Aralık 2016
10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul‘da birbiri ardına patlatılan bombalarla insanlarımızın yaşamını yitirdiği bu hain
terör saldırısını lanetle kınıyoruz.
Ortadoğu bataklığının içine sürüklendiğimiz bu süreçte, sayısını hatırlayamayacağımız terör saldırılarının hedefi
haline getirilmiş ülkemizde, can güvenliğinin sorgulandığı bir ortamda yaşam sürmenin zorluğu her geçen gün
kendini daha çok hissettirmektedir.
Maceracı dış politika anlayışının bedelini, bu ülkenin fakir halkının evlatları ödemektedir. Polis, asker, sivil her
kayıp bu ülkenin kaybıdır. Bu kayıpların son bulacağı, evlere ve yüreklere ateşin düşmeyeceği barış, huzur ve
refah içerisinde yaşayacağımız bir ülke özlemini gerçekleştirmek için görev devleti yönetenlere düşmektedir.
Dostluk, barış, kardeşlik, birlik ve dayanışma içinde bir yaşamı hak eden ülke insanları olarak, bu terör saldırısında
yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
11. Dönem Yönetim Kurulu

Gıda Mühendisliği Dergisi • 2017 • 42. Sayı

87

