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GIDA GÜVENLİĞİNİN
SAĞLANMASINDA GIDA
MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ
19 OCAK 2013
Ülkemizde gıdaların tarladan /çiftlikten sofraya kadar halkımıza güvenli olarak arzından Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumludur. Bunu sağlamak için tarlada Ziraat Mühendisi’nin,
çiftlikte Veteriner Hekim’in, gıda üretiminde ise Gıda Mühendisi’nin var olması ve gerekli denetimi
sağlaması gerekmektedir.
Bu amaçla, tarla ve çiftlikte görev yapan ve kamu bütçesinden ücretlendirilen tarım danışmanlarında olduğu gibi; gıda işletmelerinin sayıca % 80’ini oluşturan küçük işletmelerde de gıda
danışmanlarının bulunması sağlanmalıdır.
• Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları ve veteriner ilaçları insan sağlığı için risktir.
• Bilinçsiz üretilen gıdanın üretiminde kullanılan katkı maddeleri de, teknolojiler deinsan sağlığı
için risktir.
Bilgi çağında; bilgiden uzak üretimin, işçilere verilen 3 saatlik hijyen eğitimiyle yetinmenin savunulacak yanı yoktur.
Küçük işletmelerde kamu bütçesinden kaynak ayrılarak gıda mühendisi bulunması sağlanmalıdır.
Bu konuda yapılacak çalışmalar sağlık harcamalarına ayrılan kaynakları azaltacak ve tasarruf
olarak karşımıza çıkacaktır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “gıda” ile ilgili sorun alanlarında çözüme yönelik adımları
atmamaktadır.
Gıda denetimlerinde görev alacak personel, sayıca ve mesleki temsiliyet anlamında yetersizdir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın altyapısı etkin denetim sağlamaya yönelik olarak geliştirilememekte, uzun soluklu ve planlı istihdam politikası oluşturulamamaktadır.
500 000 gıda üretim/satış noktasının denetimi 4600 kişi ile yapılmaya çalışılmakta; bu kişilerin
de sadece % 25’i Gıda Mühendislerinden oluşmaktadır. Bakanlık bünyesinde eğitimi gıda ile
ilgili olmayan pek çok kişi gıda denetçisi yapılmaktadır. Köyde hizmet vermek amacıyla özel
olarak istihdam edilen kişiler gıda denetçisi açığını kapatmak için köyden uzaklaştırılmakta ve
aslında gıda denetçilerinin yapması gereken görevleri üstlenmek zorunda bırakılmaktadırlar. Bu
koşullarda; kamuda yeterli gıda mühendisi istihdamı sağlanmadığı için gıda denetimleri yetersiz
yapılmakta ve gıda güvenliği sağlanamamaktadır.
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Bilgi kirliliği ve kaos ortamı önlenememektedir. Konuyla ilgisi olmayan kişiler her gün basında
boy göstererek temel gıda maddeleri ve ürünleri konusunda halkı yanıltan, gerçek tehlikelerden
uzaklaştırarak yapay gündemler yaratan açıklamalar yapmaktadır. Bu kişilerin bağlı olduğu
kurumlar, ‘Etik Kodlar’ı çalıştırmalıdır. Ülkemizde gıda konusunda risk değerlendirme ve iletişimini sağlayacak bağımsız, bilimsel bir kurum bulunmamakta; bu durum bilgi kirliliğinin zararının
çok daha fazla olmasına neden olmaktadır.
Son dönemde bilimsel gereklere ve ülke gerçekleri dikkate alınmadan yeni bölümler açılmaktadır. Bu, sonuçları itibariyle kolay çözülemeyecek sorunlar ve tahribatlar yaratmaktadır. Altyapısı
hazırlanmadan açılan üniversite, fakülte ve bölümlerce verilen eğitimin kalitesi de başlıca tartışma
konusunu oluşturmaktadır. Eğitim-öğretimde kalite birliği yakalanmadan, gerekli koşullar oluşmadan, değerlendirme yapılmadan yeni bölümlerin açılmasının gerçekçi bir dayanağı bulunmamaktadır. Öğretim elemanı, binası, laboratuarı olmadan açılan üniversite ve fakültelerde alınan
eğitim-öğretim kalitesini tartışmalı hale getirmektedir.
Tüm bu olumsuz şartların doğurduğu doğal bir sonuç olarak ülkemizde gıda güvenliği, olması
gereken şartlarda sağlanamamakta ve bu durum da halk sağlığını tehdit etmektedir!
Bizler, Gıda Mühendisleri Odası olarak;
11 Haziran 2009 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında “Gıda Bakanlığı Sözde Kalmamalıdır...”
diyerek; gıdaya gereken önemin verilmesini talep ettik.
11 Nisan 2010 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında; “Gıda İşletmelerinde Mühendis Yoksa,
Halk Sağlığı Tehdit Altındadır!..” diyerek “Tüm gıda işletmelerinin eksiksiz bir biçimde teknik
eleman çalıştırma zorunluluğuna tabi tutulması, küçük işletmelerde görev yapacak, konusuyla
ilgili eğitim almış personelin kamu adına çalışması mümkündür” dedik.
6 Haziran 2010 tarihinde; “Halk Sağlığı Tehdit Altında, İşsizlik Artıyor” diyerek küçük işletmelerde
uzman varlığının önemini vurguladık.”Günde 20 ton süt işleyen veya günde 8 bin adet ekmek
üreten işletmeler, mikro işletmeler değildirler”, “Bunlar, halk ve tüketici sağlığı açısından büyük
riskler yaratabilecek ölçüde üretim gücüne sahiptirler. Bu riskler, kısa vadede gıda zehirlenmesi
olabileceği gibi, uzun vadede toksik ve kanserojen etkiler de olabilecektir” diyerek konunun
önemine dikkat çektik.
Ülke çapındaki Gıda Mühendisliği bölümleri ile birlikte “Bakanlık’ta görev yapan Gıda Mühendisi sayısı son derece yetersizdir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın güvenli gıda arzı
için resmi denetimleri hızlı ve etkin bir biçimde yürütebileceği yapıya kavuşturulması, özellikle
de kadrosundaki resmi denetçi eksikliğinin nitelik ve nicelik olarak giderilmesi, meslekler
arasındaki oransızlığın yok edilmesi gerekmektedir”, “Güvenli gıda arzının sağlanması için
‘Gıda Danışmanlığı’ sistemi biran evvel yürürlüğe konmalı, gıda güvenliği sorunu yoğun olan
KOBİ’lerle mühendislerin buluşması yoluyla uzmanlık alanları doğrultusunda sisteme katkı
vermeleri sağlanmalıdır” dedik.
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“Sağlık Bakanlığı; başta sular ve tıbbi gıdalar olmak üzere gıda güvenliği ve halk sağlığı ile ilgili
birçok sorumluluğu taşımaya devam etmektedir. Buna karşın Bakanlığın yeniden yapılanmasında
Gıda Mühendisleri de dâhil olmak üzere ilgili birçok mühendislik grubu Bakanlık kadrolarından
uzaklaştırılmaktadır. Gıda güvenliğine yönelik sorumlulukların taşınmasında ilgili mesleklerden
faydalanılması bir görev olarak değerlendirilmelidir.” dedik.
22 Ekim 2010 tarihinde “Ülkemizde mevcut Gıda Mühendisliği bölümü sayı ve kontenjanları ülke
gereksinimlerinin üzerinde olduğu halde yeni Gıda Mühendisliği bölümleri açılmakta, mevcut
kontenjanları arttırılmakta ve çok sayıda ikinci eğitim programı açılmaktadır. Ülke gerçekleri ile
uyuşmayan, eğitimin kalitesini olumsuz etkileyen ve işsiz mühendisler oluşturmaya zemin hazırlayan bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir” dedik.
Oysa şu anda ikinci öğretim dahil 68 bölümde 3700 gıda mühendisi yetiştirilmektedir.
Gıda işletmelerinin denetiminin özel sektöre devredilmesi planlanmaktadır.
• “GIDA DENETİMLERİNİN KAMU ELİYLE YAPILMASI BİR ZORUNLULUKTUR.”
• GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ ÖZEL SEKTÖRE TERK EDİLMEMELİDİR.
ETKİN GIDA DENETİMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDAN SORUMLU OLAN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA YETERLİ SAYIDA GIDA
MÜHENDİSİ İSTİHDAMI SAĞLANMALIDIR.
“Gıda güvenliğine ayrılmayan kaynaklar, sağlık giderlerine ayrılmak zorunda kalınmaktadır”
Görünen o ki bugün geldiğimiz noktada; sözlü temaslar, yazışmalar ve basın açıklamaları bizleri
bir adım bile ileri taşımamış aksine giderek kötüleşen bir tablonun içine hapsetmiştir. Bakanlığın
adının Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı olarak değiştirilmesi ile başlayan ve gıda güvenliğinde
yeni dönem olarak sunulan süreçte ortaya çıkan ve ne yazık ki yıllardan beri hiç değişmeyen bu
tablo, yapılan kimi olumlu girişimleri de gölgede bırakmıştır.
“GIDA” BAKANLIĞIN İSMİNE DEĞİL, İŞLEYİŞİNİN MERKEZİNE ALINMALIDIR.
Bizler yıllar boyunca aynı sorunları dile getirip, aynı konularda konuşmak istemiyoruz; verilen
sözlerin tutulmasını ve gecikmiş adımların atılmasını talep ediyoruz!
Bizler bugün burada on binlerce Gıda Mühendisinin sesi olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından gıda konusunda yeni bir dönemin başladığını ve kamuda gıda mühendisi
istihdamının artırılacağına yönelik sözlerinin arkasında durmalarını istiyoruz. Bu amaçla, gıda
mühendisi istihdam etmeye yönelik kadroların biran evvel açılmasını, kamu eliyle etkin denetimin
sağlanmasını ve küçük işletmelerdeki gıda güvenliği boşluğuna çözüm olacak gıda danışmanlığı
sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyoruz.
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
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SU YAŞAMDIR
22 MART 2013
Su yaşamın temel kaynağıdır. İnsan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir ve
yerinin bir başka madde ile doldurulması mümkün değildir.
Oysa yaşadığımız zamanın en önemli sorunlarının başında güvenli ve yeterli suya ulaşım gelmektedir. Dünyada su kaynakları hızla kirlenmekte ve tükenmektedir. Başta iklim değişikliği olmak
üzere çarpık kentleşme, aşırı nüfus artışı, sera gazlarındaki artış, tarımda bilinçsiz su kullanımı ve
kontrolsüz/kuralsız sanayileşme dünyayı giderek daha “susuz” hale getirmektedir.
Birleşmiş Milletler Su Raporu verilerine göre; dünya nüfusunun 4 kat artmasına karşılık su kaynaklarının kullanımı 9 kat artmıştır. Yine Birleşmiş Milletler verilerine göre; dünyada endüstriyel,
tarımsal (gübre, pestisit vb.) ve evsel kullanımlar ile günde toplam 2 milyon ton atık su oluşmaktadır. Tahminen 1 litre atık su, 8 litre kullanılabilir suyu kirletmektedir. Bu kirlilikten de, gelişmekte
olan ülkelerin nüfuslarının %50’si etkilenmekte ve en çok fakir ülkeler nasibini almaktadır.
Ekolojik dengenin vazgeçilmez öğesi olan su; petrol gibi uluslararası ilişkilerde diplomatik bir
konu ve üzerine savaş senaryolarının oluşturulduğu bir kaynak durumuna gelmiştir. Yine aynı
nedenle; su piyasalaştırılmak ve kar amacı haline getirilmek için gözleri kamaştırmakta; su ticarete
konu bir meta halini almaktadır. Bu alanda da hızla özelleştirmeler yaşanmakta, su üzerindeki
kamu denetimi ve suyun dağıtımındaki kamu payı özel şirketlere geçmektedir. Çevre yapısı,
sosyoekonomik/kültürel yapı irdelenmeden kontrolsüzce yapılan binlerce HES yaşamı olumsuz
yönde etkilemektedir.
Oysa su haktır. Vazgeçilmezdir. Su olmadan yaşamdan, yeterli tarımsal üretimden, refahtan söz
etmek mümkün değildir.
Su politikaları ilgili tüm kurumlarla kapsamlı bir biçimde oluşturulmalı; suyun yönetimi ve HES’lerin
kuruluşu kamu eliyle olmalıdır.
Su; gıda güvenliğini sağlamanın da olmazsa olmaz koşuludur. Dünyada herkes için güvenli su
sağlandığında, küresel düzeyde hastalık ve ölümlerden önemli ölçüde gerileme sağlanması
mümkündür. Sadece içtiğimiz suyun değil; kullanma sularının da (tarımsal, evsel) sağlık kriterlerine uygun olması gerekmektedir.
Suların temas ettikleri malzemelerin (evsel depolar, taşıma boruları, tanklar, tüketiciye sunulan
ambalajlar gibi) su ile temasa uygun ve temiz olması gerekmektedir.
Gıda güvenliğinde olduğu gibi; su güvenliğinde de tüketici endişeler taşımakta; güvenli suya
ulaşmak için zaman zaman yanlışlar yapmaktadır.
Ülkemizde var olan kurallara göre; musluklarımızdan akan suyun da içilebilir nitelikte olması
gerekmektedir. Bu noktada sürekli ve sağlıklı bilgi aktarımının sağlanması son derece önemlidir.
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Damacana suların ve su kaynaklarının denetimlerinde yetersizlikler olduğu, bu sektörde de kayıt
dışının önemli bir sorun alanı olduğu bilinmektedir. Kendini güvende hissetmeyen tüketici su
arıtma cihazlarına yönlendirilerek farklı şekillerde yanıltılmaktadır.
Güvenli su tüketimi ile ilgili olarak başta Sağlık Bakanlığı ve Belediyelerin yüklendikleri sorumluluğun bilinci ile davranmaları gerekmektedir.
Güvenli suya ulaşımda tüketicilerin de yapmaları gerekenler vardır:
• Pet şişelerdeki ve damacanalardaki sular güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
• Direkt ağız teması ile tüketilen şişe suları, açıldıktan ve içilmeye başlandıktan sonra kısa
sürede tüketilmelidir.
• Evlerde damacanalarda kullanılan pompalar önemli oranda risk kaynağıdır. Bu pompaların
sık sık temizlenmeleri ve değiştirilmeleri yerinde olacaktır.
• Damacana suları yetkili bayilerden alınmalı, satın alınan damacananın kapağı, emniyet bandı,
etiketi ve gövdesindeki marka isimlerinin aynı olup olmadığı, kapağında üretim/son kullanma
tarihi ve parti seri numarasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Bunları içermeyen
ürünler açılmadan iade edilmeli, tüketilmemelidir.
• Çok yaygın bir biçimde kullanılmakta olan “sebil”lerde yeterli sıklıkta ve etkin temizlik yapılması
son derece önemlidir. Sebillere yerleştirilen damacanaların kapakları mümkünse tümüyle
çıkartılmalı, aksi durumda iyice temizlenmelidir.
• Apartmanlardaki su depolarının sıklıkla temizlenmesi gerekmektedir.
• Suya olan güvensizlik nedeniyle su arıtma cihazlarına yöneliş çok artmıştır. Ancak evsel su
arıtma cihazlarının pazarlanması sırasında tüketiciye bilgi aktarımı konusunda zaman zaman
yanlış yönlendirilmeler olabilmektedir. Bakım, temizlik, filtre değiştirme gibi konuların bu
cihazlarda çok önemli olduğu unutulmamalıdır.
• Düzenli sıklıklarla analiz edilerek güvenliği kanıtlananlar dışında, kuyu suları, içme suyu
olarak, mutfakta kullanma suyu olarak ve tarımsal üretimde sulama suyu olarak tüketilmemelidir.
• Mahalle, köy ve yol kenarlarında bulunan düzenli olarak analizleri ve kontrolleri yapılmayan
güvensiz ve kontrolsüz su çeşme ve kaynaklarının kullanımı engellenmelidir.
Her alanda olduğu gibi güvenli suya ulaşmak için de tüketicilerin bilinçli ve aktif olması; bir
yandan kişisel kullanımlarında tüm önlemleri alarak su tasarrufu sağlarken, diğer yandan su
kaynaklarının yönetimi ve su dağıtımının denetimi konusunda yetkili kurumlar üzerinde baskı
oluşturması büyük önem taşımaktadır.
Her yıl olduğu gibi bu Dünya Su Günü’nde de diyoruz ki;
“Temiz ve erişilebilir suya ulaşma bir insanlık hakkıdır”
Yeterli ve güvenli suya ulaşmak için “suyumuz”a sahip çıkalım!
En önemli sorumluluğumuz “Gelecek nesillere güvenli ve yeterli su temini olmalıdır”
Petek ATAMAN
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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DÜNYA SÜT GÜNÜNDE SÜT İÇELİM!
SÜT İÇİRELİM!
21 MAYIS 2013
Süt, doğanın tüm memeli hayvanlara doğumlarından sonra ilk olarak sunduğu; temel besin öğelerini
yeterli ve dengeli bir şekilde bileşiminde bulunduran mucize bir gıda maddesidir.
İnsanlar, sadece çocukluk çağında değil, yaşamın her evresinde sağlıklı bir yaşam sürmek için süt
tüketmelidirler. Bebekler ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. Sağlık açısından her birey günde
ortalama iki su bardağı süt içmeli ya da süt ürünlerini (peynir, yoğurt) tüketmelidir.
Ülkemizde süt tüketimi gelişmiş ülkelerin yaklaşık ¼’ü düzeyindedir. Gerçek sorunumuz sütün yeterince tüketilmemekte olduğudur, çabalarımız sağlığımız için süt tüketiminin arttırılması yönündedir. Bu
amaçla yapılan tüm çalışmalar son derece değerlidir. Bizler uzmanlar olarak bu konuda tüketicilerimizi
doğru yönlendirmeye çalışırken; kimi “uzman” olduğunu iddia eden kişilerce sütün karalanması kabul
edilebilir ve anlaşılır değildir.
Böylesi önemli bir gıda maddesi üzerine felaket senaryoları yazmaya ve tüketiciyi kandırmaya kimsenin hakkı yoktur.
Bireylerin her konuda olduğu gibi süt ile ilgili olarak da doğru ve güncel bilgilere sahip olma hakları vardır.
Günlük ve UHT (uzun ömürlü) sütler insan sağlığına uygun, besin değeri yüksek sütlerdir.
Ülkemizde henüz üreticiden direkt olarak tüketiciye sunulabilen çiğ süt bulunmamaktadır. Çiğ sütün
tüketicilere yasal yollarla ulaşmasını sağlayacak düzenlemeler yapılana kadar, satın alınan her çiğ süt
kayıt dışıdır ve sağlık riski taşımaktadır.
Uygun olmayan çiğ süt tüketimi birçok önemli sağlık riskini beraber getirmektedir. Veba, kolera,
tüberküloz, sıtma, tifo ve malta humması çiğ sütten geçen çok önemli hastalıklardır.
İşte bu nedenle; sütün üretiminden sofraya, güvenli, sağlık açısından risk taşımayan biçimde ulaşması
hayatidir. Bu amaçla;
• Güvenli ve yeterli süt üretimi için, kırsal kalkınmaya önem verilmelidir,
• Süt hayvancılığı ile uğraşan çiftçi ve köylüye gereken destek sağlanmalıdır,
• Üretici örgütlülüğü geliştirilmelidir,
• Tüketiciye uygun fiyatla süt ulaştıracak piyasa mekanizmaları oluşturulmalı, oluşturulacağı ifade
edilen müdahale kurumu en doğru şekliyle kurgulanmalıdır,
• Okul sütü uygulaması son derece önemli ve yerinde bir uygulamadır, bu uygulamadan vazgeçilmemelidir,
Bizler güvenli süt tüketimini önermeye, doğru mekanizmaların kurulması ve üreticinin hak ettiği refah
seviyesine ulaşmasının sağlanması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz.
Sütü ve temel gıda maddelerini karalama kampanyalarına karşı durmaya devam edeceğiz.
Güvenli süte ulaşmak bir insan hakkıdır.
Petek ATAMAN
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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DEMOKRATİK HAKLARIN EL BİRLİĞİ
İLE KORUNMASI VAZGEÇİLMEZ
ÖNCELİĞİMİZ OLMALIDIR
5 HAZİRAN 2013
Taksim Gezi Parkındaki ağaçların kesilmesini engellemek için yola çıkan ve demokratik hakları çerçevesinde direnen bir grup insana yapılan müdahale vicdanları yaralamış ve halkın sabrını taşıran damla
olmuştur. Bu süreç halkın sesini duyurmak için yolları, meydanları doldurmasına sebep olmuş, buna
karşın polisin sert ve ölçüsüz müdahaleleri son derece üzücü sonuçlar doğurmuştur.
Halkın içselleştirmediği; kendine mal etmediği uygulamaların, dayatmacı bir tutumla ve “güç bende”
anlayışıyla gerçekleştirilemeyeceğini bir kez daha görmek ve anlamak durumundayız.
İtirazların sadece “Gezi Parkı” kapsamında olmadığı, yaşamın her alanında var olan dayatmalara karşı
olduğu artık görülmelidir.
Özgürlüklerinin kısıtlandığını, haksızlığa uğradığını düşünen halkı zor kullanarak susturmaya çalışmak
hiç bir şekilde demokrasi anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Ülkeyi yönetmeye talip olanların bu krizi en
demokratik şekliyle çözüme ulaştırmaları, bundan sonra alınacak kararlarda tüm kesimleri kapsayıcı
ve katılımlarını sağlayıcı biçimde hareket etmeleri gerekmektedir.
Maalesef geldiğimiz noktada çok sayıda darp olayı, organ kayıpları ile sonuçlanan ağır yaralanmalar
ve ölümler vardır. Binlerle ifade edilen çok sayıda kişi gözaltındadır.
Göstericilere uygulanan şiddet devam etmekte; tepkisini dile getirmeye çalışan gruplar marjinal olarak
adlandırılmakta, siyasi bir birliktelik tanımı yapılmaya çalışılmaktadır.
Unutulmamalıdır ki; halk olayları basından izleyerek değil, bizzat içinde yaşayarak görmekte ve değerlendirmektedir. Yapılan tanımlamaların gerçek olmadığı da yaşayarak görülmektedir. Bu nedenledir
ki, hükümetin de bir an evvel olanları gerçekçi bir biçimde değerlendirmesi; kapsayıcı çözümler üretmesi gerekmektedir. Ülkemizin bulunduğu coğrafya ve toplumun hassas dengeleri düşünüldüğünde
gereken adımların acilen atılması gerektiği daha iyi anlaşılacaktır.
Bizler çoluk çocuk, yaşlı genç, hasta sağlam demokratik arayış içinde olup, polis şiddeti ile karşı
karşıya kalanların yanındayız. Kendisine birçok konuda haksız, adaletsiz davrandığını düşünenlerin
ve özellikle gençliğimizin sesine kulak verilmeli, polisin bu sert uygulamaları acilen durdurulmalıdır.
Bu zorlu sınavda halkımızı sağduyulu davranmaya ve kışkırtmalara meydan vermemeye; hükümet
ve emniyet güçlerini demokrasi ve hukuk çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz. Ülkeyi savaş
alanına çevirmeye kimsenin hakkı yoktur.
Bu ülkenin insanları olarak demokratik bir ülke özlemimizi sürekli dile getirmeye devam edeceğiz.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
9. Dönem Yönetim Kurulu a.
Petek ATAMAN
Başkan
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İKTİDARA SESLENİYORUZ,
ARKADAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKIN, POLİS
ZULMÜNÜ DURDURUN, HUKUKA UYUN!
9 TEMMUZ 2013
Bilindiği üzere AKP iktidarı bir ayı aşan bir süreden beri hukuku ihlal eden uygulamalar eşliğinde terör
uygulamaktadır.
İktidarın Taksim’de yapmak istediği düzenleme mahkeme kararıyla durdurulmuş ve içinde Odalarımızın da
bulunduğu Taksim Dayanışması’nın toplumsal direnişinin meşruiyeti yargı kararıyla da teyit edilmiştir. İstanbul
Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı tarafından açılan park, akşamüstü halka yine kapatılmıştır.
Mahkeme kararını açıklamak üzere Gezi Parkı’na gitmek isteyen Taksim Dayanışması bileşenleri İstiklal
Caddesi’nde engellenmiş, polis yine halka saldırmış ve dayanışmayı oluşturan emek, meslek, demokratik
kitle örgütleri, siyasi parti temsilci ve yöneticilerinden çok sayıda kişiyi gözaltına almıştır. Gözaltına alınanların
işlemleri dün akşam ve gece yapılmamış, keyfi bir şekilde bugüne bırakılmıştır.
Gözaltına alınanlar arasında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube 2. Başkanı Süleyman Solmaz, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul
Şube Başkanı Beyza Metin, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 2. Başkanı Sabri Orcan, TMMOB
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, Şube Sekreter Yardımcısı Sezi Toprakçı ve
Mimar Mücella Yapıcı arkadaşlarımız da bulunmaktadır.
İktidar bilmelidir ki, hiç bir baskı, TMMOB ve Odalarımızın, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının bilimselteknik gerekliliklerini savunmamızı ve bu doğrultuda davranmamızı engelleyemeyecektir.
Biz TMMOB’ye bağlı Odaların Yönetim Kurullarının Başkanları olarak iktidarı uyarıyoruz. Anayasa’ya aykırılık
oluşturan hukuksuz uygulamaları, göz altıları ve polis terörünü durdurun, yönetici arkadaşlarımızı ve bütün
gözaltına alınanları serbest bırakın, hukuka uygun davranın!
Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gölay Şakiroğulları
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş
Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Zararsız
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Petek Ataman
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Candaş
İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Tümer
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç
Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş
Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Çağlan
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besleme
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar
Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tunçay Şulan
Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Erduran
Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhcu
Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kul
Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Çulcuoğlu
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Uyar
Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl Bingöl
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Turhan Tuncer
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İKTİDAR TMMOB’Yİ GERİLETEMEYECEK,
MÜCADELESİNİ ASLA
DURDURAMAYACAKTIR
MESLEĞİMİZE, ÖRGÜTÜMÜZE, ÜLKEMİZİN
KAMUSAL ZENGİNLİKLERİNE SAHİP
ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ
11 TEMMUZ 2013
AKP iktidarı, önceki gece yine bir “torba yasa” içinde, TMMOB ve bağlı Odalarını hukuk dışı bir
şekilde sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği yapmıştır. Aynı iktidar üç yıl önce yine bir gece
yarısı operasyonuyla, yabancı mühendisleri ülkemiz mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir yasa
değişikliği yapmış, daha sonra, iki yıl önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle TMMOB’yi otoriter
bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar atmış, bütün ülkeyi rant eksenli bir şekilde imara
açma politikaları doğrultusunda yeni yasa ve yönetmelik değişiklikleri yapmıştır. TMMOB Yasasının
bütününü değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelenmek zorunda kalınmış, daha doğrusu Anayasa
değişiklikleri dönemine ertelenmiş gibi gösterilmiştir. Fakat Taksim’de yapılmak istenen, bilime,
tekniğe, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığına aykırı düzenlemeler karşısında yargıya başvuran
ve haklılığı yargı tarafından teyit edilen Odalarımız ve TMMOB’ye iktidarın duyduğu rant eksenli
kin, önceki gece yapılan ani değişikliklerle ve TMMOB’ye bağlı Odalarımızın İstanbul Şube yöneticilerinin gözaltına alınmalarıyla yansımıştır. İktidarın yaptığı bütün mevzuat değişiklikleri, birazdan
değineceğimiz üzere Anayasa’nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek odalarıyla ilgili
gayet sarih olan hükümlerine aykırıdır, hukuk dışıdır ve tarihsel meşruiyeti yoktur. Yapılan değişiklikle Odaların yeni talanları önleme gücü hukuken olanaksız hale gelmektedir
Önceki gece yapılan değişiklikler, özet olarak;
• Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirme,
• Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmak,
• Odaların gelirlerine el koymak,
• Kamusal-toplumsal kaynak ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya
açmak, metalaştırmak,
• Kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi
ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmak,
• Özerk yerinden yönetim kuruşları olan Belediyeler ve Meslek Odalarının Anayasal hak, yetki
ve görevlerini ellerinden almak,
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• Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan
çıkarmak, telif haklarına el koymak,
ve sonuçta teslim alamadığı TMMOB’yi etkisizleştirmek istemektedir.
Oysa 1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan ve 24 Odanın üst birliği olan TMMOB, kökleri 1900’lü
yılların başına dayanan bir örgütlenme ve mücadele geleneğinin ürünüdür. TMMOB ve bağlı
Odaları, bir yandan meslek-meslektaş haklarını koruyup geliştirirken, diğer yandan bilimsel-teknik
mesleki bilgi birikimini ve örgütsel gücünü kamu ve toplum yararına sunmak için faaliyet yürütür,
yasal dayanağını Anayasa’nın 123, 124, 135. maddelerinden alan kamu kurumu niteliğinde, kamu
tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır ve yerinden yönetim esasına dayanırlar.
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri; çevre ve kentleşme politikalarının dinamik
güçlerinin başında yer alırlar. Ciddi bilim-teknik politikaları, olağan koşullar ve toplumsal bir
kalkınma perspektifi içinde mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının yeri, konumu v.b. böyledir.
Ancak Türkiye’nin kalkınma dönemlerinde belirli bir yeri olan meslek disiplinlerimiz bugün bilimsel
gereklerden hızla uzaklaşan bir tarzda ve çok yönlü olarak etkisizleştirilmeye çalışılmakta, mesleki
deformasyon, işsizlik ve yoksullukla yüz yüze getirilmektedir.
Meslek disiplinlerimiz neoliberal dönemin doruğa ulaşan ekonomi politikalarına bağlı olarak siyasi
iktidarlar tarafından ikinci plana itilmiş, bazı alanlardaki yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına
devredilmiş, bazı alanlar neredeyse ortadan kaldırılmış; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı
hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme,
ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir.
Kentler rantlara göre şekillendirilmekte, plansızlık egemen kılınmaktadır. Çalışma yaşamı,
mühendislik bilimlerinin uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında
tutulmaktadır. İnsanca barınma hakkının ve deprem gerçeğinin gerektirdiği, yapı denetimi, enerji,
tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığının mesleki denetim, periyodik kontrol, ölçüm v.b. bilimsel-teknik kriterleri devre dışı
bırakılmaktadır.
Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile meslek disiplinlerimizin uygulama alanları adım
adım daraltılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnameler bu saldırılara yeni halkalar eklenmiş; kamu
yönetiminin tekelci/otoriter nitelikte yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, mühendislik, mimarlık,
şehir plancılığı ve TMMOB mevzuatı, Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde
iktidar bürokrasisi tarafından düzenlenir hale gelmiştir.
Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim
kuruluşları arasında olması gereken “vesayet” denetimini aşan, tekelci, otoriter bir yönetim anlayışının ürünü olarak bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliğini ortadan kaldırmakta, bazılarını
da doğrudan bakanlık bünyesine almaktadır. Ana amaç, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı
meslek örgütlerinin yürüttüğü kamusal hizmetleri, kamu otoritesi yoluyla serbestleştirip, piyasaya
sunmak ve rant alanlarına dönüştürmektir.
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Yürütme erkinin tahakkümünü her alana yayanlar, meslek ve kitle örgütlerinin “apolitik” ve bilimteknik dışı olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal iktidarın güdümünde çalışmalar yürütmesini, kamu
yararını, halk sağlığını ve can güvenliğini gözetmemesini, her şeyin sermaye birikim süreçlerine
tabi olmasını istemektedirler. Ancak bu kapsamlı ve bilime, insana, ülke, kamu, halk çıkarlarına
düşman olan bu politikalara karşı direnmek, bilinmeli ki bizler için bir onurdur.
Bugünkü TMMOB’yi bizlere miras bırakan, 1974-1980 dönemi TMMOB’sinin Başkanı sevgili
Teoman ÖZTÜRK’ün 19. ölüm yıldönümünde özel olarak belirtmek isteriz ki, hiçbir güç TMMOB
ve bağlı Odalarını halkçı, toplumcu, kamucu değerlerinden uzaklaştıramayacaktır.
İktidar TMMOB’yi geriletemeyecek, mücadelesini asla durduramayacaktır.
Mesleğimize, örgütümüze, ülkemizin kamusal zenginliklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Yaşasın Taksim Gezi Parkı Direnişimiz!
Yaşasın TMMOB!
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
İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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“BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA”
2 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE RESMİ
GAZETE’DE YAYIMLANDI
6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
isimli torba yasa 2 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kanun
ile ilgili TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI’nın basın açıklaması aşağıda yer
almaktadır.
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANCILIĞI MESLEĞİ VE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
AKP’NİN TORBASINA SIĞMAZ, SIĞMAYACAKTIR!
6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” isimli torba yasanın TBMM’de görüşmeleri devam ederken 9 Temmuz 2013 tarihinde
saat 21.30’da AKP gece yarısı operasyonu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda değişiklik önergesi
verdi ve gece yarısı kabul etti. 12 Temmuz’da torba yasa TBMM’de kabul edildi. 1 Ağustos’ta
görevini yapan Cumhurbaşkanı torbayı onayladı. Torba Yasa 2 Ağustos 2013 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlandı.
2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlananlara göre:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013
Madde 73
p) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun;
1) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü cümlesi ile ikinci fıkrasının üçüncü
cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bentler eklenmiştir:
ı) Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında
meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması
istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden
bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.
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i) İdarelerce onaylanmış; mevcut durumu gösteren halihazır haritalar, parselasyon planları ile teknik
ve idari düzenlemeleri içeren bu Kanun kapsamındaki planların değişiklik ve revizyonlarında ilk
müellifin görüşü veya izni aranmaz.
j) İlgili idareler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre mimari estetik komisyonu kurar. Komisyon,
yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye yetkilidir.
Özgün fikir ifade etmeyenlerde yapılacak değişikliklerde ilk müellifin görüşü aranmaz. Özgün
fikir ifade eden mimarlık eser ve projelerinde; eser sözleşmesinde işleme izni verilenler ile eserin
bütünlüğünü bozmadığına, estetik görünümünü değiştirmediğine, teknik, yönetsel amaçlar ve
kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna karar verilen değişiklikler müellifinin izni alınmaksızın
yapılabilir. Bu durumda ilk müellif tarafından talep edilebilecek telif ücreti; ilgili meslek odasınca
belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda yüzde yirmisini, inşaatı
süren yapılarda yüzde on beşini geçemez.”
Hemen söyleyelim:
Bu yasa maddesini önerenler, oylayanlar, kabul edenler, yayımlayanlar bilsinler ki; mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı mesleği; bu mesleği yapan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların
Anayasa’nın 135. maddesine dayanarak 6235 Sayılı Yasa ile kurulmuş örgütü TMMOB bu yasa
maddesi ile dizayn edilemez.
“TMMOB’nin hak ve yetkilerini kısıtladık” diyenler, “TMMOB’den rövanşı aldık” diyenler, biliniz
ki; bu meslek ve bu örgüt, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları sizin torbanıza
sığmaz.
Bırakın TMMOB’yi hiç anlamayanları, TMMOB Yasası’ndan habersiz olanlara hatırlatalım:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
Kanun No. 6235 Kabul Tarihi: 27 Ocak 1954
Madde 2 - Birliğin kuruluş amacı ile yapamayacağı faaliyetler ve işler aşağıda gösterilmiştir.
Birliğin kuruluş amacı:
c) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak
üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde
bulunmak;
d) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda
ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fennî şartnameleri incelemek ve
bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.
Bu ülkede hukuk varsa, şimdi ne olacaktır?
Torba Yasa, Ana Muhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülmek durumundadır.
Dileriz; Anayasa Mahkemesi de 6235 sayılı TMMOB Yasası yürürlükte iken ve Birliğin görev ve
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yetkileri kendi yasasında yazılıyken, TMMOB’nin görevlerini 3194 sayılı İmar Yasası’na bir bent
eklemesiyle kısıtlamaya çalışan bu anlamsızlığa son verir.
TMMOB teşekkür ediyor:
9 Temmuz’da AKP’nin gece yarısı operasyonunun başladığı andan itibaren bugüne dek yürüttüğümüz mücadelemizde yanımızda olan, destek veren ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarına,
bilim insanlarına, gazetecilere, ülkemizin emek-meslek örgütlerine, demokrasi güçlerine, siyasi
partilerimize öncelikle teşekkür ediyoruz.
Bu süreç içerisinde “Torba”cı AKP’nin örgütümüze karşı yürüttüğü bu operasyonun açığa çıkmasında, görünür olmasında büyük çaba sarf eden, sokakta sözümüzü büyüten; bağlı odalarımızın
Yönetim Kurullarına, Başkanlarına, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza, örgütlü üyelerimize, tüm
çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.
TMMOB şimdi ne söylüyor?
Şüphesiz 6235 Sayılı Yasa’nın verdiği yetki ve görevler TMMOB’nin önemli dayanaklarından
biridir. Ancak TMMOB, asıl gücünü geleneğinden, ilkelerinden, bugüne dek yürüttüğü örgütlü
mücadelesinden almaktadır. TMMOB asıl gücünü örgütlü üyesinin ülkesine, halkına, meslek
alanlarına ve mesleğine sahip çıkan mücadelesinden almaktadır.
TMMOB, yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır.
Mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir.
Biz iyi biliyoruz:
Kurtuluş yok tek başına,
Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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