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Odamız ve üst birliğimiz TMMOB genel kurullarını tamamladı, yeni bir dönemdeyiz. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 10. Dönem Yönetim Kurulu olarak, meslek onurumuzu,
meslektaşlarımızın ve geleceğin Gıda Mühendisleri olan sevgili öğrencilerimizin haklarını
korumak ve demokratik haklarımız için mücadele etmek üzere iki yıllığına göreve geldik.
Tüm olumsuz koşullara karşın, bu ilke ve anlayış doğrultusunda Odamızı yönetmeye kararlı olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Yönetim profilinin oluşumunda Genel Kurula
katılan tüm arkadaşlarımızı sorumlu görüyor ve Odamız etkinliklerinde desteklerini beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyoruz.
Bizler, meslektaşlarımızın desteğiyle her alanda çalışmalar yapmaya ve meslektaşlarımıza ve mesleğimize karşı
yapılan haksızlıklarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ancak, Odamızın üyesi olsun veya olmasın, Odamıza
bir şekilde uzak kalmış olan meslektaşlarımız da dahil olmak üzere tüm Gıda Mühendisleri de bu mücadelede
bir araya gelmelidir.
Diplomalarında yer alan “Gıda Mühendisi” unvanı ile iş ve işlemlerini yürüten her Gıda Mühendisi Odasına bağlı
olmalı, hem maddi hem de manevi açıdan desteklemelidir ki Odamız da üyelerinden aldığı güçle, daha da büyüyebilsin ve etki alanını genişletebilsin.
Maalesef her zaman her meslektaşımızdan maddi ve manevi destek alamıyoruz. Diğer meslek gruplarında görülen, Odalarına, meslek ve meslektaşlarına gösterilen özeni ve korumacı tavrı maalesef kamu kurumlarında istihdam edilen Gıda Mühendisi meslektaşlarımızda görememekteyiz. Odamızın ve mesleğimizin etkisizleştirilmesi
ve yıpratılması adına yapılan her türlü çalışmaya ve çabaya karşı gıda mühendisleri kol kola büyük bir dayanışma
içerisinde olmalı ve mücadele etmelidir.
Birtakım sıkıntılar varsa ve bunlar beklenen hızda çözülmüyorsa herkesin, özellikle de Odasına üye olmayanların
ve mevcut üyeliklerini iptal ettirmeyi kâr sayanların bir kez daha düşünmesi gereklidir.
Siz değerli meslektaşlarımızın, sosyal ağlarda ve e-posta gruplarında örgütlenmenizin yanında fiili olarak da çalışmalara katılmanız gerekmektedir. Sonuçta kurumlar gönderilen e-posta sayısına göre değil, karşılarında muhatap olarak gördükleri grubun kişi sayısına ve etki alanına göre yaklaşımlarının ciddiyetini belirlemektedirler.
Sonuçta, Odamızın etkinliklerinde, komisyon çalışmalarında, düzenlenen yürüyüşlerde ve protestolarda yer almanız gerekmektedir. Daha önce de örneklerini çokça yaşadığımız gibi, meslektaşlarımızın sadece e-posta ve facebook gibi sosyal ağlar üzerinden örgütlenmesi herhangi bir somut sonuç vermemektedir. Bu gibi çabalarımızın
yanında ilgili kurumlara fiili olarak da varlığımızı göstermemiz gerekmektedir.
Tüm meslektaşlarımızı, Oda merkez ve birimlerimizde hiçbir maddi çıkarı olmadan gönüllü şekilde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile beraberce üretmek ve ortak akıl oluşturmak üzere çalışmalara katılmaya davet ediyoruz.
Önümüzdeki süreçte yürüyeceğimiz uzun bir yol var, bu yolda tüm meslektaşlarımızın desteklerini bekliyoruz.
10. Dönem Yönetim Kurulunun gerçekleştireceği başarılı her çalışmanın, aslında sizlerin başarısı olacağı bilinci
ile saygılarımı sunuyorum.
Yusuf SONGÜL
Başkan
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GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE
ODALARIMIZ BELGELENDİRMESİNİ KALDIRAN DEĞİŞİKLİK KABUL EDİLEMEZ...
Gıda işletmelerinde 5996 Sayılı Kanun kapsamında İstihdamı Zorunlu Personel olarak görev yapan kişilere
kayıt ve onay işlemlerinde Odalarınca verilen belgenin aranmasını kaldıran “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve
Onay İşlemlerine dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” Odalarca belirlenen taban
ücret uygulamasını kaldırmak amacıyla yapılmıştır. Odalarca düzenlenen belgelerin aranmasının kaldırılması, kayıt dışılık, diploma ticareti ve sahte diploma riskini beraberinde getirecektir.
Odamız, taban ücret belirleme ve mesleki denetim yetkisini Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmeliği‘nden değil Anayasanın 135 maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve üst kuruluşlarının, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği Kanunun 2/b maddesinden almaktadır. Odamızın taban ücret belirleme ve mesleki denetim yetkisi yargı denetiminden geçerek
kesinleşmiştir. Bakanlıkça yapılan düzenlemeler Odamızın taban ücret denetimi yetkisini ortadan kaldırmamaktadır.
Değişikliğin hemen ardından sözleşme iptalleri, taban ücret uygulamasına son verilmesi ve ücretlerin aşağıya çekilmesine yönelik uygulamalar başlamış, Kimi ticaret odaları ve sektör dernekleri web sayfalarından
taban ücretin kaldırıldığına dair doğru olmayan bilgilere yer vererek üyelerine müjdeler vermişlerdir. Bu
konuda üyelerimiz ve ilgili tüm kuruluşlarla gereken yazışmalar, sürekli iletişim ve hukuki süreç devam
etmektedir. Odamız taban ücret uygulamasını devam ettirmekte kararlıdır.
Bu konuda “Meslek Odaları Mesleki Denetimin Garantisidir İnsanlarımızın Gıda Zehirlenmesinden Ölmesini
İstemiyoruz”, “Halkın Gıda Güvenliğini Savunmaya Devam Edeceğiz!!! Yaşananlar 8 Ocak’ta Söylediklerimizi Teyit Etmektedir Tekrar Ediyoruz: Meslek Odaları Mesleki Denetimin Garantisidir” ve Odalarca düzenlenmekte olan İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgelerinin kaldırılmasının taban ücret uygulamasına engel
olmayacağı yönünde açıklamalar yaptık, açıklamalarımızı ilerleyen sayfalarımızda “Basın Açıklamaları” kısmında okuyabilirsiniz;
İlgili Yönetmelik ile ilgili olarak Odamız, Ziraat Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri Odası yönetmeliğin
iptali ve bu süreçte yürütmeyi durdurma istemi ile dava açmıştır.
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