Gıda İşletmelerinde Mühendis Yoksa, Halk Sağlığı Tehdit Altındadır!
Denetim İşini Oluruna Değil, Gıda Mühendisine Bırak…

GIDA İŞLETMELERİNDE MÜHENDİS
YOKSA, HALK SAĞLIĞI TEHDİT
ALTINDADIR!
DENETİM İŞİNİ OLURUNA DEĞİL,
GIDA MÜHENDİSİNE BIRAK…
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Bizler, Gıda Mühendisleri Odası olarak;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı adının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirilmesi gündeme
geldiğinde,
Gıda Bakanlığı Sözde Kalmamalıdır... diyerek
Bakanlık adının içinde “Gıda”nın olmasını, Gıda Mühendisleri adına sevindirici bir gelişme olarak değerlendirmiş ancak, yeni bakanlığın kuruluş ve görevlerine ilişkin yasa tasarısının içinin, adına uygun biçimde
doldurulması gerektiğini, gıda ile ilgili hizmetlerin yapılandırılmasında Gıda Mühendisliği mesleğinin göz
ardı edilmemesi gerektiğini ifade etmiştik. Fakat korkulan başa gelmiş ve bu yeni yapılanma ile gıda ile
ilgili bazı daireler kaldırılmış ve bazıları ise etkisizleştirilerek diğer dairelerle birleştirilmiştir.
5996 sayılı Kanun Tasarı halinde iken;
Gıda İşletmelerinde Mühendis Yoksa, Halk Sağlığı Tehdit Altındadır!.. diyerek
Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 40 bin civarında gıda işletmesi bulunduğunu, diğer taraftan, gıda üreten dağıtan - satan tüm noktalarla birlikte bu sayının 500 binin üzerine çıktığını, gıda denetçisi konumunda
çalışan 5 bin civarındaki kamu görevlisinin çalışmasıyla tüm bu noktaların denetlenmesinin fiilen mümkün
olamadığını ifade ettik.
Ayrıca, Türkiye’deki 40 bin gıda işletmesinin yaklaşık %80’inin 30 beygir gücü ve 10 çalışanın altında
kapasiteye sahip olduklarının ve gıda güvenliğine aykırı uygulamaların ağırlıkla bu işletmelerden kaynaklandığının değerlendirildiğinde; sözü edilen Tasarı’nın, gıda güvenliği ve halk sağlığı için ne denli
tehlikeli sonuçlar yaratacağının kolayca öngörülebilir olduğunu basın açıklamalarımızla aktardık.
Tasarının Kanunlaşma aşamasında, Hürriyet Gazetesi’nde “Gıda Güvenliğimiz Tehlikede!...” sloganıyla
milletvekillerini sorumluluk almaya ve halkın, tüketicinin, mühendisin sesini duymaya, Halkımızı güvenilir
gıda hakkını savunmaya davet etmek üzere bir ilan yayınladık.
Tasarının kanunlaşması sürecinde Kapasite ve Ekspertiz Raporlarının en doğru haliyle düzenlenmesinin istihdam ve gıda güvenliği açısından taşıdığı önemi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri
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Bakanlığı, TOBB, Sanayi ve Ticaret Odaları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna aktardık,
fakat ne yazık ki herhangi somut bir gelişme yaşanmadı.
5996 sayılı Kanunun TBMM’den geçirilme aşamasında
Halk Sağlığı Tehdit Altında, İşsizlik Artıyor; İktidar Çözüm Değil Sorun Yaratıyor!.. diyerek
Gıda Mühendisleri de dahil olmak üzere 20 bin Mühendisin işsiz bırakılmaya hazırlanıldığını, 30 BG ve
10 çalışanın altındaki büyüklükteki işyerlerinin Türkiye’deki 40 bin gıda işletmesinin yaklaşık %80’ini
ifade ettiğini, gıda güvenliğine aykırı uygulamaların ağırlıkla bu işletmelerden kaynaklandığının değerlendirilmesi gerektiğini aktardık.
“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.
Fakat sesimiz duyuramadık veya duyulmak istenmedi ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 13 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra
öngörüldüğü üzere, yasada belirlenen 30 BG ve 10 çalışan kriterinin altında kalan işletmelerde çalışan
meslektaşlarımızın işten çıkarılma oranında hızla artış başladı.
5996 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra
Biz Söylemiştik, Yine Söylüyoruz: Halk Sağlığı Tehdit Altında, İşsizlik Artıyor; Çözüm Değil Sorun
Üretiliyor!.. diyerek
Bu Kanunla artık çocuklarımızın tükettiği gıdaların üretiminde konu uzmanlarının bulunması gerekliliğinin kaldırıldığını, bunların üretiminin işletme sahibinin bilgi ve insafına bırakıldığını söyleyerek,
son derece yetersiz olan denetçi sayısı ile gıdalarımızı denetleyebilmekten uzak olan kamunun,
şimdi de sektörde çalışan mühendisleri uzaklaştırarak yeni bir sorun alanı yarattığını ifade ettik.
İstihdam edilen gıda mühendisi sayının mutlaka artması gerektiği, konu uzmanı olmadan üretilen
gıdanın piyasaya arzının halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturduğu ve küçük işletmelere
“gıda danışmanlığı” gibi bir uygulama getirmenin şart olduğu dile getirerek “Gıda Danışmanlığı”
projemizin toplam miktarının tarım bütçesinin 50’de 1’inden daha az olacağını, gıda güvenliğine
bütçe ayırmayan toplumların, çok daha fazlasını sağlık harcamalarına ayırmak zorunda kalacaklarını
ifade ettik.
Bakanlıktan istihdam politikalarını ve bakanlık bünyesindeki mesleki temsiliyetleri öğrenmek için her
bir meslek grubundan istihdam edilen toplam sayıları, yine her bir meslek grubunun idari kadrolardaki
dağılımını ve hangi birimlerde istihdam edildiği bilgisini talep ettik fakat sayısal veriler içeren bir yanıt
alamadık.
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’na, Maliye, Milli Eğitim, İçişleri, Kültür ve Turizm, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik ve Kalkınma Bakanlığı’nda yer alan ilgili bölümlere Gıda Mühendisi istihdamının
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halk sağlığının korunması açısından önemi ve gerekliliği yönünde bilgilendirmelerde bulunduk, fakat
herhangi bir sonuç alamadık.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Kayıt dışı istihdam ve gıda mühendislerinin hak kayıplarının
önlenmesi yönünde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına gıda güvenliğinin sağlanmasında
Gıda mühendislerinin rolü ve istihdamının gerekliliği için bütçe ayrılması yönünde, yine 5996 sayılı
Kanun gerekçe gösterilerek kombina ve parçalama tesislerinde çalışan Gıda Mühendislerinin işten
çıkarılması, Gıda Mühendislerinin hak kaybına uğramalarının önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde yazışmalar yaptık fakat düzenlemede geri adım atılmadı ve hak kayıpları
devam etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi EKER defalarca Gıda Mühendislerinin gıda güvenliğinin
sağlanmasında ne kadar önemli olduğunu belirtmiş ve kamuda gıda mühendisi istihdamı yapacaklarını
belirtmiştir. Sözlü görüşmelerimizde de aynı ifadeleri tekrar etmiş ve gıda Danışmanlığı Projemizle ilgilenir gözükmüştür. Fakat her zaman olduğu gibi yine herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş aksine hem
kamuda hem de özel sektörde gıda mühendisi istihdamı giderek zayıflamıştır.
Görünen o ki bugün geldiğimiz noktada yapılan yazışmalar, sözlü temaslar ve basın açıklamaları bizleri
bir adım bile ileri taşımamış aksine giderek kötüleşen bir tablonun içine hapsetmiştir. Kamuda ve özellikle
özel sektörde hakkımız olan istihdamın sağlanması ve gıda mühendislerinin yaşadığı hak kayıplarının
artık önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.
Binlerce Gıda Mühendisinin sesi olarak bu gidişe bir DUR demek için;
• Denetimsiz Gıdaya Hayır!
• Güvenilir Gıda Bir Hayal mi? Gıda Mühendisi Yoksa Evet!
• Gıda Mühendisi → Etkin Gıda Denetimi → Halk Sağlığı
• Gıda Mühendisleri Susmayacak, Gıda Güvenliği Sağlanacak!
• Denetim İşini Oluruna Değil, Gıda Mühendisine Bırak...
• Gıda Danışmanlığı Artık Uygulanmalı
Sloganlarıyla 19.01.2013 tarihinde Ankara’da; Adana, Afyon, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa,
Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa,
Mersin, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak’tan gelen yaklaşık
500 meslektaşımızla alanlardaydık. Sözlerimizin ilgili yerlere ulaşması umudumuzu simgeleyen rengârenk
balonlarımızı da gökyüzüne uçurarak sözümüzü bir kez de yüksek sesle söyledik.
Güçlü bir ses çıkarttığımıza inanıyoruz...
Sesimizi çıkartmaya, örgütlülükten gelen gücümüzle haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.
19.01.2013 tarihinde yapılan basın açıklaması, “Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Gıda Mühendislerinin Rolü” konulu kitlesel basın açıklamalarımızın son aşaması ve bundan sonraki yapacağımız
eylemlerdeki kararlılığımızın göstergesidir. Sorunlarımızı takip etmeye, birlik ve beraberlik içerisinde
dayanışmaya devam edeceğiz. Basın açıklamamızı, ilerleyen sayfalarımızda “Basın Açıklamaları” bölümünde okuyabilirsiniz.

44

Gıda Mühendisliği Dergisi 37. Sayı

