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Öyle bir dönemden geçmekteyiz ki, bir Gıda Mühendisi olarak ben dahi yediklerime tam anlamıyla güvenemiyorum. Ülkemizde 40 bine yakın gıda işletmesi bulunmakta ve satış yerleri dahil bu rakam 500 bini
bulmaktadır. Gıda denetimi yapan denetçi sayısı 4650 ve bunların içindeki Gıda Mühendisi sayısı sadece
852. 5996 sayılı kanundan önce, bu 40 bin işletmede Eğitimli Teknik Personel bulundurulması zorunlu
iken, yasadan sonra 34 bin işletmede bu zorunluluk ortadan kaldırılmıştır. Oysa ki, Güvenilir Gıdaya
ulaşma bir insan hakkıdır ve kamuda Gıda Mühendisi istihdam edilmeyerek halkımız Güvenli Gıdaya
ulaşma hakkından mahrum bırakılmaktadır. Görüldüğü üzere ismine Gıda kelimesi eklenen Bakanlıkta
Gıda Mühendisi sayısı yok denecek kadar azdır. Özel sektörde ise, çıkartılan bu yeni yasa ile binlerce
Gıda Mühendisi işinden olmuştur ve tüm bunlar yetmezmiş gibi her yıl yeni Gıda Mühendisliği Bölümleri
açılmakta, var olanların kontenjanları arttırılmakta, ikinci öğretimler ise mantar gibi çoğalmakta, eğitimin
kalitesi giderek azalmaktadır. Mevcut bu duruma artık dur denmelidir. Bunun için;
Milletvekilleri’ne;
Her geçen gün bir yenisi yaşanan Gıda Terörü, şüphesiz ki en az kaçak içki kadar önemli bir sorundur.
Çıkarılan 5996 sayılı kanunla, birçok işletme gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu ortadan kaldırıldığından gıda denetimden mahrum bırakılmıştır. Halk sağlığı ciddi tehdit altındadır ve bu sorun ancak özelde
ve kamuda “Gıda Danışmanı” olarak istihdam edilecek Gıda Mühendisleriyle çözülecektir.
“Gıda” Tarım ve Hayvancılık Bakanı’na;
“Veteriner hekim, ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisi ile diğer tarımla ilgili branşlarda alacağımız 2
bin 600 kişi Ocak ayında köylerde tarım danışmanı olarak göreve başlayacak. Bunların çoğunluğunu
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gıda mühendisleri oluşturacak.”  demiştiniz. Alınan toplam Gıda Mühendisi sayısı 58. Yani, %2,23.
“Çoğunluk” kavramınızı Gıda Mühendisi olmak için Türkiye’de ilk 500’e giren ben, inanın algılamakta
zorluk çekiyorum. Kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin artık.
Yine dediniz ki; “Biz iktidara geldiğimizde 181 olan gıda mühendisi istihdamı ocak ayı alımlarıyla birlikte
yedi kat artmış olacak.” Haklı da olabilirsiniz, lakin bir de Bakan olduğunuz günden bugüne dek, açılan
kadro sayısını ve bunun Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim dağılımını açıklasanız da
kamuoyu bu konuda da bilgilense...
Başbakan’a;
Keşke özel hayatımızı ve dizileri bir kenara bırakıp, ülkedeki Gıda Gerçekleriyle yüzleşseniz, kanımca
çok daha hayırlı olacaktır. Mesela ben bir örnek vereyim size.”Gıda” Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak
yetkilendirdiğiniz zat; ülkedeki koyun, keçi ve inek sayısından tek tek haberdar iken, bakanlığındaki
Gıda Müh. sayısından ne yazık ki bihaber...
YÖK Üyeleri’ne;
Gıda Mühendisliği kontenjanları 4000 i geçti. 1 Doç. 2 Yrd. Doç ile eğitime başlayan üstelik de İkinci
Öğretimi hediye(!) olan Gıda Mühendisliği Bölümleri mevcut.
Eğitim kalitesinden sorumlu olan sizler, özel sektörün gerekliliklerini yerine getiremeyen potansiyel işsiz
gençler yetiştirilmesinin yolunu açıyorsunuz. “Her Ailenin Mutfağına Bir Gıda Mühendisi” Projenizden
derhal vazgeçin. Yeni Gıda Mühendisliği Bölümleri açılmasına, her yıl kontenjan artışına artık DUR
denmeli ve İkinci Öğretimler kapatılmalı...
Basın’a;
Yapılan bunca eyleme, çıkartılan bunca sese sessiz kalmayın. Yaşanan bunca Gıda Terörünü görmezden gelmeyin. Bilmelisiniz ki, Gıda konusunda söz sahibi, Gıda Bilimi Konusunda eğitim almış Gıda
Mühendisleridir. Göğüs Hastalıkları, Onkoloji Uzmanı Tıp Doktorları değil...
Vatandaş’a;
Yaşamınızı idame ettirebilmeniz için temel ihtiyacınız olan güvenli gıdanın sağlanması ancak Gıda
Mühendisleri ile olur. Unutmayın ki; Gıda Mühendisi Halkın Sağlık Güvencesidir.
Ve son söz Meslekdaşlarım’a;
Ey Gıda Mühendisi!
“Adalet” sadece partisinin, “Gıda” ise yalnız bakanlığının isminde olan M. Mehdi EKER’den “Gıda
Mühendislerine Adalet” istemek/beklemek fazlasıyla polyannacılık olur. Hangi partiye oy verdiğinin
bir önemi yok. M. Mehdi EKER’in mesleğine verdiği değeri gör. “İnsanlık kurtuluş için Mehdi’nin
gelişini bekliyor, sen gidişini bekleme.” Mesleğine, Örgütüne (GıdaMO) ve Birliğine (TMMOB) Sahip
Çık.
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