10.GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ/ 9 Kasım 2017
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Temsilcileri, değerli konuşmacılar, bilim insanlarımız,
birimlerimizin değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri,
saygıdeğer katılımcılar, kıymetli öğrenci arkadaşlarımız ve basın mensupları 10.Gıda Mühendisliği
Kongresi’ne hoş geldiniz. Değerli katılımcıları, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Yönetim Kurulu
Üyelerim ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
Üç gün boyunca gıdayı, teknik, ekonomik, sosyal ve diğer tüm boyutları ve tüm ilgilileri ile konuşmayı
hedeflediğimiz,“Gıda” konusunda ülkemizde yapılmakta olan en köklü kongrelerden biri olan “10. Gıda
Mühendisliği Kongresi” kapsamında; 2 Bağımsız Sunum, 3 panel ve 5 oturum gerçekleştireceğiz.
Konusunda başarılı ve uzman olan değerli panelistlerimiz ile bilim insanlarımız fikirlerini ve çalışmalarını
sizlerle paylaşacaklar.
Sürekli vurguladığımız gibi, gıda insan hayatı için vazgeçilmez bir ihtiyaç, gıdaya ulaşım ise bir insanlık
hakkıdır. Yaşadığımız çağda küresel bir silaha dönüşen su, gıda ve enerji bizim gibi ülkeler üzerinde en
önemli hegemonya aracı haline gelmiştir. Hızlı büyüyen ekonomilerde talep tırmandığı sürece, dünyada
nüfus arttığı sürece, tarım alanları üzerinde baskı sürdüğü sürece, iklim değişikliği etkileri devam ettiği
sürece ve tabii en önemlisi, bu siyasi ve ekonomik yaklaşım böyle gittiği sürece, gıda paylaşımındaki
adaletsizlik gittikçe derinleşmektedir. Dünya gıda fiyatları artmaya devam etmektedir. Maalesef
ülkemizdeki tablo dünyaya göre daha da vahim durumdadır. Tarım ve hayvancılık toplumun gıda
güvencesidir. Geleceğimiz üzerinde söz sahibi olmak için kendi kendimizi yönetebilme yeterliliğimiz
olmalıdır.
Tüketicinin gıdaya erişimi giderek zorlaşırken, sektördeki özelleştirme girişimleri, gıda güvenilirliğini
tehdit eden uygulamalar ve ilgili meslek örgütleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmadan yapılan
hukuki düzenlemeler, yaşanan sıkıntıları daha da artırmaktadır. Yaşadığımız bu dünyanın gelecek
kuşakların emaneti olduğunu düşünecek olursak, herkesin üzerine çok büyük sorumluluklar düştüğünü
unutmamak gerekir. Ülke ihtiyaçlarına göre yerli ekim ve özellikle yerli istihdama yönelik yeniden
yapılanmalar sağlanmalıdır.
Kongremizde, bilimsel sunumların yanında; panellerimizde ve bağımsız sunumlarımızda; insanların
hayatında vazgeçilmez ve ertelenemez bir ihtiyaç olan “Gıda”yı; bilgi kirliliği, ekonomi, sanayici bakış
açısı ve inovasyon başlıklarında masaya yatıracağız.
Kongremizin düzenlenmesi süresince emek veren, başta Düzenleme Kurulu üyelerimiz ve Bilimsel
Danışma Kurulu üyelerimiz olmak üzere; davetli konuşmacılarımıza, sözlü ve poster sunumları ile
Kongremizi güçlendiren bilim insanlarına, bu değerli çalışmaları dinlemek ve tartışmak üzere bizleri
onurlandıran katılımcılara ve destekleyen kurumlara teşekkür ediyorum.
Açılış konuşmalarından sonra izleyeceğiniz “Gıda’da Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı sinevizyon
sunumunda da göreceğiniz çok değerli arkadaşım, dostum, meslektaşım çok yakın zamanda
kaybettiğimiz, acı kaybımız Prof.Dr.Yaşar Kemal Erdem’i anmadan geçemeyeceğim. Akademik olarak bize
kattıklarının yanında, insan olarak da asla unutulmayacak birisiydi.
Bugün burada Yaşar Kemal Erdem’in de aramızda olmasını isterdik. Kayıplarımızı unutamayacağız…
Kongremize hoş geldiniz…
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