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Genel Merkezde Çay Partisi

G

Gıda Mühendisleri Odası’nın Ankara üniversiteleri temsilcilikleri arasında yaptıkları çay partisi Mart ayında
gerçekleşti. Ankara, Hacettepe ve ODTÜ temsilciliklerinin bir araya gelip kaynaştıkları bu toplantıya Bolu Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğrenci Temsilciliği sürpriz ziyarette bulundu. Bu toplantıda öğrenciler,
temsilcilikler arası ilişkilerini geliştirdiler. Erasmus Programıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne gelen yabancı
uyruklu Gıda Mühendisliği öğrencilerine de oda tanıtıldı ve odanın işleyişi hakkında bilgi verildi. Günün ilerleyen
saatlerinde Petek Ataman da öğrencilerle bir araya geldi.
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Dünya Su Günü Standı

D

Dünyada giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve
çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olmak amacıyla, 22 Mart Dünya
Su Günü Kutlamaları çerçevesinde, yurdun çeşitli yerlerinde bir dizi faaliyet gerçekleştirdik.
Bu kapsamda, birçok şehirde olduğu gibi Ankara‘da da stantlar açılarak, halkımızla “su” konusunda
sohbetler edildi, broşürlerimiz dağıtılarak soruları yanıtlandı.
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BURSA-BANDIRMA TEKNİK VE KÜLTÜREL GEZİSİ

1

12-13 Nisan tarihlerinde ODTÜ, Ankara ve Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciliklerinin birlikte
düzenlediği Bursa-Bandırma teknik ve kültürel gezisi gerçekleştirildi. Temsilciliklerimiz ilk olarak Bursa’nın
Mustafa Kemal Paşa ilçesinde yer alan Tat ve Sek fabrikalarını sorumlu mühendisler eşliğinde gezdi. Bu
ziyaretler esnasında temsilciliklerimiz konserve ve süt üretimiyle ilgili bir çok teknik ve eğitimimize katkı
sağlayacak bilgiyi edindi.
Günün geri kalanında, Uludağ Üniversitesi Öğrenci Temsilciliğinden arkadaşlarımızın da bizlere katılmasıyla
Bursa kültürel gezimizi gerçekleşirdik, özlem giderdik. Bursa’nın tarihi yerlerini görüp, meşhur İskender’ini
tattıktan sonra, konaklama için Bandırma’ya doğru yola çıktık. Güzel bir kahvaltıyla başlayan ertesi gün,
Banvit AŞ. Teknik gezisi gerçekleştirildi. Yine sorumlu mühendisler eşliğinde ziyaretimizi gerçekleştirdik ve
hemen hemen her aşamayı görerek pek çok faydalı bilgiyi edinmiş olduk.
Gezimizi kısa bir Bandırma turu ardından Ankara’ya geri dönüş için sonlandırdık. Her yönüyle; mesleki,
teknik, oda örgütlülüğüne katkı, meslektaşlarımızla tanışma gibi birçok faydası bulunan bu gezileri daha sık,
daha kalabalık olarak gerçekleştirmek istiyoruz.
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11. Geleneksel Mayıs Şenliği – Denizli

B

Bu yıl 11.si düzenlenen Geleneksel Mayıs Şenliği 3 Mayıs Cumartesi günü Denizli Honaz Göz piknik
alanında gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 750 öğrencinin katıldığı şenlikte gönüllü olan
temsilciliğimiz Pamukkale Üniversitesi Öğrenci temsilciliği’nin hazırladığı program göz doldurdu. Gün boyu
oyunlarla eğlenen gençler, bir yandan da arkadaşlıklarını pekiştirmenin tadını çıkardılar.
Şenlikte ‘dilek balonları’ uçurulurken günün sonundaki halk oyunları gösterisini izlerken dinlendiler ve
kapanışta sahne alan GıdaBAND grubu ile eğlenceli güne güzel bir kapanış yaptılar. Pazar gününü de Sosyal
geziye ayıran bazı temsilcilikler etkinliğe Pamukkale Travertenleri’ni ve Laodikya Antik Kenti’ni gezerek
devam ettiler. Katılan herkesin memnun ayrıldığı geziden bazı kareler hafızalara kazındı.
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5. Yaz Kampı

O

Odamız tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “GIDAMO Öğrenci Yaz Kampı”nın 5.si bu yıl “Gıdama,
Doğaya, TMMOB‘a, Özgürlüğüme, Odama, Mesleğime Dokunma” temasıyla 27-30 Haziran 2014 tarihlerinde
Özdere, İzmir ‘de yaklaşık 140 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenci üyelerimizi ve üyelerimizi buluşturan
kampımızın açılışında İzmir Şube Başkanımız Reha KESKİNOĞLU bir açılış konuşması yaptı.
Kampta Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Muhammet YILDIZ Soma‘da meydana gelen
maden kazasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenci örgütlülüğünün ele alındığı söyleşinin yanı sıra,
yarışmaların, turnuvaların, eğlence platformlarının yer aldığı çeşitli sosyal aktiviteler, GıdaBAND grubunun
konseri gerçekleştirildi. Pazar günü ise Ege Denizi‘nin güzel mavisine sahip eşsiz koylarına yat turu düzenlendi.
Her sene olduğu gibi bu sene de Yaz Kampımız son derece coşkulu bir biçimde sonuçlandı.
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