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YENİ BİR DÖNEME
BAŞLARKEN…

Ü

lkemizin kamusal alanda yeniden yapılanması sürecinde mesleğimiz açısından da
önemli gelişmelerin yaşanacağına inandığımız yeni bir döneme birlikte giriyoruz.
Önümüzdeki süreçte, gıda mühendisliği adına gerçekleştirmeyi planladığımız birçok
projemiz var. Başarı için hedeflerin yüksek tutulması gerekliliği ve örgütlü hareket edilmesi
zorunluluğunun bilincinde olunarak, bu projeleri hayata geçirmek için her türlü çalışma
yapılacaktır.
Bu dönemde en çetin ve önemli mücadele, gıda yasası olarak kabul ettiğimiz 560 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin yasalaşması ve sonrasındaki süreçte, meslektaşlarımızın haklarını korumak adına verilecektir. 560 sayılı KHK’nın yasalaşması sonrası, gıda ile
ilgili tüm yetkileri elinde toplayacak olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak
yeni yönetmeliklerin hazırlanma aşamasında teknik katılım ve mesleki mücadeleye devam
edilmesi sağlanacaktır. Maalesef şu andaki yasa taslağı, özellikle Sorumlu Teknik Yöneticilik
tanımı gibi çok önemli bir konuyu ve diğer ilgili düzenlemeleri yönetmeliğe bırakmıştır. Bu
bağlamda Sorumlu Teknik Yöneticilik konusunda, uygulamada yaşanan mevcut aksaklıkların da bilincinde olunarak, her türlü mesleki beklentimizin karşılanacağı bir mevzuatın
çıkarılması için çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalarda başarıya ulaşabilmek için tüm
üyelerimizin destek ve katkılarına, kısacası güçlü bir örgüte ihtiyacımız vardır.
AB gıda mevzuatı ile uyumlu olması beklenen Gıda Yasası’nın hayata geçmesinin ardından,
gıda ile ilgili Bakanlık içi yapılanmanın sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli
girişimlerde bulunulacaktır. Bu noktada, Odamızda Avrupa Birliği gıda güvenliği sisteminin
anlaşılması ve tanıtılması da önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Odamız kurulduğundan beri, çıkarılması için mücadele verilmiş olan meslek yetki yasamız
maalesef bugüne kadar hayata geçirilememiştir. Gıdayla ilgili diğer meslek gruplarının meslek
yetki yasası varken, bizim böyle bir yasaya sahip olmamamız, üyelerimizi adı geçen diğer
meslekler karşısında zor durumda bırakabilmektedir. Bu sıkıntılara son verecek olan meslek
yetki yasamızın çıkarılması için her türlü girişimde bulunulacaktır.
Odamızın, önem verdiği her konuda başarılı olması ve somut sonuçlar alabilmesinin, daha
da güçlenmesi ve sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından tanınması ile mümkün
olacağının bilincindeyiz. Bunu sağlamanın birinci koşulu da örgütlülüğümüzü ülkenin her
yerine yaymaktır. Yeni dönemde, şube ve temsilciliklerimizin olmadığı, ancak üniversitelerin gıda mühendisliği bölümlerinin bulunduğu illere ziyaretler yapılarak, oralarda Odamız
tanıtılacaktır. Üye sayısının yeterli olması, gıda mühendisliği bölümünün bulunması, gıda
sanayiinin gelişmiş olması vb. yönlerden değerlendirme yapıldıktan sonra, etkin olarak
çalışabilecek illerde temsilcilik açılması ve bu sayede örgütlülüğün geliştirilmesi çalışmaları
hızlandırılacaktır.
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Odamızın sektörde tanınmasına olanak sağlayan bir
diğer konu da gerçekleştirilen etkinliklerdir. Bildiğiniz
gibi 4. Gıda Mühendisliği Kongresi, geçen yıl Odamız
tarafından organize edilmiştir. Bu kongrenin, bundan
sonra düzenli olarak yapılması için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Örgütümüzün tanınmasına olduğu kadar, meslektaşlarımızın gelişimine de büyük katkılar sağladığına
inandığımız kongre, sempozyum, panel, vb. etkinliklerin,
önümüzdeki dönemlerde çeşitlendirilmesine, ayrıca şube
ve temsilciliklerimizin de bu gibi etkinlikler için yönlendirilmesine çalışılacaktır.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen gıda mühendisleri ve
öğretim üyelerinin de katıldığı 4. Gıda Mühendisliği Kongresi’nde, çeşitli konularda paneller düzenlenmişti. Bu
panellerden biri de birçoğunuzun bildiği gibi, “Dünyada
ve Türkiye’de Gıda Mühendisliği Eğitimi” konulu paneldi.
Panel kapsamında çeşitli üniversitelerden gelen öğretim
üyeleri, eğitim programlarından ve yaşadıkları sorunlardan
bahsetmişlerdi. Bu panelde gündeme gelen konuların ve
sorunların tekrar masaya yatırılacağı, Türkiye’deki tüm gıda
mühendisliği bölümlerinden akademisyenlerin bulunacağı,
gıda mühendisliği eğitiminin her yönüyle tartışılacağı ve
yaşanan sorunların çözümüne yönelik kararlar çıkarılabileceğine inandığımız bir tartışma platformunun oluşturulması çalışmasının da yeni yönetim döneminde yapılması
planlanmaktadır.
Üyelerimizin mesleki gelişimine katkıda bulunmak, bilgi
birikimlerini artırmak amacıyla Odamız tarafından çeşitli
eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimlerin çeşitlendirilmesinin, hatta yönetim becerisi, lojistik, pazarlama,
vb. gibi doğrudan mesleki olmayan konularda da eğitimler düzenlenmesinin faydalı olacağına inanmaktayız.
Eğitimlerin çeşitlendirilmesiyle ilgili olarak, sizlerden
gelecek öneriler doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi
düşünülmektedir.
Üzerine titizlikle eğilmeyi planladığımız bir diğer konu ise
öğrenci temsilciliklerimizin mevcut aktivitelerinin devamlılığını sağlamak, bunun yanı sıra onlara daha fazla faaliyet
alanı olanağı sunmaktır. Öğrenci üyelerimizin sayısının
yükseltilmesine, öğrencilerimize gerek teknik geziler,
gerek eğitimler ve söyleşiler ile katkıda bulunulmaya
devam edilecektir. Mesleğimizin ve Odamızın geleceğini
emanet edeceğimiz öğrencilerimizin, Odasına ve mesleğine sahip çıkabilmesi için, her alanda bilgili ve bilinçli bir
şekilde mezun olmasını sağlamak üzere onlara gerekli her
türlü destek sağlanacaktır.
Üyelerimize ve meslektaşlarımıza ulaşmanın bir diğer yolu
olan Oda yayınlarının da eğitimler gibi çeşitlendirilmesi ve
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geniş kitlelere ulaştırılması planlanmaktadır. Verilen eğitimlerin notlarının kitap haline getirilmesi, güncel konularda
küçük kitapçıkların hazırlanması, üniversitelerde görev
yapan öğretim görevlileri ile ortak çalışarak ders kitaplarının Odamız tarafından bastırılması, üç ayda bir çıkarttığımız
Gıda Mühendisliği dergisinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi gibi projelerin yeni dönemde hayata geçirilmesine
çalışılacaktır.
“Birlikten kuvvet doğar” düşüncesiyle hareket edilerek, gıda
ile ilgili diğer sivil toplum örgütleri, dernekler, vb. kurum ve
kuruluşlarla işbirliğinin artırılmasına ve ilişkilerin güçlendirilmesine uğraşılacaktır. Bu kapsamda; yasal düzenlemelerle ilgili süreçlerde, ilgili kuruluşlarla ortak hareket ederek
Odamızın gücünün artırılması; tüketici dernekleriyle ortak
çalışmalar yürüterek gıda konusunda toplumsal bilincin
oluşturulması ve sektör dernekleriyle ortak sempozyum,
panel, vb. organizasyonlar gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler
planlanmaktadır.
Uluslararası düzeyde temsil edilmememizi sağlamak,
bilgi akışını kolaylaştırmak ve uluslararası olanaklarımızı
genişletmek amacıyla, Türk Gıda Teknologları ve Mühendisleri Enstitüsü (Turkish Institute of Food Technologists
and Engineers[TIFTE])’nün Odamızın ABD temsilcisi
haline getirilmesi için çalışılacaktır. TIFTE, ABD’de yaşayan ve çalışan Türk mühendislerin 1996 yılında kurduğu
ve ABD’de bulunan Gıda Teknologları Entitüsü (IFT)’nün
bağlı kuruluşu durumundaki bir örgüttür. TIFTE, IFT’nin
yıllık toplantılarına katılmakta, iş ve burs imkanları için
meslektaşlarımıza yardımcı olmakta ve üyelerinin iş ve
teknik bilgi birikimlerinin geliştirilmesi için çalışmaktadır.
Böyle bir örgütü bünyemize almamız bize de birçok olanakların kapısını açacaktır.
Odamız, demokratik kitle örgütü olarak topluma katkısını artırmak ve gıda konusunda gerekli bilgi altyapısı
ile kurumsal altyapının geliştirilmesi için çalışmak durumundadır. Bu kapsamda, ilgili sivil toplum örgütlerinin
de katılımıyla, öncelikle AB kuralları ve kurumları, gıda
konusunda bilimsel anlayışın geliştirilmesi ve öncelikle
gıda güvenliği altyapısının etkin şekilde kurulmasının sağlanmasına dönük çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Çalışma komitelerimizde bu projenin olgunlaştırılmasına
uğraşılacaktır.
Odamız, üyelerimiz ve mesleğimiz adına yapmak istediğimiz bu projelerin gerçekleştirilmesi, tabii ki sizlerden
gelecek destekle mümkündür. Yeni dönemde hepinizin
destek ve katkılarınızı bekliyoruz.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

