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ODADA GÜNDEM

O

da olarak son üç ayda çok yoğun bir süreç yaşadık. Yönetim Kurulu üyelerimizin
neredeyse, her haftasonu bir ilde çalışması oldu. Bu süreçte özellikle yasal konularda
ilgili bakanlıklar nezdinde çalışmalar yürütmeye çalıştık. Yine oda örgütlülüğümüzü
geliştirmek ve üyelerimizle buluşabilmek için temsilciliklerimizi dolaşmaya devam ettik ve önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda, Yönetim Kurulu olarak üzerinde
yoğunlaşacağımız konu ise; Ekim ayında Ankara’da düzenleyeceğimiz 3. Gıda Mühendisliği
Kongresi ve Gıda & Gıda Teknolojileri Fuarı olacak. Yönetim Kurulu olarak büyük bir projenin
altına girdik ve bu çalışma odamızın geleceğinde bir köşe taşı olacaktır. Bu çalışmanın sonucunda, Gıda Mühendisleri Odası gıda sektöründe bir otorite haline gelecektir. Bütün üyelerimizin çalıştıkları firmaların fuar alanında yer alması için gerekli çabayı göstereceklerine ve en
az 3000 üyemizin o tarihlerde Ankara’ya gelerek fuarı ziyaret edeceklerine, Yönetim Kurulu
olarak, inanıyoruz. Dergimizin içinde kongre ve fuara ilişkin detaylı bilgiler bulacaksınız.
Odamızın geçen üç ay boyunca yapmış olduğu etkinlikleri aşağıda kısa kısa anlatmaya
çalışacağız.

YETKİ YASASI
Oda yönetim kurulu olarak yıllardır çıkarılması yönünde
çaba sarfedilen yetki yasamızın çıkarılması için gerekli
girişimleri başlatmış bulunmaktayız. Yetki yasamızın tekrar
gündeme alınmasını sağlayan AKP Konya Milletvekili Sn.
Özkan ÖKSÜZ’e buradan da teşekkür etmek istiyoruz.
Yetki yasasını AKP Genel Başkan Yardımcısı Sn. Dengir Mir
FIRAT’a da sunduk. Kendileri de her türlü desteği vereceğini
ifade etti. Yetki yasamızın çıkarılması konusunda üyelerimizin de kulis çalışmalarına katkı koymalarını bekliyoruz.

TARIM BAKANINI ZİYARET

Yönetim Kurulu’nun Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü’yü ziyareti

Oda Yönetim Kurulu olarak, yeni Tarım Bakanımız Sn. Prof.
Dr. Sami GÜÇLÜ’yü makamında ziyaret ettik. Oda başkanımız Sn. Kadir DAĞHAN Sayın Bakanı yeni görevinden
dolayı kutladı ve yapacağı çalışmalarda her türlü katkı ve
desteği vereceğimizi belirtti. Daha sonra Oda Yönetim
Kurulunun hazırlamış olduğu rapor bakana sunuldu.
Sayın Bakan odamızdan Gıda İşleri Genel Müdürlüğü’nün
kurulması yönünde rapor hazırlamasını isteyerek, gerekli
işbirliğinin yapılması yönünde ilk adımı attı.

GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI

Oda Başkanımız Gıda ve Beslenme Eylem Planının açılış konuşmasını yaptı
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Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda hazırlanıp,
FAO tarafından organize edilen Gıda ve Beslenme Eylem
Planı 1. Aşama Açılış Toplantısına Oda Yönetim Kurulu
olarak katılım sağladık. Toplantıda oda başkanımız bir
konuşma yaparak hazırlanan eylem planını desteklediğimizi bildirdi. Oda başkanımızın açılış konuşması ve eylem
planının gıdaya ilişkin bölümünü ileriki sayfalarımızda
bulabilirsiniz.
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ADALET BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAMELERİ

ÜNİVERİSTELERLE YAPILAN ETKİNLİKLER

Odamızın devlet kurumları üzerinde etkinliğinin ve tanınırlılığının artması sonucunda bakanlıklardan odamıza işbirliği
teklifleri geldi. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı, odamızdan,
15 ürüne ait mal alım ihalelerinde kullanmak üzere teknik
şartname isteminde bulundu. Odamızdan istenen teknik
şartnameler bir hafta içinde hazırlanarak bakanlığa teslim
edildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise meslek içi eğitimler ile,
öğrenci ve tüketici eğitimlerine yönelik, geniş kapsamlı
bir protokol yapma teklifinde bulundu. Önümüzdeki
süreçte, bu protokol imzalanarak gerekli işbirliği süreci
başlatılacaktır.

Yine bu süreçte öğrenci arkadaşlarla sık sık toplantılar
yapılmış ve gelecek yılın öğrenci temsilcileri şimdiden
belirlenmiştir. ODTÜ öğrencileri için Eskişehir’e teknik gezi
düzenlenmiş, Hacettepe öğrencilerinin ise İstanbul’da Gıda
Teknolojileri fuarına katılmaları sağlanmıştır.

AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI
Avrupa Birliği, AR-GE konusunda uluslararası alanda
rekabet gücünü arttırmak amacıyla, çok yüksek miktarlarda
kaynağı (gıda için 685 milyon EURO) bu konuda çalışacak
araştırıcıların hizmetine sunmak istemektedir. Bunun için
çerçeve programlar hazırlamaktadır. Şu an Türkiye’nin de
dahil olduğu 6. Çerçeve Programı başlamış bulunmaktadır. Bu programın 7 başlığından birisini de Gıda Güvenliği
oluşturmaktadır. Programda çok önemli (%15) bir payın
ise KOBİ’lere verilmesi öngörülmektedir. Özellikle yeni
ürün geliştiren, yeni teknolojileri uygulamak isteyen, AB
ülkelerindeki gelişmelere katılmak isteyen firmalarımızın
(tabiki burada firmaları yönlendirecek olan mühendis
arkadaşlarımız olmalıdır) bu çalışmaya mutlaka katılması en
azından bu bilgilere ulaşmasını öneriyoruz. Bu çalışmalarda
yer almak, firmalarımızı inanıyoruz ki çok daha ileri ve kaliteli
üretime götürecek, ayrıca uluslararası ilişkilerini geliştirip
yeni pazarlar bulmasına yardımcı olabilecektir. Odamız da
bu konuda çalışma yürütecek meslektaşlarımıza her türlü
katkı ve desteği vermeye hazırdır.

ADANA ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
17-18 Nisan 2003 tarihlerinde, Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından, Adana’da
gerçekleştirilen I.Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu’na
oda yönetim kurulu olarak, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi öğrenci temsilcilerimizle birlikte katılım sağladık. Başkanımız Sn. Kadir Dağhan “Gıda Mühendisliği Eğitimi” konulu
panele, panelist olarak katıldı. Özellikle öğrenci temsilcisi
arkadaşlarımızın oda-öğrenci temsilciliği ilişkileri açısından
çizdikleri tablo, Adana’daki öğrenciler tarafından ilgiyle ve
heyecanla izlendi. Adana öğrenci temsilciliğinin de aktif
hale geçmesi bu sempozyumla sağlanmış oldu diye
düşünüyoruz.
1. Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu, Adana

6. Çerçeve Programının tanıtımının ve bilgilendirmesinin
yapıldığı Ankara Üniversitesindeki toplantıya, Oda Yönetim
Kurulu olarak katılım sağladık.

ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN SÖYLEŞİLER
Oda olarak üniversitelerle ilişkilerin arttırıldığı bir dönem
yaşamaktayız. ODTÜ, ANKARA ve HACETTEPE Üniversitelerindeki öğrencilerle güçlü ilişkiler kuruldu ve üç üniversitemizinde öğrenci temsilcilikleri güçlendirildi. Öğrenci
temsilciliklerinin faaliyetleri de bu dönemde yoğunluk
kazandı. Hacettepe Üniversitesi’nde, üç öğrenci temsilciliğinin ortaklaşa organize ettiği “Mühendislik ve Etik”
konulu söyleşinin konuşmacısı TMMOB Başkanı Sn. Kaya
GÜVENÇ’ti. Öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan söyleşi,
gıda mühendisliği öğrencilerinin etikle ilgili dikkat çekici
sorularıyla ve Sn. Kaya GÜVENÇ’in ilginç örnekleriyle daha
güzel bir kimlik kazandı.

AYLIK ODA SÖYLEŞİLERİ
Odamızın görev saydığı işlerden biri de, üyelerimizi her
türlü yenilikten ve güncel konulardan haberdar etmek. Bu
anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkan aylık oda söyleşilerinin ilki 1 Şubat 2003 tarihinde gerçekleştirildi. Konusu
“Gıdalarda Kalıntı ve Kontaminasyon” olan bu söyleşinin
konuşmacısı, Yüksek Gıda Mühendisi Berrin Şenöz’dü.
Bu söyleşi, günümüzde gündemden hiç inmeyen pestisit
kalıntıları üzerinde yoğunlaştı ve bu problemin geleceğe
etkileri tartışıldı. Çok büyük ilgi gören bu söyleşiden sonra,
1 Mart 2003 tarihinde gerçekleştirilen “Gıda Mikrobiyolojisi” konulu söyleşiye, Dr. Nazan Akçelik konuşmacı olarak
katıldı. Gıda zehirlenmeleri ve tükettiğimiz gıdaların mikrobiyolojik kaliteleri, bu söyleşinin ana konularıydı. 12 Nisan
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2003’de ise “Türk Gıda Mevzuatı ve Uygulamaları” konulu
söyleşi düzenlendi. Sn. Sibel Günal ve odamız II.Başkanı
Ahmet Ölmez, bu söyleşide mevzuatın temellerinden başlayarak günümüze kadar hangi aşamalardan geçerek ortaya
çıktığını anlattılar. Bugün yürürlükte olan 560 sayılı KHK
hakkında ayrıntılı bilgiler vererek, dinleyicilerin uygulamayla
ilgili sorularını yanıtladılar. Aylık oda söyleşilerinin sonuncusu da 3 Mayıs 2003 günü gerçekleştirilen “Laboratuvarlarda Kalite Yönetim Sistemi (ISO 17025 Standardı)” konulu
söyleşiydi. Konuşmacılar Dr. Neslihan Alper ve Dr. Zeliha
Yıldırım, henüz oldukça yeni olan ve çok fazla bilinmeyen
bu standardın içeriğini anlattılar. Aylık söyleşilerimiz, üyelerimizin talepleri de dikkate alınarak devam edecektir.

EĞİTİM SEMİNERLERİ
Geri bıraktığımız dönemde HACCP ve ISO eğitim seminerlerimiz devam etti. Yenilik olarak Eskişehir ve Antalya’da ilk
HACCP seminerleri ve merkezde de ilk ISO eğitim semineri
gerçekleştirildi.

KATALOG ÇALIŞMASI
Türkiye’de bugüne kadar bir benzeri olmayan “Gıda
Mühendisleri Odası-Gıda Sanayii Kataloğu” için çalışmalar başlatıldı. Gıda ile ilgili tüm sektörlerin yer verileceği bu
katalogun sektör analizi çalışmaları tamamlanmak üzere.
Aynı içerikle internet ortamına da aktarılacak olan bu kataloğun gıda sektöründe eşsiz bir lojistik kaynağı olacağını
düşünüyoruz.

KONGRE FUAR ÇALIŞMALARI
2-5 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “3.Gıda Mühendisliği
Kongresi ve Gıda & Gıda Teknolojileri Fuarı”nın çalışmalarına bir süre önce başlandı ve oldukça yoğun bir sürece
girildi. Bu büyük organizasyonun duyuruları, bugüne kadar
Türkiye’deki tüm Gıda Mühendisliği Bölümlerine, Kimya
Mühendisliği Bölümlerine, Sanayi ve Ticaret Odalarına ve
birçok firmaya ulaştırıldı. Mesleğimiz, odamız ve en önemlisi
de gıda sektörüne büyük katkıları olacağına inandığımız
bu organizasyona üyelerimizin katkılarını bekliyoruz. Dergimizin ilerleyen sayfalarında bu konuyla ilgili ayrıntıları
bulabilirsiniz.
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FUARLARA KATILIM
27-30 Mart 2003 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen
“Food Technology Fuarı”na ve 2-6 Nisan 2003 tarihlerinde
Bursa’da gerçekleştirilen “Gıda ve Ambalaj Fuarı”na katılım
sağlandı. Odamız ve fuarlardaki standlarımız gün geçtikçe
daha fazla ilgi görüyor.

2. DANIŞMA KURULU
Ocak ayında İzmir Şubemizde, Genel Merkez, İstanbul
Şube, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Konya ve Mersin
temsilcilerimizin katılımı ile yapıldı.
MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ TOPLANTISI
Uzun zamandır faaliyet gösteremeyen Mersin İl Temsilciliğimiz Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edildi. Seçim yapılarak il temsilciliğinin Sn. Yusuf Değirmenci’ye verilmesine
karar verildi. Böylece bu temsilciliğimizin canlanması ve
faaliyet göstermesi için yeni bir adım atılmış oldu.
SAMSUN İL TEMSİLİĞİNİN AÇILMASI
Gelen yoğun talep ve temsilcilik için gönderilen başvuru
dilekçeleri nedeniyle, yönetim kurulu Samsun’da bir toplantı düzenledi. Toplantıyı takip eden seçim sonucunda,
Samsun İl Temsilciliğine Sn. Tevfik Boğaçhan Altunkaynak’ın atanmasına karar verildi. Yönetim Kurulu’nun kararıyla da Samsun İl Temsilciliği kurulmuş oldu.

MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ KAPATILDI
Uzun zamandır faaliyet gösteremeyen Muğla İl Temsilciliği’nin kapatılmasına karar verildi.
SAVAŞA HAYIR MİTİNGİ
Odamız 1 Mart’ta düzenlenen savaşa hayır mitingine
“AÇLIĞIN VE YOKSULLUĞUN OLMADIĞI BİR DÜNYA
İÇİN SAVAŞA HAYIR” pankartı ve 35 üyemizle katıldı.
2. MÜH. MİM. KURULTAYI
TMMOB’nin gelişen dünya koşullarına karşı mühendislik
ve mimarlık hizmetlerinin topluma daha sağlıklı koşullarda ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla genel ilke
ve kurallarını belirleme süreci 2. Müh. Mimarlık Kurultayı
ile sonuçlar vermeye başladı. Yaklaşık 6 yıllık bir sürecin
sonucunda 5 başlık altında yapılan çalışmanın yer darlığı
nedeni ile aşağıda sadece mesleki davranış ilkeleri kısmını
sizlere sunuyoruz.

İSTANBULDAKİ PANELLERE KATILIM

TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERi

Tüketiyorum Dergisi’nin düzenlediği Tüketici Hakları ve
Gıda Güvenliği adlı panele II. Başkanımız Ahmet Ölmez
panelist olarak katıldı. Oda Başkanımız Kadir Dağhan’da
panelde bir konuşma yaptı. Aynı gün Tükoder’in düzenlediği panele ise İstanbul Şube Başkanımız Ali Haydar Süslü
anelist olarak katıldı.

Giriş
Mühendislik ve mimarlık hizmetleri, gerek tek tek bireylerin, gerekse toplumun günlük yaşamının her noktasını
daha çok etkilemekte, bu etki günümüzle sınırlı kalmayıp
geleceğimizi ve kaynaklarımızın kullanımını da kapsamaktadır. Bu nedenle de, mühendislerin ve mimarların topluma,
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yaşadıkları çağa, doğaya karşı sorumlulukları da hizmetlerinin kapsamıyla aynı oranda artmaktadır. Ayrıca, gelişme
sürecinin sıkıntılarını yaşayan ülkemizde bu toplumsal
sorumluluk daha da fazladır.

çıkarları için, toplumun refah ve sağlığını ve güvenliğini
tehlikeye atmaksızın, mesleki beceri ve deneyimlerini
sonuna kadar kullanarak, uygun ve düzgün bir iş düzeyi
ile çalışırlar.

Mühendisler ve mimarlar, ayrılmaz bir parçası oldukları
toplumun refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak için,
mesleki etkinliklerinde aşağıda tanımlanan ilkelere uymayı,
uyulması için meslektaşlarını uyarmayı bir görev sayarlar.

2. İşverenleri ya da müşterileriyle olan iş ilişkilerini etkileyecek şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi
bir armağan, para ya da hizmet ya da iş teklifi kabul
etmezler; başkalarına teklif etmezler, mesleki ilişkilerini
geliştirmek amacıyla siyasal amaçlı bağış yapmazlar.

Topluma Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar,

3. İşverenin/müşterinin ticari ve teknolojik sırlarını izin
almadan başkalarına açıklamazlar, kişisel çıkarları için
kullanmazlar.

1. Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumun ortak
çıkarları; evrensel insani kazanımların ve kültürel mirasın
korunması ve insan refahının gelişimi için kullanırlar.
Toplumun sağlığı, güvenliği ve refahı için duymuş
oldukları sorumluluk her zaman kendi kişisel çıkarlarının,
meslektaşlarının çıkarlarının ya da mimar ve mühendisler topluluğunun çıkarlarının üstünde yer alır.
2. Kendilerinden istenen işin toplum ve çevre için
ciddi bir tehlike yaratacağı sonucuna varırlarsa ve bu
konudaki mesleki yargıları işveren ya da müşteri tarafından dikkate alınmıyorsa, görüşlerini işverene ya da
müşterilerine yazılı olarak bildirirler; sonuç alamamaları
durumunda meslek örgütlerini ve gerektiğinde yetkili
makamları ve kamu oyunu bilgilendirirler.
3. Toplumun ilgi alanı içinde bulunan teknik konulardaki görüşlerini, raporlarını, konuyu yerinde ve tam
anlamıyla araştırmış, incelemiş ve yeterli bir bilgi ve
verilerle donanmış olarak, ticari ve kişisel kaygıları
bir yana bırakarak, doğru, tam ve nesnel bir biçimde
açıklarlar.
4. İş yerlerinde işçi sağlığını korumak ve iş güvenliğini
sağlamak için gerekli önlemleri alırlar, iş yerlerinde
çalışanları bu konularda bilgilendirirler.
5. İşverenleri, müşterileri, meslektaşları da dahil olmak
üzere, toplumdaki herkese adil, dürüst ve iyi niyetle
davranırlar.
6. Ülkenin teknoloji ve mühendislik yeteneğinin
yükselmesi için, teknolojinin uygun kullanımının ve
potansiyel sonuçlarının toplum tarafından anlaşılması
için çaba gösterirler.
Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar, doğayı ve çevreyi korumayı,
onlara zarar vermemeyi, uygulamalarının doğayla uyumlu
olmasını sağlamayı mesleki sorumluluklarının ayrılmaz
parçası olarak görürler, doğal kaynakların ve enerjinin
tasarrufuna özel önem verirler.
İşverene ve Müşteriye Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar,
1. İşveren/müşteriyle teknik konulardaki mesleki
alışverişlerinde her zaman güvenilir bir iş gören ya
da vekil ya da danışman olarak ve işveren/müşterinin

Mesleğe ve Meslektaşa Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar,
1. Mesleki etkinliklerini, tüm meslektaşlarının güvenini
kazanacak bir biçimde ve mesleğin saygınlığına azami
özen göstererek sürdürürler.
2. Tüm meslektaşlarına saygıyla yaklaşırlar; meslektaşlarıyla haksız rekabet içinde olmazlar ve astlarının
gelişimi için özel çaba harcarlar, onlara yardımcı olurlar,
telif haklarına ve özgün çalışmalara saygı gösterirler,
çalışmalara katkıları ve katkıda bulunanları belirtirler.
3. Yalnızca yeterli oldukları alanlarda mesleki hizmet
verirler; hizmetlerini etkileyebilecek diğer uzmanlık alanlarındaki yetkililerin görüşlerine başvururlar, disiplinler
arası ortak çalışmayı özendirirler.
4. Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını, sadece
zorunlu durumlarda ve ehil olan meslektaşlarına
devrederler.
5. İşlerini yalnızca kendilerine tanınmış mesleki görev,
yetki ve sorumluluk çerçevesinde yaparlar, yalnızca
resmi olarak hak kazanmış oldukları sıfat ve unvanları
kullanırlar.
6. Bu mesleki davranış ilkelerine aykırı davrananlara
yardımcı olmazlar, onların etkinliklerinin içinde yer
almazlar, onları uyarırlar, bu konuda meslek örgütleriyle
işbirliği yaparlar; bu ilkelere uygun davrananları bütün
güçleriyle desteklerler.
7. Meslek örgütlerinin etkinliklerine aktif olarak katılmaya
çaba gösterirler, onları desteklerler, mesleğin gelişmesine katkıda bulunurlar.
Kendilerine Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar,
1. Mesleki bilgilerini güncelleştirirler, kültürlerini ve
mesleki yeterliliklerini geliştirirler.
2. Mesleki etkinliklerine ilişkin olarak meslektaşlarının
dürüst ve nesnel eleştirilerini dikkate alırlar, gerektiğinde
kendilerini de eleştirmekten kaçınmazlar.
3. Birlikte çalıştığı insanları anlamaya, çok kültürlü
çalışma ortamlarına uyum sağlamaya çalışırlar.
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