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KOORDİNASYON
TOPLANTISINDAN YANSIYANLAR…

Y

eni seçilerek göreve başlayan temsilcilerimizi diğer şube başkanları ve temsilcilerle
tanıştırmak, Şube ve Temsilciliklerin kendi faaliyetleri hakkında bilgi aktarımına ortam
yaratmak, Merkez, Şube ve Temsilciliklerde yaşanan sıkıntıları dile getirmek ve çözüm
yolları oluşturmak ve son dönemde basında ve kamuoyunda sıklıkla yer alan gıdaya ilişkin
konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 18 Aralık 2004 Cumartesi günü İstanbul’da,
‘Şubeler ve Temsilcilikler Koordinasyon Toplantısı’ gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantıda bir ilk olarak, öğrenci temsilcilerimizin de katılımı sağlanmıştır. Gündemi oldukça
yoğun olan toplantıda, gündem gereği yapılması öngörülen temsilcilik ve şubelerin sunumları
mümkün olduğunca kısaltılarak, öğrenci temsilciliklerinin, gerçekleştirdikleri faaliyetler ve
ileriye dönük projelerine dair yaptıkları sunumlara geniş bir zaman dilimi ayrılmıştır.
Öğrenci temsilcilerin katılımı; toplantının havasını tamamiyle değiştirmiş, herkesin içerisinde
geleceğe yönelik umutların yeniden yeşermesini ve tüm katılımcıların yüzlerinde bir tebessümün oluşmasını sağlamıştır. Gençlerin dinamizmi ve canlılığının katılımcılara da yansıdığı
toplantıda, öğrenci temsilciliklerinin tüm üniversitelerde örgütlenmesi ve faaliyete geçirilmesi
konuları görüşülmüş, geleceğimiz olan gençlerimize her türlü desteğin sağlanması ve aktif ve
dinamik bir yapının tüm üniversite öğrenci temsilciliklerinde oluşturulması yönünde Oda’nın
tüm birimleriyle üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğu tekrar dile getirilmiştir.
Gıda konusunda önemli gelişmelerin yaşandığı bu günlerde, alanımıza ilişkin her türlü ortamda
ve platformda olaylara seyirci kalmadan gerekli müdahalelerde bulunmamızın gerekliliği
ve önemi vurgulanarak, tüm Şube ve temsilcilikler arasındaki iletişimin önemi yeniden dile
getirilmiş, son dönemde iletişimin daha etkin hale getirilmesi konusunda Merkez tarafından
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, bu konuda
alternatif görüşler değerlendirilmiştir.
Toplantıda ayrıca sektörde çalışan sorumlu yöneticilerimizin yaşadığı sıkıntılar, hem pratikte hem de belgelendirme aşamasında yaşanan sorunların çözümüne
ilişkin alternatif öneriler tartışılmıştır.
İstanbul Şube’nin güzel organizasyonu ve sıcak
misafirperverliği ile renklenen toplantı, hep birlikte
yenen akşam yemeği son bulmuş, ayrılırken bu tür
koordinasyon toplantılarının önemi ve gerekliliği bir
kez daha dile gelmiştir.
Tüm temsilcilerimize, Şube Başkanlarımıza, ev sahipliğinden ötürü İstanbul Şubemize, öğrenci temsilcilerin
toplantıya katılması önerisini getiren İzmir Şube Başkanı’na ve özellikle de öğrenci temsilcilerimize katılımları
için çok teşekkür ediyoruz.
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