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YÖNETİMDEN

Değerli okurlarımız,
Gündemin her zamanki gibi çok hızlı değiştiği ülkemizde biz de gündemi
yakalamakta oldukça zorlanıyoruz. Bize göre çok önemli olan bir konu bir
anda gündemin arka sıralarına düşebiliyor. Böyle bir ortamda yazı yazmak
çok da kolay değil.
Bu arada, Oda’nın üyesi olduğum yıllarda zevkle okuduğum “Yönetimden”
bölümüne şimdi benden bir yazı isteniyor olması yeni Yönetim Kurulu üyesi
olarak beni ziyadesiyle mutlu etti.
Demokrasilerin olmazsa olmazıdır odalar. Katılımcı bir demokrasinin odalara ihtiyacı büyüktür fakat demokrasilerin ne kadar odalara ihtiyacı varsa
odaların da özgürce görevlerini yapabilmeleri için demokrasiye ihtiyaçları vardır. Bu iki süreç birbirini
destekler ve iter aslında. Bizim de oda olarak demokrasiye olan ihtiyacımız ve inancımız büyüktür.
Katılımın daha çok olduğu özgür bir ortamda odalar daha fazla gelişecek ve demokrasiye daha fazla
destek verecektir. Hepimiz, demokratik süreçlerin daha iyi işlemesini istiyorsak, odaların güçlenmesi,
gelişmesi için destek olmalıyız. Bu noktada TMMOB Kanunu’nda yapılan değişikliğin TMMOB’u daha
da güçlendirecek mahiyette olması beklenirdi.
Binlerce öğrencimiz şu anda okullarında gıda mühendisi olmak için okuyor, binlerce arkadaşımız mezun
oldu. Bütün bu arkadaşlarımızın eğitimleri sürecinde ve mezun olduktan sonra yanlarında olmak gibi,
kendi üyelerimizi mevzuat konusunda ve meslekteki gelişmeler konusunda haberdar etmek gibi bir
misyonumuz var. Ülkemizin çeşitli sorunları var, bu sorunlara da odamızın duyarsız olması düşünülemez.
Oda olarak bu sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Birçok arkadaşımızın düşündüğünün aksine bütün bu
sorumluluklarını yerine getirmek için hiçbir ücret almadan, birçok şeyden fedakârlık ederek çalışıyor
Yönetim Kurulu.
Bütün bu durumlarda bizi en iyi ifade edecek olan önümüzdeki günlerde 38’inci sayısını çıkaracağımız
kendi dergimizdir “Gıda Mühendisleri Dergisi”. Dergimizin bizim için önemi büyük. Çünkü yaptıklarımızı
ve yapacaklarımızı en iyi dergimiz sayesinde duyurabiliyoruz ve derginin, gıda alanında barındırdığı
bilimsel içerikli yazılarla bir külliyat olarak ortaya çıkıyor olması önemli. Bu anlamda dergimizin çıkmasına
yazdıkları bilimsel yazılarıyla destek olan araştırmacılara, işin mutfağında çalışan arkadaşlarımıza, Yayın
Kurulumuza minnettarlığımızı ifade ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz.
Burada bir de üyelerimizden beklentilerimize değinip bitirmek istiyorum. Sevgili üyelerimiz, her konuda
ama her konuda katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Birlik ve beraberlik hâlinde sorunları daha
kolay ve hızlı çözebiliriz.
Herkese iyi bayramlar diliyorum.
Odamızla daha güzel günlere inşallah.
Sevda KARA
Üye
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