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YÖNETİMDEN

Değerli Okurlar,
Özverili emekleri için gönülden teşekkür ettiğimiz Yayın Kurulumuz, Dergimizin 35. sayısında “Yönetimden” bölümünü benden talep ettiler. Ben
de yeni bir yıla başlarken, Yönetim Kurulumuz adına yeni umutlarımız,
beklentilerimiz, tazelenerek artan çalışma azmimizle hepinize merhaba
diyorum.
Öncelikle Van depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralı
vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, depremin yakıcı, yıkıcı etkisinden
zarar gören Van üyelerimize ve Van halkına geçmiş olsun diyorum.
Deprem felaketiyle karşı karşıya kalan Van halkı için TMMOB örgütlülüğü içinde Odamız da gücü
yettiğince yardımda bulunarak, bölgede yaşanan sıkıntıları ve acıları bir nebze de olsa paylaşmaya
çalışmıştır.
34. sayımızdan bugüne, gündemimiz yine her zamanki gibi çok yoğundu. 24-26 Kasım 2011 tarihleri
arasında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 7. Gıda Mühendisliği Kongremiz, gündemimizin en telaşlı, en
koşuşturmalı ve bizi heyecanlandıran konusuydu. Gıda sektörünün tüm paydaşlarıyla bir araya geldiğimiz, yaklaşık 600 katılımcıyla birlikte olduğumuz Kongremizin, çok başarılı ve verimli geçtiğini bizlere
ifade eden katılımcılarımıza Kongre Sekreteri olarak ayrıca teşekkür ediyorum. Kongremizin bu başarısı, Gıda Mühendisliği 8. Kongresini bir adım daha ileriye taşıyabilmek için bizlere ayrı bir motivasyon
sağladı. Elbette daha iyisini gerçekleştirebilmek her zaman için mümkün, biz de bunun için elimizden
geleni yapacağız.
Bu dönemde diğer önemli konumuz, mesleğimize yeni bir soluk getirecek, yeni istihdam alanları açacak,
üyelerimizin daha örgütlü ve disiplin içinde çalışmasını sağlayacak Serbest Mühendislik ve Müşavirlik
(SMM) Yönetmeliğimizin gereklerini yerine getirerek, uygulama esaslarını oluşturduğumuz SMM ve
Büro Tescil Belgesi (BTB) çalışmasıydı. Tabii ki her yeni başlangıç eksiklikleriyle birlikte var olmuştur,
süreç içerisinde gereksinimler doğrultusunda eksiklikler giderilecek, uygulama pratikleri yeni ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirilecektir.
Gündem konularımız bitmiyor; bir yanda TMMOB örgütlülüğü içinde yer alan Kurultaylar, Çalıştaylar,
Kongreler, diğer tarafta Odamız örgütlülüğü içinde yer alan Danışma Kurullarımız, üye toplantılarımız,
Öğrenci Temsilciliklerimizin Danışma Kurulu Toplantısı ve Kurultay hazırlıkları, Bilirkişi Eğitimi gibi etkinliklerimiz bu yoğun gündem içinde yer alan konulardan başlıcaları.
Diğer yandan gıda güvenliği ile ilgili olarak yaşanan yoğun bilgi kirliliği ve karmaşaya karşı da mücadelemiz devam etmekte. Ne yazık ki, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda uzman olmayan kişiler kamuoyuna yanlış ve yanıltıcı bilgiler vererek tüketicilerin aklını karıştırmakta, endişe ve hatta panik ortamı
yaratmaktadır. Odamız bu konularda ki doğruların kamuoyuna aktarılması görevini üstlenerek, gıda
güvenliği ve halk sağlığı konusunda uzmanlaşmış, çeşitli mesleklerden bilim insanlarıyla ve kurumlarla
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işbirliği yaparak halkın aydınlatılması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve getirmeye de
devam edecektir.
Odamızın en güncel ve hep güncel konularından bir diğeri de plansız ve hesapsızca açılan gıda mühendisliği bölümleri ve mezun olan işsiz meslektaşlarımızın feryatları. Birçok meslek alanında olduğu gibi
bizim alanımızda da mezunlarımız işsizlik problemiyle karşı karşıya. Bu tabii ki sadece istihdam sorunu
değil, gıda güvenliği sorunu da aynı zamanda. Güvenilir gıdanın halka ulaşabilmesinin temel yapı
taşlarından birisi de, konusunda uzman kişilerin üretimde yer almasıdır. Bu gerçekten yola çıkarak,
gerek özel sektörde gerekse kamuda yeterince Gıda Mühendisi istihdam edilmesi şarttır. Bu konuda
da Bakanlık ve sektör örgütleri nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.
Odamızın 9. Olağan Genel Kurulu için hazırlıklarımız bir yandan devam ediyor. Bildiğiniz üzere Yönetim
Kurulu üyeleri olarak bizler Genel Kurul sürecinden geçerek yönetime geldik ve 2 yıllık görev süremizin
sonuna yaklaşmaktayız. Gönüllülük esasına dayanarak sürdürdüğümüz bu göreve başlarken gerçekleştirebilmeyi istediğimiz, planladığımız ve bunun için çaba gösterdiğimiz pek çok konu vardı, bunların
bir kısmını gerçekleştirdik bir kısmını gerçekleştiremedik. Bu bir bayrak yarışıdır, özverili ve yoğun bir
çalışma temposu, zamana karşı mücadele gerektirmektedir. Mesleği için sorumluluk duyan tüm üyelerimizin bu yarışta yer almasını, düşüncelerini, önerilerini, eleştirilerini Odamız organlarında yer alarak,
elini taşın altına koyarak sonuçlandırmasını diliyorum.
Her yeni yıl tazelenen umutların habercisidir, umutlarımızı hep koruyalım, gerçekleşmesi için çaba
gösterelim.
2012’nin sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi dileğiyle saygılar sunarım.
Fatmagül TUNCER
Yazman Üye
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