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SESLENİYOR….

D

eğerli Arkadaşlarımız,

Bizler, Gıda Mühendisleri Odası çatısı altında örgütlenen Öğrenci Temsilcilikleri olarak;
öğrenci temsilcilikleri hakkında bilgi vermek; örgütlülüğün getirdiği avantajlar, üniversite içerisinde ve üniversiteler arasında örgütlenmenin nasıl gerçekleştirileceği, öğrenci
temsilciliği bulunmayan üniversitelerde öğrenci temsilciliği açılması çalışmaları ve üniversiteler
arası işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bütün gıda mühendisliği
öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla sizlere sesleniyoruz.
18 Aralık 2004 Cumartesi tarihinde yapılan Gıda Mühendisleri Odası Şubeler ve İl Temsilcilikleri Koordinasyon Toplantısı’na, bir ilki gerçekleştirerek, Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci
Temsilcilikleri’nin de katılması sağlanmıştır. Öncelikle bize bu imkanı yarattıkları için başta
Oda Başkanımız Petek ATAMAN ve İzmir Şubesi Başkanı Orhan AKDOĞAN olmak üzere,
katılımımızda emeği olan herkese ve Oda Merkez Yönetim Kurulu nezdinde öğrenci faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özge ÇETİNKAYA’ya teşekkür ederiz.
Koordinasyon Toplantısı’na; Ankara Üniversitesi’nden Özcan YILMAZ, Çukurova Üniversitesi’nden B.Latife ZALOĞLU, Ege Üniversitesi’nden Faruk KOR ve İ.Uğur TOPRAK, Hacettepe
Üniversitesi’nden Kalender GÜVENÇ, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Özgür YAYLA,
Selçuk Üniversitesi’nden Yasemin YAPICI , Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Taner DİKMEN,
Trakya Üniversitesi’nden Mahir KAPLAN katılmıştır.
Yapılan toplantıda; öğrenci temsilcilikleri, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verme, sorunlarını
iletme ve çözüm yollarını tartışma olanağı bulmuştur. Toplantıda öne çıkan konu ve varılan
sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür.
• Kamu kurumu niteliğine sahip bir meslek örgütü olan
Gıda Mühendisleri Odası çatısı altında örgütlenmek, biz
öğrencilere, daha öğrenci iken mesleğimizle tanışmak,
Gıda Mühendisleri Odası’nın maddi ve manevi her türlü
desteği ile gerçekleştireceğimiz mesleki ve sosyal faaliyetler
ile ileride meslektaş olacağımız öğrenci arkadaşlarımızla
tanışmak ve kaynaşmak ve okulda aldığımız teknik eğitimin
yanında, bu faaliyetler ile edindiğimiz mesleki tecrübeler ile
donanımlı birer gıda mühendisi olarak mezun olup hayata
atılmak konularında önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu
kapsamda, tüm Gıda Mühendisliği öğrencilerini Gıda
Mühendisleri Odası çatısı altında örgütlenmeye, aktif olarak
Oda’mızla bağlantılı olarak çalışmaya ve bizlerle iletişime
geçmeye çağırıyoruz.
• Üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamak ve faaliyetlerimizi etkin olarak yürütebilmek için iletişim sorununu
ortadan kaldırmalıyız. Bu amaca yönelik olarak, tüm gıda
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mühendisliği öğrencilerini kurulan gencgidacilar@yahoogroups.com adlı gruba katılmaya çağırıyoruz. Bu
grup haricinde, sadece öğrenci temsilcileri ve temsilci
yardımcılarının dahil olduğu bir başka mail grubu daha
oluşturulmuştur. Bu mail grubu aracılığı ile de temsilciler birbirleri ve Oda ile iletişime geçmekte, faaliyetleri
organize etmekte, raporlarını sunmaktadır.
• Odamız Yönetim Kurulu, Mart ayında yapılmak üzere,
sadece öğrenci temsilciliklerinin ve öğrenci temsilciliği
kurma çabası içerisinde olan üniversitelerden temsilcilerin katılacağı bir ‘Öğrenci Temsilcilikleri Koordinasyon
Toplantısı’ düzenlenmesine karar verilmiştir. Dileğimiz ve
amacımız, gıda mühendisliği bölümü bulunan tüm üniversitelerden arkadaşlarımızı bu toplantıda görmektir. Bu
noktada tüm öğrenci arkadaşlarımıza düşen görev, kendi
üniversitelerinde örgütlenmelerini tamamlayarak öğrenci
temsilciliklerini oluşturmaları, kendi temsilci ve temsilci
yardımcılarını seçmeleri ve bizimle iletişime geçmeleridir. Öğrenci arkadaşlarımızın, Öğrenci Temsilciliği kurma
çalışmalarında ihtiyaç duyulan destek ve yönlendirmeyi
almak üzere, bulundukları ildeki Oda İl Temsilciliği ya da
Şube ile, eğer o ilde temsilcilik ya da Şube yoksa Oda
Genel Merkezi ile irtibata geçmeleri yeterli olacaktır.
• Çalışmalarımızı koordinasyon içerisinde yürütebilmek
için kendi örgütlülüğümüzü kurmamız gerekmektedir. Bu
amaçla, farklı alanlara yönelik çalışmaları organize etmek
üzere komisyonlar kurulacak, her komisyon kendi çalışmalarını diğer üniversitelerin ilgili komisyonları ile koordinasyon içerisinde yürütecektir. Kendi örgütlenmesini
tamamlayarak çok güzel işlere imza atmış arkadaşlarımız
vardır. Her yıl rutin olarak gerçekleştirilen teknik geziler,
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19 Mayıs’ta Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,
ODTÜ ve Ege Üniversitesi’nin katılımıyla gerçekleşen
şenlik, ortaklaşa düzenlenen panel ve söyleşiler şimdiye kadar yapılan çalışmalara en güzel örneklerdendir.
Bu çalışmalar yeni faaliyete geçecek olan temsilciliklere
ışık tutacaktır. Bunu adımları atabilmek için, öncelikle tüm
üniversitelerde öğrenci temsilciliklerimizi oluşturmamız
ve faaliyete geçirmemiz gerekmektedir.
Öğrenci Temsilciliği’ni yeni kurmuş olan Konya Selçuk
Üniversitesi’nden arkadaşımızın, 18 Aralık 2004 tarihindeki toplantının ardından bizlere dergide yayınlanması
için gönderdiği yazıdan bir alıntıyı da sizlere iletmek
istiyoruz: “Keşke, 28 üniversitenin Gıda Mühendisliği
Bölümü Öğrenci Temsilcileri de aramızda olsaydı. Özellikle Ege Üniversitesi ve Ankara’daki üniversitelerin yaptığı
sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikleri orada bizimle birlikte
izleselerdi.” Arkadaşımızın ilk defa izleme ve farklı üniversitelerden meslektaşları olacak insanlarla tanışıp, onların
fikirlerini dinleme imkanı bulduğu toplantı sonunda yaşadığı
heyecanı, hep beraber yaşamak istiyoruz.
Mesleğimizin önemini ancak bizler örgütlenip bu meslek
için bir şeyler yaparak arttırabiliriz. Gıda Mühendisleri Odası’nın bizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlatmak isteriz. Çalışmalara, ilk olarak sizleri ilgili arkadaşlara
ve gerekli bilgilere ulaştırması için, e-maillerinizi aşağıdaki
adrese göndermekle başlamaya çağırıyoruz.
gidamo@gidamo.org.tr
SİZLERİ, SİZİN İÇİN DE ARAMIZDA GÖRMEKTEN
MUTLULUK DUYACAĞIZ.
BAŞARILAR…
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