EĞİTİM KOMİSYONU

KOMİSYONUN TANIMI :
Oda bünyesinde yürütülen eğitim, seminer faaliyetleri ve bilimsel çalışmaları düzenleyen komisyondur.
KOMİSYONUN AMACI

:

Sektör,kamuoyu ve üyelerimizin talepleri doğrultusunda üyelerimiz,sektör çalışanları ve kamuoyuna
yönelik eğitimler planlamak, uygulamak, geri bildirimlerle gerekli düzenlemeleri yapmak, kamuoyunun
gıda ile ilgili sorularına en bilimsel, en yeni ve donanımlı bilgilerle verilecek cevapları Oda adına
hazırlamak ve kamuoyuna sunmaktır.
Üniversiteler ve TÜBİTAK gibi kamu tüzel kişiliği olan kurumlar, özel şirketler ve resmi kurumlar ile
ortak bilimsel proje çalışmalarının başlatılması ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Komisyon çalışmalarının organizasyonu ile başlatılan ve sonuçlandırılan projelerin;





Üyelerimiz başta olmak üzere kamuoyu ve sektöre eğitimler vermek
Talep edilen ya da gerekli görülen konularda bilgilendirme amaçlı seminerler hazırlamak
Akademik çalışma yapan üyelerimize destek olmak
Tüketiciler ve kamuoyunun gıda ile ilgili doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak
Hedeflenmektedir.

KOMİSYONUN PAYDAŞLARI:





Üniversiteler
TÜBİTAK
Kamu Kurumları
Özel Şirketler

KOMİSYONUN FAALİYETLERİ:
Başlıca komisyon faaliyetleri aşağıdaki gibidir:


Sektör,kamuoyu ve üyelerimizin talepleri doğrultusunda üyelerimiz,sektör çalışanları ve
kamuoyuna yönelik eğitimler planlamak,



Talep edilen ya da gerekli görülen konularda bilgilendirme amaçlı seminerler hazırlamak



Dönemsel olarak eğitim ve seminer taleplerini almak ve değerlendirmek



Akademik çalışma yapan üyelere destek olmak



Özel sektör ile işbirliği yaparak özel sektörün ihtiyacı olan konularda eğitim planlamak ve
uygulamak



Bilimsel çalışmalara destek ve teşvik veren kamu ve özel kurumları araştırmak ve destek
programlarının kapsamını öğrenerek üyelerimizi bilgilendirmek ve projelerde kullanım
olanaklarını araştırmak



Basın ve yayın organları başta olmak üzere kamuoyundan gelen gıda ile ilgili sorulara cevap
amaçlı araştırmalar yapmak, odanın cevabını bilimsel temellerie dayandırmak



İstanbul şubedeki kütüphanenin yayın ve doküman içeriğini gözden geçirmek, gıda
mühendisliği alanındaki yayın, doküman ve kitap, dergi vb. açısından gözden geçirmek ve
güncellenmesi için yeniden düzenlenmesini sağlamak, arşiv sistemi oluşturmak.



Üyelerin Gıda Mühendisliği alanındaki araştırmalara ve güncel teknik bilgilere ulaşabilmesi için
destek olmak



Gerektiğinde diğer komisyonlarla ortaklaşa projeler yürütmek.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ:









İstanbul Şube tarafından komisyonlara katılım duyurusu yapılır.
Komisyona katılmak isteyen üyelerimizden başvuru alınır.
Başvuru yapan üyelerimiz ile bir öngörüşme yapılarak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılır.
Katılım sayısına bağlı olarak alt gruplar oluşturulur. Görev dağılımı yapılır.
Komisyon düzenli olarak ayda en az bir kez zorunlu olarak toplanır.
Her toplantı sonrası toplantı raporu hazırlanır ve rapor Şube Yönetim Kuruluna gönderilir.
Her üye en fazla üç komisyonda görev alabilir,
Bildirimsiz olarak üst üste üç toplantıya veya üç aylık dönemde toplantıların yarısından
fazlasına katılmayan komisyon üyesinin üyeliğe devamı, Komisyonun da kararı göz önüne
alınarak Oda/Şube Yönetim/Temsilcilik Kurulu tarafından değerlendirilir.

