BASIN-YAYIN KOMİSYONU
KOMİSYONUN TANIMI :
Mesleki Basın-Yayın çalışmalarından sorumlu komisyondur.
KOMİSYONUN AMACI

:

Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube ile meslektaşların ve kamuoyunun iletişim içinde olmalarını
sağlayacak her türlü basılı materyal ve medya kanallarının (görsel, işitsel, yazılı, sosyal) kullanımı, oda
mevcut çalışmalarının ve gelecekte yapılması düşünülen proje, eğitim, etkinlik vs. gibi çalışmaların
duyurulmasını sağlamaktır.
Komisyon çalışmalarının organizasyonu ile başlatılan ve sonuçlandırılan faaliyetlerin;
 Toplumda mesleki bilincin arttırılması,
 Çalışmaların ülkemizde gıda sanayii ve meslektaşlarımıza duyurulması,
 Tüketicilerin bilinçlendirmesinin sağlaması,
hedeflenmektedir.

KOMİSYONUN PAYDAŞLARI






Yazılı ve Görsel Medya
Sosyal Medya
TV yayın organları
Sosyal ve Sektörel Etkinlikler
Fuarlar

KOMİSYONUN FAALİYETLERİ:
Başlıca komisyon faaliyetleri aşağıdaki gibidir:









Tüm sosyal medya sayfalarının kendi içlerinde tek bir hesap üzerinde takipçileri toplamak,
Komisyon üyeleri üzerinden takiplerini sağlayarak güncel tutmak
Türkiye geneli medya kuruluşlarının yazı işleri iletişim bilgilerini toplayıp Oda ile ilgili haber,
etkinlik, duyuru vs. gibi bilgileri geçmek
Oda veya sektör ile ilgili önemli gelişmeleri kısa röportajlar çekip sosyal medyadan yayınlamak.
Yapılan röportajlarının tüm medya kuruluşlarına yönlendirmek
Sosyal İşler Komisyonu ile ortak çalışmalar yürüterek oda ile üye ilişkisini güçlendirmek adına
piyes, orta oyun ve tiyatral oyunlar hazırlayıp sunmak
Diğer komisyonlarla koordine kurarak yapılan, yapılacak tüm faaliyetleri sosyal medyadan ve
web sitemizden üyelere duyurmak.
Odanın tanıtımıyla ilgili kısa film hazırlanmasına yönelik gerekli çalışma ve araştırmaları
yapmak.
Belirli dönemlerde yapılan belirli faaliyetler hakkında tanıtıcı videolar hazırlanması ve bunların
sosyal medyada dağıtılmasını sağlamak.





Mesleki konularda broşür, dergi ve kitap basılması ile ilgili çalışmalar yapmak, verileri, gerekli
bilgi ve içerikleri diğer komisyonlarla ortak çalışarak toparlamak ve Şube Yönetim Kuruluna
sunmak.
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.

