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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü ile Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği
Gıda Mühendisleri Odası Arasında

“BESLENME ve GIDA
ALANLARINDA EĞİTİM ve İŞGÜCÜ
YETİŞTİRME PROJESİ”
Kapsamında Düzenlenen İş Birliği Protokolü
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9.08.2003 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile
Odamız arasında Beslenme ve Gıda Alanlarında Eğitim ve İşgücü Yetiştirme projesi
kapsamında düzenlenen iş birliği protokolu imzalanmıştır.

Protokolün konusu; “Ülkemiz gıda sanayindeki gelişmelere paralel olarak bu alanda görev
yapan öğretmenler ile sektörde çalışan iş gücünün uluslararası standartlara göre yetiştirilmesi
amacına yönelik eğitim etkinliklerinde işbirliğini güçlendirme, mesleki ve teknik örgün orta
öğretim diploma programları ile belge ve sertifikaya götüren programların sivil toplum örgütleri
işbirliği içerisinde hazırlanması ve değerlendirilmesi, öğrencilerin ve dolayısıyla toplumun gıda
güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine yönelik ‘’Beslenme ve Gıda Alanlarında Eğitim ve
İşgücü Yetiştirme Projesi’’ etkinliklerinin sürdürülmesidir.
Protokolun amacı ise sektörün eğitimli ara kademe işgücüne sahip,rekabet gücü yüksek bir
konuma ulaşması ve bu gücün sağlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan;
a) Alana yönelik eğitim veren okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitimler yolu ile eğitilerek yeterliliklerinin
artırılması ve geliştirilmesi,
b) Örgün eğitim alan programlarının değerlendirilerek geliştirilmesi,
c) Gıda sektöründe ara kademe işgücüne yönelik mesleklerin analizine duyarlı sertifika
programlarının hazırlanması,
d) Toplumun gıda güvenliği konusunda bilinç düzeyinin yükseltilerek yaşam kalitesinin
yükseltilmesidir.
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Mesleki ve Teknik
Eğitim Yönetmeliği, 6235 Yasa, Gıda Mühendisleri Odası Tüzüğü, hüküm ve esaslarına dayanılarak hazırlanan protokolde tarafların yükümlülükleri ise aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

A. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri:
1 – Protokol süresince Oda ile koordineli çalışmak,
2 – Alan Öğretmenlerinin ve sektörün eğitim ihtiyacını belirlemek,
3 – Mesleğe yönelik sertifika programlarını hazırlamak,
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4 – Hazırlanan sertifika programlarını odanın görüşüne
sunmak,
5 – Çalışılan mesleklerin standardize etmek amacıyla
sektörde çalışacak meslekleri TSE’nin ilgili birimine
göndermek,
6 – Hazırlanan programları Talim ve Terbiye Kurulu
onayına sunmak,
7 – Öğretmen ve ara kademe işgücünün eğitimi ile
toplum bilinç düzeyinin geliştirilmesine yönelik eğitim
etkinliklerinde Genel Müdürlüğe bağlı okulların bina,
araç- gereç ve donanımlarını kullanıma hazır duruma
getirmek,
8 – Sektörde çalışanlara yönelik düzenlenecek eğitim
planlamalarını okullarda sürdürülen örgün eğitim
ve öğretim etkinliklerini aksatmayacak şekilde (yer,
zaman, eğitici, bütçe) sektör işbirliğinde organize
etmek,
9- Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak görsel ve yazılı
materyallerin hazırlanması, basımı ve çoğaltılmasını
bütçe olanakları çerçevesinde sağlamak,
10 – Genel Müdürlüğe bağlı, fiziki mekan ve donanım olanakları uygun okullardan Okul yönetimleri
işbirliğinde eğitim ve öğretimi aksatmayacak biçimde
gerçekleştirilecek planlamalar doğrultusunda, Oda
tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerde Odanın
yararlanmasına olanak sağlamak,
11 – Beslenme ve gıda ile ilgili konularda özellikle
halkın bilinçlenmesine yönelik sistemli bir şekilde
eğitim etkinliklerini düzenlemek,
12 – Oda etkinlikleri ve gıda ile ilgili meslek alanlarının,
Genel Müdürlüğe bağlı okullarda tanıtımına olanak
sağlamak,
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ara kademe iş gücünün eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik sertifika programlarının hazırlanması ve yürütülmesi etkinliklerine katılmak, eğitim görevlisi desteğini
sağlamak,
7 – Uygulamada olan ve hazırlanan örgün eğitim ve
sertifika programlarının geliştirilmesine ilişkin görüş
vermek,
8 – Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak görsel ve yazılı
materyal hazırlıkları ile çoğaltım ve baskı maliyetlerine
bütçe olanakları oranında destek vermek,
9 – Ağırlama ve Gıda Teknolojisi atölye donanımlarında
standardizasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaları
desteklemek,
10 – Projeyi yürütecek pilot okulların yiyecek hazırlama
atölyelerinde Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sisteminin yerleştirilmesine ilişkin öneriler
geliştirmek ve çalışmalara yön vermek,
11 – Ulusal ve uluslararası etkinliklerde elde edilen
deneyim ve birikimleri paylaşmak,
12 – Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanında öğrenim
gören öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimlerinin gerçekleştirilmesi konusunda gerekli desteği sağlamak,
13 - Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanında öğrenim
gören öğrenciler ile ilköğretim son sınıf öğrencilerine
yönelik mesleği tanıtıcı ve rehberlik edici çalışmalara
katılmak,
14 – Proje kapsamındaki okullarda alana özgü kurul
ve ekiplerde görev almak,
15 – Genel Müdürlük tarafından yayımlanan Yansıma
dergisine gıda ile ilgili konularda yazı ile destek
vermek,

13 – Yansıma dergisini Oda ve Odaya bağlı temsilciliklere göndermek,

16 – Projenin tanıtımı ve değerlendirilmesine yönelik
bölge ve illerde gerçekleştirilecek toplantılara teşkilatı
bulunan illerde oda temsilcisinin katılımını sağlamak,

B – Gıda Mühendisleri Odasının Yükümlülükleri:

17 – Genel Müdürlüğe bağlı il merkez okullarına ücretsiz olarak Gıda Mühendisliği Dergisini göndermek,

1 – Protokol süresince, Genel Müdürlük’le koordineli
çalışmak,
2 – Alan öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinde görev
almak,
3 – Oda tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerine,
belirlenecek kontenjanlarda alan öğretmenlerinin
ücretsiz katılımını sağlamak,
4 – Alan/dal öğretim programlarının değerlendirilerek
güncelleştirilmesi çalışmalarını desteklemek,
5 – Gıda sektöründe ara kademede çalışan elemanları
belirlemek,
6 – Genel Müdürlük işbirliğinde gıda sektöründe çalışan

18 – Alan ile ilgili ortak projeler geliştirilerek, ulusal
ve uluslararası kuruluşlara sunmak, proje çalışmalarının desteklenmesine yönelik olarak (tanıtım, reklam,
eğitim, materyal temini, yarışmaların düzenlenmesi)
sponsor firma bulma konusunda gıda sektöründe yer
alan firmalarla bağlantı kurmak ve destek sağlamasına
katkıda bulunmak,
Ayrıca Sektörde çalışan ara kademede işgücü ile gıda
sektöründe meslek sahibi olmak İsteyen kursiyerlere
taraflarca kabul edilen ve onaylanan programlara devam
ederek tamamlayanlara, eğitimleri sonunda Meslek Kurs
Bitirme Belgesi verip, bu belgeler kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilecektir.
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