AR-GE VE PROJE KOMİSYONU

KOMİSYONUN TANIMI :
Mesleki Ar-Ge çalışmalarında üyelerimize destek sağlayan komisyondur.
KOMİSYONUN AMACI

:

Üniversiteler ve TÜBİTAK gibi kamu tüzel kişiliği olan kurumlar, özel şirketler ve resmi kurumlar ile ArGe çalışması yapmak isteyen üyelerinin işbirliği oluşturmasını sağlayarak “Gıda mühendisliği mesleğinin
faaliyet alanları” kapsamında araştırma, geliştirmeye yönelik platform oluşturularak proje
çalışmalarının başlatılması ve sürdürülmesini sağlamaktır.
Komisyon çalışmalarının organizasyonu ile başlatılan ve sonuçlandırılan projelerin;
 Akademik çalışma yapan üyelerimize uygulama alanların yaratılması
 Mesleki açıdan Ar- Ge yapmak isteyen üyelerimize fırsat sağlaması
 Çalışmaların ülkemizde gıda sanayiinin gelişmesine katkı sunması
 Tüketiciler açısından fayda sağlaması
Hedeflenmektedir.
KOMİSYONUN PAYDAŞLARI:





Üniversiteler
TÜBİTAK
Kamu Kurumları
Özel Şirketler

KOMİSYONUN FAALİYETLERİ:
Başlıca komisyon faaliyetleri aşağıdaki gibidir:


Akademik çalışma yapan üyelerin projeleri için uygulama alanları bulunması



Özel ve kamu sektöründe çalışan ve çalıştığı alanda bir ar – ge çalışması ihtiyacı olan
üyelerimizin ilgili kurumlarla işbirliği oluşturmasını sağlamak



Özel sektör ile işbirliği yaparak özel sektörün ihtiyacı olan konularda proje çalışması başlatmak



Ar- Ge konularına destek ve teşvik veren kamu ve özel kurumları araştırmak ve destek
programlarının kapsamını öğrenerek üyelerimizi bilgilendirmek ve projelerde kullanım
olanaklarını araştırmak



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
şubedeki kütüphaneden ulusal ve uluslararası kaynaklara ulaşılabilecek internet ortamını
sağlamak.

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.

