
Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs 2006, Bolu 

 

 125

Mesleki Örgütlenme 
 

Petek Ataman 

Gıda Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Özet 

Örgütlenme, kelime anlamı ile; ortak bir amacı veya işi gerçekleşt irmek için bir 
araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birliktelik, teşekkül 
oluşturma anlamına gelmektedir. Gerek ülke bazında, gerekse küresel anlamda 
örgütsüz bir yapılanma ile gerçekçi ve amaca yönelik hiçbir etkinlik 
sağlanamayacağı açıktır. Devlet örgütünün sağlam olmadığı yerde kamusal 
alanda sorunlar yaşanacağı, zaman zaman uluslararası alanda prestij ve hak 
kayıpları yaşanacağı; tüketici derneklerinin bulunmadığı yerde çok önemli bir 
kesim olan tüketicilerin görüş ve önerilerini ilgili noktalara ulaşt ıramayacağı; 
üretici örgütlerinin olmadığı yerde tek tek tarla ve çiftliklerin 
denetlenemeyeceği açıktır. Meslek odalarının bulunmadığı veya etkin olmadığı  
durumlarda da; en basit  ifadesi ile sayıları onbinlerle ifade edilebilecek meslek 
sahiplerinin görüş ve önerileri alınmamış, onların etkin ve yetkin çalışma 
koşulları yerine getirilmemiş olacaktır.  

Ancak, hal böyle iken ülkemizde ister kamu kurumu niteliğindeki meslek 
odaları olsun; isterse dernekler gibi tamamen kamu alanı dışında yapılanmalar 
olsun, sivil örgütlenmelere daima ihtiyatla yaklaşılmış, zaman zaman muhtemel 
sorun odakları olarak görülmüşlerdir. Biraz daha ötesini tartışmak gerekirse, 
sivil yapılanmanın da zaman zaman amacı dışına çıktığı ve inanılırlığını ve 
objektifliğin sorgular düzeye taşıyacak duruşlar sergilediği de olmuştur. 
Günüm üzde varılan noktada, AB ülkeleri veya ABD gibi demokrasi ve insan 
haklarına yönelik tartışmaların da artık yoğun bir biçimde gündeme oturduğu 
ülkelerde sivil örgütlenmenin önemi her geçen gün vurgulanmakta ve sivil 
örgütlüğün özendirilmesi ve güçlendirilmesi için yoğun çaba harcanmaktadır.  

Konunun genelinden özeline yaklaşacak olursak; mimar, mühendis ve şehir 
plancıları da mesleki örgütlenmelerini 1954 yılında ve Anayasanın hükümleri 
gereği kurulmuş olan Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) çatısı 
altında gerçekleşt irmektedirler. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. 
maddesinde belirtilen, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  
Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB'nin, 
halen 23 Odası ve yaklaşık 281.000 üyesi vardır.  
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Gıda Mühendisleri Odası da 1996 yılında TMMOB’a bağlı 23. Oda olarak 
kurulmuştur. Odamız, diğer Odalar gibi, mesleğini resmen temsile yetkili tek 
kuruluştur.  

Gıda Mühendisleri Odası, meslek mensuplarının haklarını korumak, gıda 
mühendisliği mesleğini tanıtmak, meslek alanını ilgilendiren konularda 
toplumu bilgilendirmek, meslek alanındaki gelişmeleri izlemek ve yaymak, 
sektörü ve toplumu doğru şekilde yönlendirmek, gıda politikalarının 
oluşturulmasında söz sahibi olmak, mesleğin gelişimine katkıda bulunacak her 
türlü etkinliği düzenlemek ve desteklemek, her türlü bilimsel ve mesleki 
yayınlar yapmak gibi amaçlara yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
Diğer yandan Odamız, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve 
ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde 
bulunmakla da görevlendirilmişt ir.  

Bu bağlamda, gıda ile ilgili konularda meslek mensuplarımızın sesinin daha 
gür çıkması, Odalarına sahip çıkmaktan yani Odamızın sağlam bir örgütlülük 
düzeyinde kamuoyunda kendisine yer edinmesinden geçmektedir.  

Demokratik katılımların çoğaldığı ve örgütlülük anlayışının gelişt iği günlere 
ulaşmak dileğiyle. 


