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Merhabalar…
1985 yılında gıda mühendisi diplomasını almaya hak kazandığım
andan sonraki 25 yılı aşan meslek yaşamımda gıda mühendisi olmanın
ayrıcalığında, çalıştığım alanda farklı disiplinlerle birlikte üreterek, öğrenerek ve kendimi geliştirmeye çalışarak geldiğim bu noktada, yılların
bana öğrettiği; sorunlar ne olursa olsun, vazgeçmemek… Hedeflenen
sonuca mühendislik zekâsıyla üreterek, öğrenerek, gelişerek ulaşmak… Olumsuzluklardan yılmamak, zor olanı başarmak, başardıkla
kolaylaşan süreci tamamlamak ve yeni sürece adım atmak…
Yaşam; tüm süreçlerinde inişleri çıkışları olan, gelişme ve çaba gerektiren, kimilerine göre kısa kimilerine göre uzun bir süreç… 4 yıllık emeğin sonunda sahip olunan lisans
diplomasının ardından işe girmek için bekleyiş... Girilen işte mesleğini yapma istek ve sevdasının yanı
başına insan faktörü. Kimi zaman gelişmenize katkı koyan, kimi zaman gelişmenize ket vuran insan
faktörü… Yaşadıklarınızla öğrenip gelişerek tamamladığınız süreç; yeni bir sürecin giriş kapısı. Beklerken umutsuzluğa kapıldığınız anlar ve sonrasında başarının/elde etmenin getirdiği sevinç ve mutluluk.
Sonra yeni başlangıçlar…
Tüm bu süreç yaşamın getirdiği bir döngü. Döngüde önemli olan fotoğrafın dışına çıkmayı başararak
kendinize ve çevrenize bakabilme yetisini kazanmak, kazandığınız bu yeti ile güzeli başarmak için yola
koyulmak... Kolay olan dışınızdakileri yargılamak... Doğru olan durumu kavramak ve çözüm için yol
almak… İşte o zaman bir olmayı, birlikte olmayı güç olmayı başaran grubun parçası olabilmek…
Bu Oda yıllardır farklı yapıda kişiliklerin, bir olmayı birlikte olmayı güç olmayı başaranların bir arada
ürettiği bir Oda... Bu Oda; profesyonel hayatlarında mesleklerini icra ederken kendilerini geliştiren,
geliştirdikçe birikimlerini kullanarak gelecekteki meslektaşları için emek vermeye devam eden kişilerin
emekleriyle gelişmeye devam etmekte...
Peki ya sorunlar? Her birimiz biliyoruz onları... O kadar ortadalar ki, sıralamak da çok kolay... Güvenli
olmayan gıda, istihdam, kayıt dışılık, haksız kazanç, emeğin karşılığının alınamaması ve daha birçoğu...
Sonuçsuz bir çözüm aldatmacası; henüz aşılamayan zorluğun suçunu başkasına mal etmek... Olması
gereken; çözüm üretmek için emek vermek, hedefe ulaşmak için vazgeçmemek... Büyük bir aile olarak,
dün olduğu gibi bugünde zor olanı kolaylaştırmak için, yıllardır emekle ürettiğimiz değerler ve ilkeler
doğrultusunda, hep beraber üretmeye devam etmek...
Saygılarımla,
Dr. Bediha DEMİRÖZÜ
II. Başkan
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