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Sayın Meclis Başkanım,/ 

Değerli Yönetim Kurulu Üyesi/ ve Meclis Üyesi Arkadaşlarım./ 

2018 yılı nisan ayı/ olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor,/ 

sizleri saygılarımla selamlıyorum./ 

Hepimizin bildiği üzere bugün,/ yeni meclisimizin ilk olağan 

toplantısını gerçekleştirmekteyiz./ İskenderun esnaf ve sanayicilerinin 

takdirleriyle/ odamızın organ üyeliğine seçilen tüm meclis üyesi/ ve 

meslek komitesi üyesi arkadaşlarımı tebrik ediyor,/ başarılı bir dönem 

geçirilmesini diliyorum./ Ayrıca şahsımı yeniden Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevine layık gören sizlere,/ desteklerinizden dolayı da/ 

çok teşekkür ediyorum./  
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Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım,/ 2013-2018 yılları arasında 
geçirdiğimiz dönemi/ acısıyla tatlısıyla geride bıraktık./ Yönetim 
Kurulu olarak tespit ettiğimiz bazı problemler sonucunda/ odamızdaki 
çalışan kadrosunda yeni bir yapılanmaya giderek,/ odamızı daha iyi 
bir noktaya taşıyacağına inandığımız/ bir sürece doğru ilerledik./ Tabi 
ki bu süre zarfında/ istenmeyen bazı olaylarla da/ mücadele etmek 
zorunda kaldık./ Odamızda yaşanan bu sürece ilişkin/ sizlerle kısaca 
bilgi paylaşmak istiyorum./ 

Bilindiği üzere/ odamızın eski genel sekreteri/ bazı 
usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla,/ Meclis Kararı ile görevinden el 
çektirilmiştir./ Sonrasında odamız tarafından davet edilen Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı müfettişleri/ odamızda çeşitli incelemelerde 
bulunmuştur./ Hazırlanan müfettiş raporları yargıya taşınmış olup/ 
adli süreç halen devam etmektedir./ Ancak/ Personel Yönetmeliği’nin 
26. Maddesi/ ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 145. 
Maddesi çerçevesinde,/ iki ayda bir/ meclisin onayından geçmesi 
gerekmektedir./ Adli süreç sonuçlanıncaya kadar/ iki ayda bir,/ eski 
genel sekreterin görevinden el çektirilmesi durumu/ meclisimizin 
onayına sunulmaya devam edecektir./ 
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Değerli Arkadaşlarım,/ 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği,/ Odalar ve Borsalar Kanunu’nda/ odaların hukuki yapısı/ ve 

kuruluş gayeleri yer almaktadır./ 

5174 sayılı kanuna göre odalar;/ üyelerinin müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak,/ meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak,/ 

mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak,/ 

meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde/ 

dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere/ meslekî disiplin,/ ahlâk ve 

dayanışmayı korumak/ ve ilgili kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla 

odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan,/ tüzel 

kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 
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Odamızın yönetim kurulu olarak,/ 5174 sayılı kanunla odalara 

verilen görev bilinciyle,/ bölgemize değer katacağına inandığımız her 

projenin/ ve her çalışmanın içerisinde yer aldığımızı/ özellikle ifade 

etmek istiyorum./ Oda olarak devamlı surette,/ bölge sorunlarının 

analizlerini yaparak,/ üst makamlara iletmekteyiz./ Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği konsey ve şura toplantılarına/ ve sektörel çalıştaylara 

katılım sağlamakta,/ Milletvekillerimiz ve Valilerimizle,/ bölgemizdeki 

kamu kurumları/ ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla/ devamlı olarak 

görüşmeler yapmaktayız./ Belirlenen bölge sorunlarını/ ve çözüm 

önerilerini/ raporlar halinde üst makamlara sunmaktayız./ Yönetim 

Kurulu olarak bizler/ bölgemize değer katmak için elimizden gelen 

çabayı sarf etmekteyiz./ İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 

üyeleri olarak sizlerden de/ bu çalışmalarımıza katkı sağlamanızı rica 

ediyoruz./  
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Özellikle meslek grubunuzdaki üyelerle iletişim halinde olarak,/ 

sizlere iletilen istek,/ sorun ve önerileri bizlere aktarmanızı,/ 

İskenderun’a ve odamıza katkı sağlayacağına inandığınız projeleri/ 

bizlerle paylaşmanızı istiyoruz./ 

Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım,/  

Bölgemiz için faydalı olacağına inandığımız projelerin hayata 

geçirilmesi için/ hep birlikte çalışırsak,/ olumlu sonuçlar alacağımıza 

yürekten inanıyorum./  

Sözlerime son verirken,/ yeni meclisimizin/ odamız için ve 

İskenderun için hayırlı olmasını diliyor,/ tekrar hoş geldiniz diyor,/ 

hepinize saygılarımı sunuyorum./ 

 


