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BASINDAN

Öncelikle, Metin Güler yönetimini 
kutluyorum, uzun yıllardan sonra böy-
lesi güzel bir yayın organının hayata 
geçmesi beni yıllar önceye götürdü. 

Bir çok genç iş adamı bilmez,  rah-
metli Ticaret Odası Başkanı Mehmet 
Özbek’in dönemini hatırlıyorum da o 
günün şartlarında gerçekten  etkin 
hizmetler yapıldığını, Oda’nın işle-
vine uygun bir kimliğe kavuştuğunu  
düşünüyorum. Ticaret Odası’nın hiç 
aralıksız ayda bir çıkardığı gazete 
vardı, daha sonra dergiye dönüştü.  
Sonrasında maalesef bu yayınlara 
son verildi. 

Yıllar geçti, hayal bile edemeyeceğim 

bir dönemde meclis üyesi seçildim. 
Hem de bağımsız olarak.  Daha son-
raki yıllarda da yine bağımsız olarak 
Ticaret Odası meclisinde hizmet 
etmeye çalıştım, çeşitli birimlerinde 
görev aldım.

***

Ticaret Odası, gerçekten üyelerinin  
sorununun halledilmesi konusunda 
etkin görevler  gerçekleştirdi. Ses 
getiren etkinliklerle, Eskişehir’in so-
runları ele alınıp gündeme getirildi. 

Rahmetli Cahit lşık’ın tüccarın sorun-
larının aşılması için son derece etkili  
çalışmaları hala hafızalarımızda. 
Benim görev yaptığım Cahit lşık ve 
Suat Kutlu dönemleri Ticaret Oda-
sı’nın ayağa kalktığı  yıllardır. Büyük 
çabalarla alınan ve Ticaret Hastanesi  
veya huzurevi yapılması planlanan  
mezarlık yolundaki arsa maalesef 
daha sonra hiçbir yönetim tarafından 
önemsemedi. Eldeki imkanlar değer-
lendirilmedi.

*** 

Ticaret Odası zaman zaman siyasete 
alet edildi. Esasında, Oda  başkanları ve 
yönetimlerinin bu tercihi eleştirilebilir. 
Ancak Oda Başkanlığından Millet Mec-
lisine gidilmesi, yerel yönetimlerde gö-
revler alınması, Odanın gücünü  ortaya 
koyduğunun da bir göstergesi. Önemli 
olan Meclise gidenler Eskişehir tücca-
rının esnafının  sorununa sahip çıkması   
ve adeta Ticaret Odası Başkanı gibi 
hizmet  etmeyi düşünebilmeleridir.

Şöyle geçmişe bir göz attım.  Gerçek-
ten  Eskişehir Ticaret Odası, ülkemi-
zin en önemli ve en etkili kurumların-
dan biri olarak güç birliği ile Eskişehir 
tüccarına ve Eskişehir sorunlarına 
önemli katkılarda bulunabilir.  Bunun 
için etkin bir meclis ve etkin bir yöne-
timin olması gerekir. 

***

Metin Güler yönetimi kısa denilecek 
bir süreden  bu yana görev yapıyor. İyi 
işaretler alıyorum. Başta Cemalettin 

Sarar döneminde satın alınan fuar 
alanının projelendirilerek  hayata ge-
çirilmeye başlanması, Eskişehir’e  çok 
şeyler katacaktır, buna inanıyorum. 

Bu Fuar ve Ticaret merkezinin ger-
çekleşmesine destek veren tüm ku-
ruluşları kutluyorum.  Ayrıca yöneti-
min bir an önce  Seyitgazi yolundaki 
arsanın da amacına uygun olarak ya-
pılandırılması konusunda gereğinin 
yapılmasını bekliyorum.  

ETO’nun  böyle bir yayın organını ye-
niden hayata geçirmesini  kutluyor, 
yönetimine başarılar diliyorum.
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