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“ESKİŞEHİR İÇİN, 
KALICI VE HİZMET 
ODAKLI YAPILAN 

HER ATILIM 
DESTEKLENMELİ”

Hüsnü Ünalan
21. Meslek Komitesi (Dayanıklı Tüketim Malları Ticareti) Meclis Üyesi

Ben babam Özcan Ünalan ile gu-
rur duyuyorum. On dört sene 
odamızda Meclis ve belli za-

manlarda Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. Bugün hizmet verdiğimiz, şim-
diki binanın yapılmasında o zamanki 
Meclis Üyesi idi. Şimdi de ben yapıl-
makta olan fuar alanımız, hizmet bi-
namız ve kongre merkezimiz için ka-
rar alan Meclis üyesiyim. İleride 
çocuklarımın da benimle gurur duya-
cağını biliyorum.

Senelerdir Eskişehir’e fuar alanının 
yapılması için yönetim kurulları söy-
levlerde bulunur ama bir türlü icraata 
geçiremezlerdi. İlk gerçekçi atılım be-
nim de yönetim kurulunda bulundu-
ğum Cemalettin Sarar Başkanımızın 
zamanında arsa alımıyla başladı. Şim-
diki Yönetim Kurulumuzun ve Başkan 
Metin Güler’in cesaretli kararlarıyla, 
meclisimizin de desteğiyle senelerdir 
özlemi çekilen fuar alanı projesi haya-
ta geçmiş oldu. Bu nedenle Eskişehir 
için, kalıcı ve hizmet odaklı yapılan her 
atılımın desteklenmesi düşüncesin-
deyim.

Bunun bir örneği de yine cesaretli bir 
adımla açılan Eskişehir Ticaret ve Sa-
nayi Müzemizin hayata geçmesidir. 
ETOMÜZE’nin çok doğru bir karar ol-
duğu kanaatindeyim. Çünkü iş toplan-
tıları ve fuar kapsamında yurt dışına 
gittiğimizde, gittiğimiz şehirlerde 
bizlere ticaretle ilgili müzeleri gezdi-
rirler ve bizde hayran kalırdık. Özellik-
le yabancıların kültürel miraslarının 
yanı sıra ticaret ve sanayi tarihlerini 

gelecek kuşaklara anlatabilmek için 
gösterdiği çabayı takdir ederdik. 

Eskişehir Ticaret Odamızın bünyesin-
de de böyle bir müzenin açılmasının 
şehrimiz ve ticaret camiası adına bir 
kazanım olduğu kanaatindeyim. Ayrı-
ca hem Eskişehir Fuar Kongre Merke-
zi’nde hem de ETOMÜZE projesinde 
komisyon üyesi olarak görev yapma-
nın da benim için gurur ve sevinç kay-
nağı olduğunu düşünüyorum.

Bundan sonraki ilk adımda ise odamız 
üyelerinin yaşlı yakınlarının faydala-
nabileceği ETO Yaşam Merkezi’nin 
hayata geçirilmesini umut ediyorum. 
Bu projede de Oda’mıza her türlü des-
teği vermeye hazırım. Çünkü kişilerin 
geçici ancak eserlerin kalıcı olduğuna 
yürekten inanıyorum. Bizler bugün 
varız yarın yokuz. Fakat Oda’mız ilele-
bet devam edecektir. Böyle kalıcı 
eserler de üyelerimize gelecekte de 
hizmet edecektir. 

Günümüz ticaretinde özellikle son 
zamanlarda ticaretin çok zorlaştığını 
düşünmekteyim. Özellikle piyasada 
nakit sıkıntısının yaşandığını, ödeme-
lerde sıkıntı yaşayan tüccar için kredi 
verildiğini ancak zaten sıkışık olan ti-
caret erbabının da bu kredilerini hali 
hazırdaki borçlarını kapamak için kul-
landığını görmekteyiz. 

Karlılığın düştüğü, nakdin dönmediği, 
kredilerin borç yükü olarak sırtımızda 
olduğu bir dönemde küçük esnafımız 
ve tüccarımıza çok açılmamalarını 
tavsiye ediyorum. Özellikle daha ön-
ceden gayrimenkul gibi yatırımlar 
yapmadılarsa, emlak vb. gibi gelirleri 
yoksa tüccarımızın son derece dik-
katli olması gerektiğini düşünüyo-
rum. Tüccarımız ve esnafımız için 
günü kurtarmanın bile zor olduğu bu-
günlerin de geçici olmasını temenni 
ediyorum.

Ülkemizin içinde bulunduğu ve terör 
gibi bir bela ile uğraştığı bu günlerde 
devletimize güvenlik güçlerimize Al-
lah yardımcı olsun. 

Bu duygu ve düşüncelerimle büyük 
özveri ile çalışan personelimize, bun-
dan önce hizmet etmiş odamız yöne-
tim kurulu ile Meclis başkanlarımıza, 
onların yönetim kurulu ve Meclis üye-
lerine teşekkürü bir borç bilir, şimdiki 
Yönetim Kurulu Başkanımız Metin 
Güler’e ve Yönetim Kurulu üyelerine, 
ayrıca Meclis Başkanımız İskender 
Bayar’a ve bütün Meclis üyelerine ba-
şarılarının devamını dilerim.


