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Yazılı ve görsel basınımızın güzide temsilcileri,
Sizleri şahsım, meclis üyesi arkadaşlarım ve çalışanlarımız adına saygıyla selamlıyor,
Ordu Ticaret Borsası başkanı unvanıyla yaptığım bu ilk basın toplantısına iştirak
ederek göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı, teşekkürlerimi sunuyorum.
Uzun, yorucu, geceyi gündüze katan ama bir o kadar da heyecan verici bir çalışmanın
ardından 26 Mayıs 2013/Pazar günü gerçekleştirilen Ordu Ticaret Borsası meclis
seçimlerinden ben ve arkadaşlarım görevi devraldık. Bu meşakkatli yolda bizleri
utandırmadığı için Allah’ıma binlerce şükürler olsun.
Bu, bizler için tarihi bir gündür. Hayal etmenin ve hayaller için inatla, yılmadan
mücadele etmenin mutlak başarı getirdiğinin resmidir.
Bizler bu yola çıkarken, başta üyelerimiz olmak üzere, bizlere uzak-yakın herkesin
nabzını tutmaya çalıştık. “Allah iki kulak bir ağız vermiş “ diyerekten, iki kere dinledik
bir kere söyledik. Genel eğilim ve telkinler üzerine “biz de varız bu yarışta” dedik.
Üyelerimiz bizi bu göreve layık gördüler ve demokratik bir ortamda, demokratik
kanaatlerini ortaya koydular. Allah hepsinden razı olsun.
Bu bir başarı hikâyesidir!
Bizlerin sandıktan galip çıkmasını farklı yorumlamamak ya da basite almamak gerekir
diye düşünüyorum. Zor ve çetin bir yoldu tuttuğumuz.
Bizler “olmaz” denileni oldurduk.
Bizler “imkânsız” diye bir şey olmadığını gösterdik.
Evet sevgili dostlarım,
Bizimkisi bir başarı hikâyesidir.
Seçimlerden önceki açıklamalarımızda da, ısrarla dile getirdiğimiz üzere; bizler
ayrıştırmaya, farklılaştırmaya, ötekileştirmeye, geçmişle hesaplaşmaya falan gelmedik.
Bizler, Ordu Ticaret Borsası gibi, bölgesinde lider, ülke genelinde prestij sahibi güzide
bir kurumun bayrağını daha da yükseltmek için göreve geldik.
Sakın ola ki; seçim öncesindeki rekabet farklı algılar ortaya çıkarmasın. Demokrasinin
gereği olarak, bu güzide kurumu yönetmeye aday olundu ve bizim nezdimizde, karşılıklı
bu rekabet asla düşmanlık olarak algılanması.
Rekabet kaliteyi yükseltir.

Bizler, Ordu Ticaret Borsası üyeleriyle, bu kurumdan doğrudan ya da dolaylı olarak
hizmet alan herkesin temsilcisiyiz. Bizim için; seçim sonuçları açıklandığı andan
itibaren, rekabet de bitmiştir. Ayrılık - gayrılık yoktur bizim kitabımızda.
Bizler büyük ve mutlu bir aileyiz.
Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da, karşılıklı anlayış, dayanışma ve birliktelik
içerisinde hizmet vermeye devam edeceğiz.
Bizler, bu memleketin çocuklarıyız. Bu kentte doğduk, büyüdük. Bu kentin ekmeği
vardır kursağımızda. Ölülerimiz vardır bu kentin toprakları altında. Bizler bu kente
kök salmışız. Hizmet adına ne yapıyorsak, ne yapacaksak öncelik bu memleketin
menfaati içindir.
Koltuk doldurmak, makam işgal etmek ya da yürümekte olan bir arabanın muavin
koltuğunda sessiz sedasız yola devam etmek maksadında değiliz. Projelerimizle geldik.
Önce hayallerimizle, beklentilerimizle geldik.
Fındık sektörü, uzun yıllardır, gerek üreticisi, gerek tüccarı, gerek sanayicisi ve
ihracatçısı nezdinde ciddi ve ağır sonunlar yaşamaktadır. Bu sorunların kökeni de,
çözüm merci ve yöntemi de bizce malumdur. Hayallerimizden feyiz alan projelerimizde;
üreticinin ürününü kıymetlendirmek varken, üyelerimizin de, yaptıkları ticaretten
mutlu olmalarını, önlerini görmelerini, spekülatif dalgalanmalardan dolayı her sezonu
zararla kapatmalarını önlemek vardır.
Fındık Tüccarlığını prestijli bir meslek olarak görüyoruz.
Bu meslek üzerindeki olumsuz algıları ortadan kaldıracağız. Bu gün, nasıl ki her
kafasına esen eczane açamıyorsa, berber dükkânı açamıyorsa, fındık tüccarlığı içinde
benzer kriterler sağlanmasının mücadelesini vereceğiz. Yasal mevzuatlar çerçevesinde
fındık tüccarlığına kaydî bir kimlik kazandırmaya çalışacağız. Bu projelerimizi hayata
geçirmek adına, bir ayağımız Ankara’da olacak.
O meclisinin, o bakanlıkların eşiğini aşındıracağız.
Ordu Ticaret Borsası’nı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu kurumun, kara
camlar ardında kalmış, rutin işlerini yürüten bir kurum olmasına izin vermeyeceğiz.
Bizde, kin, kapris ve kibirin zerresi yoktur/olmayacaktır!
Meclis üyelerimiz ve çalışanlarımızla kol kola, el ele hizmet bayrağını en yukarıya
çekeceğiz. Biz, Ordu Ticaret Borsası’nın gıpta edilen bir sivil toplum örgütü
yapacağımıza katıksız inanıyoruz. Buna sizler de inanın.

Değerli basın mensupları,
Sizlerle bu ilk toplantımızdır. Birbirimizi daha yakından tanıyacak, sizlerle de birer
mesai arkadaşı olacağız. Sizlerin desteği, fikirleri, yeri geldiğinde eleştirileri bizlere daha
da güç verecek, hedeflerimize varmamızda ışık olacaktır.
Basın bizim mesai arkadaşımızdır.
Ordu Ticaret Borsası kurulduğu 1936 yılından bu yana, kesintisiz ve hizmet kalitesini
hep yükselterekten hizmet vermektedir. Hizmet kalitesini Avrupa standartlarına
yükseltmiş olan borsamız akreditedir.
Yani, un vardır, yağ vardır, şeker vardır, Allah helva yapmayı bizlere nasip etmiştir.
Ordu Ticaret Borsası’nın kuruluşundan bu gününe kadar başkanlığını yapmış değerli
büyüklerimizi, değerli meclis üyelerini sizlerin huzurunda bir kere daha saygıyla
anıyorum. Hakkın rahmetine kavuşanları da rahmetle anıyorum. Bizler, yapılanları,
ortaya konulanları yok saymak, küçümsemek gibi bir kibir sıtmasına tutulmadık,
tutulmayız. Bizler, var olanın üzerine daha fazlasını, daha modernini koymanın
hayalindeyiz.
Değerli dostlarım,
Bundan sonra, sık sık bir araya geleceğiz. Bu türden toplantılarımız olacak, özel
çalışmalarımız olacak sizlerle. Teveccüh edip şereflendirdiğiniz için ve beni sabırla
dinlediğiniz için minnettarım.

