İTO 64.cü Meslek Komitesi (Elektrik Ekipmanları)
Mensubu Kardeşlerim;

Sn. İTO 64.cü Meslek Mensubu Kardeşlerim;
9 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Meslek
Komitesi seçimlerinde şeffaf, denetlenebilir, tüm
esnaflara eşit mesafede bir İstanbul Ticaret Odası
oluşturabilmek amacıyla yola çıkmış bulunmaktayım.
İTO’ nun sizlerin ödediği aidatlardan oluşan
bütçesinden esnaf kardeşlerimize sağladığı, tüm
imkanlardan haberdar olmanız ve bu imkanlardan
en üst düzeyde yararlanmanız için doğruluk ve
dürüstlük ekseninde çalışmalarımızı yapmaktayım.
1974 yılından beri Elektrik Ekipmanları üretim,
pazarlama merkezi olarak bilinen Karaköy Bankalar
Caddesi’nde bulunmaktayım. 1983 yılına kadar
çalışan olarak, 1983 ‘den itibarende Erdemir Elektrik
Pano Otomasyon İnş.San.Tic.A.Ş. firmasını kurarak
aranızda ticari faaliyetlerime devam etmekteyim.
Hepimizin bildiği gibi İTO gerek bütçesiyle gerekse
üye sayısı bakımından Avrupanın birinci, Dünyanın
ikinci büyük sivil toplum örgütüdür.
Yılların verdiği tecrübe ve gözlemler, çok sayıdaki
esnaf kardeşlerimizle yaptığımız değerlendirmeler

açık ve seçik göstemektedir ki esnaf İTO’yu sadece
aidat ödemesi gereken bir yer olarak bilmekte,
odadan sağlayabileceği hizmetlerden ve imkanlardan
haberdar olamamakta, Oda yönetimleri de esnaf
kardeşlerimizle iletişim kurup bu imkanları onlara
anlatmamaktadır.
Doğruluk, Dürüstlük, Hak ve Adalet düsturuyla
çıktığım bu yolda bu eksiklikleri gidermek, odayı
sadece aidat ödenmesi gereken bir masraf kapısı
olarak gösteren anlayışı değiştirip oda ile esnafı
buluşturabilmek, imkanları tüm esnaf kardeşlerimize
eşit bir şekilde taşıyabilmek ve sorumluluk sahibi bir
oda yönetimi oluşturarak bu hizmet ve imkanları
kapı kapı esnaf kardeşlerimize anlatabilmek amacıyla
desteklerinize talibim.
Kısaca İTO ‘nun hizmetlerinden bahsetmek
istiyorum;
1-) Üyelerinin düşük faiz oranıyla kredi
kullanabilmeleri için bankalara belirli miktarda
paralar yatırmaktadır.
2-) Binlerce öğrenciye burs olanakları sağlamakta,
ayrıca yurt dışında yüksek lisans, doktora gibi
çalışmalarda binlerle ifade edilen sayıda öğrencilere

burs sağlamaktadır.
3-)Vakıf ‘a ait Ticaret Üniversitesi’nde üyelerinin
çocuklarını indirimli harçlarla okutmaktadır.
4-) Komitenin kendi meslek mensubu arkadaşlarının
sorunlarının çözümü için toplantılar düzenlemesi
için belirli bir bütçe aktarmaktadır.
5-) Kandilli’de Cemile Sultan Korusu Sosyal
Tesisleri’nde Nişan, Düğün, İş toplantıları ve
yemekleri tertiplemektedir.
6-) Tesislerde yüzme sporu yapmak isteyenlere Oda
olarak hizmetler vermektedir.
7-) Yurt dışından gelen heyetlerle meslek
mensuplarını bir araya getirmekte ve karşılıklı ticari
anlaşmalar yapmasına yardımcı olmaktadır.
8-) Yurt içi, yurt dışı fuar etkinliklerinde stand
açmak isteyen üyelerine indirimli yer tahsis edilmesi
konusunda yardımcı olmaktadır.
9-) Çeşitli bölgelerde İlk Öğretim ve Teknik okullar
yapılıp MEB ‘e teslim edilmektedir.
10-) Yurt dışı iş seyahatlerini tertiplemekte, vize
alımlarında yardımcı olmaktadır.
11-) Ramazan ayında meslek gurubu komitelerine,
kendi meslek guruplarında çalışan asgari ücretli,
hamal gibi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere
belirli sayıda Ramazan kolileri vermektedir.

Burada daha sayamadığım hizmetler ve etkinlikler
mevcuttur. Şimdi bütün bu saydıklarımızın ışığında
siz değerli meslek mensubu kardeşlerime soruyorum;
Yüzde kaçınız bu hizmetlerden haberdar olmuştur ve
yüzde kaçınız bu hizmetleri almışsınızdır.
Bu güne kadar sizleri haberdar etmeyen sen,
ben, bizimkiler anlayışı ile esnafla bu imkanları
paylaşmayan, görevini layıkıyla yapamayan bu
kardeşlerimize karşı demokratik bir cevabınızın
olacağını ümit ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, Meslek Grubu
kardeşlerimize sevgi ve saygılar sunar, değerli
katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder,
İTO seçimlerinin camiamıza ve milletimize hayırlı
olmasını dilerim.
64. Meslek Grubu Komitesi Adayı;
Nazım Erdemir ve Arkadaşları
Not: Seçme ve seçilme şartı, munzam aidat borcunun olmaması,
imza sirkülerindeki yetki süresinin bitmemiş olması gerekir.
Firmaların kuruluşunun Nisan 2016 ‘dan önce olması gereklidir.

İTO 64.cü Meslek Komitesi Elektrik
Ekipmanları Adaylarımız
1-) Erdemir Elektrik Pano Otomasyon İnş. San. Tic. A.Ş / Nazım ERDEMİR
2-) Pelsan Elk. Dış Tic. A.Ş / Yiğit GÖĞÜŞ
3-) Yavuz Pano A.Ş / Bünyamin CANİKLİ
4-) SiselElektrik Elektronik Ltd. Şti. / Cengiz ÖZCAN
5-) Es Elektrik Elektronik Otomasyon / Muzaffer KUTLU
6-) ÜçelElk. Ltd. Şti. / Reyhan SEZER
7-) Güney Elektrik Ltd.Şti. / İnan GÜNEY
8-)STS Elektrik Mühendislik Metal Endüstri San. Tic. Ltd. Şti. / Kahraman KALE
9-) Beta Elk. Ltd. Şti. / Doğan BEKTAŞ
1-) Enta Elektrik / İsmail DİLBER
2-) Akım Elektrik Otomasyon Ltd. Şti. / Eyüp VAZGEÇ
3-) Dostlar Elektrik Ltd. Şti. / Okan ORAK
4-) ErtayElk. Malz. Ltd. Şti. / Erol YILMAZ
5-) Eral İş Pano Ltd. Şti. / Erdoğan AKPINAR
6-) İkizpa Elektrik / İsmail BÖLÜK
7-) Saray Elektrik Ltd. Şti. / Gülşah UÇAR
8-) Depar Kablo Ltd. Şti. / Murat SAÇLI
9-) Yılmaz Tasarım Dekorasyon Elk. Ltd. Şti. / Erhan YILMAZ

