
SAYIN MECLİS ÜYESİ 

DEĞERLİ MESLEKDAŞIM 

 Bildiğiniz gibi yarın  çok sıkıntılı günleri  geride bıraktığımız  bir dönemin , son  Meclis 

Toplantısını yapacağız.  

 İlk toplantı  akabinde yaşadığımız  Pandemi süreci nedeni ile, toplantılar iptal edilmiş , 

uzun bir aranın ardından 28.05.2021  tarihinde Online olarak ilk toplantımızı yapmıştık. 

 Ancak  dostlarımız ile,  evimiz kadar kıymetlimiz olan KSMMMO  binasında hasret 

giderememiş olmanın sıkıntısı sürerken  , 05.08.2021 tarihinde ilk yüz yüze toplantımızı 

yaparak  katılanlar ile hasret gidermiştik. 

 Kocaeli'nin en önemli ve fonksiyonel  Meslek Kuruluşu olarak , daha en başta 

planladığımız , ancak süreç nedeni ile gerçekleştiremediğimiz Kenti Yönetenlerin Oda Meclis 

Toplantısına davet edilip karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak programımız doğrultusunda ;  

ilk olarak  29.09.2021 tarihinde Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı  Sayın Tahir BÜYÜKAKIN 

'ın  ,  daha sonra 22.11.2021 tarihinde İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma  Kaplan HÜRRİYET ' 

misafir konuşmacı olarak katılımları ile toplantılarımızı yaptık. 

 Bu toplantılara belediyelerde Gerek Meclis Üyesi , gerekse çeşitli görevlerde faaliyet 

gösteren Meslekdaşlarımızın da katılımı ,  bizler için ayrı bir gurur  kaynağı ve görüntüsü 

oluşturdu. 

 Akabinde Meclis Toplantılarını ilçelere taşımak ve oralarda da Yöneticileri meclis 

Toplantılarımıza  davet edip görüş paylaşmak  kararını alarak , İlk önce 07.12.2021 tarihinde 

Körfez İlçede , Belediye Başkanı Sayın Şener SÖĞÜT  ve Ticaret Odası Başkanı sayın Recep 

ÖZTÜRK' ün katılımı ile,  daha sonra da 11.01.2022 tarihinde Gebze'de Belediye Başkanı  

Zinnur BÜYÜKGÖZ  ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili YMM Yaşar ÇAKMAK'  ın 

katılımı ile Meclis Toplantılarımızı yaptık. 

 Diğer ilçelerdeki meslekdaşlarımızın ,   kendi ilçelerinde toplantıların devamını taleb 

etmelerine rağmen , Takvimin Önemine binaen  1 Mart Muhasebeciler günü oluşu nedeni ile 

,  01.03.2022 tarihinde günün önemi ve görüşme yoğunluğu altında Meclis Toplantımızı 

evimizde yaptık. 

 Tabii Mesleki Takvimin yoğunluğu ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan Oda 

Seçimlerimiz Nedeni ile ,  ilçe toplantılarımıza devam edemedik. 

 Bu süreçte yarın Dönemin Son Toplantısını Oda Binamızda yapıyoruz. 

 Önümüzdeki süreçte belki de başka meslekdaşlarımız bu Onurlu Meclis Üyeliği  

Görevini sürdürecek. Hemen herkesin birbiri ile dostluk ilişkileri olan Meclis Üyeleri arasında , 

Pandemi Sürecindeki gelişmeler veya başka nedenlerden toplantıları  aksatan Dostlarıma , 

buradan sesleniyorum.  Bu dönemin son toplantısı. Lütfen Vaktinizi ve Programınızı Organize 

edin ve bu son toplantıda çok özlediğimiz dostlarımızı bir kere daha bir arada görelim. 

 Hepinizi Toplantıya bekliyorum 

 Saygı ve sevgi dileklerimle... 

   

                            ALİ ODABAŞ  

                          Meclis Başkanı 


