EBSO Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Ender Yorgancılar ve
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekillerim,
MM0 İzmir Şube Y.K. Bşk. Sevgili Arkadaşım Sn.Mehmet Özsakarya,
EGE PLASDER Y.K. Başkanım,
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanım Sayın İlknur Denizli,
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanım , Sevgili YK üyesi arkadaşlarım.
Ege Bölge Sanayi Odasının Değerli Meclis Üyeleri , Sevgili Arkadaşlarım,
İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Değerli Arkadaşlarım,
Tedariklerini Dinamik ile gerçekleştiren Sevgili Dinamik Dostları,
Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar hepiniz hoş geldiniz.
20 yılımıza girdiğimiz ve Dinamik Ailesi için anlamlı bu gecenizi bize
ayırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürler.
Tanıtım filmimiz aslında bana fazla iş bırakmadı, şirketimizin geçmişi,
bugünü ve gelecek hedefleri ile ilgili her şeyi özetledi, dolayısı ile uzun
uzun konuşarak sizleri sıkmak istemiyorum ancak bir 5 dakikanızı da
bana ayırmanızı istirham ediyorum.
Değerli Dostlar,
Biraz önce tanıtım filmimizden de gördüğünüz gibi Dinamik 1991 yılında
başladı ticari yaşamına, bu şehirde doğdu, burada serpildi, olgunlaştı ve
buradan tüm ülkemiz için üretmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyor.

Şirketimizin, 1991 yılı Temmuz ayı içinde Kültürpark fuar alanı içerisinde
bir cafe’de ismi ve tanıtım filminde gördüğünüz ilk logosu tarafımdan
tasarlandı, diğer 2 ortağımın da onayı ile Dinamik Isı’yı ltd. Şirket olarak
kurduk.

Mesleğe yeni başlamış genç bir Makine Mühendisi olmam dolayısı ile
akışkanlar mekaniği, ısı transferi , enerji ve termodinamik gibi konular özel
ilgi alanımdı. Ve Termodinamik, frigo, mekanik, termoklima v.b. gibi
isimler o günlerde çok revaçta idi. Bende akıcılığı, hareketi, çoşkuyu ve
dinamizmi çağrıştırdığı için Dinamik ismini şirketimiz için uygun buldum.
Aslında şirketin kurucusu olan 3 kişi’den şirkette kalanı ve şirketin 20
yılında da var olan birisi olarak benim de bu şehirdeki varlığım da 1991
yılından sadece 4 yıl öncesine dayanıyor. 1987 yılının 17 Kasım’ı idi İzmir’e
gelişim. Bu şehirde yaşama amacı dışında tamamen farklı bir amaçla ve
geçici olarak gelmiştim bu şehre. Burada bulunmak zorunda olduğum 2
hafta içinde sadece denemek amacı ile yaptığım 5 tane iş başvurumun 4
tanesinin olumlu neticelenmesi ile birden kendimi 1 Aralık 1987 günü
İzmir’de işe başlamış buldum. Aslında 1 Aralıkta İstanbul’da işe
başlayacaktım. Arçelik Fabrikası için bana referans veren o zamanki
Üretim Müdürü büyüğüme de utana sıkıla İzmir’de işe başladığımı bir
mektup göndererek açıkladım. Burada alacağım başlangıç maaşım da
orada alacağımın nerede ise yarısı kadardı. 4 yılımı aynı şirketin ofis ve
şantiyelerinde çalışarak geçirdikten sonra rahmetli patronumun vefat
etmesi ile kendi işimi kurdum. Ki buradan kendisini rahmetle anıyorum,
kişisel olarak yetişmemde çok büyük emeği vardır.
Bu şehirde kaldım, çünkü bu şehri sevdim. Bu şehrin tıpkı bir ana gibi
kucaklayıcılığı , insanların birbirine saygı duyduğu çağdaş yaşamı,
karmaşadan uzak dinginliği , İstanbul’a göre daha rahat yaşam koşulları,
iklimi gibi bir çok çekiciliği ve inanılmaz bir cazibesi vardı.
Ankara’da 4 yıl , Üniversite hayatım dahil İstanbul’da 6 yıl yaşamış biri
olarak bu şehir , benim algılayabildiğim farklılığı ile gerçekten beni
etkilemişti. Dolayısı ile bu şehirde yaşamayı seçtim.

Allah rahmet eylesin sevgili babamdan daha küçük bir çocukken bir şey
öğrendim. Babam yaşadığımız Niğde’ye bağlı köyde o zamanın en ateşli
CHP savunucusu iken diğer partilerden köye propaganda için gelen
partilileri yemek vakti evimizde ağırlardı. Hatta en sağdaki partilerin
yandaşları dahi hepsi yemeklerini bizim evde yerdi ki köyün diğer sakinleri
bu nedenle babama da kızardı. Biraz büyüdüm ve babamın bu davranışına
biraz da kendi bakışımdan dolayı karşı çıktım. Rahmetli babam bana şunu
nasihat etti. Hayatın boyunca biriktir dedi. Dost biriktir, sevgi biriktir,
saygı biriktir. Kin biriktirme, nefret biriktirme. Sevgi, saygı ve dostluk
biriktirirsen hep sen kazanırsın, nefret ve kin biriktirirsen hep sen
kaybedersin.
Sevgili Dostlar, tüm bunları şunun için anlatıyorum. Şu an burada yaklaşık
250 - 300 Dinamik dostu var. Birçok değerli dostumuz da programları
uymadığı için katılamadı. İstanbul ve Ankara’da bu geceyi
tekrarlayacağımız için ise bölgemiz dışındaki dostlarımızı buraya
çağırmadık.
Ancak, bir şeyi itiraf edeceğim. İnanın ki burada bulunan hemen hemen
herkes, bu şehirde geçirdiğim 25 yıl içinde tanıdığım ve kazandığım
dostlarım. Evet, tüm biriktirdiklerimizi bu şehirde, dostluğu da, saygıyı da,
sevgiyi de bu şehirde biriktirdik. Sadece insanların değil yaşayan bir
organizma olarak düşünürsek şirketlerin de dostları vardır. Dinamik de bu
şehirde dost kazandı, biriktirdi ve gelişti. Ne mutlu bize ki dostluğumuza
inanan, bizim dostluğumuza güvenen ve bize destek veren sizler varsınız.

Sevgili Büyüklerim, Arkadaşlarım, Meslektaşlarım, İş Arkadaşlarım, Değerli
Dinamik Dostları. Bizi dostunuz, arkadaşınız, firmamızı iş ortağınız olarak
kabul ettiğiniz için ve bizim için özel olan bu gecede bizi yalnız
bırakmadığınız, sevginizi ve dostluğunuzu bizimle paylaştığınız için şahsım
ve tüm çalışma arkadaşlarım adına hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunar
hep beraber güzel bir gece geçirmemizi dilerim.

Saygılarımla.

