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Elinizde bulundurduğunuz bu yayın, 
Eskişehir’in en köklü meslek örgütü 
“Eskişehir Ticaret Odası”nın yeni ve 
de gerekli hizmetlerinden biri…

En azından yazıp-çizen bir mesleğin 
mensubu olarak ben öyle düşünü-
yorum.  Daha önceleri de benzer bir 
girişimleri olduğunu da biliyorum.  Ne 
yazık ki yönetimlerinin tercihlerine 
bağlı olarak sürekliliği sağlanama-
mış. Örneğin, kuruluşu yönetenlerin 
şu son kararı; 

-Tam 8 yıllık bir ara verişin ürünü…

Neden gerekli, neden önemli?

Günümüzde iletişim olanakları her 
türlü sınırın ötesinde. ETO ve benze-
ri kuruluşlar bunlardan yararlanarak 
üyeleri ve genel kamuoyu ile iletişim 
kurabilirler. Yeterli de görülebilir.  
Ancak, sadece günceli kurtarmış 
olursunuz. Bu ve benzer yazılı ve gü-
nümüzdeki gelişen şekli ile görsel 
yayınlar, daha da bir önemlidir. 

-Kurumun, kuruluşun silinmeyen
belleğidir de ondan…

Sadece kuruluşun değil, o kentin 
yörenin de belleğinin de belgesi, bel-
geselinin kaynaklarından biri niteli-
ğindedir. 

Bu nedenle ETO Yönetimini ve yö-
netimin Başkanı sayın Metin Güler’i 
içtenlikle kutlarım. Devamlılığını da 
dileyerek…

Dünya ile bütünleşmek kaçınılmaz.

Başlangıç anlamında 8 yıl sonrasının 
ilk sayısına şöyle bir göz att ım. Eski-
şehir’in ekonomik yapısını yansıtan 
ne varsa, hepsi içinde, içeriğinde. 
Yani, değindiğim amaca uygun. 

İlk sayısında “Gelişen Eskişehir, Bü-
yüyen ekonomi” konusu, kapak konu-
su yapılarak  özetlenmiş. Bu sayı ise, 
o gelişmeye paralel olarak önemse-
diğimiz bir gelişmeyi konu alıyor. 

-Dünya ile bütünleşen Eskişehir ve
ETO!

Küreselleşen Türkiye ve Eskişehir 
ekonomisinin, bu gerçeğe entegre 
olma gayretleri,  kapak konusunun 
içeriğinde, altı çizilerek şöyle özet-
leniyor;

“Üyelerini Dünya ile bütünleştirmek, 
Eskişehir’in ihracatını geliştirmek 
hedefiyle çalışan ETO, son 10 yılda 
Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıta-
sında yoğun olarak faaliyet sürdürdü. 

Dünya’nın en büyük odaları ile işbirliği 
anlaşmaları yapan, büyükelçiler nez-
dinde temaslar sağlayan ETO, tüccar 
ve sanayicilere yeni ufuklar açtı.”

Bildiğim, gözlemlediğim kadarıyla bu 
çabalarında epey bir yol almış görü-
nüyor. Buna ilişkin olarak, sanayi üre-
timi ve ticaretiyle çarpıcı bir veriyi 
paylaşalım;

-Bir 10 yıl öncesinde 261 milyon dolar
civarındaki ihracat, 2015 itibariyle 2.3 
milyar dolar seviyesinde.. 

Kendi yağı ile kavrulabilmek!

Neresinden bakılırsa bakılsın, 10 yılda 
yaklaşık 10 katı artış. Bu süreçte gö-
rev alan ETO yönetimlerinin küçüm-
senmeyecek katkılarının sonucudur. 
Yeri geldikçe tekrarladığım gibi;

-Eskişehir’in iş insanları, kendi yağı
ile kavrulmayı öğrenmiş, öğrenmek
zorunda kalmıştır. 

Kim bilir, belki de bu zorunluluk, yara-
tıcılıklarının, başarılarının  da kayna-
ğını oluşturdu. 

*** 

Yazının başlığında ve başlarında ifa-
de etmeye çalıştım. Kuruluşun bu 
yayın faaliyeti, kendisinin olduğu ka-
dar kentin de belleğinin belgesi ola-
caktır. Bir zaman gelecek, meraklıları 
ve bu yılların Eskişehir ekonomisini 
araştıracak akademisyenlerin ilgisi 

türünden. Onlar  bu sayıyı ve sonra-
sındaki yayınları incelediklerinde 
işlerine yarayacak önemli bilgilere 
de ulaşacaklardır. 

Bu düşüncelerle Başkan sayın Gü-
ler’e,  ETO yönetimine,  ve  kurulu-

şun  üyesi hemşerilerime başarıları-
nın sürekliliğini diliyorum.
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