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Eskişehir’in tarihine bir baktığımız-
da her zaman çalışan ve üreten bir 
şehir olduğunu görürüz.

Hani bazı kentler için “tam emekli 
şehri” denir ya, Eskişehir için böyle 
bir yakıştırma hiçbir zaman yapıl-
mamıştır.

Hep çalışmış, hep de üretmiştir.

Bunun en somut örneklerinden biri 
şimdiki adıyla TÜLOMSAŞ’tır.

Cer atölyelerinden başlayıp bugün-
lere gelmiştir.

Cumhuriyet’in ilanından sonra ise 
Şeker Fabrikası, Basma Fabrikası, 
Hava İkmal Bakım Merkezi Eskişe-
hir’in çalışan bir kent olduğunun en 
önemli kanıtlarıdır.

O dönemlerde hemen her evde bir 
ya da daha fazla Şeker Fabrikalı, de-
miryolcu, basmacı çalışanları gör-
mek mümkündür.

Bir kanıt da yüz yılı aşkın tarihiyle 
Eskişehir Ticaret Odası’dır.

***

Çalışmak ve üretmek için eğitime de 
ihtiyaç vardır.

Eskişehir’in meslek okulları geçmiş-
te ara elemen ihtiyacını hep karşıla-
dı.

Bir ara meslek liselerine olan ilgi 
azalınca doğal olarak, ara eleman 
ihtiyacı da hissedilmeye başlandı.

Bu sıkıntıyı da Eskişehir kendi dina-
mikleriyle çözmeye çalıştı.

Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nın 
eğitime olan katkılarıyla, yakın ta-
rihte de destekleyerek açtıkları 
okullarla bu sorunu aşmaya çalıştı.

Eskişehir’in sanayisi ve ticari hayatı 
giderek büyümeye devam ediyor.

***

Eskişehir son yıllardaki gelişimiyle 
bir cazibe merkezi olma yolunda 
hızla ilerliyor.

Artık günümüzde çalışmanın ve 
üretmenin karşılığı ihracat olarak 
görülüyor.

Eskişehir şu anda ulaştığı 2,3 milyar 
dolarlık ihracatını mutlaka arttır-
mak durumunda.

Peki bu nasıl olacak?

Yıllardır bir türlü gerçekleşmeyen, 
limana ulaşmakla olacak.

Son yıllarda çalışmaları yoğunlaşan 
Eskişehir-Bursa demiryolu hattının 
tamamlanmasıyla Eskişehir limana 
ulaşacak, bu da Eskişehir’in ihracatı-
nı önemli ölçüde etkileyecektir.

İhracatı geliştirmenin önemli bir 
yolu da, gidip, gezip görmektir.

Ticaret Odası, bu imkanı üyelerine 
sunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dı-
şındaki fuarlara giden Oda üyeleri 
ufuklarını genişletip, ikili bağlantılar 
yapmaktadır.

Ayrıca ETO’nun gerek Oda bünye-
sinde, gerekse üyenin ayağına gide-
rek yaptığı eğitim çalışmalarının da 
ticari hayatın gelişmesinde önemli 
rolü olacaktır.

***

ETO’nun 100 yılı aşan geçmişinde 
yaptığı önemli çalışmaların yanı sıra 
Fuar ve Kongre Merkezi’nin temelini 
atması ve kısa sürede de tamamla-
nacak olması Eskişehir’e yapılan en 
iyi hizmetlerden birisi olacak kala-
caktır.

Kadın Girişimciler, kentin ticari ha-
yatının gelişiminde önemli rol üs-
telenecek ve katkı sunacaklardır. 
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Ticaret Odası Başkanı Metin Güler 
ve yönetiminin yaptığı bu başarı-
lı çalışmaların devamını dilerken, 
geçmişte hizmeti geçen tüm baş-
kanlardan hayatta olanlara esenlik, 
aramızdan ayrılanlara da Allah’tan 
rahmet diliyorum.
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