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KOMİTELERDEN

Ocak 2017

Eskişehir Ticaret Odası 36. Mes-
lek Komitesi olarak odamız 
dergisinin bu sayısına konuk 

olduk. Komitemiz üyeleri öncelikle 
Türkiye ve Eskişehir ekonomisine, 
sanayine destek imalatçı işletme-
lerden ve ağırlıklı olarak KOBİ’lerden 
oluşmaktadır. 

Günümüz şartlarında üretmek ger-
çekten çok üstün bir fedakarlık, emek 
ve ciddiyet isteyen bir konu. Ülkemi-
zin geçtiği sıkıntılı döneme, huzursuz-
luk, olumsuzluk ve sıkıntılara rağmen 
diğer tüm üretici işletmeler gibi üye-
leriz de ciddi bir gayret göstermekte-
dir. Ekonomimize katma değeri yük-
sek ürünler kazandırmak, ülke olarak 
dışa bağımlılığımızı azaltmak ve yanı 
sıra işletmelerimizin devamlılığını 
sağlamak için var gücüyle mücadele 
etmekteyiz.

Günümüz şartları hepimizce malum-
dur. Devletimiz içeride ve dışarıda 

ülkemizin bekası için tüm düşman 
odaklara karşı var gücüyle mücadele 
vermektedir. Bütün bu olumsuzlukla-
ra rağmen komite üyelerimiz ağlayıp 
dövünmek yerine daha bir hırs ve 
azimle devletimize halkımıza destek 
amacıyla üretmek, istihdam yarat-
mak, katma değer oluşturmak için 
çalışmalarına devam etmektedir.

Lakin burada bize bir söz hakkı ve-
rilmişken sıkıntılarımızı problem-
lerimizi beklentilerimizi de yetkili 
ve büyüklerimize birde bizim bakış 
açımızla aktarmakta fayda olacağını 
düşünüyorum.

Güncel en büyük sorunumuz döviz 
meselesi. Üreten yapan her işletme-
nin ağırlıklı olarak yurtdışı hammad-
de/makine teçhizat bağımlılığı oldu-
ğunu kabul etmeliyiz. Umudumuz son 
günlerde döviz fiyatlarında yaşanan 
yükselişin geçici olması ve Türk Li-
rasının dengeyi sağlaması yönünde. 

Sonraki en önemli konu bankaların 
üreten, üretken olan işletmelere ba-
kış açısı. İktisadi koşullarda yaşanan 
hafif bir dalgalanmada bankalar es-
nafa ve sanayiciye yani velinimetleri 
müşterilerine karşı hızla olumsuz 
tutum geliştirmekteler. Çok bilinen 
örneği güzel havalarda şemsiye ve-
rip yağmurlu havada şemsiyeyi geri 
istemektedir. Her ne kadar Başbaka-
nımız, Cumhurbaşkanımız bu konuda 
bankaları uyarsa da, kamu bankaları 
dahi üyelerimizi mağdur etmektedir.

Nitelikli ara 
eleman sorun

Bir diğer derdimiz nitelikli ara eleman 
konusudur. Meslek liselerinin piyasa-
nın ihtiyacı olan ara eleman yetiştir-
me konusunda daha duyarlı olması 
gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim 
ve meslek örgütlerinin işbirliğinin ge-
rekliliğine inanıyorum. 

Netice olarak ne kadar sıkıntı olursa 
olsun bizler tüm gücümüzle üretece-
ğiz, üreteceğiz, üreteceğiz… Ülkemi-
zin geleceği ve halkımızın refahı için 
milli ve yerli üreteceğiz.

Son olarak Eskişehir Ticaret Odası 
üyelerimizin ve Tüm Eskişehir hal-
kımızın yaklaşan yeni yılının hayırlı 
olmasını temenni ediyor, 2017 yılında 
bütün olumsuzlukların unutularak 
mutlu huzurlu sağlıklı ve çok başarılı 
bir şekilde geçmesini diliyoruz.
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