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Eskişehir Ticaret Odası 1893’ten bu 
yana Eskişehirli tüccar ve sanayici-
lerin hizmetinde. Son birkaç yılda 
yürüttüğümüz çalışmalarla hem ül-
kemizin en üst düzey çalışmalarına 
imza atıyoruz; hem de üyelerimizin 
dönemin en önemli desteklerini 
edinmelerini sağlıyoruz. 

Bilindiği gibi Türkiye’de Odaların 
kurulması Tanzimat sonrası batı-
lılaşma dönemine rastlar. Bu kap-
samda yürütülen çalışmalarla, tica-
ri ve sınai faaliyetlerin kayıtlarının 
tek elde muhafazası ile tüccar ve 
sanayicilerin haklarını savunacak 
bir meslek kuruluşu modeli tesis 
edilir. İşte Eskişehir Ticaret ve Zira-
at Odası Türkiye’de kurulan ilk Oda-
dan 13 yıl sonra, 1893’te bu amaçla 
kurulur.

Eskişehir Ticaret Odası kurulduğu 
günden bu yana hep lider pozis-
yonda oldu. Eskişehir’in imza attığı 
ilklere hizmetten geri durmadı. Ne 
mutlu ki bugün de bu özelliğimizi 
muhafaza ediyor; günün şartlarına 
uygun yenilikçi hizmetler üretmek 
adına çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdürüyoruz. 

Bu kapsamda son dönemde dikkat 
çeken bir diğer önemli başlık da 
edindiğimiz ve sağladığımız des-
teklerdir. 

Eskişehir Fuar Kongre 
Merkezi: Tarihimizin en 

önemli yatırımı hayat buluyor
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi, 
Odamızın bugüne dek imza attığı en 
büyük altyapı yatırımıdır.  1965‘ten 
bu yana bir kent projesi olarak tar-
tışmaları devam eden Eskişehir 
Fuar Kongre Merkezi, 2014-2023 
Bölge Planı başta olmak üzere üre-
tilen tüm strateji belgelerinde eko-
nomik değer ifade eden bir yatırım 
olarak yorumlanmış ve Odamızla 
birlikte alınmıştır. 

Bu doğrultuda yürütülen çalışma-
ların başında 2007 yılında satın alı-
nan arsa geliyor. Dönemin Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Cemalettin 
Sarar tarafından planlanan süreçle 

satın alınan 62 dönümlük arsa, as-
lında sürecin onlarca yıllık seyrinde 
gerçek olmasını sağlayan en önemli 
adımların başında geliyor. Yapılan 
proje yarışmasıyla devam ettirilen 
süreç, çeşitli nedenler sebebiyle 
rafa kalkıyor.  Tekrar gündeme gel-
mesi 2014 yılını buluyor. 

Göreve gelen Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Sayın Metin Güler’in tali-
matıyla rafa kalkan çalışma tekrar 
başlıyor. İlk iş olarak fon kaynakları 
irdeleniyor ve Kalkınma Bakanlığı 
tarafından sağlanan Güdümlü Proje 
Desteğine ilişkin süreç BEBKA ile 
birlikte değerlendiriliyor. Proje fik-
rinin uygun bulunması ile hazırlıklar 
tekrar başlıyor.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezine 
neden ihtiyaç olduğunu, üyelerimi-
zin projeyle ilgili neler düşündüğünü 
ve ekonomik fizibilitesini de içeren 
başvuru dosyası, yaklaşık 2 yıl sü-
ren hazırlık aşamasında tamam-
lanıyor ve proje Kalkınma Bakanlığı 
tarafından müspet kabul ediliyor. 
Böylece Eskişehir Fuar Kongre Mer-
kezi projesi 10 Milyon TL hibe alma-
ya hak kazanıyor.

Eskişehir’in yeniliklere öncülük eden 
kurumu olarak gerçekleştirdiğimiz 
projeyle aslında birçok ilke de imza 
atmış olduk. Bu “ilkleri” şu şekilde 
sıralayabiliriz; 

♦ Eskişehir’in ilk fuar ve kongre 
kompleksi

♦ Eskişehir’de tüm karar alıcı ku-
rumlarının bir arada yürüttükleri en 
büyük proje

♦ Türkiye’nin en büyük Güdümlü 
Projesi

♦ Eskişehir’de bir STK tarafından 
edinilen en büyük kamu hibesi

♦ Eskişehir Ticaret Odasının gelmiş 
geçmiş en büyük yatırımı

Ek olarak projemizle birlikte Odamı-
zın 10.000 m2 büyüklüğündeki yeni 
hizmet binasını da Odamız kaynak-
larıyla inşa ediyoruz. 

Ali Varol
Eskişehir Ticaret Odası
Genel Sekreteri

ETO'nun 
Altın 
Çağında  
Vizyon 
Projeler
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Eskişehir’in projesi 
Eskişehirliler tarafından 

hayata geçiriliyor!
Biliyoruz ki özgün olmak için yerel 
değerleri ya da varlıkları değerlen-
dirmek bugün her zamankinden çok 
daha önemlidir. Ancak Odamız için 
bu kural bir olmazsa olmazı ifade 
ediyor. 

Bu nedenle Eskişehir Fuar Kongre 
Merkezine ilişkin her türlü planlama 
ve uygulama süreci bu kural doğrul-
tusunda hayata geçirildi.

Projenin şekillenmesi sonrasında 
21 Ocak 2016’da gerçekleştirilen ilk 
ihaleye hiçbiri Odamız üyesi olma-
yan 4 firma teklif verdi. Ancak Yö-
netim Kurulumuz yaptığı değerlen-
dirmede gerekli rekabet şartlarının 
oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi 
iptal etti. 

İlgili mevzuat çerçevesinde Odamız 
üyelerine rekabet avantajı sağlaya-
cak revizyonlarla 18 Mayıs 2016’da 

yapılan 2.ihaleye ikisi ETO üyesi 9 
firma teklif verdi. Nihayet gerçek-
leştirilen değerlendirme sonucunda 
merkezin Ilgazlar İnşaat Ticaret ve 
Sanayi A.Ş. tarafından yapılmasına 
karar verildi. 

Aynı kural imalat sürecindeki satın 
alımlarda da işlemeye devam edi-
yor. Eskişehir’den satın alınabilecek 
her türlü kaynak Odamız üyesi işlet-
melerden satın alınıyor. Böylece Es-
kişehir’in kaynağı, değer yaratmak 
üzere yine Eskişehir ekonomisine 
dönüyor. 

ETO-METSEM: Madencilikte 
ulusal standartları ETO 

belirliyor

Türkiye’de mesleki yeterlilik 
serüveni nasıl başladı?
Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 
kurulmasıyla sonuçlanan uzun ve 
meşakkatli süreç, Türkiye İş Kuru-
munun (İŞKUR) koordinasyonunda, 
Dünya Bankasının fon desteğiyle 

1992-2000 yılları arasında uygulanan 
İstihdam ve Eğitim Projesiyle (EİP) 
başlatılmıştır. EİP'nin "Meslek Stan-
dartları Sınav ve Belgelendirme" bi-
leşeni kapsamında, 1992 yılında üçlü 
katılımla Meslek Standartları Milli 
Protokolü imzalanarak; devlet, işçi ve 
işveren taraflarının yer aldığı Meslek 
Standartları Komisyonu (MSK) kurul-
muştur. MSK'nın gözetiminde Araş-
tırma Teknik Hizmetler Birimi (ATH-
B)'nin 1995-2000 döneminde yaptığı 
çalışmalar neticesinde eğitim ve iş 
dünyası "meslek standardı" kavramı 
ile tanıştırılmış, meslek standardı 
taslakları ve soru bankası oluşturul-
muş, 2000 yılında EİP tamamlandı-
ğında tarafların üzerinde mutabık 
oldukları Ulusal Meslek Standartları 
Kurumu (UMSK) Kanun taslağı hazır-
lanmıştır.

Bu önemli başlangıcın ardından de-
vam eden süreçte yaşanmış tüm 
aksaklıklara karşın, 21 Eylül 2006 
tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeter-
lilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak oy 
birliği ile kabul edilmiştir.

ESKİŞEHİR FUAR VE KONGRE MERKEZİ
PROJE KÜNYESİ

Proje Adı Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi

Proje Yürütücüsü Eskişehir Ticaret Odası

Proje Destek Programı Güdümlü Proje Desteği

İnşaat Süresi 16 ay

EFKM Bütçesi 53.781.590 TL (KDV Dahil)

Hizmet Binası Bütçesi 24.276.942 TL (KDV Dahil)

Tahsis Edilen Hibe Miktarı 10.000.000 TL

Ana Faaliyet Alanı Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Proje İştirakçileri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Odunpazarı Belediyesi

Tepebaşı Belediyesi

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Ticaret Borsası

Yapım Yeri Karacahöyük Mahallesi, 4007 parsel Odunpazarı-Eskişehir (Eskişehir Ticaret Odası’na ait), 62.691 m2

Müşavirlik Hizmetleri  Proplan-PMC 

İhale Kazananı Ilgazlar İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Fuar Merkezi 4000 m2 büyüklüğünde iki holden oluşuyor.

Kongre Merkezi  1000 kişilik kongre salonu ile 250 kişiden 25 kişiye kadar kapasitelerde 5 yan salondan oluşuyor.

ETO Hizmet Binası 6 kat üzerinde kurulu toplam 10.000 m2 lik hizmet binası ETO kaynaklarıyla yapılacak. 
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ETO-METSEM: Standartlar 
rekabetin anahtarıdır

Bilindiği gibi modern ekonomide 
standartlar, ekonomik rekabetin 
anahtarını oluşturuyor. Oyunun ku-
rallarını belirlemek, tahmin edilece-
ği üzere oyunun kazananını ilk daki-
kada belirlemiş oluyor.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalış-
malar neticesinde, Eskişehir için 
büyük önem arz eden madencilik 
sektörünün de böylesi bir standart-
laşma problemiyle karşı karşıya ol-
duğunu değerlendirdik. Çalışma ar-
kadaşlarımın yürüttüğü hazırlık 
neticesinde Mayıs 2015 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz başvuruyla Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
mız tarafından yürütülen VOC Test 

Merkezleri-II hibesine üç standart 
ve dokuz yeterlilik hazırlamak üzere 
başvuruda bulunduk. 

Başvurumuzun kabul edilmesiyle 
birlikte 176.211,98 € hibe almaya hak 
kazandık. Ancak çok daha önemlisi, 
Türkiye’de ilgili mesleklerde maden-
ciliğin standartlarının Eskişehirli 
madenciler tarafından belirlenmesi-
ni sağladık. Halen sürdürdüğümüz 
çalışmalar sonunda, projemiz kap-
samında şu çıktıları edineceğiz; 

♦ Maden sektöründe çalışacak 
mesleki bilgi beceri sınav ve belge-
lendirme merkezi kurulacaktır.

♦ ETO tarafından 17024 kalite bel-
gesi edinilecektir. 

♦ Maden sektöründe 3 meslekte 
sınav ve belgelendirme şartları ETO 
tarafından hazırlanacaktır.

♦ Türkiye’nin alanında ilk sınav ve 
belgelendirme merkezi ETO-MET-
SEM olacaktır. 

Üyelerimize büyük destek: Nefes 
Kredisi 

Bilindiği gibi Eskişehir Ticaret Odası 
da tıpkı ülkemizdeki diğer Oda ve 
Borsalar gibi 5174 sayılı kanun uya-
rınca kurulmuş bir meslek örgütü-
dür. Bu nedenle üyelerine doğrudan 
finansman sağlamakla ilgili bir yet-
kisi ve hakkı bulunmamaktadır. 

Hükümetimiz tarafından uygun gö-
rülen dönemlerde, Odamız da vizyo-
nu gereği üyelerimiz için gerekli so-
rumluluğu üstlenmektedir. 2016 
yılında TOBB nezdinde Odamıza 
sağlanan yetkiyle biz de benzerine 
az rastlanır bir desteği üyelerimize 
sağladık. 

Odamız tarafından hazırlanan 54 
Milyon TL’lik kaynak, Ziraat Bankası 
ve Denizbank tarafından üyelerimi-
ze ulaştırıldı. Söz konusu çalışma 
sonucunda finansmana erişim sıkın-
tısı yaşayan 540 üyemiz, 12 ay vade-
li, yıllık %9.90 faiz oranına sahip 
100.000 TL kaynağa eriştiler. 

PROJE KÜNYESİ

Proje Adı Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Proje Yürütücüsü Eskişehir Ticaret Odası

Proje Destek Programı VOC- TEST MERKEZLERİ – II Hibe Programı

Proje Süresi 22 ay

Bütçesi 197.480,64 €

Tahsis Edilen Hibe Miktarı 176.211,98 €


