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15. Meslek Komitesi (Gelinlik ve Mefruşat) Komite Başkanı

Eskişehir’de yıllardır tüccarlık 
yapan ve uzun zamandır sek-
törde yer alan biri olarak şeh-

rimizde özellikle otopark sorununun 
ön plana çıktığını söyleyebilirim. 
Özellikle şehrin birçok noktasındaki 
caddede otopark sıkıntısı yaşan-
maktadır. Firmalarımız hem mal 
indirirken sıkıntılar yaşamakta hem 
de müşterilerimiz kısa süreli de olsa 
arabalarını park edep alışverişlerini 
yapamamaktadır. Tabi ki bu durum-
dan en çok esnafımız ve tüccarları-
mız olumsuz olarak etkilenmektedir. 
Hal böyle olunca vatandaşlarımız 
daha konforlu ve araçlarını park ede-
bilecekleri alışveriş merkezlerini ter-
cih etmektedir.

Esnaf ve tüccarlarımız UKOME’nın 
kararları nedeniyle de büyük sorun-
lar yaşanmaktadır. UKOME kararları 
nedeniyle esnafımız rahatlıkla mal 

indirip yükleyememekte, bu nedenle 
büyük sıkıntılar çekmektedir. Bu so-
runun çözülmesi için UKOME’nin ka-
rarlarını esnafın çalışma saatlerine 
göre revize etmesi gerekmektedir. 

Eskişehirli tüccar ve esnafların bir 
diğer büyük sorunu ise şüphesiz ki 
alışveriş merkezleridir.  Şehrin içinde 
kalan alışveriş merkezleri haksız re-
kabete neden olmakta, düzenledikle-
ri kampanyalar ve sunduğu şartlarla 
esnaf ve tüccarımızın bir adım önüne 
geçmektedir. Durum böyle olunca 
da vatandaşlarımız esnaflarımız 
yerine alışveriş merkezlerini tercih 
etmektedir. Alışveriş merkezlerinin 
faaliyete geçmesiyle birlikte birçok 
esnaf ve tüccarımızın ticaret hac-
minde ve cirolarında büyük düşüşler 
yaşanmıştır. Bu nedenle esnafımız 
ve tüccarımız alışveriş merkezleri ile 
rekabet edebilmek adına kar marjla-

rını düşürmek zorunda kaldı. Hatta 
bazı dükkanların ne yazık ki el değiş-
tirdiğini gözlemlemekteyiz. Artan 
dükkan maliyetleri, işçi ücretleri ve 
maliyetleri ile birlikte yeterli mali ya-
pıya sahip olmayan firmaların işlerini 
zorlukla devam ettirdiğini görmek-
teyiz. Bütün bu yaşanan sıkıntıların 
giderilebilmesi için hükümetimizin 
en kısa süre içinde alışveriş merkez-
lerine karşı küçük esnafı koruyacak 
politikaları devreye sokması gerek-
mektedir. 

Ancak yaşanan bütün bu sıkıntıların 
çözümü için odamızın yoğun bir çaba 
harcadığını çok yakından görmek-
teyiz. Sorunların çözümü için oda 
organı olan komitelerimiz bizzat gö-
rev almaktadır.  Komitelerde alınan 
kararlar odamızca ilgili kurumlara 
iletilmektedir. Odamız sıkıntıların çö-
zümü için bir köprü görevi görmekte, 
çözüme giden süreci titizlikle takip 
etmektedir. 

Odamızın şehrimizin ekonomisini 
büyütmek adına inisiyatif alarak 
yatırım yapmasını da çok doğru bir 
hamle olarak görüyorum. Eskişehir 
Fuar ve Kongre Merkezi’mizin dev-
reye girmesi ile birlikte esnaf ve 
tüccarımızın daha çok kazanacağını 
ümit ediyorum. Ayrıca fuar ve kong-
re merkezimizde, özellikle temsil 
ettiğim meslek gurubunu ilgilendi-
ren gelinlik, abiye, damatlık, çeyiz vb 
gibi alanlarda fuar düzenlenmesinin 
sektöre çok önemli katkılar sağlaya-
cağını öngörüyorum. 


