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Proje ve proje yönetimi yaklaşımı gü-
nümüz iş dünyasını yakından ilgilendi-
ren kavramlardır. Projeler ölçülebilir 
hedeflerle belirli bir amaca ulaşmak 
için geçici olarak organize edilmiş faa-
liyetler bütünüdür. Proje yönetimi ise 
proje amaç ve hedeflerine ulaşmak 
için kaynakların planlanması, organi-
zasyonu ve yönetimi disiplinidir. 

Proje yönetimi yaklaşımı her ne kadar 
çok eski bir yaklaşım olmasa da, tarih 
boyunca insanlar piramitlerin inşa-
sından imparatorlukların yükselişine 
kadar bu yaklaşımdan faydalanılmış-
tır. Tarihteki tüm başarılar ve eserler 
insanların kaynakları yönetme adına 
geliştirdikleri metot ve stratejiler sa-
yesinde gerçekleşmiştir. 21. yüzyılda 
ise insanoğlu, DNA’nın deşifre edilme-
sinden nükleer enerjinin hayatımıza 
girişine kadar, ileri medeniyet seviye-
sine ulaşma çabasında birikmiş bilgi 
birikimi ve teknolojisini dolaylı olarak 
proje yönetimine borçludur. 

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir’in 
en büyük sivil toplum yapılanmasıdır. 
Odamız Eskişehir ve üyelerinin eko-
nomik ve mesleki refahını destekle-
mek adına 1893 yılından beri hizmet 
vermektedir. Eskişehir Ticaret Odası 
Proje Ofisi Eskişehir’in ekonomik 
gelişimini desteklemek amacıyla 
Ulusal ve Bölgesel Kalkınma Planları 
ile uyumlu projeler hazırlamak, yü-
rütmek ve projelerin geliştirilmesine 
destek olmak amacıyla kurulmuştur. 

Eskişehir Ticaret Odası Proje Ofisi “iş 
dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda 
ulusal ve bölgesel kalkınmayı des-
tekleyen projeler üretme” misyonu; 
“Eskişehir’in ulusal ve uluslararası 
fonlarda en fazla destek alan yapı-
lanması olma” vizyonu ile çalışmala-
rını sürdürmektedir.

Proje Ofisi, kurulduğu günden iti-
baren Eskişehir’e kazandırdığı 
466.000 Avro Avrupa Birliği hibesi, 
yaklaşık 10.500.000 TL yerel hibe 
ve 6.000.000 TL sponsorluk geliri 
ile şehrin katma değeri en yüksek 
yapılanmalarından biridir. Fuar ve 
kongre, mesleki sınav ve belgelendir-
me, kalite ve izlenilebilirlik gibi ticari 

hayatın gelişmesine doğrudan katkı 
sağlayan alanlarda gerçekleştirilen 
projeler ile maddi katkının yanı sıra, 
şehrin ihtiyaç duyduğu tesisleşme, 
yetişmiş insan gücü ve yönetişim be-
cerisinin kazanılmasını sağlamıştır.

Eskişehir Ticaret Odasının geliştirdiği 
projelere aşağıdaki örnekler verilebi-
lir:

Eskişehir Fuar Kongre 
Merkezi ile Eskişehir Ticaret 
Odası Hizmet Binası Projesi

Sahip olduğu üretim altyapısı, eği-
timli insan kaynağı ve ticaret-sanayi 
tecrübesiyle, bugün ekonomik alan-
da Türkiye’nin önde gelen kentle-
rinden biri konumunda Eskişehir’de 
inşa edilen Eskişehir Fuar ve Kongre 
Merkezi, sürdürülebilir ekonomik 
kalkınma vizyonuyla planlanmış, Es-
kişehir’in rekabetçi gücünü arttıra-
cak ve sektörel ihtisaslaşmayı teşvik 
edecek bir ekonomik projedir.

Proje kapsamında inşa edilecek 
kompleks içinde birbirinden bağım-
sız dört alan mevcuttur.

Her biri 4000 m2’lik net kullanıma 
alanına sahip iki fuar holü her türlü 
teknolojik olanak kullanılarak, gıda-
dan havacılığa; inşaattan tekstile 
kadar Eskişehir’de faaliyet gösteren 
tüm sektörlerin ihtiyaçlarına yanıt 
verebilecek kapasite ve altyapıyla 
planlanmıştır. Kompleksin bir diğer 
birimi Kongre Merkezidir. İçinde her 
türlü donanıma sahip 750 kişi kapasi-
teli bir oditoryum ile 100, 50 ve 25 kişi 
kapasiteli 5 farklı toplantı salonunun 
yer aldığı kompleks, Eskişehir Ticaret 
Odası üyeleri başta olmak üzere Es-
kişehir’in kongre turizmi altyapısına 
büyük katkı sağlayacak bir altyapı ya-
tırımı olarak hayata geçecektir.

Proje Adı

Eskişehir Fuar Kongre 
Merkezi ile Eskişehir 
Ticaret Odası Hizmet 
Binası Projesi

Süresi 24 ay

Toplam Bütçe 22.332.761,69 TL

Alınan Hibe 10.000.000,00 TL

Web Sitesi www.efkm.org

Çağatay Yılmaz
Eskişehir Ticaret Odası 
Proje Koordinatörü

ETO Proje Of�s�, 
Odamızın yaklaşık 18 
M�lyon TL’y� aşkın h�be 
ve destek almasını 
projelend�rm�şt�r

ETO
Proje
Ofisi ve 
Yakın 
Dönem 
Projeler

t�r
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Eskişehir Ticaret Odası 
Mesleki Test ve Sertifikasyon 

Merkezi Projesi

Nitelikli işgücünün iş dünyası ile bu-
luşturulması, Türkiye ve Dünya’da 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın 
en önemli şartlarından biridir. Türki-
ye’de nitelikli iş gücünün tanınırlığı, 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile 
uyumlu, kalite güvencesi sağlanmış 
Ulusal Yeterlilikler ile bütünleşik bir 
yapı olan Türkiye Yeterlilikler Çerçe-
vesi ile sağlanmaktadır. İşbu Çerçe-
ve kapsamında Türkiye’de mesleki 
beceri ve yetkinlikler; Mesleki Yeter-
lilik Kurumu ve Türk Akreditasyon 
Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 
17024 standardına göre akredite ol-
muş kurumlar tarafından belgelendi-
rilmektedir. 

Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test 
ve Sertifikasyon Merkezi (ETO-MET-
SEM) Projesi, Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu ile işbirliği içerisinde Avrupa Birliği 
ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini 
kurmak ve işletmek amacına katkıda 
bulunmak ve ulusal meslek standart-
ları geliştirme, mesleki bilgi ve beceri, 
sınav ve belgelendirme merkezi kur-
mak ve işletmeyi amaçlamaktadır. 

Ulusal meslek standartları ve ulusal 
yeterlilikleri oluşturmak; ilgili alt 
sektörlerde ulusal yeterliliklere uy-
gun pratik ve teorik sınav materyali 
hazırlamak, sınav yapmak ve mesle-
ki bilgi ve becerileri belgelendirmek 
ETO-METSEM stratejik hedefleri 
arasındadır.

1 Şubat 2016 tarihi itibariyle faali-
yetlerine başlayan Eskişehir Ticaret 
Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon 

Merkezi, Eskişehir’in madencilik sek-
töründeki kabiliyetini geliştirmeyi, 
Türkiye’nin 5 milyar dolar olan maden-
cilik ihracatını artırmayı hedeflemek-
tedir. Bu kapsamda ETO-METSEM, 
Türkiye’de madencilik sektörüne yön 
verecek ve sektörde belgelendirme-
de yetkili ilk kuruluş olacaktır.

Ülkemizin madencilik sektörünün 
Avrupa standartları seviyesine ula-
şabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusundaki yeterliliklerin yerine geti-
rebilmesi için de ETO-METSEM kilit 
görev üstlenecektir. 

Proje Adı
Eskişehir Ticaret 
Odası Mesleki Test ve 
Sertifikasyon Merkezi

Süresi 22 ay

Toplam Bütçe 197.480,64 €

Alınan Hibe 176.211,98 €

Web Sitesi www.eto-metsem.org

Gıda Sektöründe 
İzlenebilirliğe Uyum ve 

KOBİ’lerin Farkındalığının 
Artırılması Projesi

Hızla gelişen dünyamızda insan sağ-
lığı her geçen gün önem kazanmakta-
dır. Bu nedenle gıda güvenliği, birey-
lerin sağlıklı gelişimleri için daima 
üzerinde çalışılan konuların başında 
gelmektedir.

Gıda üzerindeki risklerin azaltılması 
konusunda Avrupa Birliği’nde ve ülke-
mizde “Tarladan Çatala Kadar” sloga-
nıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 
Avrupa Birliği’nin genişleme sürecin-
de de altını çizdiği konulardan birisi 
“Güvenli Gıda”dır. Bu nedenle Gıda 
Güvenliği standartları, Avrupa Birliği 
müzakere süreci içerisinde de giderek 
artan bir öneme sahip olmuştur.

Gıda Güvenliği, toplumun tüm kesim-
leri için (çiftçiler, KOBİ'ler, tüketiciler, 
tüccarlar) kritik bir konudur. Avrupa 
Birliği bu konuda çok fazla yeni di-
rektiflere ve düzenlemelere sahiptir. 
Bu durum, günlük hayatla birlikte iş 
hayatını da ciddi anlamda etkilemek-
tedir. Eskişehir Ticaret Odası, Eski-
şehir’i bu değişime hazırlayabilmek 
için, “Gıda Sektöründe İzlenebilirliğe 
Uyum ve KOBİ’lerin Farkındalığının 
Artırılması” isimli projeyi İspanyol 
ortağı Reus Ticaret Odası ile birlikte 
geliştirmiştir.

Eskişehir Ticaret Odası Proje Ofisi 
şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek 
projeler oluşturulması için üye, pay-
daş ve faydalanıcılarına proje dön-
güsü yönetimi alanında danışmanlık 
vermektedir. Proje yönetimi hakkın-
da danışmanlık almak için aşağıda 
iletişim bilgileri bulunan Odamız Pro-
je Koordinatörü Çağatay Yılmaz ile 
iletişime geçebilirsiniz.

ETO METSEM, 
Türkiye’de madencilik 
sektörünün 
standartlarını 
belirleyen ilk ve 
tek sertifikasyon 
merkezidir

2014-2017
DÖNEMİ ALINAN HİBELER

123 yıllık Oda tariihinde alınan hibe toplamı 500 bin TL iken, 
son 3,5 yılda 18 Milyon TL hibe alımını gerçekleştirdik. Odamız 
kaynaklarını tüketen değil, kaynak üreten bir Oda haline geldi.


