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Günümüzde rekabetin giderek arttı-
ğı, hatta artık sadece ülkelerin değil 
kentlerin ön plana çıktığı bir dönemi 
yaşıyoruz. Ticaret ve sanayi hayatı-
nı etkileyen karar vericilerin, bölge-
sel kalkınma odaklı çalışmalarının, 
refaha ve zenginliğe ulaşmalarının 
temelinde gerekli eylemlerin siste-
matik bir yöntemle yapılması yatı-
yor. Söz konusu yöntem, bir ulusun/
kentin başlangıç koşullarını, belli 
başlı fırsatlarını, güçlü ve zayıf oldu-
ğu yanlarını analiz etmenin yanında, 
ekonomik gelişme veya canlanma 
sürecinde, mevcut yollar arasında 
başarı potansiyeli en yüksek yolu 
seçmesi gibi noktalarda başvurabi-
leceği bir değerlendirme mekaniz-
masını içermektedir.

Eskişehir, marka vaadi açısından 
birçok varlığa sahiptir. Kültür-sanat, 
sosyalleşme, üniversite, ticaret ve 
sanayi hayatı, termal, tarih gibi ana 
başlıkların hepsinde bir mesafe kat 
etmektedir.

İşletmelerin ürettiği ekonominin ve 
katma değerin yanında, daha ileri bir 
gelire ve refaha ulaşabilmek için bu-
gün yapılanlar ve gelecek için plan-
lananlar büyük önem taşımaktadır. 

Gelecekte, İstanbul, Gebze, Kocaeli, 
Bursa ve diğer bölgelerde yaşanan 
sanayi yoğunluğunun neticesinde, 
Eskişehir’e doğru sanayinin kontrol-
süz kayışı öngörülmüştür. Bölgesel 
olarak Eskişehir, yatırım yapacak 
firmalar için halen cazibe merkezi-

dir. Bu avantajlarını dengelemek ve 
nitelikli sanayilerin Eskişehir’e gel-
mesini sağlamak için kentin ticaret 
ve sanayi politikasını bütün kent 
dinamikleri birlikte belirlemelidir. 
Dünyada yeni bir orta sınıf oluşmak-
tadır. Bu orta sınıf her yıl 7 Trilyon 
Dolar harcamaktadır. Küresel viz-
yon dahilinde, Eskişehir’de üretilen 
ürünlerin bu orta sınıfa ulaşması için 
çalışılmalıdır.

Kent markası ve turizmi, nitelikli in-
san gücü ve ticaret hayatında yeni 
yeteneklerin kazanılması ile kentin 
geleceğini değiştirecek yeni büyük 
alt ve üst yapı yatırımlarının yapıl-
ması büyük önem arz etmektedir. 

Eskişehir, kent markasının dışın-
da son kullanıcıya ve perakendeye 
dönük ürünler üreten, bu ürünlerin 
ticaretini yapan bir ekonomiye dö-
nüşmelidir. 

Eskişehir’de ticaret hayatının çatı 
örgütü olan Eskişehir Ticaret Odası, 
hem üyeleri, hem de kentin gelecek 
hedefleri için “bugün” yapması gere-
kenleri yapmanın yanı sıra, “gelecek” 
için de ürettiği projelerle Eskişe-
hir’in gelişmesi, kentteki ekonomi-
nin büyümesi için bir dizi hamleler 
yapmaktadır. 

Gelin, isterseniz Eskişehir Ticaret 
Odası’nın üyeleri ve kent ekonomi-
si için son dört yılda yaptıklarına 
ve önümüzdeki dönemde yapmayı 
planladığı projelere bir göz atalım. 

Günümüzde rekabetin giderek 
arttığı, hatta artık sadece 
ülkelerin değil kentlerin 
ön plana çıktığı bir dönemi 
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