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Eskişehir Ticaret Odası olarak üye-
lerimize ve Eskişehir’e hizmet etme-
ye, tüccarımıza ve sanayicimize yeni 
ufuklar açmaya devam ediyoruz. Gö-
reve geldiğimiz günden bu yana bü-
yük bir enerji ve heyecanla çalışıyor, 
Eskişehir ekonomisini geliştirmek 
için çaba gösteriyoruz.

Oda tarihimizin en büyük projelerine 
imza atıyor, yaptığımız yatırımlarla 
Eskişehir ekonomisinin geleceğine 
yön veriyoruz. Tüccar ve sanayicimi-
ze maddi imkan sağlıyor, üyelerimizin 
sorunlarının çözümü için çalışıyoruz. 

Bugüne kadar yaptıklarımızı kısaca 
özetlersek; Eskişehir’in 1960’lı yıl-
lardan beri hayalini kurduğu Fuar ve 
Kongre Merkezimize kavuşmamıza 
az kaldı. Kaba inşaatının tamamı bit-
miş olan Eskişehir Fuar Kongre Mer-
kezimiz 2018 yılında siz üyelerimize 
ve tüm Eskişehir’e hizmet vermeye 
başlayacak.

Burada düzenlenecek fuar ve kong-
relerle Eskişehir’e 600 milyon lira 
katma değer sağlanacak. Özellikle 
hizmet sektörü başta olmak üzere 
taksicisinden restoranına, hediye-
lik eşya satan dükkanından oteline 
kadar bir çok işletmemiz daha çok 
kazanacak. Fuar ve kongre merkezi-
mizin hizmete başlamasıyla Eskişe-
hir’in turizmden aldığı pay daha çok 
artacak.

Fuar ve kongrelerin düzenlendiği ta-
rihlerde otellerimizin doluluk oran-
ları, restoranlarımızın cirosu yükse-
lecek. Bunlara ek olarak reklam vb 
gibi sektörlerimizde de hareketlilik 
yaşanacak. Kazanan üyelerimiz ve Es-
kişehir olacak. Bütün bunları yalnızca 
bir yatırım olarak değil aynı zamanda 
geleceğe yön verecek bir vizyonun 
parçası olarak görüyoruz. Bu sayede 
Eskişehir turizminin marka değerine 
de katkı sağlıyoruz. 

Turizme yönelik bir diğer çalışma-
mız da Eskişehir’in turizmdeki ge-
leceğine yön verecek olan turizm 
kümelenmesi. Turizm sektöründeki 
derneklerimiz, üyelerimiz ve kamu 
kuruluşlarımızın katılımı ile oluştur-
duğumuz turizm kümelenmesi için 

epey mesafe kat etmiş durumdayız. 
Turizm kümelenmesi Eskişehir’in tu-
rizm yatırımlarının belirlenmesinde 
ve şehrimizdeki turizm faaliyetleri-
nin geliştirilmesinde için çok etkin 
rol alacak. İlçelerimizin de içinde 
bulunduğu bu kümelenme sayesinde 
Sivrihisar’dan Seyitgazi’ye, Han’dan 
Çifteler’e kadar Eskişehir’in tüm ta-
rihi ve kültürel değerlerini tanıtacak, 
şehrimizin turizmden aldığı payı 
daha da artıracağız. Kümelenme ile 
turizmimizin sürdürülebilir olması 
ve yatırımların artması için inisiyatif 
kullanabilecek, yön verecek bir kuru-
ma kavuşacağız. 

Eskişehir turizmine sağladığımız kat-
kılar elbette ki bununla sınırlı değil. 
Mayıs ayında faaliyete sunduğumuz 
ETOMÜZE’mize bugüne kadar 18 bin 
ziyaretçi konuk oldu. Şehir dışından 
gelen misafirlerimiz, ilkokuldan üni-
versiteye kadar örgencilerimize Eski-
şehir’in ticaret ve sanayi yolculuğunu 
anlatıyoruz. ETOMÜZE sayesinde 
hem Eskişehir’in binlerce yıllık iktisa-
di tarihine sahip çıkıyor hem de üye-
lerimizin ata yadigarlarını hak ettiği 
şekilde sergiliyoruz.
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Üyelerimizin daha iyi koşullarda 
hizmet alabilmesi için ETO Hizmet 
Binası projesi de fuar ve kongre mer-
kezimiz ile birlikte yükseliyor. Artık 
üyelerimiz çok daha iyi koşullarda, 
sosyal donatılardan faydalanabilece-
ği bir ortamda hizmet alacak. Her yıl 
ortalama % 10 üye sayısı artan oda-
mızın gelecek 50 yıllık hizmet binası 
ihtiyacı ortadan kalkacak. Şehir mer-
kezinde olmayan, odamıza gelirken 

otopark sıkıntısı yaşayan, mevcut 
şartlarda hizmet almaktan memnun 
olmayan tüm üyelerimizin talepleri-
ni dikkate aldık. Rahatlıkla aracınızı 
park edebilecek, artık odamızdan 
en iyi şekilde hizmet alacak, etkinlik 
vb gibi toplantılarda odamızın her 
türlü imkanını kullanabileceksiniz. 
Elektrikli araç şarj istasyonundan 
tutun da helikopter pistine kadar her 
ayrıntıyı düşündük. Enerji verimliliği 

en üst seviyede olan hizmet binamız 
sayesinde odamızın kaynakları yani 
üyemizin parası muhafaza edilecek. 
Hizmet binamız için yapacağımız 
ödemeler böylece başka projeler için 
harcanacak.

Vizyon projelerimizin yanı sıra üye-
lerimize sağladığımız imkanlarla da 
ilklere imza atmaya devam ediyoruz. 
2017 yılı başlarında siz üyelerimize 
oda tarihimizin en büyük finans des-
teğini sunduk. Odamızın öz kaynakla-
rını kullanarak, TOBB Nefes kredi ile 
üyelerimize 54 milyon lira kredi sağ-
ladık. Yine önümüzdeki dönemde de 
üyelerimize kredi imkanı sağlayabil-
mek için bankalarla görüşmelerimiz 
sürüyor. Siz üyelerimize en uygun 
şekilde kredi sunabilmek için çalış-
malarımız devam ediyor.

Yine 2017 yılı öncesinde siz üyeleri-
mize sözünü verdiğimiz kolaylıklarla 
ilgili uygulamaları hayata geçirdik. 
Üyelerimiz eskiden vergi dairesine, 
bankaya, notere gitmek zorundaydı. 
Girişimlerimiz sayesinde bütün bu iş-
lemlerinizi tek durakta yani odamızda 
yapabiliyorsunuz. Oda kayıt ücretle-
rinde, odaya ilk kayıttaki mali müşa-
virlik işlemlerine indirime gittik. Hat-
ta bazı kalemleri % 50 düşürdük. Bazı 
evrak işlerinde Noter Harcı, Damga 
Vergisi, Ticaret Sicili Harcı gibi uygu-
lamaları kaldırdık. Siz tüccarımızı ve 
sanayicimizi hem zaman kaybından 
hem de para kaybından kurtardık.

ETO yönetimi olarak sağladığımız 
destekler elbette bununla sınırlı de-
ğil. Yakın zamana kadar sigorta acen-
telerimiz KOSGEB desteklerinden 
faydalanamıyordu. TOBB nezdinde 
girişimlerimiz sayesinde sigorta 
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acentelerimiz de KOSGEB tarafından 
KOBİ destekleri kapsamına alındı. 

Madencilik sektörüne dair bugüne 
kadarki en kapsamlı projeye imza 
attık. Eskişehir’in madencilikte kade-
rini değiştirecek olan ETO-METSEM’i 
kurduk. Bu sayede odamız madenci-
likte Türkiye’de söz sahibi bir kurum 
olacak. Özellikle mermer sektörümüz 
başta olmak üzere tüm madencilik 
sektörümüze ETO-METSEM’in mu-
azzam katkıları olacak. Madencilikte 
Eskişehir adeta çağ atlayacak. 

Macaristan Büyükelçiliği ile yaptığı-
mız anlaşma neticesinde üyelerimi-
ze verdiğimiz vize sayısı iki katına 
çıktı. Dış ticaret birimimiz, proje 
ofisimiz, danışmanlıklarımız üyele-
rimize binlerce kez ücretsiz olarak 
hizmet verdi.

Yurt içinde yönetim kurulu başkanlı-
ğım döneminde 102 fuar organizas-
yonu gerçekleştirdik. Üstelik bütün 
bu organizasyonları üyelerimize ve 
çalışanlarına tek kuruş harcatmadan 
yaptık. Düzenlediğimiz fuar orga-
nizasyonlarına 3173 üye ve çalışanı 
katıldı. Önümüzdeki dönemde de siz 
üyelerimizi Türkiye’nin en büyük fuar 
organizasyonları ile ücretsiz olarak 
buluşturmaya devam edeceğiz. Mes-
leki bağlantılarınızı güçlendirmeniz, 
sektörel gelişmeleri takip edebilme-
niz için yine en kapsamlı fuarlara or-
ganizasyonlar düzenleyeceğiz.

ETO Akademimiz yalnızca şehrimiz-
de değil tüm ülkede büyük bir başarı 
sağladı. Eğitimlere katılan ve sertifi-
ka alan üyemiz ve çalışanın sayısı 30 
bini aştı.

Eğitime yönelik hamlelerimiz elbette 
bu kadar değil. Tüccarımız, sanayi-
cimiz eğitim ve sertifika için odamı-
za gelmek zorundaydı. BAKSAN ve 
TEKSAN’da açtığımız sınav ve eğitim 
merkezleriyle bunu da tamamen de-
ğiştirdik. Hiç gelme imkanı bulama-
yan üyelerimiz için de bir ilke daha 
imza attık. Eğitim ve seminerlerimizi 
internet üzerinden canlı olarak yayın-
lamaya başladık. Artık üyemiz eğitim 
için gelmiyor, eğitim üyenin ayağına 
gidiyor.

Gelişen Eskişehir, Büyüyen 
Ekonomi için hep daha ileri

Göreve geldiğimiz günde eğitim, 
kalite ve kalıcı eserler kapsamında 
projeler hayata geçireceğimizi ifade 
etmiştik. Bunları birer birer hayata 
geçirdik. Siz üyelerimize yeni müjde-
lerimiz var. Odamızın girişimleri saye-
sinde Eximbank Eskişehir Temsilciği 
hizmete girecek. Bu sayede ihracatçı 
üyelerimizin yakın şehirlerdeki Exim-
bank şubelerine gitmeye gerek kal-
mayacak. Eximbank’ın odamızda açı-
lacak temsilciliği sayesinde ihracatçı 
üyelerimiz kredi başvurularını kolay-
lıkla yapabilecek. 

Üyelerimize sağlayacağımız avantaj-
lar kapsamında da bir müjdemiz var. 
Üyelerimizin indirimli alışveriş yapa-
bilecekleri ETOKART uygulamasını 
da hayata geçireceğiz. Böylece hem 
Eskişehir Ticaret Odası üyesinin ay-
rıcalığını yaşayacak hem de alışveriş-
lerinizde ve hatta bazı faturalarınızda 
indirimlerden yararlanabileceksiniz. 
Bu uygulama da odamız tarihinde ilk 
kez olacak. 

Bir diğer projemiz ise Eskişehir Ti-
caret Odası Yaşam Merkezi. Planla-
dığımız yaşam merkezi ile odamız 
üyesinin yakınlarının veya geçmişte 
odamıza hizmetleri bulunan tüm bü-
yüklerimizin yaşlılığında yanında ola-
cağız. Sağlık yönünden bakıma muh-
taç olan üyelerimizin hayatlarının geri 
kalanını en iyi şekilde geçirebileceği 
bir yaşam merkezi planlıyoruz. Bu 
sayede üyelerimizin yardıma muhtaç 
yakınları kimseye muhtaç olmadan 

ömrünün sonuna kadar en iyi şekilde 
ağırlanacak ve tüm ihtiyaçları karşıla-
nacak. 

Elbette ki projelerimiz bununla sınırlı 
değil. Eskişehir’in daha da gelişmesi, 
girişimci sayımızın artması için ya-
ratıcı sektörlere ihtiyacımız var. Bu 
vizyon doğrultusunda animasyon ve 
yaratıcı endüstrilerine ev sahipliği 
yapacak girişimci merkezi kuracağız. 
Bu sayede Eskişehir animasyon sek-
törünün de öncüsü olabilecek. Ani-
masyon merkezi projemiz ile birlikte 
Eskişehir’in katma değeri yüksek ve 
yaratıcı endüstrilerine bir yenisini 
daha eklenecek. 

Eskişehir Ticaret Odası olarak üye-
lerimize destek olmaya, Eskişehir’e 
yeni yatırımlar getirmeye ve yatı-
rımlara öncülük etmeye, tüccarımızı 
ve sanayicimize hak ettiği şekilde 
hizmet vermeye devam edeceğiz. 
Sizlerden aldığımız destekle, Gelişen 
Eskişehir’in Büyüyen Ekonomisini 
hep birlikte daha ileriye götüreceğiz. 


