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NEFES KREDİSİ

KENT TURİZMİ PROJESİ

Kanunların verdiği yetki içinde üyelerimizin finansman sorunları her zaman birinci önceliğimiz oldu. 

2016-2017 yılları arasında 2 bin üyemize 54 Milyon TL nefes kredisi kullandırdık. Bu para, aynı zamanda 

üyelerimiz aracılığı ile Eskişehir ekonomisine kazandırıldı.

Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi ve ETO Müze’nin dışında, stratejik bir plan dahilinde ve 

akademik çalışmaların ışığında turizm kümelenmesini başlattık. Her yıl düzenli olarak 100 

bin kent haritasını kullanılması için kent içinde dağıttık. Turistlerin en çok ihtiyacı olan bilgiyi 

“Turist Bilgi Noktaları” ile sağlarken, Gar-Kent Merkezi arasında “Turist Servisi” uygula-

masını başlattık.
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Eskişehir Kent Planı Haritası 110.000
Esaretten Özgürlüğe 423 Gün İngiliz İşgalinde Eskişehir 3.000
Yüksek Hızlı Tren'in Eskişehir'e Etkileri Araştırması 1.000
Eski Bir Şehrin Hikayesi 1.000
ETO Müze Boyama Kitabı 1.000
Katalog 118.800
ETO Dergi 105.000
Raporlar ve Broşürler 28.450
Afişler 63.860
Planlama Not Defteri ve Takvim 60.000
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Eskişehir kent hafızasına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren ETOSANAT,  kentimizin kültür 

eksenine hizmet etmeye devam edecek. ETOSANAT gelecek dönemde de, faaliyetlerini farklı alanlarda 

çeşitlendirerek sağlayacağı katkıyı arttıracak.
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Yasal düzenleme 

talebi ve 

uygulamalar 

hakkında görüş 

bildirimi

432 Adet
Üyelerin 

bilgilendirilmesi, 

resmi 

makamlardan 

talep yazıları

1.568 Adet

2014 - 2017
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Eskişehir Ticaret Odası, üyeleri ve kentin dinamikleri için her 

zaman geleceğin pusulası olmuştur. Başarı ile devam eden 

projelerinin yanı sıra, üyelerinin kazancının artması, daha kaliteli 

hizmet alması için çalışmalarını uzun vadeli bir plan dahilinde 

sürdüren Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir’in gelişmesi ve 

ekonomisinin büyümesi için önümüzdeki dönemlerde de yeni 

projeler ve hamleler yapmaya devam edecek. 
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Dijitalleşen dünyanın gereği 

olarak ETO radikal bir karar 

alıyor ve tüm belge hizmet-

lerini dijital platforma taşıyor. 

E-Oda projesiyle ETO’nun 

sağladığı tüm resmi evrak-

lar e-imzalı olarak internet 

üzerinden, odaya gelmeye 

gerek olmadan edinilecek. 

Artık üyemiz kendi iş yerin-

den odamızda verilen evrak-

lara erişebilecekler.

Türkiye’nin kalitesi farklı 

kurumlar tarafından tescil-

lenmiş odalarından biri olan 

ETO’nun hedefi, bu kalite bi-

lincinin yayılmasında Eskişe-

hir’e ve Türkiye’ye öncülük 

etmek olacak. Uluslararası 

denetim kurumları tarafın-

dan düzenli olarak denetle-

nen kalite belgelerinin de-

vamı olarak, Mükemmeliyet 

Modeli başlığında çalışmalar 

devam ettirilecek.

E-ODA PROJESİ

AVRUPA KALİTE ÖDÜLLÜ ODA

“ODA HİZMETLERİ, PARMAKLARINIZIN UCUNDA!”

“2019’DA AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜ ESKİŞEHİR’E GELECEK''
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Eskişehir Turizm Kümelenmesi: Eskişehir’de turizmin gözde bir kay-

nak halini alması, turizmle ilgili teknik ve altyapı çalışmalarının artma-

sını zorunlu kılıyor. Kurulacak Eskişehir turizm kümelenmesi, turizm 

alanında faaliyet gösteren ETO üyeleri için yeni bir platform olarak kent 

turizmine yön verecek. 

Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kurulması ve ICCA Üyeliği (CVB): Eskişehir 

turizmi için son derece önemli bir yatırım olan Eskişehir Fuar Kongre 

Merkezi nitelikli kongre turistinin kente çekilmesi için gereken altyapıyı 

sağlayacak. Eskişehir’de kongre turizminin kurumsallaşması için ge-

rekli olan, tüm dünya kentlerinde uygulanan bir örnek olan Eskişehir 

Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun açılacak (CVB) ve Eskişehir’in Ulusla-

rarası Kongre ve Toplantı Birliği’ne (ICCA) üyeliği sağlanacak. 

Ayrıca;
• ETO Akademi bünyesinde tüccarımızın, kent markası ve turizm  konusun-

da daha bilinçli olması için bu konuya özel eğitim seferberliği başlatılacak.

• YHT içi başta olmak üzere, hedef kitlelere ulaşabilecek video ve tanı-

tım yayınlarına başlanılacak.

• Kentin dört bir yanında turistlere yönelik billboard çalışmaları yapılacak.

KENT TURİZMİ PROJELERİ

“ESKİŞEHİR EKONOMİSİNİN 50 YILINI PLANLADIK”
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ETO KART, ETO üyelerinin aynı eksende 

buluşacağı yepyeni bir platform olacak. 

ETO KART, avantajlı kampanyalardan in-

dirimlere ve ayrıcalıklara kadar müthiş 

fırsatları ETO üyeleriyle buluşturacak. Bu 

kart, ETO üyesi olmanın ayrıcalığını his-

settirecek bir araç olacak. Sunulan eks-

tra avantajlarla üyelerimizin giderlerinde 

de tasarruf sağlayacağız.

ÜYELERİN KULLANDIĞI HİZMET VEYA 
ÜRÜNLERDE İNDİRİM / ETO CARD

“ÜYE KARTIMIZ KAZANDIRMAYA BAŞLAYACAK”

Ülkemizin 2023 hedefleri Eskişehir’e 

büyük sorumluluk yüklüyor. ETO da 

bu sorumlulukla katma değer ya-

ratan sektörleri teşvik etmek üzere 

çalışmalarına bir yenisini daha ekli-

yor. Eskişehir Kuluçka ve İnovasyon 

Merkezi ile başta çizgi film animas-

yon olmak üzere yüksek katma de-

ğer yaratan sektörlerde faaliyet gös-

terecek doğru projelere ev sahipliği 

yapacak inkübatör hayata geçecek. 

Doğru projelere, yetenekli ve girişimci gençlere altyapı ile ev sahip-

liği yapılacak. Danışmanlık verilecek, yatırımcı ile buluşturulduktan 

sonra, kuluçka merkezinden ayrılan girişimcilerin yerine yeni giri-

şimciler alınacak.

ESKİŞEHİR KULUÇKA VE İNOVASYON MERKEZİ

“ESKİŞEHİR, KATMA DEĞERLİ TEKNOLOJİ
İLE YENİ BİR SEKTÖRE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”
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Eskişehir’de aynı alanda faaliyet 

gösteren ETO üyelerinin faali-

yet gösterdiği sanayi bölgeleri-

nin eksikliği giderilecek. Gelecek 

dönemde sektör temsilcilerinin 

iradesi doğrultusunda oluşturu-

lacak ihtisas sanayi bölgeleriyle 

hem Eskişehir daha çok kazana-

cak; hem kent hayatına katkı sağ-

lanacak.

ETO’nun ortağı olduğu Bey-

likova Besi OSB ile Sivrihisar 

OSB ilçelerin canlanmasına 

araç olacak önemli birer kay-

naktır. Bu nedenle gelecek 

dönemde ETO da bu bölgelere 

yeni yatırımcıların ulaşması 

için sorumluluk alacak, Eski-

şehir’e gelecek yeni yatırımlar 

için proaktif (ya da öncü) rol 

alacak.

İHTİSAS SANAYİ BÖLGELERİNİN OLUŞTURULMASI  

“SEKTÖREL KÜMELENME FİZİKSEL
                                                OLARAK DA HAYATA GEÇECEK”

“YENİ YATIRIMLARIN ESKİŞEHİR’E GELMESİ
İÇİN ÖNCÜ ROL ÜSTLENECEĞİZ” 

BEYLİKOVA VE SİVRİHİSAR İLE İLGİLİ ULUSAL VE  
ULUSLARARASI YATIRIMCILAR İÇİN GİRİŞİMLER



66

KAPAK

Ekim 2017

İhracatçı ETO üyelerinin EXIMBANK ile 

yürüttükleri çalışmaları Eskişehir’den 

yönetmelerini sağlayacak EXIMBANK 

İrtibat Ofisi, ETO bünyesinde açılacak; 

Eskişehirli ihracatçılar rahat bir nefes 

alacak. Yurtdışı satışlarda, önemli fi-

nansman aracı olan EXIMBANK’ın irtibat 

ofisinin tüm masrafları ETO tarafından 

karşılanacak.

EXİMBANK İHRACATÇIMIZ İÇİN ETO’DA HİZMET VERECEK

ETO üyelerine karşı sahip olduğu sorumlulukla hayata dokunmaya de-

vam edecek çalışmalarına bir yenisini ekliyor.  ETO üyeleri, hayatlarının 

ikinci baharını yaşayacakları yaşam merkezine kavuşuyor. Gelecek dö-

nemde yapılacak çalışma ile ileri yaşlarda keyifli bir yaşam ETO üyeleri 

için standart hale geliyor.

YAŞAM MERKEZİ

“EMEKLİLİĞİNDE MUTLU VE HUZURLU
BİR HAYAT HER TÜCCARIN HAKKI”

EXIMBANK İRTİBAT OFİSİNİN AÇILMASI 
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ETO üyelerinin profesyonel yaşamları kadar 

sosyal yaşamlarını da önemsiyor, sosyal alan-

da hizmeti önemli bir sorumluluk olarak gö-

rüyor. Gelecek dönemde hasta nakil ambulan-

sı, ücretsiz olarak ETO üyelerinin hizmetinde 

olacak. ETO üyeleri artık hasta nakli için araç 

aramak zorunda kalmayacak.

ETO Komiteleri kendi çalışmalarını plan-

larken, sektörün eğilimlerini göz önüne 

alır. Gelecek dönemde Komite Başkanları 

kontrolünde kurulacak sektör meclisleri, 

sektörleri ne ilişkin tüm tarafları masa-

ya oturtacak; sektörün ağırlık merkezini 

planlı çalışmalarla şekillendirecekler.

ETO’nun hukuk ve vergi danışmanlıkları, 

üyelerin hukuki ve teknik sorunları için 

öncü rol oynuyor. Gelecek dönemde hu-

kuk ve vergi danışmanlıkları, ayağa hiz-

met götürecek. ETO üyeleri ulaşamama-

ları durumunda danışmanlık hizmetlerini 

davet etme şansına sahip olacaklar.  

ÜYELERE HASTA NAKİL AMBULANS HİZMETİ

ESKİŞEHİR SEKTÖR MECLİSLERİNİN OLUŞTURULMASI

YERİNDE HUKUK-VERGİ-DIŞ TİCARET DANIŞMANLIKLARI

“ÜYELERİMİZİN HER ANINDA YANINDA
                                                OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“SEKTÖREL UZMANLAŞMA, KURUMSAL HALE GELECEK”

“VAKİT NAKİTTİR. İŞYERİNDE DANIŞMANLIK DÖNEMİ 
BAŞLAYACAK”


