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Plastik ve 
Kimyasal Ürünler 
İmalat ve Ticareti 
Sektörel Sorunlar 
ve Öneriler

Neşet GÜRSOY
35. Meslek Komitesi (Plastik ve Kimyasal Ürünler İmalat ve Ticareti)  Komite Başkanı

Eskişehir Ticaret Odası Plas-
tik ve Kimyasal Ürünler 
İmalat ve Ticareti Meslek 

Komitesi olarak, şehir ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak, 
katma değer üretmek ve istihdam 
sağlamak, sanayici ve iş insanları-
nın sorunlarına kısa sürede kalıcı 
çözümler üretmek için çalışıyoruz.

35. komiteye bağlı plastik ve kim-
yasal ürünler imalat ve ticareti ya-
pan üyelerimizin, sanayimizin can 
damarlarından birinin olduğunun 
farkındalığını oluşturmak, bu sek-
törde faaliyet gösteren üyelerimi-
zin ticaretini daha geliştirmek ve 
iş kapasitelerinin artırabilmeleri 
için gerekli desteklerden maksi-
mum düzeyde istifade edebilmele-
ri için düzenli toplantılar, temaslar 
ve girişimler yapıyoruz. 

Eskişehir Ticaret Odası bünyesin-
de sertifikalı eğitimler vererek ül-
kemiz ve şehrimiz sanayici ve iş in-
sanlarının en büyük sorunlarından 
bir olan “kalifiye eleman” sıkıntısı-
nı ortadan kaldırmak için de taşın 
altına elimizi fazlasıyla koyduğu-
muzu düşünüyoruz. Üyelerimizin 
daha eğitimli personeller ile dünya 
standartlarında imalat ve üretim 

yapmalarına, rekabet ortamında 
öne çıkmalarına destek oluyoruz. 

Yaptığımız bir takım resmi te-
maslarla üyelerimizin bürokratik 
ve yasal sorunlarına çözümler 
üretmeye de devam ediyoruz. 
Üyelerimizden gelen her türlü 
öneri, sorun ve beklentilere aylık 
toplantılarda ve oda yönetimi ile 
yaptığımız görüşmelerde cevap 
veriyoruz. Üyelerimizin odamıza 
verdiği aidatın sadece yasal bir 
zorunluluk dışında, birlikte hare-
ket etmemizi sağlayan, ben değil 
biz kavramını yayan, şehrin dina-
miklerini bir araya getiren çağ-
rı olduğu düşüncesiyle hareket  
ediyoruz. 
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en büyük 
sorunlarından 
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sıkıntısını ortadan 
kaldırmak için de 
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koyduğumuzu 
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İkisi meclis üyesi olmak üzere top-
lam beş kişi olarak görev yapan 35. 
Komitesi olarak, üyelerimizin nere-
deyse hepsinin iş yerlerinde ziya-
retler gerçekleştiriyor; bu vesileyle 
hem üyelerimizle tanışma fırsatı 
yakalıyor hem de sorunlarına vakıf 
olarak, çözüm bulmak için adım atı-
yoruz. 

35. komiteye bağlı Plastik ve kimya-
sal ürünler imalat ve ticareti yapan 
üyelerimizin sanayide önemli rol 
almalarının yanında şehrimizin eko-
nomisine de ciddi katkı sağlamak-
tadır. Sadece Eskişehir sanayi ve 
merkezin dışında, yurt içi ve ihracat 
satışları ile adından önemle bahset-
tirmektedir.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik 
sıkıntılardan en çok etkilenen sek-
törlerin başında gelen komitemize 
bağlı üyelerimiz, dövize endeksli 
hammadde ve maliyet girdilerinden 
dolayı ciddi ayakta kalma mücade-
lesi vermektedir. Ekonomik dalga-
lanmanın ülke geneline yayılması 
ve ekonomimize dışarıdan müda-
halelerin yapılması, üyelerimizle 
beraber tüm sektörlerde derin ya-
ralar açmıştır. Birlik ve beraberliğe 
daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu 
dönemde, gerek oda yönetimi-
mizin, gerekse 35. Komite olarak 
bizlerin yaptığı çalışmalarla bu sü-
reçten minimum hasarla çıkmayı  
hedefliyoruz. 

Müşteri ve pazar bulmakta sıkıntı-
lar yaşanan sektörümüzde, yurt içi 
ve yurt dışı fuar organizasyonları, 
uluslararası heyetler görüşmesi 
ve komşu illerin ticaret odaları ile 
görüşmeler yaparak bu sorunlara 
da çözümler üretmeye çalışıyoruz. 
Geçen dönemlerde yaptığımız çalış-
malardan elde ettiğimiz tecrübeleri-
miz ile, bu dönemde daha girişimci, 
daha yüksek gelirli ve ileriye yönelik 
işbirlikleri yapmayı hedefliyoruz. 

Sadece 35. Meslek komitemize bağ-
lı değil, tüm diğer komitelere bağlı 
oda üyelerimizin de zaman zaman 
sorunlarına değinerek ve istişareler 
yaparak çözümler üretmeye çalışı-
yoruz. Çünkü tüm üyelerimizi büyük 
bir aile olarak görüyor; bu düşünce 
ile hareket ederek tüm üyelerimizi 
kapsayacak şekilde hareket ederek, 
şehrimiz ekonomisinin geleceği için 
çaba gösteriyoruz. 

Eskişehir Ticaret Odası ve 35. mes-

lek komitesi olarak şehrin sadece 
ticareti ile değil aynı zamanda sos-
yoekonomik sorunları ile de yakın-
dan ilgileniyoruz. Gerçek ihtiyaç 
sahiplerine ulaşarak imkanlar dahi-
linde kısmi ihtiyaçları gidermek için 
de üzerimize düşen görevi yerine 
getirmeye çalışıyoruz.

Okul ve yurt ziyaretlerimizle eğiti-
me destek oluyor;  önem verdiğimiz 
değerleri ayakta tutuyoruz. Gelece-
ğimiz olan evlatlarımıza örnek ola-
bilmek için çaba gösteriyor, yarınla-
rın girişimcilerine, müteşebbislerine 
ve iş insanlarına yol gösteriyoruz.  

Devletimizin sağladığı yapılanma, 
destek ve yatırımlardan tüm üyele-
rimizi istifade ettirmek için mesaj-
larla ve toplantılarla bilgilendirme 
faaliyetlerinde bulunuyor, üyeleri-
mizin iş hayatına dair son gelişme-
lerden haberdar olabilmeleri için 
gayret gösteriyoruz. 


