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BAŞKANDAN

Temmuz 2018

Eskişehir Ticaret Odası tarihinin en geniş katılımlı seçimlerini geride 
bıraktı. 2013 yılının Aralık ayında Eskişehir Ticaret Odası başkanlığı 
için büyük bir heyecan ve coşku ile çıktığımız bu zorlu yolda üyelerimi-
zin teveccühünü ve takdirini bir dönem için daha kazandık. Bu vesiley-
le destek veren, yurt içinden ve hatta yurt dışından bile oy kullanmak 
için gelen, seçimi adeta şölen havasına dönüştüren tüm üyelerimize 
yürekten teşekkür ediyorum.

Eskişehir Ticaret Odası’nda başarılarımıza kaldığımız yerden devam 
etmek, tüccarımıza ve sanayicimize daha çok kazandırmak için artık 
sorumluluğumuz bir kat daha arttı. 

Bu sorumluluk çerçevesinde yönetim kurulumuza birçok genç ve dinamik yeni üyemiz katıldı. Aynı zamanda mec-
lisimizde de önemli oranda yenileşme meydana geldi. Yenilenen yönetim kurulumuz ve Meclisimiz, büyük bir he-
yecan ve kararlılıkla üyelerimiz için özveriyle çalışacaklar.

Yeni ekibimizle birlikte üyelerimize daha yüksek fayda sağlayacak projelerle 2018-2022 stratejik planlarımızı ha-
zırlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda üyelerimize yeni ufuklar açmak, Eskişehir ekonomisine daha büyük katkılar 
sağlamak için çalışacağız.

Bu yeni dönemde de Eskişehir Ticaret Odası’nın öncelikli hedefi üyelerinin işlerini kolaylaştırmak ve hizmet ka-
litesini artırmak olacaktır. Bu hedef doğrultusunda bilgi işlem alt yapımızda köklü değişiklikler yapıyoruz. Kısa 
süre içinde, odaya gelmeye gerek duymadan tüm evrak işlemlerinizi internet üzerinden kolaylıkla yapabilecek ve 
istediğiniz evraklara elektronik ortamda ulaşabileceksiniz.

Siz değerli üyelerimize daha çok maddi destek sağlamak için de çaba göstermeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi 
son iki yılda Odamız, öz kaynaklarını seferber ederek üyelerimize 90 milyon liradan fazla Nefes Kredisi kullandırdı. 
Ayrıca ihracatçı üyelerimizin destek alabilmesi için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Türk Eximbank Eskişehir 
İrtibat Ofisi sayesinde firmalarımıza 152 milyon dolar ihracat kredisi, 32,5 milyon dolar sigorta desteği sağlandı.

Bu dönemde de üyelerimize yol gösterici olacak; öncü bir anlayışla üyesini Türkiye’nin üst düzey platformlarında 
temsil eden, sektörel sorunların çözülmesine gayret gösteren bir yönetim olmaya devam edeceğiz. 

Dergimizin bu sayısında İlklerin Şehri Eskişehir temasıyla şehrimizin köklü ticaret ve sanayi kuruluşlarının ilklerini 
ele alacağız. Bu vesileyle şehrimizi bu günlere getiren bu kuruluşları tanımanızı sağlayacağız. 

Değerli Üyemiz, 

Yeni sürecimizin Eskişehir’e ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Şehrimizin en köklü ve en güçlü meslek kuruluşu 
olan Eskişehir Ticaret Odası’nı yönetmemiz için verdiğiniz destekten dolayı şahsım ve ekibim adına bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum. 

Saygı ve sevgilerimle…

Metin Güler

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı

Yeni yönetimi ile 
Eskişehir Ticaret Odası
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ORGAN ÜYELERİ 
SEÇİMLERİ ETO 
TARİHİNE GEÇTİ

E skişehir Ticaret Odası’nda 2018-
2022 döneminde görev yapacak 

olan meclis üyeleri ve komite üye-
leri belirlendi. Cumhuriyet Anadolu 
Lisesi’nde yapılan ve 55 Sandıkta 
gerçekleşen seçimlere ETO üyeleri 
yoğun ilgi gösterdi. Üç adayın yarış-
tığı seçimde 7697 Eskişehir Ticaret 
Odası üyesi oy kullandı. Organ üyesi 
seçimlerinde Eskişehir Ticaret Odası 
tarihinde bir ilk yaşandı.  % 73.01 ka-
tılım oranı ile Eskişehir Ticaret Odası 
tarihinin en yüksek katılımlı seçimi 
gerçekleşti. 2009 yılında gerçekle-
şen ETO organ seçimlerinde katılım 
oranı % 67.79, 2013’te ise yapılan 
seçimlerde katılım oranı  %  55.70 
olmuştu. Seçim sonuçlarına göre 40 

farklı meslek komitesinde, 93 meclis 
üyesi ve 226 meslek komitesi üyesi 
belirlendi. 36. Meslek Komitesi’nden 
seçimlere giren ETO Başkanı Metin 
Güler yarışı açık ara önde tamam-
ladı. 2013 yılından bu yana Eskişehir 

Ticaret Odası Başkanlığı görevini 
yürüten ve beyaz liste ile seçimlere 
giren Eskişehir Ticaret Odası Baş-
kanı Metin Güler ipi göğüsleyen isim 
oldu. Toplantıda gündem maddeleri 
görüşülerek karara bağlandı.

E skişehirTicaret Odası’nın 2018-
2022 yılları arasında görev 

yapacak meclisi ilk toplantısında 
meclis divanı ve hesapları incele-
me komisyonunu belirledi. Toplantı 
öncesinde yaşça en büyük meclis 
üyesi olan Mustafa Kurtuluş kısa bir 
konuşma yaparak, yeni meclis üye-
lerine başarılar diledi. Konuşmanın 
ardından oy kullanma işlemine ge-
çildi. Oy kullanma işlemi neticesin-
de Halil İbrahim Ara meclis başka-
nı, Metin Öztürk ve İbrahim Atilla 
Sabahçı meclis başkan yardımcısı, 

Mustafa Çekiç ise meclis divan ka-
tibi oldu. Hesapları inceleme komis-
yonuna ise Hürcan Alhan, 
Haluk Olçay, Ali Ateş, 
Şevket Pehlivan,  Yasin 
Bakılan, Şener Şentürk, 
Tevfik Ceylan Atılgan se-
çildi. Meclis Başkanı Halil 
İbrahim Ara, daha önce 
meclis başkanı olarak 
görev yapan A. İskender 
Bayar’a teşekkür ederek, 
2018-2022 yılları arasın-
da ETO’da görev yapacak 

olan meclis üyeleri ve yönetim kuru-
luna başarılar diledi.

HALİL İBRAHİM ARA MECLİS BAŞKANI OLDU 
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E skişehirTicaret Odası meclisi 
yeni yönetim kurulunu, disiplin 

kurulunu ve TOBB delegelerini belirle-
di. Seçimlerde Metin Güler güven ta-
zeledi. Yeni yönetimde Ali Şemseddin 
Koşar ve Süleyman Kutlu ise yönetim 
kurulu başkan yardımcısı oldu. Ayte-
kin Sakaklı, Bülent Şarlar, Emre Demir, 
İsmail Çavdar, Mehmet Kahya, Orhan 
Köksal, Özgür Alp, Volkan Ay yönetim 
kurulu asil üyesi oldu. Yönetim kurulu 
yedek üyeleri ise Faruk Akay, Ali Ateş, 
Hürcan Alhan, Serdar İzmir, Yasin Ba-
kılan, Şevket Pehlivan, Aşkın Duman, 
Çiğdem Dedeoğlu, İrfan Gümüş, Yasin 
Uğur Arıkan olarak belirlendi.

TOBB delegeleri ve 
Disiplin kurulu belirlendi

ETO’nun yeni dönemde görev ya-
pacak disiplin kurulu da belli oldu. 
Buna göre A. İskender Bayar, Hakan 
Işık, Ahmet Zeyrek, Erol Doğan, 
Behzat Özbiçen, Enbiya Kumaş di-
siplin kurulu asil üyesi olarak seçildi.  
TOBB’da Eskişehir Ticaret Odası’nı 
temsil edecek olan delegeler ise Ali 
Şemsettin Koşar, Ali Yılmaz, Cüneyt 
Aydemir, Faruk Akay, Gürbüz Öz-
kaya, Halil Çetintürk, Halil İbrahim 

Ara, Hürcan Alhan, Hüsniye Tali, 
Hüsnü Ünalan, İrfan Gümüş, İsmail 
Mermer, Kerem Can Apaydın, Metin 
Çavuşoğlu, Metin Öztürk, Mithat 
Yatır, Murat Destici, Mustafa Kur-
tuluş, Özgür Alp, Recep Can, Sadun 
Selçuk Yalçın, Sermet Özgöde, Sü-
leyman Kutlu olarak belirlendi.

ETO meclisinin 
% 67’si değişti

Seçimler hakkında konuşan ETO 
Başkanı Metin Güler, uzun bir mara-
tonun ardından seçimlerin tamam-
landığını belirterek, yeni dönemin 
Eskişehir Ticaret Odası camiasına, 
üyelere ve Eskişehir ekonomisine 
hayırlı olmasını diledi.  ETO’nun yeni 
meclisinde de önemli değişiklikler 
olduğunu kaydeden Güler,  meclis 
yaş ortalamasının 51’den 47’ye indi

ğini, meclisteki değişim oranının ise 
% 67 olduğunu ve yeni isimlere gö-
rev verildiğini kaydetti. ETO’da se-
çim gündeminin artık sona erdiğini 
kaydeden Güler, bundan böyle pro-
jelere ve hedeflere odaklanacakla-
rını belirterek, ticaretin gelişmesi, 
üyelerin daha çok kazanması için 
gayret göstereceklerini dile getirdi.

METİN GÜLER İKİNCİ KEZ BAŞKAN 
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MECLİS DİVANI

YÖNETİM KURULU

(Soldan Sağa) Atilla İbrahim SABAHCI  (Meclis Başkan Yardımcısı), Halil İbrahim ARA (Meclis Başkanı), 
Metin ÖZTÜRK (Meclis Başkan Yardımcısı), Mustafa ÇEKİÇ (Meclis Divan Katibi)

(Soldan Sağa) Özgür ALP (Yönetim Kurulu Sayman Üyesi),  Ali Şemseddin KOŞAR (Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı), 
Metin GÜLER (Yönetim Kurulu Başkanı),  Süleyman KUTLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı),

Aytekin SAKAKLI (Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet KAHYA (Yönetim Kurulu Üyesi), Bülent ŞARLAR (Yönetim Kurulu Üyesi), 
İsmail ÇAVDAR (Yönetim Kurulu Üyesi), Volkan AY (Yönetim Kurulu Üyesi), Orhan KÖKSAL (Yönetim Kurulu Üyesi),

Emre DEMİR (Yönetim Kurulu Üyesi) 
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Es-

kişehir Ticaret Odası Meclis Toplan-
tı Salonu’nda tüccar ve sanayiciler 
ile bir araya geldi. Toplantıya, Eski-
şehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP 
Eskişehir Milletvekilleri Utku Ça-
kırözer, Prof. Dr. Gaye Usluer, Cemal 
Okan Yüksel, Tepebaşı Belediye 
Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı 
Belediye Başkanı Kazım Kurt da 
katıldı. Toplantıda konuşan ETO 
Başkanı Metin Güler, Türkiye’nin 24 
Haziran seçimlerinden sonra tüm 
enerjisini ekonomiye harcaması 
gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin 
öncelikli olarak ekonomiye, enflas-
yona, istihdam sorununa, cari açığa, 
dış borca, dövizin yükselmesine, ya-
tırımlara odaklanması gerektiğinin 
altını çizen Güler, Eskişehir’in acilen 
çözülmesi gereken sorunlarına da 
değindi. Milli Yüksek Hızlı Tren Pro-
jesi’nde TÜLOMSAŞ’ın devre dışı bı-
rakılmasına anlam veremediklerini 
belirten Güler, Ulusal Raylı Sistem-
ler Araştırma ve Test Merkezi’nin 

hayata geçirilmesi gerektiğini kay-
detti. Meslek liselerinde eğitim ve 
müfredat için ticaret ve sanayi oda-
larına da sorumluluk verilmesinin 
önemine değinen Güler, bu sayede 
meslek liselerindeki eğitimin daha 
nitelikli hale geleceğini kaydetti. 

Güler: “Milli yüksek hızlı 
tren projesi Eskişehir’in 

hakkı”

Eskişehir’in çevre yolu sorununa da 
dikkat çeken Güler, Güney Çevreyo-
lu projesinin tamamlanması gerek-

tiğini, mevcut çevreyolunun şehrin 
trafiğini daha da yoğunlaştırdığını 
dile getirdi. Eskişehir’in teşviklerde 
yıllardır üvey evlat muamelesi gör-
düğünü de kaydeden Güler, Eskişe-
hirli üreticiye özel teşvik uygulan-
ması gerektiğini kaydetti. CHP’nin 
seçim vaadi olarak duyurduğu asga-
ri ücret hakkında da değerlendirme-
de bulunan Güler, iş camiasının çalı-
şanlarına yüksek ücret vermekten 
memnuniyet duyacağını belirterek, 
ancak işverenin omuzlarındaki ağır 
vergi ve prim yükünün kaldırılması 
gerektiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU ETO ÜYELERİNİN 
SORUNLARINI DİNLEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Ticaret 
Odası’nda tüccar ve sanayiciler ile bir araya gelerek, üyelerin taleplerini dinledi. 
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Kılıçdaroğlu 
Türk Lirası’nın değer 
kaybına dikkat çekti 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ise, demokrasiye vurgu 

yaparak, iş dünyasının can ve mal 
güvenliğinin yatırımcılar için çok 
büyük önem taşıdığını kaydetti. Türk 
Lirası’nın yaşadığı değer kaybına da 
değinen Kılıçdaroğlu, Türk Lirası’nın 
dünyada en çok değer kaybı yaşa-
yan para birimi olduğunu ve Türki-
ye’nin en yüksek faizle borçlanan 
ülke durumuna geldiğini söyledi. İş 
dünyasını yakından ilgilendiren ver-
gi affı ve yapılandırmalara da deği-
nen Kılıçdaroğlu, bu uygulamaların 
vergisini zamanında ödeyen tüccar 
ve sanayiciyi mağdur ettiğini söy-
ledi. Eskişehir’in turizm, ticaret ve 
üniversite şehri olduğunu belirten 
Kılıçdaroğlu, Eskişehir’in aynı za-
manda milli sanayinin de merkezi 
olduğunu, şehrin bu yönüne ağırlık 
verilmesi gerektiğine dikkat çekti.  

ETO HEYETİ ÜYELERİN 
TALEPLERİNİ TOBB’A İLETTİ

E skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, berabe-
rindeki heyet ile birlikte Ankara’da Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu zi-
yaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Oda-
sı’nın üyelerin sorunlarının devlet erkanına iletilmesinde 
önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Eskişehir Fuar 

Kongre Merkezi ve ETO Hizmet Binası projesinin de 
şehre değer katacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, proje-
nin şehrin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını dile 
getirdi.Ziyarette üyelerin talep ve beklentilerini TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’na aktaran ETO Başkanı Metin 
Güler, inşaat sektöründe yaşanan durağanlığa dikkat 
çekerek, sağlık sektöründe kamu alacaklarının zama-
nında ödenmemesinin üyeleri mağdur ettiğini kaydetti.  
Yemek çekleri konusunda TOBB nezdinde girişimler 
yapıldığını da kaydeden Güler, bu sayede yeni düzen-
lemeler için bakanlık nezdinde adım atıldığını kaydetti.  
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E skişehir Ticaret Odası Baş-
kanı Metin Güler, berabe-

rindeki meclis divanı ve yöne-
tim kurulundan oluşan heyet ile 
birlikte Eskişehir Valisi Özde-
mir Çakacak ile makamında bir 
araya geldi. Görüşmede Eskişe-
hir Valisi Özdemir Çakacak, 
ETO Başkanlığına yeniden seçi-
len Metin Güler ve kurul üyele-
rine başarı temennisinde bu-
lundu. Kamu kurum ve 
kuruluşları niteliğindeki meslek 
örgütlerinin şehrin ticaret ve 

sanayisine katkısını vurgulayan 
Vali Çakacak, Eskişehir’in eko-
nomisi ve istihdamına yönelik 
şehirdeki odalar ve STK’larla 
işbirliği içinde çalıştıklarını söy-
ledi. Eskişehir Ticaret Odası’nın 
yeni yönetimi ve meclis yapısı 
hakkında bilgi veren Güler, yeni 
dönem için stratejik planı hazır-
ladıklarını belirterek, bu hedef 
doğrultusunda 2022 yılına ka-
dar Eskişehir ekonomisine ve 
ticaret erbabına hizmet vere-
ceklerini dile getirdi.

 VALİ ÇAKACAK İLE 
EKONOMİ DEĞERLENDİRİLDİETO 

EĞİTİM VE SOSYAL 
HİZMETLER VAKFI 

GENEL KURULU
YAPILDI

E skişehir Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal 
Hizmetler Vakfı’nın 22 inci Genel Kurul 

toplantısı yapıldı. ETO Meclis Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen toplantıda vakfın 
yönetim kurulu ve denetim kurulu için asil ve 
yedek üyeler seçildi. Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı Metin Güler ve ETO Genel Sekteri 
Ali Varol vakıf senedi uyarınca doğal üye ol-
duğu yönetim kuruluna Gürdal Abacı, Şener 
Şentürk, Ali Ateş, Süleyman Kutlu, Sermet 
Özgöde asil üye olarak seçildi. Vakfın dene-
tim kurulu asil üyeleri ise Bülent Şarlar ve 
Erol Doğan oldu.
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 
Parti) Eskişehir Milletvekili 

Emine Nur Günay, beraberindeki 
heyet ile birlikte, Eskişehir Ticaret 
Odası Başkanı Metin Güler’i ma-
kamında ziyaret etti. Milletvekili 
Emine Nur Günay, ekonominin son 
durumu hakkında ETO yönetimine 
bilgi verdi. Dövizdeki yükselişin 
suni olduğunu belirten Nur Günay, 
atılacak adımlar neticesinde yıl-
başına doğru Amerikan Doları’nın 
gerileyeceğini ifade etti. Türkiye 
ekonomisinin bugüne dek çok bü-
yük bir performans sergilediğini 

ve gelişmiş ülkelerden bile daha 
fazla büyüdüğünü kaydeden Gü-
nay, Türkiye’nin son 15 yılda ekono-
mide gerçekleştirdiği reformlara 
önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğinin altını çizdi. Eskişehir 
Ticaret Odası Başkanı Metin Güler 
ise, TÜLOMSAŞ’ın milli yüksek hızlı 
tren projesinde devre dışı bırakıl-
masının şehir adına kayıp olduğunu 
ifade etti. Eskişehir’in sorunlarına 
da bir kez daha dikkat çeken ETO 
Başkanı Metin Güler, Eskişehir’in 
katma değer üretiminde önemli 
bir yere sahip olduğunu kaydeden 

Güler, bu doğrultuda politikaların 
belirlenmesi halinde Eskişehir’in 
çok daha büyük işlere imza atabi-
leceğini vurguladı. 

MİLLETVEKİLİ GÜNAY TİCARET ERBABIMIZIN 
TALEPLERİNİ DİNLEDİ

ETO İFTARINI ŞEHİT VE GAZİ 
AİLELERİYLE YAPTI

E skişehir Ticaret Odası’nın mayıs ayı olağan meclis 
toplantısının ardından Eskişehir Fuar Kongre Mer-

kezi’nde (EFKM) iftar yemeği verildi. İftar yemeğine 
ETO’nun organ üyeleri, yönetim kurulu ve meclis eski 
başkanları, iş dünyasının temsilcileri ve şehrimizdeki 
şehit ve gazilerin aileleri katıldı. İftar yemeği öncesinde 
konuşan ETO Başkanı Metin Güler, vatanımız için can-
larını feda eden kahramanlarımızın aileleriyle bir arada 
olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Türkiye’nin birlik 
ve beraberliğini şehitlerinin ve gazilerinin fedakarca 
gösterdiği mücadele sayesinde sağladığını kaydeden 
Güler, ülkemizin bu günlere  şehit ve gazilerinin  üstün 

gayreti ve verdiği emekle ulaştığını dile getirdi. Türki-
ye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Duman Demirel ise 
iftar yemeğine şehit ve gazi ailelerini davet ettiği için 
ETO Başkanı Metin Güler’e teşekkür etti.
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ETO HEYETİ 
ANITKABİR’DE

ETO VE ORGANİZE 
SANAYİ 

BÖLGESİNDEN 
İŞBİRLİĞİ 

E skişehir Ticaret Odası (ETO) 
Başkanı Metin Güler, berabe-

rindeki meclis divanı yönetim ku-
rulu ile birlikte Eskişehir Organize 

Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim 
Kurulunu ziyaret etti. İşbirliği için-
de yürütülebilecek projelerin de-
ğerlendirildiği görüşmede, odaların 
ve tüm kuruluşların şehrin geleceği 
için ortak müşterekte buluşması 
gerektiğinin altı çizildi. ETO Başka-
nı Güler, Eskişehir Organize Sanayi 
Bölgesi’nin yürüteceği projelere 
oda olarak destek vermekten 
memnuniyet duyacaklarını ifade 
ederken, Eskişehir Organize Sana-
yi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Nadir Küpeli ise birlik ve beraberlik 
içinde hareket edeceklerini dile 
getirdi.

ETO’nun TOBB nezdinde 
gerçekleştirdiği 
girişimler neticesinde 
yemek çeki ve kartı 
hizmeti için Gümrük ve  
Ticaret Bakanlığı 
tarafından 
düzenlemeye gidildi. 

YEMEK ÇEKİ VE KARTINDA MAĞDURİYET SONA ERDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu 

dolayısıyla, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere 
konseyler, oda ve borsa başkan-
ları, delegeler, Anıtkabir’i ziyaret 
etti. TOBB’un Anıtkabir ziyaretinde 
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler’in yanı sıra, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Süley-
man Kutlu, Ali Koşar, ETO Meclis 
Başkanı Halil İbrahim Ara,  Eskişe-
hir İl Kadın Girişimciler Kurulu Baş-

kanı Hüsniye Tali ve ETO’nun TOBB 
delegeleri yer aldı. Eskişehir Tica-
ret Odası heyeti TOBB delegeleri 
ile birlikte, Atatürk’ün mozolesine 
çelenk sunarak, saygı duruşunda 
bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Pe-
rakende Ticarette Uygulanacak 

İlke ve Kurallar Hakkında Yönetme-
likte değişiklik yaptı. İlgili yönetme-
lik değişikliği hakkında açıklamada 
bulunan ETO Başkanı Metin Güler, 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
nezdinde yemek çekleri ve kart-
ları konusundaki taleplerimizi ve 
şikayetlerimizi iletmiştik. Yemek 
çekleri ve kartlarının yüksek komis-
yon oranları nedeniyle üyelerimizin 
mağduriyet yaşadığını, çok yüksek 

bedeller ödediğini Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığımıza bildirmiştik. 
Odamızın da girişimleri neticesin-
de, yemek kartı ve çeki konusunda 
bir dizi düzenlemeye gidildi. Yeni 
düzenleme sayesinde yemek kartı 
veya hizmeti veren kuruluşların an-
laşmalı olduğu firmalara  % 6’dan 
fazla komisyon uygulayamayacak. 
Ayrıca yemek çeki ve kartı hizmeti 
veren firmalar sözleşmede belirti-
len komisyon haricinde başka ta-
leplerde bulamayacaklar. Örneğin 
kira, bakım, işletim, depozito bede-
li gibi ücretleri üyelerimizden talep 
edemeyecekler. Ayrıca yemek kartı 
ve çeki hizmeti veren kuruluşlar an-
laşmalı olduğu firmalara ödemele-
rini 30 gün içinde yapmak zorunda 
olacak” dedi. Güler açıklamasında 
ayrıca, “Yemek çeki ve kartı konu-
sunda 2 yıla yakın detaylı tespit ve 
saha çalışması yapan, süreci yakın-
dan takip eden, diğer oda ve borsa-

ları da konu hakkında bilgilendiren 
ilgili meslek komitemize ve meclis 
üyelerimize, sorunun çözümü için 
hassasiyet gösteren Kamu Baş-
denetçiliği Kurumu ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı yetkililerimize 
teşekkür ederim. Bu başarı yalnız-
ca odamızın değil, tüm Eskişehir’in 
başarısıdır” ifadelerine yer verdi.

EKONOMİK



EKONOMİK
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ETO’DAN TOBB’A İKİ KONSEY ÜYESİ

Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde (ETÜ) gerçekleştiri-

len genel kurulda, Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı Metin Güler ve Meclis Başkanı 
Halil İbrahim Ara TOBB Ticaret Odaları 
Konsey Üyesi olarak seçildi. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları Konsey 
Üyesi olarak ikinci kez seçilen ETO Başkanı 
Metin Güler, yaptığı değerlendirmede, Es-
kişehirli tüccar ve sanayicinin sorunlarının 
Ankara’ya iletilmesi ve Eskişehir ekonomi-
sinin TOBB nezdinde temsil edilmesinin önemine değindi. 
Eskişehirli tüccar ve sanayicinin taleplerini TOBB nezdinde 
bakan ve devletin üst düzey yetkililerine bir çok kez ilettiği-
ni kaydeden Güler, bu sayede üyelerin beklentilerini yerine 

getirebilme imkanı bulduklarını kaydetti. Eskişehir’in ge-
leceği için Ankara’da daha güçlü lobi oluşturulması gerek-
tiğine dikkat çeken Güler, ETO’nun Eskişehir ekonomisini 
daha da geliştirmek, üyelerine daha çok kazandırmak için 
Ankara’da da etkin olarak çaba göstereceğinin altını çizdi.

TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyesi olarak seçilen Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı Metin Güler ve Meclis Başkanı Halil İbrahim  Ara

Eskişehirli ticaret erbabını Ankara’da temsil edecek.

TOBB’da delege olarak 10’uncu yılını dolduran ETO Başkan Yardımcısı 
Süleyman Kutlu’ya, Hizmet Şeref Belgesi ve plaketini

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nde 10’uncu, 20’inci ve 

30’uncu yılını dolduran delegeler  
tören düzenlendi. Ankara’da TOBB 
Birlik Binası’nda gerçekleştirilen 
törene Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Tören-
de Eskişehir Ticaret Odası Başka-
nı Metin Güler, Başkan Yardımcısı 

Süleyman Kutlu, Meclis Başkanı 
Halil İbrahim Ara da yer aldı. Tören-
de konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Hizmet Şeref Bel-
gesi ve plaket alan TOBB delegele-
rini tebrik etti. Türkiye’deki oda ve 
borsaların misyonuna  değinen Er-
doğan, “Ben sandığa, seçime, tem-
sile inanan birisiyim. Üyelerinizin 
oylarıyla sandıktan çıkan sizlerin 
her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 
Bizim gözümüzde ülkemizin reel 

ekonomisini, üretimini, yatırımını 
istihdamını, 81 ilimizin oda, borsa 
yönetim kurulu ve meclis başkanla-
rıyla genel sekreterlerinden oluşan 
işte bu hazırun temsil ediyor” diye 
konuştu. Törende TOBB delegesi 
olarak 10. Yılını dolduran ETO Baş-
kan Yardımcısı Süleyman Kutlu’ya 
Hizmet Şeref Belgesi ve plaketini 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan takdim etti.  

ETO BAŞKAN YARDIMCISI KUTLU’YA ŞEREF BELGESİ
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E skişehir Ticaret Odası Başka-
nı Metin Güler, beraberindeki 

meclis divanı ve yönetim kurulundan 
oluşan heyetle birlikte Ankara’da te-
maslarda bulundu. ETO heyeti ilk te-
masını Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci ile gerçekleştirdi. ETO 
Başkanı Metin Güler görüşmede, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenk-
ci’ye Eskişehirli tüccar ve sanayici-
nin talep ve sorunlarını iletti. Güler 
ayrıca anonim şirketlerini ilgilendi-
ren pay defterleri ve bürokrasinin 
azaltılması yönündeki taleplerini de 

Bakan Tüfenkci’ye iletti. ETO Başkanı 
Metin Güler’i ve beraberindeki heye-
ti yeni dönem için kutlayan Tüfenkci, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. 

Milletvekili Avcı’dan 
ETO’ya övgü 

ETO heyeti Ankara’daki ikinci tema-
sını AK Parti Eskişehir Milletvekili 
Nabi Avcı ile gerçekleştirdi. Eskişehir 
Ticaret Odası’nın şehir ekonomisine 
yön veren kuruluşlardan birisi oldu-

ğunu kaydeden Avcı,  ETO’nun yeni 
dönemde de şehre katkı sağlayacak 
projelere imza atacağına inandığını 
dile getirdi. 

E skişehir Ticaret Odası Başka-
nı Metin Güler, Romanya’nın 

Ankara Büyükelçisi Gabriel So-
panda ve beraberindeki heyet ile 
ETO’da dış ticaret toplantısı ger-
çekleştirdi. ETO Meclis divanı ve 
yönetim kurulunun da eşlik etti-
ği toplantıya Romanya Misyon 
Başkan Yardımcısı Iyonel Du-
mıtru,  Ekonomik İşler Bakan 
Danışmanı Cornel Diaconita, 
Tepebaşı Belediye Meclis 
Üyesi Metin Gündoğdu da yer 
aldı. Toplantıda konuşan Es-
kişehir Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler, Türkiye ile Roman-
ya arasındaki ekonomik işbirliği-

nin her geçen gün artarak devam 
ettiğini söyledi. Eskişehir Ticaret 

Odası’nın Eskişehir ve Romanya 
arasındaki ticari işbirliğini ge-
liştirmek için istekli olduğunu 
belirten Güler, karşılıklı ticareti 

geliştirmek için ETO olarak her 
türlü alt yapıyı oluşturmaya 

hazır olduklarını dile getirdi. 
Romanya’nın Ankara Büyü-

kelçisi Gabriel Sopanda 
ise, Eskişehir’in ticaret ve 
sanayideki potansiyelinin 
farkında olduklarını belir-
terek, , Eskişehirli firma-

ların Romanya’da yatırım 
yapması durumunda her iki 

tarafında kazançlı çıkacağına 
dikkat çekti.

ROMANYA BÜYÜKELÇİSİ SOPANDA İLE 
DIŞ TİCARET TOPLANTISI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ANKARA’YA 
ÇIKARMA YAPTI
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Eskişehir Ticaret Odası (ETO) 
bünyesinde faaliyetlerini sürdü-

ren AB Bilgi Merkezi, “AB ve Türkiye 
Dijital Paralar ve Blockchain Tekno-
lojisi” isimli etkinlik ile öğrencilerle 
bir araya geldi. Etkinliğe, Anadolu 
Üniversitesi ve Eskişehir Osman-
gazi Üniversiteleri öğrencileri din-
leyici olarak katılırken, konuşmacı 
olarak Digilira Teknoloji A.Ş Kurucu 
Ortağı Serkan Bayar, Bilgi Tekno-
lojileri, İnternet Hukuku Avukatı 
Batuhan Aytaç ve Trader & Kripto paralar alanında 
sosyal medya da tanınan fenomen @CoinKafası katıl-
dı. Blockchain (Blok zincir) teknolojisini ve elektronik 
para birimleri üzerinde Avrupa da ve dünya da yapılan 
ter türlü çalışmaları tartışmak amacıyla düzenlenen et-
kinlikte AB ve Türkiye pazarlarındaki son gelişmeler ve 
yasal çerçeve kapsamında ilgili riskler ve fırsatlar de-
ğerlendirildi. Etkinlik, soru ve cevap bölümünden sonra 
fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

E skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, TCDD 
Açık Otopark’ında düzenlenecek olan Yöresel Ürün-

ler- Bahar Şenliği hakkında basın açıklaması yaparak 
tepki gösterdi. Güler yaptığı açıklamada düzenlenen 
etkinlik nedeniyle Eskişehirli tüccar ve esnafın mağdur 
olacağının altını çizdi. Etkinliğe belediyeler tarafından 
izin verilmediğini hatırlatan ETO Başkanı Güler, şehir 
dışından gelen bu firmaların “Şenlik” veya “Bahar Fes-
tivali” adı altında satış yaparak haksız rekabete yol aç-
tığını kaydetti. ETO Başkanı Güler yaptığı açıklamada, 

“Eskişehir’de gerçekleştirilecek olan bu etkinliğe beledi-
yelerimiz tarafından izin verilmediğine göre bu etkinlik 
hangi kurumun izniyle gerçekleştirilmektedir? Böyle bir 
etkinlik için müsaade edenler, Eskişehirli firmaların hak-
larını nasıl görmezden gelebilir? Şehir dışından gelip de 
yöresel ürünler adı altında satış yaparak, haksız rekabete 
yol açanlara Eskişehir Ticaret Odası olarak müsaade et-
meyeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesi gerekir” ifadele-
rine yer verdi.

HAKSIZ REKABETE TEPKİ 

DİJİTAL PARA BİRİMLERİ TARTIŞILDI 
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İnşaat sektörünün sorunları 
için Eskişehir Ticaret Odası, 

Mimarlar Odası ve İnşaat Mü-
hendisleri Odası’nın Eskişehir 
şubeleri müşterek toplantı 
gerçekleştirdi. Mimarlar Odası 
Eskişehir Şube Başkanı Serdar 
Çavdar, İnşaat Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şube Başkanı 
Deniz Kılıç’ın katıldığı toplantıda 
ETO’yu temsilen Yönetim Kurulu 
Üyesi İsmail Çavdar ve odamızın 
inşaat sektöründen oluşan mec-

lis üyeleri ve meslek komitesi 
üyeleri de yer aldı. Toplantıda 
yürürlüğe girecek olan otopark 
düzenlemesi, ruhsat süreleri-
nin uzun olması, yapı denetim 
firmalarının işlevi, belediye ve 
kamu kurumundaki prosedür-
ler sektörün sorunları olarak ön 
plana çıktı. Sorunların çözümü 
için ortak hareket edilmesi ge-
rektiği vurgulanırken, çözüm için 
girişimde bulunulması kararına 
varıldı.

ETO’NUN HİZMET 
KALİTESİNE 5 YILDIZ

E TO’nun 5 yıldızlı A sınıfı Akredite Oda 
Sertifikası, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin bağımsız kuruluşlara yaptırdığı 
denetimler neticesinde yenilendi. Yapılan 
denetimler sonrasında Eskişehir Ticaret 
Odası toplam 13 ana başlıkta yüksek başarı 
sağladı. Denetlemelerde ETO, uluslararası 
ticaret, danışmanlık desteği, mali yönetim, 
insan kaynakları yönetimi, iş planlaması, 
oda mevzuatı, basın-yayın faaliyetleri gibi 
önemli başlıklarda verdiği hizmet ile ön 
plana çıktı. 5 yıldızlı A sınıfı Akredite Oda 
Sertifikası’nın yenilenmesi hakkında ko-
nuşan ETO Başkanı Metin Güler, üyelerine 

sundukları imkanları her geçen gün daha 
da iyileştirdiklerini belirterek, TOBB ta-
rafından verilen akreditasyonun ETO’nun 
hizmet kalitesinin gelişerek devam et-
tiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. 
Yürütülen mevcut hizmetlerin yanı sıra 
yeni eklenen Türk Eximbank Eskişehir 
İrtibat Ofisi, Hasta Nakil Ambulansı gibi 
birimlerin de ETO’nun hizmet çıtasının ge-
liştirilmesine güç kattığını belirten Güler, 
üyelere ve Eskişehir ekonomisine daha 
çok hizmet edecek, hizmet yelpazesini 
geliştirecek, tüm üyeleri kapsayacak ve 
memnuniyetini artıracak faaliyetlere de-
vam edeceklerinin altını çizdi.  

ODALAR İNŞAAT 
SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI 
İÇİN BİR ARAYA GELDİ





Odunpazarı bölgesinde yer alan ve    
Frigya’dan günümüze Eskişehir’in 

3000 yıllık ekonomi tarihine ışık tutan 
ETOMÜZE’yi Eskişehir’in yanı sıra Tür-
kiye’nin dört bir yanından 40 bin kişi zi-
yaret etti. İlkokuldan üniversiteye kadar 
öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği ETO-
MÜZE’ye 100’den fazla okul konuk oldu. 
ETOMÜZE’yi en çok ziyaret eden şehirler 
arasında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, 
Konya, Kütahya ve Bilecik ilk sıralarda yer 
aldı. Salı ve Pazar günleri arasında 09:00-
18:00 saatleri arasında ziyarete açık olan 
ETOMÜZE’yi en çok konuk olanlar ise ço-
cuklar oldu. ETOMÜZE’yi ziyaret eden 40 
bin kişinin  % 60’ını ilköğretim öğrencileri 
oluşturdu. 

ETOMÜZE BİR YILDA 40 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI
2017 yılının Mayıs ayında kapılarını ziyaretçilere açan Eskişehir Ticaret ve 

Sanayi Müzesi Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerin akınına uğradı. 

HABER
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ETOMÜZE’YE JAPONYA 
BÜYÜKELÇİSİ MİYAJİMA 

KONUK OLDU

Eskişehir’de bir dizi temas ger-
çekleştiren ve ETO Başkanı 

Metin Güler ile karşılıklı ticareti 
görüşmek için bir araya gelen Ja-
ponya’nın Ankara Büyükelçisi Akio 

Miyajima Eskişehir Ticaret ve Sa-
nayi Müzesi’ni ziyaret etti. Büyü-
kelçi Miyajima’nın ziyaretine ETO 
Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent 
Şarlar, Emre Demir, Meclis Divan 

Katibi Mustafa Çekiç eşlik etti. 
ETOMÜZE’de sergilenen eserler 
hakkında geniş bilgi alan Büyükelçi 
Akio Miyajima, hatıra defterini de 
imzaladı. 

Bir dizi temas için Eskişehir’de 
bulunan Romanya’nın Ankara 

Büyükelçisi Gabriel Sopanda bera-
berindeki heyet ile Eskişehir Ticaret 
ve Sanayi Müzesi’ni ziyaret etti. Bü-
yükelçi Sopanda’nın ziyaretine Es-
kişehir Ticaret Odası Başkanı Metin 
Güler, Romanya Misyon Başkan Yar-
dımcısı Iyonel Dumıtru,  Ekonomik 

İşler Bakan Danışmanı Cornel Dia-
conita ve Tepebaşı Belediye Meclis 
Üyesi Metin Gündoğdu da eşlik etti. 
Ziyarette ETOMÜZE’nin hayata ge-
çirilme süreci hakkında Büyükelçi 
Sopanda’ya bilgi veren ETO Başkanı 
Güler,  müzenin Eskişehir’in 3000 
bin yıllık ekonomi tarihine mercek 
tuttuğunu söyledi. 

ROMANYA BÜYÜKELÇİSİ SOPANDA
ETOMÜZE’Yİ ZİYARET ETTİ
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Eskişehir Ticaret Odası Başkan-
lığı görevine ikinci kez seçilen 

Metin Güler, iş ve siyaset dün-
yası, kamu kurumu, dernek ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
tarafından ziyaret edildi. Tebrik 
ziyaretleri kapsamında, Eskişehir 
Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yılmaz Büyük-
erşen, AK Parti Eskişehir Millet-
vekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur 
Günay, CHP Eskişehir Milletvekili 
Utku Çakırözer, Tepebaşı Beledi-
ye Başkanı Ahmet Ataç, Anadolu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci 
Gündoğan, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Kemal Şenocak ETO’ya, Vali 
Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü 
ve Akın Ağca, İl Jandarma Alay 
Komutanı Uysal Ağaoğlu, Eskişehir 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 
Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Bor-
sası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişe-
hir Sanayi Odası Başkanı Celalettin 
Kesikbaş konuk oldu. AK Parti Ye-
rel Yönetimler Başkan Yardımcısı 

Salih Koca, Belçika Federal Millet-
vekili Veli Yüksel, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Muhammed 
Taha Güven, Tepebaşı Ziraat Odası 
Başkanı Süleyman Buluşan, Sivri-
hisar Eğitim ve Kültür Dayanışma 
Vakfı Naci Şakar, Bozüyük TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Levent ve Meclis Başkanı Mehmet 
Doğantunç,  Mimarlar Odası Es-
kişehir Şubesi Başkanı Serdar Çav-

dar, Teksan Sanayi Sitesi Başkanı 
Ramazan Karamanlı, Türk Kızılayı 
Eskişehir Şubesi Başkanı Yüksel 
Girgin, Eskişehir Bedensel Engelli-
ler Derneği Başkanı Rıdvan Saygı, 
Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Yılmaz Karaca, ESOGÜ 
Genç Girişimciler Kulübü, Eskişe-
hirli sanatçı Mithat Körler, Eskişehir 
Emlak Müşavirleri Derneği, Eskişe-
hir Tanıtım Grubu, Toprak Mahsul-
leri Ofisi Müdürü Ercan Bakırtaş, 
İYİ Parti Eskişehir Teşkilatı, Eskişe-
hir Yöneticiler Derneği, Eskişehir 
Emlak Komisyoncular Odası, Sivr-
ihisar Sosyal Kültür Dayanışma 
Derneği, Eskişehir Tornacılar ve 
Oto Tamirciler Odası Başkanı Ad-
nan Karamanlı, ESGİAD, Eskişehir İl 
Kadın Girişimciler Kurulu, Eskişehir 
Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, 
Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi, 
Eskişehir Servisçiler Odası, Eskişe-
hir Elektrik Mühendisleri Odası, 
İşkur Müdürü Hasan Yoldaş, TSE 
İl Müdürü İsmail Kaynarca, Ticaret 
ve Sanayi İl Müdürü Cemil Kürkçü, 

BAŞKAN GÜLER’E HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETLERİ
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SGK İl Müdürü Vekili İbrahim Kısa, 
MÜSİAD Eskişehir İl Başkanı Ayhan 
Arslan, Eskişehir Baro Başkanı Rıza 
Öztekin, Özel Anadolu Hastanesi 
Başhekimi Levent Bilir, Eskişehir 
Huzur Sevenler ve Destekleyenler 
Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin, 
Türk Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Eskişehir Şube 
Başkanı Hacı Şahin, Eskişehir Ru-
meli İşadamları Derneği Başkanı 
İbrahim Durgut, Kanatlı AVM Yöne-

tim Kurulu Başkanı Mehmet Kanatlı 
ve AVM Müdürü Zehra Kutlu, CHP 
Odunpazarı Belediye Meclis Üye-
leri, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı, 
Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı 
Cafer Onası, Bakkal ve Bayiler Odası 
İsmail Hakkı Ördek, Türk Telekom 
Eskişehir İl Müdürü İlhan Aytekin, 
Samsunlular Derneği Başkanı Veli 
Kartal, Anadolu Üniversitesi Mi-
marlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
Prof. Alper Çabuk, Hacı Bektaş Veli 

Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı 
İsmail Kılıç, Eskişehir Ticaret Odası 
Ortaokulu, Magnesit A.Ş Genel 
Müdürü Ekrem Bulur, ESGAZ Genel 
Müdürü Engin Ataman, Anemon 
Otel Genel Müdürü Ozan Bayar, 
Eskişehir Aşçılar Derneği, Garanti 
Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası, 
Denizbank’ın bölge müdürü ve 
şube müdürleri ETO Başkanı Metin 
Güler’i ziyaret edenler arasındaydı. 
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Eskişehir Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler, şehrimizdeki oda 

ve meslek kuruluşlarının yeni başkan 
ve yönetimlerine tebrik ziyaretleri 
gerçekleştirdi. Tebrik ziyaretlerinde 
ETO meclis divanı ve yönetim kurulun-
dan oluşan heyet de yer aldı. Başkan 
Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı 
Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize 
Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, 
Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer 
Zeydan’ı ziyaret ederek yeni görevler-
inde başarılar diledi. Başkan Güler zi-
yaretlerde Eskişehir Ticaret Odası’nın 
tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine 
hazır olduğunun altını çizerek, şehrin 
geleceği için ortak hareket etmenin 
önemine dikkat çekti.

ETO HEYETİNDEN TEBRİK ZİYARETLERİ
Başkan Güler ve beraberindeki ETO heyeti, şehrimizin iş dünyasının yeni seçilen 

temsilcilerini ziyaret ederek, işbirliği vurgusu yaptı. 



#TAKSANAYAKIŞANI

ATASAY E S PARK AVM
Te l :  (02 2 2) 333 04 00

ATASAY E S K İŞE H İR M E RK E Z
Te l :  (02 2 2) 2 33 88 4 6
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ESKİŞEHİR’İN
KAPAK KONUSU

BİLİNMEYENLERİ
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Şehrimizin
İlkleri

Berl!n-Bağdat dem!ryolu 
yapımı sırasında 1894 
yılında kurulan cer 
atölyeler!, Esk!şeh!r’dek! 
sanay!leşmen!n !lk temel 
taşı sayılıyor

Eskişehir’de sanayinin temeli tam 
116 yıl önce atılmış. Berlin-Bağ-

dat demiryolu yapımı sırasında 
1894 yılında kurulan cer atölyeleri, 
Eskişehir’deki sanayileşmenin ilk 
temel taşı sayılıyor. 1926 yılında ku-
rulan Tayyare Bakım Atölyesi, yani 
bugünün 1. Hava İkmal Bakım Mer-
kezi ise, Cumhuriyet döneminin ilk 
sanayi tesislerinden biri. Bu atölye 
daha sonra, Eskişehir’in sahip ol-
duğu olumlu özellikler nedeniyle 2. 
Dünya Savaşı sonrası Amerika ta-
rafından verilen Marshall Yardım-
ları sonucu geliştirilerek bugünkü 
binlerce kişinin çalıştığı 1. Hava İk-
mal Bakım Merkezine dönüşmüştür. 

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Eski-
şehir’de kurulan işletmeleri o günün 
koşulları altında değerlendirmek, 
bugünkü önemini daha iyi kavrama-
mıza yol açacaktır.  Öncelikle, 1926 
yılında kurulan Tayyare Bakım Atöl-
yesini (1. Hava İkmal Bakım Merke-
zi) ele alalım. Bez ve tahta kullanı-
larak 1926 yılında gerçekleştirilen 
uçak onarımlarının, 90 yılda yerini 
teknolojisi çok farklı jet motorlu 
uçaklara, daha sonra da aviyonik, 
yazılım, test entegrasyon ve benze-
ri faaliyet alanlarında karmaşık sis-
temlere sahip F16, F4 gibi uçakların 
bakım ve onarımını yapan fabrikaya 
bıraktığını görüyoruz. 1926 yılında 
kurulan ve halen Hava İkmal Bakım 
Merkezi olarak faaliyetini sürdüren 
“Tayyare Bakım Atölyesi” Eskişe-
hir’de sanayinin hızlı büyümesinin 
dinamikleridir. Cumhuriyetin ilk 

dönemlerinde devletin kurduğu bu 
ve ilerde değineceğimiz diğer fab-
rikalar, sadece üretimle ekonomiye 
katkıda bulunmadı. Bu fabrikalar 
sosyal tesisleriyle, çalışanlarının 
sosyal yaşamlarıyla da şehirlerde 
sosyal hayatın gelişmesine katkıda 
bulundu.

Bu fabrikalarda yetişen çıraklar, 
ustalar, mühendisler, fabrikalardan 
ayrılarak özel sektörde faaliyet 
göstermeye başlayınca özel sektö-
rün gelişmesinin yolunu açtı.

1926 yılında Eskişehir’in nüfusu  
(kent ve kırsal 154195 kişi) sadece 

Prof. Dr. Erol Kutlu
Anadolu Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 
İktisat Bölümü
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kent nüfusu ise 81556 kişidir. O gü-
nün koşullarında düzenli maaşlı iş 
bulmanın kısıtlı olduğu bir dönem-
de Tayyare Bakım Atölyesi gibi iş-
letmelerde iş bulan kişiler düzenli 
maaşlı bir iş imkânı elde ediyorlar-
dı.  Bu düzenli gelir aynı zamanda 
Eskişehir’e her ay aktarılan ek bir 
satınalma gücüdür. O günün koşul-
larında şehirde oluşan bu ek talep 
yerel esnaf için müthiş bir gelir kay-
nağı oluşturmuştur.. 

1930’lar, Eskişehir sanayiine yeni 
kamu girişimlerinin katıldığı ve 
özel kesimdeki işletmelerin büyü-

melerini sürdürdükleri yıllardır. Bu 
dönemde ilin geleneksel sanayileri 
olan un ve kiremit-tuğla fabrikaları 
kapasitelerini genişleterek, ülke 
çapında belli büyüklüklere ulaşmış-
lardır. Özellikle Eskişehir’in önemli 
hammaddelerinden biri olan kil, ilde 
toprağa dayalı yatırımların yapılma-
sına neden olmuş ve o dönemde bu 
yöndeki yatırımlar artmıştır ve 1927 
yılında Kılıçoğlu Kiremit Fabrikasın-
da üretilen Marsilya tipi kiremit Tür-
kiye’nin ilklerindendir. Bu tarihlerde 
kurulan Eskişehir Şeker Fabrikası 
da ilde şekere dayalı ürünler üreten 
yeni işletmelerin kurulmasına yol 
açmış, bir yandan da bünyesindeki 
makina fabrikasında nitelikli iş gücü 
yetişmesini sağlayarak Eskişehir 
ekonomisine katkıda bulunmuştur. 
Yine burada özellikle vurgulanması 
gereken bu işletmelerin o dönemde 
Eskişehir istihdamına katkılarıdır. 
85 bin civarında bir kent nüfusu-
nun olduğu dönemde yukarıda kro-
nolojisini verdiğimiz işletmelerde 
çalışan yüzlerce kişinin ve bunların 
aileleri, yaratılan gelir gibi bir çok 
unsur, 1930’lu yıllar için gerçekten 
Eskişehir açısından devletin sağla-
dığı imkanlar göz ardı edilemeyecek 
kadar önemlidir. Bu dönemin temel 
bir özelliği ise, genelde sanayi işlet-
melerinin büyük bir kısmının devlet 
kanalıyla yapılmasıdır. Özel sektör 
yeni yeni devlet destekleriyle işlet-
me açma aşamasında iken, önemli 
kamu yatırımlarının Eskişehir’de 
açılması dikkate değerdir. 

Atatürk’ün direktifleriyle, Eskişehir 
Şeker Fabrikası bünyesinde 1938’de 
ilk olarak ispirto üretilmek için alkol 
fabrikası kurulmuştur. İspirtonun 
bugün fazla bir önemi yok, ancak 
1930’lu ve 1940’lı yıllar ve sonrası 
için İspirtoda biraz abartılı olabilir 
ama enerji açısından bir doğal gaz 
ayarında olduğu iddia edilebilir. 
Isınma, aydınlanma, dezenfektan 
gibi birçok işlevi üstlenen ispirto 
zamanın çok önemli bir maddesiydi. 
Zamanla ispirtoya olan talebin gün 
geçtikçe azalması sonrasında etil 
alkol üretimine yönelmiş ve fabrika 
kısa sürede bu alanda kendisini ka-
nıtlamıştır. 

1933 yılında kurulan Şeker Fabrikası 
ve 1938 yılında şeker fabrikası bün-
yesinde kurulan İspirto Fabrikası da 
Tayyare Bakım Atölyesi (1. Hava İk-
mal Bakım Merkezi) gibi günümüzde 
Eskişehir için önemini sürdürmekte 
ve hala kentin önemli istihdam mer-
kezleri olarak binlerce Eskişehirliye 
iş imkânı sunmaya devam etmekte-
dir. Yine1928 yılında devletleştiri-
lip, Türkiye’nin ilkleri arasına giren 
Cer Atölyeleri, bugün TÜLOMSAŞ 
olarak Eskişehir’in diğer önemli 
kamu kuruluşları arasında yer al-
maktadır. Eskişehir’de TÜLOMSAŞ 
çatısı altında 6 büyük fabrika var. 
(1) Lokomotif, (2) Vagon, (3) Motor, 
(4) Elektrik motorları (5), Dişli ta-
kımı ve (6) Döküm fabrikaları. Çelik 
konstrüksiyon, bakım ve yardımcı 
üretim tesisleri ayrı...  Özellikle Bu 
kuruluşların dönemi itibariyle Eski-
şehir insanına sunduğu istihdam ve 

1927 yılında 
üretilen 
Marsilya 

tipi kiremit 
Türkiye’nin 

ilklerindendir 
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Kurtuluş ve Aydınlanma Eskişehir arşiv belgeleriyle - 2009
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bu istihdama bağlı satın alma gücü-
nün yarattığı talep ile talebe bağlı 
olarak esnafa yaratılan gelir zinciri 
çok çok iyi incelendiğinde Eskişehir 
kamu yatırımlarının faydalarından 
yararlanan önemli iller arasında yer 
almaktadır. Bu gün TÜLOMSAŞ’ta 
1800 kişi istihdam edilmektedir.
 
1950’li yıllarda metal sanayi 
(soba ve kuzine) Eskişehir’de 
hızla gelişti (Bu gelişimde 
göçmenlerin katkısı oldukça 
fazladır). Devamında Eskişe-
hir çimento fabrikası ve basma 
fabrikası Eskişehir için önemli 
gelişmelerdi. Sonrasında özel sek-
tör yatırımlarında kayda değer artış 
görülmeye başlandı. Örneğin bugün 
Türkiye’nin önemli kuruluşu olan Eti 
Bisküvi fabrikası 1961 yılında açıldı. 
Bu kronolojik sıralamada bazıları 
Türkiye için bazıları da Eskişehir 
için ilk olarak kurulan işletmelerdir 
ve kuruluşundan günümüze hem 
ülkemize hem de şehrimize değer 
katmış ve katmaya devam etmekte-
dirler. Eskişehir’in ülkemizin önemli 
bir sanayi kentine dönüşmesinin 
mihenk taşlarıdır. 

Eskişehir’de 1960-1980 arası planlı 
kalkınma süreci izleyen Türkiye’de 
birçok il gibi kamusal yatırım alama-
dığı bir dönem geçirmiştir. Özellikle 
Dünya Ekonomisinde yaşanan pet-
rol krizleri ve bunun ekonomik kriz 
olarak Türkiye’ye yansımasına bağlı 
olarak geçen 20 yıla yakın zor bir 
süreç sonrası, özellikle 1980 sonrası 
sanayileşme stratejisini değiştiren 

Türkiye’ye en hızlı ayak uyduran şe-
hirlerden ilki yine Eskişehir olmuş-
tur. Bu dönemde Eskişehir’in aldığı 
en kayda değer özel yatırımın Arçe-
lik olduğunu da belirtmek gerekir.

1980 sonrası Türkiye’nin temel kal-
kınma stratejisi İhracata Dayalı 
Kalkınmadır. Yani dışa dönük kal-
kınma modeli benimsenmiştir. İthal 
İkameci Kalkınma Stratejisi terke-
dilmiştir. Bu dönemde daha çok iç 
talebin karşılanmasından çok dışa 
yönelik üretim teşvik edilmiştir. İşte 
bu aşamada Eskişehir hem pazara 
yakınlık, hem altyapı hem de ulaşım 
avantajlarını değerlendirerek sana-
yileşmesini benimsenen kalkınma 

modeline adapte etmeyi başar-
mıştır. Bunun da ödülü olarak 

önemli yatırımlar Eskişehir’e 
gelmiştir. Beyaz eşya, toprak 
sanayi, makine ve metal, hazır 
giyim sanayilerinde hızlı bir 
gelişim yaşandı.  İnönü ilçe-

mize Koç Holding Kamyon ve 
Aktarma Organları Fabrikasını 

açtı. TUSAŞ Uçak Motor Fabrika-
sı kuruldu. 1990’lı yıllarda Alp Hava-

cılık ve Paşabahçe fabrikalarını açtı. 
Bu işletmelerin üretimlerinin büyük 
bir oranının dışarıya ihraç edildiği 
göz ardı edilmemelidir.

Bu süreçte, yerli yatırımcılardan 
Sarar, Kanatlı ve Kılıçoğlu grupları 
yatırımlarını büyüttü. Eskişehir’de 
bugün 600’e yakın küçüklü büyüklü 
işletme’de yaklaşık 40000 kişilik 
bir istihdam yaratılıyor. İmalat sa-
nayinde böyle bir rakam önemlidir 
ve kente yarattığı satın alma gücü 
birçok gelirin oluşumu ve yatırım-
ların kaynağını oluşturduğu bilin-
mektedir. Bu açıdan temelleri cum-
huriyete dayanan işletmelerimiz 
ve onların yarattığı dışsallıklarla 
kurulan diğer kamu ve özel işlet-
meler şehrimiz için çok önemli de-
ğerlerdir. Bu değerlerin yaşatılması 
için bu işletmelerin ürünlerinin de 
sahiplenilmesi Eskişehirlilerin gö-
revi olmalıdır.

Eskişehir 
hem pazara 

yakınlık, hem 
altyapı hem de 

ulaşım avantajlarını 
değerlendirdi
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Bulunduğu coğrafi konum itibarıy-
la ticaret yollarının kesişme nok-

tasında olan Eskişehir, tarihin hemen 
her döneminde ilkleri yaşayan ve ya-
pan kent olmuştur. Çok daha gerilere 
gitmeden Osmanlı’dan günümüze bu 
süreçte ortaya çıkan önemli gelişme-
lerden bazılarını hatırlatmak isterim. 

İlk Hutbe, İlk Vergi, İlk Kanun

Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını ve 
kuruluşunu simgeleyen Osman Bey’in 
kendi adına okutturduğu ilk Hutbe 
Karacaşehir’ deki camii de okunmuş-
tur. Devlet bu süreçten sonra, Kara-
caşehir’deki kurulu olan pazaryerine 
de ilk vergi uygulamasını getirmiştir. 
Böylece yeni kurulan devlet ilk ka-
nunu da Karacaşehir/Eskişehir’de 
çıkarmıştır.

Haydarpaşa’dan Sonra En 
Güzel İstasyon

Haydarpaşa-Eskişehir arasında de-
miryolu 18 Haziran 1892’de işletme-
ye açılmıştır. Bu dönemde Eskişehir 
İstasyonu, İstanbul ile Eskişehir 
arasında var olan istasyonların Hay-

darpaşa’dan sonra en gelişmişi ve 
büyüğüdür. 1895 yılına gelindiğinde 
çevresinde yer alan bugünkü Ankara, 
Konya, Kütahya ve Karahisar(Afyon) 
gibi merkezlerden çok daha gelişmiş, 
düzenli ve işlek bir şehirdir. 

Kolera Salgını ve Karantina 
Uygulaması

Nüfus artışı, sağlıksız koşullar, halkın 
korunma tedbirlerine dikkat etme-
mesi nedeniyle, 1893 yılında bütün 
ülkede görülen kolera salgını Eski-

Metin Güler
Eskişehir Ticaret Odası
Başkanı

Haydarpaşa-Esk!şeh!r 
arasında dem!ryolu 
18 Haz!ran 1892’de 
!şletmeye açılmıştır. 
Bu dönemde Esk!şeh!r 
İstasyonu, İstanbul 
!le Esk!şeh!r arasında 
var olan !stasyonların 
Haydarpaşa’dan 
sonra en gel!şm!ş! ve 
büyüğüdür 

Demografik 
değişimin 
asıl nedeni 

1828-29 
Osmanlı-Rus 
Savaşı’ndan 

itibaren 
Kafkaslar ve 
Balkanlardan 

gelen göçlerdir 

Eskişehir’in ilk istasyon binası
Bir Zamanlar Eskişehir / Perihan Sarıöz - 1997
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şehir’de de kendini hissettirmiştir. 
Eskişehir’e tayin edilen Bronkovski 
Paşa ve Dr. Rasim Efendi hastalığı 
tedavi ve halkı bilinçlendirmek için 
yoğun çaba sarfetmişler, ancak 
başarılı olamamışlardır. Hastalık 
nedeniyle ölü sayısının artması ve 
salgının engellenememesi üzeri-
ne İstanbul Hükümeti tarafından 
Eskişehir’e küçük çaplı karantina 
uygulanmaya başlanmıştır. İlk aşa-
mada Eskişehir’e yapılan posta ve 
tren seferleri durdurulmuş, sonra 
kente giriş ve çıkışlar kontrollü bir 
hale getirilmiştir. Benzer bir kolera 
salgını da Dünya Savaşı yıllarında 
da yaşanmış ve bu süreçte sadece 
kent merkezi değil Sivrihisar ve köy-
leri de etkilenmiştir.

Göçmenlerin Oluşturduğu 
Mahalle ve Köyler

Eskişehir’in demografik yapısı 1831 
tarihli ilk nüfus sayımından itibaren 
sürekli değişmiştir. Bu süreç, hem 
nüfusun sayısal mevcudunda artış, 
hem de nüfusun bileşenleri açısın-
dan etnik ve kültürel farklılaşma 
şeklinde olmuştur. Demografik de-
ğişimin asıl nedeni 1828-29 Osman-
lı-Rus Savaşı’ndan itibaren Kafkas-
lar ve Balkanlardan gelen göçlerdir. 
Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Tuna 
Boylarında yaşayan Tatar Kabileleri 
Çifteler çiftliğine yerleştirilmişler-
dir. Kırım Savaşı sonrası Tatar ve 
Çerkez göçü yoğunluk kazanmış ve 
Eskişehir’de yeni yerleşim alanları 
açılmıştır. Bu dönemde gelen Kırım 
göçmenleri; Karaçoban, Gökçeoğlu, 
Çardakbaşı, Aksaklı, Arapkuyusu, 
Kalkanlı, İkipınar köylerine yerleşti-
rilirken, Çerkezler Akpınar, Çerkez 
Kartal, Çerkez Çukurhisar, Feyzia-
bat, Hüsnüabat, İmişehir, Musaözü, 
Nemli, Gökçekısık, Oklubalı köy-
lerinde iskan edilmiştir. Eskişehir 
buna benzer başka bir göç dalgasını 
da 93 Harbinden(1877-78 Osman-
lı-Rus Savaşı) sonra yaşamıştır. 
Ancak bu da son olmamış, bundan 
sonra da bölgeye göçler sonucu 
yerleştirilenler olmuştur. İhsaniye 
ve Akçaalan mahalleleri, Kızılinler, 

Hamidiye, Bağçiçek, Ağaçpınarı, 
Taşköprü,  Selimiye köyleri Rumeli 
göçmenlerince kurulmuştur. 
Eskişehir’e yönelen göç akımının 
Kurtuluş Savaşı ve sonrasında da 
devam ettiği görülmüştür. Bu ka-
dar yüksek oranda göç almasına 
rağmen, nüfusunda büyük artışlar 
görülmemesinin temel nedeni ise, 
büyük kentlere göç vermesidir.

Mihalıçcık ve Sivrhisar’ın 
Eskişehir’e bağlanması

Birinci Dünya Savaşı yıllarında bir 
sancak merkezi’ne dönüştürülmesi 
planlanan Eskişehir’e Ankara vila-
yeti sınırları içerisinde bulunan 1 
Nahiye ve 65 Köyüyle Mihalıçcık ve 
2 Nahiye ve 96 Köyüyle Sivrihisar’ın 
bağlanması kararlaştırılmıştır. An-
kara vilayeti bu duruma itiraz etse 
de Hükümet bu itirazları dikkate 
almamıştır.

Padişahın ve Hükümetin 
geçici olarak İstanbul’dan 

Eskişehir’e taşınması

Birinci Dünya Savaşı’nın Çanakkale 
Muharebeleri sırasında İtilaf Dev-
letleri’nin Çanakkale boğazlarını ge-
çip, İstanbul’u işgal etme olasılığına 
karşı, Padişahın ve Hükümetin ge-
çici olarak İstanbul’dan Eskişehir’e 
taşınması düşünülmüştür. Padişah 
ve yakın çevresi için uygun yerler 
bulmak için saraydan bazı görevli-
ler Eskişehir’e gönderildi. Burada 
uygun konutlar hazırlandı. Ancak 
Çanakkale Savaşı’nın kazanılması 
üzerine bu girişime gerek kalmadı.

17 Mayıs 1919: Odunpazarı 
Meydanı’nda İşgalleri 

Protesto Mitingi

 15 Mayıs 1919’da İzmir’in yunanlı-
lar tarafından işgali tüm yurtta de-
rin bir üzüntü yaratmış ülkenin bir 
çok bölgesinde işgalleri protesto 
mitingleri yapılmıştır. Eskişehir’de 
de 17 Mayıs 1919’da Odunpazarı 
Meydanı’nda yaklaşık on bin kişinin 
katıldığı bir miting gerçekleştiril-

miştir. Mitingden sonra matem işa-
reti olarak yirmi dört saat dükkanlar 
kapatılmış, gerekli yerlere protesto 
telgrafları çekilmiştir.

Eskişehir’den Hatice ve 
Azize isimli iki Kadının 

İşgalleri Protesto Telgrafı

Mustafa Kemal Paşa’nın Havza Ge-
nelgesi(28 Mayıs 1919) sonrasında 
tüm yurtta işgalleri protesto miting-
leri ve ilgili yerlere telgraflar çekil-
mesinde yoğun artış gözlenmiştir. 
Bu süreçte Eskişehir’den çekilen bir 
telgraf ayrı bir öneme sahiptir. Nite-
kim bu telgraf tüm Eskişehirli kadın-
lar adına Hatice ve Azize adli iki ka-
dın tarafından çekilmiştir. Telgrafta 
Urfa, Antep ve Maraş gibi illerin 
işgaliyle birlikte İzmir’in de Yunanlı-
larca işgalinin halkı büyük bir üzüntü 
içinde bıraktığını belirterek durumu 
padişahın bilgisine sunmuşlardır. 
Hatice ve Azize hanımların yaptık-
ları, dönemin şartları içerisinde çok 
önemlidir. Bu vatansever kadınlar, 
kadını erkeğe bağımlılığı, tutsaklığı 
ve genelleşmiş yaygın bir itaatin 
devam ettiği bir süreçte , belki de o 
kaotik dönemde belki de bir çok er-
keğin dahi cesaret edemeyeceği bir 
işi Eskişehirli kadınlar adına kendi 
isimlerini de çekinmeden yazarak 
gerçekleştirmiştir.

 Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve 
yaşlısıyla Eskişehir’deki bu bilinç ve 
işgallere olan tepki kurtuluşa olan 
umudu artırmış ve Kuvayı Milliye’nin 
oluşturulmasına zemin hazırlamış-
tır.

Milli Mücadele’nin İlk 
Faili Meçhulü: Eskişehir 
Mutasarrıfı Hilmi Bey’in 

Öldürülmesi

Milli Mücadele sürecinde Anado-
lu’daki birçok kentin yöneticisi Ku-
vayı Milliye ile İstanbul Hükümeti 
arasında kaldı. Büyük bir kısmı çok 
kısa sürede var olan durumu kav-
rayıp Millicilerin yanına geçerken, 
çok azı İstanbul yanlısı tutumunu Eskişehir’in ilk istasyon binası

Bir Zamanlar Eskişehir / Perihan Sarıöz - 1997
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son ana kadar sürdürdü. Bunlardan 
biri de Eskişehir Mutasarrıfı Hilmi 
Bey’di. Dördüncü Damat Ferit Ka-
binesi döneminde Eskişehir’e Mu-
tasarrıf atanan Hilmi Bey, ateşli bir 
Kuvayı Milliye muhalifiydi. Mondros 
Mütarekesi sonrasında İngilizler de-
miryolu hattı güzergâhını işgale baş-
layınca, Eskişehir’de stratejik önemi 
nedeniyle işgal edildi. Mutasarrıf 
Hilmi Bey, bu süreçte gerek kentte 
yeni kurulmaya çalışılan 5. Kolordu 
ve onun komutanı Kiraz Hamdi Pasa, 
gerekse bölgedeki İtilaf Kuvvetleri 
komutanı ile Kuvayı Milliye’ye karşı 
işbirliği yaptı. Kentteki Kuvayı Milli-
ye örgütlenmesini engelleyebilmek 
için yetkisini aşarak sıkıyönetim 
bile ilan eden Mutasarrıf Hilmi Bey, 
4 Ekim 1919’da öğle yemeği için evi-
ne giderken öldürüldü. Hükümet 
olayın soruşturulması için Adliye ve 
Mülkiye Müfettişleri görevlendirdi. 
Bölgedeki Kuvayı Milliye Komutan-
lığı ve Heyet-i Temsiliye de var olan 
durumu eleştirdi. Ancak, yapılan 
araştırmalara rağmen cinayetin faili 
belirlenemedi. 

Sivas Kongresi’nin Maddi 
Yükü Büyük Oranda 

Eskişehir Delegelerince 
Karşılandı

Eskişehir adına Sivas’a giden bu de-
legelerden Bayraktarzade Hüseyin 
Bey 10 Eylül l335/1919 Çarşamba 
günü, Sivas Kongresi’nin yedinci 
genel toplantısının ikinci celsesinde 
bütçe ve para sorunu görüşülürken 
söz alarak: “ Hüseyin Bey (Eskişehir) 
- Efendim beyânname ve nizamna-
memizin masarif-i tab’iyesine me-
dar olmak üzere iki yüz lira takdim 
ediyorum, lütfen kabulünü rica ede-
rim. (parayı Reis Paşa’ya takdim etti 
ve alkışlarla kabul edildi).

Kongre kararlarının basım masraf-
ları için bağışlanan 200 Lira diğer 
delegeler tarafından da takdirle 
karşılandı. Yine aynı Hüseyin Bey, 
11 Eylül 1335/1919 Perşembe günü 
sekizinci genel toplantı da bütçe 
sorunu görüşülürken, ekonomik bir 
sıkıntı anında büyük bir maddi des-

tek de bulundu. Bu Mustafa Kemal 
Paşa ve Rauf Bey’in yaptığı nakdi 
bağışlar dışında, Eskişehir delege-
si Bayraktarzade Hüseyin Bey’in, 
Heyet-i Temsiliye’nin resmi mas-
raflarında kullanılmak üzere bağış-
ladığı bu 1000 Lira; olağanüstü bir 
dönemde, oldukça güç şartlar ve 
maddi olanaksızlıklar içinde topla-
nan Sivas Kongresi’nin masraflarını 
büyük ölçüde karşıladı.

Eskişehir adının Ensariye 
(Yardım Eden) Olarak 
Değiştirilmesi Teklifi

İkinci İnönü Muharebesi’nin kazanıl-
masından sonra, 2 Nisan 1337/1921 
tarihinde Antalya Milletvekili Rasih 
Efendi Büyük Millet Meclisi Baş-
kanlığına “ Eskişehir adının Ensari-
ye olarak değiştirilmesi” şeklinde 
bir kanun teklifi sunmuştur. BBM ye 
sunduğu dilekçede Rasih Efendi, “… 
Eskişehir’in Milli Mücadele’nin baş-
langıcında İngiliz işgal kuvvetlerine 
gösterdiği direnç, sonrasında Yu-
nanlılarla yapılan mücadelede mali 
ve bedenen yaptıkları yardımlar ve 
hizmetler nedeniyle, Eskişehir Li-
vası ahalisi asrımızda  İslamın Ensa-
rı niteliğine uygun bir haleti ruhiye 
göstermişlerdir. Bu nedenle Eski-
şehir adının bir tarihi hatıra olarak 
Ensariye olarak değiştirilmesinin 
kabulünü arz ederim…” diyerek aynı 
günkü oturumda acele görüşülmesi-
ni teklif etmiştir.

Ancak bu teklife Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi Efendi şu cevabı ver-
miştir: 
“… Eskişehir hakkında gösterdiği-
niz teveccühe Eskişehir milletvekili 
ve bir Eskişehirli olarak teşekkür 
ederim. Eskişehir adı ilelebet tarih-
te altın kalemle yazılmıştır ve böyle 
devam edecektir. Eskişehir’in adının 
böyle altın kalemle yazılmasını ve 
bu şekilde devamını bendeniz arzu 
ediyorum. Eğer arkadaşım takrirle-
rini geri alırsa teşekkürlerimi mem-
leketim namına arz ederim…” 
Bu teklifin geri alınması ile Eskişe-
hir ismi korunmuştur.  

Eskişehir’de Sıtma Mücadelesi ve 
Bataklıları Kurutma Çalışmaları 
Cumhuriyet döneminde Eskişe-
hir’de gerçekleştirilen önemli işler-
den biri de, büyük sıtma salgınlarına 
yol açan Bataklıkların kurutulması-
dır. Dönem içindeki bataklılar şun-
lardır: Çifteler civarında Kurdini, 
Kumarcı Adası Bataklıları ile 20 kilo-
metre uzunluğunda Alikan Bataklı-
ları; Beylikahır gölleri ile bu bölgede 
dağınık vaziyetteki göletler, Şehir 
merkezi ve civarında İnönü Sarısu-
yu üzerinde Sazova ve Sakarya Sa-
rısuyu üzerindeki çeşitli bataklıklar. 
Bunlardan, Kurdini ve Kumarcı Ada-
sı bataklılarından 1200 hektarlık 
arazi ile 300 hektar genişlikteki 
Beylikahır göleti de kurutulmuştur.

Aziziye Pınarbaşı suyunun oluştur-
duğu bataklık uzunluğu 3500metre, 
genişliği 3 metre, derinliği 70cm 
olan bir kanal inşa edilerek arazi ıs-
lah edilmiştir.

Islah edilen bir başka arazi Kumarcı 
bataklığıdır. Buraya yapılan kumarcı 
kanalı 20.000 dönüm araziyi su al-
tından kurtarmıştır. Kurtarılan köy-
ler ise şunlardır; Sait Halim Paşa, 
Abbas Halim Paşa, Mamure, Belpı-
narı, Eminekin, Körhasan, Çifteler. 
Daha önce bu yörelerde Sıtma % 80 
- % 90’lar civarındayken, bataklıkla-
rın kurutulmasıyla % 10’lar civarına 
indirilmiştir.

1933 yılında yapılan Gerenli, Kör 
Hasan Kanalı ile 10 000 dönümlük 
arazi su altından, Gerenli, Kör Ha-
san, Amak, Yaralı köyleri sıtmanın 
kahrından kurtarılmıştır. Osmaniye, 
Karakamış, Bağçiçek, İnönü, Yaralı, 
Türkmen Mecidiye, Sarıköy kanalla-
rı da binlerce dönümlük araziyi ıslah 
etmiş, çevresinde bulunan köyleri 
sıtmanın şiddetli saldırısından ko-
rumuştur.

1935 yılında Çukurhisar ile Eskişehir 
arasında yer alan ve İstanbul demir-
yolu ile İnönü şosesi arasındaki 4 
000 dönümlük bir sahayı kaplayan 
Sazova Bataklığının kurutulmasına 
girişilmiştir.
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Bataklıkların kurutulmasıyla Eski-
şehir’de sıtma hastalığı kader ol-
maktan çıkarılmıştır.

Eskişehir’in Unutulan 
Çarşıları

Çarşı, satıcıların mallarını satmak, 
tüketicilerin ise ihtiyaçlarını karşı-
lamak için geldikleri genellikle şehir 
merkezlerine kurulan alışveriş me-
kanlarıdır. Osmanlı’nın son dönem-
leri ve erken Cumhuriyet dönemle-
rinde Eskişehir’de aynı işleri yapan 
esnafların bir arada oldukları çar-
şılar vardır. Bu gün adları ve yerleri 
unutulmuş olan çarşılar şunlardır:

Haffaflar(Ayakkabıcılar) Çarşısı,  
Uzun Çarşı,
Mermer Çarşısı,   
Demirciler Çarşısı,
Keçeciler Çarşısı,   
Debbağhane Çarşısı,
Mısır Çarşısı,   
Mobilyacılar Çarşısı,
Manifaturacılar Çarşısı,    
Kuyumcular Çarşısı.

Eskişehir’de Yapılan İlk 
Eğitim Ucağı : MMV-I

1925 yılında Eskişehir’de Hava Oku-
lu kurulmuştur. 1928 yılından iti-

baren de, havacılığın diğer ihtisas 
branşlarına ait elemanlar ihtiyaç du-
yuldukça birer birer kurulan okullar-
da yetiştirilmeye başlandı ve bunlar 
Eskişehir’de toplandı. Aynı yıl ast-
subaylardan da pilot yetiştirilme-
ye başlandı. 1930 yılında Fransa’da 
eğitimlerini tamamlayan ilk uçak 
mühendislerimiz yurda dönmeye 
başlamıştır. Bunların içinde uçak 
gövde yapımı ile ilgilenen Selahattin 
Reşit (Alan) bey Eskişehir Tayyare 
Fabrikasında işe başlamıştır. Ancak 
o zamanki kadrolarda uçak gövde 
teknisyenlerine, aerodinamikçile-
re, statikçilere, uçak ressamlarına, 
imalat metod mühendislerine yer 
verilmemiştir. Gerekli aerodinamik 
nitelikleri test edecek rüzgar tüneli 
de yoktur. Selahattin Bey Türkiye’de 
uçak yapabileceğini ispatlamak için 
ortaya atılır. Selahattin Alan Eski-
şehir Tayyare Fabrikasında görevli 
bulunduğu sırada kendi inisiyatifi 
ile MMV-I (Müdafaa-i Milliye Veka-
leti-I) kodlu eğitim ve keşif uçağı 
projesini hazırlar. Fabrikanın ma-
rangoz atölyesi usta başlarından 
Mehmet ile birlikte küçük bir ima-
lat ekibi kurup prototip imalatına 
başlar. Yapılan eğitim uçağı MMV-I 
olarak adlandırılmıştır. Uçak yapılan 
denemelerde başarılı manevralar 
gerçekleştirmiştir. Havada 2,5 saat 

kalan ve 220 km/saat hıza ulaşan 
iki kişilik uçağın uçuş tecrübeleri 
1932 ekim ayında başarı ile sonuç-
lanmıştır. Ancak Milli Müdafaa 
Vekaletinden gerekli destek görül-
mediğinden prototip olarak kalmış, 
Selahattin Bey’de Eskişehir Tayyare 
Fabrikasından istifa ederek ayrıl-
mak zorunda kalmıştır.

Eskişehir’de Simens 
Telefon, Telsiz, Telgraf 

Fabrikası

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (Milli 
Müdafaa Vekaleti’nden) 18 Haziran 
1931 tarihinde Başbakanlığa (Başve-
kalete) gönderilen yazıdan anlaşıldı-
ğına göre; Telefon, Telgraf, Telsiz ve 
buna benzer makineleri üretmek 
üzere Simens Şirketi tarafından 
Eskişehir’de kurulan fabrikanın iş-
sizlik nedeniyle üretimin durdurul-
masına ve tesisatın sökülerek yurt 
dışına çıkarılmasına şirketçe karar 
verilmiştir. Bu durum üzerine Milli 
Savunma Bakanlığı, belirtilen tarih 
ve 1955/877 numaralı yazıyla bunun 
ordu namına satın alınıp, ordu ihti-
yaçlarının karşılanmasında kulla-
nılması önerilmiştir. Ayrıca yazının 
devamında işletilmeye hazır bu fab-
rikanın sökülmesine izin verilmeye-
rek, Ordu namına alınmasının Genel-
kurmay tarafından da talep edildiği 
bildirilmiştir. Hatta fabrikanın fen 
memurları ve konunun uzmanları 
tarafından incelenerek alınan ra-
pora göre memleket ve ordumuzun 
çok ihtiyaç duyduğu bu fabrikanın 
uygun şartlarla ve 100 000 lira gibi 
maliyet fiyatından çok daha ucuza 
alınabileceği belirtilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bu ta-
lebi, Bakanlar Kurulu’nun 9 Temmuz 
1931 tarihli toplantısında 100 lira 
karşılığında belirlenen şartlarda 
alınması onaylanmış, Alınan karar, 
Bakanlar Kurulu üyeleri ve Cumhur-
başkanı Mustafa Kemal’in imzasıyla 
yayınlanmıştır.

Hamamyolu Caddesi’nde Manifaturacılar Çarşısı ve Pazaryeri
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Osmanlı Hükümet!, 
dünyada dem!ryolu 
g!r!ş!m!n!n artmasıyla, 
Haydarpaşa’yı Bağdat’a 
bağlamayı, dolayısı 
!le H!nd!stan’ı Avrupa 
!le b!rleşt!recek olan 
hattın İstanbul’dan 
geç!r!lmes!n! 
planlamıştır

Cer Atelyeleri XVIII. yüzyılın ikinci yarısında İn-
giltere’de ortaya çıkan Sanayi 

Devrimi, iktisatçı-düşünür J. Sc-
humpeter’in yeni teknolojik keşif-
lerin yarattığı etkiler bağlamında 
söylediği gerçeği doğruluyor, ”yara-
tıcı yıkıcılık” yapıyordu. İngiltere’de 
buhar gücünün makineye uyarlan-
masının ardından meydana gelen 
Sanayi Devrimi, 1815’den sonra batı 
devletlerinde büyük bir heyecanla 
art arda buluş ve icatların yapıldığı 
yeni bir dönem başlatmıştır. Böy-
lece sanayileşen ülkelerde kısa za-
manda çok ve ucuz mâmul madde 
üretilmiştir. Ancak Osmanlı Devleti 
bu gelişime ayak uydurmakta çok 
gecikmiş ve daha çok ipekli, pamuk-
lu ve yünlü dokumayla yapılan sana-
yi işlerinin takibi lonca adı verilen 
kurumca izlenmiştir. Lonca, nerede 
hangi iş koluna ne kadar ihtiyaç var, 
satılan malların kalitesi, miktarı ve 
fiyatının ne olacağı gibi konularda 
belirleyici rol oynayan bir esnaf ko-
ludur. Bu sektörde Osmanlı lonca-
larının modern imalat tekniklerini 
benimsemekteki isteksizlikleri ve 
bunu  becerememeleri, Osmanlı’nın 
tek taraflı olarak korumacı gümrük 
vergisi engelleri koymasına engel 
olan kapitülasyon tarzı anlaşmalar-
la daha da ağırlaşmıştır.

Osmanlı Hükümeti, dünyada de-
miryolu girişiminin artmasıyla, 
Haydarpaşa’yı Bağdat’a bağlama-
yı, dolayısı ile Hindistan’ı Avrupa 
ile birleştirecek olan hattın İstan-
bul’dan geçirilmesini planlamıştır. 
Bu süreçte özellikle Almanya’nın 
büyük devletlerarasında yer almak, 
Osmanlı toprakları üzerinde demir-
yolu inşa ederek nüfuz kurmak dü-
şüncesi de etkili olmuştur.

 XIX. yüzyıl sonlarında 1886 yılı için-
de bu çerçevede, Anadolu-Bağdat 
hattının Marmara Denizi havzasına 
isabet eden Haydarpaşa-İzmit kıs-
mı inşa edilerek hizmete açılır.
8 Ekim 1888 tarihli fermanla bu hat-
tın İzmit-Ankara kısmının inşaat ve 
işletme imtiyazı Anadolu Osmanlı 
Şimendifer Kumpanyası’na verilir.15 

Şubat 1893 tarihinde aldığı diğer bir 
imtiyazla Alman sermayesi ile kuru-
lan aynı kumpanya Eskişehir-Konya, 
Alayunt-Kütahya kısımlarını inşa 
ederek işletmeye açar. 31 Ağustos 
1893 yılında Eskişehir’den Konya’ya 
doğru başlayan inşaat, 29 Temmuz 
1896 yılında Konya’ya varır.

Yüzyılın başında tarım alanında 
Eskişehir ve çevresinde önemli 
bir gelişme kaydedilmiş olmasına 
rağmen sanayinin varlığından söz 
etmek olanaksızdır. Henüz ne de-
ğirmenler un fabrikasına ne de tuğla 
harmanları kiremit fabrikasına dö-
nüşmemişti . Lületaşı çıkarılması, 
işlenmesi ve pazara sunulması da 
aile işletmesi olmaktan öte gide-
memişti. İhracat ise büyük tüccarın 
elinde idi.

1894 yılında bu çalışmalar sırasında 
Almanlar tarafından Anadolu-Bağ-
dat demiryolu ile ilgili olarak buharlı 
lokomotif ve vagon tamiri ihtiyacını 
karşılamak üzere Eskişehir’de Ana-
dolu-Osmanlı Kumpanyası adı veri-
len küçük bir atölye kurulur.

1919’da Anadolu’nun işgali sırasın-
da İngilizlerin eline geçen Anado-
lu-Osmanlı Kumpanyası 20 Mart 
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1920’de Kuvayı–Milliye tarafından 
geri alınır ve adı Eskişehir Cer Atöl-
yesi olarak değiştirilen küçük atölye 
ulusal güçlerin elinde işgal orduları-
na karşı büyük bir koz olur. Çünkü o 
kaotik günlerde Cer Atölyesi, savaş 
malzemelerinin tamir ve bakımını 
üstlendi. Batı Cephesi Komutanı İs-
met Paşa yaşanan gelişmeleri şöy-
le anlatmakta: “Elimizde yedi adet 
15’lik top vardı. Bunları muhtelif de-
polarda terk edilmiş olarak bulduk. 
Lakin işe yaramadan, sadece boru 
olarak duruyorlardı çünkü kamaları 
alınmıştı. Eskişehir Cer atelyesinde 
kamaları yapıldı. Sakarya Meydan 
Muharebesi ve Büyük Taaruzda 
kullanıldı...’ İsmet Paşa’nın eksik 
bıraktıklarıdetayları Eskişehir Cer 
Atelyesi ustlarından   

Ahmet Akar tamamlıyor; .... İmalat-ı 
Harbiye (Askeri Fabrikalar) den iki 
genç subay geldi, torbalarından işçi 
tulumlarını çıkardılar ve şahmerda-
nın başına geçtiler....’ Ve, vagon aks-
ları bu şahmerdanla dövülür, sonra 
torna tezgahında oyulur, böylece ka-
malar üretilir, kamalar toplara takılır 
ve Eskişehir ovasında ilk denemeler 
yapılır. Ahmet Akar, denemenin so-
nucunu o günlerin heyecanıyla şöyle 
açıklar; ‘Eskişehir ovasında top sal-
voları yankılanırken gözyaşlarımız 
sel gibi aktı, mükafatımız sevinç 
gözyaşları oldu’. İş yoluna girer, top 
kamaları için seri üretime geçilir. 
Ancak ilerleyen Yunan kuvvetleri 
20 Temmuz 1921’de Eskişehir’e girer, 

Eskişehir Cer Atelyesi bir kez daha 
yabancı ellere geçer. Ama o şahmer-
dan, torna tezgahları, vagon aksları 
ve tabii ustalar çoktan Ankara’nın 
yolunu tutmuşlardır. Onlara atelye 
diye Ankara’da Süvari kışlasında 
yer gösterilir. İlk iş ahırlardaki at 
pisliklerinin temizlenip yerlerin 
düzeltilmesi olur. Ardından itinayla 
şahmerdan, torna tezgahları ve di-
ğer alet edevat yerleştirilir. Ve Ka-
pıya elle yazılmış bir tabela asarlar: 
‘Eskişehir Cer Atelyesi’. 

20 Temmuz 1920’de Yunanlıların 
eline geçen Atölye, 2 Eylül 1922’de 
bir daha el değiştirmemek üzere 
geri alınır ve yeni Türkiye’de çağdaş 
teknolojiye girişin başlangıcı olarak, 
tarıma dayalı ekonomiden teknolo-
jiye dayalı ekonomiye doğru ilk 
adımın atılmasını sağlar.

  Cer Atelyeleri, 
yurdu demir 

ağlarla örmek 
yolundaki 

büyük çabanın 
başaktörlerinden 

olur 
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Eskişehir Cer Atelyesi, Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
(TCDD) Genel Müdürlüğü’ne bağla-
nır ve genç Cumhuriyetin en büyük 
atılımı için çalışmaya başlar. Yurdu 
demirağlarla örmek yolundaki bü-
yük çabanın başaktörlerinden olur. 
Zaten Cumhuriyet yönetimlerinin 
en büyük özlemi demiryollarına 
kavuşmaktır. 1924’ün Mart ayında 
konuşan Reisi Cumhur Mustafa 
Kemal Paşa, şu sözleriyle açığa 
vurmuştur. 
 “ Memlekette her vasıta ile bir karış 
fazla şimendifer vücuda getirmek, 
fakat vaziyet her ne olursa olsun bir 

gün geri kalmamak düsturu (ilkesi) 
milletin hakiki ihtiyacına mutabık 
tır (uygundur). 

Bu amaca ulaşmada Cer Atölyesi de 
önemli bir işlev üstlenmiştir. Yeni 
ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusun-
da 1925’te 500 dönüme ulaşan bir 
arsa üzerinde ard arda atölyeler ku-
rulmaya başlanır. Vagon ve özellikle 
lokomotif montajı yapacak ‘montaj-
hane’, buharlı lokomotifl er için ka-
zan üretecek ‘kazanhane’, dişli ve te-
kerlek üretimi için ‘çarkhane’, köprü, 
makas, kantar, yol güvenliği için araç 
gereç üretecek atölyeler, hepsi iki 

yıl içinde kurulur ve faaliyete geçer. 
Ayrıca bir de Çırak Mektebi oluştu-
rularak bu geniş teşkilat içerisinde 
yerini alır. Kurulan Cer Atölyesi çok 
sayıda Eskişehirliye iş alanı açmış, 
buradan yetişen gençler daha sonra 
yeni kurulan fabrikalarda yetişmiş 
eleman olarak çalışmışlardır.

Bu tesisi önemli kılan diğer bir özel-
liği de Cumhuriyet’in ilk ve uzun bir 
dönem tek ağır sanayi kuruluşu ol-
masıdır. O yıllarda ortaokul ve lise 
kitaplarında Eskişehir Cer Atelyesi 
için ağır sanayi tesisimiz ifadesi kul-
lanılmaktadır.

1930’un 30 Ağustos’unda Sivas’a 
ulaşan demiryolunun önünde konu-
şan Başvekil İsmet Paşa’nın sözleri 
ise Mustafa Kemal Paşa’nın ki ile 
aynıdır: “Bana Şimendifer de esas 
politikamın ne olacağını sordukları 
zaman ‘ bir karış fazla şimendifer 
demiştim. Bence şimendifer poli-
tikası her şeyden evvel yeni inşaa 
politikası idi.” 

Bu yıllarda Anadolu demiryolu ağı 
doğu-batı ve kuzey-güney eksenin-
de örülürken kurtuluş savaşından 
bir harabe olarak çıkmış Eskişe-
hir’de Cer Atelyesi odaklı sosyal ve 
kültürel bir değişim yaşanmaktadır. 
Demirspor kulübü kurulmuş, çalı-
şanların aileleri bisiklet, voleybol, 
güreş, futbol, eskrim, tenis gibi 
sporlarla tanışmıştır. Fabrikanın 
toplantı evi bir kültür sitesidir. Ünlü 
‘Kumpanya Mızıka ve Musuki’ takı-
mı yani Fabrika Bandosu önce yerel 
müzisyenlerle amatörce işe başla-
mış, Ankara’dan çağırılan öğretmen-
lerle takviye edilmiş ve Cumhuriyet 
balolarıyla başlayan ve açık hava 
konserleriyle devam eden bando-
nun ünü giderek yayılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’nın en buhranlı 
dönemlerinde bir çok insan  askere 
alınınca, ülkenin demiryollarının en 
çok ihtiyaç duyduğu bu zor günleri 
misyonuna yaraşır biçimde atla-
tabilmek için Cer Atölyesinde bir 
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seferberlik başlatılır. Önce askere 
alınan işçilerin yerine altı aylık kurs-
larla yeni işçiler eğitilir. Yetişmiş 
insan gücü eğitimini sürekli kılabil-
mek için gündüzlü ve yatılı Çırak Sa-
nat Okulları açılır. Atölyede kalan bir 
avuç uzman işçi bir yandan demir-
yollarına ve orduya eksiksiz bir des-
tek sağlarken, bir yandan yeni işçi ve 
çıraklara öğretmenlik yapar, diğer 
yandan da henüz hiçbir sanayinin ol-
madığı ülkemizde seferberliğin zor 
koşullarının doğurduğu güçlükleri 
aşabilmek için yeni projeler peşinde 
koşar. Bu insanüstü özverinin sonu-
cunda daha önce yapılmayan birçok 
makine parçalarının, hatta takımla-
rın imalatı gerçekleştirilir. Yine bu 
dönemde, Cer Atölyesi bünyesinde 
kurulan Kaynak Evi aynı zamanda 
Türkiye’de dünya standartlarında 
kaynakçı yetiştiren bir merkez olur.

1951 yılında Türkiye’de ilk mekanik 
kantar imalatı, lisans veya know-
how alınmaksızın bu Atölyede ger-
çekleştirilir. Yıl 1957, Gençlik Parkı 
bir bayram yeridir. Her şeyi ile Es-
kişehir Cer Atölyesinde üretilen iki 
küçük buharlı lokomotif, “Mehmet-
çik” ve “Efe”, hem Ankara’yı, hem de 
Eskişehir’i sevince boğar. 1750 m2’lik 
bir güzergahta, Havuzbaşı ve Esmen 
adı verilen istasyonlar arasında 20 
km /saat hızla gidip gelen ve bugün 
belli bir yaştaki Ankara’lıların mutlu-
lukla ve çocukluk heyecanlarıyla ha-
tırlayacağı 35 ton yük kapasiteli iki 

küçük buharlı lokomotif bir yandan 
o çocukların sevinçlerini, bir yandan 
Eskişehir Cer Atölyesinin gururunu 
ve büyük lokomotifleri de üretebil-
menin umudunu taşır.

1958’de Eskişehir Cer Atelyesi, Es-
kişehir Demiryolu Fabrikası olur.

1961 yılına gelindiğinde ise, Türk 
işçi ve mühendislerinin şeref anıtı 
Fabrikada istim tutar. Bu, 1915 bey-
gir gücünde, 97 ton ağırlığında, 70 
km/h hız yapabilen ilk Türk buharlı 
lokomotifidir ve adı ‘KARAKURT’tur.

1961 yılında yapılan ilk Türk buhar-
lı lokomotifi Karakurt, gene aynı 
yıl gene bu fabrikanın atölyesinde 
tasarlanıp hayat bulan ve Türk mü-
hendislik birikiminin geldiği nok-
tayı tüm dünyaya gösteren başka 
bir ilki, ilk Türk Otomobili ‘Devrim’i, 
Cumhuriyet Bayramı törenleri için 
Ankara’ya taşıma onurunu da yaşa-
yacaktır. Türk mühendis ve ustaları-
nın kendilerine imkan tanınsa neleri 

başarabileceği ve yaratabileceğinin 
en önemli bir delilidir ‘Devrim’.

Buharlı lokomotif dönemi kapa-
nırken fabrika da değişime uyar. 
1967’de ilk dizel manevra lokomo-
tifi üretilir. 1970’de ise dizel- elekt-
rikli lokomotife geçilirken adı bir 
kez daha değişir ve Eskişehir Loko-
motif ve Motor Sanayi Müessesesi 
(ELMS) olur. 1970’de yapılan Motor 
Döküm ve Kimyasal İşlemler Fabri-
kalarına 1971’de Bakım ve Yardımcı 
Üretim, Elektrik, Dişli Takım ve Kalıp 
Fabrikaları eklenir. Fabrika tekno-
lojik değişime de ayak uydurmaya 
çabalamaktadır. 1976’da dizel loko-
motif üretiminde yerli üretimin payı 
%77’lere çıkmıştır. 1984’de General 
Motors (GM) ile dizel elektrikli loko-
motif üretimi için lisans anlaşması 
yapılır ve üç yıl içinde 7 GM lisanslı 
lokomotif üretilir. 1986’da fabrika-
nın ismi yeniden değişir ve bugün bi-
linen ismini alır: Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ).
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bağlamayı, dolayısı 
!le H!nd!stan’ı Avrupa 
!le b!rleşt!recek olan 
hattın İstanbul’dan 
geç!r!lmes!n! 
planlamıştır 

Şeker 
Fabrikası 

Milli mücadelenin askeri 
aşamasının başarıyla sonuçlan-

masından sonra başlayan   Lozan 
görüşmeleri sırasında toplanan 
İzmir İktisat Kongresi’nde Mustafa 
Kemal Paşa siyasî bağımsızlığın tek 
başına yeterli olmadığını, ekonomik 
açıdan da ülkenin bağımsız olması 
gerektiğini ifade etmişti. Lozan 
Antlaşmasının imzalanmasından 
ve yürürlüğe girmesinden 1929 
dünya ekonomik krizine kadar olan 
süreçte liberal ve karma ekonomik 
politikaların uygulama alanı bulduğu 
yeni Türkiye’de 1930’lardan itibaren 
devletçi politikaların egemen old-
uğu yeni bir süreç başlamıştır. Bu 
süreçte asıl amaç halkın ihtiyaç duy-
duğu temel tüketim maddelerinin 
üretimini sağlayacak sanayi tesis-
lerinin süratle hayata geçirilmesidir. 
Mustafa Kemal Paşa “Bizim tatbik 
ettiğimiz devletçilik ferdi mesai 
ve faaliyeti esas tutmakla beraber 
mümkün olduğu kadar az zaman 
içinde milleti refaha ve memleketi 
ma’muriyete eriştirmek için mille-
tin umumi ve yüksek menfaatlerini 
icap ettiği işlerde bilhassa iktisadi 
sahada fiilen alakadar etmektedir” 
diyerek bu konuda kararlılığını gös-
termişti. Bir memlekette en doğal 
ve kök salmaya uygun endüstri ku-
ruluşlarının kendi toprağına ve ham 
maddesine bağlı olan, kuvvetini 
kendi veriminden alan kendi kay-
naklarına dayalı bir endüstrileşme 
ve sanayileşmeye inanan  Mustafa 
Kemal Paşa öncelikli olarak halkın 
temel ihtiyaçlarının yerli üretimle 
karşılanmasına önem veriyordu. Bu 
amaçla planlı bir ekonomik model 
üzerinde çalışıldı ve 1934 yılında ilk 
planlı ekonomik program uygulama-
ya konuldu. Bu ekonomik programın 
temelini oluşturan ve   Üç siyah 
(demir,kömür, akaryakıt) ve üç beyaz  
(Un , şeker, dokuma,) olarak formüle 
edilen bu modelin en önemli ürünü 
ise hiç şüphesiz şekerdi. Zira şeker, 
tüm dünyada olduğu  yüzyıllardan 
beri Türkiye’de  insanların önemli 
gıda maddelerinden birisi olmuş, 
özellikle cumhuriyet döneminde 
ülke tarımına ve ekonomisine kat-
kıları nedeniylede stratejik bir ürün 
niteliği kazanmıştır. 

Türkiye’de Şeker
 Sanayisinin Kuruluşu 

Cumhuriyet öncesinde Türk halkının 
şeker ihtiyacı İngiltere ve Fransa 
başta olmak üzere bazı Avrupa 
ülkelerinden ithal edilen şekerle 
karşılanıyordu. Diğer yandan Os-
manlı Devleti’nde de 1840 yılından 
itibaren şeker üretimi için bazı 
teşebbüsler olmuştu. Ancak gerek 
şeker fabrikası kurulması meselesi 
gerekse pancar ekimi konusunda-
ki  teşebbüsler çeşitli sebepler-
le sonuçsuz kalmıştı. Dolayısıyla 
şeker ihtiyacı ithalatla karşılanıyor-
du ki genel ithalatın en önemli 
kalemlerinden birisini şeker ithalatı 
oluşturuyordu. Örneğin 1913 yılında 
şeker ithalatı toplam ithalatın % 
9.74.ünü teşkil ediyordu. Cumhuri-
yetin ilk yıllarında bu oran, örneğin 
1923 yılında % 9.23, 1927 yılında 
%9.64 idi.

Şüphesiz önemli ve stratejik bir 
ürün olarak şeker ihtiyacının sadece 
ithalatla karşılanması düşülemezdi. 
Bunun için de Cumhuriyetin ilk yıl-
larından itibaren yerli şeker üretimi 
gündeme geldi.  Mustafa Kemal 
Paşa “Memleketimizin her mü-
sait mıntıkasında şeker ihtiyacının 
temini mühim hedeflerimiz arasın-
da tanınmalıdır.” diyerek  şeker 
sanayinin gelişmesinin önemine 
dikkat çekmişti. Dolayısıyla şeker 
ihtiyacını karşılamak amacıyla Tür-
kiye’de ulusal nitelikte şeker san-
ayinin kurulması yolundaki somut 
adımlar Cumhuriyet döneminde 
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atılmıştır. 1925 yılında  Şeker Fab-
rikalarına Bahşolunan  İmtiyazat ve 
Muafiyet Hakkındaki 601 Numaralı 
Kanun çıkarılarak, şeker fabrikası 
kuracak olanlara vergi muafiyeti 
ve arazi sağlanması gibi pek çok 
konuda kolaylıklar sağlandı. Bunun 
sonucunda  temel ihtiyaç maddeler-
inin yerli kaynaklardan sağlanması 
konusunda bir ilk olacak olan Cum-
huriyet döneminin ilk şeker fabrikası 
daha önce pancar üretimi ve şeker 
fabrikası kurulması girişimlerinin 
yaşandığı Uşak’ta Mollaoğlu Nuri 
(Şeker) bey’in öncülüğünde açıldı. 
1923 yılında temelleri atılan fabri-
ka 1926 yılında üretime başlamıştı. 
Yine 1925 yılında temeli atılan Alpul-
lu Şeker Fabrikası da 1926 yılında 
şeker üretimine başlamıştır.

Eskişehir Şeker Fabrikası 
Uşak ve Alpullu şeker fabrikaların-
dan sonra Türkiye’de açılan üçüncü 
şeker fabrikası Eskişehir Şeker Fab-
rikası’dır. Bu fabrika üç milyon ser-
maye ile oluşturulan “Anadolu Şeker 
Fabrikaları Türk Anonim Şirketi” 
tarafından kurulmuştur. Türkiye İş 
Bankası, T. C. Ziraat Bankası, Sanayi 
ve Maadin Bankasının katılımıyla 
kurulan bu şirket şeker fabrikaları 
kurmak, pancar ve şeker sanayi için 
gerekli olan maddeleri yetiştirmek 
üzere ziraî faaliyetlerde bulun-
mak üzere kurulmuştu. Bu şirketin 
öncülüğünde  1 şubat 1933 tarihinde 
temelleri atılan Eskişehir şeker Fab-
rikası altı buçuk ay gibi kısa bir süre-
de bitirilerek 20 Ekim 1933 tarihinde 
deneme üretimine başlamış; fabri-

kanın açılış töreni ise 5 Aralık 1933 
tarihinde yapılmıştır. Halkevi Dergi-
si’nin Cumhuriyetin 10.Yılı dolayısıy-
la çıkarmış olduğu özel sayısında 
“Cumhuriyetten Sonra Eskişehir” 
başlıklı bir yazı kaleme alan Faruk 
Şükrü(), Şeker fabrikasının kuruluş 
hikayesini şöyle anlatır: “1931 son-
baharında Türk mütehassısların da 
arkadaşlık ettiği bir Rus heyeti şeh-
rimize uğramış mensucat ve iplik 
fabrikaları için tetkikler yapmıştı… 
Yalnız Eskişehir, mensucat ve iplik 
fabrikalarından önce şeker, ispirto, 
bira fabrikalarına daha elverişi bir 
saha idi. Heyet döndükten sonra 
bütün kafalarda bu kanaat yerleşmiş 
bulunuyordu. Nihayet bir gün Ticar-
et Odasında bir toplantı yapıldı. Şe-
hir uyanıkları, bu toplantıya koşarak 
geldiler. Tabiatın bütün feyizlerine 
mahzar olmuş bulunan Eskişehir’de 
bir şeker fabrikası kurulması için 
yüksek makamlara müracaata karar 
verildi. Bu karardan sonra broşürler 
neşredildi. Bütün halk, gece gündüz 
bir şeker fabrikasının sevimli hayali 
ile meşgul ve meşbu bulunuyordu. 
Bu esnada idi ki bir gün İş Bankası 
Eskişehir Şubesi Müdürü Muhtar 
Bey, tanıdıklarına şu güzel haberi 
müjdeledi: “Bankamızın teşebbüsü 
ile Eskişehir’de bir fabrika açılacak-
tır.” Hakikaten de böyle oldu. 1932 
senesinin, on birinci ayında, soğuk 
bir kış günü, Recep Zühtü, Kâzım 
beylerle bir fen heyetinin ve daha 
sonra Şakir Beyin Porsuk Oteli’ne 
indiklerini duyduk. Bu heyet şeker 
fabrikası için istenilen şartları daha 
önce tetkik ve tespit etmişti. Bu 
seferde araziyi gezdiler. Fabrika 
yerini tayin ettiler. O gün dikkat et-
tim bütün Eskişehir’in gözü Porsuk 
oteline dikilmişti. Hamle çok hızlı 
ve çabuk oldu.Kısa bir zaman içinde 
Almanya’ya makineler sipariş ver-
ilirken Sivrihisar caddesi sonun-
daki arazi de satın alındı. Mart ayı 
içinde havalar biraz yumuşayınca 
temel kazmaları başladı.Bugün 
kurumunun tamamlandığı ve işle-
meğe başladığını gördüğümüz 
Eskişehir Şeker Fabrikası işte bu 
şekilde açıldı…Bizim için Eskişehir 
Şeker Fabrikası basit ve mevzii bir 
teşebbüsü değil, milli iktisat nam 

ve hesabına manidar ve kurtarıcı 
bir hamleyi müjdelemektedir. Şeker 
fabrikası kurulurken göz önünde tut-
tuğum en mühim nokta, bu müesse-
seyi yapan işbaşıların tamamı ile 
Türk olmalarıdır. Bir vakıflar fen ve 
sanat namına en küçük ve ehemmi-
yetsiz bir işe teşebbüs edilse, bunun 
ancak gayri Türklere mahsus bir im-
kân meselesi olduğu ileri sürülürdü. 
Fakat Eskişehir Şeker Fabrikasının 
kurulduğu günlerde beliren man-
zara bu kötü ve imansız düşünceyi 
de yıktı. Genç Türk çocukları, yıl-
maz ve yıkılmaz bir azim ve gayre-
tle işe sarıldılar. Fabrikanın inşaatı 
bitinceye kadar, günde 16-18 saat 
çalışanlar bile vardı. Bir taraftan 
fabrika tesis edilirken bir taraftan 
da pancar ziraatına ehemmiyet ver-
ildi. Bir seneden daha az bir zaman 
içinde hem tesis, hem işletme işi 
başarılabildi. Burada bu muvaffa-
kiyetleri gösteren, fabrikanın idare 
meclisi ile müdürünü, diğer genç ve 
çalışkan arkadaşları tebrik ve tak-
dirden kendimizi alamıyoruz.”

Ulusal gazeteler de fabrikanın açılış 
haberini okuyucularına iki gün arka 
arkaya manşetten aktardı. Akşam 
Gazetesi “Eskişehir Şeker Fabrikası 
Dün Merasimle Açıldı”, Hâkimiyeti 
Milliye “Eskişehir Şeker Fabrikası 
Dün Açıldı”, Cumhuriyet “Şeker 
Fabrikalarımızın Üçüncüsü de Dün 
Açıldı.” ve ”Üçüncü Şeker fabrikamız” 
başlıklarıyla haber yaptılar.

Öte yandan 4.12.1933 tarihinde 
Gazi Mustafa Kemal Paşa, Eskişe-
hir Şeker Fabrikası Hatıra deft-
erine şunları yazmıştı: “Eskişehir 
Şeker Fabrikası, milli ülkümüze 
derin alakanın yükselmiş, değerli 
vesikasıdır. Memleketin şeker ihti-
yacının tatmini yolunda muvaffaki-
yetli son adımlardan biridir. Şeker 
ihtiyacının temini hedefine varıl-
mak üzere olduğunun umut dolu 
müjdecisidir. “Bu yüksek milli eseri 
yarım yıl  gibi pek az bir zamanda 
başarmak teşebbüs ve hizmetinde 
bulunan milli müesseselerimizi tak-
dir ve tebrik ederim. Eserin fiilen 
vücut bulmasında bizzat çalışmış 
olan kıymetli arkadaşların ciddiyet 
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ve yorulmaz faaliyetlerine hassaten 
teşekkür ederim. “Eskişehir Şeker 
Fabrikası gibi modern bir sanayi 
ocağı vücuda getirmiş olmak-
la, teşebbüs ve himmet sahipleri 
memleketimizin bütün ihtiyaçlarını 
karşılayacak sanayi müesseselerini 
kolaylıkla ve az zamanda yaratmak 
mümkün olabileceğini de gözlerim-
izin önünde fiilen ve maddeten isbat 
etmiş bulunuyorlar. Türkiye Cum-
huriyetini böyle sanayi müessesel-
eriyle zenginleştirip güzelleştiren-
lere minnet.”

5 Aralık 1933 yılında ise Başbakan 
İsmet Bey ile Fabrika Müdürü Kazım 
Bey Mustafa Kemal Paşanın  yazdığı 
yazının altına Eskişehir Şeker Fabri-
kası’nın açılış töreninden sonra imza 
atmışlardır.

Eskişehir Ekonomisinde 
Şeker Fabrikası

Fabrikanın üzerine kurulduğu ve Es-
kişehir’den 3 kilometre mesafede 
olan arazisi 2.627 metrelik bir kenarı 
porsuk çayının sol sahiline; 1.510 me-
trelik bir kenarı Eskişehir Tayyare 
Fabrikası arazisine, 2.745 metre-
lik kuzey  kenarı Eskişehir Ankara 
demiryoluna ve 1.228 metrelik diğer 
bir kenarı da Eskişehir’e dayanan, 
toplamda 3.653.708 metrelik bir sa-
hadan oluşmaktadır. Fabrika, 10.034 
metrelik bir iltisak hattıyla Eskişehir 
Demiryolu istasyonuna bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Günde 1500 ton pancar işlemek 
üzere kurulmuş bulunan fabrikan-
ın 1934’te kazan, türbin, pancar 
ve şeker daireleriyle küspe kurut-
ma tesisatında yapılan ıslahlarla 
işletme kapasitesi günde 1800 ton 
pancara çıkarılmıştı. Fabrika açıldığı 
yıl, ilk kampanyasında 83.157 ton 
pancar işleyerek, 12.124 ton şeker 
imal edilmişti. 

Eskişehir Şeker Fabrikasında 
ham madde olarak küp ve toz 
şeker satışının yanı sıra kampanya 
süresince üretilen şekerli maddel-
erde bulunuyordu. Bonbon şekeri, 
karamela şekeri, piknik şekeri, çerez 

şekerleri, draje şekeri, jöle şekerleri 
ve lokum da üretilerek satılırdı.

Eskişehir’e yapılan üçüncü kamu 
yatırımı olan Eskişehir Şeker Fabri-
kasının faaliyete geçmesiyle birlikte 
kentin sanayisi de önemli bir aşama 
kaydetmiştir. Bu yıllar Eskişehir de 
yeni kamu ve özel kesimdeki işletm-
elerinin büyümelerini sürdürdükleri 
yıllardır. Bu dönemde şehrin ge-
leneksel sanayi ürünleri olan un, 
kiremit ve tuğla fabrikaları kapasi-
telerini genişleterek, ülke çapında 
belli büyüklüklere ulaşmışlardır. 
Fabrikanın kurulmasıyla birlikte ilde 
şekere dayalı ürünler üreten yeni 
işletmelerin sayısı artmıştır.

Öte yandan şeker fabrikasının ihti-
yacı olan pancarı üretmek için ilk yıl-
lar çiftçi eliyle pancar yetiştirmenin 
güçlüğü ele alınarak büyük çapta 
pancar tarımı yapmak ve pancar 
tarımını öğretmek için çiftlikler ku-
rulmuştur. Yine pancar yetiştirmede 
ihtiyaç duyulan  çiftlik gübresi ihti-
yacı için ahır inekçiliği yapılmıştır. 
İneklerin yanı sıra çiftlikte küçük 
baş hayvan da  besleniyordu. Fab-
rikadan elde edilen küspe besi hay-
vanlarında kullanılmıştır. Burada 
çiftçileri destelemek için damızlık 
süt hayvanları da üretilmeye başlan-
mıştı. Bunlardan elde edilen süt ile 
Eskişehir’in ilk ambalajlı pastörize 
sütü üretilmiştir. Pastörize sütün 
yanında krema, kaymak, peynir, 
yoğurt, tereyağı, lor peyniri ve ayran 
da bu çiftliklerde üretiliyordu. Bu 
çiftliklerde arıcılıkta yapılıyor-
du. Arılardan elde edilen ballar da 
satılırdı. Çiftliklerde salça, sucuk ve 

turşu üretimi de yapılırdı. Bunların 
yanında çiftliklerde tavuk, hindi, 
kaz, ördek ve tavşanlarda vardı. Bu 
çiftliklerde üretilen başta şeker 
çalışanları olmak üzere Eskişehir 
halkına o dönemlerde uygun fiya-
ta satılırdı. Fabrika bu satışlardan 
büyük gelirler elde ederdi.” Çiftlikle-
rde üretilen buğday, arpa, ayçiçeği 
ve baklagil tohumlukları anaç ve 
sertifikalı kademelerde üretilerek 
kamu kuruluşlarına ve pancar çiftçil-
erine dağılmaktaydı. Avrupa’dan 
getirilen Holstein ve Braunvich süt 
ırkı yüksek vasıflı damızlıklar, şeker 
sanayinin çiftliklerinde üretilerek 
kamu kuruluşlarına ve çiftçilere ver-
ilmekteydi. Ayrıca üretilen koyun 
ve kümes hayvanları da çiftçilere 
dağıtılmaktaydı. Tarımsal işletmel-
erdeki hayvancılık ürünlerinden süt, 
yoğurt, peynir, tereyağı, tavuk eti ve 
yumurta da şeker fabrikası çalışan-
ları ile çevreye satılarak değerlendi-
rilmektedir. Görüldüğü üzere şeker 
fabrikası sadece şeker üretmekle 
kalmamış şekere bağlı yan sanayi 
ve temel ihtiyaç maddelerinin üreti-
mine de önemli katkılar sağlamıştır.

Yine şeker Fabrikasının faaliyete 
geçmesi dolaylı olarak bankacılık 
sektörünün gelişmesine de kat-
kı sağlamış, ovada şeker pancarı 
üretimi yapmaya başlayan büyük 
çiftçilerin kredi talebi artmış, Es-
kişehir Bankası da çiftçilere çeşitli 
kolaylıklar sağlamaya başlamıştır.

Eskişehir’in Sosyo-Kültürel 
Hayatında Şeker Fabrikası 

Eskişehir’in tanınmış fikir adam-
larından gazeteci Faruk Şükrü 
(Yersel) fabrikanın açılmasıyla bir-
likte Eskişehir sosyo-ekonomik ha-
yatında yaşanan gelişmeleri şöyle 
nakleder: “Fabrikanın inşaatına 
başlanmadan önce şehir’de ame-
lenin gündeliği otuz kuruştu. Fakat 
yüzlerce işçinin çalışmak meydanını 
açık bulduğu dakikadan itibaren 
gündelikler 80-90 kuruşa kadar 
çıktı.arabalara otomobillere, nakli-
ye acentelerine iş,bakkallara küçük 
esnafa yeni müşteriler bulundu.
oteller kalabalıklaştı. Yeni yapılan 
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evler icar edildi ve beri tarafta  da 
Eskişehir topraklarına yeni bir 
madde, pancar ekilmeğe başladı. 
Köylüye ekiş,çapa ve tohum için 
avanslar dağıtıldı. Zira bu maddenin 
iptidaî sermaye ve istihsal masrafı 
itibariyle çok kolay ekilip alındığını 
anladı. Fabrika Eskişehir’e yeni bir 
ufuk açmış oldu.”
 
Eskişehir Şeker Fabrikası Ziraat 
Araştırma Laboratuarları Müdürü 
Atıf Gediz de şeker fabrikasın-
daki sosyal yaşantıyı ve kültür 
faaliyetlerini şöyle anlatır: “Şeker 
fabrikalarımızın bu memlekette 
çöl ortasında bir vaha imiş gibi ışıl 
ışıl parlayan birer kültür merkezi 
olduğu artık millete mal olmuş bir 
hakikattir. Şeker Fabrikası, bulun-
duğu merkezlerde cıvıl cıvıl kay-
naşan bir sosyal topluluk muhitine 
örnek olacak her yeni ve iyi şeyin 
bir merkezi halindedir. Bu fabrika-
lar kültürlü bir toplumu bünyesinde 

toplamış olmanın verdiği kuvvetle 
muhitine modern Türk medeniye-
tini yaymaya teşnedir. En güzel ve 
mükemmel spor hareketleri, so-
syal yardım hareketleri bu fabrika 
merkezlerinde gelişir ve genişler”. 
Sonraki yıllarda da bu sosyal faali-
yetlerin devam ettiğini görüyoruz. 
Örneğin Şeker Sanayi Mensupları 
Hayır Müesseseleri Kurma ve 
Yaşatma Derneği  1951 yılından iti-
baren  fabrikalar civarında üyelerin 
aidatlarıyla ve küspe bağışlarıyla 10 
ilkokul, 6 camii inşa etmişti. Eskişe-
hir Şeker İlkokulu bu dernek tarafın-
dan 394.900 TL ye yaptırılmıştır. 
Yine  Şeker fabrikasında sportif 
faaliyetlere büyük önem verilmiş, 
fabrika sosyal tesislerinin bulun-
duğu yerde futbol sahası, voleybol, 
basketbol, tenis sahası ile güreş 
sporlarının yapılacağı salonlar inşa 
edilmiş ve her yıl yaz tatilinde Fut-
bol Okulu açılmıştır. Burada yetişen 
sporcular Eskişehir’de, Türkiye’de 
ve hatta olimpiyatlarda çeşitli dere-
celer elde etmişler burada yetişen 
futbolcular amatör ve profesyonel 
futbolumuza önemli katkılarda bu-
lunmuştur. Örneğin burada yetişen 
futbolculardan Yılmaz Markacı 
1958-1959 yılında A Milli Takıma, 
İbrahim Kemal 1963 yılında genç 
Milli Takıma yükselmişlerdir. Yine 
bisikletçiler o dönemlerde Milli 
takımımızın bel kemiğini oluştur-
muşlardır. Mustafa Ertan,  Cengiz 
Sanbol ve Selahattin Manav uluslar 
arası müsabakalarda ülkemizi tem-
sil etmişlerdir. Yine milli ve rekort-
men Sporcumuz İzzet Avcı Okçuluk 
sporunda 1984’te Los Angeles’te 
düzenlenen olimpiyatta ülkemizi bu 
spor dalında temsil eden ilk sporcu-
lardandı.”

Görüldüğü üzere fabrika bir şeker 
fabrikasının ötesinde kentin so-

syo-kültürel hayatına yön veren bir 
kompleks hüviyeti taşıyordu. Yine 
Şeker Sanayiinde ilk İşçi Sendi-
kası’nın  da 4 Mayıs 1948 tarihinde 
Eskişehir’de kurulmuş olması Türk 
işçi hareketinin tarihi açısındandan 
kayda değer bir gelişmedir.

Sonuç

Bugün Türkiye şeker endüstrisi, 
şeker pancarı tarımı, yan ve alt san-
ayi dalları ile birlikte dünyanın bu 
alanda önde gelen ülkeleri arasında 
sayılmaktadır. Hiç şüphesiz bu  du-
ruma en önemli katkılardan birisini 
Eskişehir’de faaliyet gösteren şeker 
fabrikası yapmıştır.  Çağdaş Türki-
ye’nin en önemli kentlerinden birisi 
olan Eskişehir’de inşa edilen  bu 
Şeker Fabrikası, kent tarihinde yeni 
bir sayfanın açılmasını sağlamış, 
şeker üretiminin yanı sıra yarattığı 
istihdam ile kentin sosyo-ekonomik 
yapısını  da şekillendirmiştir. Dev-
letçilik politikasının planlı ekonomi 
öncesindeki ilk örneklerinden olan 
bu tarihi yapı, sonraki uygulama-
lar için seçkin bir numune olmuş, 
girişimcilerin cesaretini artırmış, 
yeni fabrikaların, işletmelerin açıl-
masına vesile olmuştur. Fabrika Es-
kişehir sanayisi için bir öncü görevi 
üstlenmiş, ülkenin şeker ihtiyacına 
cevap verirken aynı zamanda yan 
sanayi ürünlerinin yerli ve milli 
kaynaklardan nasıl üretileceğinin 
örneklerini göstermiş, bir nevi okul 
özelliği ile örnek oluşturmuştur.

Sonuç olarak Cumhuriyet tarihinin 
en önemli kazanımlarından ve ulu-
sal değerlerinden olan Eskişehir 
Şeker Fabrikası Mustafa Kemal 
Paşa’nın söylemiyle milli ülkümüze 
derin alâkanın yükselmiş, değerli 
bir  vesikasıdır. 
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♦ Kendinizden biraz bahsedebilir        
misiniz?  

1927 yılında Eskişehir’de doğdum. Dede-
lerimiz Osmanlı Rus savaşı döneminde 
Bulgaristan’dan göç etmişler. Eskişehir’e 
geldiklerinde baba mesleği olan şekerci-
liğe Eskişehir’de devam etmişler. Babam 
Eskişehir’de, annem ise İstanbul’da doğ-
muş. Önce Eskişehir’de daha sonra da 
İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde tahsil 
yaptım. Ardından da İstanbul’da İktisat 
Fakültesi’nden mezun oldum. 

♦ Erden Şekerleme nasıl kuruldu peki. 
Kısaca hikayesini anlatabilir 
misiniz ?

Dedelerimiz şekerleme müesseselerini 
kurdukları zaman şimdiki Esnaf Sara-
yı’nın arka tarafında tahin, helva, lokum 
fabrikaları vardı. Mağaza ise çarşıday-
dı. Şekercilikte Dedem ve Hacı Babam 
ile birlikte iş yaparlarken amcam işten 
ayrılıyor ve İstanbul’a gidiyor.  Bizler 
de 1950’de kolektif şirket olarak Hacı 
Babam’ın işine ortak olarak girdik. 1977 
yılında Hacı Baba’nın vefatı ile birlikte 
Erden Gıda Sanayi ve Anonim Şirketi 
olarak tekrar birleştik ve biz dört kar-
deş olarak devam ettik. 

Müessesemizde satışlarımız çok hız-
lıydı. Fabrikamız kafi gelmiyordu. Yeni 
bir fabrika yapmak istedik. Yaptığımız 
müracaatlar sonucunda o dönemki be-
lediyeden inşaat için bir türlü ruhsat 
alamadık. 1960 yılında ihtilal olmadan 

evvel son dakikada ruhsatımızı aldık 
ve inşaata başladık. Daha sonra eski 
fabrikadaki malzemeleri yeni fabrika-
ya taşıdık. Oraya Almanya’dan 1.5 ton-
luk makineler aldık. Ondan sonra buhar 
kazanlarımız, vakumlarımız oldu. Yeni 
makineleri de zamanla ilave ettik.

Mallarımıza kalite bakımdan çok dik-
kat ediyorduk. Dolayısıyla bu nedenle 
Erden Şekerleme’nin ürünleri çok tu-
tulmuştu piyasada.  İlk zamanlar Devlet 
Demir Yolları’nın aracılığı ile mallarımı-
zı sevk ediyorduk. Onlar ayrıca sandık-
lanıp, ambalajlanıp öyle gönderiliyordu. 
Sonra zamanla özellikle yurt içinde ka-
sabalara, köylere ve şehirlere kamyon-
larla malımızı göndermeye başladık. 
Türkiye piyasasına tamamen hakimdik.  
Yerli piyasanın dışında mal sattığımız 
ağ çok genişti.  

Adnan ERDEN

Dedelerimiz 

şekerleme 

müesseselerini 

kurdukları 

zaman 

şimdiki Esnaf 

Sarayı’nın arka 

tarafında tahin, 

helva, lokum 

fabrikaları 

vardı. Mağaza 

ise çarşıdaydı. 

91 yaşındaki delikanlı Adnan Erden, Eskişehir’den dünyaya açılan ancak 1990’lı 
yıllarda faaliyetlerine son veren Erden Şekerleme’nin yolculuğunu Eskişehir 

Ticaret Odası Dergisine anlattı.
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♦ Dünya’nın pek çok                     
ülkesinde ürünleriniz                      
satılıyormuş. Bunu o dönemde 
yapmak, ihracat bağlantısı 
kurmak çok zordu. Onu nasıl  
başardınız?  
İhracat yapabilmek için de za-
man zaman hem oğlum dünyayı 
dolaşıyordu. Buradan da gelin 
hanım dış ticaret için yardım 
ediyordu Cengiz’e. O da telefonla 
diğer ülkelerle telefonla temas 
ederek, rabıtamızı sağlıyordu. 

İhracat yelpazemiz de oldukça 
büyüktü. Örneğin Arap ülkele-
rinin dışında Rusya’ya, Amerika 
Birleşik Devletleri’ne ve Kore’ye 
kadar mal gönderiyorduk. Hatta 
Avustralya da bile ürünlerimiz 
satılıyordu. 1990’lı yıllarda bazı 
anlaşmazlıklar dolayısıyla sıkın-
tıya girdik ve fabrikayı kapadık 
ve müessesemize son verdik. 

ADNAN ERDEN  KİMDİR?
1927 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini Eskişehir’de, liseyi 
İstanbul’da Galatasaray Lisesini 
bitirdi. 1950 yılında İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi’nden mezun 
oldu. 1957 yılında evlendi. Babasının 
mesleği olan şeker imalatına devam 
ederek, Erden Gıda Sanayi ve Anonim 
Şirketi’ni 1990’lı yıllara kadar taşıdı. 
Erden Şekerleme’yi Eskişehir markası 
olarak, ABD’den Avustralya’ya kadar 
geniş bir yelpazede ihracat yapan 
firma konumuna getirdi.  

İhracat yelpazemiz 

oldukça büyüktü. 

Örneğin Arap 

ülkelerinin 

dışında Rusya’ya, 

Amerika Birleşik 

Devletleri’ne ve 

Kore’ye kadar ürün 

gönderiyorduk. 

Hatta Avustralya 

da bile ürünlerimiz 

satılıyordu.
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“Halka hizmet, Hak’ka hizmettir” di-
yerek yola çıkıp, göreve geldiğimiz 
ilk günden itibaren klasik belediye-
cilik ve belediye başkanı anlayışının 
ötesinde halkıyla iç içe olan, onların 
düşünce ve talepleri doğrultusunda 
hareket etmeyi düstur edinen bir 
yönetim anlayışını benimsedik.

Bu anlayış bize, sorunları kaynağın-
da çözmeyi öğretti. 

Bizim belediyecilik anlayışımıza 
göre, belediyecilik hiçbir zaman 
sadece altyapı ve üst yapı hizmet-
leriyle sınırlı kalmadı.

Bu topraklarda doğmak, büyümek, 
buranın genlerini taşımak bize Al-
pu’muz da yaşayan vatandaşları-
mızın dertleri ile dertlenmeyi, se-
vinçleri ile sevinmeyi öğretti.

2009 yılından bu güne; ekonomik, 
sosyal, kültürel, sportif anlamda 
sayısız hizmetler yapmanın gururu-
nu yaşadık. Bunun yanı sıra gelişen, 
değişen “Şahlanan Türkiye’mizin” 
hızına ayak uydurabilmek için gece 
gündüz demeden çalıştık, çalışma-
ya devam ediyoruz, edeceğiz.

Üretime, istihdama, katma değe-
re yönelik vizyon projelerimizin 
hayata geçtiğini görmek en büyük 
dileğimiz bu sayede güzel ilçemiz 
Alpu’muzun “Yeni Türkiye”nin mar-

ka kentleri arasında yerini alması 
en büyük hayalimiz diyor saygılar 
sunuyorum.

Sınırları içerisinde bulunan höyük-
lerden ilçenin ilkçağlardan itiba-
ren yaygın bir yerleşim ve kültüre 
sahne olduğu anlaşılmaktadır. İlçe, 
en bilindik adıyla Frigya olarak ta-
nımlanan bölge içerinde yer almak-
tadır. Milattan önce 2000 yıllarında 
Hitit topraklarına dahil olmuştur. 
Hitit egemenliğine son veren Frig-
ler’in Eskişehir Ovası dahilinde 
kurduğu krallık Alpu’yuda içine 
almıştır. Milattan önce 116 yılında 
Frigya’nın bütün olarak Roma ida-
resine geçmesiyle, yöre genelinde 
Frig ve Roma halkı kaynaştırılmak 
sureti ile iskan edilmiştir.

1071 Malazgirt Zaferi ile Batı Ana-
dolu’ya yönelen Türkler, 1074 civa-
rında yöreyi almıştır. Selçuklu Uç 
Beyi Bozhan, bir han yaptırarak, 
halen ilçeye bağlı bulunan Bozan 
Mahallesinin kurulduğu yere isim 
vermiştir. Daha sonra yine Bozhan 
aşiretinden 6/altı ailenin şimdiki 
Alpu’ya yerleşerek ilçeyi kurduğu 
rivayet edilmektedir. Alpu adının 
altı kelimesinden türediği anlatıl-
maktadır.

İlçemiz 1928 yılında Bucak statüsü 
kazanmıştır. İzleyen dönemde Ro-

manya ve Bulgaristan üzerinden 
gelen Tatar göçmenler, Gökçekaya 
Barajı sebebi ile boşaltılan Erme-
nek ve Süleler köylerinin ahalisi, 
Denizli/Çivril ve Konya yörelerin-
den gelen vatandaşlarımızla yerle-
şim büyümüştür. 1955 yılında Alpu 
Belediye Başkanlığı ve teşkilatı 
kurulmuş olup, 19.06/1987 tarih 
3392 sayılı Kanunla İlçe Merkezi 
olmuştur. 

Eskişehir ilinin 40 Km doğusunda 
yer alan ilçemiz 962 km2 yüzölçü-
me sahip olup rakımı 700 metredir. 
İlçe topraklarının ¾’ünü Alpu Ova-
sı oluşturmaktadır. Alpu Ovasının 
kuzey sınırını oluşturan Sündiken 
Dağları aynı zamanda Sakarya 
nehrinin bir koluna ve Gökçekaya 
Barajına ev sahipliği yapmaktadır. 
Alpu Ovası içinde Porsuk Çayı ve 
tali kanalları dağılmış vaziyette yer 
almaktadır. Taban suyunun yüksek 
olması ile birlikte Alpu Ovası, İç 

Rafet DEMİRTAŞ
Alpu Belediye Başkanı

Sevgili Dostlar!
“Halka hizmet, Hak’ka hizmettir” 

Sevgi Yolu
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Anadolu Bölgesinin zengin ovaları 
arasında yerini almaktadır. İlçe ge-
nelinde Karasal İklim hakim olmakla 
birlikte, Sündiken Dağları içindeki 
Sakarya vadisinde yer alan Sakarı-
karacaören Mahallesinde mikroik-
lim özelliği görülmektedir.

Alpu; 4’ü ilçe merkezinde, 2’si bel-
deden dönüşen ve 27’si köyden dö-
nüşen olmak üzere toplam 33 ma-
halleden oluşmaktadır. 4765’i ilçe 
merkezinde yerleşik toplam 11.290 
nüfusa sahiptir. Nüfusun başlıca ge-
çim kaynağı tarımsal faaliyetler ve 
hayvancılıktır.

İlçede kayıtlı 2213 çiftçimiz 199.200 
dekarı sulu olan toplam 440.000 
dekar tarım arazisini işlemekte-

dir. Zirai üretimin ekserisini Şeker 
Pancarı, Tahıl, Mısır vb. oluştur-
makla birlikte son yıllarda yaş seb-
ze-meyve ekilen arazi miktarı 3.200 
dekara ulaşmıştır. Bunun yanı sıra 
318 çiftçimizin elinde bulunan top-
lam 2.300 dekar alanın meyveciliğe 
uygun olduğu belirlenmiştir. Çiftçi-
lerimiz kiraz ve ceviz başta olmak 
üzere meyve üretimine yönelmeye 
başlamıştır. Belediyemiz 2018 yılı 
içinde BEBKA tarafından 400.000 
TL hibeyle desteklenecek olan 972 
m³ Soğuk Hava Deposu projesini 
başlatarak yaş sebze-meyve üreti-
mi için altyapı oluşturmuştur.

İlçe genelinde yaklaşık 18.000 Bü-
yükbaş, 67.000 Küçükbaş ve 72.000 

Kanatlı hayvan varlığı bulunmakta 
olup kayıtlı Arı Kovanı sayısı 1.100 
civarındadır. Ayrıca Gökçekaya Ba-
raj Göleti içinde Alabalık çiftlikleri 
mevcut olup ticari amaçla üretim 
yapmaktadır. Kullanılan Çayır-Mera 
arazisi 220.000 dekarın üzerindedir. 
4/Dört ayrı Orman İşletme Şefliği 
tarafından idaresi yapılan 390.000 
dekar Orman Arazisi ise en önemli 
zenginliklerimizden biridir. Alpu or-
manları, Sarıçam ağacının dünyada 
yetiştiği en güney ucu olması ile ayrı 
bir özellik taşımaktadır.

İlçemiz son yıllarda hızla gelişmekte 
olup özellikle 2010 yılı sonrası Mer-
kezi Hükümetin Yerel Yönetimimize 
verdiği açık ve kararlı destek ile ciddi 

Kilit Parke Tesisi

Kilit Parke

Spor Tesisleri Çocuk Parkları

2011 yılında başlayan Jeotermal 
Kaynak arayışımız sonuca ulaşmış 

ve 2014 yılında İşletme Ruhsatı 
alınmıştır. 16 Derslikli Halk 

Eğitim Merkezi inşası için gerekli 
başvurular yapılmıştır. 
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Savat Savat

Savat

Savat

büyüklükte tesis ve yatırımlara ka-
vuşmuştur. Kapalı Spor Salonu, 16 
Derslikli Bozanbey İlkokulu, 21 Ders-
likli İmam Hatip Ortaokulu, Kültür 
Evi, 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Mü-
dürlüğü Hizmet Binası, Büğdüz ve 
Dereköy Sulama Göletleri başlıca 
tesisler olarak sayılabilir. Bunla-
rın yanı sıra 4.000 m² Cumhuriyet 
Meydanı, 4 Adet Halısaha, 17 Çocuk 
Oyun Alanı, 3 adet Mesire Yeri, Muh-
tarlık Hizmet Binaları, Köy Konakla-
rı, İmam Evleri, 300 Kişi Kapasiteli 
Kültür Evi Yemekhanesi, Sosyal 
Yardımlar doğrudan belediyemiz 
eliyle hemşerilerimizin hizmetine 
sunulmuştur. Ayrıca belediyemizce 

kurulan fabrikada üretilen 240.000 
m² Kilitli Parke Taşın ilçe merkezine 
ve diğer mahallelerimize döşenmesi 
tamamlanmıştır.

2011 yılında başlayan Jeotermal 
Kaynak arayışımız sonuca ulaşmış 
ve 2014 yılında İşletme Ruhsatı alın-
mıştır.

16 Derslikli Halk Eğitim Merkezi in-
şaası için gerekli başvurular yapıl-
mıştır.

Ek olarak ilçemizle özdeşleşen Kaz 
hayvanının daha profesyonel ve 
bilimsel yetiştirilmesine destek 
olmak için bir TİGEM kurulması yö-
nünde girişimlerimiz başlamıştır.

Savat ilçemiz merkezinde yerleşik 

zanaatkarlarca icra edilen bir süs-
leme sanatıdır. Tarihsel olarak kö-
keni Kafkaslara kadar dayanan bu 
işlem Gümüş malzemeden yapılmış 
eşyaların üzerine önce hatla desen 
kazınması akabinde kimyasal bir 
karışım ile boyanması olarak özet-
lenebilir. Tamamen el becerisi ile 
gerçekleştirilen Savat önemli bir 
Kültür Mirasıdır. Belediyemiz, 2016 
yılında BEBKA tarafından sağlanan 
300.000 TL hibe desteği ile Alpu 
Savatının Modernizasyonu projesi-
ni hayata geçirmiştir. Bu zenginliği-
mizin yaşatılarak geliştirilmesi için 
çalışmalarımız devam etmekte olup 
amacımız bu konuda markalaşmak 

Belediyemiz, 
2016 yılında 

BEBKA tarafından 
sağlanan 300.000 
TL hibe desteği 

ile Alpu Savatının 
Modernizasyonu 
projesini hayata 

geçirmiştir. 
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ve Alpu Savat’ı aranılan bir ticaret 
unsuru haline getirmektir.

Anadolu Üniversitesi tarafından 
hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı ona-
yı ile yapımına başlanan URAYSİM 
(Ulusal Raylı Sistemler Geliştirme 
ve Test Merkezi) ilçemiz merkezin-
de bulunmaktadır. Dünyada 5 örneği 
bulunan tesis ülkemizin bulunduğu 
bölge genelinde en modern merkez 
olma özelliğini taşımaktadır. Esas 
olarak Yüksek Hızlı Tren Teknoloji-
si geliştirmek üzere kurulan tesis, 
tüm dünyadaki üreticilere test ve 
akreditasyon hizmeti de verecektir. 

Ülkemizin ulusal anlamda gurur kay-
nağı olan URAYSİM’in ev sahipliği 
ayrıcalığı ilçemize nasip olmuştur.

Geçtiğimiz yıldan beri 
üzerinde titizlikle 
çalışarak taslağını 

hazırladığımız, 
Porsuk Çayı 

Çevre Düzenleme 
Projesi’nin “USTALIK” 
dönemimizin vizyon 

projelerinden 
birisi olacağı 

inancındayız…

Dünyada 5 örneği bulunan tesis ülkemizin bulunduğu bölge 
genelinde en modern merkez olma özelliğini taşımaktadır. 
Esas olarak Yüksek Hızlı Tren Teknolojisi geliştirmek üzere 

kurulan tesis, tüm dünyadaki üreticilere test ve akreditasyon 
hizmeti de verecektir.

Vizyon Projelerimiz

Alpu Porsuk Çayı Çevre Düzenlemesi Projesi

Uraysim

Uraysim
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Geçtiğimiz yıldan beri üzerinde titiz-
likle çalışarak taslağını hazırladığı-
mız, Porsuk Çayı Çevre Düzenleme 
Projesi’nin “USTALIK” dönemimizin 
vizyon projelerinden birisi olacağı 
inancındayız… 

Doğal su oluşumları ve kıyılar şehir-
ler için önemli odaklardan biridir ve 
Porsuk Çayı da Alpu ilçesi merke-
zinde bu tanıma uygun bir biçimde 
yer almaktadır. Bu sebeple doğru 
bir şekilde analiz yapılarak, halkın 
yararına uygun, çevre ile dost, den-

geli, yeniden kullanılabilirlik göz 
önüne alınarak çevre düzenlemesi 
yapılmalıdır. Böylece akarsuyun 
hem fiziksel hem psikolojik yön-
den insanı rahatlatan özellikleri 
de düşünülerek güzel, işlevsel, ve 
yeşil alanlar ile iç içe bir çevre dü-
zenlemesi amaçlanmaktadır. Bu 
proje ile hem güzel ilçemiz Alpu’ya 
Prestij bir eser kazandırmayı,Hem 
çevrecilik adına diğer ilçelerimize 
örnek olmayı, Hem de hizmet et-
mekten onur duyduğumuz kıymetli 
hemşehrilerimize huzurlu bir ortam 

hazırlamayı planladık…2019 yılı or-
talarında bitecek olan projemiz ile 
birlikte, yaklaşık 75.000 m2 bir alan 
sağlıklı gezi ve bisiklet yolları ile, 
ferah dinlenme alanları ile, kafeleri, 
restoranları, spor alanlarının yanı 
sıra seyir platformu, kapalı ve açık 
pazar yerleri, sergi alanları ile hal-
kımızın hizmetine sunulacak olup 
bu saye de Alpu ilçemizin “Şahlanan 
Türkiye”nin “Marka ilçeleri” arasında 
layık olduğu yerini alacağına şüphe-
miz yoktur…
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Ticari fuarlar ve sergiler hala gücü-
nü koruyor ve küresel ölçekte kişi ve 
kurumları bir araya getirmeye devam 
ediyor. 

Bu fonksiyonun doğal bir sonucu ola-
rak her sektör için özel  olarak kurgu-
lanmış ve her türlü müşteriye hitap 
eden fuarlar bulunuyor. 

Ticari fuarlar, satış profesyonelleri 
için çok sayıda potansiyel müşteriy-
le, işini geliştirmek ve büyütmek için 
hazır bir kitleyle bir araya gelmek ve 
yüz yüze etkileşimde bulunmak için 
önemli bir fırsattır. 

Özellikle uluslararası fuarlar, yeni pa-
zarlara açılmak isteyen işletmeler için 
önemli avantajlar sunar. 

Ürün ve hizmetler için bir pazar yeri 
olmasının yanında fuarlar, yabancı pa-
zarlar, rakipler ve müşteriler hakkında 
da önemli ipuçları sağlar. 

Yeni ürün ve hizmetleri tanıtma ve 
deneyimleme fırsatıyla birlikte, yay-
gın bir küresel ağa erişim avantajını 
da beraberinde getirir.  

İşletmeler, uluslararası bir fuara katıl-
madan önce ilk olarak küresel pazara 
açılmaya hazır olup olmadıklarına ka-
rar vermelidirler. 

Bir işletmenin operasyon ve satış 
bölgesini yeni pazarlar ekleyerek ge-
nişletmek, hafife alınmayacak kadar 
önemli bir karardır. Bu nedenle işlet-

menin işini bu doğrultuda büyütme 
kararını vermeden önce, değerlen-
dirilmesi gereken çok sayıda faktör 
vardır. 

İşletmelerin, yabancı pazarlara açılma 
konusunda hazır olup olmadıklarını ve 
hazırlarsa uluslararası fuarın doğru 
bir yöntem olup olmadığını belirleme 
konusunda en önemli yardımcısı Tica-
ret Odalarıdır. 

Odalar, başta KOBİ’ler olmak üzere 
tüm üyelerine uluslararası ticaret 
konusunda önemli bilgi ve hizmetler 
sunarlar. Ayrıca bir bilgi ve deneyim 
kaynağı olmanın ötesinde fuarcılığı 
planlayarak ve yöneterek bu alanda 
önemli bir lider rolü üstlenirler. 

Bu doğrultuda Odalar, düzenli olarak 
kamu kurumlarıyla çalışır; hem doğru 
fuar konularının seçilmesi hem de ye-
rel işletmelerin kamu destekli fuar ve 
ticaret misyonlarına katılımı konusun-
da önemli bir misyon üstlenirler.

ATA Karnesi, iş seyahatlerine yardım-
cı olup yeni fırsatlar yaratan bir araç 
olarak 77 ülke ve bölgede kullanılıyor 
ve küresel düzeyde ICC-Dünya Odalar 
Federasyonu tarafından yönetiliyor. 

Karne, işletmelerin ürün ve ticari mal-
larını, gümrük duvarlarına ya da KDV 
ve gümrük vergisi gibi vergilere takıl-
madan fuar ya da ticari amaçlı göste-

rilere götürme olanağını sunuyor.

ATA Karnesi, iş seyahatlerine yardım-
cı olup yeni fırsatlar yaratan bir araç 
olarak 77 ülke ve bölgede kullanılıyor 
ve küresel düzeyde ICC-Dünya Odalar 
Federasyonu tarafından  yönetiliyor. 

Karne, işletmelerin ürün ve ticari mal-
larını, gümrük duvarlarına ya da KDV 
ve gümrük vergisi gibi vergilere takıl-
madan fuar ya da ticari amaçlı göste-
rilere götürme olanağını sunuyor.

Yeni pazarlar keşfeden işletmeler için 
ATA Karnesi, çoklu giriş çıkış imkanıy-
la bir yıla kadar geçerlidir.

ATA Karnesi, ticari mallar noktasında 
fuar stantları, kişisel bilgisayarlar,  uy-
dular, endstriyel makine ekipmanlar, 
diagnostik ekipmanları, değerli taş ve 
takılar, fotoğraf ve video  ekipmanları, 
bakım onarım malzemeleri, nadir taş-
lar ve taşıtlar gibi birçok ürünü  kapsar.
Karne  ayrıca sanat eseri ya da  canlı 
hayan   gibi   özgün ve egzotik ürünler 

Anthony Parkes
ICC Dünya Odalar Fedarasyonu

Genel Müdürü

Ticaretin Anahtarı 
Fuarcılık

Alıcı ve satıcıların bir arada olduğu pazarlar, en az 
ticaretin kendisi kadar eskidir. Kişisel etkileşim, 

günümüzün e-ticaret dünyasında bile, hiçbir zaman 
bu kadar önemli olmamıştı. 

Ata Karnesiyle malınıza 
sınırsız özgürlük
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için de kullanılabilir. Ek olarak, bilim-
sel ekipman, özel ve ticari kara taşıt-
ları, uçaklar ve yatlar için de karne 
düzenlenebilir. 

Karne üzerindeki tücari mallar şu üç 
kategoriden biri ya da birkaçı içinde 
değerlendirilir: Şimdi işinize olan tut-

kunuzu yeniden hatırlayın ve tekrar 
harekete geçmek için aşağıdaki ko-
nularda adım atın. 

İşletmeler ayrıca, anlaşmalarını ta-
mamlamak için ICC’nin model sözleş-
melerinden de yararlanabilirler. 

Ticari fuar ve sergiler, iş için pek çok 
düzeyde verimlidir, faydalıdır. Işlet-
meler için, yeni siparişler ve sözleş-
meler, belki de yerel işbirlikleri ve 

yeni istidam  kaynaklarının kayna-
ğıdır. Fuarlar sadece devasa küresel 
işletmeler için değil, KOBİ’ler için de 
önemli bir kaynaktır. Müşterilerle ve 
potansiyel gelecek müşterilerle yüz 
yüze İletişim fırsatı yakalamak, iş ge-
liştirmek için hala eşsiz bir araçtır.

Geleceği planlamak isteyen kentler, 
ticari fuar, sergi ve konferansları teş-
vik eder; çünkü fuarlar kente sadece 
iş değil, aynı zamanda kentlerin mar-
ka değerine de önemli katkılar sağlar. 

Bu etkinliklerle onbinlerce ziyaret-
çinin ilgisi uyandırılır. Bunun yanında 
etkinliklerin sağlayacağı çarpan etkisi 
ise muazzamdır.

Ayrıca fiziki mekan da fuarcılık için 
çok önemlidir. Mekan, kendi pırıltısını 
etkinliklere yansıtır ve gelecek fuar 
kongre ve etkinliklerin düzenlenmesi 
için önemli bir kaynak teşkil eder.

Fuar alanını, fuar ziyaretçilerini ve 
fuarlarda stant açanların mutluluğu-
nu temin etmek isteyen işletmeciler, 
ciddi bir ekonominin itici gücü olurlar.

Bu ekosistemin oluşturacağı ekono-
mik kaynak, önemli bir enerjiyi oluş-
turur. Bu alanda çalışanların tüketim 
harcamaları, yeni  istihdam ve yatırım-
larla bir araya gelir ve yerel kalkınma 
için kaynak teşkil eder. 

Fuar ve kongre ziyaretçileri de eko-
nomik anlamda önemli bir kaynaktır. 
Konuklar, konaklama, yeme içme, eğ-
lence ve ulaşım alanlarında ciddi bir 
tüketime imza atarlar. 

Fuar ziyareti sonrası, ziyaretçilerin 
alışverişe çıkması ve kültürel ve sos-
yal alanlarda zaman geçirmesi yadsı-
namaz bir ekonomik araçtır. 

Perakende, ulaşım, yeme içme ve 
eğlence alanında faaliyet gösteren 
işletmeler de böylece fuar ziyaretçi-
lerinden doğrudan fayda sağlarlar.  

Bu yüzden sizden ricam, sektörünüz 
ne olursa olsun yerel ve uluslararası 
fuarların gücünü kullanın. 

Unutmayın ki fuarcılık, işimizi ve top-
lumumuzu büyütmeye ciddi katkı sağ-
lamaya hazır!

Orijinal metine buradan ulaşabilirsiniz.

- Ticari Numuneler
 (gösteri yapılan ürünler)
- Profesyonel Ekipmanlar 
(ticari araçlar) ve
- Fuar ve Sergi 
(ticari fuarlar ve kültürel
 etkinlikler)

Ticari fuarlar
 verimliliğin kaynağı 
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GÜNÜMÜZÜN EN 
GELİŞMİŞ 
SEKTÖRLERİNDEN 
BİRİSİ 
MATBAACILIK,
AMBALAJ VE 
REKLAM

İrfan GÜMÜŞ
24. Meslek Komitesi (Kırtasiye, Yazılım, Matbaa, Reklam ve Fotoğrafcılık) - Meclis Üyesi

Matbaacılık ,ambalaj ve rek-
lam  sektörü günümüzün 
en gelişmiş sektörlerinden 

biridir. Hayatımızın hemen hemen 
her alanında bu sektörlerin ürünle-
rini görmekteyiz. Eski zamanlarda 
Gutenberg tarafından bulunan mat-
baa günümüzde vazgeçilemez bir 
öneme sahiptir. Matbaa sayesinde 
basım hızlanmış, elle yazmak denen 
kavram tarih olmuştur. Elle yazmak 
ortadan kalkınca da matbaa saye-
sinde basım hızlanmış, daha çok ki-
tap piyasaya sürülmüş ve ilmin hızla 
yayılması sağlanmıştır.

Gün içerisinde fark etmesek bile 
tüm kullandığımız ürünlerin matbaa 

ile bağlantılı olduğunu görebilirsi-
niz. Matbaanın hayatımızda bu ka-
dar yeri olması, beraberinde yeni iş 
imkanları ve iş kolları getirmektedir.

Aklınıza gelebilecek her türlü alan-
da matbaa hizmetlerini görebile-
ceksiniz. Örnek vermek gerekirse; 
gazete, dergi, roman, katalog, bro-
şür, poşet, baskı, ambalaj, takvim, 
kartvizit, etiket ve daha akla gele-
bilecek her alanda bu sektörlerden 
yararlanabilmek mümkündür. Aynı 
zamanda tekstil sektörüne baktığı-
mızda t-shirt,  şapka, çanta, kalem, 
şişe v.s üzerine yazılan yazılar, ba-

sılan resimler, amblemler her biri 
matbaanın ürünüdür.

Yakın zamana kadar ambalaj deni-
lince kese kağıdı akla gelirdi. Hatta 
eski gazetelerden kese kağıdı ya-
pılır ve pazarlarda, bakkal ve ma-
navlarda ürünler kese kağıtlarıyla 
satılırdı. Daha sonra zamanla hij-

Matbaanın 
hayatımızda 
bu kadar 
yeri olması, 
beraberinde 
yeni iş imkanları 
ve iş kolları 
getirmektedir

Matbaa, 

Ambalaj ve 

Reklamcılık 

aslında bir 

bütündür 

ve temeli 

matbaacılıktır. 



Temmuz 2018 67

www.etonet.org.tr

Sektörümüzdeki en büyük sorunlardan biri de 

deneyimli personel bulamamaktır. 
yene daha dikkat etmeye başladık. 
Ürünler her sektörde ambalaja gir-
meye başladı öyle ki ekmeğimiz bile 
ambalaja girdi.

Matbaa, ambalaj ve reklamcılık as-
lında bir bütündür ve temeli mat-
baacılıktır. Teknolojik gelişmelerle 
kendini tamamen yenileme süreci-
ne giren matbaa sektörünün, bay-
rağı dijitale devretme yolunda hızla 
ilerlemekte olduğu söylenmekte-
dir. Fakat bu matbaacılığın her dalı 
için bence söylenemez. 

Maliyetler açısından tirajlı işlerde 
matbaacılık vazgeçilemez. Daha 
düşük tirajlı işlerde dijital tercih 
edilir. Sektör müşteri memnuniye-
ti için yatırımlarını tüm ihtiyaçlara 
cevap verebilecek şekilde yapmak-
tadır.

 Zaman çok değerli ve rekabet fazla 
olduğu için sektördeki taleplere en 
hızlı şekilde cevap vermek için uğ-
raş vermektedir. Sektörümüzdeki 

en büyük sorunlardan biride dene-
yimli personel bulamamaktır. 

Maalesef usta, yardımcı eleman, 
kalfa, çırak, grafiker v.s gibi perso-
nel bulmakta zorluklar yaşamakta-
yız. 

Meslek liselerinde matbaacılıkla 
ilgili bölümlerde kapanma duru-
muna gelmiştir. Bu da matbaacılık 
sektörünün geleceği için hiç de iyi 
olmayacaktır.

MALİYETLER AÇISINDAN
TİRAJLI İŞLERDE 

MATBAACILIK 
VAZGEÇİLEMEZ
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Kuyumcular, 
Gözlükçüler, 
Hediyelik 
Ürünler Sektörel 
Sorunlar ve 
Öneriler

Murat DESTİCİ
25. Meslek Komitesi (Sarraf, Optik ve Hediyelik Ürünler)  Meclis Üyesi

Komitemiz kuyumcular, göz-
lükçüler, hediyelik eşya, sa-
atçiler, lületaşçılar, avcılar, 

seramikçiler vb. ürünleri imalat ve 
satışını yapan geniş meslek erba-
bından oluşmaktadır.

Komitemize bakıldığında genel ola-
rak el sanatları ağırlıklı olduğu gö-
rülmektedir.
Başlıklar altında incelediğimizde 
kuyumcular şehrimizde değerli 
madenlerin alımı ve satımı ile mes-
leklerini icra etmektedirler. Ancak 
kuyumculuk mesleğini icra edenler, 
artık al-sat ile hayatlarını idame 
ettirmekteler. Önceki yıllarda şeh-
rimizde değerli maden işleme atöl-
yeler mevcut iken şu anda bu küçük 
atölyelerde tamir ve tadilatla sınırlı 
hizmet vermeye çalışmaktadır. Hal-
buki şehrimizden dünyaya açılması 
gereken sektöre damga vurmuş 
Sivrihisar Cebesi ve Sivrihisar Kü-
pesi gibi sektörde önemli bir yeri 
olan el sanatının yok olmaya yüz tut-
ması gibi bir sorun vardır. Acilen bu 
değerimizin coğrafi patentinin alınıp 
kuyumculuk zanaatı alanında şehri-
mize kazandırılması gerekmektedir. 
Detayla incelendiğinde bu alanda 
sektörün farklı sorunları da bulun-
maktadır. 
Gözlükçülük sektörünü ele alırsak, 
sektör sağlık hizmet sağlayıcısıdır. 

Bu nedenle de en büyük müşteri-
si devlettir. Ancak devletimiz de 
gözlük ödemelerine 15 yılı aşkındır 
artırım yapmamaktadır. Bu durum-
da sektörde aşırı sıkıntılara yol aç-
maktadır. Bunun yanı sıra sektöre 
dışarıdan aşırı bir saldırıda da vardır. 
Optisyenlik müesseselerinde satıl-
ması gereken ürünler cami ve pazar 
köşelerinde sağlıksız koşullarla sa-
tılmakta, güneş gözlükleri neredey-
se her dükkanın kapısının önünde 
bulunmakta ve sahte ürünler her 
köşe başında cirit atmaktadır. Sağ-
lık bakanlığı denetiminde hizmet ve-
ren gözlük sektörü gerekli kanunlar 
çıkmadığı için bunlarla da mücadele 
etmektedir. Gerekli kanunlar yurt dı-
şında olduğu gibi çıkarılmaz ise sek-
törü ileride daha da sıkıntılar bekle-
mektedir. Halk arasında da gözlüğün 
sağlık ürünü olduğunun anlaşılması 
ve bu tip Ortez ve Protez ürünlerin 
yetkili hizmet sağlayıcılarından alın-

ması gerektiği anlatılmalıdır. Ayrıca 
kanunlardaki boşluklar sebebiyle 
de yurtdışı kökenli grup firmalar 
ülkemize aşırı ilgi göstermekte ve 
her AVM ve işlek caddelerde yerel 
firmalara rakip olmaktadır. Kısacası 
sektör işinden çok bu sorunlarla baş 
etmeye çalışmaktadır.
Hediyelik eşya alanında bakıldığın-
da ise durum milyoncu anlayışına 
dönmüş durumdadır. Kaliteden daha 
ziyade sürümden kazanma anlayışı 
ön plana çıkmıştır. Bu işyerlerinde 
bardaktan kırtasiyeye, lavabodan 
elektrik prizine kadar her şey bulu-
nabilmektedir. Bu durum sektörün 
para kazanma çabası ve aynı zaman-
da duyulan talebin bir göstergesidir. 
Eskiden hediye götürürken kaliteyi 
almak ve dostlara götürmek apayrı 
bir anlayıştı. Bu kaybolan alım gücü-
nün bir eseridir. Sektörde çağa ayak 
uydurmak durumunda kalmış ve Çin 
mallarına bir pazar olmuştur. Ama HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞLARDIR

Uzm. Dr. Hale MORAL

0 222 335 0 335 

Uzm. Dr. M. Alper AYKANAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
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bunun yanında incelendiğinde işyeri 
sahipleri de yerden göğe kadar hak-
lılardır.
Saatçilik ise zamana yenik düşen 
kaybolmaya yüz tutmuş çok özel 
bir meslektir. Eskiden saat düğün-
lerin ve sünnet çocuklarının en özel 
hediyesi iken şimdi öylesine alınan 
bir ürün durumundadır. Ayrıca saat 
tamirciliği de seçkin bir meslek iken 
şimdi bu meslek için çırak bile bu-
lunamamaktadır. Bu durum böyle 
devam ederse dededen kalma saat-
lerimizi tamir ettirebilmemiz müm-
kün olmayacaktır. AVM’lerdeki saat 
mağazaları ise yerel mağazaları bi-
tirme noktasına getirmiştir. Umarım 
bu sektörü ilerde sadece anılardan 
anlatmak zorunda kalmayız.
Lületaşı ustaları ve işletmecileri 
sektör olarak devlet güvencesinde 
olsa da artık yok olmak üzeredir. 
Sektör hak ettiği kazancı sağlaya-
madığı için yetişen usta da bir elin 
parmakları kadardır. Sektöre ayrıca 
Çin vb ülkelerden de saldırılar had 
safhadadır. Şehrimizin dünyaca ta-
nınan lületaşı namı diğer “Deniz Kö-
püğü” yeterli ilgiyi görmemektedir. 
El sanatlarından vergi kaldırılsa da 
bu meslek adı altında farkı şekilde 
işyerleri açılıp farklı ürünleri satışı 
yapılmakta, bu da hak sahiplerini 
zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca 
lületaşı madeni de eskisi kadar bol 
olmadığından ya da çıkarılamadığın-
dan maliyetleri artırmaktadır. Kısa-
cası sorunlarla mücadele eden çok 

özel bir sanat artık ayakta kalmayı 
bırakıp emeklemeye çalışmaktadır.
Av malzemeleri satışı yapan arka-
daşlarımız ise en büyük sorunu dev-
letin kanunlarında yaşamaktadır. 
Sattıkları ürünlerin raf ağırlıkları am-
balajları ile birlikte hesaplandığı için 
raflarında yeterince ürün bulundu-
ramamaktadır. Amatör kara avcılığı 
ve balık avcılığı da yeterli denetlen-
mediğinden sıkıntılar yaşanmakta-
dır. Olta avcılığına ceza kesilirken, 
farklı şekilde avlananlar tespit edi-
lemediğinden avlanacak tür sayısı 
azalmakta bu da sektördeki firma-
ların satışlarını azaltmaktadır. Kara 
avcılığında ise devam eden OHAL 
durumu sektöre darbe vurmaktadır. 
Bunun yanında ise firmalar bürokra-
tik işlemlerde de ayrıca sıkıntılar ya-
şamaktadır. Bu durumda firmalara 
ayrıca yük oluşturmaktadır.

Seramikçilerimiz ise komitemizin 
sanatçıları konumundadır. Sera-
mikçilerin elinden çıkan her bir 
ürünün ayrı bir emeği ve ayrı bir 
kimliği vardır. Ama ne yazık ki son 
zamanlarda eğitimsiz ve meslek 
erbabı olmayan kişilerin de seramik 
sektörüne el atması bu sanata olan 
değeri düşürmekte, sektörde çalı-
şanlarda yeterlilik belgesi veya dip-
loma aranmaması nedeniyle sektör 
baltalanmaktadır. Ülkemizde de her 
işte olduğu gibi bu alanda da sanata 
yetince değer verilmediğinden dola-
yı sıkıntılar yaşanmaktadır.
Genel olarak incelediğimizde komi-
temizde yaşam mücadelesi veren 
mesleklerden oluşmaktadır. Ama biz 
odamızın desteğini de yanınızda ol-
duğunu bilerek sorunlarımızı aşaca-
ğını düşünen meslek temsilcileriyiz.
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KOOPERATİF;

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na 
göre tüzel kişiliği haiz olmak üzere 
ortaklarının belirli ekonomik men-
faatlerini ve özellikle meslek ve 
geçimlerine ait ihtiyaçlarını, işgü-
cü ve parasal katkılarıyla karşılıklı 
yardım, dayanışma ve kefalet su-
retiyle sağlayıp korumak amacıyla 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
kurulan değişir ortaklı ve değişir 
sermayeli ortaklıklara kooperatif 
denir.Kooperatif, insan ihtiyaçları-
nın karşılıklı yardımlaşma yoluyla 
giderilmesini sağlamak ve ortak-
ların çıkarlarını korumak amacıyla 
oluşturulan ekonomik kuruluştur. 
Kooperatifler insanların ihtiyaç-
larını karşılıklı yardım, dayanışma 
ve kefalet suretiyle ve en az mali-
yetle karşılamak amacıyla kurulan 
tüzel kişilerdir. Kooperatifler hem 
kişilerin tek başlarına yapmaya 
güçlerinin yetmediği işleri bir ara-
ya gelerek yapmaları sağlar hem 
de toplumun kalkınmasına katkıda 
bulunur.Bir kooperatif en az 7 ortak 
tarafından imzalanacak ana söz-
leşme ile kurulur. Ana sözleşmenin 
ticaret sicili müdürlüğünde yet-
kilendirilmiş personel huzurunda 
imzalanması gerekir. İlgili Bakanlık 
faaliyet konuları itibarıyla koope-

ratifleri sınıflandırmaya, çalışma 
bölgeleri oluşturmaya, kooperatif 
kuruluşu için asgari ortak sayısın-
dan az olmamak üzere ortak sayısı 
ve kooperatif kurulmasına yönelik 
diğer şartlar ile usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. Bu madde-
nin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar ilgili Bakanlık tarafından 
çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. Yapı 
kooperatifleri ile konusuna taşın-
maz mal temliki dahil bulunan diğer 
kooperatiflerin ana sözleşmelerin-
de ortaklara taşınmaz mal temlik 
edileceği hakkındaki taahhütler 
başka bir resmi şekil aranmaksızın 
muteberdir.Sermaye miktarı sınır-
landırılarak kooperatif kurulamaz. 
Kooperatif adını ancak bu kanuna 
göre kurulmuş teşekküller kulla-
nabilir

Kooperatiflerin özellikleri

- Kooperatifler, üyelerinin ortak ih-
tiyaçlarını veya meslekleri ile ilgili 
gereksinimlerini en az maliyetle 
karşılamak amacıyla kurulur.

- Kooperatiflerde sermayenin üst 
sınır yoktur. Kooperatifin ortak sa-
yısı arttıkça sermayesi de artar.

- Kooperatiflerde sermaye olarak 
ayni sermaye (paradan dışında 

mal, demirbaş, taşıt, bina vb.) ko-
nulması veya başka bir işletmenin 
kooperatife devredilmesi ancak 
ana sözleşmede belirtilmiş olmak-
la mümkündür.

- Gerçek veya tüzel kişiler koopera-
tife üye olabilirler. Her ortağın or-
taklık haklarının, ada yazılı ortaklık 
senedi ile temsil edilmesi gerekir.

- Kooperatiflerde ortaklıktan çıkış, 
ancak hesap döneminin sonunda ve 
en az 6 ay önceden haber vermek 
şartıyla yapılır. Ancak ana sözleş-
meye ortaklıktan çıkış ile ilgili bir 
hüküm konmuşsa bu hüküm bağla-
yıcıdır.

- Kooperatiflerde ortakların en az 
bir ortaklık payları vardır. Bir ortak 
5000’den fazla paya sahip olamaz. 
Bir ortaklık payının değeri 1 TL’dir.

- Kooperatiflerde her ortak bir oy 
hakkına sahip olup, ortak isterse 
oyunu başka

bir kişiye de kullandırabilir.

- Kooperatiflerin sorumluluğu ana 
sözleşmede aksi bir hüküm yoksa 
mal varlığıyla sınırlıdır. Ortaklar ise 
sermaye payları ile sorumludur.

KOOPERATİF VE 
KOOPERATİFÇİLİK

Sadun Selçuk YALÇIN
31. Meslek Komitesi (Yapı Kooperatifleri) - Meclis Üyesi
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Kooperatifçilik İlkeleri

Kooperatifçilik ilkeleri ilk olarak 1937 
yılında Uluslararası Kooperatifler 
Birliği (International Cooperative Alli-
ance-ICA) tarafından mutlak  ve ikinci 
derece ilkeler olarak saptanmış ve bir-
lik tarafından mutlak ilkelerin (serbest 
giriş, demokratik yönetim, işletme 
fazlalarının oranlı olarak dağıtılması) 
zorunlu hale getirilmiştir. Uluslararası 
Kooperatifler Birliğinin 23 Eylül 1995 
tarihinde İngiltere’nin Manchester 
kentinde toplanan 31. Uluslararası Ko-
operatifler Birliği Kongresi’nde günü-
müzde uygulanan 7 ilke onaylanmıştır. 
Bu ilkeler şu şekilde sıralayabiliriz.

- Gönüllü ve serbest giriş

- Ortağın demokratik yönetimi

- Ortağın ekonomik katılımı

- Özerklik ve bağımsızlık

- Eğitim, öğretim ve bilgilendirme

- Kooperatifler arası işbirliği

- Toplumsal sorumluluk

 Kooperatifler Arası İş Birliği

Kooperatifler kendi aralarında yar-
dımlaşmak amacıyla örgütlenebilirler. 
Ülkemizdeki kooperatifler Türkiye 

Kooperatifler Birliği Merkezi çatısı al-
tında toplanmıştır. Aynı konu üzerinde 
çalışan kooperatifler kendi aralarında 
kooperatifler birliğini oluşturabilirler. 
Bu sayede kooperatifler, ortaklarına 
daha fazla ve daha etkili hizmet sağ-
layacak aynı zamanda da ulusal ve 
uluslararası düzeyde kooperatifçilik 
hareketinin güçlenmesine katkıda bu-
lunacaklardır. Kooperatifler, iş birliği 
yaparak ulusal düzeyde büyük aracı, 
tefeci, sanayici ve holdinglerle; ulusla-
rarası düzeyde ise çok uluslu şirketler-
le rekabet edebilir.

Toplumsal Sorumluluk

Kooperatifler, ortaklarının gereksinim-
lerini ön planda tutarken diğer yandan 
da içinde bulundukları toplumun çıkar-
larını gözetmelidir. Ayrıca kooperatif-
ler, çevrenin korunması için de gere-
ken önlemleri almakla sorumludur. Bu 
ilkenin bir gereği olarak kooperatifler, 
toplumların ekonomik, sosyal ve kültü-
rel yönden kalkınmalarını sağlamak ve 
korumak için de çalışmalıdırlar.

Kooperatiflerin Çeşitleri

 Kooperatiflerin kuruluş amaçları bir-
birinden farklı olduğundan çeşitleri de 
bir hayli fazladır. Kooperatifleri birçok 

kritere göre sınıflandırmak mümkün-
dür. En önemlileri tarımsal kooperatif-
ler ve tarım dışı kooperatifler. Bunları 
şu şekilde tanımlayabiliriz.

- Konut yapı kooperatifleri

-Tarımsal kooperatifler

-Sulama kooperatifleri

-Pancar ekicileri kooperatifleri

-Tüketim kooperatifleri 

-Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet 
kooperatifleri

-İş yeri yapı kooperatifleri

-Ecza kooperatifleri 

-Turizm kooperatifleri 

gibi gruplandırmak mümkündür.

İlimizde 110 faal, 61 tasfiye halinde ve 
4 tanede münfesih olmak üzere 175 
yapı kooperatifi bulunmaktadır. Bun-
dan birkaç yıl öncesine kadar 400 ün 
üzerinde kooperatif faal olarak iş yap-
makta iken; değişen ülke şartları ve 
kooperatiflerin bir takım idari ve yöne-
timsel sorunları nedeniyle her geçen 
gün sayı azalmıştır.Avrupa ve ABD de 
pek çok büyük marka firmalar koope-
ratif şirket olarak faaliyetini yürütmek-
tedir. Oldukça da başarılı sonuçlar alın-
maktadır. Ancak ülkemizde bu konuda 
yeterince başarı sağlanamamıştır. Bu 
nedenle kooperatifler grubu olarak 
birlikte iş yapabilme, birlikte hareket 
edebilme bilincinin yerleştirilerek ili-
mizde daha verimli yatırım ve büyük 
projelerin hayata geçirilmesine katkı 
sunma gayreti içerisindeyiz.Eskişehir 
ticaret odası bünyesinde; 31. Grup or-
gan yönetimi olarak kooperatifçiliğin 
daha reel ve işlevsel hale gelebilmesi 
içingerekliçalışmalar yapılmaktadır. 
Bu çalışmalarda bize desteklerini esir-
gemeyen ETO başkanımız Sayın Metin 
Güler ve yönetimine, Meclis Başkanı-
mız Sayın Halil İbrahim Ara ve ekibine, 
ayrıca ETO Genel sekreteri Sayın Ali 
Varol nezdinde tüm ETO çalışanlarına 
teşekkürlerimi arz ederim.



Temmuz 201874

KOMİTELERDEN

TEKNOLOJİK 
GELİŞMELERE BAĞLI 
OLARAK ZAMAN VE 
MEKAN FARKININ 
YOK OLDUĞU 
BİR DÜNYADA 
YAŞIYORUZ.

Mehmet ÇAKIR
32. Meslek Komitesi  (Yapı Tamamlayıcı İşler ) - Meclis Üyesi

Teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak zaman ve mekan far-
kının yok olduğu bir dünya-

da yaşıyoruz. Giderek küçülen ve 
kontrol altına alınan bu dünyanın 
yeniden inşa edildiğini görüyoruz.

Bu hızlı süreçte yapılarda zamana 
ve teknolojiye ayak uydurmak zo-
runda kalıyorlar.
32. Meslek Komitesi Üyeleri olarak 
bizler yapılara işlevsellik katmak,-
doğal ve ekstrem durumlara hazır-
lıklı olmalarını sağlamak,yapıları 
daha az enerji kullanarak çevreye 
ve ekonomimize pozitif etkide bu-
lunmak,daha yaşanabilir ve estetik 
hale getirmek için çalışıyoruz.
Gelişen ve büyüyen ülkemizde her 
sektörde olduğu gibi bizlerinde bir 
takım sıkıntıları bulunmaktadır.

İş dünyası hiç çekmedi sürekli    
değişen mevzuat ve yönetmelik-
lerden çektiği kadar

Özellikle son yıllarda AB uyum ya-
saları çevresinde çok sık olarak yö-
netmelik ve mevzuat değişikliğine 
gidilmektedir. Elbette ki standart-
ları yükseltmek kalite ve güvenliği 
artırmaktadır. 
Fakat alt yapı eksikliği ve hukuki 
sorunlar yeni yönetmeliğe geçişte 

sorunlara sebep olmaktadır. Farklı 
kurumların yönetmelik madde-
lerinde farklı yorumları iş yapan 
bizleri sürüncemede bırakmakta,-
kaotik bir ortam yaratmaktadır. 
Bu kaotik ortam en çok asansör 
sektöründe hissedilmektedir. Son 
çıkan yönetmelik değişikliği buna 
örnek teşkil etmektedir.
Yerli üreticimizin buna hazırlıksız 
yakalanması, AR-GE çalışmaları 
için yeterli zamanlarının olmaması 
bizleri yabancı üreticilerin inisiya-
tifine bırakmakta yada taklit ürün-
ler çıkarmamıza sebep olmaktadır. 
Yerlilik ve milliliğin önemli olduğu 
bugünlerde yerli üreticimizi koru-
mak ve kollamak zorundayız.

 Her işi yaparım Abi

Sektörel olarak bizlere her işi ya-
pan değil, branşında uzmanlaşmış 
elemanlara ihtiyacımız var. Bu tabi 
ki de eğitimden geçiyor. Meslek 
okullarımızın eğitim kalitelerini ar-
tırmaları ve öğrencilerine mesleği-
ni sevdirmeleri gerekiyor. İnsanın 
sevdiği meslekte başarılı olacağına 
inananlardanım.
Yeni yetişen gençlerimize iş ahla-
kını öğretmeliyiz.Yaptığı işe saygı 
göstermesi gerektiğini öğretmeli-

yiz.İşinde uzmanlaşmanın başarıyı 
beraberinde   getireceğini,bununla 
birlikte çok daha iyi maddi imkan-
lara kavuşacağını bilmesini sağla-
malıyız.

Küçük ihmaller, büyük kazalara 
dönüşebilir

Grup üyelerimizin çok büyük bir 
kısmı çok riskli işler kategorisinde 
bulunmaktadır. İş güvenliği bizim 
grubumuzda çok daha önemlidir.  
Bu açıdan firma içi eğitimlerin ya-
pılması , profesyonel destek alın-
ması gerekmektedir.
Burada en büyük sıkıntı taşeron ve 
götürücü tabir edilen çalışanlarda-
dır. İşin hızlı bitmesi için bazı ted-
birlerden vazgeçebilmektedirler.
Bunu önlemenin tek yolu sıkı dene-
timden ve uyarıdan geçmektedir.
Bulunduğum asansör sektöründe 
iş kazaları ile ilgili yapılan araştır-
malar , en çok kazaya maruz kalan-
ların 10 yıl ve daha üstü çalışanlarda 
meydana geldiğini göstermektedir.
Bu da bize tecrübeden kaynakla-
nan kendine fazla güvenin,kazalara 
önemli ölçüde sebebiyet verdiğini 
göstermektedir.
Böyle nahoş durumların yaşanma-
ması için azami ölçüde iş güvenliği-
ne önem vermeliyiz. 
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Yüksek faiz belimizi büküyor

32. grup üyelerimizin işlerinin bü-
yük bir bölümü inşaat sektörüne 
bağlıdır.İnşaat sektöründe yaşanan 
satış sıkıntısı,bizlerinde iş potan-
siyeli azalması anlamına gelmek-
tedir.Konut ve işyeri satışlarında 
kredi kullanım oranı %80’ler civa-
rındadır.
Faizlerin yüksekliği satışları da 
olumsuz etkilemektedir. Bunun 
sektörel olarak bizleri de zorla-
makta mevcut projelerin tamamla-
nabilmesi ve ayakta kalabilmek için 
kredili  finansa ihtiyaç duymakta-
yız.Kredi faiz oranlarının yüksekli-
ği hem satın alan, hem satan, hem 
de montaj ve imalat yapanlar için 
olumsuz etki yapmaktadır.
Ticaret erbabının büyük bir kısmı 

kredi ve borçlanmalarını büyümek 
için değil , mevcut faaliyetlerini sür-
dürmek için alıyorlar. Sert rekabet 
koşullarından zorlanıyorlar.
Öz sermaye ve işletme sermayesi 
yetersizliği yaşıyorlar. Mali sicil af-
fının da her banka tarafından tam 
olarak uygulanmadığı bilinmekte,-
bu nedenle bankalardan kredi alma 
imkanı çok sınırlı kalmaktadır.
Sonuç olarak bizler tüm bu sıkıntı-
lara rağmen üreteceğiz. Eskişehir 
ve ülkemiz için çok çalışacağız.Yeni 
dönemde başta başkanımız Metin 
Güler Bey ve yönetim kurulumu-
za,meclis başkanımız Halil İbrahim 
Bey ve divanımıza,kıymetli meclis 
üyelerimiz ve personelimize başa-
rılar diliyorum. ETO’nun Eskişehir’in 
ticaret hayatını daha ileriye taşıya-
cağına olan inancım tamdır.

Grup üyelerimizin çok büyük bir kısmı 
çok riskli işler kategorisinde bulunmaktadır. 

İş güvenliği bizim grubumuzda çok daha önemlidir.
Bu açıdan firma içi eğitimlerin yapılması, 

profesyonel destek alınması gerekmektedir
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Elinizdeki bu dergi için yazı yazmam 
istendiğinde ne yazacağımı yakla-
şık on gün düşündüm. Yazmak kolay 
elbette sonuçta her gün yaptığımız 
bir iş. Ama önce ne yazacağımı bul-
malıydım.

Oda’dan arkadaşlar da sağ olsunlar 
‘Konu sınırı yok, istediğiniz bir ko-
nuda yazabilirsiniz’ deyince hepten 
elim kolum bağlandı! Sonsuz seçe-
nek vakit kaybettiriyor. Yaklaşık 20 
yıl önce bin filmlik arşivi olan bir ar-
kadaşın evinde sabahladığımızı ve 
hiç film izleyemediğimizi hatırladım. 
Seçeneğin çok olması her zaman iyi 
olmayabilir...

Bu dergi için de pek çok konu yazı-
labilir...

Metin Güler yönetimindeki Oda’nın 
hizmetlerini ve kente katkılarını an-
latabilirdim.

Eskişehir’in geldiği noktayı gururla 
kâğıda dökebilirdim.

Mesleki konulardaki sıkıntıları, 
gazetecilik mesleğinin nereye gi-
deceğini tahmin ettiğim bir yazı da 
olabilirdi.

Yeni üniversiteyi, termik santrali, 
yıllardır ayağa kaldıramadığımız 
Kızılinler’i, bir türlü tanıtamadığımız 
Yazılıkaya’yı, yeni yerine taşınan 
Devrim otomobilini ve müzeyi de 
yazmak mümkündü.

İşte böyle on gün geçti...

Bu arada seçim hareketliliği de ya-
şıyoruz. Oda’dan gelen ‘son ayarıyla’ 
klavyenin başına oturdum. Son yıl-
larda çok önemli olarak gördüğüm 
iki konuyu gündeme getirecek bir 
yazı yazmaya karar verdim.

Sosyal yardımlar ve toplumsal ba-
rış... Yazımın başlığındaki yeni dö-

nemden kastım başta Ticaret Odası 
yönetimi olmak üzere Eskişehir ve 
ülkemizin ‘yeni’ yönetimleridir.

Oda seçimleri ve milletvekili se-
çimlerini geride bıraktık. Eskişehir 
adına ‘iyi bir ekip’ oluştuğunu dü-
şünüyorum. Sanayi Odası’nda Ce-
lalettin Kesikbaş büyük umutlarla 
görevi devraldı. Ticaret Odası’nda 
Metin Güler emeklerinin karşılığını 
‘sandıkta’ aldı ve güçlü bir şekilde 
ikinci dönemine başladı. Ticaret 
Borsası’nda Ömer Zeydan ‘tartışma 
ve gerilimlerin’ uzağında sessiz se-
dasız verimli işler yaptı.

24 Haziran’da da Eskişehir’i 
TBMM’de temsil edecek milletvekil-
leri belirlendi. Takım kuruldu sayılır... 
Yakın bir tarihte de yerel seçimleri 
yapacağız ve belediye başkanlarını 
belirleyeceğiz.

Ve ondan sonra bir süre ‘seçimle, 
sandıkla’ vakit kaybetmek istemiyo-
ruz. Başta esnaf olmak üzere gördü-
ğüm kadarıyla kimse istemiyor.

Kent ve ülkeye dair yapacağımız çok 
iş var. Bir an önce kolları sıvamalıyız.

İşte bu ortamda benim ‘çok önemli’ 
bulduğum iki konu; sosyal yardımlar 
ve toplumsal barış...

Bu beklentim elbette toplumun tüm 
katmanlarını ilgilendiriyor. Ama bu-
gün özellikle Ticaret Odası özelinde 
beklentilerimi dile getirmek istiyo-
rum.

Aslında her iki konuda Ticaret Oda-
sı’nın ‘doğrudan’ ilgi alanına girme-
yebilir ama özellikle toplumsal barış 
konusunda mutlaka inisiyatif alması 
gerektiğini düşünüyorum. Son yıllar-
da toplumun kutuplaştığını görüyo-
ruz. Giderek artan kutuplaşma, bu 

Cihan Yıldırım
Anadolu Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü

24 HAZİRAN’DA DA 
ESKİŞEHİR’İ TBMM’DE 

TEMSİL EDECEK 
MİLLETVEKİLLERİ 

BELİRLENDİ. TAKIM 
KURULDU SAYILIR... 
YAKIN BİR TARİHTE 

DE YEREL SEÇİMLERİ 
YAPACAĞIZ VE BELEDİYE 

BAŞKANLARINI 
BELİRLEYECEĞİZ.

VE ONDAN SONRA 
BİR SÜRE ‘SEÇİMLE, 

SANDIKLA’ VAKİT 
KAYBETMEK 

İSTEMİYORUZ. BAŞTA 
ESNAF OLMAK ÜZERE 

GÖRDÜĞÜM KADARIYLA 
KİMSE İSTEMİYOR.

Yeni dönem, Ticaret Odası ve 
beklentilerim
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işlere kafa yoran herkesi endişelen-
diren bir boyuta geldi.

Bu nedenle her kurum, her kişi gücü 
yettiği ölçüde mutlaka bu konuyla 
ilgilenmeli. Toplumun çeşitli kesim-
lerini bir araya getirmeli. Bunun için 
organizasyonlar düzenlemeli, açık-
lamalar yapmalı, buluşmalar ger-
çekleştirmeli, ziyaretler yapmalı...

Neler yapılacağını şu an bilmiyorum 
ama bir şeyler yapılması gerektiğini 
biliyorum, inanıyorum. Bu konuda 
kenti temsil eden en büyük sivil top-
lum örgütü olan Ticaret Odası çok iyi 
bir adres. Ticaret Odası, bu rolü ra-
hatlıkla üstlenebilir. Öte yandan her 
kesimle ilişkisi olan, kimseyle soru-
nu olmayan Başkan Metin Güler de 
bu görevin üstesinden gelecek isim-
lerden biri.

Evet, Oda ticaretin gelişmesine kat-
kı sundu, sunuyor...

Evet, Oda eğitimler veriyor, binalar 
yapıyor, turizmi hareketlendiriyor, 
esnaf ve tüccarın ufkunu açacak 
girişimler yapıyor, kent hafızasına 
katkı için müze kuruyor...

Fuarlar, ziyaretler, anlaşmalar... 
Hepsine tamam, hiçbirine itirazımız 
yok. Ama fakat lakin birlikte yaşama 
becerisi gösteremezsek bunların 
pek anlamı kalmaz. Birbirimize say-

gımızı yitirirsek kentimiz, ülkemiz 
yaşanmaz olur.

İşte bunlar ve buraya yazmaktan 
çekindiğim (Kutuplaşmanın derin-
leşmesine küçük de olsa katkı ver-
memek adına) örnekler ve korkular 
nedeniyle Ticaret Odası’nı toplum-
sal barışa katkı verecek adımlar at-
maya davet ediyorum. Ya da şöyle 
diyelim çünkü Oda bu konuda bazı 
adımlar attı. Attığı adımları artırma-
sını diliyorum.

Meselenin bir de sosyal yardımlar 
boyutu var... Yine bildiğim kadarıyla 
Oda’nın bu yönde güzel hizmetleri 
var. Ama önümüzdeki dönemde bu 
yardımları mevzuatın elverdiği öl-
çüde artırmasını temenni ediyorum. 

Ülkemizin ekonomik anlamda bir 
darboğaza gittiğini görüyoruz. Bu 
işsizlerin artması, muhtaç insanların 
sayısının artması demek. Bu açıdan 
Oda’nın bu yardım konusuna tıpkı 
bir belediye ya da SYDV gibi yaklaş-
masını bekliyorum. Yardımlaşmayı 
bir miktar daha artırsa çok güzel 
olur. Hatta bu konuda diğer oda ve 
STK’ları işbirliğine davet ederek 
çok daha geniş çaplı bir yardım ha-
reketine imza atabilir. Bu yardım-
laşma meselesi de sadece ETO’ya 
bırakılacak bir konu değil. Bu yazıyı 
okuyan herkes, her kurum kendine 
pay çıkarabilir.

Birbirimize saygının arttığı günler 
diliyorum.
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DESTEKLER

Eskişehir Ticaret Odası öz kaynak-
larını seferber ederek üyelerinin 
kullanımı için sunduğu Nefes Kre-
disi toplam 40 milyon liraya ulaştı. 
Denizbank, Halkbank, Vakıfbank ve 
Ziraat Bankası aracılığıyla üst limi-
ti 50 bin lira olan Nefes Kredisini 
ETO üyeleri aylık 0,99 faizle, ilk 6 
ay geri ödemesiz olarak kullandı. 
12 ayda eşit taksitli ödeme yapmak 
üzere toplam 18 ay vade ile kulla-
nılan krediye ETO üyeleri sadece 
51 lira masraf ödedi. Nefes kredisi 
hakkında değerlendirmede bulunan 
ETO Başkanı Metin Güler, üyele-

re düşük faizli ve uygun şartlarda 
kredi imkanı sağlamaktan memnu-
niyet duyduklarını belirterek, “2017 
yılında ETO’nun öz kaynaklarını se-
ferber ederek 2 bin üyemize 54 Mil-
yon Lira kredi kullandırmıştık. 2018 
yılında da devletimizin ve TOBB’un 
desteğiyle üyelerimize yeniden kre-
di imkanı sağladık. Bu sayede kredi 
imkanları doğrultusunda krediye 
ulaşmakta zorluk çeken küçük ve 
orta ölçekli üyelerimize nefes aldırı-
yoruz. Son iki yıldır üyelerimize sağ-
ladığımız Nefes Kredisi toplamda 
90 milyon Lira’yı aştı” diye konuştu. 

ETO’dan Üyelere 40 Milyon 
Lira Nefes Kredisi

Eskişehir Ticaret Odası’nın 2017 
yılının Eylül ayında için hizmete 
sunduğu TÜRK EXİMBANK Eski-
şehir İrtibat Ofisi Eskişehir’deki 
ihracatçılara can simidi oldu. Açı-
lışından bu yana bir yıl bile geç-
memesine rağmen Türk Eximbank 
Eskişehir İrtibat Ofisi ihracatçı 
firmalara muazzam bir destek 
sağladı. Eskişehir Ticaret Odası 
4. Katta faaliyet gösteren Türk 
Eximbank Eskişehir İrtibat Ofisi 
ihracatçı firmalara 151 milyon 115 

bin 993 Dolar kredi sağlanması 
için aracılık etti. Türk Eximbank 
Eskişehir İrtibat Ofisi aracılığıy-
la sağlanan ihracat kredisinden 
toplam 135 firma yararlandı. Yine 
Türk Eximbank Eskişehir İrtibat 
Ofisi sayesinde Eskişehir’deki ih-
racatçı firmalara toplam 32 milyon 
437 bin 426 Dolar sigorta desteği 
verildi. Bu sayede Türk Eximbank 
Eskişehir İrtibat Ofisi aracılığıyla 
sağlanan kredi ve sigorta desteği 
183 Milyon Dolar’a ulaşmış oldu. 

Türk Eximbank İle İhracatçıya 
183 Milyon Dolar Destek

Türk Eximbank 
Eskişehir İrtibat 
Ofisi aracılığıyla 
sağlanan ihracat 

kredisinden toplam 
135 firma yararlandı. 
Yine Türk Eximbank 

Eskişehir İrtibat 
Ofisi sayesinde 
Eskişehir’deki 

ihracatçı firmalara 
toplam 32 milyon 
437 bin 426 Dolar 

sigorta desteği 
verildi. 

Krediye ulaşmakta 

zorluk çeken küçük 

ve orta ölçekli 

üyelerimize nefes 

aldırıyoruz. Son iki 

yıldır üyelerimize 

sağladığımız Nefes 

Kredisi toplamda 90 

milyon Lira’yı aştı
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KÜLTÜR- SANAT

“ANI BELLEK” 
ETOSANAT GALERİSİNDE

E skişehir’in kültür sanat hayatına renk katan ET-
SANAT Galerisi, akademisyen İrfan Dönmez’in 
“Anı Bellek” isimli Yağlıboya ve Karışık teknik ser-

gisini sanatseverlerle bir araya getirdi. Serginin açılış 
töreninde konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler, ETOSANAT aracılığı ile on binlerce sanat-
severi konuk ettiklerini belirtti. ETO olarak sanatın ha-
yatı güzelleştirdiğine ve anlamlandırdığına inandıkları-
nı kaydeden Güler,  bu misyonla hareket ederek şehrin 
kültür yaşamına destek olmayı sürdüreceklerini dile 
getirdi. dinamizm getirdiğini vurguladı.

İRFAN DÖNMEZ 
KİMDİR?

Eskişehir, 1980

2003 yılında Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’n-
den Mezun oldu.  2008 yılında aynı 
üniversitenin Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Baskı Sanatları Bölümü’nde 
Yüksek Lisansını tamamladı. 2016 
yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Enstitüsü Resim Anasanat 
Dalı Sanatta Yeterlik Programını 
tamamladı. Halen Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi Güzel Sanat-
lar ve Tasarım Fakültesi Resim 
Bölümünde Öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır.
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Suluboya resim sergisi
‘‘şehrİn ruhu’’
Sanatseverlerle buluştu 

Cüneyt Şenyavaş’ın “Şehrin 
Ruhu” Suluboya resim sergisi 
ile ETOSANAT Galerisi’ne ko-

nuk oldu. Serginin açılış töreninde 
konuşan Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı Metin Güler, ETOSANAT 
olarak Cüneyt Şenyavaş gibi sanata 
gönül veren, sanatın farklı dallarıyla 
ilgilenen, yurt dışında içinde sergiler 
açmış bir sanat insanını konuk et-
mekten mutluluk duyduklarını ifade 
etti. Sanatın toplumun gelişimi için 
vazgeçilmez olduğunun altını çizen 
Güler, Eskişehir Ticaret Odası’nın 
şehrin kültür sanat hayatına dina-
mizm getirdiğini vurguladı.

CÜNEYT ŞENYAVAŞ  KİMDİR?
1978 yılında Bursa’nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde 
doğmuş, ilk-orta ve lise öğrenimini aynı yerde tamam-
layarak 2001 yılında Uludağ Ünv. Eğitim Fakültesi, Gü-
zel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Grafik ASD’dan mezun 
olmuştur.

Lise yıllarından beri karikatür çizen Şenyavaş, ulusal- 
uluslararası karikatür yarışmalarında 8 kez ödül almış, 
bunun yanında bir çok karma karikatür sergisine katıl-
mıştır. 4 kez karikatür yarışmalarında jüri üyeliğinde 
bulunmuş, 2005 yılında ilk kişisel karikatür sergisini 
Bursa’da açarak ‘Yazım çok çirkin’ isimli karikatür kita-
bını yayınlamıştır.

Okul yıllarında başladığı illüstrasyon çalışmaları resim 
yaklaşımına dayanak oluşturmuş ve bir çok marka için 
farklı illüstrasyonlar üretmiştir.

2002-2006 yılları arasında Uludağ Ünv. TBMYO Grafik 
programında Öğr.Gör. olarak derslere giren Şenyavaş, 
Bursa Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve Anadolu Karikatürcüler Derneği Genel Sekreterliği 
görevlerini üstlenmiştir.

Evli ve bir kız babası olan Şenyavaş halen İstanbul ve 
Bursa ofisleriyle faaliyetini sürdüren Mürekkep’te 
Ajans ve Yaratıcı Grup Başkanlığı görevlerini yürütmek-
tedir. Bunun yanında illüstrasyon ve suluboya resim ça-
lışmaları yürütmekte olup, 2016 yılından bu yana resim 
sergilerine katılan Şenyavaş, yurt dışında da İtalya’nın 
Roma ve Bari kentlerinde toplamda 4 kez karma resim 
sergisinde suluboya çalışmalarıyla yer almıştır.
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KÜLTÜR- SANAT

bİlİnmeyen umman
etosanat galerİsİnde

fotoğraf sergisi

Şafak Yavuzlar’ın Bilinmeyen Umman isimli 
fotoğraf sergisi ETOSANAT Galerisi’nde 

sanatseverlerle buluştu. Hem iç mimar hem 
de çevre tasarımcısı kimliği ile ön plana çı-
kan Yavuzlar’ın sergisinin açılış törenine ETO 
Başkanı Metin Güler, ETO Meclis Başkanı Halil 
İbrahim Ara, meclis divanı ve yönetim kuru-
lu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin 
açılışında konuşan Başkan Güler, ETOSANAT 
aracılığı ile şehrin kültür sanat iklimine katkı 
sağlamaya, sanatçı ve sanatseverleri bir araya 
getirmeye devam edeceklerini söyledi. 

ŞAFAK YAVUZLAR KİMDİR?
1970’de Kütahya’da doğdu. Fotoğraf tutkusu babasının ilkokul girişinde bulduğu ZENIT 7 fotoğraf makinesi ile çocuk yaşlarda 
başladı. Zaman, dünyanın bu küçücük kutuya nasıl sığdığını, zamanın içinden alınmış anların nasıl donup kaldığını anlamaya 
çalışırken hızla aktı. Üniversite yıllarında Mimarlık eğitimini aldığı Bilkent Üniversitesi’ nde fotoğrafçılık dersini seçti, artık 
zamanı durdurma sanatının mutfağındaydı. 

Yerli ve yabancı bir çok fotoğraf sanatçısından eğitimler aldı. Gelişime açık olduğu için kendisine katkı sağlayabilecek her 
türlü eğitime katılım sağlamaya devam etmekte olup, eğitim aldığı fotoğraf sanatçıları arasında Daniel Cheong gibi dünyaca 
ünlü fotoğrafçılar bulunmaktadır.

2012 yılından itibaren özellikle Mimari, Manzara ve Hava fotoğrafçılığı alanlarında yoğunlaştı, portfolyosunu genişletti. Dün-
yanın ve Türkiye’ nin bir çok farklı köşesinde gerçekleştirdiği sıra dışı mimari, manzara ve hava fotoğrafı çekimlerinde her 
zaman aynı ilkelerle hareket etti.

Fotoğraflarında, izleyen gözlere yaşattığı renk şölenini “insan gözünün sahip olduğu geniş dinamik aralıkla, fotoğraf makine-
lerinin kıyasla daha dar olan dinamik aralığı arasında bir köprü oluşturmak” olarak tanımlamaktadır.

Farklı bakış açısı ve kullandığı teknikler ile ulusal ve uluslararası düzenlenen fotoğraf yarışmalarında başarı ödüllerine layık 
görüldü. Evli ve iki çocuk babası olan Şafak Yavuzlar, amatör ruhunu kaybetmeden profesyonel Mimari, Manzara ve Hava 
fotoğrafçılığı ve eğitmenliği yapmaktadır.

Sanatçı ve 
sanatseverleri 
bir araya 
getirmeye 
devam 
edeceğiz.
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Aslen Yozgatlı olan Cihan Yıldırım, tüm yaşamını 
Eskişehir’de geçirdi. 2003’ten beri gazetecilik ya-
pan Yıldırım, ikinci kitabı olan Efsane Nasıl Doğ-
du’da Eskişehirspor’un kuruluş yıllarını ele aldı. 
Yıldırım, Eskişehir’in en önemli markası ve ortak 
paydası olan Eskişehirspor’un ilk yıllarına ait bilgi 
ve anıları gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladı. 
Kitapta Kırmızı Şimşekler’in nasıl kurulduğu, han-
gi takımların bir araya geldiği, kimlerin transfer 
edildiği, ilk başkan, ilk maçlar ve ilk golü kimin 
attığı gibi bilgiler yer alıyor. Çalışma için Osman 
Cemoğlu ile görüşen Yıldırım, ilham veren hikâ-
yeyi bu kitapta topladı.

Eskişehir Ticaret Odası’nın şehir kültür serisi adı al-
tında yayımladığı 9. kitabı Eskişehirspor’un kuruluş 

hikayesinin anlatıldığı “Efsane Nasıl Doğdu” oldu. Usta 
Gazeteci Cihan Yıldırım tarafından kaleme alınan kitap 
Eskişehir Ticaret Odası tarafından baskıya hazırlandı. 
Eskişehirspor’un nasıl kurulduğu, kuruluşunda nereden 
ilham alındığı ve kulübün dönüm noktalarının anlatıldığı 
kitapta Eskişehirspor için unutulmaz olan anlara ve kah-
ramanlara yer verildi.  

“efsane nasıl doğdu” 
Eskİşehİrspor efsanesİ kİtap oldu

Cihan YILDIRIM KİMDİR ?

Fethi HEPER

Eskişehirspor 1965 - 1966

Amigo ORHAN

İlk Başkan Aziz BOLEL
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FUARLAR

Eskişehir Ticaret Odası üyelerini sektöründeki en önemli ihtisas fuarlarıyla buluşturarak, tüccar ve sanayicinin 
mesleki gelişimine destek olmaya devam ediyor. 

Eskişehir Ticaret Odası’nın inşaat taahhüt, dekorasyon, mimarlık ve mühendislik alanında faaliyet gösteren üyeleri 
İstanbul’da düzenlenen ve yapı sektöründe Türkiye’nin en büyük buluşması olan 41. Yapı Fuarı’na katılım sağladı. 1978’den 

bu yana düzenlenen fuarda binlerce yerli ve yabancı firma stant açarak ürünlerini tanıttı. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FUARLARINA 
ZİYARET

41. YAPI FUARINA YOĞUN İLGİ
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OTOMOTİV SEKTÖRÜ FUARDA BULUŞTU
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Eskişehir Ticaret Odası’nın gelinlik ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren üyeleri, İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenen Fashion Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı’na ziyaretçi olarak katıldılar. 

Fuarda konfeksiyon makinelerinden kumaşa, vitrin malzemelerinden ambalaja kadar moda sektörünün 
tüm ihtiyaç duyduğu ürünler tanıtıldı.  

MODA DÜNYASININ KALBİ İZMİR’DE ATTI

Otomobil yedek parça satışı ve tamiratı sektöründe faaliyet gösteren firmalar İstanbul’da düzenlenen Automechanika fuarında 
buluştular. Tüyap’ın organizatörlüğünde düzenlenen fuarda yerli ve yabancı olmak üzere 1100’ü aşkın firma stant açtı. Otomobil 

yedek parça satışı ve tamiratı sektörünün ilgiyle takip ettiği fuarda Eskişehir Ticaret Odası üyeleri de ziyaretçi olarak yerini aldı. 
Sektöründe dünyanın en geniş katılımlı 3. büyük buluşması olan fuarda otomobil dünyasındaki son yenilikler paylaşıldı.
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ETO AKADEMİ

ETO AKADEMİ 336 GİRİŞİMCİYİ 
PATRON YAPTI

Eskişehir Ticaret Odası KOSGEB’in işbirliği ile düzen-
lediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile şehir ve 
ülke ekonomisine yeni girişimciler kazandırmaya de-

vam ediyor. ETO Akademi aracılığı ile düzenlenen eğitim-
lere katılan girişimci sayısı 1620’ye ulaştı. İş fikri olan ve 
yapılan mülakatlar neticesinde eğitimlerini tamamlayıp 
iş yerini açan girişimci sayısı ise 336 oldu. Bu sayede ETO 
Akademi aracılığı ile 336 girişimci ülkemizin hem ekono-
misine hem de istihdamına doğrudan katkı sağladı. 
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2017-2018 DÖNEMİNDE 2546 
KİŞİYE EĞİTİM VE SEMİNER 

Kişisel Gelişim Seminerlerine Yoğun İlgi

ETO Akademi 2017-2018 eğitim ve seminer dö-
nemini tamamladı. Dönem boyunca düzenlenen 
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Yö-

nelik Mesleki Eğitim, Hijyen Eğitimi ve Mesleki Yeter-
lilik Sınavları’na 1215 kişi katıldı. Firmaların kurumsal 
gelişimi için düzenlenen Personel Özlük İşleri Eğitimi, 
Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkiki Eğitimi, Bebka 2018 
Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı 
Ve Proje Yazma Eğitimi, Temel Satış Becerileri Eğitimi, 
TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Eğitimi, Arama 
Motoru Optimizasyonu (SEO) Eğitimi, Profesyonel 
Fotoğrafçılık Eğitimi de yoğun ilgi gördü. 

Yine ETO Akademi tarafından Kişisel gelişim kapsamında düzenlenen Sözsüz İletişimin İncelikleri, İş Ve Aile Yaşamında Ku-
şak Yönetimi, Yurtdışı Pazarlarda Müşteri Bulma Teknikleri, Liderlikte Koçluk Becerileri, Kişisel Kriz Yönetimi, Kurum İçi 
Etkili İletişim, Sözel İletişimin Püf Noktaları, Dijital Vatandaş, Devlet ve Toplum, Zaman Yönetimi ve KOBİGEL- KOSGEB 

Bilgilendirme seminerleri üyeler ve çalışanlar tarafından ilgiyle takip edildi. Buna göre ETO Akademi’nin 2017-2018 döneminde 
düzenlediği eğitim ve seminerlere katılan kişi sayısı 2546’ya ulaştı. . ETO Akademi’de yeni dönem 6 Eylül 2018 günü yapılacak olan 
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ile başlayacak.
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TİCARİ HAYAT

Türkiye Yerli Biyometrik 
Pasaport Uygulamasını
 Tamamladı

Biyometrik Pasaport 
Nedir ?
Vizesiz geçiş sürecinde Avrupa 
Birliği tarafından istenen EAC 
özellikli (biyometrik veri kay-
dedilebilen) pasaportların 
işletim sistemi yurt dışından 
temin ediliyordu. Uluslararası 
standartlara göre TÜBİTAK 

BİLGEM UEKAE tarafından yerli imkânlarla geliştirilmiş olan AKİS Gezgin v1.0i sa-
yesinde artık T.C. pasaportlarında milli işletim sistemini kullanılabilecektir.
 Elektronik pasaport ve elektronik ehliyet uygulaması olan AKİS Gezgin v1.0i EAL5+ 
(ALC_DVS.2, AVA_VAN.5) güvence seviyesinde Ortak Kriter (CC- Common Criteria) 
güvenlik sertifikası aldı. Kaynak kodu incelemesi ve açıklık analizi gibi tüm testlerden 
başarıyla geçen AKİS Gezgin v1.0i, daha önce EAL4+ güvence seviyesinde CC sertifika-
sına sahip AKİS 1.4 sürümünün yerini aldı
.Elektronik pasaport ve elektronik sürücü belgesi standartlarına (ICAO 9303, ISO/IEC 
18013) uyumlu olarak geliştirilen AKİS Gezgin v1.0i seyahat belgesi veya sürücü belge-
si olarak kişiselleştirilebilmektedir. Sahip olduğu yeni güvenlik özellikleri sayesinde 
(EAC: Extended Access Control; SAC: Supplementary Access Control), belge sahi-
bine ait bilgiler temassız çip üzerinde güvenle saklanmaktadır.

AKİS Gezgin v1.0i’nin teknik özellikleri aşağıdaki 
gibidir:
Teknik Özellikler ;
ISO/IEC 14443-3,4 Type A
848 kbps iletişim hızı
Infineon SLE78CLFX3000P ve SLE78CLFX4000P yongaları üzerinde çalışma
Infineon SLE78CLFX3000P için 88KB kullanılabilir bellek alanı, Infineon SLE78CL-
FX4000P için 192KB kullanılabilir bellek alanı
ISO/IEC 9303 LDS
Basic Access Control (BAC)
Basic Access Protection (BAP)
Supplemental Access Control (SAC)
Active Authentication (AA)
Extended Access Control (EAC)
Extended Access Protection (EAP)
Güvenli haberleşme (3DES ve AES)
Sayısal imza (RSA ve ECC)
BAC ve AA için CC EAL4+ ALC_DVS.2 güvenlik sertifikası
EAC ve SAC için CC EAL5+ ALC_DVS.2, AVA_VAN.5 güvenlik sertifikası
Kaynak: http://bilgem.tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiye-yerli-biyometrik-pasaport-
uygulamasini-tamamladi
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Ulusal düzeyde teknolojik 
gelişmelere ve INSPIRE 
Direktifine uygun olarak 
Coğrafi Bilgi Sistemi altya-
pısının kurulmasını amaçla-
yan Türkiye Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sistemi Altyapısının 
Kurulumu (TUCBS) Projesi, 
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım 
Teknoloji leri  Araştırma 
Enstitüsü (YTE) ve Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı 
- Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürlüğü işbirliğin-

de yürütülmek üzere başla-
tılmıştır. 

TUCBS Projesi, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının so-
rumluluğunda olan coğrafi 
verilerin tüm kullanıcıların 
ihtiyaçlarına cevap vere-
cek şekilde içerik standart-
larının oluşturulmasını ve 
coğrafi veri değişim stan-
dartlarının belirlenmesini 
amaçlamaktadır.

Projenin, her verinin tema 
bazında Temel Çalışma 
Grupları oluşturularak ve 
veri paylaşımına yönelik 
standartlar belirlenerek 
çok paydaşlı bir proje yö-
netişimi anlayışıyla yürtül-

mesi planlanmaktadır. 

Projeye katkı sağlaması 
planlanan paydaşlar; ko-
nusunda uzman yerli ve ya-
bancı akademisyenler, CBS 
alanında faaliyet gösteren 
özel sektör firmaları, Sivil 
Toplum Kuruluşları, Mes-
lek Odaları ve Mekânsal 
veri üretiminde sorumluluk 
sahibi kamu kuruluşlarıdır. 

Projenin 2019 yılı sonunda 
tamamlanması hedeflen-
mektedir.

Kaynak;  http://bilgem.
t u b i t a k . g ov. t r / t r / h a b e r /
turkiye-ulusal-cografi-bil-
gi-sistemi-altyapisinin-ku-
rulumu-projesi-basladi

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
Altyapısının Kurulumu Projesi Başladı
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Üç boyutlu yazıcı teknolojisi on-
larca yıldır mevcut fakat genellikle 
konuyla hobi amaçlı ilgilenen kişi-
lerin ya da özel prototipler üreten 
tasarımcıların himayesinde kalmış 
durumda. Üstelik önceden plastik 
haricinde (özellikle de metal) bir 
materyalle ürün yazdırmak epey-
ce pahalı ve çok yavaş ilerleyen 
bir süreçti. 

Şimdiyse bu iş giderek ucuzlayıp 
kolaylaşıyor. Bu teknoloji karma-
şık ve büyük metal nesneler üret-
meyi mümkün kıldığı için imalat 
sektörünü dönüştürebilir. Kısa va-
dede bakıldığında ise imalatçıların 

büyük depolarda çalışma gereklili-
ği ortadan kalkabilir.  

Mesela ihtiyaç duyulduğu anda üç 
boyutlu metal yazıcısı kullanılarak 
eski bir araba için yedek parça 
yazdırılabilir.

Bu teknoloji, geleneksel metal 
üretim yöntemleriyle üretilmesi 
mümkün olmayacak kadar karma-
şık, güçlü ve hafif parçalar üretil-
mesini sağlayabiliyor. Lawrence 
Livermore Ulusal Laboratuvarı’n-
da çalışan araştırmacılar 2017’de 
yaptıkları bir açıklamayla, üç bo-
yutlu yazıcı kullanarak en az gele-
neksel yöntemlerle üretilen kadar 
güçlü paslanmaz çelik üretmeyi 
başardıklarını söylemişti. 

Yine 2017’de üç boyutlu yazıcı şir-
keti Markforged, 100 bin Dolar’dan 
ucuza satılan ilk üç boyutlu metal 
yazıcısını piyasaya sürmüştü.

Kaynak; https://www.dunyahalle-
ri.com/2018in-cigir-acan-teknolo-
jik-gelismeleri/

Üç Boyutlu 
Metal Yazıcısı
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Kamu ve özel kurum/kuruluşların ihtiyaçlarına istinaden, blokzincir teknolojilerinin altyapısı, kuru-
lumu, güvenlik ve mahremiyet analizi, iş modelleri, kitle fonlama yaklaşımları ve muhtelif teknik de-
tayları üzerine Ar-Ge faaliyetlerini icra etmek üzere, BİLGEM UEKAE Matematiksel ve Hesaplamalı 
Bilimler Biriminin altında Blokzincir Araştırma Laboratuvarı (BCLabs) kurulmuştu.

BİLGEM, kamu ve özel kurum/kuruluşlar ve akademisyenlerle işbirliği yaparak, güven merkezleri 
içeren yapılardaki güven merkezlerini dağıtarak daha verimli ve şeffaf yapıların kurulması için blok-
zincir tabanlı tasarım ve geliştirme çözümleri sunmaktadır. 

Bu kapsamda, finansal hareketler, tedarik zincirleri, nesnelerin internet (IOT), risk yönetimi ve sağ-
lık hizmetlerine kadar her türlü elektronik işlemi basitleştirmek ve güvence altına almak için ağlar 
kurulmasına çalışılmaktadır. 

BİLGEM’in amacı, alanında en güçlü uzmanları bir araya getirerek işletmelerin blokzincir teknoloji-
sini anlama ve kullanma becerilerini geliştirmektir. Bununla beraber, güvenlik ve mahremiyet analizi 
ve takip edilebilirlik gibi teknik çözümleri araştırmaktır.

Kamu ve özel kurum/kuruluşlar ve akademisyenlerle işbirliği yaparak, güven merkezleri içeren 
yapılardaki güven merkezlerini dağıtarak daha verimli ve şeffaf yapıların kurulması için blokzincir 
tabanlı tasarım ve geliştirme çözümleri sunmaktadır. Bu kapsamda, finansal teknolojilerden tedarik 
zincirlerine, nesnelerin internetinden (IOT) sağlık hizmetlerine kadar her türlü elektronik işlemlerde 
kullanımı olması sebebiyle dikkat çekici hale gelmiştir.

Blokzincir NEDİR?
Dijital para birimlerini, varlıkları ve emtiaları besleyen blokzincir (blockchain) teknolojisi, dağıtılmış 
bir veritabanı ya da paylaşılmış kayıt (muhasebe) defter olarak söylenebilir. Bu blokzincirler açık 
veya özel olabilir. Herkesin okuyabileceği, kullanabileceği veya değiştirebileceği açık kaynaklı bir 
yazılım üzerinde ise Açık Blokzincir, kısıtlamalı ve kontrollü erişimi var ise Özel Blokzincir denir.

Kaynak; http://bilgem.tubitak.gov.tr/tr/haber/bilgemde-blokzincir-arastirma-laboratuvari-bc-
labs-kuruldu

BİLGEM’de 
Blokzincir Araştırma 
Laboratuvarı 
(BCLabs) Kuruldu
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“E-İhracat Seferberliği Tanıtım Top-
lantısı”, Ekonomi Bakanı Nihat  Zey-
bekci’nin katılımıyla TOBB Plaza’da 
gerçekleştirildi.

Bugün çok hayırlı bir işin başlangıcını 
yaptıklarını aktaran  Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi Ba-
kanlığımız, ihracatı artırmak üzere, 
E-ticaret  Sitelerine Toplu Üyelik 
Desteğini hayata geçirmişti. Şimdi 
de bu kapsamda,  bakanlığımızla 
birlikte, e-ihracat seferberliği başla-
tıyoruz.” bilgisini  verdi.Hisarcıklıoğlu, 
Dahilde İşleme Rejimi, KDV istisnası, 
Eximbank  kredileri gibi geleneksel 
yöntemlere, çağın ruhuna uygun yeni 
bir destek  programının daha eklen-
diğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede bakanlığımız (Ekono-
mi Bakanlığı); firmalararası iş  bir-
liklerini ve kümelenmeleri, küresel 
değer zincirlerine entegrasyonu ve 
cari  açığı azaltacak büyük yatırımları 
desteklemek üzere, devrim niteliğin-
de çok  sayıda yeni programı hayata 
geçirdi. 

E-ticaret Sitelerine Toplu Üyelik 
Desteği de  işte bu programın en 
yenilerinden. Bakanımıza, tüm bu ye-
nilikçi icraatlarıyla,  Türk özel sektö-
rünün gelişimine yaptıkları katkılar-
dan dolayı şükranlarımı  sunuyorum.” 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugün 
başlangıcını yaptıkları projenin  ama 

cının, ülkeyi 500 milyar dolar ihracat 
hedefine yaklaştırdığını belirterek, bu  
amaca TOBB’a bağlı oda/borsaların 
üyesi şirketlerin ihracat performans-
larını  güçlendirerek ulaşacaklarını 
anlattı.Bu kapsamda, şirketlerin, dün-
yanın en büyük teknoloji şirketlerin-
den  biri olan Alibaba’ya üyeliklerini 
destekleyeceklerine dikkati çeken  
Hisarcıklıoğlu, firmaların bu platfor-
ma üye olmak için ödemeleri gereken 
bedelin  ön finansmanını TOBB’un ya-
pacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, sonrasında üyelik be-
delinin yüzde 80’ini Ekonomi  Bakan-
lığı, geri kalan yüzde 20’yi ise Halk-
bank ve Vakıfbank’ın karşılayacağını  
vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdür-
dü:“Böylece firmalarımız, herhangi 
bir bedel ödemeden, küresel pazar  
yerlerine üye olabilecek. İşte bu adım, 
tam anlamıyla bir e-ihracat  seferber-
liğidir. 

Türkiye’nin 81 ilinde ve 160 ilçesin-
de bulunan odalarımız ve  borsalar 
sayesinde, milli bir seferberlik baş-
latıyoruz. Oda ve borsalarımızı bu  

destekten faydalandırmak için, ülke 
çapında bu işi üstleneceğiz. Yurt dışı-
na  satacak ürünü olan tüm firmalara 
kapımız açık. Özellikle daha önce hiç 
ihracat  yapmamış firmalarımızı bu 
projeyle birlikte ihracatla tanıştırmak, 
Türkiye’ye  binlerce yeni ihracatçı ka-
zandırmak istiyoruz. KOBİ’lerimizin 
Türkiye’nin toplam  ihracatındaki 
yüzde 60’lık payını daha da yukarıya 
çıkarmayı hedefliyoruz.”

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 
Türkiye’de e-ticaretin gelişmesi  için 
birçok başarılı faaliyet gerçekleş-
tirdiklerine değinerek, “2016 yılında  
‘TOBB E-ticaret Meclisi’ni kurduk. 
Türkiye’nin önde gelen e-ticaret fir-
malarıyla  kamu kurumları arasında 
bir köprü görevi üstlendik. İki tarafın, 
e-ticareti  büyütecek politikaları bir-
likte tasarlayabilecekleri bir çatı oluş-
turduk. 2017  yılında 12 ilde 16 e-ticaret 
konferansı gerçekleştirdik. Bu konfe-
ranslarda on  binlerce KOBİ’ye ulaştık. 
Onlara, dijital çağın tehditlerini ve fır-
satlarını  anlattık. KOBİ’lerin işlerini  
nasıl  dijital ortama taşıyabilecekleri-

TOBB`dan şirketlere 
Alibaba desteği!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, şirketlerin, dünyanın en büyük teknoloji 
şirketlerinden biri olan Alibaba’ya üyeliklerini 
destekleyeceklerini belirterek, “Firmaların bu 
platformlara üye olmak için ödemeleri gereken bedelin 
ön finansmanını da TOBB yapacak.” dedi.

“ALİBABA’YA 
ÜYELİK BEDELİNİN 
ÖN FİNANSMANINI 

TOBB YAPACAK”

“E-TİCARET 
SİTELERİNE GÜVEN 
DAMGASI VERMEYE 

BAŞLIYORUZ”
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ni  gösterdik.” diye konuştu. Bir diğer 
önemli girişimlerinin, Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı’nın  yetkilendirmesiyle, 
önümüzdeki günlerde e-ticaret site-
lerine güven damgası  vermeye baş-
layacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 
şu değerlendirmelerde bulundu:   ”Gü-
ven damgası uygulamasıyla birlikte, 
tüketicilerin elektronik mecralardan 
alışveriş     yaparken      karşılaştıkları 
güven eksikliğini gidermeyi  hedefli-
yoruz. 

Bugün de e-ihracat seferberliğini 
başlatıyoruz. Projenin  yararlanıcısı 
olacak şirketlerimiz, pazar yerlerine 
üye olarak milyonlarca  alıcıya kolay-
lıkla ulaşabilecekler. 

Elbette, pazar yerlerine üyelikle 
müşterilere  daha kolay ulaşabilir 
olmak, ihracat yapacağınız anlamına 
gelmiyor. Platformlar  üzerinden ih-
racat yapabilmek için, bu platform-
ları etkin kullanmak gerekiyor. Bu  
kapsamda, bu projenin bir parçası 
olarak, şirketlerimizin dijital mecra-
larda  kendilerini doğru konumlan-
dırmalarını sağlamak için kitlesel bir 
eğitim  seferberliğini başlatıyoruz.”-
Hisarcıklıoğlu, projelerde yer alan 
pazar yerleriyle birlikte,  Türkiye’yi 
karış karış dolaşarak, firmalara e-ih-
racatın inceliklerini  anlatacaklarına 
dikkati çekerek, “Firmalarımızın 
yetkili personelini bu konuda  eğite-
ceğiz. Projemizin etkisini de düzenli 
aralıklarla takip edeceğiz. 

Üyelik  desteğinden faydalanan 
firmaların; platformları ne derece 
etkin kullandıklarını,  memnuniyet 
düzeylerini, platform üzerinden 
gerçekleştirdikleri ihracat miktarını  
düzenli olarak ölçerek bakanlığımıza 
paylaşacağız.” bilgisini verdi.

Hisarcıklıoğlu, Türk müteşebbisinin, 
elinde numune çantasıyla, dilini,  kül-

türünü bilmediği ülkelere gidip, kapı 
kapı dolaşarak, ihracatı, 1980’de 3  
milyar dolardan 2018’de 160 milyar 
dolara çıkardığına işaret ederek, 
“Müteşebbis  ruhumuz ve sahip ol-
duğumuz cesaret bizi bu günlere ge-
tirdi. Ama artık eski dünya  yok.” dedi.

Eski satış ve pazarlama yöntemle-
rini kullanarak, ihracat hedeflerine  
ulaşılmasının mümkün olmadığını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti:

“500 milyar hedefine ulaşmak için 
ihracat yaptığımız pazarları ve  ihraç 
ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeli, 
ihracatçı sayımızı da artırmalıyız.  
Zira ihracatı ülkeler değil, firmalar 
gerçekleştirir.m Türkiye 2023 ihra-
cat  hedefine ulaşmak için ihracatçı 
sayısını artırmak zorunda. Bugün 
Türkiye’de  faaliyet gösteren 1,5 mil-
yon girişimcinin, sadece 72 bini, yani 
yüzde 5’i  ihracatçı. 2007’de ihracatçı 
sayısı 48 bin iken, son 10 yılda hızlı 
bir artışla,  mevcut ihracatçıların ya-
rısı kadar yeni ihracatçı, ekonomiye 
dahil oldu.”

Bugün gelinen nokta itibarıyla 72 bin 
ihracatçının kendilerine  yetmediğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri 
verdi.

“Örneğin, bize en yakın ekonomi olan 
İtalya’ya bakalım. Türkiye’nin  ulaş-
mak istediği 500 milyar dolar ihracat 
hacmini, İtalya 195 bin ihracatçıyla  
yakaladı. 

Demek ki, Türkiye’nin 2023 ihracat 
hedefine ulaşabilmesi için ihracatçı  
sayısını da üç kat artırmak gereki-
yor. Geliştirmemiz gereken ikinci 
alan, ihraç  pazarlarımız. İhracatta 
ekseni büyütmek, ufkumuzu geniş-
letmek zorundayız. Şu an Türkiye’nin 
ihracat menzili yaklaşık 2 bin 900 
kilometre. Ama  mesela Kore’ninki 

bunun iki katı kadar, tam 5 bin 700 
kilometre. Hindistan içinse  bu men-
zil 6 bin 200 kilometre civarında. 
Küçücük İsrail’in ihracat menzili bile 
5  bin 600 kilometre. Demek ki dış 
pazarlara ulaşabilmek için koşarken, 
bizim  nefesimiz ancak diğerlerinin 
yarısına yetiyor.  Menzili dar olanın 
ufkuda dar olur.  Menzili aşan, dün-
yanın nasıl bir yer olduğunu, menzili 
kısa olandan daha  iyi bilir.”

E-ticaretin, bu ufku genişletmek için 
de çok önemli olduğunu kaydeden   
Hisarcıklıoğlu, artık hiçbir ücret öde-
meden ihracat yapmanın mümkün 
hale  geldiğini anlattı.Hisarcıklıoğlu, 
eskiden malı başka ülkede satmak 
için dağıtımcı, bayi  gibi birkaç kade-
meden geçildiğini, şimdi ise bunların 
hepsinin ortadan kalkarak  bürokra-
siyi bitirdiklerini vurgulayarak, söz-
lerini şöyle tamamladı:

“Doğrudan tüketiciye ulaşıyoruz. 
Mesela 2017’de Bayburt’tan ihracat  
yapan firma çıkmamış. Şimdi Bay-
burt, tüm dünya ulaşabilecek. Artık, o 
meşhur  lezzeti Bayburt Tel Helva’sı-
nı, e-ticaretle 3 bin kilometre ötedeki 
Berlin’e, 14  bin kilometre mesafedeki 
Sydney’e rahatça pazarlayabileceğiz. 
İşte, etkin  kullanmamız durumunda, 
e-ihracat platformları, bunu başar-
mamızı sağlayacaktır.  

Ekonomi Bakanlığımızın destekle-
riyle başlattığımız bu projenin, Tür-
kiye’nin  ihracat tarihinde bir yeni bir 
sıçrama noktası olacağına inanıyo-
rum.”

Kaynak; http://uzmanpara.milliyet.
com.tr/haber-detay/gundem2/
tobbden-sirketlere-alibaba-deste-
gi/83000/83822/

  

“ARTIK HİÇBİR 
ÜCRET ÖDEMEDEN 
İHRACAT YAPMAK 

MÜMKÜN HALE 
GELDİ”






