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2016 yılında ne yazık ki istemediğimiz olaylar yaşadık. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ve çok sayıda terör 
saldırısıyla karşılaştık. Ne mutlu bize ki; devletimizin iradesi,  milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde darbe 
girişimini başarısız kıldık. Bu süreçte şehadete ulaşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar 
ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. 

Eskişehir Ticaret Odası olara,  hem demokrasimize hem de üyelerimize sahip çıktık. Biz şimdi birlikte üretme, şimdi 
ülkemiz için çalışma zamanı diyerek hem projelerimizi hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık hem de üyelerimize 
yeni finansman imkanları sağladık.

2016 yılı odamız için en üretken ve etkin yıllardan birisi oldu. Finansman sıkıntısı yaşayan üyelerimiz için kendi öz 
kaynaklarımızı da seferber ederek, 54 milyon lira kredi imkanı yarattık. 

Şehrimizin hayali olan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ve Yeni Hizmet Binası Projemize hızla başlarken, Eskişehir 
Ticaret ve Sanayi Müzesi projemizde ise sona yaklaştık. 

Üyelerimizin bilgi, birikim ve ticari potansiyellerini artırmak amaçlı düzenlediğimiz eğitim ve seminerlere katılan 
8382 üyemize sertifika verdik.  Baksan ve Teksan’daki eğitim merkezlerimizi de hizmete açtık. İş yoğunluğu nedeniyle 
eğitim ve seminerlere katılamayan üyelerimiz için bir ilke daha imza atarak eğitimlerimizi ve seminerlerimizi internet 
üzerinden canlı olarak yayınlamaya başladık.

Tüm kamu kurum / kuruluşlarımızda, sivil toplum örgütlerimizle ve okullarda yaptığımız toplantılarda girişimciliğin 
önemini ve değerini vurguladık. Yapılan bu çalışmaların etkisi ve düzenlediğimiz eğitimler sayesinde 82 girişimcimizin 
kendi işini kurmasına öncülük ettik.

Vize Ofisimizle, Vergi ve Hukuk Danışmanlıklarımızla, Dış Ticaret Destek Merkezimizle, AB Bilgi Merkezimizle 
üyelerimize hizmette de en iyisini sunmak için çalıştık. 

Şahsım olarak ve üye ilişkileri birimimizle gerçekleştirdiğimiz yüz yüze ziyaretlerde 7 binden fazla üyemize ulaştık. 
Esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin istek, beklenti ve önerilerini iş yerlerinde dinledik, çözüm için gereken 
adımları attık. Doğrudan odamızı ilgilendirmeyen konularda ise, ilgili kurumlara ve yöneticilerine bizzat giderek, 
sorunları iletip çözümü için çaba sarf ettik. Ayrıca, düzenlediğimiz sektörel toplantılarla tüccar ve sanayicimizin sesi 
ve sözcüsü olmaya devam ettik.

Her türlü küresel saldırıya, siyasi-ekonomik baskıya ve manipülasyona rağmen, tıpkı İstiklal Savaşımızda olduğu gibi 
tarihimizden aldığımız güçle, birlik ve beraberlik içerisinde, mücadele ederek her türlü engeli aşacağımıza yürekten 
inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2017 yılının umudun yeşerdiği, geleceğe olan güvenin arttığı ve   üyelerimizin başarılarının 
konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle…

Metin Güler

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı

Demokrasimize de 
Sahip Çıktık 

Üyelerimize de
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imzalanan protokol 
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yerlerinde eğitim verildi

Üretim ve Eskişehir

Hisarcıklıoğlu’na Eskişehir Anlatıldı
ETO Başkanı Metin Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Eskişehir’de 
bir araya geldi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na 
tüccar ve sanayicilerimizin, esnafımızın sorunlarını 
ileten ETO Başkanı Güler, tüccar ve sanayicinin kredi 
talepleri olduğunu, bu noktadaki taleplerin değerlendi-
rilmesi gerektiğini ifade etti

Eskişehir’in Sorunları Müşterek Toplantıda Tartışıldı
Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası ve Es-
kişehir Ticaret Borsası şehrin ekonomik durumunu 
ve mevcut sorunları görüşmek için müşterek toplantı 
gerçekleştirdi. ETO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıya ETO Başkanı Metin Güler, ESO Başkanı Savaş 
Özaydemir,ETB Başkanı Ömer Zeydan, odaların meclis 
başkanları ve divanları ile yönetim kurulları katıldı. 
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Eskişehir Ticaret Odası bünyesin-
de faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi 

Merkezi “AB ve Çevre Bilinci” etkinliği 
düzenledi. Avrupa Birliği Türkiye De-
legasyonu desteği ile ikincisi düzen-
lenen etkinlik Ticaret Odası Ortaoku-
lu’nda gerçekleşti. Sabah ve öğleden 

sonra yapılan iki oturumda ele alınan 
sunumlar şöyleydi; Bölgesel Çevre 
Merkezi (REC Turkey) Proje Yönetici-
si Pınar Akpınar tarafından “Çocukla-
rın Gözüyle AB – Çevre, Politikalar ve 
Ortak Çevre Sorunları.” Sunumların 
ardından Eskişehir Orman Toprak ve 

Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdür-
lüğü Baş Mühendisi Nejat Çelik ise 
“Ağaçlandırma ve Önemi-Ormanların 
İnsanlığa ve Eko Sisteme Faydaları” 
isimli bir sunum gerçekleştirdi. Etkin-
liğe çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi.

ETO Akademi tüccar ve sanayicile-
rimizin kişisel gelişimine destek 

olmak amacıyla düzenlediği semi-
nerlere bir yenisini daha ekledi. Eski-
şehir Ticaret Odası (ETO) tarafından 
üyeler ve çalışanlarına yönelik Beden 
Dili ve Karizmatik İletişim Semineri 
düzenlendi. Rıfat Başargil tarafından 
ETO Meclis Salonu’nda verilen semi-
nere ETO üyesi ve çalışanı yaklaşık 
200 kişi katıldı. Üyelerin yoğun ilgi 
gösterdiği seminerde sözsüz iletişi-

min gücü, eller, parmaklar ve kollarla 
verilen mesajlar, beden dilinin önemi, 

beden dili becerileri ve iş hayatındaki 
başarı ilişkisi anlatıldı.

BEDEN DİLİ VE İLETİŞİMİN ÖNEMİ ANLATILDI

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Eskişehir’de bir 
araya geldi. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'na tüccar ve sanayi-

cilerimizin, esnafımızın sorunlarını 
ileten ETO Başkanı Güler, tüccar ve 
sanayicinin kredi talepleri olduğunu, 
bu noktadaki taleplerin değerlendi-
rilmesi gerektiğini ifade etti. ETO 
Başkanı Metin Güler ayrıca, Eskişe-

hir Ticaret Odası tarihinin en büyük 
projesi olan Eskişehir Fuar Kongre 
Merkezi ve ETO Yeni Hizmet Binası 
hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu'na bilgi verdi.

HİSARCIKLIOĞLU’NA ESKİŞEHİR ANLATILDI

AB BİLGİ MERKEZİ ÇEVRE BİLİNCİNİ ANLATTI

Yetkin Tetik M. Rifat Hisarcıklıoğlu Metin Güler
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Eskişehir Ticaret Odası’nın Milli Eği-
tim İl Müdürlüğü ile imzaladığı pro-

tokol kapsamında Magnesit A.Ş.’de 
çalışan 83 personele eğitim verildi. 

Eğitimlerini tamamlayan personeller 
için sertifika töreni gerçekleştirildi. 
Törende konuşan Eskişehir Ticaret 
Odası Başkanı Metin Güler, ETO Aka-

demi’nin üyelerin ve çalışanların almak 
zorunda oldukları eğitimleri vermeye 
devam ettiğini belirterek, artık üyele-
rin odaya gelmeden işyerlerinde eği-
tim alabildiğini söyledi. 

Eğitim işyerinde verildi
Magnesit A.Ş Genel Müdürü Ekrem 
Bulur ise 40 saat süren eğitimler ne-
ticesinde 83 personelin almak zorun-
da olduğu sertifikaları ETO Akademi 
sayesinde kolaylıkla temin ettiğini 
söyledi. Eğitimlerin iş yerinde olması 
sayesinde hem zamandan kazandık-
larını hem de şirketin üretiminin aksa-
madığını belirten Magnesit A.Ş Genel 
Müdürü Bulur, özverili çalışmalarından 
dolayı Eskişehir Ticaret Odası adına 
Başkan Metin Güler’e teşekkür etti.

MAGNESİT A.Ş ÇALIŞANLARI SERTİFİKALARINI ALDI
ETO ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında

Magnesit A.Ş. çalışanlarına iş yerlerinde eğitim verildi

Eskişehir AB Bilgi Merkezi düzenlediği “AB ve Çevresel 
Farkındalık” etkinliği kapsamında Avrupa Birliği-ETO 

Hatıra Ormanı oluşturuldu. Tepebaşı ilçesindeki Takmak 
Mahallesi’nde gerçekleşen fidan dikimine ETO Başkanı 
Metin Güler, Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü öğren-
cileri ve Ticaret Odası Ortaokulu öğrencilerinin yanı sıra 
pek çok iş insanı ve doğasever katıldı. Yaklaşık 600 kişi-
nin katıldığı fidan dikiminde konuşan ETO Başkanı Metin 
Güler, özellikle gençlere çevre bilincinin kazandırılması 
konusunda çok hassas olduklarını, gerçekleştirilen son 
hatıra ormanı ile Eskişehir Ticaret Odası’nın 9’uncu hatıra 
ormanını oluşturduğunu söyledi. “Gelecek için bir fidan” 
sloganıyla oluşturulan Avrupa Birliği-ETO Hatıra Ormanı 
renkli görüntülere sahne oldu.

GELECEK İÇİN BİR FİDAN DA SEN DİK
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Türk Ekonomi Bankası (TEB) Kadın 
Bankacılığı kapsamında oluştur-

duğu TEB Kadın Akademisi, TOBB 
Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kuru-
lu’nun işbirliğinde Eskişehirli kadın 
patronları bir araya getirdi. Toplan-

tıda konuşan TOBB Eskişehir Kadın 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
Başkanı Hüsniye Tali, kadın girişimci 
sayısını artırmak, Eskişehir ve Türki-
ye ekonomisine yeni kadın girişimciler 
kazandırmak için gayret gösterdikle-
rini söyledi. TEB Kadın Akademisi’nin 
açılışında konuşan ETO Başkan Yar-
dımcısı Süleyman Kutlu ise KOSGEB 
işbirliği ile düzenledikleri Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimleri sayesinde 90 
kadın girişimcinin kendi iş yerini açtı-
ğını söyledi. Etkinlikte ActionCOACH 
Türkiye İşletme Koçu Ayşegül Akşak 

‘Nakit Akışınızı İyi Yönetmenin İpuçla-
rı’ konu başlıklı sunum yaparken, TEB 
Kadın Akademisi’nin kadın patronlara 
finans, danışmanlık ve yeni bağlantılar 
kurmak için verdiği destekler hakkın-
da bilgi verildi. Etkinlikte ayrıca TEB’in 
kadın patronlara özel sunduğu, Kadın 
Patrona Özel EBRD Kredisi, KGF Ka-
dın Patron Destek Kredisi, Altın Temi-
natlı Kredi, Kadın Bankacılığı Masraf 
Paketi, Kadın Bankacılığı Ürün Paketi 
gibi avantajlı bankacılık hizmetleri 
anlatıldı.

KADIN PATRONLARA DESTEKLER ANLATILDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkın-
ma Ajansı (BEBKA) Ekim ayı 

olağan yönetim kurulu toplantısını 
Bursa'da yer alan BEBKA Merkez 
Ofisinde gerçekleştirdi. Toplantıya 
BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Eskişehir Valisi Azmi Çelik’in yanı 
sıra, Bursa Valisi İzzett in Küçük, Bi-
lecik Valisi Süleyman Elban, Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Genel Sekreter Vekili ve 
Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hikmet 
Şahin, Eskişehir Ticaret Odası Baş-
kanı Metin Güler ve Bilecik İl Genel 
Meclisi Başkanı Oğuz Serter katıldı. 
Toplantıda devam eden ve gelecek 
dönem gerçekleştirilmesi planlanan 
projeler görüşüldü.

İL İSTİHDAM 
KURULU ETO’DA 
TOPLANDI

İl İstihdam Kurulu Toplantısı Es-
kişehir Ticaret Odası’nın ev sa-

hipliğinde gerçekleşti. Toplantıya 
Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, 
Eskişehir Ticaret Odası Başka-
nı Metin Güler, Eskişehir Sanayi 
Odası Başkanı Savaş Özaydemir, 
İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdü-
rü Muhammet Taha Güven, KOS-
GEB İl Müdürü Seraceddin Özcan, 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 
Hasan Yoldaş, kurum ve kuruluşlar 
ile iş dünyasının temsilcileri katıldı. 
Toplantıda kurulun istihdama yö-
nelik yürütt üğü projeler hakkında 
değerlendirmede bulunuldu.

BEBKA YÖNETİM KURULU 
BURSA’DA TOPLANDI 

Ayşegül Akşak Hüsniye Tali

Süleyman Kutlu
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Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Es-
kişehir Sanayi Odası (ESO) ve 

Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) şeh-
rin ekonomik durumunu ve mevcut 
sorunları görüşmek için müşterek 
toplantı gerçekleştirdi. ETO’nun ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplan-
tıya Eskişehir Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası 
Başkanı Savaş Özaydemir, Eskişehir 
Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zey-
dan, odaların meclis başkanları ve 
divanları ile yönetim kurulları katıldı. 

Toplantıda Eskişehir ekonomisine 
dair bir sunum yapan Eskişehir Tica-
ret Odası Başkanı Metin Güler, Eski-
şehir’deki tacir ve sanayicinin 2010 yı-
lında 2.5 milyar lira olan sermayesinin, 
2016 yılı ekim ayı itibariyle 6 milyar li-
raya ulaştığını ancak makine, havacılık 
ve raylı sistemler gibi ileri teknolojiyi 
hedefleyen bir şehir için bu rakamın 
yeterli olmadığını kaydetti.

Güler: “Piyasalarda 
durağanlık var”

Eskişehir’de ihale belgeleri alımının 
2016 yılında yüzde 50 arttığını söy-
leyen ETO Başkanı Metin Güler, bu 
durumun piyasalarda yaşanan dura-
ğanlık nedeniyle kamunun piyasaya 

daha çok destek verdiğini 
işaret ettiğini söyledi. Toplan-
tıda konuşan Eskişehir Ticaret 
Borsası Ömer Zeydan, Eskişe-
hir’de tescilli mezbaha olma-
masının sıkıntılar yarattığını 
ve şehirde acilen mezbaha 
yatırımı yapılması gerektiğini 
dile getirdi. ESO Başkanı Sa-
vaş Özaydemir de sanayicinin 
yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için 
çalıştıklarını söyledi. 

 “Siyasi irade destek 
vermeli”

Toplantıda odalar tarafından Hasan 
Polatkan Havalimanı’ndan uçak se-
ferlerinin acilen başlatılması, yan 
sanayiye önemli katkılar sağlayacak 

olan Milli Yüksek Hızlı Tren’in üreti-
mi için prosedürlerin hızlandırılması, 
üçüncü üniversite için ciddi adımlar 
atılması ve bütün bu sorunların çözü-
mü için siyasi iradenin destek vermesi 
gerektiği ifade edildi. Yine toplantıda 
kamusal eksikliklerin giderilmesi için 
yapılması gereken projeler, Eskişehir 
ekonomisinin geleceği ve 2017 yılına 
ilişkin görüş ve beklentiler değerlen-
dirildi.

ESKİŞEHİR’İN SORUNLARI
MÜŞTEREK TOPLANTIDA TARTIŞILDI

ETO’DAN ADANA TİCARET ODASI'NA ZİYARET

E skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Adana 
Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe’yi makamın-

da ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ETO’nun yürüttüğü 
projeleri de anlatan Başkan Güler, odaların karşılıklı 

fikir alışverişi yapmasının ve işbirliği gerçekleştirmesi-
nin önemine değindi. Adana Ticaret Odası Başkanı Atila 
Menevşe, ETO Başkanı Metin Güler'e ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. 
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Kosovalı kadın girişimciler Eski-
şehir Ticaret Odası’nın davetiyle 

bir dizi temas gerçekleştirmek üzere 
Eskişehir’e konuk oldu. Kosova Ka-
dınlar Yardımlaşma Derneği bünye-
sindeki kadın girişimciler bu kapsam-
da ilk toplantısını Eskişehir Ticaret 
Odası’nda gerçekleştirdi. Kosova 
Kadınlar Yardımlaşma Derneği Baş-
kanı Maide Şabani ve beraberindeki 
heyet ETO Başkanı Metin Güler ile 
bir araya geldi. Toplantıda konuşan 
ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir 
Ticaret Odası’nın ekonomik ve sosyal 
ilişkilerde Kosova’ya ayrı bir önem 
verdiğini belirterek, Kosovalı kadın 

girişimcileri Eskişehir’de görmekten 
memnuniyet duyduğunu ifade etti. 
Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derne-
ği Başkanı Maide Şabani, Eskişehirli 
kadın girişimcilerin tecrübelerinden 
yararlanmak istediklerini dile getirdi. 

Kosovalı kadın girişimciler Eskişehir 
temasları kapsamında ETO’da ger-
çekleşen olan Kadın İşletmelerine 
Finansman ve Danışmanlık Desteği 
Programı toplantısına katılarak, ka-
dın kooperatiflerini incelediler. 

KOSOVALI KADIN GİRİŞİMCİLERE ETO DESTEĞİ

E skişehir İl Kadın Girişimciler Ku-
rulu’nun öncülüğünde ve Eskişe-

hir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 

Kadın İşletmelerine Finansman ve 
Danışmanlık Desteği Programı tanı-
tıldı. Toplantıya ETO Başkanı Metin 
Güler, Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürü Hasan Yoldaş, Eskişehir İl Ka-
dın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı 
Hüsniye Tali, Kosova’dan Eskişehir’e 
gelen kadın girişimciler, Eskişehirli 
kadın girişimciler ile Eskişehir’deki 
bankaların yöneticileri katıldı. 
Toplantıda Avrupa Birliği (AB), Av-
rupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

ve Türkiye İş Kurumu tarafından 
finanse edilen “Kadın İşletmelerine 
Finansman ve Danışmanlık Desteği 
Programı” kapsamında verilen des-
tekler anlatıldı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEKLER ANLATILDI

Maide Şabani
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Eskişehir Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’nde Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir 
araya geldi. Ankara’da TOBB Birlik 
Binası’nda gerçekleşen toplantıda 
ekonomide yaşanan gelişmeler, tüc-
car ve sanayicilerin yaşadığı finans-
man sorunu görüşüldü.
Toplantıda ETO Başkanı Metin Gü-
ler, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci’ye Eskişehirli tüccar 
ve sanayicilerin yaşadığı sıkıntıları 

aktardı. Kamu ile iş yapan tüccar 
ve sanayicilerin ödemelerinde 
gecikmeler yaşandığına dik-
kat çeken Güler, ticaretin 
aksamaması için sorunun 
çözülmesi gerektiğini ifa-
de etti.
Toplantıda ayrıca üyele-
rin oda özkaynaklarının 
devreye sokulması ile 
100 bin lira üst limitli kredi 
çekebilmesi için bankalarla 
protokol imzalanması görü-
şüldü. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk, 

ebediyete uğurlanışının 78. yıldönü-
münde, Valilik Meydanı’nda düzenle-
nen törenle anıldı. Törende Eskişehir 
Valisi Azmi Çelik, Muharip Hava Kuv-
veti Komutanı Hava Orgeneral Hasan 

Küçükakyüz, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcile-
ri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler 
de yer aldı. 
 Törene Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı Metin Güler, meclis divanı, 

yönetim kurulu, meclis ve komite 
üyeleri ve Eskişehir Ticaret Odası 
personeli ile birlikte katıldı. Tören 
öncesinde Eskişehir Ticaret Odası 
tarafından hazırlanan Atatürk atkıları 
dağıtıldı. Anma törenin de duygu dolu 
anlar yaşandı.

VİLAYET MEYDANI’NDA ATATÜRK’Ü ANDIK

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TALEPLERİ DİNLEDİ
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Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, ETO 
Meclis Başkanı A. İskender Bayar ve yönetim kuru-

lu ile birlikte Eskişehir’in yeni İl Emniyet Müdürü Engin 
Dinç’i makamında ziyaret etti. ETO Başkanı Metin Güler 
görüşmede Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’e 
yeni görevinde başarılar diledi. Eskişehir İl Emniyet 
Müdürü Engin Dinç ise Eskişehir Ticaret Odası heyetine 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ETO Akademi’nin 2016 yılında 
düzenlediği 150. etkinlik olan 

Kaygı Yönetimi Semineri ETO Mec-
lis Salonu’nda gerçekleşti. KALDER 

(Türkiye Kalite Derneği) Eskişehir 
Şubesi’nin işbirliği ile düzenlenen 
seminere yoğun katılım sağlandı. 
Bülent Özdoğan tarafından verilen 

seminerde korku, kaygı ve stres’in 
ne olduğu, kaygıdaki zihinsel süreç-
ler, kaygılarımızı fark etme ve ta-
nımlama ile ilgili temel kurallar, kay-
gı ile başa çıkma yolunda yapılması 
gerekenler anlatıldı. Kaygı Yönetimi 
Semineri ile birlikte ETO Akade-
mi’nin bu yıl düzenlediği etkinliklere 
katılan kişi sayısı 6 bin 500’ü geçti. 
Bugüne kadar ETO Akademi’nin 
gerçekleştirdiği mesleki eğitim ve 
seminerlere katılan kişi sayısı ise 
25 bini aştı. 

YENİ EMNİYET 
MÜDÜRÜNE ETO’DAN 

ZİYARET

ETO AKADEMİ 25 BİN KİŞİYE ULAŞTI

ETO Başkanı Metin Güler’in yö-
resel lezzetler ve kermes adı 

altında şehir dışından gelip satış 
yapanlara tepkisi olumlu sonuç 
verdi. Eskişehirli tüccar ve esna-
fın mağduriyet yaşamasına neden 
olan etkinlikler, ilgili kurumların 
müdahalesi ile sona erdi. ETO Baş-
kanı Metin Güler, 3 Kasım 2016 tari-
hinde yaptığı açıklamada Yenikent 
ve Deliklitaş mahallesinde yöresel 
lezzetler ve kermes adı yapılacak 
satışlara tepki göstermişti. Şehir 
dışından gelen ve Eskişehirli tüc-
car ile esnafın hakkını gasp etmeye 
çalışan bu uygulamaya müsaade 
edilmemesi gerektiğini belirten 
Güler, haksız rekabetin bitirilmesi 
için ilgili tüm kurum ve kuruluşları 
göreve davet etmişti.
Güler: “Müdahale eden kurumlara 

teşekkür ederiz”
Konu hakkında açıklamada bu-
lunan ETO Başkanı Metin Güler 
“Eskişehir Ticaret Odası olarak 
bulunduğumuz girişimlerimiz ne-
ticesinde Yenikent ve Deliklitaş 
mahallesindeki yöresel ürünler 
ve kermes adı altındaki etkinlikler 
sona erdi. Bundan böyle tüccar ve 
esnafımızı mağdur edecek bu ve 
buna benzer uygulamalarda aynı 
kararlılıkla ve iradeyle hareket 
edeceğiz. Şehir dışından gelip 

de Eskişehirli esnaf ve tüccarın 
hakkını gasp etmeye çalışanlara 
müsaade etmeyeceğiz. Yöresel 
lezzetler ve kermes adı altın-
daki satışların sona erdirilmesi 
için müdahale eden Odunpazarı 
Kaymakamlığı’na, Odunpazarı 
Belediyesi’ne, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’ne, Eski-
şehir Vergi Dairesi Başkanlığı’na, 
Emniyet Müdürlüğümüze tüccar 
ve esnafımız adına teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

ETO TEPKİ GÖSTERDİ, HAKSIZ REKABET BİTTİ
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Eskişehir Ticaret Odası tarihin en 
büyük projesi olan Eskişehir Fuar 

Kongre Merkezi (EFKM) ve ETO Hiz-
met Binası için inşaat alanında basın 
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 
konuşan ve Eskişehir’de fuar alanının 
1960’lı yıllardan bu yana gündemde 
olduğunu belirten ETO Başkanı Metin 
Güler, “18 Aralık 2013’te göreve baş-
ladıktan sonra oldukça meşakkatli 
bir yol olduğunu bilmemize karşın, 
Eskişehir’in 60’lardan bu yana konu-
şulan hayalini gerçekleştirmek üzere 
kolları sıvadık. 6 aylık bir çalışmayla, 
Türkiye’de ne kadar fuar ve kongre 
merkezi varsa tek tek inceledik. Bu 
süreçte Samsun, Antalya, İzmir, İstan-

bul’daki Fuar ve Kongre Merkezlerini 
inceledik. Yine Türkiye’nin en büyük 
fuar şirketleri olan Tüyap, CNR, Han-
nover Messe gibi kuruluşlarla toplan-
tılar gerçekleştirdik. Eskişehir Fuar ve 
Kongre Merkezi projesi, Eskişehir’de 
bir meslek örgütü tarafından tek ba-
şına ve tek seferde yapılan bir proje 
olarak bir ilktir” diye konuştu. 

Proje için 32 bin m2 
inşaat yapılacak

Projenin detayları hakkında bilgi ve-
ren ETO Başkanı Metin Güler, “Şu an 
üzerinde bulunduğumuz arsa 62 dö-
nümdür. Bu arsa üzerinde toplam 32 
bin m2’lik bir inşaatı gerçekleştiriyo-
ruz. Bu alanın 13 bin m2’si fuar ve fuaye 
alanı, 9 bin m2’si kongre bloğu ve 10 bin 
m2’si de Odamızın yeni hizmet bina-
sından oluşuyor. Fuar Merkezi 5 biner 
m2’lik iki tane tek katlı bloktan oluşu-
yor. Bu iki blok, kendi arasında da iliş-
kili durumda. Blokların arkasında da, 
toplam 5 bin araçlık bir açık otopark 
alanı yer alıyor. Bu alan aynı zamanda 
açık fuar ve sergi alanı olarak da kulla-

nılabiliyor. Bu nedenle, Eskişehir’in ar-
tık net 13 bin m2’lik bir fuar alanı oldu-
ğunu söylememiz mümkündür. Ayrıca 
fuar alanının arkasında bir rezerv alan 
da yer alıyor. Buraya 15 bin m2’lik taban 
alanında iki katlı 2 blok yapılabilecek 
alanımız bulunuyor. Yani komplekste 
toplam 70 bin m2’lik kapalı alana sahip 
olabileceğimiz alanımız bulunduğunu 
söylemek mümkün” dedi.

3 katlı kongre bin kişilik 
kongre merkezi 

Kongre Merkezinin ise 3 katlı bir yapı 
olacağını belirten ETO Başkanı Metin 
Güler, “Kongre Merkezi 9 bin m2’lik 
bu bloğun en üst katı, tek seferde bin 
kişilik kapasiteye hizmet edecek bir 
kongre salonu olarak tasarlanmıştır. 
2. katında 5 tane küçük salon ve fua-
ye alanı bulunuyor. Bu 5 salon da yine 
100, 50, 50 ve 25 kişilik kapasitelere 
sahip. Salonların tamamı aynı anda ve 
birbirinden bağımsız olarak kullanıla-
biliyor. Bu kongre merkezi gerçek an-
lamda bir kongre merkezidir arkadaş-
lar. Bir otel salonu ya da performans 

GAZETECİLER FUAR KONGRE MERKEZİ
PROJESİNİ İNCELEDİ

 Eskişehir Fuar Kongre Merkezi (EFKM) ve ETO Hizmet Binası basın mensupları tarafından 
ziyaret edildi. Tesisleri yerinde inceleyen gazetecilere brifing verildi 
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sahnesi değildir. Bunu da özellikle be-
lirtmek istiyorum” şeklinde konuştu. 

Geleceğin teknolojisi yeni 
hizmet binasında

ETO’nun yeni hizmet binası hakkın-
daki detayları da paylaşan Güler, 
“Odamızın yeni hizmet binası da top-
lamda 10 bin m2’lik, 6 katlı bir binadır. 
Giriş katında hizmet servisleri, üst 
katlarda odamız birimlerine hizmet 
edecek mahaller ve en üst katında 
da Odamız Meclis Salonu yer alı-
yor. Bu binanın altında da odamıza 
hizmet verecek 50 araçlık bir kapalı 
otopark bulunuyor. Şunu rahatlıkla 
ifade edebilirim; burada enerji hiçbir 
şekilde ziyan edilmiyor, inşanın hiçbir 
aşamasında doğaya zarar verilmiyor. 
En basit malzemeler seçilirken bile, 
bu kurallar gözetiliyor. Bu kompleks 
bugünü değil; geleceği düşünerek ta-
sarlandı. Örneğin bisikletinizi emni-
yete alacağınız alanlardan, elektrikli 
aracınızı şarj edeceğiniz istasyona; 
alternatif enerji kaynaklarını kul-
lanabileceğimiz rezerv alanlardan 
helikopter pistine kadar her türlü 
imkan bu kompleks içinde kendine 
yer buluyor. Bu nedenle şunu söyle-
mek mümkün; bu projeyle Eskişehir 
Ticaret Odası’nın önümüzdeki 50 yıl-
da ihtiyaç duyacağı altyapı garanti 
altına alınmıştır” dedi. 

Eskişehir’e 200 milyon 
dolar katkı sağlayacağız

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin şe-
hir ekonomisine çok önemli katkıları 
olacağını belirten ETO Başkanı Metin 
Güler, “Tabii bu kadar uğraş verdiğimiz 
projenin Eskişehir’e ne gibi katkıları 
olacak onu da söylemek lazım. Biz 
Eskişehir’e sadece fuar alanı inşa et-
miyoruz. Aynı zamanda Eskişehir için 
çok önemli bir gelir kaynağı olacak 
kongre merkezini de hizmete sunu-
yoruz. Dünyada ve Türkiye’de bir kişi-
nin deniz turizmi veya kültür turizmi 
harcadığı para ortalama 600 Dolar ci-

varında. Ancak kongre turizminde ise 
bu rakam üçe katlanıyor. İşte kongre 
merkezimizle Eskişehir’in kongre tu-
rizmindeki iddiasını da güçlendirece-
ğiz. Çünkü Eskişehir’in kongre turiz-
mine yönelik çok güçlü enstrümanları 
var. Bütün bunları hesaba kattığımız-
da yılda en az 4 kongre yapılabilece-
ğini öngörüyoruz. İşte hem kongreler 
hem de fuarlarla Eskişehir Fuar ve 
Kongre Merkezi, çarpan etkisi ile 200 
milyon dolarlık bir gelir getirecek” 
şeklinde konuştu. ETO Başkanı Metin 
Güler basın toplantısının ardından, ga-
zetecilerle birlikte EFKM ve ETO Yeni 
Hizmet Binası şantiyesini inceledi. 
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Eskişehir Ticaret Odası her öğrenim yılında olduğu gibi 
yine ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım elini uzattı. Eski-

şehir Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) desteği ile sağlanan kışlık ayakkabıları ihtiyaç sa-
hibi öğrencilerin bulunduğu okullara gönderdi. Kışlık ayak-
kabı yardımı Eskişehir’deki 80 ilk ve orta dereceli okula 
ulaştırıldı. Bu sayede bin 200 öğrenciye kışlık ayakkabı 
yardımı yapıldı.

Hollanda’nın Ankara 
Büyükelçisi Cornelis 

Van Rij ve Ticaret Müs-
teşarı Jeroen Kelderhuis, 
Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı Metin Güler ile 
ETO’da toplantı gerçek-
leştirdi. Toplantıda konu-

şan ETO Başkanı Metin Güler, Türkiye’nin Avrupa Birli-
ği’nin en büyük ekonomik partnerlerinden biri olduğunu 
belirterek, ancak buna rağmen Türk işadamlarına vize 
uygulandığını ve bu nedenle ticaretin zorlaştığını söy-
ledi. Eskişehir ile Hollanda arasındaki ticaret hacminin 
tatmin edici olmadığını belirten ETO Başkanı Metin Gü-

ler, ticaret hacminin geliştirilmesi ve karşılıklı ekonomik 
ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Rij’den ticareti 
geliştirmek için destek sözü

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij, ETO 
Başkanı Metin Güler’in vize sorununa yönelik yaptığı de-
ğerlendirmede, Hollanda olarak Türk işadamlarına vize 
konusunda artık kolaylık gösterdiklerini ve başvuru koşul-
larını da hafiflettiklerini kaydetti. Ankara ve İstanbul gibi 
büyük şehirlerle sağladıkları ticari başarıyı Eskişehir ile 
de yakalamak niyetinde olduklarını Büyükelçi Cornelis Van 
Rij, bunun için büyükelçilik olarak üzerlerine düşen görevi 
yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladı.

BİN 200 ÖĞRENCİYE 
KIŞLIK AYAKKABI 

YARDIMI

Eskişehir Samsunlular Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin 

Güler’i ziyaret etti. Dernek çalışmaları hakkında bilgi 
alan ETO Başkanı Güler, Samsunluların Eskişehir’de 
birçok sektörde faaliyet gösterdiğini belirterek, Es-
kişehir ekonomisine Samsunluların da değer kattığını 
dile getirdi. 

SAMSUNLULAR 
DERNEĞİ’NDEN GÜLER’E 

ZİYARET 

 “AB VİZELERİ KALDIRMALI”
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Eskişehir Ticaret Odası’nın ev sahip-
liğinde düzenlen seminerde tüccar 

ve sanayicilere Amerika Birleşik Dev-
letleri’ne ihracat yapmanın tüm yolları 
ve ihracatçılara verilen destekler hak-
kında bilgi verildi. 

Eskişehir Ticaret Odası ihracatçı üye-
lerini yeni pazarlara ulaştırabilmek 
için düzenlediği etkinliklere bir yeni-
sini daha ekledi. Ekonomi Bakanlığı, 
Uludağ İhracatçılar Birliği ve Eskişehir 
Ticaret Odası’nın işbirliğinde “Hedef 
Ülke ABD Semineri” düzenlendi. ETO 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen 
seminerde Ekonomi Bakanlığı Dış Ti-
caret Uzmanı ve Washington Ticaret 
Müşavir Yardımcısı Tuba Hatipoğlu, 

Ekonomi Bakanlığı İhracatı Geliştirme 
Uzmanları Ebru Gülsoy Rojas Atencio, 
Deniz Gürel Öz, Pınar Özpak Karatas 
tarafından sunum yapıldı. 

Seminerde Amerika Birleşik Dev-
letleri’ne ihracat olanakları, ABD 
pazarındaki avantajlar, Türk ürün-
lerinin yurtdışında markalaşması 
ve desteklenmesi, ulusal rekabet-
çiliğin geliştirilmesi için yapılması 
gerekenler anlatıldı. Yine seminer-
de Ekonomi Bakanlığı tarafından 
ihracatçı firmalara verilen marka ve 

tasarım destekleri, araştırma ve pa-
zara giriş desteği ile yurt dışındaki 
fuarlara katılım destekleri hakkında 
bilgi verildi.

TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ATAÇ’A
SORUNLAR İLETİLDİ

İHRACAT YAPAN ÜYELERE ABD PAZARI ANLATILDI

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Tepebaşı 
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile bir araya geldi. 

Görüşmede Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Güler, Te-
pebaşı’nda faaliyet gösteren tüccar, sanayici ve esnafın 
yaşadığı sorunları iletti. Özelikle inşaat sektöründeki 
üyelerin imar ve iskanda sorun yaşadığına dikkat çeken 
Güler, sıkıntıların çözümünün Eskişehir ekonomisi için 
önemli olduğunu kaydetti. Tepebaşı Belediye Başkanı 
Dt. Ahmet Ataç sıkıntıların belediyenin ilgili birimlerine 
ileteceğini ve sorunun çözümü için gayret gösterecek-
lerini dile getirdi. Sohbet havasında geçen ziyaret bilgi 
alışverişinin ardından sona erdi. 
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Eskişehir Bedensel Engelliler Derneği 
Başkanı Cengiz Erkan ve beraberin-

deki dernek yönetimi ETO’Ya konuk 
oldu. ETO Başkanı Metin Güler ile ma-

kamında görüşen Eskişehir Bedensel 
Engelliler Derneği Başkanı Cengiz Er-
kan, derneğin çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Başkan Güler, ETO’nun kapılarının 

sosyal sorumluluk projeleri için her 
zaman açık olduğunu belirterek, sivil 
toplum kuruluşlarına destek olmaya 
devam edeceklerini dile getirdi.

BEDENSEL ENGELLİLER DERNEĞİ
ETO’YU ZİYARET ETTİ

SELKASPOR “SÜPER LİG” SÖZÜ VERDİ

SELKASPOR Hentbol Takımı Baş-
kanı Mert Kaya, Başkan Yardım-

cısı Yenal Kaya ve Sportif Direktör 
Osman Özoğlu, Genel Sekreter Ya-
sin Becer, Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı Metin Güler’i ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan SELKASPOR 
Başkanı Mert Kaya, takım olarak ilk 
hedeflerinin Hentbol Süper Ligi’ne 
çıkmak olduğunu, ardından da Es-
kişehir’i Avrupa kupalarında temsil 
etmek istediklerini ifade etti. ETO 
Başkanı Metin Güler de, Eskişehir’in 
hentbolda çok köklü bir geçmişi ol-
duğunu belirterek, SELKASPOR’un 
başarılı olacağına inandığını söyledi.

ODUNPAZARI KENT KONSEYİ ETO’YA KONUK OLDU

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve 
beraberindeki heyet Eskişehir Ticaret Odası’nı zi-

yaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. ETO Baş-
kanı Metin Güler ile bir araya gelen Odunpazarı Kent 
Konseyi Başkanı İsmail Kumru, konseyin Odunpazarı’nın 
daha gelişmesi ve sorunlarının çözülmesi için destek ol-
duğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
eden ETO Başkanı Metin Güler, Odunpazarı’nın Eskişe-
hir’in gelişiminde büyük pay sahibi olduğunu belirterek, 
bu gelişime katkı sağlayan herkese ve her projeye kapı-
larının açık olduğunu dile getirdi. 
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E skişehirspor’a destek veren 
kurum ve işadamları için Ata-

türk Stadyumu’nda plaket töreni 
düzenlendi. Törende Eskişehir Ti-

caret Odası Başkanı Metin Güler’e 
plaket takdim edildi. Plaket töre-
ninde konuşan Eskişehirspor Baş-
kanı Halil Ünal, Eskişehirspor’un 

2016-2017 sezonunda mücadele 
edeceği Sazova’daki Yeni Atatürk 
Stadyumu’nda loca alan ETO Baş-
kanı Metin Güler’e teşekkür etti. 

BAŞKAN GÜLER, TBMM’DE MİLLETVEKİLİ
GÜNAY İLE GÖRÜŞTÜ

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Ada-
let ve Kalkınma Partisi Eskişehir Milletvekili Emi-

ne Nur Günay’ı ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nde gerçekleşen toplantıda ETO Başkanı Güler, 
tüccar ve sanayicinin talep ve sorunlarını iletti. Eski-
şehir Milletvekili Günay’ın Eskişehir’in AR-GE Merkezi 
statüsüne kavuşabilmesi için gösterdiği çabayı takdir 
ettiğini belirten ETO Başkanı Güler, şehrin sorunları-
nın çözümü için destek vermeye devam edeceklerini 
söyledi. Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her 
zaman tüccar, sanayici ve esnafın yanında olduğunu 
belirterek, şehrin ekonomisine ve geleceğine yönelik 
projeler için mesai harcadığını dile getirdi. 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJELERİ ANLATTI 
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bü-

lent Erkul ve beraberindeki heyet Eski-
şehir Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Eskişe-
hir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’in 
makamında gerçekleşen görüşmede, İn-
şaat Mühendisleri Odası Başkanı Bülent 
Erkul yeni yönetim olarak planladıkları 
projeleri ve çalışmaları anlattı. Başkan 
Güler, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Bülent ve yönetim kuruluna yeni görevle-
rinde başarı diledi. 

ESKİŞEHİRSPOR’DAN GÜLER’E TEŞEKKÜR PLAKETİ
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ÜRETİM ve ESKİŞEHİR

Eskişehir, bugün Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre ihracatı 
nitelik açısından en üst düzeyde olan illerden biridir. Sadece son 

4 yılda Organize Sanayi Bölgesi’nde 124 yeni tesis hayata geçmiş; 
OSB alanı 32 milyon metrekare ile hizmet vermektedir. Sanayide 

istihdam ett iği kişi sayısı 45 binin üzerine çıkmış ve 2015 yılı ihracatı 
2 milyar 200 milyon doları aşmıştır. 

www.etonet.org.tr
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Eskişehir, tarih boyunca önemli 
medeniyetlerin yerleşim ve 
ticaret merkezi olmuş; ülke-

mizde sanayinin de ilk kurulduğu ve 
geliştiği yerlerin başında gelmesiyle 
dikkat çekmiştir. 

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi-
nin kurulmasıyla Eskişehir’de planlı 
bir sanayileşmenin önü açılmıştır. 
Daha önceki yıllarda genel olarak 
un ve unlu ürünler ile kiremit, tuğla 
ve soba imalatı konusunda faal olan 
firmalar ağırlıktayken; Eskişehir 
Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 
devreye girmesiyle sanayileşme ko-
nusunda önemli adımlar atılmıştır. 

1973 yılında başlayan bu adım ile Es-
kişehir, bugün Ekonomi Bakanlığı’nın 
verilerine göre ihracatı nitelik açı-
sından en üst düzeyde olan illerden 
biridir. Sadece son 4 yılda Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 124 yeni tesis 
hayata geçmiş; OSB alanı 32 milyon 
metrekare ile hizmet vermektedir. 
Sanayide istihdam ett iği kişi sayısı 
45 binin üzerine çıkmış ve 2015 yılı 
ihracatı 2 milyar 200 milyon doları 
aşmıştır. 

İleri teknoloji ve yüksek 
katma değer 

Eskişehir, teknoloji ve yeni üretim 
olanaklarıyla Türkiye’nin ihracatı en 
parlak illeri arasında gösterilmek-
tedir. Eskişehir sanayisine genel 
olarak baktığımızda bugün ESO’ya 
kayıtlı üye sayısı 600’ün üzerinde-
dir. Bu kuruluşların 2015 yılı toplam 
ciroları 7,4 milyar dolardır. 

Ülkemizin önemli sanayi merkezle-
rinden olan Eskişehir’deki sanayinin 
sektörel dağılımı incelendiğinde ise 
tek bir sektörün değil genelde yük-
sek katma değer yaratan ve ileri tek-
noloji içeren birçok sektörün gelişme 
gösterdiği görülmektedir. Bununla 
birlikte Eskişehir’de mevcut sanayi 
içinde makine imalat sanayi ön plan-
dadır. 2015 yılında makine imalat sa-
nayinden 984,4 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirilmiştir. Bu rakam aynı 
zamanda Eskişehir toplam ihracatı-
nın yüzde 52’sini karşılamaktadır. Ma-
dencilik, taş ve toprağa dayalı imalat 

sanayi ve gıda sanayi de Eskişehir’de 
sanayinin temel taşlarını oluşturmak-
tadır. 

Eskişehir sanayisinin büyük bölümü 
OSB‘de, ayrıca Mutt alıp, Çukurhisar 
bölgeleri ile İnönü ilçesinde bulun-
maktadır.

Eskişehir Arçelik, Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayii A. Ş. (TÜLOMSAŞ), 
Türk Havacılık ve Uçak Sanayii A. Ş. 
(TUSAŞ), Kırka Bor İşletmeleri, Ford 
Otosan, Sarar, Eti Gıda Sanayi, Tür-
kiye Şeker Fabrikası, Alp Havacılık 
gibi büyük çaplı üretim ve istihdam 
sağlayan işletmelere sahiptir.

Ar-Ge’de önemli
adımlar atılıyor

Eskişehir, Araştırma-Geliştirme 
(AR-GE) konusunda da Türkiye’nin 
önde gelen sanayi illerinden biri olma 
özelliğine sahiptir. Türkiye’de Tek-
noloji Araştırma Parkı ismi altında
kurulan ilk bölge olan Anadolu Tekno-
loji Araştırma Parkı (ATAP), Eskişehir

Üretim ve 
Eskişehir

Esk�şeh�r, �hracatı n�tel�k 
açısından en üst düzeyde 
olan �llerdend�r. 2015 
�hracatı 2 m�lyar 200 
m�lyon doları aşmıştır. 
Esk�şeh�r'l� sanay�c�ler�n 
2015 toplam c�roları 7,4 
m�lyar dolardır
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Sanayi Odası ve Anadolu Üniver-
sitesi işbirliği ile hayata geçmiştir. 
Üniversite-sanayi işbirliğinin ülke-
mizdeki ilk örneklerinden sayılabi-
lecek ATAP, 1991 yılında kurulmuştur 
ve 2004 yılında yeniden yapılandırı-
larak faaliyetine devam etmektedir. 
ATAP bünyesinde bugün 62 firma 
başarılı çalışmaları ile dünya çapın-
da ödüller kazanırken 330 kişiyi de 
istihdam etmektedir. ATAP bünye-
sinde başvurusu yapılan ve tasdik 
edilmiş 23 patent bulunmaktadır. 

Eskişehir sahip olduğu Anadolu Üni-
versitesi ve Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi ile de beşeri sermaye-
nin en yüksek olduğu illerin başın-
da gelmektedir. Eskişehir, özellikle 
magnezit, boraks, sepiolid maden-
leri ve mermer ocakları açısından 
zengin kaynaklara sahiptir. Eskişe-
hir’in en önemli zenginliklerinden 

biri de “bor” madenidir. Nükleer 
sanayiinden uzay araçlarına, gübre 

sanayiinden ilaç sanayiine, kimya 
sanayiinden otomobil sanayiine 

kadar pek çok alanda kullanılan 
borun, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerle birlikte uygulama 
ve kullanım alanı da her geçen 

gün genişliyor.

Eskişehir' de lületaşı çıkartılan 
yerler ise: Sarısu, Yenişehir, Türk-
mentokat, Gökçeoğlu, Karaçay, Sö-
ğütçük, Sepetçi, Margı, Nemli, Küm-
bet, Yeniköy, Kepertepe, Karahöyük 
ve Başören'dir.

2023 Hedefleri
Eskişehir, Türkiye’nin önüne koydu-
ğu 2023 projeksiyonunda kendi he-
def ve stratejisini de bugünden be-

lirlemiştir. Eskişehir sanayisi 2023 
yılında 25 milyar dolar ciro, 5 milyar 
dolar ihracat, 35 milyon metrekare 
OSB alanı ve 1500 AR-GE personeli 
hedeflerini belirlemiş ve bu hedef-
lere ulaşma noktasında kararlı bir 
şekilde yürümektedir. 

Havacılıktan raylı 
sistemlere imza

Havacılık ve raylı sistemler sektörü 
ağırlıklı olarak ön plana çıkmaktadır. 
Havacılık sektörü, dış ticaret fazla-
sı veren ve yüksek katma değer 
yaratan bir sektör olarak karışımı-
za çıkarken; raylı sistemler sektörü 
bir kamu kuruluşu olan TÜLOMSAŞ 
etrafında şekillenmektedir. Havacı-
lık ve raylı sistemler sektörlerinin, 
özellikle savunma sanayi, taşımacı-
lık ve ulaşım açısından önümüzdeki 
yıllarda önemli bir atılım yapması 
beklenmektedir. Bu kapsamda Es-
kişehir’in Alpu ilçesinde raylı sis-
temler sektörüne yönelik bir mü-
kemmeliyet merkezi kurulması 
planlanmaktadır. Bölgede faaliyet 
gösteren bazı firmaların (özellikle 

Kümelenme çalışmaları örnek teşkil ediyor
Toplam sanayi işletmesi içerisinde % 0,8’lik bir orana sahip olan Eskişehir 
sanayi bakımından önde gelen iller arasında yer almaktadır.

İşletme sayısına göre gıda, makine-metal, madencilik ve taş ocakçılığı öne 
çıkarken; istihdam sayısına göre metal, gıda, mineral ürünler, elektrikli teç-
hizat ve giyim en fazla istihdam sağlayan sektörler olarak dikkat çekmek-
tedir.

Eskişehir’de tüzel kişilik kazanmış olan Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik 
Kümelenmesi, Havacılık Kümelenmesi ve Raylı Sistemler Kümelenmesi 
mevcuttur. 2016 yılı sonlarında ise kümelenme çalışmalarına Madencilik 
Kümesi de eklenmiştir. BEBKA tarafından yapılan araştırmalar göstermek-
tedir ki, Eskişehir’de beyaz eşya sektörüne yönelik kümelenme potansiyeli 
bulunmaktadır. 

Eskişehir, özellikle 
magnezit, boraks, sepiolid 

madenleri ve mermer 
ocakları açısından zengin 

kaynaklara sahiptir
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raylı sistemler alanında) önemli ça-
lışmalara imza attığı görülmektedir.

Eskişehir, önde gelen elektrikli ma-
kine ve teçhizat üretimi ana ve yan 
sanayisi ile birlikte ciddi bir katma 
değer ve istihdam kaynağı oluştur-
maktadır. Özellikle beyaz eşya ana 
ve yan sanayinin sektörü önemli bir 
yoğunlaşma göstermektedir.

Öne çıkan sektörler şöyle
Eskişehir’de fırın ürünleri, kakao, 
çikolata ve ürünleri, gıda sanayinin 
önemli ihracat alanlarından biridir. 
Son yıllarda imalat sanayiine dayalı 
yapı malzemeleri ve makinelere yo-
ğunlaşılmıştır. 

Eskişehir'de üretimi gerçekleştirilen 
bazı ürünler, Türkiye çapında önemli 

pazar payına sahip mamullerdir. Es-
kişehir ekonomisinde ve sanayiinde 
büyük yer tutmaktadırlar. 

Uçak motoru, dizel 
lokomotif ve boraks 

Buna göre uçak motoru ve dizel loko-
motif imalatı ile boraks üretiminde 
Eskişehir, tüm Türkiye pazarının yüzde 
100'ünü elinde bulundurmaktadır. Ay-

rıca dünyadaki bor yataklarının yüzde 
60'ı da Eskişehir'de bulunmaktadır. 

Eskişehir sanayii içinde beyaz eşya 
ana ve yan sanayii de önemli bir paya 
ve ağırlığa sahip bulunmaktadır.

Türkiye’deki buzdolabı üretiminin 
%60’ı ve soğutucu kompresörleri 
üretiminin %95’i Eskişehir’deki te-
sislerde gerçekleştirilmektedir.

Eskişehir’in Enleri İl Sırası

Ekonomi ve yaşam endeksi 127,36 4

Sosyal gelişmişlik puanı 155,08 1

Hane halkı refah puanı 129,16 7

Ekonomik gelişmişlik puanı 105,56 13

Kişisel mutluluk/memnuniyet puanı  97,31 32

100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı 442 7

1000 kişi başına mobil telefon sayısı 962 5

1000 kişi başına otomobil sayısı 157 5

Kişi başına imalat sanayi net satış geliri (TL) 18.716 11

Kişi başına brüt vergi tahakkuku (TL) 2.588 13

Kişi başı Ar-Ge harcaması (TL)  380,89 2

100 bin kişiye düşen doktor sayısı 200 9

1000 kişi başına düşen traktör sayısı 20 41

Kişi başına bitkisel üretim değeri (TL)  1.506 39

Ücretlilerin nüfusa oranı (%) 20,28 7

Memurların nüfusa oranı (%)  4,79 21

Kendi hesabına çalışanların nüfusa oranı (%) 2,96 62

Emeklilerin nüfusa oranı (%) 20,55 7

İstihdam oranı (%) 42,9 52

Ücretli çalışanların günlük kazançları (TL) 61,03 5
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Türkiye ekonomisi, Dünya kon-
jonktüründeki yaşanan olumsuz 
siyasi ve ekonomik gelişmelere 

rağmen sağlam duruşunu 2016 yılında 
da devam ett irdi. Özellikle, 2008 yılın-
daki krizden sonra en sağlam ekono-
miler arasında olduğunu ispatlayan 
ve 27 çeyrektir üst üste büyüme tren-
di yakalayan Türkiye, mevcut durum-
da küresel ekonomideki durgunluk, 
sınırının hemen ötesinde süren siyasi 
gelişmeler ve 15 Temmuz başarısız 
darbe girişimi gibi unsurlara rağmen 
makroekonomik göstergelerinde is-
tikrarı sürdürmektedir. 

Türkiye ekonomisi, 2016 yılının ilk çey-
reğinde %4,7, ikinci çeyreğinde %3,1 
büyüdü, yılın ilk yarısında ise %3,9 
oranında bir büyüme performansı 
sergiledi. 2016 yılının ikinci çeyreğin-
de, hem AB’nin (%2) hem de Avro Böl-
gesi’nin (%2,2) ortalama büyümesinin 
çok daha üzerinde bir performans 
sergiledik. Ayrıca %3,1’lik büyüme 
oranıyla 28 AB üyesinin 21’inden daha 
hızlı büyüdük.

Her yerde varolan Türkiye
Ancak, 2023 hedefl erimiz doğrultu-
sunda daha yüksek büyüme oran-
larına erişmek, öncelikli ekonomik 
amaçlarımız arasında yer almaktadır. 
Bu çerçevede, büyüme performansı-
nın daha da artırılması, istikrarlı büyü-
menin temellerinin atılması için Varlık 
Fonu ve Proje Bazlı Teşvik Sistemi 
gibi kapsamlı politika araçları ile eko-
nomimizin önündeki engelleri aşma-
yı, ülkemize daha yüksek tutarlı, ileri 
teknolojiye sahip yatırımları çekmeyi 
ve ekonomik anlamda dünyanın her 
yerinde var olan bir Türkiye’yi hedef-
liyoruz. 

Küresel ticarett en 
ihracatımız etkilendi

TÜİK tarafı ndan açıklanan dış ticaret 
gelişmelerine bakıldığında ise, 2016 
Ocak-Ekim döneminde; ihracatımı-
zın %2,8’lik düşüşle 117 milyar dolar, 
ithalatımızın ise %5,8’lik bir düşüşle 
163,3 milyar dolar olarak gerçekleş-
tiği görülmektedir. Küresel ticaretin 
azalmasıyla birlikte ülkemizin ihraca-

tı da azalış göstermektedir. Ancak ih-
racatımızdaki azalış, ithalatımızdaki 
azalışa kıyasla daha düşük seviyede 
gerçekleşmiştir. Bu durum ise dış ti-
caret açığımızda, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %12,5‘lik bir gerile-
meye neden olmuştur. 2016 yılsonu 
itibarıyla cari açığımızın geçen yıla 
oranla daha düşük seviyede gerçek-
leşeceğini düşünüyoruz.

Enfl asyon istikrarlı gidiyor
Bir diğer önemli makroekonomik 
gösterge olan enfl asyon oranlarında-
ki gelişmeler ise istikrarlı şekilde sey-
rine devam etmektedir. 2016 yılının 
başında %9,58 olan enfl asyon oranı 
2016 yılı Ekim itibarıyla %7,16’ya ka-
dar gerilemiştir. Bu anlamda söz ko-
nusu oranın gerilemesinde, Gıda ve 
Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve 
Değerlendirme Komitesi tarafı ndan 
alınan önlemlerin de enfl asyon sepe-
tinde önemli ağırlığı olan gıda fiyatla-
rının kontrol altına alınmasında etkisi 
olmuştur. 

Kamu maliyesi ise ülkemizin örnek 
gösterildiği alanlardan birisi olma-
ya devam ediyor. Merkezi Yönetim 
Bütçe Açığı/GSYH oranı Maastricht 

Nihat Zeybekçi
T.C. Ekonomi Bakanı

Türk�ye Ekonom�s�n�n 
bu performansında 
Esk�şeh�r’�n katkısı da 
elbette yadsınamaz. 
Esk�şeh�r�m�z, sanay� ve 
t�caret alanında kend�n� 
kanıtlamış b�r geçm�şe 
sah�pt�r

Türkiye'ye 
Eskişehir'in 
Katkısı Çok 
Büyük
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Kriterlerinde %3 iken 2015 yılında 
Türkiye’de bu oran %1,2 olmuştur. 
Aynı şekilde Maastricht Kriterlerin-
de %60 olarak belirlenen AB Tanımlı 
Borç/GSYH oranı, 2016 yılı 2. çey-
reğinde Avro Bölgesi’nde ortalama 
%91,2 iken Türkiye’de aynı dönemde 
%32,4’tür. Bu anlamda Maastricht 
kriterlerini karşılayan ülkemiz, eko-
nomisini destekleyebilecek güçlü bir 
maliye politikasını hayata geçirebile-
cek kapasiteye sahiptir. 

Eskişehir'in katkısı büyük
Türkiye Ekonomisinin bu perfor-
mansında Eskişehir’in katkısı da 

elbette yadsınamaz. Eskişehirimiz, 
sanayi ve ticaret alanında kendini 
kanıtlamış bir geçmişe sahiptir. 
Osmanlı Devleti döneminden gelen 
sanayi kültürüyle Cumhuriyet dö-
neminde de en önemli sanayi kent-
leri arasında kendine yer edinmiş-
tir. Şehrimizin dış ticareti de bunu 
kanıtlar niteliktedir. Düzenli olarak 
dış ticaret fazlası veren, her geçen 
yıl dış ticaret hacmini artıran Eski-
şehir, 2015 yılını 840 milyon dolar-
lık ihracat ile kapatmış, 130 milyon 
dolar dış ticaret fazlası vermiştir. 
Tamamlamak üzere olduğumuz 
2016 yılının ilk 10 aylık döneminde 

şehrimiz yine dış ticaret fazlası ver-
diği gibi, ihracatı %2,7 artışla 705 
milyon dolar olmuş ve 80 milyon 
dolarlık fazla vermiştir. Şehrimizin 
dış ticaret hacmi de %4,6 oranında 
büyümüştür. İhracatının büyük bir 
kısmını ise ana sanayiler olarak ni-
telendirdiğimiz makine, otomotiv, 
elektronik gibi sektörlerde gerçek-
leştirmiştir. Eskişehir’in sanayi sek-
törlerde gösterdiği bu performans, 
Türkiye’nin, katma değer sağlayan 
ürünlerin üretiminin artırılması he-
definde Eskişehir ilimizin ülkemizin 
açısından önemini göstermektedir.

2017 dengeli bir yıl olacak
2017 yılı beklentilerimi değerlendi-
recek olursam, 2016 yılında küresel 
piyasalarda yaşanan ciddi dalgalan-
maların ardından 2017 yılının 2016 
yılına göre çok daha dengeli bir yıl 
olacağını düşünüyorum. Küresel 
ekonomideki zayıf seyir altında, 
Orta Vadeli Programda (OVP) yer 
alan tahminlerde 2017 yılı için bü-
yüme hedefimiz %4,4 seviyesinde 
bulunuyor. Bu yıl, gerek küresel eko-
nomide yaşanan güven kaybı gerek-
se yurt içinde terör ile mücadelede 
son dönemde yaşanan gelişmeler 
Türkiye ekonomisinin potansiyelini 
tam olarak yansıtamamasına neden 
olmuştur. Diğer yandan, önümüz-
deki sene büyümenin daha güçlü 
gelmesi için Hükümetimiz reform-
lara hız verdi. Dolayısıyla, büyüme 
tarafında ben bu hedeflerden daha 
iyi bir performans yakalanacağına 
inanıyorum. 

Eskişehir'e yatırım teşvik iki kat arttı
Eskişehir, Ekonomi Bakanlığı olarak sağladığımız 
teşviklerden azami ölçüde faydalanmaktadır. İlimize, 
2015 yılında 2014 yılına göre iki kattan fazla yatırım 
teşvik belgesi düzenlemişiz. 2016 yılının ilk 10 aylık dö-
neminde ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre 
teşvik belgesi sayısı ve yapılan sabit yatırım tutarla-
rını %60 oranında artırmış bulunuyoruz. Bu teşvikleri-
mizi de ağırlıklı olarak Türkiye’ye katma değer yaratan 
imalat ve enerji sektörlerimize aktarmış durumdayız. 
Bu teşvikler, hem nitelikli yatırımların artmasına hem 
de ilimizin istihdamına katkı sağlamaktadır.
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Gerekli reçetemiz hazır
2017 yılında dış ticaret performansı-
mızda da 2016 yılına göre daha güçlü 
rakamlar hedefl iyoruz. Bu rakamlara 
ulaşmak için gerekli reçeteleri hazır-
ladık. Özellikle, önümüzdeki dönem-
de Hükümetimiz ihracat teşviklerini 
3 katına kadar artt ırarak bu tabloyu 
desteklemeye devam edecektir. Rus-
ya ile ilişkilerimizin normalleşmesinin 
de ihracatımızı önümüzdeki dönemde 
destekleyeceğini düşünüyorum. OVP 
hedefl erinde 2017 yılı ihracat hedefi 
153,3 milyar dolar, ithalat hedefi ise 
214 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. 
Enfl asyon oranlarında da istikrarlı bir 
düşüş öngörüyoruz. Bu sene tüketici 
enfl asyonunun %7,5 seviyesinde ger-
çekleşmesi, ardından kademeli olarak 
düşerek 2017 yılında %6,5, 2018 ve 
2019 yılında ise %5 seviyesine geri-
lemesini hedefliyoruz. Yatırım-üre-
tim-istihdam-ihracat değer zincirinin 
tüm halkalarına yönelik politikaları 
içeren çalışmalarımızla ben 2017 yılın-
da bu hedefl erin üzerinde daha güçlü 
bir performansın yakalanmasının zor 
olmayacağına inanıyorum. 

İşte yapılacak çalışmalar
Bu çalışmalara daha detaylı olarak de-
ğinmek gerekirse şunları sayabilirim:

1 Dış ticaretimizle ilgili geliştirici ön-
lemler alırken, bir yandan da üretim 
kapasitemiz ve rekabetçilik gücümü-
zü artırmak,

2 İhracatımızdaki katma-değerli, Ar-
Ge, inovasyon ve tasarım içeren ürün-
lerin ağırlığını artırmak,

3 Üretimde ve yatırımdaki dönüşü-
mü sağlamak üzere AR-GE ve tasarım 
teşviklerine daha fazla odaklanmak,

4 Teşvik sistemimizin etkinliğini ar-
tırmak,

5 Ülkemizin yatırım cazibesini artır-
mak için yatırım ortamının iyileştiril-
mesi yönündeki çalışmalarımızı da 
hızlandırmak.

FED büyük önem arz ediyor
Küresel piyasalardaki gelişmeleri 
2017’de de yakından takip edece-
ğiz. Özellikle ABD Merkez Bankası 
FED’in izleyeceği ekonomi politika-
ları büyük önem arz ediyor. Ayrıca 
BREXIT sürecini de yakından takip 
ederek İngiltere ile olan ekonomik 
ve ticari ilişkilerimize yeni bir yön 
vermeye çalışacağız. Bu yöndeki 
çalışmalarımıza geçtiğimiz aylarda 

yaptığım İngiltere ziyaretinde baş-
lamıştık. Bu görüşmelerimizi 2017 
yılında da sürdüreceğiz. 2016 yılında 
sıkıntılı zamanlar geçirdiğimiz Rus-
ya ile sorunlarımızı artık bir kenara 
koyarak daha önceki dönemlerde 
ulaştığımız ticaret hacimlerine 
ulaşmak için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Birçok sıkıntıyı geçtiğimiz 
günlerde çözmüştük. 2017 yılında 
da gerçekleştireceğimiz istişareler 
neticesinde diğer sıkıntılarımızı da 
tamamıyla aşacağımızdan eminim.

Çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam 

edeceğiz
2017 yılında Ekonomi Bakanlığı 
olarak bizler de daha sakin bir 
ekonomi ortamında gerçekleştir-
memiz gereken reformlara odak-
lanacağız. İlk olarak açıkladığımız 
reform paketlerini hayata geçi-
rerek sonrasında da yeni reform 
paketlerini devreye sokarak Tür-
kiye’nin potansiyel büyümesine 
ulaşması, ihracatını artırırken 
cari açığını düşürmeye devam 
etmesi için çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam edeceğiz.
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Türkiye’nin en beğenilen ve ya-
şanabilir kentler sıralamasında 
her zaman üst sıralarda yer alan 

şehirlerinden Eskişehir, ortaya koy-
duğu sürdürülebilir ekonomik model 
ve sanayisi ile Türkiye için iyi bir örnek 
modeldir. 

Eskişehir’in yetişmiş işgücü varlığı, 
coğrafi konumu nedeniyle lojistik 
olarak pazarlara yakınlığı, enerji ve 
hammadde kaynaklarının uygunluğu, 
sanayi için gerekli alt yapı yatırımla-
rının yeterli oluşu, gerek bu şehirde 
yatırım yapan şirketlerin gerekse 
bölge sanayiinin giderek gelişmesini 
sağlamaktadır. 

55 yıl önce ETİ’nin temellerini att ı-
ğımız ve ürünlerimizi sınırlarından 
dünyaya ulaştırdığımız Eskişehir’in 
bizim için anlamı ve önemi çok büyük. 
Eskişehir’in her yönüyle gelişimine 
ara vermeden devam etmesi, bizi gu-
rurlandırmakta ve mutlu etmektedir. 

Başarımızda 
Eskişehirlilerin 

katkısı çok
ETİ olarak, Onursal başkanımız Firuz 
Kanatlı’nın 1961 yılında kendi elleri ile 
çizdiği bir fabrika binasından bugün 
430.000 metrekarelik alana yayılmış 
üretim tesisleri, 8.000 kişilik istihda-
mı ve dünyanın dört bir yanına gerçek-
leştirdiği ihracatı ile Türkiye’nin lider 
gıda üreticilerinden biri haline geldik. 
Bu başarımızda, Eskişehir’in ve Eski-
şehirlilerin ETİ sevgisinin önemli bir 
manevi katkısı olduğunu söyleyebili-
rim.

“ETİ’nin hikâyesi aynı 
zamanda Eskişehir’in 

sanayileşme hikâyesidir”
20 Ocak 1962’de, son derece mütevazı 
şartlarla kurulan ilk tesisimizin açılışı 
aynı zamanda Eskişehir’de sanayi-
nin de dönüm noktası olmuştur. ETİ, 
Eskişehir’deki 6 fabrikası ile şehrin 
sanayisi ve ekonomisinde her zaman 
öncü olmuş, sanayide liderlik ederek 
Eskişehir ekonomisinin gelişmesine 
katkı sağlamıştır. ETİ’nin hikâyesi, bir 
anlamda Eskişehir’de sanayinin de 
hikâyesi olmuştur. 

“Eskişehir’in güçlü sanayisi, 
ETİ’ye de ilham verdi”

Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi 
Bölgeleri'nden birine sahip olan Eski-
şehir’de büyük devlet işletmelerinin 
yanı sıra yerel sermaye yatırımlarıyla 
gerçekleşmiş çok sayıda özel kuruluş 
olduğunu görüyoruz. Uçak motorla-
rından dizel lokomotif üretimine ka-
dar uzanan Türkiye’nin en güçlü sanayi 
kuruluşları şehrimiz sınırları içerisin-
de faaliyet gösteriyor. Bazı şehirlerin 
aksine burada bir sektörden değil 
birden fazla sektörün iç içe geçtiği bir 
ekosistemden bahsedebiliriz. Gıda-
nın yanı sıra, makine, metal ve tekstil 

A. Firuzhan Kanatlı
ETİ Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı, 
ETİ Makine
Yönetim Kurulu Üyesi

ETİ, 
Türkiye 
İçin Örnek 
Model

Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Esk�şeh�r �le 
özdeşm�ş b�r marka 
olan ETİ’n�n Esk�şeh�r’�n 
�hracat alanındak� 
gel�ş�m�nde de öneml� 
ş�rketlerden b�r� 
olduğunu söyleyeb�l�r�zolduğunu söyleyeb�l�r�z
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güçlü sektörlerdir. ETİ Şirketlerinden 
ETİ Makine’nin de bu ekosistem ve 
anlayış çerçevesinde kurulduğunu 
hatırlatmak isterim. 1967 yılında sa-
atlik üretim kapasitesi 850 kg. olan 
üretim hattının ardından ETİ Makine 
her geçen gün büyüyerek, kendine 
özgü tasarım ve teknolojilerini geliş-
tirerek bu konuda yabancı şirketlere 
olan bağımlılığı ortadan kaldırmış ve 
fabrika otomasyonu konusunda pek 
çok sektöre proje geliştirebilecek bir 
şirket haline gelmiştir. 

“Eskişehir’in bir üretim 
merkezi olmasında ETİ’nin de 

önemli bir payı var”
ETİ’nin büyük bir atakla günlük üre-
tim kapasitesini 6 tondan 24 tona 
çıkarttığı 1967 yılı, ETİ’nin 55 yıllık 
geçmişindeki önemli kırılma nok-
talarından biridir. Bu aynı zaman-
da Eskişehir’in sanayi tarihinde de 
önemli bir kilometre taşı olmuştur. 
Eskişehir’in sanayideki köklü geç-
mişinden aldığı güçle bu tarihte yerli 
fırın yapma kararı alan ETİ, Eskişe-
hir’in adının üretimle anılacağı bir 
geleceğin kapısını da aralamıştır. 
Bugün Eskişehir’deki fabrikalarımı-
zın yanı sıra Bozüyük, Konya ve Ro-
manya’daki fabrikalarımız da hep o 
gün atılan tohumların ve Eskişehir’in 
bize kazandırdığı sanayici ruhun bir 
eseridir. 

“Bugün 5 kıtada 41 ülkeye 
ihracat yapıyor, milyonlarca 

insana ulaşıyoruz”
Eskişehir aynı zamanda adı ihracat 
ile anılan şehirlerden biridir. 827.000 
nüfusa sahip olan şehrimiz, başarılı 
ve güçlü şirketlerimizin çabalarıyla 
2015 yılsonu itibarıyla 845 milyon do-
lar civarında bir ihracat rakamına ula-
şarak önemli bir başarıya imza atmış 
bulunuyor.

Adı Eskişehir ile özdeşmiş bir marka 
olan ETİ’nin Eskişehir’in ihracat ala-
nındaki gelişiminde de önemli şirket-
lerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 
İlk ihracatını 1974 yılında yapan ETİ, 
80’li yıllarla birlikte Türkiye’de başla-
yan ihracat hamlesinin Eskişehir’deki 
en önemli temsilcilerinden biri oldu. 
Bugün ise beş kıtada 41 farklı ülkeye 

ihracat yapıyoruz. Bu başarıyı elbette 
hep birlikte oluşturduğumuz Eskişe-
hir’in üretim ve ihracata dayalı sanayi 
modeline borçluyuz. 

“Yetkinliği yüksek insan 
kaynağımızla büyüyor, 

ülkemizi geleceğe taşıyoruz”
Eskişehir’in sanayi ve ekonomi dahil 
her alanda bu kadar başarılı bir şe-
hir olmasında eğitim düzeyi yüksek 
insan kaynağının da büyük bir payı 
olduğu çok açık bir gerçektir. 

2015 yılsonu verilerine göre okuma 
yazma oranının %96 olduğu Türki-
ye’de birden fazla üniversitesi olan 4 
şehirden biri olan Eskişehir’in okuma 
yazma oranının da %99 olduğunu bir 
kez daha hatırlatmak isterim. TUİK 
verilerine göre endüstri, sosyal ve 
ekonomik hayat ölçütü açısından 
Türkiye’de 7’nci sırada yer alan Es-
kişehir, CNBC-E İşletme Raporu’na 
göre insani gelişmişlik açısından 
Türkiye’nin 3. şehri konumunda bu-
lunuyor. 

ETİ olarak, Eskişehir’in sahip olduğu 
bu yetkinlikleri yüksek insan kayna-
ğından beslendiğimizi, ortaya koydu-
ğumuz yüksek kalite çıtası, verimlilik 
ve performansı, bu güçlü insan kay-
nağı ile yakaladığımızı ifade etmek 
isterim. Değişime, gelişime, rekabe-
te açık, enerjik, tutkulu, işini aşkla ya-
pan, kendisini geliştirmeye istekli ve 
motivasyonu yüksek çalışanlarımızla 
ETİ’yi ve Eskişehir’i geleceğe taşıyor, 
ülke ekonomimize katkı sağlamayı 
sürdürüyoruz. 
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Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Bölgesel Gelişme 
Ulusal Stratejisi kapsamında 

Eskişehir, odağında endüstriyel büyü-
me olan kentler arasında değerlendi-
rilmektedir. Bu değerlendirme sonu-
cunda yakın dönemde Eskişehir ve 
bölgesinde üniversite-sektör işbirliği 
imkanlarının artacağı, üniversitelerle 
sektörün ortak projelerle eşgüdüm-
lü bir şekilde çalışarak oluşturacağı 
sinerji ile şehrimizdeki istihdamın ve 
girişimciliğin artmasında önemli bir 
rol oynayacağı beklenmektedir.

Topluma hizmet ile ilgili faaliyetlerin 
etkinliğinin artt ırılması ve sürdürüle-
bilirliğinin sağlanması üniversitemizin 
stratejik amaçlarından biridir. Bu bağ-
lamda şehrimizin sanayi ve ticaretine 
nitelikli insan kaynağı yetiştirmek he-
defl erimiz arasındadır.

Gelişmiş teknik ve teknolojik altya-
pıya sahip olan üniversitemiz şehri-
mizdeki firmalarla kurduğu işbirlik-
leriyle Eskişehir’in üretim ve çalışma 
kapasitesinin artırılmasına ve ihracat 
potansiyelinin yükselmesine katkıda 
bulunmayı sürdürmektedir.

ARİNKOM büyük
önem taşıyor

Üniversite-sektör işbirliğini destek-
leyecek arayüz mekanizmamız olan 
Teknoloji Transfer Ofisimiz ARİN-
KOM’un yaptığı çalışmalar üniversite-
mizdeki bilgi birikiminin, sermayenin 
ve nitelikli işgücünün biraraya getiri-
lerek, teknoloji yoğun üretim yöntem-
lerinin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi 
ve sektörde tüm tabana yayılması, 
şehrin üretim ve ihracat potansiyeli 
için büyük önem arz etmektedir.

Tüm bölümlerden stajyer 
öğrenci seçimi

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi-
nin sektör ile önemli işbirliklerinden 
bir tanesi de “Proje Tabanlı Staj” çalış-

ması olarak ön plana çıkmaktadır. Pro-
je Tabanlı Staj Programı ile sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda öngörülen 
problemlere çözümler geliştirilmesi 
ve halen öğrencilik hayatı devam eden 
stajyerlere iş hayatı ile ilgili deneyim-
lerin mezuniyett en önce kazandırıl-
ması hedefl enmektedir. Bu program 
ile firmaların ihtiyaçları doğrultusun-
da gerçekleştirilecek olan projeler 
için Anadolu Üniversitesindeki tüm 
bölümlerden stajyer öğrenci seçimi 
yapılabilmektedir. 

Ar-Ge'ye katkı sağlanıyor
Buna ilaveten üniversitemiz sektör 
üniversite işbirliklerini desteklemek 
amacıyla 2015 yılında ‘Sektör Destek-
li Bilimsel Araştırma Projeleri Prog-
ramı’nı başlatmıştır. Bu program ile 
firmaların ihtiyaçları doğrultusunda 
ihtisas laboratuvarları oluşturulma-
sı hedefl enmektedir. Bu kapsamda 
proje giderlerinin %80'ninin üniver-
sitemiz tarafı ndan %20'sinin firma 
tarafı ndan karşılanması beklenmek-
tedir. Amacımız üniversite-firma or-
tak projeleri ile başta şehrimiz olmak 
üzere ülkemizin Ar-Ge alt yapısına 
katkı sağlamaktır.

Uraysim'de ihale
süreci başladı

Eskişehir sanayi ve ticaretinde re-
kabet gücü yüksek ve şehri uzun va-

Prof. Dr. Naci
Gündoğan
Anadolu Üniversitesi
Rektörü

Anahtar: 
Üniversite 
Sektör 
İşbirliği

Rektörü

Anadolu Ün�vers�tes�, 
Esk�şeh�r’�n üret�m ve 
çalışma kapas�tes�n�n 
artırılmasına ve 
�hracat potans�yel�n�n 
yükselmes�ne 
katkıda bulunmayı 
sürdürmekted�r
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dede daha ileri hedeflere taşıyacak 
sektörlerin başında raylı sistemler 
gelmektedir. Şehrimiz ve ülkemiz için 
çok önemli bir proje olduğuna inandı-
ğımız Uraysim’de ihale süreçleri baş-
lamış olup, test yollarının ve test ci-
hazlarının tasarım ve üretim süreçleri 
de 3 yıl içerisinde tamamlanacaktır. 
2019 sonu itibariyle bütün altyapımızı 
kurmuş ve test cihazlarımızın alımını 
yapmış bir şekilde faaliyete başlaya-
bileceğiz. Bütün bu süreçlerin dışında 
Anadolu Üniversitesi olarak önem 
verilen bir diğer konu bu tesisin insan 
kaynaklarını yetiştirmektir. Bu ihtiyacı 
karşılamak için Çek Cumhuriyeti, Al-
manya, İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletleri başta olmak üzere birçok 
ülkeye giden araştırma görevlileri 2-3 
yıl içerisinde doktoralarını bitirerek 
ülkemize dönmüş olacaklar. Bu proje 

kapsamında sadece üst düzey dokto-
ralı eleman değil; ara eleman yetiştir-
meyi de planlıyoruz. 

Raylı sistemlerde açığı 
kapatacağız

Eskişehir ve ülkemiz, bu proje ta-
mamlandıktan sonra yurt içinde ve 
yurt dışında çeken ve çekilen bütün 
demiryolu araçlarının testlerinin ve 
akreditasyonlarının yapılacağı çok 
önemli bir merkeze kavuşmuş ola-
caktır. Üniversite olarak bizim bura-
dan üreteceğimiz bir başka değer ise 
Ar-Ge boyutuyla ilgili olacak. Burayı 
bir araştırma merkezi olarak görüyo-
ruz. Şu anda ülkemizde raylı sistemler 
adına maalesef çok ciddi araştırmalar 

yapılmıyor. Ülkemizin hedefleri doğ-
rultusunda biz de üniversite olarak 
hem altyapımızı hem de nitelikli insan 
yetiştirme potansiyelimizi geliştirip 
şehrimize ve ülkemize katkı sunmaya 
çalışacağız.

Küresel rekabete hazır
Eskişehir, son yıllarda büyük yatırım-
ların yapıldığı hızlı tren projelerinin 
de odağında yer almaktadır; Şehri-
mizin önemli bir değeri olan Tülom-
saş bünyesinde hızlı tren lokomotifi 
üretme çalışmaları devam etmekte-
dir. Eskişehir, ev sahipliği yaptığı ray-
lı sistemler şirketlerine uluslararası 
rekabet avantajları sağlayan bir üre-
tim ortamı yaratmaktadır. Lojistik 
üs olma, önemli limanlara yakınlık, 
kalifiye işgücü, üniversite sanayi iş-
birliklerinin başarılı örnekleri, Ar-Ge 
teşvikleri gibi birçok imkan sektörün 
küresel çapta rekabet edebilmesi 
için mevcuttur.

Havacılığa büyük destek
Şehrimizde bulunan savunma sana-
yiine hizmet veren firmalarımız ile 
de işbirliğimizi güçlendirme, birlikte 
geliştirilecek ortak projeler ile ‘Sa-
vunma sanayii yan sanayii firmala-
rına da Ar-Ge kültürü kazandırma’ 
çalışmalarımız hız kazanmıştır. Ayrıca 
Havacılık Mükemmeliyet Merkezimiz 
kapsamında TEI – Anadolu Üniver-
sitesi olarak “Havacılık Metal Test 
Laboratuvarı” işbirliği protokolümüz 
imzalanmıştır. 

TEI - Anadolu 
Üniversitesi 
arasında 
“Havacılık Metal 
Test Laboratuvarı” 
işbirliği protokolü 
imzalandı
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Eskişehir için geliştirilen 
öneriler şunlar

Tüm bu yaptığımız çalışmaların ya-
nında önümüzdeki yıllarda Eskişe-
hir’in üretim ve çalışma kapasitesini 
ve ihracat potansiyelini arttırmak 
için hazırladığımız önerileri hayata 
geçirmek istiyoruz. Bu önerilerden 
bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

♦ Sektör Temsilcileri ile Üniversi-
te Yönetiminin Stratejik İşbirliği 
Toplantıları

En üst seviyede yapılacak bu top-
lantılarda sektör ile üniversite ara-
sındaki işbirliği stratejilerinin ve bu 
stratejileri hayata geçirecek plan 
ve programların görüşülerek (yük-
sek lisans ve doktora programları-
nın oluşturulması, proje pazarları, 
sektöre özel disiplinler arası proje 
işbirlikleri ve yarışmaları, endüstri 
stajları, endüstri bursları vb.) gerekli 
tedbirler için görevlendirme ve yet-
kilendirmelerin yapılması sektör ile 
üniversite arasında ilişki ve işbirliği 
ortamlarının yaratılması bakımın-
dan kritik önemde görülmektedir.

♦ Sektöre yönelik üniversite – 
sektör işbirliği etkinlikleri, eğitim 
ve seminerler düzenlenmesi

Üniversite ve sektör temsilcilerini 
bir araya getiren çalıştay ve proje 
pazarları gibi ARİNKOM TTO faali-
yetleri kapsamına giren etkinliklerin 
düzenlenmesi için işbirliği yapılabi-
lecek kurumlar ile biraraya gelinme-
si, bu etkinliklerin metodolojisinin 
belirlenmesi ve etkinliklere yönelik 

ihtiyaç, talep ve önerilerin toplan-
ması açısından önemli görülmek-
tedir. Üniversite-sektör işbirliğinin 
geliştirilmesi amacıyla, sektörde 
çalışanlarca, belirlenen bir program 
dahilinde pratiğe yönelik eğitim ve 
seminerler düzenlenebilecektir.

♦ Sektörel ve firma bazlı değer 
zinciri ve ihtiyaç analizleri 

Üniversitemizin işletme ve ilgili di-
ğer bölümlerinden oluşturulacak 
ekiplerle bölgedeki sektörlerin ve 
işletmelerin değer zinciri ve ihtiyaç 
analizlerinin yapılması 

♦ Özel Danışmanlık Hizmetleri 
Programı

Değer zinciri ve ihtiyaç analizi so-
nuçlarına göre sektöre, şirkete özel 
danışmanlık hizmetleri tasarımının 
yapılması ve uygulanması 

♦ Sektöre ve/veya alana 
özel tasarım-proje yarışma 
programları

İlgili sektör temsilcileri ve üniversite 
ile ortaklaşa hazırlanan program ve 
uygulama esasları uyarınca düzenli 
tasarım/proje yarışmalarının dü-
zenlenmesi 

Tüm bu önerilerimiz hayata geçtiğin-
de inanıyorum ki şehrimizin ticaret 
ve sanayi kapasitesi daha da arta-
cak, bir üniversite şehri olan Eskişe-
hir aynı zamanda katma değeri yük-
sek ileri teknoloji ürün ihracatında 
önde gelen bir şehir olacaktır.
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Şehirlerin dinamizmini oluşturan çok 
yönlü, çok bileşenli yapısı içinde yer 
alan iş dünyası, kamu kuruluşları sivil 
toplum örgütleri, yerel medya ile üni-
versiteler gibi farklı değerler bir ara-
da çalışacak uygun zeminler aramak 
zorundadır. 

Dünya, son yıllarda küreselleşmenin 
etkisiyle ciddi bir değişim ve dönü-
şüm yaşamaktadır. Her ne kadar 
ülkeler arasında küreselleşme süre-
cinin hızı ve etkisi farklılık göstermiş 
olsa da, değişim ve dönüşümün ye-
relleşme ile küreselleşme arasında 
son derece kuvvetli bir bağ kurduğu 
ortadadır. Küreselleşmenin yerele 
etkisinin en çok gözlendiği mekânsal 
alanlar ise büyük metropoller dışında 
kalan şehirlerdir. Şehirler genel ola-
rak siyasi ve idari tanımlama olarak 
kabul görmüş; içerisinde çok farklı 
bileşenleri barındıran dinamik sos-
yal yapılar olduğu gerçeği göz ardı 
edilmiştir. Küreselleşme sürecin-
de şehirlerin karşı karşıya olduğu 
sosyo-ekonomik, beşeri ya da idari 
sorunların karşılanmasında üniver-
siteler, sorun çözme kapasitelerini 
kullanmak zorundadır. Üniversitele-
rimiz küresel ve yerel boyutları dik-
kate alarak bilginin üretilmesinde 
ve bu bilgilerin yenilikçi ürünlere ya 
da kamu ve özel sektör hizmetlerine 
çevrilmesinde her geçen gün daha 
fazla önemli roller üstlenmektedir. 
Üniversitelerin içerisinde barındırdığı 
doğa bilimleri, tıbbi bilimler, tarımsal 
bilimler, idari bilimler, beşeri bilimler 
ile mühendislik ve teknoloji alanları, 
yenilikçi ürünlerin ortaya çıkmasına 
hizmet edecek bilginin üretilmesi sü-
recinde uluslararası düzeyde çalışma-
lara imza atmaktadır. Bu birikim son 
dönemde KOBİ’lere verilecek eğitim, 
tavsiye ve hizmetler ile günlük yaşa-
mımıza çok daha fazla ulaşmaya baş-
lamıştır. Öğrencilerin staj yapmaları 
ve mezunların işe yerleştirilmeleri; 
bilim ve teknoloji parklarında kuluçka 
merkezleri kurulması; ticaretin küme-
leştirilmesine yönelik ağların oluştu-
rulması; yerel iş gücü istihdamına 
yönelik nitelikli eleman yetiştirilmesi 
bu çalışmalara verilebilecek örnekler-
den yalnızca birkaç tanesidir. 

“Maziden geleceğe, bilgiden değere” 
öz bakışına sahip Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi olarak ülke ve dünya 
ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil tekno-
lojiyi üretecek bilim insanları yetiş-
tirme konusundaki adımlarımızı, üni-
versitemizin Teknoloji Transfer Ofisi 
(ETTOM) ile atmaktayız. ETTOM ta-
rafı ndan faaliyete geçirilen “Girişimci 
Geliştirme Ağı” ile üniversitemizde 
yenilikçi ve sürdürülebilir bir girişim-
cilik ekosistemi oluşturduk. 

Bu oluşum ile;

♦ Girişimcilik kültürünün yaygınlaş-
tırılması ve etkisinin artırılması için 
etkinliklerin yapılması, 

♦ Tecrübe ve bilgi paylaşımı, 

♦ Gerekli eğitimlerin verilmesi, 

♦ Girişimcilerin finansal kaynaklara 
erişimlerinin sağlanması, 

♦ Pazara açılmadan önce en düşük 
risk düzeyiyle projelerini uygulamaya 
alabilecekleri kuluçka merkezinde 
faaliyete geçmeleri

♦ Tüm süreçleri tamamlayan girişim-
lerin şirketleşmelerini destekliyoruz.

Kurumlarla proje başlatıldı
Diğer yandan, öğrencilerimize yöne-
lik özel proje ve uygulamalarımızla 
şehrimiz sanayisine nitelikli eleman-
lar kazandırmak için çalışmalarımıza 
hızla devam ediyoruz. Mühendislik 
Mimarlık Fakültemiz mezunlarının 
sanayi sektöründe istihdamlarını ar-
tırmak üzere, öğrencilerin beşeri ve 
sosyal sermayelerini geliştirecek yol 
haritasının belirlenmesi adına; ET-
TOM, Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) ve Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) ’nun da katılımlarıyla “ESOGÜ 
MÜH-SAN” adlı bir proje başlatt ık. 

Prof. Dr. Hasan Gönen
Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Rektörü

Eğitimin 
Önemi 
Artıyor

ETTOM tarafından 
faal�yete geç�r�len 
“G�r�ş�mc� Gel�şt�rme 
Ağı” �le ün�vers�tem�zde 
yen�l�kç� ve 
sürdürüleb�l�r b�r 
g�r�ş�mc�l�k ekos�stem� 
oluşturduk
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Üniversitemiz Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından 
desteklenen bu projeyle; 

♦ Bölgesel kalkınmayı, 

♦ Sosyal sermayenin ve sosyal ağla-
rın güçlenmesini desteklemeyi

♦Etkileşimi artırmayı hedefliyoruz. 

Yol haritası oluşturuldu
Bu sayede mezunların sektör tara-
fından tercih edilebilir olmalarını 
sağlamayı; böylece üniversitemizin, 
şehrimizin hatta ülke ekonomisinin 
kazanımlarını en üst düzeye çıkar-
mayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalar 
esnasında, öğrencilerimize birtakım 
ihtiyaç ve durum analizleri yaparak ve 
anketler uygulayarak ilgili oldukları 
konuları, aynı zamanda eksik yönleri-
ni ve beklentilerini araştırdık. Böylece, 
öğrencilerin mezuniyet sonrasında is-
tihdam edilebilirliklerini artırmak için 
eğitim öğretim süresi boyunca nasıl 
bir sosyal ve beşeri sermaye donanı-
mı kazanmaları gerektiğine ilişkin bir 

yol haritası oluşturduk. Bu yol ha-
ritası doğrultusunda; etkinlikler, 
eğitimler, atölye çalışmaları ve 
toplantılar yapmaya devam 
ediyoruz. Yetenekli gençlerin 
potansiyellerini ortaya çıka-
racakları, bilimsel çalışmala-
rını yapacakları, ilgi alanlarına 
yatırım yapacakları çalışma 
ortamı ve araştırma fırsatlarını 
onlara en iyi şekilde sunuyoruz. Bir 
taraftan da sektör temsilcileriyle 
çalışmalar yaparak, firmaların farkın-
dalıklarını artırıyoruz. Bu kapsamda 
“Firma Farkındalık Çalıştayı” düzen-
leyerek, sosyal sermaye ve beşeri 
sermaye kavramlarını firmalara anla-
tarak, bunların şehir ve ülke ekonomi-
si üzerindeki olumlu etkilerine dikkat 
çekiyoruz. 

Bilgi birikimi oluşturuluyor
Yine bu amaca yönelik olarak; işbirlik-
lerimizi devam ettirdiğimiz, ülkemiz-
deki ve yurtdışındaki üniversitelerle 
birlikte çalışmalarımız her geçen gün  

 
 

 
 
artmaktadır. Bu işbirlikleri ile oluş-
turduğumuz kazanımlarla sahip ol-
duğumuz yeterliliklerimizi artırmaya 
ve günümüz insanının beklentilerine 
evrensel niteliklerde cevap verecek 
bilgi birikimini oluşturmaya özen gös-
teriyoruz. 

Mesleki bilgi ile işe 
alımlar geride kaldı

Günümüzde, gerek güçlü uluslarara-
sı firmalar, gerekse onlarla rekabet 
etmek için bilim ve teknolojinin hızlı 
değişimine uyum sağlamak zorunda 
olan yerli firmalar, iş gücü temini için 
hem mesleki hem de kişisel yetkinlik-
lerin sorgulandığı bir süreci benimse-
mişlerdir. Sadece mesleki bilgiyle işe 
alımlar çoktan geride kalmıştır. Artık 
çalışanların mesleki ve teknik bilgile-
rinin haricinde; ilgilendikleri konular, 
toplumsal sorumluluk faaliyetlerine 
katılımları, yer aldıkları sosyal ve 
kültürel aktiviteler önem arz etmek-
tedir. Bu nedenle biz de öğrencileri-

Firmalar, iş gücü temini 
için hem mesleki hem 
de kişisel yetkinliklerin 
sorgulandığı bir süreci 

benimsemişlerdir

Amaç nitelikli insan kaynağı olmak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak amacımız; Türkiye’nin dört bir 
yanından gelmiş evlatlarımızı çağın gerektirdiği şartlarda nitelikli insan 
kaynağı olarak yetiştirmek, ülkemize katkı sağlayacak niteliklere kavuş-
turmaktır.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Eskişehir Meslek Yükse-
kokulumuzda özellikle Eskişehir sanayisinin nitelikli teknik ara eleman 
ihtiyacını karşılamaya dönük öğrenci yetiştiriyoruz. Aynı okulumuzda sa-
nayi kuruluşlarının çalışanlarına bilgi tazeleme ve güncelleme ve yeni işe 
başlayacak personellerine de işbaşı eğitimleri de vermekteyiz. 

Çalıştaylar 
düzenleyerek sosyal 
sermaye ve beşeri 

sermaye kavramlarını 
firmalara anlatarak, 
bunların şehir ve 
ülke ekonomisi 

üzerindeki olumlu 
etkilerine dikkat 

çekiyoruz
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mizin mesleki yeterliliklerinin yanın-
da sosyal ve beşeri sermayelerini 
artırmalarını, kişisel olarak da gerekli 
donanıma sahip bireyler olarak yetiş-
melerini çok önemsiyoruz. Sayıları 
100’ü aşan öğrenci kulüplerimize de 
bu nedenle büyük destek veriyoruz. 
Kulüplerimiz kendi amaç ve hedefl e-
ri doğrultusunda önemli etkinlikler 
gerçekleştiriyorlar. Bilgi, fikir ve tec-
rübe alış verişinde bulunmak üzere, 
konusunda uzman kişilerin katılımla-
rıyla söyleşi ya da konferanslar dü-
zenliyorlar. Kuruluş amaçları çerçe-
vesinde, sanayiye ve özel sektöre 
daha yakın olan kulüplerimiz var. Bu 
kulüplerimiz yaptıkları etkinliklere 
ülke çapında bilinen sanayici ya da iş 
adamlarını davet ederek, kendilerini 
geliştiriyorlar. ETTOM aracılığı ile de 
teknopark firmalarını, iş dünyasının 
yöneticilerini veya melek yatırımcı-
ları öğrencilerimizle bir araya geti-
riyoruz. Kulüplerimizden kurumlara 
talep olduğu gibi, kurumlar da bizlere 
ulaşarak öğrencilerimizle bir araya 
gelme ve konferanslar düzenleme 
konusunda talepte bulunuyorlar. 
Böylece her iki tarafa da kendilerini 
birbirlerine ifade etme olanağı veri-
yoruz. 

Temsilci ESOGÜ
öğretim üyesi

  Bunun dışında, yakın geçmişte 
“Yeni Nesil Sanayi: Endüstri 4.0” pa-
neline ev sahipliği yaptık. Gün boyun-
ca devam eden panele savunma sana-

yinden, telekomünikasyon, endüstri, 
enerji ve sağlık sektörüne kadar ülke-
mizin önemli kurumlarının katılımla-
rını sağladık. Üniversite-Sanayi ilişki-
lerimizin güçlenmesi açısından, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu 
Sanayi Üniversite İşbirliği İl Temsil-
cisinin üniversitemiz öğretim üyesi 
olması da bizim için artı bir değerdir.

Ortak projelere
önem veriyoruz

Üniversitemiz, şehrimiz sanayisi ile 
iş birliğine ve ortak projeler yapmaya 
çok önem vermektedir. Bu iş birliğinin 
öğrencilerimiz açısından istihdamla 
ve sanayimiz açısından da nitelikli 
insan kaynağına sahip olmakla so-
nuçlanması, en büyük temennimizdir. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
olarak, öğrencilerimize, şehrimize 
ve nihayetinde ülkemiz ekonomisine 
katkı sağlamaya tüm azmimizle de-
vam edeceğiz. 

Raylı sistemlere büyük 
destek veriyoruz

Son olarak geçtiğimiz günlerde 
Mühendislik Mimarlık Fakülte-
mizle beraber, TÜLOMSAŞ A.Ş., 
Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 
Raylı Sistemler Kümelenmesi 
(RSK), İŞKUR Eskişehir İl Müdür-
lüğü ve Eskişehir Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi (ETGB) işbirliği ile 
hayata geçirdiğimiz “Ar-Ge Mü-
hendisi Yetiştirme Projesi”nden 
söz etmek isterim. Bizim için son 
derece önemli olan bu projeyle 
üniversitemiz Bilgisayar, Elekt-
rik-Elektronik, Endüstri, Kimya, 
Makine, Metalürji ve Malzeme 
Mühendisliği bölümlerinden se-
çilmiş 4. sınıf öğrencilerine fakül-
te dersliklerinde gerçekleşecek 
55 saatlik teorik ve TÜLOMSAŞ 
A.Ş.’de gerçekleşecek 5 haft alık 
pratik eğitim verilecek; ayrıca Ar-
Ge Merkezleri ziyaret edilecek. 
Bu proje kapsamında görevlen-
dirilen öğrencilerimizin, mezuni-
yetleri sonrasında 50%’sini İŞ-
KUR üzerinden istihdam etmeyi 
planlıyoruz. 
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Renée, 

sofistike ve 
kompakt...
Fonksiyonel tasarımların ve incelikle düşünülmüş 
özelliklerin bir araya geldiği kompakt formu ile Renée 
çalışma masaları, evlerde konforlu ve şık çalışma 
alanları oluşturuyor.

Portatif ve manyetik depolama alanları veya leke 
tutmayan sümen seçenekleri sunan Renée, kabloların 
yarattığı karmaşayı ortadan kaldırıyor. Modern 
hatlarının yanında, ahşap masa tablası ile ortama 
samimiyet ve sıcaklık getiriyor.

Tasarımcı: Nurus D Lab
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Eskişehir’in köklü kuruluşlarının 
başında gelen TÜLOMSAŞ, 120 
yılı aşan tecrübesi ile ülkemizin 

demiryolu araçlarının üretim, bakım 
ve onarım ihtiyaçlarını karşılayarak, 
sektörde önemli bir misyonu yerine 
getirmektedir. 

500 bin m2 lik açık ve yaklaşık 195.000 
m2’lik kapalı alana sahip olan TÜLOM-
SAŞ 5 ana, 2 yardımcı fabrika ile fa-
aliyetlerine devam etmektedir.Fab-
rika'da Dizel Elektrikli, Elektrikli ve 
Dizel Hidrolik Lokomotifl er ile çeşitli 
tipte Yük Vagonları ve bu ana ürünle-
re ait alt komponentlerin üretimleri 
ile bakım-onarım ve revizyonları ya-
pılmaktadır. TÜLOMSAŞ' ta bugüne 
kadar çeşitli tiplerde toplam 896 lo-
komotif ile 10.532 vagon üretilmiştir.

TÜLOMSAŞ'in birleştirici 
gücü

Tecrübesi, bilgi birikimi ve kabiliyet-
leri ile demiryolu araçları üretiminde 
ülkemizin önemli kuruluşu olan TÜ-
LOMSAŞ, şehrimizin ve bölgemizin 
demiryolu araçları sektöründe geliş-
mesi ve uzmanlaşması, tedarikçi şir-
ketlerimizin uluslararası alanda reka-
bet edebilir seviyeye ulaşması amacı 
ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Raylı Sistemler Kümelenmesi
TÜLOMSAŞ demiryolu sektöründe 
önemli projelere de öncülük etmiştir.

Bu kapsamda 2011 yılında ;
♦ İşbirliği ve paylaşım,
♦ Bilgi ve kaynakların eşgüdümlü yö-
netimi,
♦ Yeni projeler, ürünler ve hizmetler 
ile yeni pazarlar oluşturma,
♦ Ortak yarar oluşturma,
♦ Bölgemizin demiryolu araçları 
üretim, tasarım, Ar-Ge ve Test Mer-
kezi olması amacı ile ESO, Anadolu 
Üniversitesi, Osmangazi Üniversi-
tesi ve sektörde faaliyet gösteren 

kuruluşlar, sektörün gelişimine katkı 
verecek gerçek ve tüzel kişiler ile 
birlikte Türkiye’nin ilk Raylı Sistemler 
Kümelenmesi (RSC) TÜLOMSAŞ’ın 
liderliğinde kurulmuştur. Kümenin 
misyonu Raylı Sistemler Sektöründe 
ulusal ve uluslararası çerçevede ar-
ge ve inovasyon nitelikleriyle katma 
değerli tasarım ve üretim yapılmasını 
sağlamaktır.

Yan sanayi geliştirme 
faaliyetlerimiz

Emek yoğun işlerin yan sanayiden 
temin edilmesini hedefleyen “Yan 
Sanayi Geliştirme Programımız” kap-
samında, aktarılan kaynak miktarında 
önemli artışlar elde edilmiş, ürün yerli 
oranlarının artırılmasına önem veril-
miştir.

TÜLOMSAŞ demiryolu araçları üre-
tim, bakım ve onarım faaliyetleri kap-
samında Türkiye genelinde 34 ilde, 
yaklaşık 1000 firmadan mal ve hizmet 
temin eden TÜLOMSAŞ, Eskişehir’de 
200 firmadan mal ve hizmet temin 
etmekte ve istihdama da katkı sağla-
maktadır. 

Hayri Avcı
TÜLOMSAŞ Genel Müdürü

TÜLOMSAŞ
Üretiyor 
Eskişehir 
Kazanıyor

TÜLOMSAŞ’ ın yan 
sanay� oluşturma ve 
destekleme pol�t�kaları 
sonucunda, Türk�ye 
genel�nde değ�ş�k �llerde 
10’a yakın vagon üret�c�s� 
özel sektör f�rması 
oluşmuştur
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Bu kapsamda 2003 yılından 2015 yılı-
nın sonuna kadar; 

♦ Eskişehir genelinde yaklaşık 200 
firma ile çalışılmakta olup, bu firmala-
ra 230 milyon TL kaynak aktarılmıştır.

♦ Eskişehir dışında ülke genelinde 
800 firma ile çalışılmakta olup, bu 
firmalara 670 milyon TL kaynak akta-
rılmıştır.

Şirketimizin faaliyetleri için mal ve 
hizmet temin edilen firmalarda is-
tihdam edilen çalışan sayısı 20.000 
kişiyi aşmıştır. Yürüttüğümüz üretim 
projelerinde birlikte çalıştığımız bazı 
yan sanayi firmaları ihracat yapar 
hale gelmişler ve AR-GE yapabilme 
kabiliyeti kazanmışlardır. Ayrıca TÜ-
LOMSAŞ’ ın yan sanayi oluşturma ve 
destekleme politikaları sonucunda, 
Türkiye genelinde değişik illerde 10’a 

yakın vagon üreticisi özel sektör fir-
ması oluşmuştur. 

URAYSİM Ulusal Raylı 
Sistemler Araştırma ve Test 

Merkezi
TÜLOMSAŞ tarafından Eskişehir’ de 
demiryolu araçları Ar-Ge ve Test mer-
kezi kurulması için yapılan girişimler 
başarıya ulaşmıştır. Anadolu Üniver-
sitesi tarafından Alpu ilçesi civarında 
Mükemmeliyet Merkezinin kurulum 
faaliyetleri sürdürülmektedir.

Merkezin kurulması ile birlikte ül-
kemiz demiryolu araçları için ürün 
testleri, sertifikasyon ve arge bazlı 
faaliyetlerde dışa bağımlılıktan kur-
tulacak, ayrıca bu alanlarda uzman 
personel istihdamına da fırsat oluş-
turacaktır.

Sektöre yönelik insan 
kaynağı yetiştirme ve 

geliştirme projelerimiz
Yan sanayilerimiz için işçi 

statüsünde kalifiye eleman 
yetiştirme projesi

Şirketimiz, raylı sistemler sektö-
ründe kalifiye eleman ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, meslek lisesi 
öğrencilerine yönelik olarak, istih-
dam karşılığı, burslu ilk “Öğrenci 

Üretim Başarısı
Şirketimiz 2014 ve 2015 yıllarında 
eş zamanlı olarak iki ayrı yeni ne-
sil lokomotif projesi ile; 

♦ Haftada 1 adet, ayda 4 adet 
elektrikli lokomotif, 

♦ Ayda 2 adet Dizel Elektrikli 
lokomotif

üretim başarısı elde etmiş, 2015 
yılında 55 adet lokomotif üretimi 
ile Şirket Tarihinin En Yüksek Lo-
komotif Üretim Performansına 
ve kabiliyetine ulaşmıştır.

Yeni nesil lokomotiflerin ima-
latında şehrimizin ve ülkemizin 
tedarikçilerinin imkan ve kabi-
liyetlerinden de büyük oranda 
yararlanılmış, ayrıca ülkemizin 
teknoloji kazanmasında fayda 
sağlanmıştır. 

TÜLOMSAŞ’ ın yan 
sanayi oluşturma 

ve destekleme 
politikaları 

sonucunda, Türkiye 
genelinde değişik 
illerde 10’a yakın 
vagon üreticisi 

özel sektör firması 
oluşmuştur
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Eğitim Programı” tamamlanmıştır. 
Eğitimini tamamlayan 80 öğrenci-
den istihdam için başvuranlar işbaşı 
yapmıştır. 

2016-2017 öğretim yılı için de 60 öğ-
renci ile program sürdürülmektedir.

TÜLOMSAŞ - ESOGÜ işbirliği ile 
personelimizin akademik bilgi 
seviyesini yükseltme projesi

TÜLOMSAŞ’ ta çalışan mühendisle-
rin raylı sistemlerle ilgili konularla 
sınırlı kalmak kaydıyla Osmangazi 
Üniversitesinde lisans üstü ve dok-
tora çalışmaları yapmaları için ortak 
işbirliği süreci başlatılmıştır.

Yan sanayilerimiz için Ar-Ge 
mühendisi yetiştirme projesi

TÜLOMSAŞ, Osmangazi Üniversite-
si ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliği 
ile yan sanayi firmalarının sektörle 
ilgili Ar-Ge’ye yönelik imkan ve kabi-
liyetlerini artırmak amacıyla “Ar-Ge 
Mühendisi Yetiştirme Projesi” baş-
latılmıştır.

2020 Yılına doğru TÜLOMSAŞ’IN 
yeni stratejik yaklaşımı 

TÜLOMSAŞ, yeni teknolojilerin 
kazanılması ve teknolojinin etkin 
kullanımı ile karlılığın artırılmasını 
hedeflemiştir. Yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda daha etkin olarak yer 
alınması ve sektörün mal ve hizmet 
tedariki kapsamında yurt geneline 
yaygınlaştırılmasını amaçlayan Şir-

ketimiz, demiryolu araç sektöründe 
Milli çözümlerle Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerini etkin olarak sürdür-
mektedir. 

İhracat başarısı
Şirketimizin 2015 yılı ihracat rakamı 
36 milyon dolar olmuştur. Bu rakam 
1995 yılından bu yana gerçekleşen 
ihracat rakamları içerisinde, % 29 
luk oranla yıl bazında en yüksek de-
ğeri ifade etmektedir. 

Şirketimizin Ar-Ge projeleri
Şirketimiz sorumluluğunda yürütü-
len Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi ile 
ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 
Bununla birlikte TÜBİTAK ile birlikte 
yürütülen önemli Ar-Ge projelerimiz:

♦ Lokomotif Cer Kontrol Sistemi 
Milli Tasarım Ve Üretim Projesi 

♦ Elektrikli Anahat Lokomotifi Milli 
Tasarım ve Üretim Projesi

♦ Dizel Manevra Lokomotifi Milli 
Tasarım ve Üretim Projesi 

♦ Dizel Motor Modernizasyonu 
Milli Tasarım ve Üretim Projesi 

TÜLOMSAŞ, E 1000 Milli Elektrikli 
Lokomotif projesinin tamamlan-
ması ile birlikte , sadece gelişmiş 

ülkelerin sahip olduğu ve raylı araç 
sektöründe katma değeri en yüksek 
bileşenlerin hem tasarımcısı hem de 
üreticisi konumuna ulaşmıştır. 

Hedefimiz; 2020 yılına kadar raylı 
sistemler sektöründe milli tasarıma 
sahip ürünleri geliştirerek üreten 
ve tüm dünyaya satan bir kuruluş 
olmaktır. Milli Tasarım ve Üretim 
Modernizasyonu projeleriyle lo-
komotif, vagon, motor imalatında 
ve hafif raylı sistem (HRS) araçları 
imalatında, Savunma Sanayi Araç 
ve gereçleri imalatı ile diğer demir-
yolu araç ve gereçleri imalatında bir 
dünya markası haline gelmek için ça-
lışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

TÜLOMSAŞ “Türkiye’nin ilk 
500 Firması” Listesinde…

Şirketimiz İstanbul Sanayi Odası 
tarafından belirlenen “Türkiye’nin İlk 
500 Firması” değerlendirmesinde 
2014 yılında 401. sırada iken 2015 yı-
lında 295. sırada yer almıştır. 

Fotoğraflar: Deniz Çağlar Fırat
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Bizler; kurulduğumuz günden bu 
yana geçmişin aydınlatt ığı yol-
da ilerleyip günün gereklerine 

ayak uydurmayı amaçladık. Geleceği 
doğru yorumlayıp buna uygun çözüm-
ler üretmeyi her daim temel prensip 
olarak belirledik. Bu düşünceler ışı-
ğında, 1969 yılından günümüze kadar 
ilkelerimizden uzaklaşmadan yaptığı-
mız çalışmaların karşılığını her daim 
aldık. 

Günümüz şartlarında kurumların ge-
lişerek yollarına devam etmesi, ürün 
kalitelerini ve hizmet anlayışlarını iyi-
leştirmesi, yeniliklere yakın durması, 
farklılığı gerçek anlamında yaşama-
larına ve değişimden pozitif etkilen-
melerine bağlıdır. Bu sebeple çağdaş 
yönetim sisteminin değerlerini birim-
lerimize yansıtmak başarımızın altın-
da yatan temel nedendir. 

Bugün ve gelecekte kuruluş amacımı-
za etki edecek, rekabet avantajı ka-
zandıracak farklar yaratmak adına ya-
ratıcı düşünme temelinin gerekliliğine 
inanıyoruz. Şöyle ki bünyemizde genel 
olarak pazardaki taleplere ve sisteme 
uygun ürünlerin geliştirilmesi dikkate 
alınırken; süreç bir ana ürün çerçeve-
sinde ürünleri geliştirerek ilerler. Arz 
ve talep; tasarım ve Ar-Ge ye yön ve-
ren ayrılmaz ikilidir. Bunun sonucunda 
her yıl ürün çeşitliliğimizi artırıyor ve 
sektördeki uluslararası gelişmeleri de 
yakından takip ediyoruz.

Uygun stratejiler
üretiyoruz 

Her daim geleceğe uygun stratejiler 
üretmenin öneminin bilincinde olduk. 
Stratejilerimizi bu paralelde belirledik 
ve halen varlığımızı sonsuz kılmak için 
çalışmaktayız. 2013 yılı itibariyle ino-
vasyona dayanan bir yatırım döngü-
sünün içerisine girmiş bulunmaktayız. 
Yatırımlarımız ile üretimde çağın ileri-
sinde bir iş mükemmelliği modeli elde 
etmeyi amaçladık. Devamında hem 
üretim tesisimize hem de sektördeki 
üretim kalitesine katkıda bulunmaya 
devam ediyoruz.

Tarihte ülke olarak elde edilen ba-
şarılarımızın altında genelde ekono-

mik-politik istikrar ve mali disiplin 
yatmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da 
geçen yıllarda olduğu gibi sermaye-
mizin gücü, çalışanlarımızın azmi ve 
yetkili satıcılarımızın çabası ile daima 
daha ileriye odaklanarak sektörümü-
ze öncülük etmeye devam edeceğiz. 
Biliyoruz ki sağlıklı yapılar, ülke ve 
hatt a dünya ekonomisinin bel kemi-
ğini oluşturacak ve hep ilerlememizi 
sağlayacaktır.

Felsefemiz dürüst rekabet
Başarılı sonuçların devamlılığı için 
atılan adımları sistemleştirerek ge-
lecek yılların mirasını da oluşturmaya 
başladık. Türk toplumuna katkı sağla-
maya devam edebilmek adına bünye-
mizdeki bütün birimleri sürdürülebilir 
kılmaya çalışıyoruz. Dürüst rekabet 
felsefemiz ile müşterilerimize etkili 
süreçler sağlamaya çalışıyoruz. 

Yeniliklerin takipçisiyiz
Kurucumuz; babam Ali Rıza Karık ta-
rafı ndan sağlam temeller ve prensip-
ler üzerinde faaliyete başlayan ve 47 
yıldır varlığını koruyan Başak Ailesi; 
devam eden yıllarda da yeniliklerin 
takipçisi olacaktır.

Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz, 
Türkiye’de yatırım yapmaya istihdam 
yaratmaya devam edeceğiz. Bu gele-
cek için çalışırken, sizlere de inanıyor 
ve güveniyoruz. 

Yeni kuşak tüccar ve sanayicilerimizin 
de aynı bakış açısı ve başarılara sahip 
olabilmesi dileklerimle…

Füruz Karık
Başak Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı

Sağlıklı 
Yapılar 
İlerlemeyi 
Sağlar

B�l�yoruz k� sağlıklı 
yapılar, ülke ve hatta 
dünya ekonom�s�n�n bel 
kem�ğ�n� oluşturacak 
ve hep �lerlemem�z� 
sağlayacaktır. Sektöre 
öncülük etmeye devam 
edeceğ�z

Çağdaş yönetim 
sisteminin 
değerlerini 

birimlerimize 
yansıtmak 

başarımızın altında 
yatan temel 

nedendir
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2017 YILINDA EKONOMİDEKİ 
KAYIPLARIMIZI TELAFİ 

EDECEĞİZ

2016 yılı ülkemiz açısından ne yazık 
ki olumsuzlukların yaşandığı bir 
yıl oldu. Ülkemizde yaşanan terör 

olayları, dahil olmak zorunda olduğumuz 
Güney sınırımızdaki savaş, 15 Temmuz 
hain FETÖ kalkışması gibi talihsizlikle-
rin siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda 
bizi yıpratt ığını söyleyebiliriz. Milletimi-
zin birlik ve beraberliği, devletimizin ka-
rarlılığına rağmen, sıkıntıları tamamen 
aştığımızı söyleyemeyiz. Yılın ikinci 
çeyreğinde % 4,5 büyüyen Türkiye eko-
nomisi, üçüncü çeyrekte % 1,8 daraldı. 
Böylece ülke ekonomisinde 27 çeyrektir 
süren büyüme serisi kesintiye uğramış 
oldu.

2016’da bazı gelişmeler 
ekonomimizi baskıladı

Ancak mevcut durumun, büyük ölçüde 
ülkemiz tarafı ndan kontrol edilemeyen 
nedenlerden kaynaklandığını görmek, 
gelecek beklentilerimiz için son derece 
önemlidir. Ülkemizde terör olaylarının 
artması ve FETÖ kalkışması sonrası iç 
siyasett eki gelişmeler önemli nedenler 
arasındadır. Bununla birlikte Suriye’den 
gelen 3 milyondan fazla göçmene yapı-
lan yaklaşık 20 milyar dolarlık harcama-
lar, Rusya ile uçak düşürülmesi sonucu 
uzun zaman kesilen ilişkiler, ABD Mer-
kez Bankasının faiz artırımına başlaması 
ve dolarda meydana gelen değerlenme-
ler ile Uluslararası Derecelendirme Ku-
ruluşu Moody's ve S&P'nin notumuzu 
düşürmesi gibi dış kaynaklı gelişmeler 
de 2016’da ekonomimizi baskılayan ge-
lişmelerdi.

Türk Lirası’nın değer
kaybett iği bir yıl oldu

Aynı zamanda dünya ekonomisinde ya-
şanan dalgalanmalar, gelişmekte olan 
ülkelerin dolar karşısındaki kırılganlı-
ğı, Amerikan Merkez Bankası FED’in 
faiz artırma beklentisi de ekonomimizi 
olumsuz etkiledi. Bütün bu gelişmelerin 
etkisi ile birlikte Türk Lirası 2016 Ocak 
ayından bu yana dolar karşısında % 19, 
Euro karşısında % 23 değer kaybett i. 
Özel sektörün döviz borçlarının toplam 
borcuna oranının % 36 olduğu bu ortam-
da kur farkı nedeniyle borç yükümüz mil-
yarlarca dolar daha artt ı.

Başta ihracatçı üyelerimiz olmak üzere 
büyümeye çalışan KOBİ’lerimiz finansal 
anlamda zorlandı. Bu ortamda sınırlı 
Merkez Bankası müdahalesine rağmen 

Eskişehir Ticaret 
Odası tarafından 
54 milyon Liralık 

kredi hacmi 
sağlandı. Bütün 
odaların ortak 

hacmi, KOSGEB 
tarafından verilen 

kredilerle ile 
birlikte tüccar 

ve sanayici hem 
moral buldu, hem 

de nefes aldı.

Hükümetimizin almış olduğu önlemler, açıklanan reform ve teşvik 
paketleri, özellikle son dönemde tüccar ve sanayicilere yönelik kredi 

faaliyetleri ekonomide hareketlenmemize vesile oldu 
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Cumhurbaşkanımız tarafı ndan başlatılan döviz bozdur-
ma kampanyasıyla kur artışını durdurulmaya çalışıldı.

Son dönemdeki krediler
ekonomiye nefes aldırdı

Hükümetimizin almış olduğu önlemler, açıklanan re-
form ve teşvik paketleri, özellikle son dönemde tüccar 
ve sanayicilere yönelik kredi faaliyetleri ekonomide 
hareketlenmemize vesile oldu. Eskişehir Ticaret Odası 
tarafı ndan bile 54 milyon Liralık kredi hacmi sağlandı. 
Bütün odaların ortak hacmi, KOSGEB tarafı ndan verilen 
kredilerle ile birlikte tüccar ve sanayici hem moral bul-
du, hem de nefes aldı. 2017 yılının ise Türkiye için kayıp-
ların telafi edileceği, sağlıklı büyümenin artarak devam 
edeceği bir yıl olacağını umut etmekteyiz.

Gerilimler azalınca ekonomi de 
rahatlayacaktır

Ekonomimizin 2016 yılındaki kırılganlığını 2017’de aş-
mak zorundayız. Özellikle siyasetin yönlendirdiği di-
namikleri Türkiye ekonomisi kırmak zorundadır. İkili 
ilişkilerde yaşanan siyasal sorunların (Rusya, AB ve 
ABD örneği gibi) ekonomimize yansımaları önemli so-
runumuz haline geldi. 2016 Rusya ile yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle hem turizm hem de ihracatımız büyük sıkıntı 
yaşadı. 2017 hedefimiz bu gibi gerilimlerden hem ülke-
mizi hem de ekonomimizi uzak tutmaya çalışmak temel 
politikamız olmalıdır.

Teşvik ve destekler müteşebbisi 
cesaretlendiriyor

Bunun yanında, 8 Aralık 2016’da toplanan Ekono-
mi Koordinasyon Kurulu kararları da bu bek-
lentiyi destekler niteliktedir. Piyasanın nakit 
ihtiyacını karşılamak, istihdam, yatırım ve 
ihracatı desteklemek gibi son derece önem-
li başlıklarda uygulanacak kararlar, 2017 yılı 
beklentilerini yönetmek için önemli bir ilk 
adım olmuştur. Hükümetimiz tarafından 
hem yatırım ortamının desteklenmesi, 

hem iç tüketimin hem de ihracata yönelik üretimin teş-
vik edilmesinin ekonomimize olumlu katkı olarak yan-
sıyacağı kanaatindeyiz. 2017 yılında ihracatçıya verilen 
desteklerin 1 Milyar TL’den 3 milyar TL'ye yükseltilmesi, 
yine 2017 bütçesinden AR-GE ve inovasyona 5,8 milyar 
Lira pay ayrılması, tüccar ve sanayicinin geleceğe yö-
nelik cesaretini de kararlılığını da pekiştireceğini umut 
ediyoruz.

Yeni Gümrük Birliği Anlaşması
AB ile ticarete güç katar

2017 yılında Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin daha da ge-
liştirilmesi, özellikle vize uygulamasının kaldırılması, 
Türkiye’nin yapısal ve ekonomik reformlarına devam 
etmesi, tüccar ve sanayiciyi destekleyen politikaların 
sürdürülmesi halinde ülkemiz ekonomisinin sıkıntıları-

nın azalacağını tahmin etmekteyiz.

Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenme-
siyle birlikte en önemli ihracat partnerimiz 
Avrupa Birliği ile yaptığımız ticarete yeni 
bir boyut kazandırmalıyız. Anlaşmanın gü-
nümüz koşullarına yeniden uyarlanması 

neticesinde Türkiye-Avrupa Birliği ticaret 
hacmi de artacak, ihracatçı üyelerimizin pa-

zar payları gelişecektir. 

Eskişehir büyümeye ve
gelişmeye devam edecek

28 bin 824 TL’lik Kişi Başına Gayrisafi Milli Hasıla 
geliri ile Türkiye’nin ilk on şehri arasında yer alan Es-
kişehir, ileri teknolojiye dayalı sanayisi, havacılık ve 
raylı sistemlerdeki tecrübesi, madencilik ve seramik 
sektöründeki yatırımları ile 2017 yılında da ihracatın 
yükselen yıldızlarından biri olmaya devam edecektir. 
Bütün bunlar ışığında Eskişehir’in 2017 yılında da bü-
yümeye ve gelişmeye devam edeceğine, Türkiye’nin 
AR-GE ve inovasyon üssü olma yolunda kararlılıkla 
ilerleyeceğine inanıyoruz.
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Ömer Ekinci, teknoloji sektörünün 
barkod teknolojileri ve mobil iş 

çözümleri alanlarında faaliyet göste-
ren Desnet’in kurucu ortağı ve 12 Yıl-
dız Genç Liderler Derneği Kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Başkanı. İki yıl üst 
üste Türkiye’de Yılın Genç Girişimcisi 
(2009 MÜSİAD & İTO; 2010 Çanak-
kale 18 Mart Üniversitesi) ödüllerine 
layık görülmüş, 200'den fazla kon-
feransta 200 bine yakın genç bireye 
ilham kaynağı olma hedefiyle Tür-
kiye’de Girişimcilik kavramının yay-
gınlaşmasına katkılarda bulunmaya 
çalışmıştır.

Ekinci, El Terminali, Saha Satış Oto-
masyonu, Depo Otomasyonu gibi 
çözümlerde geliştirilerek 15 ülkeye 

ihracatını gerçekleştiren Desnet’i 
Türkiye’nin Yüzde 100 Yerli ilk Prin-
ter’ının mucidi olan Gürbüz Ekinci 
ile birlikte kurmuş ve Desnet’in ku-
ruluşundan, BİLİŞİM 500'de kendi 
kategorisinde 34. sıraya yükselene 
kadarki sürecinde rol almıştır. Des-
net’teki bu görevi devam etmektedir.

Yüzlerce yıllık bir Anadolu modeli 
olan Usta-Çırak ve Ahilik kültürünü 
bugüne uyarlayan Ekinci, Usta-Çırak 
kültürüyle genç liderler yetiştirmeyi 
amaçlayan 12 Yıldız Genç Liderler 
Platformu’nu 2012 yılında kurmuştur, 
12 Yıldız, Türkiye’de ve dünyanın 13 ül-
kesinde faaliyet gösteren ve binlerce 
gönüllüye ulaşmış bir sivil toplum ha-
reketine dönüşmüştür. 12 Yıldız, 2015 

yılı itibariyle 12 Yıldız Genç Liderler 
Derneği olarak kurumsal bir yapıya 
bürünmüştür.

Ömer Ekinci, Star Gazetesi‘nde Pa-
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
gündeme gençlik gözüyle baktığı 
köşe yazıları yazmaktadır.

Dünyada değer yaratmak ve iz bırak-
mak için yaşayan Ekinci, sosyal giri-
şimci ve ticari girişimci kavramlarının 
doğru kıvamda buluşmasıyla oluşan 
“Sosyal Yönü Güçlü Ticari Girişimci” 
modelini temsil ediyor.

2016 Kriz 2017 Kıtlık Yılı
♦ Zor bir dönemden geçiyoruz. 
Türk iş insanının dolarla imtihanı 
sürüyor. Hükümet, piyasaları rahat-
latacak paketler açıklıyor. Size göre 
bizi nasıl bir 2017 bekliyor?

Türkiye 2013’den beri bir cende-
renin içinde. Türkiye’nin kendine 
koyduğu vizyon, biçtiği rol, 2000’li 
yılların derebeyi zihniyetli büyük 
devletlerince kabul görmüyor. Bu 
vizyonun gerçekleşmesinin, uzun 
vadede kendileri için büyük tehdit 
olabileceğinin farkındalar. Bu yüz-
den de amaç bu tehdidi, büyüme-
den yok etmek. Ardı ardına yapılan 
çeşitli formatlardaki saldırıların (iç 
ayaklanma, tehdit, darbe, ekonomik 
bunalımlar gibi) hepsi tek bir amaç 
için. “Anlaşıldı, yapamayacağız, eski 
halimize geri dönelim, kendi yağı-

ÖNEMLİ OLAN
HIZLI BALIK OLMAK!

Şirketler ve şahıslar bu süreçte kendisiyle yüzleşmeli, neleri iyi 
yapıyorum, nelerden çıkmalıyım, nede uzmanlaşmalıyım, gelecek 

nereye gidiyor diye sormalı
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mızla kavrulmak bizim kaderimiz” 
dedirtmek. Ama tam tersine, her 
biri bizleri kenetliyor, bağlarımızı 
güçlendiriyor. Özetle 2016 kriz yılıy-
dı bana göre, 2017 ise kıtlık yılı. Ama 
bu kıtlığın da çok faydalı olacağını 
düşünüyorum. Kolay kazanan şirket 
kalmayacak, onların işini zorlaştıra-
cak, zor kazananları ise yeni yollara, 
inovasyona sevk edecek. İş bulmak 
da, işte kalmak da zorlaşacak. Ça-
lışanlar kendilerini geliştirmek zo-
runda kalacaklar. İşyerlerinin uçan 
kiraları inecek, gayrimenkullerin 
milyonlara çıkan fiyatları gerçek 
değerlerini bulacak, maaşlar düşe-
cek, kısacası şişmiş olan ne varsa 
mecburen dengesini bulacak. Bir an-
lamda doğal seleksiyon. Bu kıtlıktan 
sonrası bolluk. Krizi aşabilen, atlata-
bilen, bu fırtınada ayakta kalabilen 
şirketler büyüyecek. Aşamayanlar, 
ayakta kalamayanlar ise yeniden, 
daha doğru şekilde ve bu kez çok 
daha tecrübeli biçimde ticarete yeni 
isimle dönecekler. 

Herkes Geleceği Sormalı
♦ Küresel rekabet, farklı bir boyut 
alıyor. Teknoloji ve inovasyonla bir-
likte oyunun kuralları değişiyor. Bu-
rada nasıl bir yol çizilmeli? Şirketler 
bu konuda neler yapmalılar?

Şirketler ve şahıslar bu süreçte 
kendisiyle yüzleşmeli, neleri iyi 
yapıyorum, nelerden çıkmalıyım, 
nede uzmanlaşmalıyım, gelecek 
nereye gidiyor diye sormalı. İçinde 
SWOT analizi kavramı geçmeyen 
bir toplantımız geçmiyor ama bu 
kez göstermelik değil, gerçekten 
analiz etmeliyiz. İşler iyiyken bu so-
ruları sormaz kimse kolay kolay. Bu 
paradigma değişimi işte bu yüzden 
fırsatlara gebe. Kitabımda kendi 
şirketim Desnet’i son 3 yılda nasıl 
dönüştürdüğümüzü yazdım. Zarar 
eden, pazarı gitgide daralan, rekabet 
avantajı olmayan bir şirketten %50 
brüt kâra, daha iyi ciroyu çok daha 
az sayıda çalışanla yapan bir şirke-
te dönüşümümüzü. Ayrıca krediyle 
dönüyor iken, sıfır borçlu bankalara 
hiçbir bağımlılığı olmayan bir şirke-

te evrimimizi. Ama kitaptan kısa bir 
özet olsun; 1- işini basitleştirmeli, 
2- mobilize etmeli/olmalı 3- uzman-
laşmalı, odaklanmalı 4- işbirlikleriyle 
(co-operation) bir ekosistemin par-
çası olmalı.

Başarısızlıkla Barışmak, 
Yeniden Başlayabilmek

♦ Hem girişimcisiniz, hem de köşe 
yazarlığı ve yazarlıkta da derin-
leşiyorsunuz. Son kitabınızın adı 
“Senin Yolun”... Belki de sadece 
gençlere değil, hayali olan herkese 
seslenerek, “Herkes neleri yapman, 
neleri yapmaman gerektiğini söylü-
yor. Oysa onlar seninle aynı rüyaları 
görmüyor.” diyorsunuz. Sizce, her 
kişi, her firma kendi yolunu nasıl 
bulur?

Evet, ben bir ömürde birkaç hayat 
yaşamayı yıllar önce hedefledim, 
şimdi de o hayatı yaşıyorum. Des-

net’i yönetiyorum, aktif olarak 
başındayım. Radyo programı ya-
pıyorum (Moral FM, Salı 17.00), TV 
programı yapıyorum (Kanal 24), 
haftada üç gün köşe yazıları ya-
zıyorum (Star Gazetesi) ve kitap 
yazıyorum (Senin Yolun). Bunun ya-
nında çok değerli bir eşim ve bir oğ-
lum var. Onlara da mutlaka uzunca 
bir zaman ayırıyorum. Günü küçük 
parçalara bölünce her şeye zaman 

kalıyor. Ama “ofise gidip 8 saat ça-
lıştım” diyenler gerçekte dolu dolu 
sadece bir saat çalışıyorlar, kalan 7 
saat çöp. Çokça seyahat ediyorum 
mesela. Mobiliteyi sonuna kadar 
kullanıyorum. Kitabımda bir bölümü 
buna ayırdım. Bir ömürde birkaç ha-
yat yaşamanın sırlarını anlatıyorum. 
Kitabımı da hayallerini gerçekleştir-
mek isteyen, genç-yaşlı, kadın-er-
kek, herkes için yazdım. Hepimizin 
hayalleri var ama elimiz-kolumuz 

bağlı, ya bize hiçbir şey katmayan 
bir şirkete gidip gidip geliyoruz, ya 
uzamaz-kısalmaz bir şirketin başın-
dayız, kımıldayamıyoruz, ya kredi/
kredi kartı borçlusuyuz, adım ata-
mıyoruz. Elbette konfor alanından 
da çıkamıyoruz. Ben hayalleri ger-
çekleştirmek için o ilk adımı atmayı 
kabul edenlere bir yol arkadaşıyım. 
17 bölümde başlarına gelebilecek 
birçok potansiyel soruna çareler 

2016 kriz yılıydı 
bana göre, 2017 

ise kıtlık yılı. 
Ama bu kıtlığın 
da çok faydalı 

olacağını 
düşünüyorum
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ve öneriler sunuyorum. Kitapta Öz-
güven, Kişisel gelişim, Beyaz Yakalı 
girişimcilik, Ticari Girişimcilik, Sos-
yal girişimcilik, kendini tanımak, ha-
yal kurmak, İnsan biriktirme sanatı 
(Networking), Başarısızlıkla barış-
mak, yeniden başlayabilmek gibi 
çok sayıda farklı konu ve çözüm var. 

Matematiğin Bile Başa 
Çıkamadığı İlginçlikler Var

♦ Türkiye’yi sırtlayan KOBİ’lere 
baktığımızda, aile şirketlerinin yö-
netimlerde ağırlıklı olduğunu görü-
yoruz. Aile şirketlerinin kurumsal 
bir şirkete dönüşmesinde yürüme-
leri gereken kendi yolları ne, sizce?

Ben kurumsallaşmadan daha çok 
akıllı ve hızlı bir şirkete dönüşmenin 
önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer 
bu dönüşümü aile kendisi yapamaya-
cak kadar hantalsa ancak o zaman 
kurumsallaşma çare olabilir. Ama 
Türkiye’de bu kurumsallaşma süreç-
leri çoğunlukla hayal kırıklığı oluyor. 
Çünkü hevesle, özentiyle yapılıyor. 
Bence şirketi yönetenleri değil şir-
keti dönüştürmeli. Dönüştürülen ha-
line uyum sağlayabilenler, dönüşümü 
yönetebilenler kalır, yönetemeyenler 
gider. Aile - profesyonel karışımı da 
iyi bir çözüm olabilir şirketine göre, 
tek başına aile de, tek başına pro-
fesyoneller de. İki kişinin gömleği 
birbirine uymazken yüzbinlerce şir-
kete “kurumsallaşın” önerisini salık 
vermek ne kadar doğru olabilir? Ay-
rıca büyümek de her zaman doğru 

yöntem olmayabilir. Birçok şirket 
yerinde sayarken değil, büyürken 
batıyor. Onlar da büyümeyi yönete-
miyor çünkü. Belki de sen 10 kişilik 
5 milyon TL’lik bir şirketsin, neden 
50 kişiyle 10 milyon hedefl iyorsun? 
Esas olana, hakikate değil balon ola-
na odaklanınca yanlış karar almak da 
kaçınılmaz oluyor. 100 kişilik şirket 
yöneten adam, tek başına ticaret 
brokerlığı yapan biri kadar kazana-
mayabiliyor düşünsenize. Matema-
tiğin bile başa çıkamadığı ilginçlikler 
yaşıyoruz iş hayatında. Kısacası yine 
çözüm, kendini tanımak, tanımlamak 
ve kendi yolunu çizip o doğrultuda 
gitmek. Düşünün, zarar eden ve dü-
zelme imkanı olmayan yatırımlarını 
sırf rakipler “yapamadı” demesin 
diye kapatamayan iş adamları var. 
Sırf rakibini geçmek için obeziteyle 
büyüyen şirketler… Aslında sorun-
larımız ekonomik değil, psikolojik ve 
sosyolojik.

Sorunlar Birbirine
Çok Benziyor

♦ Siz aslında kendi işini kuran bir 
girişimcisiniz. Ancak şirketlerde, si-
zin yaşınızda ikinci, belki de üçüncü 
kuşaklar görev alıyorlar. İyi eğitim 
alıyorlar, kendi planları ile geliyor-
lar. Ancak bazen hayal kırıklığı ya-
şıyorlar. Sizce, yeni kuşakların en 
verimli adaptasyon yolu ne? 

Ben hem kendi işini kuran bir giri-
şimciyim, hem de babasıyla birlikte 
kurmuş olan bir baba-oğul şirketinin 
ikinci kuşağıyım. İkinci, üçüncü ku-
şakla ilgili temel sorunlar bir yerler-
de ciddi iş tecrübeleri yaşamıyorlar, 
çalışanlara kendilerini kabul ett ire-
miyorlar, tepeden inme görevlerle 
görevlendiriliyorlar. Patron, yani üst 
jenerasyon ya çok serbest bırakıyor 
ya da sırf tolerans gösteriliyor den-
mesin diye gereğinden fazla eziyor. 
Bu sorunlar sadece iş hayatını de-
ğil, evdeki düzeni de bozuyor. En 
büyük şikayetleri gidip annelerden 
dinlemek gerek, esas mağdur onlar! 
Bazı ailelere aile şirketi danışman-
lığı veriyorum, İstanbul’da olanlar 
var, Anadolu’da olanlar var. Sorunlar 

birbirine çok benziyor. Yine bir üst-
teki soruya olan cevabımdaki gibi, 
sorunlar ekonomik değil, geçmişten 
beri süregelen birikmiş öfk eler, kar-
şılıklı gard almalar, açık aramalar, 
üzüm yemeyi değil bağcıyı dövmeyi 
amaçlayan ilişkiler. Kimsenin derdi 
çözüm bulmak, iyiye gitmek değil, 
ego tatmini çoğunlukla. En verimli 
adaptasyonu bulabilmenin yolu da 
egoların değil fikirlerin çarpıştığı, 
yaşın değil bilginin üstünlük kabul 
edildiği daha demokratik, daha açık 
fikirli şirketlere dönüşmek. Bir de 
birlikte çalışmanın şart olmadığını, 
olmuyorsa da zorlamamak gerekti-
ğini bilmek. 

Hedef Pazar Edirne’den 
Hakkari’ye Değil

♦ Sizce, Türkiye’deki şirketlerin 
önünde duran ve çözülmesi gere-
ken temel sorun ne?

Türkiye’de şirketler hedef pazar ola-
rak Edirne’den Hakkari’ye uzanan 
çizgiyi değil, çok daha ötesini göre-
bilmeli, bu vizyonu yakalayabilmeli. 
ABD’de bir çocuk 14 yaşında bir giri-
şime imza att ığında altına 1.5 milyon 
USD fiyat biçip tüm dünyaya arz 
ederken bizim şirketlerimiz sınırla-
rın içine saklanıyor. Bu başlıca so-
runlardan biri. Kendimize güvenmeyi 
öğrenmemiz gerekiyor. Yapabiliriz. 
Bir diğer sorun çatışmalar, şirket içi, 
sektör içi öldürücü rekabet. “Ondan 
daha iyi olayım” değil, “daha kötü ola-
yım, yeter ki o batsın” rekabeti. Doğu 
kültürünün avantajlarının yanısıra 
dezavantajları da var, pusu kültürü 
mesela. Düello yapamıyoruz, karşı-
sına çıkıp söyleyemiyoruz da arka-
dan söylentiler yayıyoruz. Mesela 
her sektörde önemli şirketler için 
mütemadiyen “batıyor” söylentisi 
çıkar. Çıkaran da bir diğeridir, o diğe-
ri için de bir başkası söylenti çıkarır. 
Kim kazanıyor? Hiç kimse. Bir diğer 
sorun da şirketlerin kendini tanımla-
yamaması, “her işi yaparız, ne iş olsa 
yaparız” mantığıyla bir sağa bir sola 
koşuşturup duruyor şirketler. Bunun 
değişmesi gerekiyor.

Kendimize 
güvenmeyi 

öğrenmemiz 
gerekiyor. 

Yapabiliriz. Bir 
diğer sorun 

çatışmalar, şirket 
içi, sektör içi 

öldürücü rekabet
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Beş Maddelik Liste
♦ Farklılaşmak isteyen, yeni pa-
zarlara ve bölgelere girmek isteyen 
şirketlere beş maddelik bir liste 
yapacak olsanız, neler bulunur bu 
listede?

Bir, müşterinizi çok iyi dinleyin ve çok 
doğru sorular sorun. Satışı hep çok 
konuşmak zannederiz oysa satış din-
lemektir. Ne istiyorlar, neden sizden 
almıyorlar, ne olursa sizden alırlar, ne 
üretmenizi istiyorlar, nasıl üretmenizi 
istiyorlar?

İki, rakiplerinizle çok iyi ilişkiler ku-
run, onlarla işbirliği yapın, paslaşın. 
İyi rekabet eskisi gibi öldürücü olan 
değil, kazandırandır. 

Üç, iyi bilmediğiniz işe girmeyin, kolay 
para görünen işler hep çok maliyetli-
dir. Para kazanacak değil fark yarata-
cak işlerin peşinde koşun. 

Dört, büyük olmanın değil hızlı ve akıl-
lı bir şirket olmanın yollarını arayın. 
Büyüklük hantallık ve obezite tehli-
kesi içerir. Hızlı balık olun. 

Beş, çalışanlarınızla işbirliği içinde 
olun. Gözlerini kapatıp vazifesini 
yapan, akşam da şalteri kapatıp işi 
unutan çalışanlar değil, sosyal, işi 
yaşayan, yüreğini katan çalışanlarla 
ekip oluşturun. Göstermelik değil , 
gerçek bir aile olun.

İlginç Bir Dönemdeyiz
♦ “Öğüt almak” konusunda bazen 
genç iş insanlarının motivasyonu-
nun bozulduğunu düşünüyorsunuz. 
Sizce, yeni bir dil ve kültür oluşuyor 
mu? Gençlerle iletişimde neler ya-
pılmalı? Babalara vereceğiniz öğüt-
ler var mı?

İlginç bir dönemdeyiz. 2000 doğum-
lu ilk genç 2 yıl sonra iş dünyasında 
yerini alacak. Yeni jenerasyon çok 
farklı. Eskiden dede-torun arasında 
kuşak farkı varken şimdi iki kardeş 
arasında var. Dolayısıyla gençleri 
anlamadan onlarla bağ kurmak nere-

deyse imkansız. Hele hele yeni genç-
leri yönetmek, o tamamen imkansız. 
Gençleri çokça dinlemeliler, onlara 
eşit iletişimle yaklaşmalılar zira üst-
ten bakan üslupla hiçbir şekilde ileti-
şim kurma şansları yok. Hata yapma 
payı mutlaka bırakılmalı, gençler hata 
yapacak, hatalarından öğrenecekler. 
Ve çok da hızlı öğreniyorlar, yeter ki 
tolerans tanınabilsin.

Sosyal Projeler Üretiyoruz
♦ 12 Yıldız Genç Liderler Derneği 
nasıl gidiyor? Planlarında neler var?

12 Yıldız Genç Liderler Derneği ile us-
ta-çırak kültürünü iş hayatına, okulla-
ra ve sosyal hayata taşıdık. Gençler 
birbirine usta-çıraklık yapıyor. Birbi-
rini destekliyor, bildiklerini öğretiyor. 
Şu anda Türkiye’nin dört bir yanında 
3000’in üzerinde üyemiz ve gönüllü-
müz var. Türkiye’yi değiştirecek bir 
genç jenerasyonu gururla taşıyoruz. 
Sosyal projeler üretiyoruz. Planları-
mız farklı ülkelere erişmek, tüm Tür-
kiye’de gençleri işin içine katmak.

♦ Gazete ve radyonun dışında, 
önümüzdeki dönemde televizyon-
da yine bir iş yapmayı düşünüyor 
musunuz?

Evet, Kanal 24’de Gençlerin 
gündemdeki konuları 
tartışacağı, gündem-
deki kişilere so-
rular soracağı 
b i r 

yeni formatla GENÇLER SORUYOR 
diyeceğiz. 2017’nin ilk günlerinde 
başlayacağız. Gençlerle ilgili her tür-
lü projeye kapımız açık, yeter ki değer 
yaratıp iz bırakabilelim. 

İlginç bir 
dönemdeyiz. 

2000 doğumlu ilk 
genç 2 yıl sonra 
iş dünyasında 
yerini alacak

 iyi bilmediğiniz işe girmeyin, kolay 
para görünen işler hep çok maliyetli-
dir. Para kazanacak değil fark yarata-

 büyük olmanın değil hızlı ve akıl-
lı bir şirket olmanın yollarını arayın. 
Büyüklük hantallık ve obezite tehli-

 çalışanlarınızla işbirliği içinde 
olun. Gözlerini kapatıp vazifesini 
yapan, akşam da şalteri kapatıp işi 
unutan çalışanlar değil, sosyal, işi 
yaşayan, yüreğini katan çalışanlarla 
ekip oluşturun. Göstermelik değil , 

İlginç Bir Dönemdeyiz
♦ “Öğüt almak” konusunda bazen 
genç iş insanlarının motivasyonu-
nun bozulduğunu düşünüyorsunuz. 
Sizce, yeni bir dil ve kültür oluşuyor 
mu? Gençlerle iletişimde neler ya-
pılmalı? Babalara vereceğiniz öğüt-

İlginç bir dönemdeyiz. 2000 doğum-
lu ilk genç 2 yıl sonra iş dünyasında 
yerini alacak. Yeni jenerasyon çok 
farklı. Eskiden dede-torun arasında 
kuşak farkı varken şimdi iki kardeş 
arasında var. Dolayısıyla gençleri 
anlamadan onlarla bağ kurmak nere-

birbirine usta-çıraklık yapıyor. Birbi-
rini destekliyor, bildiklerini öğretiyor. 
Şu anda Türkiye’nin dört bir yanında 
3000’in üzerinde üyemiz ve gönüllü-
müz var. Türkiye’yi değiştirecek bir 
genç jenerasyonu gururla taşıyoruz. 
Sosyal projeler üretiyoruz. Planları-
mız farklı ülkelere erişmek, tüm Tür-
kiye’de gençleri işin içine katmak.

♦ Gazete ve radyonun dışında, 
önümüzdeki dönemde televizyon-
da yine bir iş yapmayı düşünüyor 
musunuz?

Evet, Kanal 24’de Gençlerin 
gündemdeki konuları 
tartışacağı, gündem-
deki kişilere so-
rular soracağı 
b i r 
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Tecrübeli ekonomi gazetecisi 
Ufuk Korcan ile birlikte 2017 yı-

lına baktık. Uzun yıllar farklı medya 
kuruluşlarında, editör ve yönetici 
görevleri yapan Korcan, şu an iti-
bariyle haberturk.com gemisinde, 
ekonominin dümeninde. Türkiye’de 
internet gazeteciliğinin ilk ve en 
önemli örneği olan haberturk.com, 
Ciner Grubu’nun tüm yayınları içeri-
sinde de gözbebeği... Ufuk Korcan, 
ekonomiyi ve gündemi yakından 

takip eden bir gazeteci olarak 
öngörüleri hakkında sordu-

ğumuz soruları bizimle 
paylaştı.

Son zamanlarda gün-
demimizde hep dolar 
ve döviz kuru var. 
Sizce, 2017 yılında 
m a k r o e ko n o m i k 
veriler bakımından 
nasıl bir yıl yaşa-
yacağız?

2008 yılında ya-
şanan global eko-
nomik kriz sonra-

sında ABD Merkez 
Bankası (FED) ve 
Avrupa Merkez 

Bankası'nın (ECB) 
parasal genişleme 

yönünde aldığı kararlar 
Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkeler başta olmak 

üzere tüm dünya ekonomi-
leri üzerinde etkili oldu. Bu 
dönemde global anlamda 
artan likidite gelişmekte 

olan ülkelere yönelmişti. Şu anda ya-
şadığımız dalgalanmanın temelinde 
işte bu "bol para" döneminin sonuna 
gelinmiş olması yatıyor. Özellikle 
FED'in geçen yıl Aralık ayında baş-
ladığı faiz artırımlarına 2017 yılında 
hangi sıklıkla devam edeceği global 
ekonomi için de kritik öneme sahip. 
ABD Başkanlık yarışında ipi göğüs-
leyen Donald Trump'ın ekonomi ala-
nında nasıl bir tavır sergileyeceği 
sadece ABD değil diğer ülke eko-
nomileri için de önemli. Dolayısıyla 
2017 yılı çok sayıda soru işareti ile 
geliyor. Piyasalarda dalgalanmala-
rın artt ığı bir sürece girilme ihtimali 
yüksek. İşte böyle dalgalı bir dö-
nemde gemiyi hasarsız veya az ha-
sarla hedefine ulaştırmak alınacak 
ekstra önlemlere bağlı. Orta Vadeli 
Program'da Türkiye ekonomisi için 
2017'de yüzde 4.4'lük bir büyüme 
hedefi konulmuştu. Bu hedefe ula-
şılabilirse büyük bir başarı elde 
edilmiş olur. Bence yüzde 3 civarı 
bir büyüme rakamı da böyle bir or-
tamda "başarı" sayılabilir. İşsizlik 
oranı 2017'yi yüzde 10 ila 10.5 arasın-
da tamamlayacağını düşünüyorum. 
Ayrıca OPEC toplantısı sonrasında 
petrol fiyatlarında yaşanan hızlı 
yükselişin kalıcı olup olmayacağı 
ya da devam edip etmeyeceği cari 
işlemler dengesi için kritik. OVP'te 
petrolün ortalama varil fiyatı 50.7 
dolar olarak hesaba katılmıştı. Hem 
dolar kurunda hem de petrol fiyat-
larında yaşanan artış OVP hedef-
lerinde bir revizyonu beraberinde 
getirebilir. 

ŞİRKETLER "BAKİR" 
PAZARLARA YÖNELMELİ

Şirketler ve şahıslar bu süreçte kendisiyle yüzleşmeli, neleri iyi 
yapıyorum, nelerden çıkmalıyım, nede uzmanlaşmalıyım, gelecek 

nereye gidiyor diye sormalı
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İhracata Yönelik Yatırımlar 
Teşvik Edilmeli

♦ Hükümetin, Ekonomi Koordi-
nasyon Kurulu (EKK) bünyesinde 
yapmış olduğu değerlendirmeler 
ışığında almış olduğu kararları nasıl 
buluyorsunuz? Bu kararların piya-
salara etkisi ne olur?

Son EKK toplantısında alınan karar-
lar ilk aşamada piyasalar tarafından 
olumsuz algılandı. Çünkü açıklama 
öncesinde kamuoyunda doğrudan do-
lar kurundaki artışa yönelik bir önlem 
alınacağı algısı oluştu. Oysa yapılan 
açıklamada para politikası konusunda 
Merkez Bankası'nın gerektiği zaman 
kendisinin önlem alabileceği ifade 
edildi. Alınan önlemlere dönersek, 
kararların etkisini genel olarak orta ve 
uzun vadede göreceğiz. Ancak kredi-
ye erişimi kolaylaştıran ve prim borç-
larını erteleyen önlemler kısa vadede 
KOBİ'lere nefes aldıracak önlemler 
olarak öne çıkıyor. Özellikle ihracata 
yönelik yatırımların teşvik edilmesi 
önemli. Yatırımcıların bu teşviklerden 
yararlanıp harekete geçmeleri, Türki-
ye ekonomisinin istediği dönüşümü 
yakalamasında yardımcı olacaktır. 
Teşviklerin yanında iş dünyasının ya-
tırım iştahını yeniden canlandıracak 
güven ortamının oluşturulması da bir 
o kadar önemli. 

Tasarrufu Arttırmak 
Kolay Değil

♦ Sizce temel sorun döviz kurunda-
ki artış mı, yoksa tasarruf oranları-
nın düşük olması mı? Türk şirketle-
rinin yabancı para yükümlülüklerini 
bir risk olarak değerlendiriyor mu-
sunuz?

Türkiye ekonomisi için en önemli 
sorunların başında tasarruf oran-
larının düşük olması gerekiyor. Son 
dönemde Bireysel Emeklilik Siste-
mi'ne getirilen devlet teşviki gibi 
önlemler tasarruf oranlarının artıran 
çok önemli adımlar. Ancak tasarruf 
oranlarınıbugünden yarına artırmak 
kolay değil. Tasarrufun olabilmesi için 
gelirin artması gerekiyor. Örneğin 2 

bin TL kazanan, kirada oturan ve ço-
cuk sahibi birinden tasarruf etmesini 
beklemek zor. Eğer bu kişinin gelirini 
artırır ya da ailenin diğer bireylerine 
iş imkanı sağlarsanız harcamalar kar-
şılandıktan sonra kalan tutar tasar-
ruf edilebilir. Bunun için yatırımların 
dolayısıyla da istihdamın artması 
gerekiyor. Gerçi yeni hesaplama yön-
temine göre açıklanan milli gelir ra-
kamlarında Türkiye'deki tasarruf ora-
nının bundan önceki rakamlardan çok 
yüksek çıktığını hatırlatmakta fayda 
olur. Özellikle yastıkaltında tutulan ve 
kayıtlarda gözükmeyen altın ve döviz 
cinsi varlıkların ekonomiye kazandırıl-
ması yönündeki adımlar önemli. 

Şirketlerin döviz borcunun yüksek ol-
ması tabiî ki risk. Ancak bu risk özel-
likle Türk Lirası geliri olup borcu döviz 
cinsi olan firmalarda daha yüksek. 
Özellikle dövizle iş yapan şirketler 
hedge imkanını kullanırlarsa kur riski-
ni en az seviyeye indirebilirler. Ancak 
bizim şirketlerimiz bu imkanı pek 
bilmiyor ve kullanmıyor. Şirketler ya-
şanan dalgalanmalara rağmen döviz 
cinsi borç bulmakta zorlanmıyorlar. 
Ancak maliyetler bir miktar yüksel-
miş durumda. 

Afrika Ülkeleri Faydalı 
Görünüyor

Türkiye’nin yeni pazar arayışlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Şirket-
lerin, yeni gelişmeler ışığında nasıl 
bir pozisyon almalı?

Yumurtaları aynı sepete koymanın 
riskleri var. İhracatın az sayıda ülkeye 
yapılması durumunda bu ülkelerde 
yaşanacak ekonomik sıkıntıların yara-
tacağı olumsuz yansıma yüksek olur. 
Eğer pazarları genişletirseniz yani 
riski dağıtırsanız ihracat yaptığınız 
ülkelerde yaşanacak ekonomik olum-
suzlukların size etkisini daha az his-
sedersiniz. Özellikle alım gücü artan, 
genç nüfusu olan, büyüme potansiye-
li yüksek "bakir" pazarlara yönelmek 
şirketler açısından faydalı görünüyor. 
Afrika ülkeleri bu tür pazarlara en iyi 
örnek. Bu pazarlara diğer ülke şirket-
lerinden önce girerek bir anlamda 

oyun kurucu olmak geleceğe yönelik 
strateji belirlemede avantaj yarata-
caktır. 

Yeni Teknolojinin 
Önemi Arttı

Dünyada, ülkelerin kendi içlerine 
döndüğü, toplumların ekonomik 
refahın artışı açısından kendi kay-
naklarına odaklandığı bir döneme 
girdik. Sizce, küresel ekonomiyi na-
sıl bir gelecek bekliyor?

Bu tür durumlar özellikle büyük eko-
nomik krizlerden sonra yaşanır. Yani 
ülkeler öncelikli olarak iç piyasaya 
yönelik sorunlarını çözmeye odakla-
nır. Ancak gelinen noktada hiçbir ülke 
dünyadaki trendlerden bağımsız ha-
reket etmesi pek mümkün gözükmü-
yor. Ülkelerin ekonomik durumlarına 
bakıldığında şu tip bir ayrımın olduğu 
dikkat çekiyor: 

♦ Doğal kaynaklara sahip olanlar

♦ Üretim ve ihracat gücü olanlar

♦ İthalat yapan ve tüketenler...

Eğer bir ülkenin petrol, doğalgaz gibi 
doğal kaynakları varsa bu ülkeler için 
"doğuştan şanslı" tabirini kullanmak 
çok da yanlış olmaz. Ancak bu ülkeler 
de emtia fiyatlarındaki değişimden 
olumlu ya da olumsuz anlamda et-
kilenmektedirler. Yukarıdaki sırala-
mada en avantajlı konumda olanlar 
üretenler. Günümüz dünyasında eski 
üretim alışkanlıklarının bir önemi kal-
madı. Geçmiş teknoloji ile üretmek 
yerine yeni teknolojiye sahip olmanın 
önemi artmış durumda. Hatta yeni 
teknolojiyi yaratmayı başaran ülkeler 
gelecek dönemde dünyada daha fazla 
söz sahibi olacaktır. 

İş dünyasının 
yatırım iştahını 
canlandıracak 

güven ortamının 
oluşturulması bir 
o kadar önemli
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Bu dönüşümü yapamayanlar ise şu 
anki konumlarını sürdürmek zorunda 
kalacak ve sınıf atlayamayacaklar.

Yeniliğe Açık Olmak 
Gerekiyor

Teknoloji ve dijitalleşme, iş yapış 
biçimlerini değiştiriyor. Önümüz-
deki dönemde, yeni yeteneklerin 
ve bilgilerin şekillendireceği katma 
değerli ürünler eğilimi belirleyecek. 
Sizce, Türk şirketleri bu dönüşüm 
için neler yapmalı?

Son yapılan Davos toplantısında 
çok ilginç sonuçları olan bir araş-
tırma açıklandı. 2050 yılına kadar 
bugünkü işlerin yüzde 60'ı robotlar 
tarafı ndan yapılacak! Bu sonuç ilk 
bakışta "korkunç" görülebilir. Ama 
şu unutulmamalı insan doğasında 
uyum vardır. Yani, teknolojik geli-
şime insanoğlu uyum sağlıyor. Bu 
bazen yavaş bazen daha hızlı olabi-
lir. Bugünkü mesleklerin yerini ge-
lecekte yenileri alacak. İnsanların 
yaptığı işlerin makinalar tarafı ndan 
yapılacağı bir döneme giriyoruz. 
Bu dönemde özellikle mühendisli-
ğin önemi artacak. Eğitim seviyesi 
düşük olan toplumlar ya da kişiler 
için zor bir gelecek var. İnsan kara-
rı gerektiren, sanat, mühendislik, 
zanaat gibi yaratıcılığın yüksek ol-
duğu alanlara talep artıyor. Örneğin 
tarım... Teknoloji o kadar ilerliyor ki 
buna ayak uyduramazsanız rekabet 
edemezsiniz. Toprağa data toplayan 
çipler yerleştirip hangi dönemde 
hangi üründen daha fazla verim elde 
etmeyi hesaplayan biriyle gelenek-
sek tarım yapanın yarışması müm-
kün değil. Bu anlamda girişimcilik 
alanında atılan adımlar çok önemli. 
Girişimciliğin desteklenmesi, melek 
yatırımcı sayısının artması güzel 
gelişmeler. Genç nüfusun yaratıcılı-
ğını teknoloji ile birleştirip üretime 
çevrilmesine yardımcı olmak yeni 
dönemde ülkeleri üst sınıfl ara ta-
şıyacaktır. 5-10 sene önce kurulan 
bir sosyal paylaşım sitesinin değeri 
bugün yüzlerce yıl önce kurulmuş 
binlerce çalışanı olan bir şirketin 
değerinden daha yüksek olabiliyor. 

Tıp alanı da yine bir çok alan gibi tek-
nolojik yeniliklerin hakim olacağı bir 
sektör. ABD'de 26 yaşında bir genç, 
kan alma işlemi sırasında anında kan 
değerlerini ölçebilen bir cihaz yapıyor. 
Kısa zamanda girişimcilerden aldığı 
finansman desteği ve pazarlama des-
teği ile milyar dolarlık bir şirket haline 
gelebiliyor. Bir başka örnek Japonya. 
Japonya'da gökdelen gibi binaların 
her bir katı çift lik haline getirilmiş, 
topraksız, kökler açıkta tarım yapılı-
yor. Dikey olarak büyüyen, organik ve 
genetiği kontrol edilebilen bir sistem 
üzerine çalışıyorlar. 

Dolayısıyla Türk şirketleri de her tür-
lü yeniliğe açık olmalı. Yeni fikirlerin 
tümüne şans vermeli, umutsuzluğa 
kapılmadan denemekten vazgeçme-
meli.

Gelecek Gündem: 
Teknolojik Değişim

haberturk.com, Habertürk Gazete-
si’nin dışında yeni bir medya kana-
lı... Dinamiği, basılı gazeteden farklı 
mı? Ekonomiyi, haber sitesinden 
takip edenle, basılı gazeteden takip 
eden kitle farklı mı?

Haberturk.com aslında gazeteden 
daha eski bir geçmişe sahip. Ben yak-
laşık 20 yıllık gazetecilik hayatımın 18 
yılını yazılı basında geçirdim. Haber 

sitelerinin dinamiği, gazetelerden çok 
farklı. Bugün gazetelerde gördüğünüz 
çoğu haberi aslında bir gün öncesinde 
internet sitelerinde okumuşsunuzdur. 
Özgün içeriğin önemi her mecra için 
geçerli. Yazılı medyadan en önemli 
farkı ölçülebilir olması. Bir haberi kaç 
kişi okuyor, ne kadarını okuyor; bunları 
anında görebilmek önemli. Dolayısıy-
la gazetede hangi kitlenin ekonomi 
sayfalarını takip ett iğini ölçmek pek 
mümkün değil. Evet çevrenizde gör-
düğünüz sizin gazetenizin ekonomi 
sayfalarını takip eden kişilerin fikirle-
rini alabilirsiniz ama bu çok da sağlıklı 
bir kıyaslama yapacak veriyi maale-
sef bize sağlamıyor. 

Sizce, şirketlerin gelecek günde-
minde neler olacak?

Çok kısa ve tek bir yanıt vereyim: Tek-
nolojik değişim...

Habertürk’ün ekonomi gündeminde 
neler var? Önümüzdeki dönemde 
hangi konuları daha yakından takip 
edeceksiniz?

Aslında Türkiye ve dünyada yaşa-
nanlar maalesef bizim kendi günde-
mimizi yaratmaya fı rsat tanımıyor. 
Önümüzdeki birkaç yıl siyasi ve 
bölgesel konjonktür, Fed, büyüme, 
işsizlik, enfl asyon, dolar, faiz... bizim 
gündemimiz olmaya devam edecek 
gibi gözüküyor. 
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Kadir Bozkurt
İnönü Belediye Başkanı

İlçenin kuzeyinde, şimdiki adı Ese-
rönü olan mevkideki kalıntılardan 

toplanan sütun başlıklarının ince-
lenmesinden varılan sonuca göre, 
kasabanın kurucuları Frigler’dir. Bu 
döneme ait en önemli buluntuların 
merkezi ve halen kazıların devam 
ettiği Aşağı Kuzfındık Mahallesin-
deki Kanlıtaş Höyük’tür.

Romalıların Anadolu’ya yerleşme-
sinden sonra M.S.395'te Bizans İm-
paratorluk toprakları arasına katıl-
mıştır bu halen İnönü kalesi denilen 
Bizans yapısı inlerden ve Kandilli kö-
yünden çıkan tarihi eserlerden anla-
şılmıştır. Bizanslar zamanında kasa-
banın şimdiki yerine yani kayaların 
önüne çekildiği anlaşılmaktadır. 

Osmanlı döneminde önce Anadolu 
eyaletine, sonra Hüdavendigar vi-
layetine bağlı; merkezi Bilecik olan 
Ertuğrul sancağına bağlı, Söğüt ka-
zasına bağlı bir köy olan İnönü, Kur-
tuluş Savaşı'nda 1. ve 2. İnönü Mu-
habereleri'nin geçtiği yerdir. 1920 
yılında Yunan işgaline uğrayan ve 4 
Eylül 1922'de işgalden kurtulan İnö-
nü köyü, 1923'te il yapılan Bilecik'e 
bağlandı. 1926 yılında Söğüt'ten 
ayrılan Bozüyük ilçesine bağlı bu-
cak merkezi olan İnönü, 1963'te Es-
kişehir'in merkez ilçesine bağlandı. 
İnönü, 1987 yılında ilçe oldu.

İnönü ayrıca Türk Kurtuluş Savaşı'n-
da önemli bir yere sahiptir. Mustafa 
Kemal’in Garp Cephesi Komutanı İs-
met Paşaya çektiği telgrafta da be-

lirttiği gibi “Türk'ün Makus Talihinin 
Yenildiği Yerdir.” .İnönü 16 ay Yunan 
işgalinde kalmış, Yunanların İzmir’de 
denize dökülmesi ile 4 Eylül 1922'de 
bu işgal sona ermiştir.

İNÖNÜ’DE GERÇEKLEŞEN EN 
BÜYÜK İCRAATLAR

Hamam Projesi

Eski, metruk halde bulunan hamam; 
vatandaşlarımızın nezih bir ortamda 
yıkanmaları için yıkıldı. Halkımızın 
yıllardır kullandığı ancak zamanla 
harabe durumuna gelen hamamın 
yenilenmesiyle ilgili 4 Mart 2016 ta-
rihinde ihaleye çıkıldı.

İnönü ilçe hamamı ile ilgili proje 
çalışmalarını bitiren Belediyemiz, 

modern bir bina yaptırmak için kol-
ları sıvadı. Alt katında hamam, buhar 
odası, sauna, yanında 2 tane dük-
kan, üst katında da 1 artı 1 şeklinde 
5 tane apart-daire olacak şekilde 
planlanan yapı çok yakın bir tarihte 
vatandaşlarımızın kullanımına sunu-
lacaktır.

Kapalı Pazar Yeri Projesi

İnönü ilçesi bütün Anadolu kasaba-
larında görebileceğiniz türden açık 
ve düzensiz pazar yerlerinden birine 
sahipti. Bu da çetin kış koşullarında 
ya da yazın sıcağında alışverişi zor-
laştırıyordu. Ayrıca ilçede benzer 
niteliklerde geniş çaplı kutlamala-
rın, faaliyetlerin yapılabildiği bir ka-
palı mekanın olmaması pazar yerini 
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bir kat daha önemli kılmaktadır. En 
güzel ve göze çarpan özelliği ise mi-
mari yapısı olmuştur. Görsel açıdan 
yuvarlak hatlara sahip olması böl-
genin doğal yapısına uyum sağlamış 
(mağaralar sırasının yapısı göz önü-
ne alındığında) durumdadır. 

 İnönü Kapalı Pazar Yeri teknik ve 
mimari özellikler itibariyle silindirik 
tonoz tipi düzlem kafeslerden ve 
uzay aşıklardan oluşan bir taşıyıcı 
sisteme sahiptir. Açıklık 30 metre, 
uzunluk 60 metre olup toplam 1800 
metrekarelik bir alanı kapatmakta-
dır. Rüzgar ve güneş ışıklarını kes-
mek için ön,arka ve yan taraflar özel 
bir malzemeden yapılan tente ile ka-
patılmıştır. Bu tenteler hava koşulla-
rına göre açılıp kapatılabilmektedir. 
Ayrıca Pazar Yeri led aydınlatma 
sistemi ile aydınlatılmakta ve pazar 
günleri hariç çok amaçlı olarak hiz-
met vermektedir. Tek mekan ve taşı-
yıcı unsur barındırmaması dolayısıy-
la her türlü harekete elverişli olması, 
yüksekliğin fazla olması sebebiyle 
ısı radyasyonunun olmaması, kışın 
ise tonoz çatıdaki elverişli eğim ne-

deniyle üzerinde kar biriktirmeyen 
yapı oldukça ergonomiktir. 

Pazara ulaşım ve araç otoparkı için 
yol asfalt kaplaması ve parke kal-
dırımlar nitelikli çevre düzenlemesi 
çözüldü. İnönü' nün doğal yapısının 
sürekliliğini sağlamak adına da çev-
resine ıhlamur, akçaağaç ve çınar 
gibi fidanlar dikildi. 

Kapalı Pazar Yeri ayrıca çok amaçlı 
kullanım imkanı sağlaması açısından 
da dikkat çekicidir. İnönü Zaferleri 
Kutlamaları ve Ramazan İftarlarının 
da vazgeçilmez mekanı olmuştur. 
Tüm bu nitelikleriyle İnönü Kapalı 
Pazar Yeri ilçede sosyal hayatı da 
hareketlendiren bir yapıdır.

İnönü Savaşları Müzesi ve 
Karargah Binası

Kurtuluş savaşımızın dönüm nokta-
larından İnönü Savaşlarının sevk ve 
kumanda edildiği askeri karargahtır. 
I. Dünya Savaşının sonunda yaşanan 
Anadolu'nun işgali sırasında, bir an 
için Batı Anadolu ve Trakya'yı elde 

etme hayaline kapılan Yunanlıların 
durdurulduğu ve üst üste iki yenilgi 
ile topraklarımızdan atıldıkları çetin 
savaşlar, Batı Cephesi Komutanı 
İsmet İnönü tarafından buradan yö-
netilmiştir.

Tuğg. İsmet İnönü'nün karargah ola-
rak burayı seçmesinin sebebi, hem 
iki koldan taarruza geçen Yunan 
kuvvetlerine karşı elverişli bir muka-
vemet noktası oluşturmak, hem de 
bu esnada Eskişehir'e kadar ilerle-
miş olan düşmanın Ankara hedefini 
bozmaktı.

Bina, İsmet İnönü'nün ve İnönü Za-
ferlerinin 80. yıldönümü hatırası-
na saygı ifadesi olarak, T.C. Kültür 
Bakanlığınca 2000-2001 yıllarında 
yürütülen restorasyonla "İNÖNÜ 
SAVAŞ MÜZESİ" olarak, gelecek 
kuşaklarımıza kazandırılmıştır.

Şantiye Binası

İnönü Belediyesi’nin tüm alet ve 
araçlarının bulundurulacağı şantiye 
alanı 38 bin metrekarelik alanda ku-
rulacak. Bu amaçla 30 metrekarelik 
idari bina ve depo yapım çalışmaları 
ve 840 metre direk ve telleme ça-
lışması sona erdi. 21x25 ebat ve 13 
metre yüksekliğinde çadırın zemi-
ne yerleştirilmesinin ardından yeni 
şantiye alanı kullanıma hazır hale 
geldi. Böylelikle İnönü organize ve 
çok komplike bir şantiye binasına 
kavuşmuş oldu.

BEBKA PROJELERİ HAYAT VERDİ

İnönü Belediye Başkanlığı için İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü’nün hazırladığı "2015 Yılı Kırsal-
da Ekonomik Kalkınma Mali Destek 
Programı" kapsamında "İnönülü 
Hünerli Kadınlar Doğal ve Yöresel 

Kapalı Pazar Yeri Projesi İnönü Karargah Müzesi İnönü İlçe Hamam Projesi
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Gıdaları Pazarlama Telaşında" isimli 
BEBKA projesi hayata geçirildi. 

Projenin öncelik alanı kırsalda üre-
tilen tarım ürünlerinin katma değer-
lerinin ve pazarlama imkanlarının 
artırılmasıdır. Projenin temel amacı, 
Eskişehir İnönü ilçesinde yaşayan 
kadınların ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönden güç-

lendirilmesi için planlı ve sistemli 
eğitimler vererek istihdam edilme-
lerine, kendilerini geliştirmelerine 
fırsat sağlamak ve yaşam kalitele-
rinin yükselmesi ile bölgenin sos-
yal, ekonomik ve turizm yönünden 
gelişimine katkı sağlamaktır. Proje 
kapsamında yaşları 18-64 arasında 

olan dezavantajlı 50 kadına teorik 
eğitimler; kişisel gelişim teknikleri, 
motivasyon, girişimcilik, kadınların 
sosyal hakları, iş kurma, turizm iş-
letmeciliği, tüketici hakları, devlet 
teşvikleri, tarımsal örgütlenme, kay-
naklara erişim, üretim ve pazarlama 
teknikleri konularında uygulamalı 
eğitim; gıda güvenliği, gıda üretim 
teknolojileri, ev ekonomisi, aşçılık 
eğitimleri olmak üzere 150 saat te-
orik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim sonunda ise kadınlar eği-
tim mutfağında ürettikleri yöresel 
ürünleri kurulacak kooperatif, İs-
tanbul-Antalya karayolu üzerine 
kurulan stantlar ve internet sitesi 
online satış ile pazarlayarak, gelir 
elde edecekler. Böylelikle İnönü 
bölgesindeki gizli kalmış lezzetler, 
Türkiye’nin her bölgesinde adının 
duyulması ile "İnönü Yöresel Gıda-
lar" olgusu hedeflendi.
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YENİ İŞ YERLERİ KAZANDIRILDI
“Gelişen Eskişehir’in Büyüyen Ekonomisi” için çalışan Eskişehir Ticaret Odası her geçen gün daha da 
güçleniyor. Eskişehir ekonomisine yeni girişimciler eklenirken, hem ETO camiası hem de Eskişehir 
ekonomisi büyüyor. ETO yönetimi de yeni üye işyerlerinin açılış törenlerine katılarak girişimcilerimize 
destek olmaya devam ediyor. 

Ayşe Seda Kürkçüoğlu’nun UNIT090’nın
iş yerinin açılışı töreni yapıldı.

Ayşe Seda Kürkçüoğlu’nun UNIT090’nınAyşe Seda Kürkçüoğlu’nun UNIT090’nınNoor Kaddah’ın “Noor Ezcanesi”
törenle hizmete girdi.

İsmail Koçak’ın Eskişehir’in eğitim ve öğretim alanında hizmete sunduğu “Genç Ufuk Lisesi” törenle açıldı. 

Mehmet Akif Erdem’in “Art Luxury” isimli otomobil galerisinin açılış töreni
ETO yönetimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uzman Psikologlar Gizem Çeviker Beka, Ayperi Haspolat Özcan, Nihan Kavurmacı ve Psikolojik 
Danışman Güray Teke’nin Eskişehir Psikoloji Enstitüsü gerçekleştirilen törenle hizmete sunuldu.

Oğuz Gece’nin “Bildiğin Tost” isimli
firması hizmete sunuldu.
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SAĞLIKTAN GIDAYA, GIDADAN EĞİTİME HER SEKTÖRE

Yıllardır mobilya sektöründe hizmet veren ETO Meclis Üyesi Sezgin Özer’in“KUPA BEBE ÇOCUK GENÇ ODASI”
isimli mağazasının açılış töreni gerçekleştirildi. 

Meclis Üyemiz İrfan Yıldırım’ın Kafk asör 
Yatık Döner’in isimli yeni iş yeri törenle 

faaliyetine başladı.

Fatih Dizkaya’nın Food Monti Coff e isimli 
işyerinin açılışı gerçekleştirildi.

Ender Banaz’ın Eskişehir distribütörlüğünü yaptığı Peugeot markasının yeni modelinin tanıtımı ETO yönetiminin katılımı ile yapıldı. 

Umut Uruç “V.İ.P İletişim” isimli işyerini 
Eskişehir ekonomisine kazandırdı.

Esra Bor’un “Evim Şura Züccaciye” mağazası törenle hizmete sunuldu.
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1. Endüstrinin Tarihsel Gelişimi

Son yıllarda oldukça sık gündeme ge-
len Endüstri 4.0 tanımını anlayabilmek 
için öncelikle sanayinin tarihsel gelişi-
mi incelenmelidir. Tarihe bakıldığında 
insanoğlunu etkileyen önemli sanayi 
devrimleri bulunmaktadır. Bu devrim-
ler 3 ana başlık altında tanımlanabilir.

 1.1. Birinci Sanayi Devrimi: 
Endüstri 1.0

Tarımsal gelişmeler, hızlı nüfus artışı, 
nüfusun kentlere doğru göçü şehirle-
rin ihtiyaç duyduğu iş gücüne ortam 
hazırlamıştır. İnsanoğlunu etkileyen 
ilk sanayi devrimi 1760’larda başlayıp 
1830’lara uzanan önemli değişiklikleri 
kapsamaktadır. Bu yıllarda üretimde 
buhar makinaları kullanılmış, el eme-
ği ile üretilen ürünler makinaların 
kontrolüne girmiştir. Bu süreçte aynı 
zamanda odun ve biyoyakıt yerine 
kömürlerin ve buharın enerji kaynağı 
olarak kullanılması söz konusu ol-
muştur. Böylelikle makinaların kulla-
nımı daha da yaygınlaşmıştır. Birinci 
Sanayi Devrimi ilk olarak Birleşik 
Krallık’ta ortaya çıkmış, buradan Batı 

Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya 
ardından da tüm dünyaya yayılmıştır. 
Bu büyük değişimle birlikte insanların 
yaşam kalitesi artmış, ömürleri uza-
mıştır. Makinaların üretimi hızlı bir 
şekilde gerçekleştirmesi ile birlikte 
ürün sayısı yükselmiş ve Avrupa yeni 
pazar arayışına girerek orta, yakın ve 
uzak doğu ülkeleri ile uluslararası iş 
birlikleri yapmıştır [1,2]. 

 1.2. İkinci Sanayi Devrimi: 
Endüstri 2.0

Birinci sanayi devrimi ile üretimin 
makinalaşmasının ardından ham 
madde kaynaklarında önemli deği-
şiklikler meydana gelmiştir. İkinci 
sanayi devrimi olarak adlandırılan dö-
nem 1840’larda başlayıp 20. yüzyılın 
başlarına kadar devam eden süreci 
kapsamaktadır. Bu devrim İngiltere, 
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Japonya’dan dünyaya yayılmıştır. 
Bu yıllarda buhar ve kömürün yanı 
sıra çelik, elektrik, petrol ve kimya-
sal maddeler ham madde kaynağı 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çe-
liğin ham madde kaynağı olarak kul-
lanılması ile birlikte demiryolları inşa 
edilmiş ve ulaşım ağı önemli ölçüde 
gelişmiştir. Ulaşımın kolaylaşması ile 
ticaretin önemi artmıştır. Elektriğin 
ham madde olarak kullanılmasıyla bir-
likte ise makinalar geliştirilmiştir. Bu 
dönemde ilk defa Henry Ford’un Ford 
Motor Şirketi’nde kullanılan seri üre-
tim bant sistemi ve fabrikaların elekt-
rikle çalışması üretimi hızlandırmıştır. 
Ayrıca telefon, radyo, daktilo gibi yeni 
icatlar da haberleşme sektörüne yeni 
bir bakış açısı kazandırmıştır. İkinci 
Sanayi Devrimi sonucunda kentler 

hızla büyümeye başlamış, iş ve ko-
naklama imkânları değişmiş, siyasal 
ve ekonomik açıdan güçlü devletler 
kurulmuştur [1,2].

 1.3. Üçüncü Sanayi Devrimi: 
Endüstri 3.0

Diğer iki sanayi devrimi ile karşılaştı-
rıldığında üçüncü sanayi devriminde 
sanayileşme ve teknolojik ilerleme, 
20. yüzyılın başlarında meydana 
gelen iki büyük dünya savaşı ve kü-
resel kriz nedeniyle gerilemiştir. Bu 
yüzdendir ki Üçüncü Sanayi Devrimi 
1950’lerden günümüze kadar uzanan 
süreci kapsamaktadır. Bu dönemde 
elektrikle çalışan hesap makinası ve 
bilgisayarın icadı gibi dijital gelişme-
ler üretim süreçlerine yeni bir bakış 
açısı kazandırmıştır. Üçüncü Sanayi 
Devrimi, üretimin otomasyonu ve sa-
yısallaşması anlamına gelmektedir. 
Bu dönemde, mikro elektronik, fiber 
optik lazer gibi teknolojiler telekomü-
nikasyon, biyogenetik, biyotarım gibi 
bilimlerin gelişmesine olanak sağla-
mıştır. Bu teknolojilerin geliştirilmesi 
sonucu elde edilen ürünler günlük 

Prof. Dr. Hasan Ferdi Gerçel 
Anadolu Üniversitesi  

Mühendislik Fakültesi

Endüstri 4.0 ve
Tarihsel Gelişimi

Gelişen teknoloji ile birlikte insanoğlunun 
ihtiyaçları ve beklentilerinin yönü de 

değişmiştir. Bu durum yeni bir sanayi devrimi 
kavramını doğurmuştur

Tarihe bakıldığında 
insanoğlunu 
etkileyen önemli 
sanayi devrimleri 
bulunmaktadır. 
Bu devrimler 3 
ana başlık altında 
tanımlanabilir
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yaşamda yerlerini almıştır. Bunun so-
nucunda fabrikalarda el emeği yerini 
makinalaşmaya bırakmakla kalmayıp 
kişisel yaşamda da beden gücüne 
duyulan ihtiyaç azalmıştır. Belirtilen 
olumlu gelişmelere karşın, kaynaklar 
hızla tükenmeye başlamıştır. Bu da 
sürdürülebilirlik kavramının ve çevre-
sel kaygıların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Bu sorunlar, insanoğlunu 
yenilenebilir enerji kaynakları kulla-
nımına ve bu kaynakları kullanarak 
yeni sistemlerin geliştirilmesine yön-
lendirmiştir. Tüm bunların sonucunda 
son yıllarda makinaların insan gücün-
den bağımsız kendilerini ve üretim 
süreçlerini yönetmeleri ile Dördüncü 
Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 kavramı 
gündeme gelmiştir [1,2].

2. Yeni Bir Sanayi Devrimi: 
Endüstri 4.0

Gelişen teknoloji ile birlikte insanoğ-
lunun ihtiyaçları ve beklentilerinin 
yönü de değişmiştir. Bu durum yeni 
bir sanayi devrimi kavramını doğur-
muştur. Endüstri 4.0 adı altında ger-
çekleşmesi beklenen değişimlerden 
bahsetmeden ve bu devrimin neden 
uygulanabilir olduğu sorusuna cevap 
vermeden önce bu kavramın tarihçesi 
bilinmelidir. 

2.1. Tarihçe 

Almanya 2011 yılında ülkenin kalkın-
masını güçlendirebilmek amacıyla bir 
çalışma yapmıştır ve bu çalışma kap-
samında Gelecek Projesi adı verilen 
10 proje kamuoyuna duyurulmuştur. 
Hannover’da 2013 yılında gerçekleşen 
bir fuarda bu projelerden biri olan En-
düstri 4.0 kavramı gündeme gelmiş-

tir. Ortaya atılan bu kavram ürünlerin, 
üretildikleri makinalara benzer olarak 
sürekli internete bağlı olacaklarını, 
sensörleri yardımıyla gerektiğinde 
fiziksel tepki vereceklerini ve bu tek-
nolojinin kullanıldığı her yerde diğer 
cihazlarla bilgi alışverişinde buluna-
caklarını öne sürmektedir [3]. 

 2.2. Endüstri 4.0’ın Gerçekleşmesi 
için Gerekli Olan Unsurlar ve 

Dünyadan Örnekleri

Son yıllarda yapılan yenilikçi gelişme-
ler Endüstri 4.0’ın gerçekleşebilmesi 
için uygun ortamı sağlamıştır. Endüst-
ri 4.0’ın gerçekleşmesini mümkün kı-
lan unsular [3];

• Büyük veri ve analiz; üretimin kalite-
sini yükselten, enerji tasarrufu sağla-
yan ve ekipman bakımını kolaylaştıran 
analiz yöntemleridir. Infineon Tech-
nologies şirketi, üretim sürecinin so-
nunda bulunan test aşamasında tek 
çipten elde edilen veriler ile üretim 
sürecindeki verileri ilişkilendirerek 
yapılan hataların oranını azaltmayı 
başarmıştır. 

• Akıllı robotlar; otonom, esnek, işbir-
likçi ve maliyeti düşüren sistemler-
dir. Kukla şirketi üretim sürecindeki 
parçaları tanıyabilen, bir arada ve 
insanlarla çalışabilen robotlar üret-
mektedir. 

• Simülasyon; gerçek zamanlı veriler-
den yararlanarak hazırlanan sanal mo-
dellerdir. Siemens ve bir Alman şirketi 
ortak çalışarak fiziksel makinalardan 
veriler toplamaktadır. Toplanan bu ve-
riler ile parçaların işlenmesini simüle 
eden bir sanal makina geliştirilmiştir. 

• Bulut; bilişim aygıtlarının çevrimiçi 
bilgi dağıtım yoluyla veri elde etme-
sidir. İmalat yürütme sistemi üreten 
şirketler bulut tabanlı çözümler üret-
mektedir.

• Dikey ve yatay sistem entegrasyo-
nu; yatay ve dikey çalışan sistemlerin 
birleştirilmesidir. Avrupa’da AirDe-
sign adlı platform ile bulut tabanlı ta-
sarım ve üretim konularında ortak bir 
çalışma alanı oluşturulmuştur.

• Nesnelerin interneti; sensörlerin ve 
makinaların ağa bağlı bir şekilde en-
tegre edilmesi ile veri işlemeden fay-
danılmasıdır. Bosch Rexroth şirketi, 
radyo frekansı kodlarıyla işaretlenen 
yarı otomatik bir üretim süreci kur-
muştur. Böylelikle ürünlerin kodlanan 
şekilde aşamalardan geçmesi sağlan-
maktadır.

• Siber güvenlik; birbirine bağlı yöne-
tim ve üretim sistemlerinin kullanıl-
masıdır. Çeşitli endüstriyel donanım 
tedarikçileri, bazı siber güvenlik şir-
ketleri ile iş birliği yapmıştır. 

• Eklemeli üretim; parçaların proto-
tiplerinin oluşturulup üretiminin ya-
pılmasıdır. En önemli örneği 3 boyutlu 
baskılamadır. Bazı havacılık şirketle-
ri, maliyeti ve hava taşıtının ağırlığını 
azaltmak amacıyla eklemeli üretim 
tekniklerinden faydalanmaktadır. 

• Zenginleştirilmiş gerçeklik; mobil 
cihazlara talimat gönderilmesidir. 
Siemens, fabrika çalışanlarına acil 
durumlarda ne yapılması gerektiğini 
öğretmek amacıyla eğitim modülü 
geliştirmiştir. Bu modül ile personel, 

Belirtilen olumlu 
gelişmelere karşın, 

kaynaklar hızla 
tükenmeye başlamıştır. 
Bu da sürdürülebilirlik 
kavramının ve çevresel 

kaygıların ortaya 
çıkmasına neden 

olmuştur
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siber model üzerinden makinaların 
parametrelerini değiştirebilmekte ve 
bakım talimatlarına erişebilmektedir.

2.3. Endüstri 4.0’dan Beklenenler

Üretimin şekillenmesi konusunda 
yeni bir heyecan yaratan Endüstri 4.0 
kavramı ile müşteriye özel ürünlerin 
üretiminin çok kısa sürede mümkün 
olacağı ön görülmektedir. Bu tekno-
loji ile birlikte üretim süreci ihtiyaç 
olduğu takdirde binlerce kilometre 
öteden kontrol edilebilecektir. Bu 
yüzdendir ki Dördüncü Sanayi Devri-
mi hayata geçirildiğinde bu süreçten 
sadece fabrikalar değil tüm ülkeler 
etkilenecektir. 

Endüstri 4.0’ın nihai hedefi aşa-
ğıda bahsedilen özelliklere sahip 
akıllı fabrikaların hayata geçiril-
mesidir [4-6]. 

• Akıllı iletişim ağı; otomatik sistem 
ve ekipmanlar, iç lojistik ve işletim 
sistemlerinin telekomünikasyon 
teknolojileri, sensörler, akıllı kuman-
dalar, kablolu ve kablosuz iletişim hiz-
metleri gibi siber teknoloji yardımı ile 
sürekli olarak birbirleri ile bağlantılı 
olmasıdır. Bu özellik, sistemlere doğ-
rudan üst düzey süreç ve servislere 
erişim imkânı sunarken, fabrikalara 
da en uygun kaynak kullanımını ve 
akıllı kontrolü destekleme imkanı ve-
recektir. Farklı firmaların ortak çalış-
ması ile bu durum mümkün olacaktır.

• Esneklik; bir fabrikada otomatik 
sistemlerin çalışmasının yanı sıra 
ürünün geliştirilmesi, sorunun teşhisi 
ve cihazın bakımı gibi olanakların sağ-
lanması özelliği olarak tanımlanmak-
tadır. Endüstri 4.0’ın geliştirilmesi ile 
fabrikalara ve tedarikçilere seçim 
hakkı doğacaktır.

• Devinim; akıllı telefon ve tabletler 
gibi mobil cihazların otomatik sis-
tem süreçlerine zaman ve mekandan 
bağımsız erişim sağlamasıdır. Bu 
durum sistemlerin bakım ve işlet-
mesinin kontrolünde yeni bir boyut 
yaratacaktır. Bunun için de yüksek 
hızlı internet bağlantılarının, birlikte 
çalışacak ülkeler içerisinde yaygın-
laştırılması gerekmektedir. 

• Müşterilerin entegrasyonu; müşte-
rilerin ihtiyacına göre özel ve bireysel 
ürün üretimine olanak sağlanmasıdır. 
Bahsi geçen akıllı fabrikalar aracılı-
ğıyla her durumdaki insana destek 
sağlanabilecektir. Bu özelliğin haya-
ta geçirilebilmesi için katılımcı bir iş 
ortamı ve örnek projelerin yazılması 
gerekmektedir.

• Yeni yaratıcı iş modelleri; altyapı 
ve hizmet olarak tanımlanmaktadır. 
Bu tesislerde çalışacak personelin 
görevleri önemli ölçüde değişecektir. 
Kontrollerin gerçek zamanlı olarak 
yapılmalıdır. 

Tüm bu özellikler karşısında, Endüstri 
4.0 beraberinde pek çok zorluk getir-
mekte ve yoğun araştırmalara ihtiyaç 
duymaktadır. Çözülmesi gereken 
sorunların başında üretilecek olan 
ürünlerin güvenilirliği ve sertifikalan-
ması gelmektedir. Bir diğer sorun da 
verilerin korunması ve güvenliğinin 
sağlanmasıdır. Bunlara ek olarak, En-
düstri 4.0’ı ilgilendiren etik, yasal ve 
sosyal konuların yeniden yapılandırıl-
ması gerekmektedir. 

3. Endüstri 4.0’ın Türkiye 
Üzerindeki Etkisi

Türkiye, coğrafi konumu nedeniy-
le esnek ve düşük maliyetli üretim 
yapabilmesi bakımından rekabetçi 
niteliğe sahip bir ülkedir. Ancak Tür-
kiye mevcut rekabetçi konumunu 
koruyabilmek ve de güçlendirebil-
mek için birtakım zorluklarla karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu zorluklara; 
ithalata yüksek bağımlılık, katma 
değerli ürünlerin toplam üretim içe-
risindeki payının düşük olması, sınırlı 
işgücü, çalışanların işten ayrılma hızı 
örnek olarak gösterilebilir. Herhangi 
bir önlem alınmadığı takdirde, diğer 
ülkelerin üretim verimliliğinin artması 
durumunda Türkiye’nin rekabetçiliği-
nin küresel düzeyde zayıflaması söz 
konusudur. Ayrıca Endüstri 4.0’ın di-
ğer ülkelerde gelişmesi ile Türkiye’nin 
üzerindeki rekabet baskısı artacaktır. 
Rekabetçilikte yaşanacak muhtemel 
bir zayıflama ülkenin küresel pazar 
payını düşürecek bu da artan işsizlik 
ve azalan işgücü ile sonuçlanacaktır. 
Buna karşın, kararlı yatırımlar ile küre-

sel rekabet ortamında güçlü değişik-
likler yaratılması halinde pazar payı, 
verimlilik, büyüme, yatırım artacak ve 
Endüstri 4.0, kaliteli işgücü istihdamı-
na zemin hazırlayacaktır. 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derne-
ği (TÜSİAD), Boston Danışma Grubu 
(BCG) ve sanayi işbirliği ile ortak yü-
rütülmüş ve Türkiye için geliştirilmiş 
olan çalışmada Türkiye’de ekonomiye 
katkıları göz önüne alınarak 6 adet 
pilot sektör seçilmiştir. Sektörler; 
otomotiv ve otomotiv yan sanayi, 
makina, beyaz eşya, gıda ve içecek, 
tekstil ve kimya olarak belirlenmiştir. 
Bu sektörlerin bazılarında hâlihazırda 
uygulama adımları atılmış bulunmak-
tadır [6]. 
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TÜİK’in her ayın ortasında açıkladığı 
İşgücü İstatistikleri uzmanlarda şaş-
kınlık uyandırmadı. Mayıs ayından 
itibaren yükselme sürecine giren 
işsizlik -beklenildiği gibi- Ağustos 
ayında da arttı. Bilindiği gibi üçer ay-
lık hareketli ortalamalar yöntemiy-
le hesaplanan işgücü istatistikleri 
ortadaki ayın ismi ile adlandırılıyor. 
Buna göre Ağustos ayı istatistikleri 
Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarının 
ortalamasını yansıtmaktadır. 

Mevsim etkilerinden arındırılmamış 
rakamlar incelendiğinde son üç ay-
dır çift haneli rakamlara yerleşmiş 
olan işsizlik oranının yüzde 11,3 ola-
rak gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
oran işsizliğin 2015 Ocak’tan bu yana 
en yüksek düzeye çıktığı anlamına 
gelmektedir. İşsizlik geçen yılın aynı 
dönemine göre 1,2 puan, bir önceki 

aya göre ise 0,6 puan artış kaydetti. 
İşsiz sayısı ise geçen yıla göre 435 
bin kişi artarak 3 milyon 493 bin ki-
şiye ulaşmış oldu. TÜİK’e göre tarım 
dışı işsizlik oranı geçen yıla göre 1,3 
puan artarak yüzde 13,7’ye, genç nü-
fusta işsizlik oranı ise 1,6 puan arta-
rak yüzde 19,9’a yükselmiştir.

Herhangi bir arındırma işlemine tabi 
tutulmadan sunulan istatistiksel ve-
rilerin kullanılması bizi eksik değer-
lendirmeye yönlendirebilir. Çünkü 
bu tür istatistikler mevsimlere ve 
aylara özel etkileri içinde barındıra-
bilmektedir. Bu nedenle, konuya iliş-
kin analizi derinleştirmeden mevsim 
etkisinden arındırılmış temel gös-
tergelere bakmak yerinde olur.

Tablodan görüleceği gibi Ağustos 
ayı için mevsim etkisinden arındırıl-
mış rakamlar aslında işlenmemiş ra-
kamlara nazaran –bazı dönemlerde 
gözlendiği kadar– major bir farklılık 
yaratmamaktadır. Yine de istatistik-

sel anlamda daha ‘güvenilir’ olarak 
kabul edildiği için analizin selameti 
açısından bu rakamları dikkate al-
mak daha doğru olacaktır. 

Mevsim etkisinden arındırılmış ra-
kamlara göre işsizlik oranı yüzde 
11,4, tarım dışı işsizlik oranı yüzde 
13,5 ve genç nüfusta işsizlik oranı 
yüzde 19,8’dir. İşsizlik oranının 2015 
yılı başından bu yana gelişimini gös-
teren aşağıdaki grafik de Ağustos 
ayı için arındırılmış/arındırılmamış 
verilerin birbirine çok yakın olduğu 
gerçeğini vurgulamaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli
Anadolu Üniversitesi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İşsizlik Artıyor
Endişe de…

Herhangi bir arındırma işlemine tabi tutulmadan 
sunulan istatistiksel verilerin kullanılması bizi 

eksik değerlendirmeye yönlendirebilir. Çünkü bu 
tür istatistikler mevsimlere ve aylara özel etkileri 

içinde barındırabilmektedir

İşsiz sayısı ise geçen 
yıla göre 435 bin kişi 
artarak 3 milyon 493 
bin kişiye ulaşmış 
oldu. TÜİK’e göre 
tarım dışı işsizlik 
oranı geçen yıla göre 
1,3 puan artarak 
yüzde 13,7’ye, genç 
nüfusta işsizlik 
oranı ise 1,6 puan 
artarak yüzde 19,9’a 
yükselmiştir.
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İşsizlik oranlarının artması bizi 
neden endişelendirmelidir?

Çünkü işsizlik oranı bir sıkıntı göster-
gesidir. İşsizlik oranının yükselmesi 
sadece ekonomide işlerin yolunda 
gitmediğini göstermez; aynı zaman-
da bireyin ve toplumun önemli mali-
yetler üstlendiği anlamına da gelir. 
Bu maliyetleri gelir kaybı, beceri 
düzeylerinin aşınması, en değerli 
üretim faktörü olan insanın atıl tu-
tularak potansiyel üretimin gerisine 
düşmek, psikolojik ve toplumsal ra-
hatsızlıklar (intiharlar, boşanmalar, 
suç oranlarının artması, yoksulluk) 
olarak sıralamak mümükündür.

Bu açıdan bakıldığında bizi en çok 
endişelendiren husus genç nüfusun 
işsizlik oranının yüzde 20’ler düzeyi-
ne yükselmesidir. Bu, daha yalın bir 
ifadeyle, 15-24 yaş grubunda çalış-
mak isteyen her beş kişiden birinin 
işsiz kalması anlamına geliyor. Ölçü-
len sıcaklık/hissedilen sıcaklık iliş-
kisinde olduğu gibi özellikle gençler 
söz konusu olduğunda işsizliğin 
yukarıda sıralanan sakıncaları daha 
önemli bir hale gelmektedir.

Türkiye genç nüfus oranı yüksek ve 
nüfusu artan bir ülkedir. Tablo işsiz-
lik oranlarındaki artışın kısmen işgü-
cünün büyümesinden kaynaklandı-
ğını göstermektedir. Nitekim geçen 
yılın aynı dönemine göre işgücü 789 
bin kişi artarken bunun 368 bini istih-
dam edilmiş, 421 bin kişi ise işsizler 
ordusuna katılmıştır. Bu basit hesap-
lama bizi şu sonuca götürmektedir: 
ülkemizde ekonominin hiç yeni iş 
yaratmadığını düşünmek haksızlık 

olur. Ancak piyasaların işgücüne ka-
tılanları emebilecek ölçüde açık iş 
üretemediği de bir gerçektir.

Büyüyoruz ama bu 
yeterli midir?

Ekonomimizin iş yaratabilmesi bü-
yüdüğünün alametidir. Türkiye eko-
nomisinin –ulusal ve uluslararası 
düzeydeki her türlü olumsuzluğa 
rağmen- 26 çeyrektir büyüme tren-
dini devam ettirebilmesini küçümse-
memek gerekir. 

Fıkrayı belki bilirsiniz; aradığı adrese 
ulaşma telaşında olan bir adam elin-
deki adres kağıdını yolda gördüğü 
bir semt esnafına göstererek ‘kar-
deş bu adrese ne kadar zamanda 
giderim?’ diye sorar. Ancak sorduğu 
kişinin cevap vermemesine sinirle-
nen adam homurdanarak yürüşüne 
devam eder. Yaklaşık 100 metre 
ilerledikten sonra soru sordu-
ğu kişi seslenir: ‘Arkadaşım! 
20 dakikada varırsın oraya’. 
Adresi soran ‘pekala, demin 
neden cevap vermedin?’ diye 
sorduğunda esnafın cevabı 
manidardır: ‘Önce yürüyüşünü 
görmem lazımdı. Bu yürüyüşle 
20 dakikada gidersin’. 

Gerçekçi olmamız gerekir; Türkiye. 
evet büyüyor, ama bu büyüme hızıyla 
işsizliği düşürmek mümkün değildir. 
Önümüzdeki üç yıla yol gösterecek 
Orta Vadeli Plan Türkiye Ekonomi-
sinin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl ise 
yüzde 4,4 büyüyeceğinin tahmin 
edildiğini göstermektedir. IMF’nin 
Dünya Ekonomik Görünümü Rapo-

runda ise bu oranlar biraz daha dü-
şük olarak sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,0 
olarak tahmin edilmektedir. Dünya-
daki küresel daralma ve ekonomik/
siyasal istikrarsızlıklar göz önüne 
alındığında hâlâ büyüme sürecini 
devam ettiriyor olmamızın ‘önemli 
bir başarı’ olduğunu tekrar belirt-
memiz gerekir. Özellikle piyasaların 
son yıllarda maruz kaldığı siyasal ve 
ekonomik olumsuzluklar (gezi olay-
ları, artan bölücü terör, Rusya ile ya-
şanan uçak krizinin turizm ve tarıma 
verdiği zararlar, asgari ücretin yük-
seltilmesinin istihdam üzerindeki et-
kisi, darbe kalkışması ve güneydeki 
komşu ülkelerden kitlesel göçler vb.) 
işsizlik oranlarının artış trendine gir-
mesine sebep olmuştur. 

Tarih tekerrürden ibarettir derler.; 
son yaşadığımız sıkıntılar Keçeci-
zade Fuat Paşa’nın III. Napolyon’a 
söylediği sözün haklılığını bir kere 
daha doğrulamaktadır. ‘Devletinizin 
ne kadar zayıfladığını bütün dünya 
biliyor’ diyen Napolyon’a Fuat Paşa 
o çok bilinen cevabı vermiştir: ‘Üç 
yüz senedir siz dışarıdan, biz içeri-
den Osmanlı’yı bir türlü yıkamadık. 
Dünya’da bu kadar saldırı karşısında 
direnebilen başka bir ülke var mıdır?’. 
Bu saldırılar çok şükür ülkemizi yıka-
madı ama şurası gerçektir ki hızımı-
zı önemli ölçüde kesti. Ülkemizin 
işsizliği azaltabilmesi için 2010-2011 
yıllarında yakaladığı yüksek büyü-
me dönemlerine yakın bir konjok-
türü tekrarlaması gerekiyor. Çünkü 

Bizi 
en çok 

endişelendiren 
husus genç nüfusun 

işsizlik oranının 
yüzde 20’ler düzeyine 
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kalması anlamına 
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gerek aktif istihdam politikaları 
gerekse iş ve meslek danışmanlığı 
işgücünün piyasa ihtiyaçlarına göre 
eğitilmesi ve açık işlerle eşleşti-
rilmesi bakımından faydalı araçlar 
olmakla birlikte, bu tür politikalar 
-ancak ekonomi yeterince açık iş 
yaratıyorsa- işsizliği azaltılmasında 
etkilidir. Aksi takdirde etkileri işsiz-
leri iş arama kuyruğunda daha ön sı-
ralara taşımakla sınırlı kalacaktır. O 
bakımdan ekonominin büyümesi ve 
büyümenin de ‘istihdam dostu’ ol-
ması işsizlik sorununun çözümünde 
anahtar role sahiptir. Ancak ekono-
minin mevcut şartlar altında işsizli-
ğin aşağıya çekilmesini sağlayacak 
biçimde yüzde 6 civarında büyümesi 
mümkün gözükmediği için, işsizliğin 
önümüzdeki dönemde de temel so-

runlarımızın başında yer alacağını 
söylemek yanlış olmayacaktır.

İstatistikler başka ne söylüyor?

Son işgücü istatistikleri tamamıyla 
karamsar rakamları içermiyor elbet-
te. ‘Ekonomik faaliyet oranı’ olarak 
da bilinen işgücüne katılma oranının 
geçen yıla göre 0,7 puanlık artışla 
57,7’ye yükselmesi ve bir zamanlar 
yüzde 50’ler düzeyinde olan kayıt 
dışı çalışanların oranının 0,5 puan 
azalmayla yüzde 34,6’a gerilemesi 
ve ücretli veya yevmiyeli çalışanların 
sayısının artması sevindirici sonuç-
lar olmuştur. 

Sektörel açıdan bakıldığında Tarım 
sektöründe çalışan sayısı 257 bin 
kişi azalırken,sanayi sektöründe 
istihdam 28 bin kişi azalmış, buna 
karşılık istihdam inşaat sektöründe 
8 bin,hizmetler sektörğnde ise 600 
bin kişi artmıştır. Büyümenin loko-
motifi sayılan sanayi sektöründeki 
gerileme işgücü piyasasının mevcut 
durumunu özetlemektedir. Son veri-
lere göre İstihdam edilenlerin yüzde 
21’i tarım, yüzde 19’u sanayi, yüzde 
7,4’ü inşaat, yüzde 52,6’sı ise hizmet-
ler sektöründe yer almıştır. 

Yapısal bir soruna dikkat!:
İş beğenmemek…

Muhibbi mahlasıyla yazan Kanu-
ni Sultan Süleyman’ın şu beyti 
çok bilinir: Kimi ar’ar dedi kadd-i 
dildâra kimi elif/ Cümlenin mak-

sûdı bir ammâ rivâyet muhtelif
(Yârin muhteşem endâmını görün-
ce bazıları ardıç ağacına benzetti, 
bazıları da elif harfine. Aynı şeyi 
söylemek istiyorlar tabii ama üslûp-
ları farklı). Rivayetin muhtelif olması 
işgücü piyasalarına ait veriler için de 
geçerlidir. Kimileri TÜİK’in açıkladığı 
verilerden tatmin olurken bazıları 
işsizlik rakamlarının aslında gerçe-
ği tam yansıtmadığını, gücenmiş 
işçiler ve eksik istihdam da dahil 
edildiğinde sorunun resmi olarak 
açıklanandan daha büyük olduğunu 
savunmaktadır. 
Kolay biteceğe benzemeyen bu 
üslup tartışmasını bir kenara bıra-
karak emek piyasaları ile ilgili daha 
ciddi bir sorunu vurgulamakta yarar 
vardır. Türkiye’de yadsınamayacak 
bir işsizlik problem olmakla bera-
ber aynı zamanda önemli ölçüde iş 
beğenmeme gerçeği de söz konusu-
dur. Aynı anda hem açık işlerin hem 
de işsizlerin olması yapısal işsizli-
ğin tipik göstermesi olmakla birlik-
te burada biraz da ‘gönüllü işsizlik’ 
benzeri bir durum vardır. Basında 
Sanayi Odası Başkanlarının sık sık 
‘sanayi sektöründe çalışacak işçi 
bulamıyoruz’ şeklindeki demeçleri, 
İŞKUR’un bu sektöre yönelik açık iş 
duyurularına yeterli başvurunun ol-
maması, sanayiye yönelik mesleki 
eğitim kurslarının -verilen cep harç-
lığı ve sigorta imkanına rağmen- bir 
türlü beklenen ilgiyi görmemesi –
genelleme yapmayalım ama- bir gu-
rup işçinin 3T (toz-ter-talaş) içeren 
işler yerine hizmetler sektöründe 
daha rahat işlerde çalışmayı veya 
işsiz kalmayı tercih ettikleri inti-
baını doğurmaktadır. Bu durumun 
sanayide ücretlerin ve çalışma ko-
şullarının tatmin edici olmamasın-
dan kaynaklanabileceği gibi, artan 
sosyal yardımların bir tür ‘tembellik 
kültürü’ yaratmasından veya ülke-
mizde hâlâ aile içi dayanışmanın 
kuvvetli olmasından da kaynaklan-
dığı düşünülebilir. Gündelik işgücü 
piyasası verilerini analiz etmenin 
ötesinde bu konuda araştırmalar 
yapılması ve politikalar üretilmesini 
önemli görmekteyiz.

Türkiye’de 
yadsınamayacak 
bir işsizlik problem 
olmakla beraber 
aynı zamanda 
önemli ölçüde iş 
beğenmeme gerçeği 
de söz konusudur. Bu 
konuda araştırmalar 
yapılması ve politikalar 
üretilmesini önemli 
görmekteyiz
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Bir milleti yaşatan ve var eden, 
onun varlığını ve devamını sağlayan, 
millet olma bilincini, bir millete ait 
olma duygusunu pekiştiren, birey-
leri birbirine yaklaştıran, araların-
da birlik beraberlik yaratan temel 
bir unsur ve yaşayan toplumsal bir 
varlık olarak dil, milletler için çok 
önemlidir. Öyle ki milletin varlığı ve 
sürekliliği,dilinin varlığı ve süreklili-
ğiyle doğru orantılıdır. Ünlü Fransız 
düşünür Albert Camus’nün dediği 
gibi; “dilimiz ana vatanımızdır, dili-
miz işgal edilmişse ana vatanımız 
işgal edilmiş demektir.”

İnsanın geçmişini, bugününü ve ge-
leceğini yönlendirmesi, kimliğini 
kazanması ve gelecek kuşaklara 
kültürel birikimini aktarması dili ile 
olasıdır. Bu anlamda dil, hem bireye, 
hem topluma hizmet eder. Millet 
olmanın birinci koşulu ise aynı dili 
konuşmaktan geçer.

Türk dili türk 
milletinin kalbidir

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk bu konuda şöyle bir tespitte 
bulunmuştur: “Türkiye Cumhuriye-
tini kuran; Türk halkı, Türk milletidir. 

Türk milleti demek, Türk dili demek-
tir. Türk dili Türk milleti için kutsal 
bir hazinedir. Çünkü Türk milleti, ge-
çirdiği nihayetsiz felâketler içinde 
ahlâkının, ananelerinin, hatıraları-
nın, menfaatlerinin, kısacası, bugün 
kendi milliyetini yapan her şeyinin 
dili sayesinde muhafaza olunduğu-
nu görüyor.  Türk dili, Türk milleti-
nin kalbidir, zihnidir.” Yani ana dilini 
korumak ve ona sahip çıkmak bir 
milleti ebedi kılacak en önemli ko-
şuldur. Bağımsızlığını kaybetse de 
koruduğu diliyle tarih sahnesinde 
her zaman yerini alma şansına sahip 
olacaktır. Tarih bunun örnekleriyle 
doludur. Ancak dilini kaybeden mil-
letlerin tarih sahnesinden silindik-
leri de bilinmektedir.

Dilimizi diri 
tutacağımız alanlar

Bir milletin dili bozulursa kültürün-
de sıkıntılar ortaya çıkar. Düşünce, 
sanat ve edebiyat alanlarında çö-
küntü başlar. Dil asıl işlevini (insan-
lar arasında anlaşma aracı olma) ye-
rine getiremez. Kitleler birbirlerini 
anlayamaz hâle gelir ve yavaş yavaş 
kopmalar başlar. Bu gerçek, tecrü-
beyle sabit olduğu için bir milleti 
içten yıkma yönteminde işe önce 
dilden başlanır. Yeni neslin kültürel 
değerleri öğrenmemesi ve birey-
lerin, kuşakların birbiriyle sağlıklı 
iletişim kurmalarını engellemek için 
ne gerekiyorsa yapılır. Bu yüzden 
dil üzerinde oynanan oyunlara karşı 
her zaman uyanık olmak gerekir. 

Kendi dilimizi diri tutup yaşatacağı-
mız, kültürümüzü aktaracağımız en 
önemli alanlar şunlardır:

♦ Mahalle ve sokak isimleri 
♦ İş yerleri ve bina adlandırmaları
♦ Kitle iletişim araçlarındaki  
 yayınların adları ve içerikleri
♦ Dizi filmler ve belgeseller…..
♦ Kitap kahramanları

Bunlarda meydana gelen değişim-
ler doğrudan dilimizi ve kültürümü-
zü de etkilemektedir. Bir milletin 
ruhu, karakteri, kimliği, anlayışı, 
duruşu, değerleri çoğunlukla sanat-
kârların ortaya koydukları eserlere 
yansıdığından bu yönüyle de dil, 
sosyal yapının ve kültürün aynası 
durumundadır. Dolayısıyla bu eser-
lerin dikkatle incelenmesi o milletin 
karakteri hakkında sağlam ipuçları 
verecektir. Gelişmiş ülkelerin ken-
di kültürlerini ve başka kültürleri 
öğrenmek için araştırmalar yaptır-
malarını, bunlar için bütçelerinden 
önemli paylar ayırmalarını yabana 
atmamak lâzımdır. 

Her milletin kendine göre birtakım 
kültür özellikleri olduğu gibi millet-
lerin zayıf ve güçlü olduğu yönler 
de vardır. Kültür araştırmalarıyla 

Prof. Dr. Medine Sivri 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Dil, Kimlik, Öteki ve
Kültür Emperyalizmi

Dil, hem bireye, hem topluma hizmet eder. 
Millet olmanın birinci koşulu ise aynı dili 

konuşmaktan geçer

Albert Camus’nün 
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ana vatanımızdır, 
dilimiz işgal edilmişse 
ana vatanımız işgal 
edilmiş demektir.”
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bunların tespiti mümkündür. İzlene-
cek politikaların belirlenmesine bu 
araştırmalardan elde edilen veriler 
ışık tutmaktadır. Sömürgeci ülke-
ler günümüzde stratejik araştırma 
enstitüleri adı altında dünyanın 
dört bir tarafında yaptıkları araş-
tırmalarda o ülkenin veya bölgenin 
etnik yapısını, özellikle de yerel 
dilleri gündeme getirmektedirler. 
Tarihte ve günümüzde bunun pek 
çok örneğini görmek mümkündür. 
Özetlemek gerekirse dil, milletin 
manevî gücünün aynasıdır. Bir mille-
tin kültürel değerlerini oluşturan ve 
o milleti ayakta tutan; edebiyatı, sa-
natı, bilim ve tekniği, dünya görüşü, 
ahlâk anlayışı, müziği… Geçmişten 
günümüze ancak dil sayesinde ak-
tarılmaktadır. Dolayısıyla dilin ko-
runmasıyla millî varlığın korunması-
nı aynı seviyede algılamak gerekir.

Dil dünyayı resmeder
Dil bilimi ile felsefeyi birleştiren 
ünlü Avusturyalı düşünür Ludwig 
Wittgenstein (1889-1951), “dilimin 
sınırları dünyamın sınırlarıdır” der-
ken insanın ancak geliştirebildiği 
dili kadar olabileceğine işaret eder. 
Dil dünyayı resmeder, “Bir dil bir in-
san, iki dil iki insan” söylemi de çok 
dil bilmenin önemine vurgu yapar. 
Dil, bir millet için en önemli unsur-
lardan biridir. 

Dil bizi biz yapar
Konuştuğumuz dil, tıpkı içine doğ-
duğumuz kültür gibi bize ait ve bize 
özgüdür. Bizi biz yapan, kimliğimizi 
oluşturan ve tanımlayan, “öteki”n-
den ayıran biricik özgüllüğümüzdür. 
Dil de aynen kültür gibi canlı, devin-
gen, sürekli evrilerek değişen ve 
dönüşen bir şeydir. İçinde yaşadığı 
evreni sürekli değiştiren, dönüştü-
ren ve kendine uygun hale getiren 
insan, bir yandan doğaya hükme-
derken diğer yandan da kendi yapıp 
ettikleriyle kendine has bir düzen 
yaratır. Yaratılan bu düzen içerisin-
de, dil, kimlik ve kültür topluluklara 
ait bir değerdir, uzun soluklu pay-
laşımların bir sonucudur, bizi biz 
yapandır, bu nedenle bu değerlere 
çok sıkı sahip çıkılmalı ve korunma-
lıdır. Gittikçe küreselleşen dünyada, 

baskın dil ve kültürlerin karşısında 
yerel dil ve kültürlerin korunması da 
bir zorunluluktur. 

Dil kültürü yansıtan aynadır
Doğan Günay, Kültürbilime Giriş 
Dil, Kültür ve Ötesi adlı yapıtında 
dil ile kültür arasında sıkı bir ilişki 
olduğundan bahseder. Bu karşılıklı 
dil-kültür ilişkisinin tarihin birçok 
döneminde etkileşim, benzerlik, 
farklılık, etkileme ve karşıtlık gibi 
kavramlardan hareketle irdelen-
diğini belirtir. Bu ilişkiyi ele alan 
bilim dalları arasında budunbilimi, 
dilbilimsel toplumbilimi, kültürel 
ve yapısal insanbilimi saymaktadır. 
Kültürün değişmesi bir bakıma di-
lin de değişmesini kaçınılmaz kılar. 
Yani bir bakıma kullanılan dil kültü-
rü yansıtan bir aynadır adeta. Dil ile 
kültür değişimi aynı anda olursa bu 
ikili yapı toplumda büyük sorunlar 
çıkarmaz ancak kişi için bu durum 
bir travma nedenidir. Her dilin söy-
lem olanakları kendine hastır. Dil-
lerde zaman, kip ve görünüş önceli-
ği farklı olabilmektedir. Bu nedenle, 
her dil, yarattığı dilsel evren yoluyla 
ilgili toplumun kültürel ve düşünsel 
evreninin de oluşmasını sağlar. Bir 
dil için fiilin sürüp sürmediği önem-
li iken bir başka dil için fiil zamanı 
daha önemli olabilmektedir. Bir dili 
konuşan toplumun dilinden hare-
ketle o toplumun düşünce biçimi ve 
kültürü hakkında bazı bilgiler edin-
mek mümkündür. Dilin kültür ile iliş-
kisini dilin düşünce ile ilişkisinden 
ayırmak zordur. Düşünce, dili etki-
leyip ondan etkilendiği gibi kültürü 
de etkiler. Yani, bunların arasındaki 
ilişki iç içe geçmiş kaynaşmış bir 

ilişkidir. Birbirini tamamlayan var-
lıklar olarak dil ve kültür, birbirine 
gereksinim duyan iki kavram olarak 
görülür. Özellikle iletişim aracı du-
rumundaki dil, kültürün anlatım ve 
olaylara yaklaşım biçimi, kimliğin 
bir aracı ve sağlayıcısıdır (Günay, 
2016: 49-58).

Kelimelerle düşünür 
kelimelerle hissederiz

Dilimiz varoluşumuzun resmedil-
mesidir. Harcını da kelimeler oluş-
turur. Kendimize has bir evreni bu-
nunla kurar ve her şeyimizi bu 
evrene koyarız; geçmiş, şimdi ve 
gelecek bu kelimelerle görünür kılı-
nır. Kelimelerle düşünür, kelimelerle 
hisseder, kelimelerle eğitilir, keli-
melerle yaratırız. Diğer yandan da 
inançlarımızı, düşündüklerimizi ve 
yapmak istediklerimizi kelimelerle 
somutlaştırırız. İnsanın soyutlama 
yeteneğinin bir sonucu olan kelime-
ler varoluşumuzun taşındığı ve sak-
landığı işaretlerdir. Kullandığımız 
kelimelerle varlığımıza izler bırakı-

Dil dünyayı resmeder, 
“Bir dil bir insan, iki 
dil iki insan” söylemi 
de çok dil bilmenin 
önemine vurgu yapar. 
Dil, bir millet için en 
önemli unsurlardan 
biridir. Dil, tıpkı içine 
doğduğumuz kültür 
gibi bize ait ve bize 
özgüdür
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rız. Kültürel kodlarımız ve anlam ha-
ritalarımız kullandığımız kelimeler-
le ortaya çıkar. İnsan hangi evrenin 
içindeyse o evrene uygun bir dil sis-
temi kullanır. Dil toplumlara özgü-
dür, canlıdır, sürekli değişir, değişti-
rir ve dönüştürür. Bir yönüyle 
yaşadığımız gerçeklik dili şekillen-
dirirken bir yönüyle de dil yaşadığı-
mız gerçekliği şekillendirir. Bu an-
lamda kullandığımız dil ve dil 
içindeki kavramlar hayatımızı sınır-
landırabilir veya genişletebilir. 

Dil sadece anlam iletmez
Düşünürler her zaman dil üzerine 
fikirler üretmişlerdir. Bu anlamda, 
Martin Heidegger dile daha derin 
bir perspektiften bakar. Ona göre 
‘dil, insanın evidir’. İnsan dil içinde 
nefes alıp verir. Dil içinde yaşamı-
na devam eder ve dil içinde ölür. 
Dilin amacı sadece anlamı iletmek 
değildir. Anlamı iletmekle birlikte 
varoluşumuzu, tasavvurumuzu ve 
hayata bakışımızı da şekillendirir. 
Dil özden, öz kültürden uzaklaş-
tıkça kendine de yabancılaşır. Dil 
anlam arayışının en önemli aracıdır. 
Yaşadığımız modern zamanlarda 
dil ve içindeki kavramlar bir takım 
basit ihtiyaçların giderilmesine, 
bilimsel ve teknolojik çalışmaların 
yürütülmesine yardımcı araçlara 
indirgenmiş durumdadır. Bir millet 
kendi zihniyetini diliyle ve dil için-
deki kavramlarıyla inşa eder. Ve 

başka milletlerle olan ilişkisinde 
kültürel güçlülüğü veya zayıflığı-
nı dille gösterir. Dile verilen emek 
doğrultusunda var olmanın sınırları 
genişler. Tüm bu nedenlerden ötürü 
bir toplumun diline sahip çıkması 
ve yozlaşmasına yönelik tedbirler 
alması kaçınılmazdır.

Dil dünyayı resmeder
Yine Nevzat Özkan’a göre, diller 
arası ilişkilerde dil dışı etkiler kadar 
dile bağlı etkiler de önemli bir yere 
sahiptir. Dile bağlı etkilerin bir bö-
lümü başlangıçta dil dışı gibi görün-
se de zaman içinde dile dayalı bir 
sebep ön plana çıkmaktadır. Daha 
doğrusu sosyal, siyasi ve kültürel 
kaynaklı etkiler bir süre sonra dilde 
yeni bazı şartları ve ihtiyaçları orta-
ya çıkarmaktadır. 

Türkler 13 alfabe değiştirdi
Türkler tarih sahnesinde yerlerini 
aldıklarından beri günümüze kadar 
yaklaşık 13 alfabe değiştirmişlerdir. 
Türkçe, her dönem çeşitli sosyal, 
siyasi ya da dini değişiklikler ne-
deniyle farklı kültürlerin ve dillerin 
etkisi altına girmiştir. Çince, Sans-
kritçe, Rusça, Sodgca, Tibetçe, 
Toharca, İtalyanca, Arapça, Farsça, 
Fransızca, Almanca, Yunanca, Bul-
garca, Sırpça, İspanyolca ve II. Dün-
ya savaşından sonra da özellikle 
İngilizce etkisi altına giren Türkçe 
gittikçe özünden uzaklaşmaktadır. 
Türkçenin sözdizimi ve mantık sis-
temi, önce Farsçadan daha sonra da 
batı dillerinden alınan yapılarla pek 
çok bakımdan ters yüz edilmiştir. 
Son dönemlerde özellikle İngilizce-
den yapılan bu tür aktarmalar tabe-
lalara kadar yayılmıştır. Dublaj Türk-
çesi denilen film ve dizi metinlerinin 
tercümesine dayalı söz ve ifadeler 
neredeyse başlı başına yeni bir dil 
yaratmıştır. Son dönemdeki anlam 
düzeyindeki aktarmaların büyük 
bir bölümü kelime düzeyindeki 
ödünçlemenin önüne geçmek için 
gerçekleştirilmiştir. Ancak bazen 
kelimelerin birebir çevirisi ortaya 
anlaşılır ve oturmuş bir Türkçe ibare 
çıkaramamaktadır. Yazı ve imlaya 
yansıyan yabancı etkiler çok uzun 
bir dönem Arap alfabesi kaynaklı 

iken günümüzde önce özellikle İn-
gilizceden Türk alfabesinde bulun-
mayan bazı özel işaretler ve yazı 
kuralları alınmıştır. Görüldüğü gibi, 
hayatı bir bütün hâlinde ifadelendi-
ren diller, birbirlerinden sadece söz 
varlığı düzeyinde etkilenmemek-
te, kavramları karşılama ve söze 
dönüştürme, hatta sözdizimine 
aktarma konusunda da alış veriş 
yapmaktadırlar. Türkçenin sondan 
eklemeli bir Ural Altay dili olması ve 
Arapça gibi çekimli bir Hami Sami 
diliyle, Farsça ve Fransızca gibi ön 
ek sistemi de bulunan, İngilizce gibi 
eklemeli-çekimli Hint Avrupa dille-
riyle ilişki içinde bulunması bu tür 
etkileşimlerin düzeyini ve çeşitlili-
ğini görünür bir şekilde ortaya koy-
ması bakımından önemlidir. 

Yabancı her kelime 
dil bağını zayıflatır

Dilimize giren her yabancı kelime, 
dilimizde çözülmeye, bozulmaya ve 
yabancılaşmaya zemin hazırlamak-
ta, toplumsal olarak bireyler arasın-
daki bağ ve yakınlığın azalmasına 
neden olmakta ve gerek Türk soylu 
devletlerde gerek Avrupa Birliği 
sınırları içerisinde yaşayan vatan-
daşlarımızla aramızdaki kültür ve 
dil bağını zayıf1atmaktadır. Bugün 
esprilerimiz, iş yeri adlarımız, vurgu 
ve tonlamalarımız, jest ve mimik-
lerimiz, yiyecek, giyecek, mobilya, 
eğlence ve renk kültürüne kadar 
her şeyimizle yabancılaştığımız, 
ithal bir dünyayla karşı karşıyayız. 
Bu durum milli kültürümüzde, kim-
liğimizde derin yaralar açmaktadır. 
Yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız, 
davranışlarımız günden güne farklı-
laşmaktadır. Oysa “Kültürel kimliği-
ni canlı tutmayı başarabilen, kendi 
var oluşuna saygısı olan, bu yüzden 
ürettiklerine kendi dilinden isimler 
koyan, bu yüzden kendi diliyle eği-
tim yapan, kültür üreten bir toplu-
mun dili yok olmaz.” Ülkemizde dil 
kirliliği konusunda Anayasa’daki 
hükümlere aykırı olmamak koşuluy-
la acilen, dil zaptiyeliğine varmayan 
ulusal bir dil politikasına ve sivil 
toplum kuruluşlarının desteklediği 
çeşitli girişimlere ihtiyaç duyul-
maktadır. Ancak önemli olan bunu 

Türkler tarih 
sahnesinde yerlerini 
aldıklarından beri 
günümüze kadar 
yaklaşık 13 alfabe 
değiştirmişlerdir. 
Türkçe, her dönem 
çeşitli sosyal, siyasi ya 
da dini değişiklikler 
nedeniyle farklı 
kültürlerin ve dillerin 
etkisi altına girmiştir
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kimin, nasıl ve ne şekilde yapacağı-
dır. Bu hususta eğitimcilere, dilci-
lere, bilim ve kültür adamlarımıza, 
toplumumuza Türkçe sevgisi, ana 
dili duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı 
kazandırmada önemli sorumluluk-
lar düşmektedir.

Yasada düzenlemeye
ihtiyaç var

“Dil Kirliliğinin Türkçemize Yansıma-
ları” başlıklı yazısında Salim Küçük, 
dilde kirliliği ve başka dillerin isti-
lasını önleme adına çok önemli iki 
yasal dayanağa dikkat çekmekte-
dir. Buna göre: “1930’lardan 1980’e 
kadar yürürlükte olan 5237 Sayılı 
Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. 
maddesi şöyle bir hüküm içeri-
yordu: Dükkânlarla ticari ve sınaî 
müesseselerin ve serbest meslek 
erbabının çalıştıkları yerlerin kapı-
larına sahiplerinin ad ve soyadları 
ile müesseselerinin ad ve soyadları 
ile müesseseleri veya ilgili şahısla-
rın işini gösteren Türkçe bir levha 
asmak mecburidir. Bu levhalara şa-
yet Türkçeden gayri dil veya yazı ile 
yazılmak istenirse bunların geniş-
liği ve puntoları Türkçenin yarısını 
geçemez ve Türkçenin altına yazılır. 
Levhaların Türkçeden başka bir dil 
ve yazı ile yazılmış kısımları için de 
iki kat vergi alınır.” Ancak bu kanu-
nun yerine geçen 26.5.1981 tarih ve 
2464 Sayılı Kanun’da böyle bir hük-
me yer verilmemiştir. Dolayısıyla 
yasal bir boşluk oluşmuş ve durum 
İngilizce ve Fransızca kelimelerin 
lehine dönmüştür. Bu nedenle Bele-
diyeler Yasası’nda yeni bir düzenle-
meye ihtiyaç olduğu ortadadır. 

1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı 

Türk Harfl eri’nin Kabul ve Tatbiki 
Hakkında Kanun’un 2’nci maddesine 
göre: “Devletin bütün daire ve mü-
esseselerinde ve bilcümle şirket, 
cemiyet ve hususi müesseselerde 
Türk Harfl eri’yle yazılmış olan ya-
zıların kabulü ve muameleye ko-
nulması mecburidir. Aynı kanunun 
4. maddesi ise “1928 senesi kanun-ı 
evvelinin iptidasından itibaren, 
hususi veya resmi levha, tabela, 
ilan, reklam ve sinema yazıları ile 
kezalik risale ve mecmuaların Türk 
harfl eriyle yazılması mecburidir.” 
hükmünü içermektedir.

Dili kirleten altı neden
Salim Küçük birkaç başlık altında 
topladığı dili kirleten belli başlı ne-
denleri şöyle sıralar:

♦ Ürün ve işyeri adlarında yabancı
 kelime kullanımı,

♦ Kullanım kılavuzlarında yabancı 
 kelime kullanımı,

♦ Türkçe sözdizimine aykırı  
 kullanımlar,

♦ Türkçe kısaltmaların İngilizce  
 seslendirilmesi,

♦ Türkçe terimler yerine yabancı  
 terimlerin kullanılması,

♦ Renk isimlerinde yabancılaşma.

Yine Salim Küçük’e göre; dilimize 
giren her yabancı kelime, dilimizde 
çözülmeye, bozulmaya ve yaban-
cılaşmaya zemin hazırlamakta, 
toplumsal olarak bireyler arasın-
daki bağ ve yakınlığın azalmasına 
neden olmakta ve gerek Türk soylu 
devletlerde gerek Avrupa Birliği 
sınırları içerisinde yaşayan vatan-

daşlarımızla “aramızdaki kültür ve 
dil bağını” zayıf1atmaktadır. Bugün 
esprilerimiz, iş yeri adlarımız, vurgu 
ve tonlamalarımız, jest ve mimik-
lerimiz, yiyecek, giyecek, mobilya, 
eğlence ve renk kültürüne kadar 
her şeyimizle yabancılaştığımız, 
ithal bir dünyayla karşı karşıyayız. 
Bu durum milli kültürümüzde, kim-
liğimizde derin yaralar açmakta-
dır. Yaşam tarzımız, alışkanlıkları-
mız, davranışlarımız günden güne 
farklılaşmaktadır. Oysa “Kültürel 
kimliğini canlı tutmayı başarabi-
len, kendi var oluşuna özgüveni ve 
saygısı olan, bu yüzden ürett ikleri-
ne kendi dilinden isimler koyan, bu 
yüzden kendi diliyle eğitim yapan, 
kültür üreten bir toplumun dili yok 
olmaz.” Ülkemizde dil kirliliği ko-
nusunda Anayasa’daki hükümlere 
aykırı olmamak koşuluyla acilen, 
dil zaptiyeliğine varmayan ulusal 
bir dil politikasına ve sivil toplum 
kuruluşlarının desteklediği çeşitli 
girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ancak önemli olan bunu kimin, nasıl 
ve ne şekilde yapacağıdır. Bu husus-
ta eğitimcilere, dilcilere, bilim ve 
kültür adamlarımıza, toplumumuza 
Türkçe sevgisi, ana dili duygusu, dil 
bilinci ve duyarlılığı kazandırmada 
önemli sorumluluklar düşmektedir.

Öyleyse bugünden tezi yok elbirli-
ğiyle herkes kendi şehrinden baş-
lamak üzere Türkçe kullanmaya 
özendirilmeli ve teşvik edilmelidir. 
Bu anlamda Eskişehir için de Türk-
çe kullanımı açısından şehirde bir 
bilimsel çalışma yapmakla işe baş-
lanmalıdır. Yozlaşma oranı ortaya 
çıkartıldıktan sonra soruna çözüm 
aranmalıdır. 

Diller arası etkileşim kaçınılmaz
Nevzat Özkan’ın, “Türkçedeki Yabancı Unsurları Tasnif Denemesi” adlı makalesine göre, insanlık tarihi bo-
yunca elbett e bütün diller birbirini etkilemiş ve diller arasında karşılıklı alışverişler yaşanmıştır. Diller arası 
bu karşılıklı etkileşim kaçınılmazdır. Dünyanın yaşayan ve yaygın en eski dillerinden biri olan Türkçe de, diller 
arası etkileşime yol açan bu sosyal, siyasal ve kültürel dil dışı ve dile bağlı etkilerden nasibini almıştır. Dil dışı 
etkiler arasında din ve uygarlık gibi ortak paylaşım alanları, komşuluk ilişkileri, göçler ve savaşlar gibi kitle ha-
reketleri, eğitim, bilgi, kültür ve teknoloji alış verişi gibi ihtiyaca dayalı ilişkiler, ticaret ve turizm gibi ekonomik 
kaynaklı bağlantılar, müzik, spor gibi popüler eğlence alanları, ilgi, merak, özenti gibi psikolojik sebepler önde 
gelmektedir. Son yıllarda iletişim kanallarının çoğalması ve yaygınlaşması da diller arasında karşılıklı etkile-
şimi kolaylaştırıcı ve bir yabancı unsurun bir başka dilde kısa sürede yayılmasını ve benimsenmesini sağlayıcı 
rol oynamaktadır.
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Eskişehir Ticaret Odası 36. Mes-
lek Komitesi olarak odamız 
dergisinin bu sayısına konuk 

olduk. Komitemiz üyeleri öncelikle 
Türkiye ve Eskişehir ekonomisine, 
sanayine destek imalatçı işletme-
lerden ve ağırlıklı olarak KOBİ’lerden 
oluşmaktadır. 

Günümüz şartlarında üretmek ger-
çekten çok üstün bir fedakarlık, emek 
ve ciddiyet isteyen bir konu. Ülkemi-
zin geçtiği sıkıntılı döneme, huzursuz-
luk, olumsuzluk ve sıkıntılara rağmen 
diğer tüm üretici işletmeler gibi üye-
leriz de ciddi bir gayret göstermekte-
dir. Ekonomimize katma değeri yük-
sek ürünler kazandırmak, ülke olarak 
dışa bağımlılığımızı azaltmak ve yanı 
sıra işletmelerimizin devamlılığını 
sağlamak için var gücüyle mücadele 
etmekteyiz.

Günümüz şartları hepimizce malum-
dur. Devletimiz içeride ve dışarıda 

ülkemizin bekası için tüm düşman 
odaklara karşı var gücüyle mücadele 
vermektedir. Bütün bu olumsuzlukla-
ra rağmen komite üyelerimiz ağlayıp 
dövünmek yerine daha bir hırs ve 
azimle devletimize halkımıza destek 
amacıyla üretmek, istihdam yarat-
mak, katma değer oluşturmak için 
çalışmalarına devam etmektedir.

Lakin burada bize bir söz hakkı ve-
rilmişken sıkıntılarımızı problem-
lerimizi beklentilerimizi de yetkili 
ve büyüklerimize birde bizim bakış 
açımızla aktarmakta fayda olacağını 
düşünüyorum.

Güncel en büyük sorunumuz döviz 
meselesi. Üreten yapan her işletme-
nin ağırlıklı olarak yurtdışı hammad-
de/makine teçhizat bağımlılığı oldu-
ğunu kabul etmeliyiz. Umudumuz son 
günlerde döviz fiyatlarında yaşanan 
yükselişin geçici olması ve Türk Li-
rasının dengeyi sağlaması yönünde. 

Sonraki en önemli konu bankaların 
üreten, üretken olan işletmelere ba-
kış açısı. İktisadi koşullarda yaşanan 
hafif bir dalgalanmada bankalar es-
nafa ve sanayiciye yani velinimetleri 
müşterilerine karşı hızla olumsuz 
tutum geliştirmekteler. Çok bilinen 
örneği güzel havalarda şemsiye ve-
rip yağmurlu havada şemsiyeyi geri 
istemektedir. Her ne kadar Başbaka-
nımız, Cumhurbaşkanımız bu konuda 
bankaları uyarsa da, kamu bankaları 
dahi üyelerimizi mağdur etmektedir.

Nitelikli ara 
eleman sorun

Bir diğer derdimiz nitelikli ara eleman 
konusudur. Meslek liselerinin piyasa-
nın ihtiyacı olan ara eleman yetiştir-
me konusunda daha duyarlı olması 
gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim 
ve meslek örgütlerinin işbirliğinin ge-
rekliliğine inanıyorum. 

Netice olarak ne kadar sıkıntı olursa 
olsun bizler tüm gücümüzle üretece-
ğiz, üreteceğiz, üreteceğiz… Ülkemi-
zin geleceği ve halkımızın refahı için 
milli ve yerli üreteceğiz.

Son olarak Eskişehir Ticaret Odası 
üyelerimizin ve Tüm Eskişehir hal-
kımızın yaklaşan yeni yılının hayırlı 
olmasını temenni ediyor, 2017 yılında 
bütün olumsuzlukların unutularak 
mutlu huzurlu sağlıklı ve çok başarılı 
bir şekilde geçmesini diliyoruz.

EN BÜYÜK SORUN 
DÖVİZ SORUNU

Murat Aydın
Komite Başkanı 36. Meslek Komitesi

(Metalden Mamül Ürünler ve Diğer İmalat) 

Üreten her işletmenin yurtdışı 
hammadde ve makina bağımlılığı 

olduğunu kabul etmeliyiz
"

"
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Bölgemizdeki ve dünyadaki glo-
bal gelişmeler ekonomi üzerin-
deki baskısını hissettirmekte ve 

daha çok önleyici politikalar üretme-
mize sebebiyet vermektedir. Dünya-
daki birçok krizden en az zararla kur-
tulmayı başarmış olsak da dünyadaki 
istikrar dengelerinin bozulduğu gayet 
aşikar bir durumdur. Özellikle inşaat 
ve ona bağlı sektörlerde makro den-
gelerin dışında mikro bazı yerel sorun-
larla da karşı karşıyadır. Demir-çelik 
ürünlerin döviz ve dünyadaki talepleri 
yüzünden artışa geçmesi, bunun ya-
nında dövize endeksli birçok üründe 
artış göstermesi şüphesiz üretim 
maliyetlerinin artışına sebebiyet 
vermektedir. Bunun üzerine talepteki 
daralma ve finans sektörünün tedbir-
ci, kısıtlı kredi politikalarına başvur-
ması, maalesef inmeyen faiz oranları 
sektörümüzdeki en büyük engeller 
olarak durmaktadır. 

Sektörümüzü ilgilendiren diğer bü-
yük sıkıntı ise sık sık değişen mev-
zuatlar AB uyum yasaları içerisinde 
sektörü ilgilendiren kalemlerin alt 
yapı eksikliği olmasına rağmen he-
men geçilmesi, belediye imar mev-
zuatının sık sık değişmesi ve kalifiye 
eleman eksikliğinden kaynaklanan 
imar ve iskan sorunları sektörü cid-
di anlamda sıkıntıya sokmaktadır. 
Bürokratik kriz ekonominin önüne 
geçmektedir.

Bütün bunlara rağmen talep-üretim 
dengesi halen çok büyük açık ver-
meden yoluna devam etmektedir. 
İnşaat sektörü beraberinde 
birçok sektöre destek 
vermeye devam et-
mektedir. Bura-
da bize düşen 
en büyük pay 
ise yatırım-
larımızı öz 
sermayemi-
ze göre ayar-
layabilmek ve 
fazla finansa 
ihtiyaç duyma-

dan minimize etmektir. Devir çok 
kredi kullanma devri değildir. Karlı-
lıklarımızı yeniden gözden geçirme 

ve ihtiyaca göre üretim yapma 
devridir. Unutmayalım 

ki dünya çok şeylere 
gebedir, gene de 

unutmayalım ki 
krizleri kâra dö-
nüştürebilmek 
bir birikim ve 
beceri ise bu da 
yıllarca bunu ba-

şarmış bir millet 
olarak bizde mev-

cuttur.

FAİZ ORANLARI 
BÜYÜK ENGEL

Murat Özcan
Meclis Üyesi 10. Meslek Komitesi 

(İnşaat Malzemeleri Ticareti) 

İnmeyen faiz oranları 
sektörümüzdeki büyük engellerden 

biri olarak duruyor
"

"

İmar ve iskan 
sorunları inşaat 
sektörünü ciddi 

anlamda sıkıntıya 
sokuyor
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B akılan Balkanlı Kuruyemiş adı 
ile firmamız ile 1979’dan beri 
kuruyemiş sektöründe faali-

yet göstermekteyiz. Uzun zamandır 
bu alanda faaliyet göstermemiz do-
layısıyla sektörün sorunlarını çok iyi 
bilmekteyiz. Kuruyemiş sektöründe 
karşılaştığımız öncelikli sorunlardan 
birisi gerek mevsim şartları gerekse 
bazı nedenlerden dolayı nitelikli ürü-
ne ulaşma zorluğudur. Kuruyemiş, 
toprak mahsulü bir ürün olduğu için 
hem doğadan hem işçilikten hem de 
yetiştiriciden kaynaklı birçok sorun 
doğurabilmektedir. Böyle bir tablo-
da ise ekonomik sorunlar ve reka-
bet koşullarının zorlaşması sektörü 
olumsuz etkilemektedir.
Öte yandan yağışların düzensizliği, 
kuraklık, don vb. gibi hava şartların-
dan meydana gelen sorunlar, elde 
edilecek mahsulü oldukça olumsuz 
etkileyebilmektedir. Bu nedenle 
hem kaliteli ürüne ulaşmak zorlaşır 

hem de bir sonraki hasat dönemini 
beklemek durumunda kalınabilir. 
Yetiştiricilerin hava koşullarını he-
saba katmaması, teknolojiyi ve bu 
alandaki yenilikleri takip etmemesi 
de kaliteli ürün bulmamızı olumsuz 
etkilemektedir. Bu nedenle kuru-
yemiş sektöründeki yetiştiricilerin 
eğitilmesi ve planlı üretim yapabil-
mesi sektöre çok önemli bir katkı 
sağlayacaktır. 
Ayrıca tarım ülkesi olmamıza rağ-
men ne yazık ki ceviz ve badem gibi 
ürünleri dış ülkelerden ithal etmemiz 
ve alınan ürünlerin dövize endeksli 
olması nedeniyle de sektörde so-
runlar yaşanmaktadır. Dış piyasa-
dan alınan ürünlerin hem maliyetinin 
yüksek olması hem de nakliye bedel-
leri fiyatlara yansımaktadır. Fiyatla-
rın düşük tutulması nedeniyle de kâr 
marjı çok fazla düşmekte, bu sefer 
de sektörde faaliyet gösteren firma-
lar düşük marjla satış yapmaktadır. 

Kaliteli ürün satanlar 
olumsuz etkileniyor

Elde edilen mahsulün zaman zaman 
talep edilenden fazla veya kalitesi-
nin olması gerekenden düşük olması, 
tüketicinin kaliteli ürünü ayırt ede-
memesi, kaliteli ürün satmaya çalı-
şan ve dürüst olan firmaları olumsuz 
yönde etkilemektedir.

Ancak bütün bu olumsuzluklara 
rağmen son yıllarda kuruyemiş sek-
törüne yönelik önemli ve olumlu ge-
lişmelerin de olduğunu söylememiz 
mümkündür. Özellikle televizyonlar-
da, sosyal medyada ve yazılı basında 
kuruyemişin faydalarına yönelik ya-
pılan yayınlar sektörümüzü pozitif 
olarak etkiledi. Ayrıca kuruyemişin 
gıda dışında kişisel bakım ürünü ola-
rak da kullanımının artması sektörü-
müze olumlu olarak yansıdı. 

Üretici firmalarla 
biraraya geliyoruz

Eskişehir Ticaret Odası olarak ilgili 
meslek komitemizce sektöre dahil 
tüm üyelerimizle bir araya gelerek, 
sorunları görüşmekte ve odamızın 
katkılarıyla eğitimler düzenlemek-
teyiz. Sorunların çözümü için çiftçi-
lerimizle ve üretici firmalarımızla bir 
araya gelmekteyiz. Ayrıca Tarım ve 
Ziraat odalarından bilgi alarak araş-
tırma ve AR-GE çalışmalarımız de-
vam ediyoruz.

KURUYEMİŞİN KÂR 
MARJI DÜŞÜK

Nuri Bakılan
Komite Başkanı 11. Meslek Komitesi

(Tarım Ürünleri İmalat ve Ticareti) 

Üreten her işletmenin yurtdışı 
hammadde ve makina bağımlılığı 

olduğunu kabul etmeliyiz
"

"
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Eskişehir’in tarihine bir baktığımız-
da her zaman çalışan ve üreten bir 
şehir olduğunu görürüz.

Hani bazı kentler için “tam emekli 
şehri” denir ya, Eskişehir için böyle 
bir yakıştırma hiçbir zaman yapıl-
mamıştır.

Hep çalışmış, hep de üretmiştir.

Bunun en somut örneklerinden biri 
şimdiki adıyla TÜLOMSAŞ’tır.

Cer atölyelerinden başlayıp bugün-
lere gelmiştir.

Cumhuriyet’in ilanından sonra ise 
Şeker Fabrikası, Basma Fabrikası, 
Hava İkmal Bakım Merkezi Eskişe-
hir’in çalışan bir kent olduğunun en 
önemli kanıtlarıdır.

O dönemlerde hemen her evde bir 
ya da daha fazla Şeker Fabrikalı, de-
miryolcu, basmacı çalışanları gör-
mek mümkündür.

Bir kanıt da yüz yılı aşkın tarihiyle 
Eskişehir Ticaret Odası’dır.

***

Çalışmak ve üretmek için eğitime de 
ihtiyaç vardır.

Eskişehir’in meslek okulları geçmiş-
te ara elemen ihtiyacını hep karşıla-
dı.

Bir ara meslek liselerine olan ilgi 
azalınca doğal olarak, ara eleman 
ihtiyacı da hissedilmeye başlandı.

Bu sıkıntıyı da Eskişehir kendi dina-
mikleriyle çözmeye çalıştı.

Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nın 
eğitime olan katkılarıyla, yakın ta-
rihte de destekleyerek açtıkları 
okullarla bu sorunu aşmaya çalıştı.

Eskişehir’in sanayisi ve ticari hayatı 
giderek büyümeye devam ediyor.

***
Eskişehir son yıllardaki gelişimiyle 
bir cazibe merkezi olma yolunda 
hızla ilerliyor.

Artık günümüzde çalışmanın ve 
üretmenin karşılığı ihracat olarak 
görülüyor.

Eskişehir şu anda ulaştığı 2,3 milyar 
dolarlık ihracatını mutlaka arttır-
mak durumunda.

Peki bu nasıl olacak?

Yıllardır bir türlü gerçekleşmeyen, 
limana ulaşmakla olacak.

Son yıllarda çalışmaları yoğunlaşan 
Eskişehir-Bursa demiryolu hattının 
tamamlanmasıyla Eskişehir limana 
ulaşacak, bu da Eskişehir’in ihracatı-
nı önemli ölçüde etkileyecektir.

İhracatı geliştirmenin önemli bir 
yolu da, gidip, gezip görmektir.

Ticaret Odası, bu imkanı üyelerine 
sunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dı-
şındaki fuarlara giden Oda üyeleri 
ufuklarını genişletip, ikili bağlantılar 
yapmaktadır.

Ayrıca ETO’nun gerek Oda bünye-
sinde, gerekse üyenin ayağına gide-
rek yaptığı eğitim çalışmalarının da 
ticari hayatın gelişmesinde önemli 
rolü olacaktır.

***
ETO’nun 100 yılı aşan geçmişinde 
yaptığı önemli çalışmaların yanı sıra 
Fuar ve Kongre Merkezi’nin temelini 
atması ve kısa sürede de tamamla-
nacak olması Eskişehir’e yapılan en 
iyi hizmetlerden birisi olacak kala-
caktır.

Kadın Girişimciler, kentin ticari ha-
yatının gelişiminde önemli rol üs-
telenecek ve katkı sunacaklardır. 
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Ticaret Odası Başkanı Metin Güler 
ve yönetiminin yaptığı bu başarı-
lı çalışmaların devamını dilerken, 
geçmişte hizmeti geçen tüm baş-
kanlardan hayatta olanlara esenlik, 
aramızdan ayrılanlara da Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Bülent Özyazıcı
Gazeteci-Yazar

Eskişehir son yıllardaki gelişimiyle bir cazibe 
merkezi olma yolunda hızla ilerliyor

Çalışmak ve üretmek

ETO’nun gerek 
Oda bünyesinde, 
gerekse üyenin 
ayağına giderek 
yaptığı eğitim 
çalışmalarının 

da ticari hayatın 
gelişmesinde önemli 

rolü olacaktır
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Atİlla Atar
ETOSANAT GALERİSİ’NDE
E TOSANAT 2016-2017 döneminin 

ilk resim sergisini sanatseverlerle 
buluşturdu. Türkiye’de baskı resim 

denilince akla ilk gelen sanatçılardan biri 
olan Atilla Atar’ın “DÖNÜŞÜM 2” isimli 
litografi sergisi ETOSANAT Galerisi’nde 
açıldı. Serginin açılış törenine Eskişehir 
Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Gü-
ler, yönetim kurulu ve meclis divanı ile 
çok sayıda sanatsever katıldı. Törende 
konuşan ETO Başkanı Metin Güler, hem 
sanatçı kimliği hem de akademisyen yö-
nüyle çok önemli başarılara imza atan 
Atilla Atar gibi bir ustayı Eskişehirli sa-
natseverlerle buluşturmaktan mutluluk 
duyduklarını söyledi. Atilla Atar’ın “DÖ-
NÜŞÜM 2” isimli baskı resim sergisi 2 
Aralık 2016 tarihine kadar resim tutkun-
larını ağırladı.

ATİLLA ATAR KİMDİR?
1944 yılında Vakfıkebir’de doğdu. 1962 yılında Edirne Erkek İlköğretmen Okulundan, 
1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Paris 
Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts’da Baskıresim Dalı’nda uzmanlık eğitimi 
gördü. 1986’da İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik derecesi aldı. 
İzmir Buca Eğitim Enstitüsü'nde, Anadolu Üniversitesi’nde çalıştı. Anadolu Üniver-
sitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü, 
Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürlüğü yaptı. Ülkemizin ilk Baskı Sanatları Bölümünü 
kurdu. Biri yurtdışında olmak üzere 29 kişisel sergi açtı, 16 ödül aldı. Ulusal ve ulusla-
rarası çok sayıda sanatsal etkinliğe katılan sanatçının yurtiçi ve yurtdışındaki koleksi-
yonlarda eserleri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yap-
mıştır. Eskişehir’de yaşayan sanatçı, sanatsal çalışmalarını atölyesinde sürdürmekte 
ve İzmir Yaşar Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

ETOSANAT 

YENI‘ DÖNEMI‘N 

I‘LK RESI‘M 

SERGI‘SI‘NI‘ 

AÇTI. 

DÖNÜS‚ÜM 2 

SERGI‘SI‘NE 

YOĜUN I‘LGI‘ 

GÖSTERI‘LDI‘

Baskıresim sergisi

'Dönüşüm 2'



ATASAY ESPARK AVM
Tel: (0222) 333 04 00

ATASAY ESKİŞEHİR MERKEZ
Tel: (0222) 233 88 46

SATIŞ NOKTALARI
Köprübaşı Cad. Altınsaray İşhanı No:14
Tel: (0222) 234 11 37

Kuyumcular Çarşısı No:1
Tel: (0222) 231 10 51

LOVEVER alkaralar 2016.indd   1 7/18/16   1:45 PM
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TİYATRO İLE KADINA 
ŞİDDETE “DUR” DENİLDİ

E skişehir Ticaret Odası bünyesinde faaliyet-
lerini sürdüren AB Bilgi Merkezi Eskişehir 
Tepebaşı Belediyesi işbirliği ile “Kadınların 

Gücü” isimli modern doğaçlama tiyatro oyununu 
sahneledi. Eskişehir’in sevilen tiyatro grupların-
dan Tiyatro Alegori’nin sergilediği doğaçlama 
tiyatro gösterisi ile kadına yönelik şiddetle mü-
cadele teması işlendi. Özellikle üniversite öğren-
cilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle sahne-
den kadına yönelik şiddete “Dur” mesajı verildi. 
Seyircilerin tiyatro gösterimine aktif katılımına 
imkan sağlayan modern doğaçlama tiyatro gös-
terisi, salonda bulunanları da oyunun bir parçası 
haline getirdi. Bununla birlikte seyircilerin yön-
lendirmeleriyle çeşitli roller oynayan sanatçılar 
izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

TI‘YATRO 

ALEGORI‘’NI‘N 

SERGI‘LEDI‘ĜI‘ 

DOĜAÇLAMA 

TI‘YATRO 

GÖSTERI‘SI‘ I‘LE 

KADINA YÖNELI‘K 

ŞS‚I‘DDETLE 

MÜCADELE TEMASI 

İI‘S‚LENDI‘
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USTA RESSAMLAR 
ETOSANAT GALERİSİ’NDE

R esim sanatının usta isimleri Alp Bartu, Bahattin Oda-
başı, Basri Erdem, Bengisu Yıldırım, Remzi İren, Veli 
Sapaz ve Vural Yıldırım’ın karma resim sergisi ETO-

SANAT Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış 
töreninde konuşan ETO Başkanı Metin Güler, ETOSANAT 

vasıtası ile Türk resim sanatının usta isimlerini, seramik ve 
heykel sanatının önemli sanatçılarını Eskişehirlilerle buluş-
turduklarını belirterek, bu sergide ise birbirinden değerli 
yedi sanatçıyı Eskişehir’de bir araya getirmekten mutluluk 
duyduklarını söyledi. 

karma resim sergisi

Alp Bartu

BA
SR

İ
ER

D
EM
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Arda Genç
ETO Genel Sekreter 
Yardımcısı

Ülkemiz 2016’da ekonomik olarak çal-
kantılı bir süreçten geçti. Önce Rusya 
ile yaşanan uçak krizi turizmi vurdu. 
Rusya’yla varılan politik anlaşmanın 
ardından ise, ABD’de yürütülen Baş-
kanlık seçimi sürecinin tetiklediği 
küresel çalkantı, ülkemizde döviz fi-
yatlarının tetiklenmesine neden oldu. 
Her ne kadar ekonomik veriler bir ön-
ceki yıla göre negatif bir durumu işa-
ret etse de, küresel ekonomik eğilim 
incelendiğinde ülkemiz ekonomisinin 
durumu kontrol altında tuttuğunu 
ifade edebiliriz. Elbett e bu sonuca 
varmamızı sağlayacak en önemli 
nedenlerden biri, kamunun ekonomi 
üzerindeki regülasyon (düzenleme) 
iradesidir. 
8 Aralık tarihinde Başbakan Binali Yıl-
dırım tarafı ndan kararları açıklanan 
Ekonomi Koordinasyon Kurulunda, 
özel sektörü teşvik etmek ekonomi-
nin temel önceliği olarak değerlendi-
rildi. Bu iradenin sonucu olarak, başta 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
olmak üzere tüm kurumlar bu geçiş 
sürecini mümkün olan en az hasarla 
atlatmak için birbiri ardına destek 
kararlarını kamuoyuyla paylaşmaya 
başladılar.
Elbett e bu kararların temelini Eko-
nomi Koordinasyon Kurulunda alınan 
kararlar oluşturuyor. Ekonomi Koordi-
nasyon Kurulu kararlarını özetlemek 
gerekirse, 2017’de yapılacak çalışma-
lar 6 ana başlık altında değerlendiri-
lebilir; 

 1. Piyasanın nakit ihtiyacının karşı-
lanması
 2. Özel sektör yatırımlarının teşvik 
edilmesi
 3. İstihdamın artt ırılması
 4. Bankacılık sektörünün reel sek-
töre desteğini artt ırılması
 5. İhracatın desteklenmesi
 6. Yapısal reformların 2017 için tak-
vimlendirilmesi

Bu başlıklar altında yapılan ça-
lışmalar ise şöyle özetlenebilir;
 1. Piyasanın nakit ihtiyacının karşı-
lanması 
  a. Kredi Garanti Fonu (KGF) tara-
fı ndan uygulanan Hazine destekli ke-
falet kredi hacmi 40 milyardan TL'den 
250 milyar TL'ye çıkarıldı. 
  b. KGF kredilerinde teminat oranı 
ihracat kredilerinde %100, KOBİ'ler 
için %90, ticari kredilerde ise %85 
olarak yeniden düzenlendi. Böylece 
finans sektörünün riski azaltılarak 
özel sektörün kredibilitesi artt ırılmış 
oldu.
 2. Özel sektör yatırımlarının teşvik 
edilmesi
  a. İmalat sanayine yönelik yatırım 
teşviki kapsamındaki projelere ek 
destek vermek için 2017'de yapılan 
imalata yönelik yatırım harcamala-
rında, yatırıma katkı oranı mevcuda 
ek olarak %15 artırıldı. 
  b. Kurumlar vergisi indiriminin 

KOBİ'lere Devlet
“Omuz Veriyor”
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tam olarak uygulanmasına; yani teş-
vikin tamamının diğer kazançlara da 
uygulanmasına imkan tanınmış oldu. 

  c. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde 
KDV iadesi yapılması kararlaştırıldı.

 3. İstihdamın artt ırılması

  a. 2017 İşbaşı Eğitim Programları-
nın (mesleki eğitim ve girişimcilik eği-
tim) güçlendirilmesine karar verildi. 
İEP kapsamında 500 bin vatandaşımı-
zın İŞKUR Aktif İşgücü programından 
yararlanması sağlanacak.

  b. Toplum yararına çalışma prog-
ramında (TYP) 100 bin kişinin istih-
dam edilmesine karar verildi.

  c. Özel sektör işverenlerinin asga-
ri ücret desteğinden yararlanmaları-
nı sağlamak için, 2017 Ocak, Şubat, 
Mart, primlerinin esas prim ödeme 
gün sayısına karşı gelecek şekilde 
faizsiz olarak 2017'nin Ekim, Kasım, 
Aralık ayına ötelenmesi sağlanacak. 

  d. Artı istihdam sağlayacak işve-
renlere asgari ücretin ilk yıl %50, 2. 
yıl %25 oranında destek sağlanacak. 
Yürütücülüğünü Bakanlık veya İŞKUR 
üstlenecek. 

  e. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, KOBİ'lerin mevcut bilançoları-
nı esas alarak, işletmelere ilk 12 ay için 
geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 
50 bin TL kredi sağlanacak. İlk yıldan 
sonra 3'er aylık taksitlerle ödenecek. 
Destek, KOSGEB'e üye küçük işlet-
melere 50 bin TL limitle sağlanacak.

 4. Bankacılık sektörünün reel sek-
töre desteğini artt ırılması

  a. BDDK tarafı ndan, tüm kredi-
lerin yeniden yapılandırılmasına yö-
nelik çalışmalar yürütülüyor. BDDK 
bankaların, bankacılık sektörünün 
reel sektöre kredilerini yeniden yapı-
landırılması için yetki ve imkan veren 
karşılıklar kararnamesini kabul ett i ve 
yayımlandı.

  b. Bankacılıkta KOBİ tanımı değiş-
tirildi. Kredilendirilme limiti 40 milyon 
TL'den 125 milyon TL'ye çıkarıldı. 125 
milyonun altındaki KOBİ’lerin yeniden 
yapılandırmadan yararlanması sağla-
nacak.

 5. İhracatın desteklenmesi

  a. Eximbank’ın 3.7 milyar olan 
sermayesi artırılacak. Böylelikle ih-
racatın finansmanı için sahip olunan 
kaynak miktarı artt ırılacak.
  b. Yurtdışı yüklenici veya müte-
ahhitlik hizmetlerine yönelik döviz 
kredileri kapsamında, yurt içinden 
sağlanacak Türk malı ve hizmetlere 
sıfı r faiz uygulanacak.
  c. Hazine tarafı ndan sağlanacak 
olan fonla, kefalet sınırının önemli 
kısmı ihracatçıya teminat verilecek.
  d. Eximbank ihracat kredilerinde 
risk ağırlığı sıfı rlanacak. İhracat kre-
dilerinde teminat %100'e çıkarılacak.
 6. 2017'de yapısal reformlar tak-
vimlendirilecek ve kamuoyu ile payla-
şılacak. Reel sektöre yönelik düzen-
leme ve teşviklerin yanı sıra yapısal 
reformlar da 2017 ekonomik progra-
mının kapsamında olacak. 
Başbakan Yıldırım tarafı ndan yapılan 
açıklamada, reel sektörü destekle-
mek için alınan tüm bu tedbirlerin 
bütçe kalemleri arasında yapılacak 
aktarmalar ve kamu tasarrufl arı ile 
sağlanacağı; mali disiplinden taviz 
verilmeyeceği konusu önemle vurgu-
landı. Bu nedenle söz konusu kararla-
rın, piyasanın 2017 beklentilerine de 
olumlu katkı sağladığı rahatlıkla ifade 
edilebilir. 

Hangi kurumlardan kredi / des-
tek alınabilir?
KOBİ’lerin nakit ihtiyacının gideril-
mesi ile kısa ve orta vadedeki finans-
man ihtiyacının karşılanması için 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda 
alınan kararlar gereği Odamız da 
üyelerimize özel bir kredi programı-

na imza att ı. TOBB tarafı ndan ulusal 
çapta yapılan anlaşamaya, üyele-
rimiz için 54 Milyon TL’lik mevduat 
oluşturarak katılan Odamız ile KOS-
GEB, KOBİ’lere can suyu veren ilk 
kurumlar oldu. Ancak bu desteklerin 
artarak çoğalacağını da ifade etmek 
de mümkündür. 

Destek detayları şu şekildedir;
Eskişehir Ticaret Odası: Odamız, 
TOBB tarafı ndan yapılan Ziraat Ban-
kası ve Denizbank ile yapılan anlaş-
mayla uygulaması başlayan Nefes 
Kredisi için 54 Milyon TL’lik bir kay-
nak oluşturmuş ve söz konusu kay-
nağın adı geçen iki banka aracılığıyla 
üyelerimize düşük faizli (yıllık %9.9) 
kredi olarak dağıtılmasını sağlamış-
tır. Nefes kredisinden faydalanmak 
için Odamızdan alacağınız faaliyet 
belgesiyle Ziraat Bankası ve Deniz-
bank’a başvurabilirsiniz. 
KOSGEB: KOSGEB, KOBİ’lere des-
tek sağlamak için İşletme Serma-
yesi Kredi Faiz Desteği programını 
duyurmuştur. 19 Aralık’tan bu yana 
uygulanan programın ön şartı, KOS-
GEB veritabanına kayıtlı olmaktır. 
Söz konusu destekte işletme başına 
sağlanacak kredi üst limiti 50.000TL 
olacak ve bankalar üzerinden kullan-
dırılacak kredinin faiz oranının tama-
mının KOSGEB tarafı ndan karşılana-
caktır. Kredi vadesi ise, ilk 12 (oniki) 
ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit 
taksitler halinde geri ödemeli top-
lam 36 (otuzaltı) ay şeklindedir. Prog-
ram hakkında detaylı bilgiyi KOSGEB 
Eskişehir Hizmet Merkezi Müdürlü-
ğünden alabilirsiniz. (0222 236 06 63 
– eskisehir@kosgeb.gov.tr)
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MAKİNE SEKTÖRÜ 
İSTANBUL’DA BULUŞTU

Eskişehir Ticaret Odası üyeleri 45 kişilik bir heyet ile Fran-
sa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Uluslararası Paris 
Otomobil Fuarı’na katıldı. ETO heyetine Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Zeyrek de eşlik ett i. 2 yılda bir düzenlenen 
ve 125 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda 18 
ülkeden 260 marka stant açtı. Dünyanın her yerinden 1 
milyondan fazla ziyaretçinin katıldığı fuarda markaların 
son model ürünleri ve otomotiv dünyasındaki yenilikler 
tanıtıldı.

Eskişehir Ticaret Odası’nın makine imalatı alanında faali-
yet gösteren üyeleri, İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşti-
rilen MAKTEK Avrasya fuarına katılım sağladılar. Yurt içi 
ve yurt dışından binden fazla firmanın stant açtığı fuarda, 
ETO üyeleri makine sektöründeki yeni ürünleri görme im-
kanı buldular. ETO üyeleri ayrıca fuarda stant açan Eskişe-
hirli firmaları da ziyaret ett iler.

ETO ÜYELERİ PARİS OTOMOBİL FUARINA KATILDI

PROMOSYON SEKTÖRÜ 
YEŞİLKÖY’DE

BİR ARAYA GELDİ

Eskişehir Ticaret Odası üyelerinin reklamcılık ve mat-
baa sektöründe faaliyet gösteren üyeleri İstanbul Ye-
şilköy’de düzenlenen Kurumsal İletişim ve Promosyon 
Ürünleri Fuarı’na (PROMOTÜRK) katıldı. Reklamcılık 
ve matbaa sektöründe Türkiye’nin en büyük organi-
zasyonu olan PROMOTÜRK’te, Afrika, Orta Doğu, 
Avrupa ve Balkanlar ülkelerinden firma temsilcileri 
bir araya geldi. Fuarda yazı makineleri, reklam baskı 
malzemeleri, kırtasiye ve ofis ürünlerinin yanı sıra pro-
mosyona yönelik ürünler tanıtıldı.
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Eskişehir Ticaret Odası üyeleri, Fransa'nın başkenti Pa-
ris’te düzenlenen SIAL Uluslararası Gıda Fuarı'na katıl-
dılar. ETO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Can Apaydın’ın 
eşlik ettiği Eskişehir Ticaret Odası heyetinde, Eskişe-
hir’in gıda sektöründeki 12 firma yer aldı. 100 ülkeden 6 
bine yakın şirketin katıldığı fuarda, ETO üyeleri gıda sek-
töründeki son gelişmeleri takip etme ve bağlantılarına 
yenilerini ekleme imkanı buldular. 

Gıda sektörünün küresel temsilcileriyle görüştüler
ETO heyeti Paris SIAL Uluslararası Gıda Fuarı kapsa-
mında hem uluslararası gıda derneklerinin yöneticileri 
hem de Türk bürokratlarla ile bir araya geldiler. T.C. Paris 
Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri G. Müge Varol Ilıcak’ı 
makamında ziyaret eden ETO heyeti, Eskişehir’in gıda 
sektörü hakkında bilgi verdi. Eskişehir’in ihracat kapa-

sitesini de aktaran ETO heyeti, Fransa Ulusal Gıda En-
düstrileri Derneği Müdürü Stephane Dahmani ve Türk 
Fransız Ticaret Odası Başkanı Selçuk Önder ile temas 
gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR’İN GIDA SEKTÖRÜ PARİS’TE

ETO üyelerinin küresel fuarlardaki son durağı Amerika 
Birleşik Devletleri oldu. ETO Başkanı Metin Güler’in de 
yer aldığı heyet, ABD’nin Los Angeles şehrindeki Auto 
Show fuarına katıldı. 71 kişilik ETO heyeti, otomobil devi 
firmalarının 2018 model araçlarını görme imkanı buldu. 
ABD'li otomobil modifikasyon firmalarıyla da görüşmeler 
gerçekleştiren Eskişehir Ticaret Odası heyeti otomobil 
firmalarının üst düzey temsilcileriyle de görüşme fırsatı 
yakaladı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fuar ziyareti ile 
birlikte Eskişehir Ticaret Odası’nın 2016 yılında düzenledi-
ği uluslararası iş gezilerine katılan üye sayısı 300’ü aştı.

ETO’DAN ABD’YE FUAR ÇIKARMASI
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ETO üyeleri, mobilya sektöründe Türkiye’nin en önemli buluşmalarından biri 
olan İSMOB Fuarı’na katılım sağladı. İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda, 
500’den fazla firma stant açarak son ürünlerini tanıttı. Dünyanın dört bir ya-
nından yerli ve yabancı firma temsilcisinin katıldığı fuarda, Eskişehir Ticaret 
Odası üyeleri mesleki bağlantılarına yenilerini ekledi.

ETO üyeleri Ortadoğu’nun turizm ve inşaatta yükselen 
değerlerinden biri olan Dubai’de Uluslararası Yapı ve İn-
şaat Fuarı’na katıldılar. Heyete Eskişehir Ticaret Odası 
Meclis Başkanı A. İskender Bayar da eşlik etti. İnşaat ve 
yapı sektöründe Ortadoğu’nun en büyük buluşması olan 
fuarda 3 binden fazla uluslararası şirket stant açtı. 150’ye 
yakın ülkeden 70 binden fazla iş adamının katıldığı fuarda 
ETO üyeleri, dünya ölçeğindeki firmaların temsilcileri ile 
bir araya gelme imkanı buldu. Toplamda 2 Trilyon Dolarlık 
projenin tanıtıldığı fuarda, inşaat ve yapı dünyasındaki son 
yenilikler iş dünyasına sunuldu. 

Ortadoğulu iş adamlarına Eskişehir’e yatırım çağrısı

Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanı A. İskender Bayar 
ve beraberindeki heyet, Dubai temasları kapsamında Türk 
İş Konseyi’nin düzenlediği toplantıya katıldı. Ortadoğu’da-
ki iş insanlarına Eskişehir’in ekonomisi ve yatırım iklimi 
hakkında bilgi veren Bayar, yabancı yatırımcıları Eskişe-
hir’e davet etti. Eskişehir’in Türkiye’nin cazibe merkezi ol-
duğunu ifade eden Bayar, ticaret, sanayi ve turizmde Es-
kişehir’in birçok avantaj sunduğunu ifade etti. Eskişehir’in 
hem coğrafi konumu hem de potansiyelleri ile çok önemli 
bir yeri bulunduğuna dikkat çeken Bayar, havacılılık, raylı 
sistemler, seramik, makine endüstrisi, gıda ve tekstilde 
Eskişehirli iş adamlarının Dubai’ye ihracat yapabileceğinin 
altını çizdi.

ETO-METSEM’DEN MADENCİLİK 
SEKTÖRÜNE DEV KATKI

ETO DUBAİ’DEKİ FUARDA ARAP İŞ 
DÜNYASIYLA BULUŞTU
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Blockchain Nedir?
Blockchain’i, bitcoin’in temelinde yatan teknoloji olarak tanıdık. Sağladığı temel 
avantaj, şifreli işlem takibi için dağıtık bir veritabanı olması... Bu teknoloji ile, veri-
ler bir blok oluşturulacak şekilde birbirine bağlanıyor. Şifreli bir sistem olduğu için 
blok oluştuktan sonra, dağılmıyor. Blok içinde bir veriyi değiştirmek gerektiğinde, 
bloğun onayı gerektiğinden manipülasyon girişimlerinin önüne geçiyor. Goldman 
Sachs, Blockchain’in her şeyi değiştireceğini iddia ediyor. Gelecek öngörülerinde, 
birçok değişime değinen uzmanlar, Blockchain’in en etkili değişim aracı olacağı 
tespitini yapıyorlar.
Örneğin, bir müzik platformuna üyesiniz. Bu müzik platformundan, sevdiğiniz şar-
kıyı dinleyebilmek için o müzik platformuna bir komisyon ödemek zorundasınız. 
Ancak, Blockchain ile birlikte herhangi bir aracıya ihtiyacınız olmadan, doğrudan 
muhatabınızla aranızda işlem 
transferi yapabileceksiniz.
Ya da bir araç satacaksınız. Es-
kiden olduğu gibi, notere gidip 
bir anlaşma yaptığınızı beyan 
etmeniz gerek kalmayacak. 
Akıllı kontratlar (Smart Cont-
racts) sayesinde, merkezi bir 
yapı olmadan Blockchain ara-
cılığı ile bilgi ve para, bu işleme 
bağlı kayıtlar aracısız olarak 
transfer edilecek.

Online Pazarlama Nedir?
Online pazarlama, ürün ve hizmetlerin internet üzerinden dijital mecralarda 
yer alan kullanıcılara pazarlanmasıdır. 

Hedef e-ticaret siteleri veya pazar yer-
leri başta olmak üzere, internette satışa 
imkan veren kanallardan mevcut müşte-
rilere veya potansiyel müşterilere ulaşa-
rak onlara ürün, marka veya servisleriniz 
hakkında bilgi vermek amacıyla yürütülen 
pazarlama çabalarının tamamdır. 

3 Boyutlu Yazıcı Nedir?
Yaygın kullanıma ve 
farklı tasarıma sahip 
olsa da temelde en 
çok kullanılan tekno-
loji "fused deposition 
modeling" tekniği ile 
çalışan cihazlardır. Bu 
teknikte bilgisayarda 
3 boyutlu modeli bu-
lunan cisim 2 boyutlu 
katmanlar halinde yı-
ğılarak 3 boyutlu ürün 
elde edilir.

TEMEL BiLGiLER
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E-ticaret sitesi Amazon, Seatt le’da yeni bir 
süpermarket açtı. Bu süpermarketin diğer-
lerinden en önemli farkı, kullanılan teknoloji 
ile birlikte kasa sırası bekleme işi tarihe ka-
rışıyor. 

Süpermarketin adı; Amazon Go... 

Şu anda deneme aşamasında. Ancak 2017’nin 
başından itibaren, genel kullanıma açılacak.

Bu süpermarkett en alışveriş çok kolay; te-
lefonunuza Amazon Go uygulamasını indiri-
yorsunuz. Kendi hesap bilgilerinizi tanımlı-
yorsunuz. Marketin girişinde telefonunuzu 
okutt uktan sonra, almak istediğiniz ürünleri 
alıp çıkıyorsunuz. Burada gelişmiş sensör 
teknolojisinin kullanımı ile birlikte, aldığınız 
ürünlerin bedelleri, Amazon Go hesabınızdan 
otomatik olarak düşüyor.

Apple’ın Ürün Bütünlüğü Direk-
törü Steve Kenner imzalı beş 
sayfalık mektubuyla otonom 

araçların kamuoyu tarafın-
dan kabulün kolaylaşması ve 
güvenliğinin artması için yo-

rumlarını paylaştı. Mektupta 
“Apple, ürün ve servisleri daha 
akıllı, sezgisel ve kişisel hale 
getirmek için makine öğreni-
mini kullanıyor. Şirket makine 
öğrenimi ve otomasyon alan-
larına büyük yatırım yapıyor ve 
ulaşım başta olmak üzere oto-
matikleştirilmiş sistemlerin 
birçok alandaki potansiyeliyle 
ilgili heyecan duyuyor.”

Mektuptan anlaşıldığına göre, 
Apple sürücüsüz araçlar için 
bir platform tasarlamanın öte-
sinde, kendi ürününü de gelişti-
recek.

HABERLER

Amazon Go, yeni nesil süpermarketini tanıttı

Apple, sürücüsüz araç geliştirecek
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 ÜYELER İŞ YERİNDE ZİYARET EDİLDİ

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, tüccar ve esnafımızı iş yerinde zi-
yaret etmeye, sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. ETO Başkanı Metin 
Güler, Üniversite Caddesi ve Sakarya Caddesi’nde faaliyet gösteren tüm tüccar 
ve esnafları ziyaret etti. Meclis üyeleri ve ETO Üye İlişkileri biriminin katılımı ile 
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 ÜYELER İŞ YERİNDE ZİYARET EDİLDİ

gerçekleşen ziyaretlerde ETO Başkanı Güler, üyelerin sorunlarını dinleyerek, 
beklentilerini öğrendi. Odamızın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren ETO 
Başkanı Güler, üyelerin kurum ve kuruluşlarla yaşadıkları sorunların çözümü için 
de yetkililere iletmek üzere notlar aldı. 
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