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Çok Değerli Üyemiz

Gelişen Eskişehir’in büyüyen ekonomisi için öncülük eden Eskişehir Ticaret Odası olarak her 

geçen gün daha geniş kitlelere hizmet ediyor, sayısı 15 bini aşan üyelerimize yeni ufuklar 

açıyoruz.

Tüccar ve sanayicilerimizin rekabet gücünü artıyor, uluslararası pazarlardaki gücünü 

artırmak için gayret gösteriyoruz. Dünya’nın 4 kıtasında, Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan 

Afrika’ya kadar çok geniş bir yelpazede temaslarda bulunuyoruz. 22 ülkenin en önemli 

şehirlerindeki ticaret ve sanayi odalarıyla imzaladığımız işbirliği protokolleri ile üyelerimize 

küresel ekonomide de destek oluyoruz. İtalya, Fransa ve Macaristan’la yaptığımız vize 

kolaylığı anlaşmaları ile tüccar ve sanayicimize Avrupa ekonomisinin kapılarını aralıyoruz. 

Düzenlediğimiz organizasyonlarla üyelerimizi sektöründeki en önemli yurt içi ve yurt dışı 

fuarlarla buluşturuyor, açtığımız stantlarla Eskişehir ekonomisini ve markalarını tanıtıyoruz.

Dış Ticaret Destek Merkezimiz ile üyelerimizin ihracatına destek oluyor, Vize Ofisimiz 

Avrupa’nın kapılarını aralıyor, Vergi ve Hukuk Danışmanlıklarımız ile üyelerimizin 

sorunlarını çözüyoruz. Tüccar ve sanayicilerimizin Proje Ofisimizle hibe ve desteklerden 

yararlanmalarına, Kredi Garanti Fonumuz ile kredi imkanlarına daha kolay ulaşmalarına 

öncülük ediyoruz. 

ETO Akademi birimimizle mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenliyor, üyelerimizin ve 

çalışanlarının yasalar kapsamında almak zorunda olduğu sertifikaları temin ediyoruz. Kadın 

ve genç girişimcilerimizi destekliyor,  girişimcilerimize kendi işini kurma imkanı sağlayarak, 

Eskişehir ve ülkemiz ekonomisine yeni işletmeler kazandırılmasına öncülük ediyoruz.

Üye İlişkileri Birimimiz ile üyelerimizi iş yerinde ziyaret ediyor, talep ve beklentilerini 

dinliyor, sorunlarını ilgili kurumlara aktarıyoruz. K Belgeleri, Tır Karneleri birimimizle 

üyelerimizin işlerini kolaylaştırıyor, AB Bilgi Merkezimiz, ETOSANAT Galerimiz, kültür 

yayınlarımız, sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiğimiz projelerimizle Eskişehir’e 

değer katıyoruz.

Eskişehir ve üyelerimiz için en iyisini gerçekleştirmek için çalışıyor, Odamızın 123 yıllık 

tarihinin en büyük projelerini olan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi, ETO Hizmet Binası ve 

Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi’ni hayata geçiriyoruz.

Saygı ve sevgilerimle…
Metin GÜLER
Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı
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ETO 123 YILLIK TARİHİNİN
EN BÜYÜK PROJESİNE 

İMZA ATIYOR



Eskişehir Ticaret Odası, şehrin ve üyelerinin ta-
lepleri doğrultusunda tarihinin en büyük projesini 
hayata geçiriyor. ETO’nun Fuar Kongre Merkezi ile 
Hizmet Binasını kapsayan projesi gerçek oluyor. 
Eskişehir Ticaret Odası tarafından yürütülen baş-
vuru süreciyle Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi, 
Eskişehir’de bir meslek örgütü tarafından tek se-
ferde alınan en büyük hibeyi kazandı. Proje kap-
samında gerçekleştirilen ihale süreciyle, Eskişe-
hir Fuar ve Kongre Merkezi ile ETO Hizmet Binası 
projeleri Eskişehirli Ilgazlar A.Ş.’ye emanet edildi. 
Çevre Yolu üzerinde Ankara istikametinde yer alan 
62.691 metrekarelik alanda fuar ve kongre merke-
zinin yanı sıra ETO’nun hizmet binası, açık otopark, 

restoranlar, kafeteryalar, VIP ve çok amaçlı salon-
lar inşa edilecek.

Eskişehir Ticaret Odası tarafından yürütülen Eskişe-
hir Fuar Kongre Merkezi, Eskişehir Büyükşehir Bele-
diyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, 
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi ile Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Ticaret 
Borsası iştirakçiliğinde gerçekleştirilen Eskişehir’in 
en büyük projesi olarak hayata geçiyor.
Fuar Kongre Merkezi’nin yapımı için BEBKA tarafın-
dan 10 milyon lira hibe tahsis ediliyor. Projenin 16 
ayda tamamlanması, ETO üyelerinin ve Eskişehir’in 
hizmetine sunulması planlanıyor. 

Eskişehir’in Fuar Kongre Merkezi hayali gerçeğe dönüşüyor
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ESKİŞEHİR TİCARET VE SANAYİ MÜZESİ 
KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR
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Şehrimizin ekonomisinin yanı sıra kültür sanat iklimine de katkı 
sağlayan Eskişehir Ticaret Odası çok önemli bir projeye imza 
atıyor. Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. Işıklar Sokak’ta, toplam 261 m2 kullanım alanına 
sahip 3 katlı Odunpazarı evinin restorasyon çalışmaları tamam-
landı. Sergilenecek ürünlerin envanter düzenlenmesi ardından 
Eskişehir’in ticaret ve sanayi geçmişine ışık tutan, kent hafı-
zasına değer katacak olan Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi 
hayata geçirilecek.

ETO TİCARET VE SANAYİ MÜZESİ 
KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Zeynep AYDOĞDU
@ : zeynepaydogdu@etonet.org.tr
T : 0.222. 231 55 00
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Şehrimizin Avrupa Birliği’ne açılan kapısı olan Eskişehir AB 
Bilgi Merkezi yalnızca ilimizde değil, sorumluluk bölgesi o-
lan Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya’da da faaliyetlerini 
sürdürüyor. Eskişehir ve Avrupa arasındaki kültürel ve sosyal 
ilişkilerin gelişmesi için köprü görevi gören AB Bilgi Merkezi, 
düzenlediği organizasyonlar, kültür sanat etkinlikleri, panel 
ve seminerlerle çok geniş bir kesime yönelik hizmet veriyor. 
Toplam 91 etkinlikte 22.460 kişiye ulaşan AB Bilgi Merkezi 
Eskişehir’in enerjisini ve dinamizmini Avrupa’ya taşıyor. 

AB BİLGİ MERKEZİ ESKİŞEHİR’İN 
ENERJİSİNİ AVRUPA’YA TAŞIYOR

91
Etkinlik Katılımcı

22.460

Gökhan ÇOBANSOY
@ : gokhancobansoy@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 220
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VİZE OFİSİ İLE ÜYELERİMİZ 
AVRUPA’DA DA BİR ADIM ÖNDE

Eskişehir Ticaret Odası’nın küresel vizyon odağındaki en etkin 
birimlerinden olan Vize Ofisi, şehrimizdeki tüccar ve sanayici-
lere Avrupa’nın kapılarını aralıyor. İtalya Cumhuriyeti, Fransa 
Cumhuriyeti ve Macaristan ile imzalanan Vize Kolaylığı proto-
kolleri kapsamında hizmet veren birimimiz, ETO üyelerinin ve 
çalışanlarının Schengen bölgesindeki seyahatleri için, 6 aydan 
5 yıla varan sürelerle sağlanan çok giriş çıkışlı vize imkanı 
sağlıyor. Vize Ofisi ile ETO üyeleri Avrupa’da da bir adım öne 
geçiyor.

Okan TAŞKIN
@ : okantaskin@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 253

İtalya Cumhuriyetiyle yürütülen çok yönlü üst düzey işbirlik-
leri neticesinde Eskişehir Ticaret Odasına taltif edilen Muha-
bir Konsolosluk, İtalya Cumhuriyeti vatandaşlarının Eskişehir, 
Afyonkarahisar ve Kütahya’daki adresi olarak hizmet veriyor. 
ETO üyelerinin İtalya özelinde yürütecekleri çalışmaları da 
resmi sıfatla takip eden, üyeleri için doğrudan fayda yarat-
ma ilkesiyle çalışan Muhabir Konsolosluk, İtalya Cumhuriyeti 
Büyükelçiliğiyle yürütülen başarılı çalışmaların bir simgesi ko-
numunda bulunuyor. 

Mustafa KUŞÇU
@ : mkuscu@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 251

İTALYA CUMHURİYETİ MUHABİR 
KONSOLOSLUĞU 

Schengen
Vize Sayısı

1767

Üyelerimizin 
vize alma süreçlerini 

kolaylaştıran ve 
hızlandıran bir anlayışla 

hizmete açılan Vize Ofisi, 
üyelerimizi Avrupa ile 

yakınlaştırıyor.
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ETO üyelerinin hukuki sorunlarına hızlı ve güvenilir çözümler 
üretmek üzere faaliyet gösteren Hukuk Müşavirliği, kurulduğu 
günden bu yana 1600’den fazla ETO üyesine danışmanlık hiz-
meti sundu. Danışmanlık hizmetinin yanı sıra, hazırlanan ka-
nun tasarıları ile ilgili üyelerimizin görüşlerini bildiren Hukuk 
Müşavirliği, üyelerimizin yaşadığı hukuki problemlerde aktif 
rol üstleniyor. 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Mehmet Onur BERİŞ
@ : onurberis@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 231

1600’den 
Fazla

Danışmanlık 
Hizmeti
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ETO üyelerinin ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarına rahat ulaşı-
mı adına hizmet veren birimlerden biri olan Vergi Danışman-
lığı, sağladığı profesyonel bilgi altyapısıyla Eskişehir Ticaret 
Odası üyelerinin vergi konusundaki problemleri için güvenilir 
çözümler üretiyor. Vergi Danışmanlığı birimi üyelerimizin ver-
gideki mevzuat, tebliğ ve kanun değişikliklerinden haberdar 
olmasını da sağlıyor.

VERGİ DANIŞMANLIĞI 

Mustafa ÇOTAK
@ : mustafacotak@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 201
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Eskişehir ticaret ve sanayisinin dünya ekonomisi ile rekabet 
edebilmesi, yeni pazarlara ulaşabilmesi için Eskişehir Ticaret 
Odası’nın Dış Ticaret birimi büyük bir misyon üstleniyor. Uz-
man ve deneyimli kadrosu, Eskişehirli tüccar ve sanayicilerin 
dünya ekonomisi ile entegre olabilmesine, KOBİ’lerin yaban-
cı rakipleri ile rekabet edip büyümesi için sürekli çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Üyelerin sektörel yapılarını gözeterek hedef 
pazarlar belirleyen Dış Ticaret Birimi bu pazarlara yönelik o-
larak yurt dışı fuar ziyaretleri ve temaslar düzenliyor. Yabancı 
misyon temsilcileri ve dış ticaret heyetlerini de iş dünyamızla 
buluşturan Dış Ticaret Birimi, üyelerimizin iş yapma kabiliye-
tini artırıyor. 

KÜRESEL VİZYON

DIŞ TİCARET DESTEK MERKEZİ

Gökhan ÇOBANSOY
@ : gokhancobansoy@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 220

Dış Ticaret Destek Merkezi üyelerimizi potansiyel müşterileri 
ile bir araya getiriyor, potonsiyel müşterilerini bulmaya yar-
dım ediyor. Ayrıca ithalat işlemleri ve sürdürülebilir iş birlikle-
ri için destek oluyor. Ihracat kapasitesinin artırılması için web 
sitesi, ürün kataloğu ve firma tanıtım seti gibi dökümanların 
tercümesini yaparak dünya ile aranızdaki engelleri kaldırıyor. 
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Eskişehir Ticaret Odası olarak, 2009 yılından bu yana benimsemiş olduğumuz Küresel Vizyon politikası 
çerçevesinde, Eskişehirli girişimcileri dünyaya entegre etmek için dünyanın her bölgesinde Odamız 
ile aynı amaca hizmet eden Ticaret ve Sanayi Odaları ile bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz Kardeş 
Oda ve Mutabakat Anlaşmaları ile Eskişehirli tüccar ve sanayicilerimizin dış ticaret kapasitelerini ar-
tırmayı hedeflemekteyiz.Bu bağlamda imzalamış olduğumuz 22 Kardeş Oda ve Mutabakat Anlaşması: 

KARDEŞ ODA ANLAŞMALARI

 Çin Halk Cumhuriyet / Changzhou Ticaret Odası 
 Küba / Küba Ticaret Odası 
 Kuzey Kıbrıs / Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
 Irak Cumhuriyeti / Erbil Ticaret Odası
 Kenya Cumhuriyeti / Kenya Cumhuriyeti Ticaret Odası 
 Romanya / Köstence Ticaret Odası 
 İtalya Cumhuriyeti / Milano Ticaret Odası
 İngiltere / Londra Ticaret ve Sanayi Odası 
 Brezilya Federal Cumhuriyeti / Sao Paulo Ticaret Odası 
 Makedonya Cumhuriyeti / Makedonya Türkiye Ticaret Odası 
 İspanya Krallığı / Reus Ticaret Sanayi ve Denizcilik Odası 
 Birleşik Arap Emirlikleri / Ajman Ticaret ve Sanayi Odası
 Rusya Federasyonu / Tataristan Özerk Cumhuriyeti San. ve Tic. Odası 
 Kosova Cumhuriyeti / Kosova Ticaret Odası 
 Rusya Federasyonu / Kırım Ticaret ve Sanayi Odası
 Birleşik Krallık / Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası
 Bulgaristan / Varna Ticaret ve Sanayi Odası
 İran İslam Cumhuriyeti / Tahran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası
 Rusya Federasyonu / St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası 

ile gerçekleştirilmiştir.
 ABD / Greater Miami Ticaret Odası
 Kızgızistan / Kırgızistan Ticaret ve Sanayi
 Tayvan / Tayvan Dış Ticareti Geliştirme
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Eskişehir Ticaret Odası, üyelerimizin yeni uluslararası bağ-
lantılar kurması ve sektörel vizyonunu bir adım daha öteye 
taşıması için dünyanın dört bir yanında düzenlenen “fuar ve 
iş gezisi” gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nden 
Çin Halk Cumhuriyeti’ne kadar dünyanın en büyük fuarlarına 
organizasyonlar düzenleyen Eskişehir Ticaret Odası, tüccar ve 
sanayicilerimizi uluslararası pazarlarla buluşturuyor. Bu güne 
kadar düzenlenen 51 organizasyona toplam 1218 ETO üyesi 
katılım sağladı.

ÜYELERİMİZ YURTDIŞINDAKİ 
FUARLARA KATILIYOR

Yurtdışı 
Fuarı

Katılımcı
51 1218
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Eskişehir Ticaret Odası üyelerini yurt dışındaki fuarlara 
katılımını sağlamakla kalmıyor, açtığı stantlar ile Eskişe-
hir ekonomisini ve potansiyellerini tanıtıyor. Amerika Bir-
leşik Devletleri’nden Fransa’ya, Makedonya’dan Balkan 
Coğrafyası’na kadar bir çok ülkede stant açan ETO, üyelerinin 
dış pazarlara açılmasına öncülük ediyor. Şehrimizin markaları 
ve değerlerini de sergileyen Eskişehir Ticaret Odası, üyeleri-
mizin yeni bağlantılar kurmalarına ve ihracatlarını geliştirme-
lerine imkan sağlıyor.

ESKİŞEHİR ETO STANDLARI İLE 
DÜNYAYA TANITILIYOR
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Eskişehir Ticaret Odası üyelerini Türkiye’nin önde gelen fu-
ar organizasyonları ile bir araya getiriyor. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa ve Antalya’daki fuarlar başta olmak üzere sek-
töründeki en önemli organizasyonlarla üyelerini bir araya 
getiren ETO, tüccarlarımızın, sanayicilerimizin ve çalışanları-
nın sektörlerindeki son gelişmeleri takip etmelerine öncülük 
ediyor. Fuarlara katılım ve organizasyon sayısıyla Türkiye’de 
en etkin odalardan biri olan Eskişehir Ticaret Odası her yıl 
binlerce üyesini sektörlerindeki önemli organizasyonlar ile 
buluşturuyor.

ESKİŞEHİR’İN DEĞERLERİ YURT İÇİNDEKİ 
FUARLARDA SERGİLENİYOR
ETO üyelerini yurt içindeki fuarlarla bir araya getirmekle kal-
mıyor, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli fuar organizasyon-
larında açtığı stantlarla Eskişehir’in markalarını, değerlerini 
ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtıyor. Üyelerimizin imal ettiği 
ürünler ve şehrimizin simgeleşmiş lezzetleri Eskişehir Ticaret 
Odası tarafından açılan stantlarda sergilenerek, Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen profesyonel ziyaretçilere tanıtılıyor.
yanından gelen fuar ziyaretçilerine tanıtılıyor.

YURTİÇİ FUARLARLA SEKTÖREL 
GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Organizasyon

Katılımcı

245

6373

İsmail İLKSELVİ
@ : ilkselvi@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 208
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Eskişehir Ticaret Odası ve üyelerinin başta Kalkınma Ajansı 
ve MFİB eliyle sağlananlar olmak üzere kamu hibe ve fonla-
rından yararlanması amacıyla hizmet veren Proje Ofisi, hem 
Eskişehir’in geleceğini kurgulayacak projeleri hazırlıyor; hem 
de ETO üyelerini proje hazırlığı konusundaki sorularına yanıt 
sağlıyor.

PROJE OFİSİ  
Türkiye’nin
En Büyük
Güdümlü 

Projesi

Çağatay YILMAZ
@ : cagatayyilmaz@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 261
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TOBB bünyesindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi 
alabilmesini kolaylaştırmak için hizmet veren Kredi Garanti 
Fonu, Eskişehir Ticaret Odası bünyesi altında faaliyetlerini 
sürdürüyor. Ülkemiz ve şehrimiz ekonomisinin itici gücü olan 
KOBİ’lerimize uzun vade ve uygun imkanlarla finansmana eriş-
mesine imkan tanıyan Kredi Garanti Fonu, sağladığı plasman 
desteği ile özel sektörün sermaye altyapısına katkı sağlıyor.

KOBİLERİN DESTEKÇİSİ 
KREDİ GARANTİ FONU

Yeliz GÖZE ACAR
@ : yelizacar@kgf.com.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 262

Noyan Beran SÖNMEZ
@ : noyansonmez@kgf.com.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 254
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ÜYE İLİŞKİLERİ

Hakkı SARPKAYA
@ : hsarpkaya@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 267

Eskişehir Ticaret Odası, üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek 
temenni, dilek ve önerilerini dinliyor. Üyelerin taleplerini 
hızlı, etkin ve objektif bir şekilde Eskişehir Ticaret Odası  
yetkililerine ve yönetimine ileten Üye İlişkileri birimi,  sek-
tör temsilcilerinin sorunlarının ilgili kurum ve kuruluşlara 
aktarılmasına imkan tanıyor. Oda tarafından verilen hizmetin 
daha etkin verilmesi için çaba gösteren Üye İlişkileri birimi, 
üyelerin iletişim bilgilerinin güncellenmesini de sağlıyor. 
Düzenlediği anketler ve sektör araştırmalarıyla da ekonomik 
veri tabanı oluşmasını amaçlayan Üye İlişkileri birimi şeffaf 
ve çözüm odaklı bir anlayışla üyelere hizmet ediyor.
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Üyelerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla hizmet veren ETO Akademi, tüccar ve sanayici ile 
çalışanları için düzenlediği eğitim, panel ve seminerlerle 
gelişimin kapılarını sonuna kadar aralıyor. Üyelerin yoğun ol-
duğu OSB  ve sanayi sitelerinde açtığı eğitim merkezleri ile 
iş yerinde eğitim imkanı sağlayan ETO Akademi, Türkiye’de 
bir ilke imza atarak düzenlediği eğitimleri internet üzerinden 
canlı olarak yayınlıyor.  Bugüne kadar üyesi ve çalışanları için 
10.000’in üzerinde Hijyen sertifikası temin eden ETO Akademi 
toplamda 23.000’den fazla kişiye 400’u aşan farklı konuda ki-
şisel gelişim seminerleri ve mesleki eğitimleri  verdi. Bununla 
birlikte KOSGEB işbirliği ile düzenlediği 43 adet Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi ile 233 girişimciye 50 Bin TL hibe ve 100 
Bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı ile kendi işyerini kurma 
fırsatı sağlayan ETO Akademi ülkemizin ekonomisi ve istihda-
mına da katkı sağlıyor.

ETO AKADEMİ YENİ UFUKLAR AÇIYOR

Okan ADIYAMAN
@ : oadiyaman@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 245

Hatice ŞERMENT
@ : haticeserment@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 228

10.000 
Hijyen 

Belgesi

Eğitimlere 
23.000 

Katılım

400 
farklı konuda 

düzenlenen kişisel 
gelişim ve mesleki 
gelişim eğitimleri
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulduğu gün-
den bu yana tüm Türkiye’de girişimciliğe yeni bir soluk geti-
ren Kadın Girişimciler Kurulu Eskişehir Temsilciliği ETO bünye-
sinden faaliyet gösteriyor. 

Ülkemizin ulusal hedefleri doğrultusunda kadın girişimciliği-
nin artması gerekliliğinden hareketle çalışmalarına odaklanan 
Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu, Eskişehir özelinde var 
olan kadın girişimcilerin ölçeğinin artması ve yeni kadın giri-
şimcilerin teşvik edilmesi amacıyla faaliyetler yürütüyor. 

ESKİŞEHİR KADIN 
GİRİŞİMCİLER KURULU

Çağatay YILMAZ
@ : cagatayyilmaz@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 261
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Eskişehir Ticaret Odası kültür sanat etkinlikleriyle de şehri-
mize ve üyelerimize değer katıyor. ETOSANAT Galerisi’nde 
düzenlenen sergilerde, Türk resim sanatının usta isimleri ve 
önemli eserleri Eskişehirliler ile buluşuyor. Düzenlediği 45 
sergide 9925 kişiye ulaşan ETOSANAT Galerisi, resimden sera-
miğe, heykelden fotoğrafa kadar birçok dalda sanatı bambaş-
ka bir bakış açısı ile şehrimize taşıyor. 

Dünya çapındaki sanatçı topluluklarını ve sanatçıları da Es-
kişehirlilerle bir araya getiren ETOSANAT düzenlediği kon-
serlerle şehrin kültür sanat iklimine katkı sağlıyor. Toplumun 
her kesimini sanatla kucaklaştırmayı hedefleyen ETOSANAT 
düzenlediği konserlerle şehrimizin kültürel yaşamına renk 
katıyor. 

ETOSANAT

45
Sergi
9925

Ziyaretçi

Aysun CENGİZ
@ : aysuncengiz@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 219
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Eskişehir Ticaret Odası Dergisi yeniden üyelerimizle buluşuyor
 
Üyelerine faaliyetlerini anlatmak, tüccar ve sanayicileri yeni 
gelişmelerden haberdar etmek için hazırlanan Eskişehir Tica-
ret Odası dergisi 8 yıllık bir aradan sonra yeniden yayımlan-
maya başladı. 3 aylık periyotlar halinde yayımlanan Eskişehir 
Ticaret Odası Dergisi bilimsel makaleleri, ekonomiye dönük 
uzman görüşleri ve sektörel sorunların anlatıldığı içeriği ile 
ekonominin nabzını tutuyor. Tüm üyelerimize ücretsiz olarak 
ulaştırılan dergide, üyelerimiz sektörel sorunlarını ve taleple-
rini anlatma imkanı buluyor.
 
Şehrimizin ekonomisinde olduğu gibi kültürel hayatında da 
öncülük etmeyi hedefleyen ETO, hazırladığı yayınlarla da 
şehrimizde fark yaratıyor. Şehrimizin ve ülkemizin kültürel 
mirasları, geçmişten günümüze yansımaları, kent dokusu ve 
hayatı, şehrimizin ve ülkemizin değerleri ile simgeleri ETO 
Yayınları ile tarafından hazırlanan kitaplar aracılığı ile anla-
tılıyor. 

ETO YAYINLARI

Merve PEHLİVAN
@ : merve@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 240

Gökhan GÜÇLÜ
@ : gokhanguclu@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 239

Kapak Konusu
Bülent Tüfenkci
T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı

Röportaj
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan

Görüş
Evrim Selvi

Nisan 2016 - Yıl: 32   Sayı: 113 
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K Yetki Belgesi, A.TR Dolaşım Belgesi, İş Makinası 
Tescil Belgesi, Sayısal Takograf Sistemi (STS)

Nakliye yapan, kendisine fatura edilmiş veya kendisinin 
fatura ettiği malları taşıyan, ticari amaçla olmamak üzere 
kendi malını taşıyanların almak zorunda olduğu K1-K2-K3 bel-
gelerinin temin ve yenilenmesi Odamız tarafından verilmek-
tedir. 

Şahıs ve tüzel kişilerin satmış oldukları malın yurt dışında 
olaşımını sağlayan Dolaşım Belgesi’nin satış ve onayı, iş ma-
kinelerinin alış ve satışının ardından yapılan tescil işlemleri, 
uluslararası kamyon, otobüs, tır gibi ticari araçları kullanan 
sürücülerin hızlarını, araç kullanma ve dinlenme sürelerini öl-
çen yeni nesil Sayısal Takograf kartlarının temini de Odamız 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Gürcan BÜYÜKCAN
@ : gbuyukcan@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 206
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Uluslararası taşımacılığın olmazsa olmazı TIR Karnesi, Eskişe-
hir ve bölgesinde yer alan kullanıcıları için Eskişehir Ticaret 
Odası tarafından sağlanıyor. 

Ayrıca ATA sözleşmesine taraf ülkeler arasında, başka hiçbir 
ek belgeye ihtiyaç olmaksızın malın geçici ithalat ve ihraca-
tını sağlayan ATA Karneleri de Eskişehir Ticaret Odası tarafın-
dan sağlanıyor. “Mal pasaportu” olarak da bilinen ATA Karnesi 
vermeye yetkili 20 odadan biri olan Eskişehir Ticaret Odası, ü-
yelerinin ihracat kapasitesini geliştirmek için hizmet üretiyor.

TIR KARNESİ - ATA KARNESİ

Kemal ÖZGÜL
@ : kozgul@etonet.org.tr
T : 0.222. 222 26 26 - 246

TIR



KÜRESEL VİZYON

Dünya’nın
Farklı 

Şehirlerinde

73
Temas

4
Kıta

43 
Ülke

22
Kardeş 

Ülke






