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Eskişehir’e Daha Çok
Kazandırmak İstiyoruz
Çok Değerli Üyemiz;
Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Ekonomisiyle sınav
veren Türkiye aynı zamanda hain terör örgütleri ile mücadele ediyor. Mehmetçiklerimiz Zeytin Dalı Harekâtı ile
Afrin’deki terör örgütlerini temizlemek için kahramanca
çarpışıyor. Sınırlarımızın güvenliği ve bölgenin istikrarı
için büyük önem taşıyan bu harekâtta şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. En kısa süre içinde tüm askerlerimizin evlerine ve ailelerinin yanına sağ salim dönmelerini
temenni ediyorum.
Ülkemizde bu gelişmeler yaşanırken bizler de Eskişehir
Ticaret Odası olarak gelişen Eskişehir’in büyüyen ekonomisi için gayret gösteriyor, üyelerimize ve Eskişehir’e
daha çok kazandırmak için çalışıyoruz.
EXİMBANK İRTİBAT BÜROMUZU AÇTIK
Siz üyelerimize sözünü verdiğimiz Eximbank Eskişehir
İrtibat Büromuzun açılışını gerçekleştirdik. Açılışından
kısa bir süre geçmesine rağmen yaklaşık dört ay gibi bir
süre içinde 1.2 milyar lira sigorta ve ihracat kredisi desteğini şehrimize kazandırdık. Bu kaynak ihracata, üretime
ve istihdama aktarıldı.
ETO HASTA NAKİL AMBULANSIMIZ HİZMETTE
Yine daha önce proje olarak dile getirdiğimiz ETO Hasta
Nakil Ambulansı hizmetimizi siz üyelerimizin kullanımına sunduk. Üyelerimiz artık hiçbir ücret ödemeden ETO
Hasta Nakil Ambulansı hizmetimizden faydalanabiliyor.
ETOKART AYRICALIĞINI SUNACAĞIZ
Siz üyelerimize yurt içinde ve yurt dışında avantajlı fiyatlarla alışveriş imkânı sağlayacak olan ETOKART projemizde alt yapı çalışmaları da sürüyor. Yakın zamanda kullanımınıza sunacağımız ETOKART ile hem odamız üyesi
olmanın ayrıcalığını hem de indirimli fiyatlarla alışveriş
yapma fırsatını yaşayacaksınız.

EFKM BİNASI HIZLA YÜKSELİYOR
Diğer bir yandan Eskişehir ekonomisine 600 milyon lira
katkı sağlayacak olan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aynı arsada siz
üyelerimize yakışan hizmeti vermek üzere tasarlanmış
ETO Yeni Hizmet Binası inşaatı da devam ediyor.
Kalıcı eserler ve üyelerimize destek olan projeleri hayata
geçirirken bir yandan da Eskişehir’in turizmdeki vizyonuna yön verecek, kent markası algısını güçlendirecek çalışmalara imza atıyoruz.
TURİZM KAMPANYAMIZI BAŞLATTIK
Şehrimize ölü sezon diye adlandırılan zamanlarda daha
çok turist çekebilmek, otellerimizin, restoranlarımızın,
hediyelik eşya satan dükkânlarımızın, kısacası tüm hizmet sektörümüzün daha çok kazanabilmesini sağlayabilmek adına Hepgeleceksin.com isimli bir turizm kampanyası başlattık.
Bu kampanyamıza sosyal medya aracılığıyla gerek tanınmış simalardan gerekse sanatçılardan eşi benzeri olmayan bir destek aldık.
Hepgeleceksin.com yalnızca belirli bir zaman diliminde
değil tüm yıl boyunca Eskişehir turizmine ve hizmet sektörüne katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Siz üyelerimize destek olmaya, projelerimizle ve yatırımlarımızla Eskişehir ekonomisine öncülük etmeye, ticaret
erbaplarımıza, ihracatçılarımıza yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz.
Saygı ve sevgilerimle…
Metin Güler
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Şubat 2018
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Odunpazarı'nda "Sektör Buluşmaları" Gerçekleştirildi

ETO üyelerinin talep ve beklentilerini anlatma fırsatı buldukları
Sektör Buluşmaları Toplantısı, Odunpazarı bölgesinde hizmet
sektöründe faaliyet gösteren ETO üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin
Güler’in yanı sıra, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt,
Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları Hüsnü Kaptan, Olcay
Çoklar, Saffet Çelen, Necati Sarıca, Figen Engin ve Odunpazarı’nda faaliyet gösteren ETO üyeleri katıldılar.
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Eskişehir Ekonomisi Komiteler Müşterek Toplantısında Masaya Yatırıldı

Eskişehir Ticaret Odası’nın yasal olarak her yıl düzenlediği Komiteler Müşterek
Toplantısı bu kez adeta bir kampa dönüştü. Ünlü iktisatçı, Hazine Eski Müsteşarı ve NTV programcısı Dr. A. Mahfi Eğilmez’in de sunumuyla destek verdiği
toplantıda ETO’nun ve Eskişehir ekonomisinin geleceği enine boyuna tartışıldı.

49
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ESKİŞEHİR İÇİN VİZYON PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK

E

TO tarafından şehrimizin turizminin geliştirilmesi için “Turist Bilgi
Noktası” ve “Turist Servisleri” projeleri hayata geçirildi. Eskişehir Ticaret Odası’nın Eskişehir Kent Markası
ve Turizminin Geliştirilmesi kapsamında bir dizi proje hayata geçirildi.
Bu kapsamda Turist Bilgi Noktası” ve
“Turist Servisleri” hizmete sunuldu.

“Turist Bilgi Noktası” ve “Turist Servisleri” hakkında bilgi veren ETO Başkanı Metin Güler, şehrin turizmine
ivme kazandırmak, şehrimizin kent
markasını güçlendirmek adına, çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamdaki çalışmalara Turist Bilgi Noktası”
ve “Turist Servisleri” ile başladıklarını
kaydetti. Proje kapsamında turistlerin Eskişehir ile ilgili her türlü bilgiye
ulaşacağı İlk Turist Bilgi Noktası’nı
Odunpazarı’nda açtıklarını kaydeden
Güler, ücretsiz turist servisinin de
Gar’dan Odunpazarı’na; Odunpazarı’ndan Gar’a hizmete sunulduğunun
altını çizdi. Ayrıca Eskişehir’deki tüm
esnaf ve tüccara yönelik kitapçıklar
dağıtacağını kaydeden Güler, Eski-

şehir’e gelen turistlere şehrin farkını
hissettirmek arzusundayız” şeklinde
konuştu.

Güler: “Eskişehir turizmine
ivme kazandırmayı
hedefliyoruz”
ETO Başkanı Metin Güler “Turist Bilgi
Noktası” açılışının ve Turist Servisleri’nin hizmete sunuluşunun ardından
ETOMÜZE’de yerel ve yaygın basın
mensupları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Eskişehir
Ticaret Odası Başkanı Metin Güler,
Eskişehir’in marka vaadi açısından
birçok varlığa sahip olmakla birlikte
bu potansiyelleri yeteri kadar değerlendiremediğini, bu nedenle geniş kapsamlı ve uzun vadeli turizm
stratejileri planladıklarını söyledi.
Bu vizyon doğrultusunda Eskişehir
Fuar Kongre Merkezi’nin misyonuna
dikkat çeken Güler, Eskişehir Turizm
Kümelenmesi, Eskişehir Kongre ve
Ziyaretçi Bürosu projeleri hakkında
basın mensuplarına bilgi verdi.

TADEM SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDIK

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler ve Eskişehir İl Kadın
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi
Başkanı Hüsniye Tali, Toplum ve Aile
Destek Merkezi (TADEM) kursiyerlerinin oluşturduğu sergiye katıldı.
Güler ve Tali, serginin açılışında kadın emeğinin, istihdamının ve kadın
girişimcilerin yetkinliklerinin arttırılmasının önemine değindi.
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MİLLETVEKİLİ GÜNAY
FUAR VE KONGRE MERKEZİNİ İNCELEDİ

A

dalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi
(EFKM) ve ETO Hizmet Binası projesini inceledi. Projeyi yerinde inceleyen Milletvekili Emine Nur Günay,
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin
şehir ekonomisine önemli katkılar
sağlayacağını söyledi. Eskişehir’in
yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunu
belirten Günay, şehre değer katacak
kalıcı bir eser kazandırılmasından
dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi

sayesinde Eskişehir’in turizminde
büyük bir eksikliğin giderileceğini
dile getiren Günay, projenin şehre
yatırım yapacak iş insanlarına cesaret verdiğini dile getirdi. Eskişehir’in gelişmesi için her türlü desteği
vermeye hazır olduğunu kaydeden
Günay, şehrin marka değerini artıracak projelerden dolayı ETO Başkanı
Metin Güler’e teşekkür etti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur
Günay ile proje hakkındaki detayları
paylaşan ETO Başkanı Metin Güler,
fuar ve kongre merkezi projesinin

Eskişehir Kent Markası ve Turizminin Geliştirilmesi kapsamında çok
önemli bir misyon üstleneceğini
söyledi.

BİLGE İŞ PROJESİ ETO'DA TANITILDI

T

ürkiye’de işçi ve işverenlerin uyum
yeteneklerinin geliştirilmesine
katkı sağlanması, teknolojiye uyumu
geliştirilmiş bir işgücü piyasası oluşturulmasının desteklenmesi, Bilgi ve
İletişim Teknolojilerinin kullanımın ve
etkinliğinin artırılması, işçi ve işveren
düzeyinde kapasite geliştirilmesi
amaçlarıyla ülke çapında 5 pilot ilde
yürütülen Bilgeiş Projesi’nin, tanıtım
toplantısı Eskişehir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Kürşat Çağıltay tarafından program
hakkında ETO üyelerine bilgi verildi.
Toplantıya eğitmen Eren Diril tarafından verilen “İşiniz İçin Sosyal Medya”
semineri ile devam edildi.
Şubat 2018
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ÜYELERİMİZE FİNANSAL RAPORLAMA ANLATILDI

E

skişehir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde finansal raporlama
standardı olan BOBİ FRS hakkında
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ETO Yönetim
Kurulu Üyesi Kerem Can Apaydın,
KGK Kurul Üyesi Mustafa Dönmez,
Eskişehir Ticaret İl Müdür Vekili
Cemil Kürkçü, Eskişehir YMMMO
ve Eskişehir SMMMO yetkilileri ile
çok sayıda tüccar ve sanayici katıldı. Toplantıda büyük ve orta ölçekli
işletmeler için 2018 yılından itibaren geçerli olan finansal raporlama
standardı hakkında bilgi verildi.
Toplantıda konuşan KGK Kurul Üyesi Mustafa Dönmez, Türkiye’nin de
artık finansal raporlama konusunda
maliyetleri düşürecek ve küresel
ligde yarışmayı sağlayacak bir raporlama sistemine sahip olduğuna
vurgu yaptı.

BEBKA ESKİŞEHİR’İN EV SAHİPLİĞİNDE TOPLANDI

B

ursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA)
Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir’in ev
sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu
Dönem Başkanı Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mefail Ateş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile
yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda BEBKA’nın
mevcut faaliyetlerine dair bilgi verilirken, yatırım destek
programları ve yeni projeleri değerlendirildi.
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TÜRK EXİMBANK İRTİBAT BÜROSU AÇILDI

İ

hracatçılara sigorta desteği ve
ihracat kredisi veren Türk Eximbank’ın Eskişehir İrtibat Bürosu
düzenlenen törenle üyelerimizin
hizmetine sunuldu.

Eximbank Genel Müdürü
Adnan Yıldırım’a ve Ankara Bölge Müdürü Funda Baydar’a teşekkür
etti.

ETO ihracatçılarımıza destek olmak
amacıyla Türk Eximbank Eskişehir
İrtibat Bürosu’nu törenle şehrimize
kazandırdı.

Türk Eximbank
Eskişehir’e çok
yakıştı

Törende konuşan Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir’i daha ileri taşıyacak projeler için
söz verdiklerini belirterek, bu projeleri hayata geçirmekten mutluluk
duyduklarını söyledi. Eskişehir’in
2023 yılı için 5 milyar Dolar ihracat
hedefi olduğunu hatırlatan Güler, bu
hedefi yakalamak için ETO’nun her
türlü desteği verdiğini dile getirdi.
İhracatçı üyelerin Türk Eximbank’ın
verdiği krediler hakkında bilgi almak
için bile Bursa ve Ankara’ya gitmek
zorunda kaldıklarını kaydeden Güler, artık Eskişehirli ihracatçıların
bu hizmeti Eskişehir Ticaret Odası’ndan alabileceklerini söyledi.
ETO Başkanı Metin Güler, Türk
Eximbank Eskişehir İrtibat Bürosu’nun açılmasında öncülük eden ve
destek veren Kültür ve Turizm Eski
Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı’ya, AK Parti Eskişehir
Milletvekili Emine Nur Günay’a, Türk

Törende konuşan Kültür ve
Turizm Eski Bakanı ve AK Parti
Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise
Eskişehir’in yüksek teknoloji ihracatında Türkiye’de 6. sırada olduğunu
belirterek Türk Eximbank’ın şehrimizde irtibat bürosunun açılması ile
birlikte Eskişehir’in daha üst sıralara
yükselmesini umduğunu söyledi. Türk
Eximbank’ın Eskişehir’e, Eskişehir’in
de Türk Eximbank’a çok yakıştığını
kaydeden Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili
Nabi Avcı, yakın zamanda Türk Eximbank’ın Eskişehir’de şube açmasını da
temenni ettiğini dile getirdi.

AR-GE ve inovasyon
ihracat hedefleri için
önemli
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise Türk Eximbank’ın
ihracatçılara verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, Eskişehir’de
Türk Eximbank’ın İrtibat Bürosu’nun

bulunmasının ihracatçılarımıza avantaj sağlayacağını dile getirdi. Türk
Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan
Yıldırım ise banka olarak daha çok ihracatçıya ulaşabilmek için yapılanma
faaliyetlerine önem verdiklerini, Eskişehir’de destek verdikleri KOBİ sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Açılışa yoğun katılım oldu
Açılış törenine Kültür ve Turizm Eski
Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir
Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve
Ankara Bölge Müdürü Funda Baydar,
ESO Başkanı Savaş Özaydemir, protokol ve iş dünyasından çok sayıda
kişi katıldı.
Şubat 2018
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“Yeni yaşam alanınız”

HABER

TEŞEKKÜRLER ESKİŞEHİR

ETO üyelerine yapılan ankette yaklaşık olarak her 10 üyeden 9’unun ETO’dan ve
hizmetlerinden memnun olduğu ve her 10 üyeden 8’inin ETO Başkanı Metin Güler’i başarılı
bulduğu ortaya çıktı.

E

skişehir Ticaret Odası, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen Akreditasyon kapsamında yılda iki kez düzenlediği Üye
Memnuniyeti Anketi’ni yeniledi.
Ankette ETO bünyesindeki üyelere
Oda’mızın verdiği hizmetler, yaptığı
açıklamalar ve sağladığı faydalar
hakkında çeşitli sorular soruldu.
Odanın düzenlediği eğitimlere katılımının, üyelerin haberleşme tercihlerinin, üyelerinin sorunlarının
sorulduğu ankette rassal örnekleme sistemi ile yüz yüze ve telefonla görüşme yöntemi veri toplandı.
Odunpazarı ve Tepebaşı’nda yapılan
Genel açıdan düşündüğünüzde,
Odamızın hizmetlerinden
memnun musunuz?
Oran (%)
Memnun değilim

5.0

Az memnunum

8.6

Fikrim yok

6.0

Memnunum
Çok memnunum
Toplam
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69.1
11.3
100.0

anketlere göre ETO’nun hizmetlerinden memnuniyet ve çok memnuniyet duyan üyelerin oranı Türkiye
ortalamasının üzerinde bir düzeyde
rakam ile %80,4 oldu. Az memnun
olan üyelerin oranı olan %8,9’luk
pay da eklendiğinde, ETO’dan genel
memnuniyet oranı %89,3’e ulaştı.
Bu sayede yaklaşık her 10 üyeden
9’unun ETO’dan ve hizmetlerinden
memnun olduğu ortaya çıktı.

Üyeler Başkan
Güler’ den memnun
Ankette üyelere Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Metin Güler’in performansı da ele alındı. Oda Başkanı’nın performansını başarılı buluyor musunuz?” sorusuna verilen
cevaplarda Türkiye ortalamasının
üzerinde bir sonuç çıktı. Ankete
göre Oda Başkanı'nı “Başarılı” ve
“Çok Başarılı” bulan işletmelerin
oranı %77,2 olarak tespit edildi.
“Oda Başkanı’nın açıklamalarını
beğeniyor musunuz?” sorusuna
“Beğeniyorum” ve “Çok Beğeniyorum” şıklarında verilen cevaplar ise

%77,3’e karşılık geldi. Ankete göre
yaklaşık her 10 üyeden 8’inin ETO
Başkanı Metin Güler’i başarılı bulduğu ortaya çıktı.
Oda Başkanı'nın açıklamalarını
beğeniyor musunuz?
Oran (%)
Beğenmiyorum

4.5

Az beğeniyorum

8.6

Fikrim yok

9.7

Beğeniyorum
Çok beğeniyorum
Toplam

66.0
11.3
100.0

Oda Başkanı'nın performansını
başarılı buluyor musunuz?
Oran (%)
Başarısız

4.2

Az başarılı

8.6

Fikrim yok

9.9

Başarılı

62.3

Çok başarılı

14.9

Toplam

100.0

www.etonet.org.tr

DİJİTAL İŞLER FESTİVALİ TANITILDI

B

ursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen olan Anadolu
Animasyon Film Yarışması ve Anadolu Animasyon Ve
Dijital İşler Festivali düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.
Toplantıya Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik
Valisi Tahir Büyükakın, Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Metin Güler, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile çok sayıda konuk katıldı. Toplantıda konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir’in katma değeri yüksek üretim kabiliyetine dikkat
çekerek, şehrin animasyon ve yaratıcı sektörlerde çok
önemli bir yere sahip olabileceğini söyledi. Animasyon
sektörünün 2016 yılında dünyada 16 Milyar Dolarlık bir
hacme ulaştığını kaydeden Güler, Eskişehir’in de hem
animasyon deneyimi hem de yaratıcı sektörlerdeki başarısı nedeniyle bu pastadan pay alabileceğini kaydetti.

Anadolu Üniversitesi'nde animasyona yönelik Türkiye'nin en kapsamlı stüdyolarının bulunduğuna dikkat
çeken Güler, Eskişehir'in bu tecrübesini ticari kazanca
çevirmesi gerektiğini dile getirdi.

ÜYELERİMİZ KONYA’DA YENMAK’I İNCELEDİ

E

TO’nun otomotiv yedek parça satış ve servis hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren üyeleri
Konya’da faaliyet gösteren Yenmak Otomotiv A.Ş’yi
inceledi. ETO üyelerinin Yenmak Otomotiv inceleme
gezisine, ETO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil
İbrahim Ara, Meclis Üyesi Behzat Özbiçen de katıldı.
Fabrika, genel merkez ve lojistik binası ziyaretlerinde
ETO üyelerine Yenmak Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Muammer Kahvecioğlu, Yenmak
Otomotiv A.Ş Genel Müdürü Erdoğan Kahvecioğlu,
Yenmak Otomotiv A.Ş Satış Müdürü Can Sümer de
eşlik etti. Fabrika ve ürünler hakkında bilgi veren Yenmak Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muammer Kahvecioğlu, ETO üyelerini Yenmak’ta ağır-

lamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. ETO üyeleri
inceleme ziyaretleri kapsamında Konya’da yer alan 1. 2.
ve 3. organize sanayi bölgelerinde Yenmak tesislerindeki üretim ve kontrol ünitelerinde faaliyetleri hakkında da bilgi edindiler.
Şubat 2018
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YATIRIM İÇİN İNGİLİZ
İŞ ADAMLARINA ÇAĞRI

ETO İSTEDİ USTALIK
BELGESİNDE
ŞARTLAR DEĞİŞTİ

E

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Birleşik
Krallık Ticaret Elçisi Lord Janvrin, Birleşik Krallık İstanbul
Başkonsolosu ve Ticaret Bölüm
Başkanı Judith Slater, Birleşik
Krallık Ticaret Ataşesi Helen
Flewker ile bir araya geldi. Toplantıda karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için atılması gereken
adımlar değerlendirildi. ETO
Başkanı Metin Güler, toplantıda
yaptığı konuşmada Eskişehir’in

katma değeri yüksek sanayi
üretimi ile Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğuna
dikkat çekerek, şehrin yatırımcılar için çok önemli bir fırsat
olduğunu dile getirdi. Birleşik
Krallık Ticaret Elçisi Lord Janvrin ise Eskişehir’in sanayi tecrübesi ve vizyonunun farkında olduklarını belirterek, Eskişehir’e
İngiliz yatırımcı çekebilmek için
öncülük etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

ADIMLAR İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN

E

skişehir Ticaret Odası (ETO)
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, Avrupa
Birliği İklim Eylem Haftası münasebetiyle küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek adına doğa
yürüyüşü gerçekleştirdi. 'İklim
Değişikliğine Karşı Yürüyoruz'
sloganıyla yürütülen etkinliğe
öğrencilerin yanı sıra doğaseverler katıldı. Doğa yürüyüşü, Tandır
ve Yukarıdanişment mahalleri
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arasında yanmış orman saha
ziyareti ile başladı. Eylül ayında
yangından zarar gören toplamda 45 hektar ormanlık alanda
katılımcılara bilgiler aktarıldı.
Sarıcakaya Tandır Mahallesinde
başlayan 8 km boyunca devam
eden doğa yürüyüşü Dağküplü
Mahallesi’nde son buldu. Yaklaşık 150 kişilik kalabalık bir grubun
eşlik ettiği doğa yürüyüşünde
renkli görüntüler yaşandı.

skişehir Ticaret Odası üyelerinin sorunlarını ve taleplerini kamu kurumlarına ileterek olumlu sonuçlar aldığı girişimlerine bir
yenisini daha ekledi. 2015 yılından itibaren
yasa gereği toplam 81 meslekte belge zorunluluğu getirilmiş, bu mesleklerde meslek
lisesi diploması, ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan kişilerin
çalıştırılması yasaklanmıştı. Yine ilgili yasa
gereği yaygın olarak kullanılan ustalık belgelerine başvuru için ilkokul mezunlarında
11 yıl, lise mezunlarında ise 8 yıl belge almak
istedikleri alanda çalışmış olma şartı aranmaktaydı. Ayrıca ustalık belgesi için istenen
süre zarfında her bir ay içinde 20 gün sigorta
girişi zorunlu tutulmaktaydı.

Müteahhitlerimizin
mağduriyeti sona erdi
Eskişehir Ticaret Odası’nın İnşaat Taahhüt
Meslek Komitesi’nin aldığı karar neticesinde
ilgili kanundaki şartların mağduriyet yarattığı TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde
iletildi. Konu hakkında Eskişehir Ticaret Odası tarafından çok sayıda girişim gerçekleştirildi. ETO’nun girişimleri neticesinde Mesleki
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 02.10.2017
tarihinde yayınlamış olduğu yönerge ile söz
konusu süreçte değişikliğe gitti. Ustalık Belgesi başvurusu için ilkokul mezunlarında 11
yıl olan şart5 yıla indirildi. Yeni yönerge ile
bir ayda 20 gün istenen sigortalılık şartı da
kaldırıldı. Bu sayede müteahhit üyelerin yaşadığı bir sorunun çözüme kavuşturuldu.

HABER

HEDEF AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜNÜ
ETO’YA KAZANDIRMAK

T

ürkiye Kalite Derneği (KalDer)
Eskişehir Şubesi tarafından 16.
Eskişehir Kalite Şöleni düzenlendi.
Eskişehir Ticaret Odası, Demirdöküm, Ford Otosan ve TEİ’nin resmi
sponsorluğunda düzenlenen 16. Eskişehir Kalite Şöleni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleşti.
Etkinlik kapsamında Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler
'Başarıyı Ödülle Taçlandıranlar” başlıklı oturumda moderatör olarak yer
aldı. ETO Başkanı Metin Güler’in yanı
sıra oturuma KalDer Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Coca Cola İçecek Zinciri Direktörü Mutlu Ocak,
DYO Genel Müdürü Serdar Oran
panelist olarak katıldı. Etkinlikte konuşan ETO Başkanı Metin Güler, hem
kendi şirketlerinde hem de Eskişehir
Ticaret Odası’nda kalite sistemlerine çok önem verdiğini belirterek,
“Eskişehir Ticaret Odası’na ISO
10002:2014 Üye Memnuniyet Sistemi’ni kazandırdık. ISO 17024 Per-

sonel Belgelendirme Kalite Sistemi
için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve denetlenmeyi bekliyoruz. Öte
yandan KalDer işbirliğinde Ulusal

Kalite Hareketi’ne de katıldık. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Kalite
Ödülü’nü ETO’ya kazandırmak” diye
konuştu.

PRİZREN BAŞKONSOLOSUNU ZİYARET ETTİK

E

skişehir Ticaret Odası, Kosova temasları kapsamında Türkiye'nin
Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu
Selen Evcit’i ziyaret etti. Ziyarette
ETO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan
Işık, Meclis Başkan Vekilleri Sermet
Özgöde ve Muzaffer Oğuz, ETO Meclis üyeleri ile şehrimizdeki basın kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Ziya-
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retten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Eskişehir’in Türkiye’nin ekonomi ve sosyal bakımdan
gelişmiş şehirlerinden biri olduğunu
söyledi. Ziyarette konuşan ETO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Işık, Eskişehir’in sanayisi, son yıllarda gelişen
turizmi ve ticaretiyle öne çıktığını

kaydederek, Prizren İş Forumu’nda
bu fırsatları anlatmak istediklerini
dile getirdi. İş forumunda Balkan
ülkelerindeki iş insanları ile de bir
araya gelme fırsatını bulacaklarını
kaydeden Işık, Eskişehir’in ve ETO
üyelerinin ihracatını geliştirmek için
küresel temaslar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

HABER

ODUNPAZARI'NDA "SEKTÖR
BULUŞMALARI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

hizmetleri olmak üzere ticari faaliyetler konusunda sıkıntı yaşayan ETO
üyeleri, sorunları ilk ağızdan aktarma
imkanı buldular.

E

TO üyelerinin talep ve beklentilerini anlatma fırsatı buldukları
Sektör Buluşmaları Toplantısı, Odunpazarı bölgesinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren ETO üyelerinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler’in yanı sıra, Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları
Hüsnü Kaptan, Olcay Çoklar, Saffet
Çelen, Necati Sarıca, Figen Engin ve
Odunpazarı’nda faaliyet gösteren
ETO üyeleri katıldılar. Başta belediye

Güler: “Sorumluluk
alıyoruz”
Toplantıda konuşan ETO Başkanı
Güler, oda olarak üyelerin sorun ve
taleplerini dinlemek, sorunlara çözüm
bulabilmek adına Sektör Buluşmaları
toplantıları düzenlediklerini kaydetti.
Odunpazarı’ndaki üyelerin talep ve
sorunlarını dile getirebilmeleri için
Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir
araya getirdiklerini kaydeden Güler,
sorunların çözümü için sorumluluk aldıklarını kaydetti.

Kurt: “Çözüm için
buradayız”
Bölgede faaliyet gösteren tüccar ve
esnafın sorun ve beklentilerini dinlemek için bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım
Kurt, Belediye başkanlığına başladığı günden bu yana bölgedeki tüccar ve esnaflarla bir araya gelmek
istediğini belirtti ve ETO Başkanı
Metin Güler’e teşekkür etti. Hem
ETO Başkanı Güler hem de Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’la bir
araya gelen Eskişehir Ticaret Odası
üyeleri, toplantı kapsamında görüş
ve beklentilerini aktarma fırsatı
buldular.

ETO HEYETİ KOSOVA’DA TÜRK BİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
Eskişehir Ticaret Odası heyeti,
Kosova’da temasları kapsamında ülkede barış gücü olarak görev
yapan askerlerimizi Sultan Murad
Kışlası'nda ziyaret etti. Türk Temsil
Heyet Başkanlığı Eğitim Birliği Komutanı Piyade Yarbay Abdurrahim
Namtı, vatandan uzakta görev yaptıklarını ve Türkiye’yi temsil ettiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade etti. Türkiye'den
gelen misafirlerin ziyaretiyle gururlandıklarını dile getiren Namtı, Eskişehir Ticaret Odası heyetine kışlayı
gezdirdi.
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ETO HEYETİ AVRUPA’NIN
İŞ DÜNYASI İLE BULUŞTU

skişehir Ticaret Odası heyeti Kosova temasları kapsamında Prizren İş Forumu’na katıldı. Forumun
açılış törenine Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Bayram Hasani, Kültür
Gençlik ve Spor Bakanı Kujtim Gas-

hi, İnovasyon ve Girişimcilik Bakanı
Besim Beqaj, Türkiye’nin Prizren
Başkonsolosu Selen Evcit, Kosova
Demokratik Türk Partisi Milletvekili Müferah Şinik, Prizren Belediye
Başkan Yardımcısı Lulzim Kabashi

katıldı. Forumda Eskişehir Ticaret
Odası’nı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Işık, Meclis Başkan Yardımcıları
Muzaffer Oğuz ve Sermet Özgöde
ile beraberindeki heyet temsil etti.
Forumda ayrıca İtalya, Arnavutluk,
Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan,
Bosna Hersek, Belçika, Norveç ve
Karadağ’dan oda heyetleri başta olmak üzere iş dünyasının temsilcileri
yer aldı. Forumun açılış töreninde
konuşan Kosova Sanayi ve Ticaret
Bakanı Bayram Hasani, Prizren İş
Forumu ile yerli üretim ürünlerinin
tanıtımını teşvik ettiklerini belirterek, düzenledikleri yasalarla üretimi
artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Açılış konuşmalarının ardından ETO
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Işık,
forumda yer alan firmaların stantlarını Kosovalı bakanlar ve Türkiye’nin
Prizren Başkonsolosu Selen Evcit ile
birlikte gezdi.

ETO VİLAYET
MEYDANI'NI
ATATÜRK
ATKILARIYLA
DONATTI

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, meclis divanı ve yönetim
kurulu ile birlikte Cumhuriyetimizin
Kurucusu Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal
edişinin 79. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma törenine
katıldı. Vilayet Meydanı’nda mülki
ve askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı törende ETO

Meclis Üyeleri, Eskişehir İl Kadın
Girişimciler Kurulu, ETO Personeli
de yer aldı. Törende Eskişehir Ticaret Odası tarafından yaptırılan
Atatürk’ün siluetinin bulunduğu atkılar dağıtıldı. Ayrıca oda tarafından
Atatürk’ü anmak için hazırlanan kısa
film Eskişehir Ticaret Odası ve ETO
Başkanı Metin Güler’in sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

E
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ESKİŞEHİR EKONOMİSİ KOMİTELER MÜŞTEREK
TOPLANTISINDA MASAYA YATIRILDI
Eskişehir Ticaret Odası’nın yasal olarak her yıl düzenlediği Komiteler Müşterek Toplantısı
bu kez adeta bir kampa dönüştü. Dr. A. Mahfi Eğilmez’in de sunumuyla destek verdiği toplantıda
ETO’nun ve Eskişehir ekonomisinin geleceği enine boyuna tartışıldı.
nın ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte
hareket ederek çözümlenmesi gündeme getirildi.

Anket ve görüşlerle
sorunlar tartışıldı

E

skişehir Ticaret Odası 2017 yılı
Komiteler Müşterek Toplantısı
ETO Başkanı Metin Güler ile meclis ve
komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehir Ticaret Odası’nın
40 meslek komitesinin temsilcileriyle
yapılan toplantı kapsamında mevcut
çalışmalar değerlendirildi; geleceğe
ilişkin görüş ve beklentiler masaya
yatırıldı. Toplantıda ayrıca meclis üyeleri ve meslek komiteleri kendi sektörlerindeki sorunları dile getirdi. Her

sektörün sorunlarının tespit edilip, yol
haritasının değerlendirildiği toplantıda odanın gelecek dönemdeki stratejisi de belirlendi. Toplantıda turizm ve
hizmet sektörünün yaşadığı sıkıntıların giderilmesi, üniversite sektör ve
sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, yatırımların artması için Eskişehir lobisinin güçlendirilmesi, nitelikli personel
yetiştirebilmek için mesleki eğitimin
çeşitlendirilmesi, sanayi bölgelerinde
faaliyet gösteren üyelerin sorunları-

ETO Başkanı Metin Güler toplantıda
yaptığı konuşmada Eskişehir Ticaret
Odası’nın tarihinin en büyük yatırımlarına imza attığını, bu yatırımları
gerçekleştirirken yine tarihin en büyük hibelerinin odaya kazandırıldığını
ifade etti. Ek olarak odanın hiç olmadığı kadar yüksek tasarruflara sahip
olduğunu kaydeden Güler, tüm bu çalışmaların ETO’nun Meclis ve Meslek
Komitelerinin iradesiyle yapıldığını
belirtti. Meslek Komiteleri Müşterek
Toplantısı kapsamında meclis ve komite üyelerine güncel konular ve Eskişehir’in geleceğine ilişkin soruların
da yer aldığı anketler de dağıtıldı. Ek
olarak ETO Başkanı Güler, komitelerin
mesleki sorunlarını da tek tek dinledi.
Toplantıda çıkan sonuçlar rapor haline
getirildi.

1. ANA JET ÜS KOMUTANI’NA ZİYARET

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, beraberindeki
heyet ile birlikte 1. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Gür’ü
makamında ziyaret etti. Ziyarete
Meclis Başkanı A. İskender Bayar,
Meclis Başkan Yardımcısı Sermet
Özgöde, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Süleyman Kutlu ve
Halil İbrahim Ara, Yönetim Kurulu
Üyesi Kerem Can Apaydın ve Bülent Şarlar da eşlik etti. Odanın çalışmaları hakkında bilgi veren ETO
heyeti üste gerçekleşen bayrak
törenine de katıldı.
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GÜLER GENÇLERE GİRİŞİMCİLİK TECRÜBELERİNİ ANLATTI

ETO HEYETİ
MUHARİP HAVA
KUVVET KOMUTANI'NI
ZİYARET ETTİ

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin
Güler, Muharip Hava Kuvvet Komutanı
Orgeneral Atilla Gülan’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Meclis
Başkanı A. İskender Bayar, Meclis Başkan
Yardımcısı Sermet Özgöde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Süleyman Kutlu
ve Halil İbrahim Ara, Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Can Apaydın ve Bülent Şarlar da
yer aldı. Ziyarette ETO Başkanı Metin Güler, odanın faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında kısaca bilgi verdi. Muharip
Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla
Gülan ise ziyaretten dolayı ETO heyetine
teşekkür etti.
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E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Gelişim
Koleji’nde geleceğin girişimcileri ile bir araya geldi. Genç
Başarı Eğitim Vakfı ve Gelişim
Koleji tarafından yürütülen girişimcilik fuarına katılan ETO
Başkanı Metin Güler, etkinlik
öncesinde geleceğin girişimcileri ile tecrübelerini paylaştı. Öğrencilere girişimciliğin

önemini anlatan ETO Başkanı
Güler, Türkiye’nin gelişmesinin ve hedeflerine ulaşmasının
yolunun girişimcilikten geçtiğini kaydetti. Düzenlenen etkinliğe Eskişehir Sanayici ve
İşadamları Derneği (ESİAD)
Başkanı Aydın Bandırma ve
Genç Başarı Eğitim Vakfı Proje Sorumlusu Aslı Aydınalp de
katılım sağladı.

www.etonet.org.tr

MÜTEAHHİTLER SEKTÖR BULUŞMALARI
TOPLANTISINDA SORUNLARINI TARTIŞTI

E

TO üyelerinin talep ve beklentilerini anlatma fırsatı buldukları
Sektör Buluşmaları Toplantısı’nın
ikincisi Tepebaşı’nda faaliyet gösteren müteahhitlerin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıya Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’in
yanı sıra, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi

Başkan Yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş, imar ve ruhsat işlerindeki
yöneticiler katıldı. Toplantıya katılan
370 müteahhit sektörlerinde yaşanan sıkıntıları belediye yönetimine
iletme fırsatı buldu. Toplantıda konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, inşaat sektörünün
son yıllarda sıkıntılar yaşadığını belirterek sorunların çözümü için ilgili
kurumlar, belediyeler ve bakanlıklar
nezdinde girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.Şehirde arsa sayısının
az olmasının ve inşaat malzemelerine gelen zamların maliyetleri artırdığını belirten Güler, buna karşın
döviz ve kredi faizlerindeki yükseliş
nedeniyle konut satışların azaldığını
söyledi.

Ataç: “Sorunları çözmek
için bir aradayız”
Toplantıda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, inşa-

at sektöründe yaşanan sorunların
yapı denetim firmaları, belediyeler
ve inşaat sektörünün ortak çabası
ile çözülebileceğini kaydetti. Sorunların çözümü noktasında belediye
olarak taşın altına elini koymaya hazır olduklarını belirten Ataç, düzenlenen toplantı sayesinde eksiklikleri tespit etme fırsatı bulduklarını
söyledi. Bürokrasinin azaltılması ve
işlemlerin hızlandırılması için daha
fazla çaba göstereceklerini kaydeden Ataç, ETO üyesi müteahhitlerin
sorularına da yanıt verdi. Toplantıda
sorunlarını iletme fırsatı bulan ETO
üyeleri iskan ve ruhsatlarda yaşanan
sıkıntılarının giderilmesi, hafriyat
giderlerindeki artışın engellenmesi,
belediyedeki bürokrasinin azaltılması gerektiğinin altını çizdiler. Toplantının düzenlenmesi dolayısıyla
ETO Başkanı Metin Güler’e teşekkür
eden üyeler, sorunlarının takip edilmesinden duydukları memnuniyeti
ifade ettiler.

Şubat 2018
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TÜRK EXİMBANK’TAN
1.2 MİLYAR LİRA DESTEK

E

TO bünyesinde açılan Türk Eximbank Eskişehir İrtibat Bürosu sayesinde ihracatçılara 4 ayda 1 milyar
128 milyon lira kredi ve sigorta desteği sağlandı.
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler’in girişimleri neticesinde hizmete sunulan Türk Eximbank
Eskişehir İrtibat Bürosu ihracatçıya
nefes aldırdı. 26 Eylül 2017 tarihinde
ETO bünyesinde ihracatçıların hizmetine sunulan Türk Eximbank Eskişehir
İrtibat Bürosu açılışından kısa bir süre
geçmesine rağmen şehir ekonomisine
önemli katkılar sağladı.
Türk Eximbank Eskişehir İrtibat Bürosu sayesinde Eskişehirli tüccar ve
sanayiciye 4 ay içinde 1 milyar 128
milyon lira (297 milyon dolar) kredi ve
alacak sigortası desteği aktarıldı.

ETO ÜYELERİNE ÜCRETSİZ HASTA NAKİL AMBULANSI
Eskişehir Ticaret Odası, üyelerine sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek,
hasta nakil ambulansını hizmete sundu.

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’in proje
olarak söz verdiği hasta nakil
ambulansı ücretsiz olarak üyelerin kullanımına sunuldu. ETO
üyeleri ve yakınlarının hizmetine sunulan hasta nakil ambulansı için TEKSAN Sanayi Sitesi’nde tören gerçekleştirildi.
Törene Eskişehir Ticaret Odası
Başkanı Metin Güler, Meclis
Başkanı A. İskender Bayar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Ara, TEKSAN
Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan
Karamanlı ve çok sayıda ETO
üyesi katıldı. Törende konuşan
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler, üyelerin iyi gününde de kötü gününde de yanında
olduklarını belirterek; tüccara,
sanayiciye ve esnafa destek
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olmaya devam edeceklerini dile
getirdi. Söz verdikleri projeleri
birer birer hayata geçirdiklerini
kaydeden Güler, üyelere daha
çok kolaylık sunmak ve ETO
üyesi olmanın avantajını hissetmek istediklerini dile getirdi.
Eskişehir Ticaret Odası’nın üreten ve emek veren üyesinin yanında olduğunu kaydeden Güler,
“İhracatçı üyelerimizi desteklemek adına Türk Eximbank Eskişehir İrtibat Bürosu’nu hizmete
sunacağımızın sözünü vermiştik, onu hayata geçirdik. E-Oda
kapsamında internet sitemizi
yeniledik, online fuar, eğitim vb.
hizmetlere başladık. Hasta Nakil Ambulansı da projelerimiz
arasındaydı. O sözümüzü de
tutmanın gururunu yaşıyoruz”
diye konuştu.

HABER

TAYLAND - ESKİŞEHİR TİCARET KÖPRÜSÜ İÇİN İLK ADIM

E

skişehir Ticaret Odası heyeti Tayland temasları kapsamında Tay
Ticaret Odası heyeti ( Thai Chamber
of Commerce ) ile bir araya geldi. Görüşmelere ETO Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Koşar, T.C. Bangkok Büyükelçiliği
Ticaret Müşaviri Burak Balkan, Tay
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dr.
Jingjai hanchanlash, Tay Ticaret Odası Danışmanı Krisda Piampongsant,
Tayland-Türkiye İş Konseyi Başkan
Yardımcısı Chatchai Mongkolvisadhkaiwon ve Tayland-Türkiye İş Konseyi
Genel Sekreteri Kulkanlaya Kritnoi,
Avrupa Komitesi Müdürü Kittichai
Raktananit katıldı. Toplantıda ETO
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koşar, Es-

kişehir ekonomisi, Eskişehir Ticaret
Odası ve faaliyetleri hakkında bilgileri Tay Ticaret Odası yetkililerine
aktardı.

Serbest ticaret anlaşması
ile ekonomik ilişkiler
gelişebilir
Tay Ticaret Odası Başkan Yarımcısı
Hanchanlash ise yaptığı konuşmasında, Türkiye ve Tayland arasındaki
ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını belirterek, gerçekleştirilen bu
temasla birlikte iki ülkenin de birbirini daha çok tanıma fırsatı bulacağını
kaydetti. Öncelikli amaçlarının her iki

ülkenin KOBİ’lerini bir araya getirmek
olduğunu kaydeden Hanchanlash,
Metalex fuarına katılarak Tayland’da
temaslar sürdüren ETO heyetine
teşekkür etti. Toplantıda söz alan
Tayland-Türkiye İş Konseyi Başkan
Yardımcısı Chatchai Mongkolvisadhkaiwon ise, gümrük işlemlerinde yenilik yaptıklarını belirterek, tarife dışı
engelleri büyük oranda kaldırdıklarını
kaydetti. İki ülke arasında imzalanacak olan serbest ticaret anlaşması ile
ticaretin daha da artabileceğini kaydeden Mongkolvisadhkaiwon, Tayland’la yapılacak anlaşmanın aynı
zamanda Asya ülkelerine giriş içinde
önemli olduğunu söyledi.

BAŞKAN GÜLER SAVAŞÇI DİZİSİNİN SETİNE MİSAFİR OLDU

E

skişehir Ticaret Odası
Başkanı Metin Güler,
çekimleri Eskişehir’de gerçekleşen Savaşçı dizisinin
setine konuk oldu. Bazı
bölümleri Eskişehir Ticaret
Odası’nın ev sahipliğinde
çekilen Savaşçı dizisinin
setine misafir olan ETO
Başkanı Metin Güler, dizinin 2. Yönetmeni Günay
Günaydın, oyuncular Murat
Serezli ve Alp Öyken ile bir
araya geldi. Dizi ekibiyle
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sohbet eden Başkan Metin
Güler, Eskişehir’in dizi ve
sinema sektöründe önemli
bir marka haline geldiğini
belirterek, Eskişehir Ticaret Odası olarak şehrin bu
yöndeki tanınırlığına katkı
sağlamaktan memnuniyet
duyduklarını söyledi. Savaşcı dizisinin 2. Yönetmeni
Günay Günaydın ziyaretinden ve desteğinden dolayı
ETO Başkanı Metin Güler’e
teşekkür etti.

HABER

ÜYELERİMİZ BANGKOK BÜYÜKELÇİSİ
DAĞDELEN İLE GÖRÜŞTÜ

E

skişehir Ticaret Odası heyeti
Tayland temasları kapsamında,
Türkiye Cumhuriyeti Bangkok Büyükelçisi Sayın Evren Dağdelen Akgün’ü
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akgün, 2017 yılında görevine başladığını
belirterek, Türkiye ve Tayland arasında düşük düzeyde olan ekonomik ve
sosyal ilişkileri geliştirmek için çaba
gösterdiklerini dile getirdi. Tayland’ın

A

AB BİLGİ MERKEZİ ERASMUS
30. YIL ETKİNLİĞİNDE STAND AÇTI

vrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Erasmus programının 30.
yıldönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Anadolu Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde Avrupa Birliği Bakanlığı
ve Türkiye Ulusal Ajans işbirliğinde
düzenlenen programa AB Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel,
Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci
Gündoğan, Ulusal Ajans Direktörü
Mesut Kamiloğlu ve Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu Basın, Enformasyon ve İletişim Bölümü Başkanı
Andreea Schmidt, protokol yetkilileri ile çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı. Bilgilendirme oturumları
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gelişmekte olan bir ülke olduğunu
kaydeden Akgün, imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması ile iki
ülke arasındaki karşılıklı ticaretin de
gelişeceğini dile getirdi. ETO heyeti
ziyarette, odanın faaliyetleri, küresel
vizyon odağındaki çalışmaları ve Eskişehir ekonomisi hakkında Türkiye
Cumhuriyeti Bangkok Büyükelçisi
Evren Dağdelen Akgün’e bilgi verdi.

ve sunumlarının yer aldığı etkinlikte,
Eskişehir AB Bilgi Merkezi yetkilileri
de açılan stantta yürüttükleri çalış-

malar hakkında bilgi verdiler. Standı
ziyaret eden 283 kişiye Avrupa Birliği
yayınları dağıtıldı.

www.etonet.org.tr

ETO - METSEM ÇALIŞMALARINI ÜYELERE ANLATTI
3 Ulusal Meslek Standardı,
9 Ulusal Yeterlilik

M

aden sektöründe Ulusal Meslek
Standartları ve Ulusal Yeterlilikler konusunda çalışmalar yürüten
ETO-METSEM (Eskişehir Ticaret
Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon
Merkezi) gerçekleştirdiği toplantı
ile çalışmaları tanıttı. Toplantıya Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin
Güler, Mesleki Yeterlilik Kurumu
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Bir-

PLASTİK VE
KİMYA
ÜRÜNLERİ
SEKTÖRÜ
BULUŞTU

liği Dairesi Başkanı İsmail Özdoğan,
şehrimizde madencilik sektöründe
faaliyet gösteren ETO üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Metin Güler, madencilik sektörünün hem ülkemiz hem de
Eskişehir için önemini vurgulayarak,
Eskişehir’in ihracatının yaklaşık %
30’nun madencilik sektörünün gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bu noktadan hareketle Türkiye’de madenciliğin standartlarını
ve yeterliliklerini belirlemek için
ETO-METSEM’i hayata geçirdiklerini kaydeden Güler, gerçekleştirilen TÜRKAK denetiminde başarılı
bulunmalarının ardından yetkilendirilmiş belgelendirme merkezi olacaklarını dile getirdi. Toplantıda
konuşan Mesleki Yeterlilik Kurumu
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı İsmail Özdoğan
ise, Eskişehir Ticaret Odası’nın madencilik sektöründe bir ilki gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Toplantıda
ETO-METSEM’in oluşturduğu 3
Ulusal Meslek Standardı, 9 Ulusal
Yeterlilik ve yetkilendirilme sonrasında başlayacak sınav ve belgelendirme süreci hakkında madencilik
sektöründeki firmalara bilgi verildi.

ve ETO Hasta Nakil Ambulansı’nın
hizmete sunulduğunu kaydetti.
ETOKART için de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Güler, bu hizmetin de devreye girmesi ile birlikte
ETO üyelerinin avantajlı ve indirimli fiyatlardan yararlanacağını dile

getirdi. Başkan Güler üyelerin tüm
sorun ve taleplerini ilgili kurumlara aktardıklarını ve çözüm bulmak
için çaba gösterdiklerini belirterek,
gerçekleştirilen Sektör Buluşmaları Toplantısı’nın da çözüme katkı
sağladığını dile getirdi.

ETO üyelerinin talep ve beklentilerini anlatma fırsatı buldukları
Sektör Buluşmaları Toplantısı’nın
üçüncüsü plastik ve kimya ürünleri
imalatında faaliyet gösteren üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıya katılan Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Metin Güler odanın
yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi
verdi. ETO olarak üyelerin yanında
olmaya devam ettiklerini hatırlatan Güler, üyelere sundukları hizmet çeşitliliğini artırdıklarını dile
getirdi. Söz verdikleri projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Güler,
Türk Eximbank İrtibat Bürosu’nun
Şubat 2018
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KAMU BAŞ DENETÇİSİ ŞEREF
MALKOÇ'TAN ETO'YA ZİYARET

K

amu Başdenetçisi Şeref Malkoç
beraberindeki heyet ile birlikte Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler’i makamında ziyaret
etti. Ziyaretten dolayı memnuniyeti
ifade eden Güler, kamunun görevlerini tam manasıyla yerine getirebilmesi ve kamunun beklentilerinin
karşılanması için kamu denetçiliği
kurumunun önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi. Sorunlarının
iletilmesi ve çözümü için de kamu
denetçiliğinin etkin bir çaba gösterdiğini hatırlatan Güler, kamu denetçiliğini Eskişehir’de ağırlamaktan
dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak
sivil toplum kuruluşları ile istişarede
bulunduklarını, halkın avukatlığını

yaptıklarını ve idarenin danışmanlığı görevini üstlendiklerini kaydeden
Malkoç, sorunları ilgili kurumlara aktardıklarını vurguladı. Misyon olarak

ÜYELERİMİZE TÜKETİCİ
KORUMA KANUNU ANLATILDI

İ

E

skişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen toplantıda Tüketici Koruma Kanunu hakkında bilgi verildi. Toplantıya Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel,
Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, ETO Başkan
Yardımcısı Süleyman Kutlu ve ETO üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel, 3610 lira üzerindeki davalarla
tüketici mahkemelerinin ilgilendiğini, daha altındaki
rakamlar ile ilgili Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edildiğini söyledi. Toplantıda katılımcılara ayıplı mal,
garanti, senetli satış, cayma hakkı, ticari ve mesleki alım
gibi hem tüccarı hem de tüketicileri ilgilendiren konular
hakkında detaylı olarak bilgi verildi.
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devletle millet arasında köprü görevi üstlendiklerini kaydeden Malkoç,
bu sayede devlet ile millet arasındaki mesafeyi azalttıklarını ifade etti.

VATANDAŞ ODAKLI
HİZMET SEFERBERLİĞİ

çişleri Bakanlığı tarafından İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Vatandaş
Odaklı Hizmet Seferberliği Toplantısı düzenlendi.
Eskişehir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, SGB Başkanı Yunus Sezer, ETO
Başkanı Metin Güler, ESO Başkanı Savaş Özaydemir,
ETB Başkanı Ömer Zeydan, Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen, MÜSİAD Başkanı Ayhan Arslan katıldı. Toplantıda ayrıca GÖRSEM,
Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi, Türkiye Harp Malulü
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi’nin temsilcileri, merkez ve taşra muhtarları yer
aldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil bakanlık olarak kamu
hizmetlerinin verimliliğini denetlemek için İZDES
projesini başlattıklarını ve bu kapsamda tüm illerde
iki aşamalı toplantı planladıklarını dile getirdi.

www.etonet.org.tr

ETO BAŞKANI GÜLER'E TURİZME KATKI ÖDÜLÜ

E

TO Başkanı Metin Güler, turizm
profesyonellerinin dünyadaki en
köklü kuruluşu olan Skal International tarafından Eskişehir turizmine
verdiği katkı dolayısıyla ödüle layık
görüldü. 82 yıldan beri dünyanın dört
bir yanında turizmin gelişmesi için faaliyet gösteren Skal International'in
İstanbul’da gerçekleşen ödül töreni

ulusal çapta turizm derneklerinin
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.
Törende Skal International Eskişehir
Kulübü tarafından turizmin gelişmesine verdiği katkıdan dolayı Eskişehir
Ticaret Odası Başkanı Metin Güler
“Turizmde Kalite” ödülüne layık görüldü. ETO Başkanı Güler’e ödülü
Skal International Eskişehir Kulübü

Başkanı Emir Sarper tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan
Güler, Eskişehir Ticaret Odası’nın
şehrin turizmdeki geleceğine önemli
katkılar yapacak projeler geliştirdiğini kaydederek, Eskişehir Fuar Kongre
Merkezi ile şehir ekonomisine yılda
600 milyon lira gelir sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

BAŞKAN AKARYAKITÇILARIN
SORUNLARINI DİNLEDİ

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü ve Eskişehir Ticaret Odası tarafından
ETO’nun akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üyelerine yönelik Bürokrasinin Azaltılması, Mevzuatın Sadeleştirilmesi Projesi (BAMS) Bilgilendirme Toplantısı
yapıldı. Eskişehir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Bilim Sanayi Teknoloji Eskişehir
Şube Müdürü Kadir Karadede ve şube memurları ile
akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren ETO üyeleri
katıldı. Toplantıda konuşan ETO Başkanı Metin Güler,
akaryakıt sektörünün sorunlarının takipçisi olduklarını
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak mevzuatla özellikle küçük ölçekli akaryakıt istasyonlarının sorun
yaşayabileceğini belirtti. Konunun öneminin farkında
olduklarını ve sorunun çözümü için Ankara’da girişimlerde bulunduklarını kaydeden Güler, üyelerin yanında
olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bilgilendirme
toplantısı sonrasında akaryakıt sektöründe faaliyet
gösteren ETO üyeleri yaşadıkları sorunları şube yetkililerine aktarma imkanı buldular.
Şubat 2018
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KIZ KARDEŞİM EĞİTİMLERİNİ
TAMAMLAYAN GİRİŞİMCİLERE SERTİFİKA

T

ürkiye’nin 17 ilinde 2000 kadınla buluşan Kız Kardeşim Projesi’nin Eskişehir’deki eğitimleri tamamlandı.
Eskişehir Ticaret Odası ve TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu evsahipliğinde, Coca-Cola Türkiye, Anadolu Vakfı destekleri ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen eğitimlere
katılan kadınlar günü düzenlenen törenle sertifikalarını
aldılar. Sertifika törenine Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler

S

TURBOŞAFT MOTOR İÇİN ÇALIŞTAY YAPILDI

avunma Sanayii Müsteşarlığı
himayesinde ve TUSAŞ Motor
Sanayi AŞ’nin (TEI) ev sahipliğinde
iki gün boyunca Turboşaft Motor
Alt Sistemleri Çalıştayı yapıldı. ETO
ve ESO’nun desteği ile gerçekleştirilen çalıştayda milli helikopter proje-
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Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hüsniye Tali, Coca-Cola
Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü Tülin Kara Özger ve
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Dr. Işıl
Keskin Şahan katıldı. Sertifika töreninde konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, girişimciliğin
Türkiye’nin geleceğinde çok önemli bir rol oynadığını belirterek ETO olarak girişimciliği geliştirmek için büyük
çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

sinde alt yüklenici olarak çalışacak
firmalar bir araya getirildi. Çalıştay
öncesinde yapılan açılış toplantısına
TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut
Akşit, Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Mustafa Şeker, ETO
Başkanı Metin Güler, ESO Başkanı

Savaş Özaydemir, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen
ve çok sayıda firmanın temsilcisi
katıldı. Toplantının konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit,
çalıştayın amacının yerli helikopterin her aksamının Türk sanayicisinin
alın teri ve zekasıyla yerli imkanlarla
üretmek olduğunu söyledi.

www.etonet.org.tr

GÜLER ÜYELERİMİZİN TALEPLERİNİ
BAKAN TÜFENKÇİ'YE ANLATTI

E

TO Başkanı Metin Güler, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı Ticaret Odaları Konsey Toplantısı’nda Eskişehirli tüccarın taleplerini iletti. Ankara’da TOBB
Birlik Merkezinde gerçekleştirilen
toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu da yer aldı. Toplantıda
konuşan ETO Başkanı Metin Güler,
Eskişehirli tüccar ve sanayicilerin sorun ve beklentilerini Bakan Tüfenkci’ye aktardı. Konuşmasında yemek
çeki piyasasında yaşanan sorunlara
da değinen Güler, piyasada tekel konumunda bulunan işletmelerin uyguladıkları yüksek komisyon oranlarının
yerinde tüketim sektörüne zarar verdiğini kaydetti. Konuyla ilgili Eskişehir
Ticaret Odası’nın yaptığı çalışmaları
da paylaşan Güler, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın sorunun çözümü noktasında gösterdiği irade için Bakan
Tüfenkci’ye teşekkür etti.

ETOMÜZE'YE YILIN MÜZESİ ÖDÜLÜ

E

skişehir Sanat Derneği tarafından"2017 Eskişehir Sanat
Ödülleri" töreni düzenlendi. Turgut Özakman Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine ETO
Meclis Başkanı A. İskender Bayar,
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Sanat Derneği
Başkanı Şehabettin Tosuner ve
çok sayıda sanatsever katıldı. Törende 2017 yılının mayıs ayında kapılarını açan ETO Ticaret ve Sanayi
Müzesi “Yılın Müzesi” ödülüne layık görüldü. Ödülü takdim alan ETO
Meclis Başkanı A. İskender Bayar,
şehrin sanat hayatının gelişmesinde sivil toplum kuruluşlarının çok
önemli yeri olduğunu vurguladı.
Eskişehir’in en güçlü ve köklü meslek kuruluşu olan Eskişehir Ticaret
Odası’nın sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devan edeceğini belirterek, ETOMÜZE’yi ödüle layık
görenlere teşekkür etti.
Şubat 2018
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FUAR KONGRE MERKEZİ'NİN %80'i TAMAMLANDI

E

skişehir Ticaret Odası’nın şehrimize kazandıracağı
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi inşaatı (EFKM) tüm hızıyla sürüyor. Projenin en kısa sürede tamamlanabilmesi
için kötü hava koşullarına rağmen 200 kişilik ekip tarafından yoğun mesai harcanıyor. Proje kapsamında Fuar
blokları ve Kongre Merkezi’nin dış cepheleri tamamlandı,
yapılarının içinin tamamlanması için de çalışmalar devam

ediyor. fuar ve kongre altyapısı ile şehrimizin turizmindeki
iddiasına güç katacak Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin
yüzde 80’i tamamlandı. Projenin tamamlanması ile birlikte Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Anadolu’daki en modern
ve işlevsel komplekslerinden biri olacak. Hizmet sektörüne ivme kazandıracak olan EFKM, Eskişehir ekonomisine
yılda 600 milyon lira katkı sağlayacak.

SANAYİ SİTESİNDEKİ DUAYENLERE VEFA PLAKETİ

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler, sanayi sitesinde faaliyet gösteren duayenlere düzenlenen
törenlerle “Vefa Plaketi” takdim etti.
Plaket törenleri ETO Yunus Emre
Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Törenlerde konuşan Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Metin Güler, odanın
124 yıllık köklü tarihi ve geçmişi ile
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Eskişehir’in en güçlü ekonomi kuruluşu olduğunun altını çizdi. Eskişehir
Ticaret Odası’nın bu günlere yıllardır
emek veren üyelerinin katkısıyla geldiğini kaydeden Güler, üyelerin geleceğini de teminat altına alabilmek
için ETO Yaşam Merkezi projesini
hayata geçireceklerini söyledi. Bu
sayede üyelerin yaşlılığında da rahat

edeceğini kaydeden Güler, projenin
aynı zamanda bir vefa örneği olduğunu dile getirdi. Güler, Sanayi Sitesinde
faaliyet gösteren duayenlere odaya
ve Eskişehir ekonomisine kattıkları
değer için teşekkür etti. Plaketler
ETO Başkanı Metin Güler ve Başkan
Yardımcısı Halil İbrahim Ara tarafından takdim edildi.

HABER

MESLEK ODALARI İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, şehrimizdeki meslek odalarının yeni seçilen yönetim kurulu
başkanlarına “Hayırlı olsun” ziyaretleri gerçekleştirdi. ETO
Başkanı Güler, beraberindeki heyet ile birlikte Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er’i, Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer’i, Emlakçılar
Odası Başkanı Gazi Çelik’i, Berberler ve Kuaförler Odası
Başkanı Fethi Özkara’yı, Seyyar Tuhafiye ve İşportacılar
Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen’i, Makine Mühendisleri
Odası Başkanı Atilla Tomsuk’u ziyaret etti. Meslek odası
başkanlarına yeni dönem için başarı temennisinde bulunan
ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir’in sorunlarının çözümü
için aynı masa etrafında toplanmanın, tüm kurum ve kuruluşların ortak irade sergilemesinin önemine değindi. Ziyaretlerde Eskişehir Ticaret Odası’nın çalışmaları ve projeleri
hakkında da kısaca bilgi veren Güler, Eskişehir’in hizmet
sektörüne daha çok kazandıracak ve ticareti canlandıracak projeler ürettiklerini kaydetti. Güler, hizmet sektörüne

yönelik Hepgeleceksin.com başlıklı turizm çalışması yürüttüklerini belirterek, Eskişehir kent markasını güçlendirmek
için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Hepgeleceksin.com
turizm kampanyasına iş ve sanat dünyasından çok büyük
destek geldiğini kaydeden Güler, projenin Eskişehir’in turizm vizyonuna fayda sağladığını söyledi.

İL KOORDİNASYON
KURULU TOPLANDI

BEBKA'DAN ÜYELERİMİZE
PROJE YAZMA EĞİTİMİ

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler,
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Toplantı Vali Özdemir Çakacak başkanlığında
Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda
gerçekleştirildi.

E

skişehir'deki yatırımlarla ilgili verileri paylaşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şehrimizde yürütülen 580 adet projenin 228’inin tamamlanmış, 213’ünün
devam etmekte, 30’unub ihale aşamasında, 9’unun ise
hazırlık aşamasında olduğunu dile getirdi. Özellikle koordinasyon gerektiren sorunların tespiti ve çözümü için
bu sorunların toplantıda gündeme getirilmesini, tüm kurum kuruluşların bu konulara önem vermesi gerektiğini
hatırlattı.
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B

EBKA tarafından verilen mali destekler için ETO üyelerine Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi hakkında
bilgi verilerek, proje yazma eğitimi düzenlendi. Eskişehir
Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha
Güven, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve
çok sayıda firmanın temsilcisi katıldı. Toplantıda konuşan BEBKA Program Yönetim Birim Uzmanı Seher İlktürk, Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek
Programı, Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı
ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
kapsamında toplam 16 milyon lira destek verileceğini
kaydetti. Gün boyu süren etkinlik kapsamında KAYS
hakkında bilgi verilerek, Proje Döngüsü Yönetimi ve
Proje Yazma Eğitimi düzenlendi.

HABER

ESKİŞEHİR TURİZMİ İÇİN ÇALIŞTAY

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürülüğü tarafından düzenlenen, Eskişehir turizm destinasyon çalıştayına katıldı. Çalıştayda Eskişehir’in turizm destinasyonuna eklenmesi için izlenecek adımlar, Eskişehir turizminin
geleceğine dair görüşler değerlendirildi.

ÖĞRENCİLER İLE SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ
GÖRÜŞÜLDÜ

E

skişehir Anadolu Lisesi
Öğrencileri, sosyal sorumluluk projelerini değerlendirmek üzere ETO Başkanı Metin
Güler ile bir araya geldi. Yunus
Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleşen görüşmede ETO Başkanı Güler, öğrencilere odanın

MERZİFON'A ZİYARET

yürüttüğü sosyal sorumluluk
projeleri hakkında bilgi verdi.
Odanın bu yöndeki çalışmalarını öğrencilerle paylaşan Güler, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruşlarının şehirdeki
görev ve sorumluluklarını anlattı.

E

TO Başkanı Metin Güler, Merzifon'da
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Dağdelen’i makamında
ziyaret etti. Başkan Güler ziyarette odamız
tarafından yürütülen projeler ve faaliyetler
hakkında kısaca bilgi verdi. Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dağdelen, ETO
Başkanı Güler’e ziyaretinden dolayı teşekkür
etti.
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E-ODA PROJESİ KAPSAMINDA WEB SİTEMİZ YENİLENDİ
E-ODA projesi kapsamında odamızın web sitesi yenilenerek,
online fuar ve eğitim kaydı uygulamasına başlandı.

E

skişehir Ticaret Odası’nın web sitesi E-Oda kapsamında baştan sona yenilendi. Üyelerimizin yakın bir
zamanda evrak işlemlerini internet üzerinden temin
edebilmesi amacıyla ETO’nun web sayfası mobil uygulamalara da uygun hale getirildi. Bu sayede üyeler gerekli
alt yapının tamamlanması ile birlikte artık evrak işlemlerini odaya gelmeden ETO’nun web sitesi üzerinden temin
edebilecek. Yenilenen web sitesiyle birlikte bir dizi ilke

de imza atıldı. ETO üyelerinin ve çalışanlarının daha önce
telefonla gerçekleştirdiği fuar kayıtları artık online olarak
gerçekleştirilmeye başlandı. Bu sayede üyelerimiz ve üye
işyerlerimizde çalışanlar mesai saati kavramı olmadan,
internet üzerinden 7 gün 24 saat beklemeden kayıt yaptırabiliyorlar. Yine aynı şekilde üyeler ETO Akademi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere de başvurup,
düzenlenen etkinliklere katılabiliyorlar.

NAZİLLİ TSO İLE GÖRÜŞME

E

TO Başkanı Güler, Nazilli Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Nuri Aslan'ı ziyaret etti. Başkan
Güler ziyarette, Eskişehir Ticaret Odası tarafından

yürütülen EFKM ve Yeni Hizmet Binası projeleri, ETO
Akademi’nin eğitim ve seminer faaliyetleri hakkında
bilgi verdi.
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VERGİ DAİRESİ BAŞKANI'NA TALEPLER İLETİLDİ

E

TO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Vergi Dairesi
Başkanı Şahin Demirci’yi makamında ziyaret etti.
Üyelerimizin talep ve beklentilerini dile getiren ETO
Başkanı Metin Güler, ticaret erbabının yaşadığı sıkın-

tıları aktardı. Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin
Demirci kurum olarak iş birliğine hazır olduklarını belirterek, ETO’nun taleplerinin değerlendirileceğini vurguladı.

2018’İN İLK İL İSTİHDAM KURULU
TOPLANTISI ETO’DA YAPILDI

E

skişehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun
2018 yılının ilk toplantısı Eskişehir Ticaret Odası’nın
ev sahipliğinde düzenlendi.
ETO Başkanı Metin Güler’in de katılım sağladığı toplantıda Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Milli Eğitim
Müdürü Necmi Özen, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Muhammet Taha Güven, Eskişehir Gümrük Müdürü
Sadık Toprak, Eskişehir Ticaret Müdürü Cemil KÜRKÇÜ, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş ile
şehrimizdeki kurum, kuruluş ve sendika temsilcileri yer
aldı. Toplantıda Eskişehir’de istihdamın geliştirilmesi
ve işsizliğin önlenmesi için yürütülen programlar masaya yatırıldı.
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Dünyanın En Önemli Eğitim Sistemleri İncelenerek, Türk Eğitim Yapısına Uygun
Olarak, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgül Polat’ın Danışmanlığında
Hazırlanan Bilge Çocuklar Akademisine Özel Eğitim Sistemiyle

www.osga.com.tr
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HABER

İNSANİ YARDIM VAKFI'NDAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, İnsani
Yardım Vakfı tarafından ziyaret edildi. Ziyarette İnsani Yardım Vakfı İl Başkan Yardımcısı Neşet Gürsoy ve

beraberindeki heyet tarafından ETO Başkanı Metin Güler’e derneğe verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi
takdim edildi.

ESKİŞEHİR EKONOMİSİ
TOPLANTIDA MASAYA YATIRILDI
Eskişehir’in mevcut olan ekonomi gelişmelerini bir adım
öteye götürmek, yerelde takip
edilmesi gereken ekonomiye dair sorunları kısa sürede
çözmek amacıyla, Eskişehir
Valiliği tarafından “İl Ekonomi
Toplantısı” düzenlendi. ETO
Başkanı Metin Güler’in yer aldığı toplantıya Eskişehir Valisi
Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, TÜLOMSAŞ
Genel Müdürü Yardımcısı Ali

Yaşar Nal, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Veysel Osmanoğlu, ESO Başkanı Savaş
Özaydemir, ETB Başkanı Ömer
Zeydan, EESOB Başkanı Ekrem
Birsen, kamu kurum müdürleri
ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. TÜLOMSAŞ toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda TÜİK
tarafından yayınlanan “İllerde
Yaşam Endeksi Araştırması”
verileri paylaşıldı.

HUZUR SEVENLER
DERNEĞİ'NDEN
TEŞEKKÜR PLAKETİ

H

uzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin
Güler’i makamında ziyaret etti. Güler’e derneğin faaliyetlerine verdiği katkıdan dolayı plaket takdim edildi. Başkan Güler, şehrimize
ve ülkemize değer katan kuruluşlara destek
olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti
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hepgeleceksin.com, hem kısa vadeli olarak hizmet
sektörüne katkı sağlamış, hem de orta ve uzun vade
için katma değerli turistten oluşan bir hedef kitle
oluşturulmasına imkân tanımıştır

KAPAK

İzmir
Yeni
Fuarlar
İstiyor

Ekrem Demirtaş

İzmir Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Meslek Komitelerimizden
gelen öneriler
doğrultusunda İzmir’e
yeni fuarlar kazandırılması
yönünde girişimlerde
bulunuyoruz
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Bugün İzmir pek çok sıfatla ve özelliğiyle tanımlanmaktadır. Güzel İzmir,
Ege’nin İncisi, Turizm Kenti, Ege’de
Ticaretin Başkenti… İzmir’den bahsederken kullanılan pek çok tanımlamadan ilk akla gelenlerdir. Kuşkusuz
“Fuarlar Kenti İzmir” tanımlaması da
yine ilk akla gelenlerden biri olduğu
gibi manevi açıdan da çok değerlidir.
Zira İzmir’in en kıymetli değerlerinden
olan fuarcılığının temelleri, Atatürk’ün
talimatları ile 17 Şubat 1923’te İzmir’de
toplanan Birinci Türkiye İktisat Kongresi’nde düzenlenen Yerli Malları Sergisi’nde atılmıştı. Bu sergide el tezgahı
ve küçük sanayi ürünleri, Isparta, Kula,
Gördes, Uşak kilimleri ve halıları, yağ
ürünleri, sabunlar, makarna ve unlu yiyecekler, kolonyalar, helvalar, ihraçlık
pamuklar, ayakkabı, mobilyalar, deri
ürünleri, tarım araçları, kiremit, tuğla,
maden örnekleri, tütün, sigara, şarap
örnekleri ve kereste çeşitleri sergilendi.
Büyük Atatürk’ün “Bu şehirde sergiler
açın, kongreler düzenleyin” sözlerini
talimat kabul eden Odamız, ilk serginin devamı olarak 4 – 25 Eylül 1927’de,
“İzmir Dokuz Eylül Sergisi” (İDES) adı
altında Mithatpaşa Sanat Enstitüsü’nde ikinci sergiyi düzenler. Bu sergide 71
resmi kuruluş, 195 yerli firma ve 9 ülkeden 72 kuruluşunun ürünleri sergilendi.
Sergiyi 80 binden fazla ziyaretçinin
gezmesi ve gördüğü büyük ilgi üzerine
1928 yılında yine Odamız tarafından
İDES tekrarlanır. 1929 yılında tüm
dünyayı derinden etkileyen ve “Büyük
Buhran” adı verilen ekonomik kriz ne-

deniyle her ne kadar bir süre sergilere
ara verilse de artık Odamız tarafından
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın temelleri atılmıştı.
1936’da hizmete giren Kültürpark’da
ise, yılın belirli bir ayında uluslararası
bir fuarın gerçekleştirilmesi planlandı.
1940’lı yıllarda 2.Dünya Savaşı gölgesinde “Milli Mahiyette” açılabilen İzmir
Fuarı, 1948 yılında ise İzmir Enternasyonal Fuarı olarak Fuar Endüstrisi Küresel Birliği’ne (UFI) üye oldu.

İZMİR’İN FUAR KÜLTÜRÜ
GÜÇLÜ TEMELLERE
DAYANIYOR
İşte İzmir’in fuarcılık konusunda tarihi
bu kadar güçlü temellere dayanıyor.
Kültürpark 2010’lu yıllara kadar İzmir
Enternasyonal Fuarı kadar, ülkemizde özellikle 90’lı yılların başından beri
önemli ivme kazanan ihtisas fuarlarının ev sahipliğini yaptı. Türkiye’de fuarcılığı doğduğu kent olan İzmir, yıllar
içinde ülkemizin en önemli fuar kentlerinden birisi oldu. Her ne kadar İzmir
Enternasyonal Fuarı gibi yerli ve yabancı her kesime hitap eden bir fuarın
ihtiyaçlarını karşılasa da, Kültürpark,
özellikle son dönemde gelişen ihtisas
fuarlarının ihtiyaçlarını karşılayamaz
duruma gelmişti.

GELENEKTEN GELECEĞE
FUARCILIK
Bu gereksinimin sonucu olarak İzmir,
2015 yılında açılan Fuar İzmir ile Tür-
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ve desteklenmesi her zaman için çok
büyük önem taşımıştır. Her zaman
bu konuyu kendimize özel bir görev
olarak gördük. Odamız, üyelerinin ve
İzmir fuarcılığının gelişimine katkı
sağlamak amacıyla, 20 yıldan uzun
süredir fuar destekleri sağlamaktadır.
Türkiye’de üyelerinin fuarlara katılımını desteklemek adına nakdi teşvik
veren ilk ve tek odayız.

ÜYELERE YURTİÇİ FUAR
TEŞVİKLERİ VAR
kiye’nin en büyük ve en modern fuar
alanına sahip olduğu kent konumuna
geldi. Havalimanına 8 kilometre uzaklıkta ve kent merkezine kolay ulaşım
imkanları ile Avrupa’daki örnekleri ile
yarışır bir alana sahip olan İzmir, fuarcılık kültürünü gelenekten geleceğe
taşımaya başladı.

MODERN FUARCILIĞIN TÜM
GEREKLERİ KARŞILANIYOR
Fuarcılık geçmişinden aldığı güçle
İzmir, modern fuarcılık anlamında
her geçen yıl daha fazla ve daha
etkin fuarlara ev sahipliği yapma
yolunda ilerliyor. Bugün, 330 bin
metrekare toplam alan, 119 bin 400
metrekare açık ve kapalı sergi alanı,
teknolojik altyapıya sahip 4 hol, 2
bin 500 araçlık otopark alanı, yeme
içme alanları ve 4 seminer salonu
ile modern fuarcılığın tüm gereksinimlerini yerine getiren bir alana ev
sahipliği yapıyoruz.

FUARCILIKTA SADECE BİR
YILDA YÜZDE 53 BÜYÜME

♦ IF WeddingFashion İzmir "Uluslararası Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim
Fuarı", Avrupa’nın en büyüğü olma yolunda ilerliyor. Yakın gelecekte Dünya
çapında bir etkinlik olacağına inanıyoruz.
♦ Agroexpo Uluslararası Tarım, Tarım
Makineleri, Hayvancılık ve Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarı, yine
kendi alanında Avrupa’nın en büyük
etkinliklerinden biri oldu.
♦ Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt
Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı
ve Ekoloji İzmir 9.İzmir Organik Ürünler Fuarı'nın katılımcı sayısı 2017'de, bir
önceki yıla göre yüzde 161 arttı.
♦ MODEKO Mobilya Fuarı “Ulusla-

rarası” unvanını aldı. Yine, SHOEXPO
Ayakkabı Fuarı, ayakkabı üretiminin
önemli merkezi İzmir’in önemli yerlere geleceğini düşündüğümüz fuarları
arasında yer alıyor.

♦ Travel Turkey İzmir "Turizm Fuar ve

Fuar alanının yarattığı sinerji, mevcut
fuarları büyütmeye, yanı sıra, yeni ve
etkin fuarlar düzenlenmesine katkı
sağlıyor. 2017 yılında İzmir’de 30 fuar
düzenlenirken, 2018 yılında 46 fuara
ev sahipliği yapacağız. Bir yıl içerisinde yüzde 53 gibi bir büyümeden bahsediyoruz.

Konferansı" her yıl daha geniş kitlelere
hitap ediyor. Her geçen yıl yerli yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayıları artıyor.
Ülkemiz turizm sektörünün kalbinin
arttığı ve sektörel politikalarının belirlendiği bir etkinlik oldu. Yakın gelecekte Avrupa ve diğer yakın coğrafyamızda adından daha sık bahsettirecek bir
etkinlik olacağına inanıyoruz.

♦ MARBLE "Uluslararası Doğal Taş
ve Teknolojileri Fuarı" kendi alanında
Dünyanın en büyük üç fuarından biri
konumuna geldi.

Biraz önce yukarıda belirttiğim gibi
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın temellerini İDES ile atan Odamız için,
kentimizde Fuarcılığın geliştirilmesi

Başladığı günden bugüne artırarak
sürdürdüğümüz desteklerden biri olan
Yurtiçi Fuar Teşviklerimiz kapsamında
bu yıl itibariyle üyelerimize katıldıkları fuarlara göre 12 ile 30 metrekare
arasında destek sağlıyoruz. Her yıl
yüzlerce üyemiz bu teşvikten yararlanmaktadır.
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) kapsamında İzmir’deki fuarlara yönelik
yabancı alım heyet organizasyonları
gerçekleştiriyoruz. İzmir fuarlarının
koridorlarında artık farklı farklı ülkelerin dillerinden konuşan alıcılar geziyor. Sadece son IF Weeding Fuarı için
binden fazla yabancı alıcının gelmesini
sağladık.

YENİ FUARLAR İÇİN
GİRİŞİMLER YAPILIYOR
Meslek Komitelerimizden gelen öneriler doğrultusunda İzmir’e yeni fuarlar
kazandırılması yönünde girişimlerde
bulunuyoruz. Katıldığımız uluslararası
platformlarda İzmir ve İzmir fuarcılığını anlatıyor, yabancı organizatörlerin
ilgisini İzmir’e çekiyoruz.
İzmir’in fuarlar aracılığıyla bölge ve
ülke ekonomisine katkı sağlamaya
devam edeceğine, kentimizin yakın
gelecekte de adını yalnızca Türkiye’de
değil, Avrupa’da da Frankfurt gibi,
Hannover gibi modern bir fuar kenti
olarak duyuracağına tam anlamıyla
inanıyoruz. Fuarcılığın başladığı kent
İzmir,
ihtisas fuarcılığında liderliğini bundan
sonra da güçlendirerek sürdürecektir.
Şubat 2018
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İller İhtisas
Fuarcılığı
Düzenleme
Yarışında

Selçuk Öztürk

Konya Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Fuarlar için artık İstanbul
dışındaki Anadolu
şehirlerini mercek altına
almaya başlamıştır
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Teknolojinin ve ulaşımın gelişmesiyle ticari nitelik taşımaya başlayan
fuarlar, dünyada ticaretin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Fuar
organizasyonlarının işletmelere
yaptıkları katkıların yanı sıra, ülke
ve illerin ekonomilerine yaptıkları
katkılar görülmeye başlandıkça,
özellikle sanayileşmekte olan iller
“ihtisas fuarları” düzenleme konusunda büyük bir yarış içine girmişlerdir. Fuarların dünya çapında ticaretin gelişimine yaptığı katkıya ek
olarak yapıldıkları bölge veya illerin
ekonomilerine de katkı sağladıkları
görülmektedir.
Fuar organizasyonlarının ülke ve
bölge ekonomisine sağladıkları katkılardan biri de hizmetler sektöründedir. Fuar organizasyonlarının özel
stantları için yaptırılan projeler, fuar
hostesleri, temizlik işleri, promosyonlar, broşür, katalog, dijital afiş
çalışmaları, ulaşım ve konaklama
hizmetleri, seminer, kongre ve konferanslar, yemek ve gezi programlarına kadar birçok sektörü etkileme
gücü göz önüne alındığında büyük
ölçüde katkı sağlamaktadır.

FUARCILIK YEREL
EKONOMİYİ
CANLANDIRIYOR
Katılımcı gelirleri yerel ekonomik
genişlemenin bir kaynağıdır. Buna
bağlı olarak katılımcıların ve ziyaretçilerin fuar süresince gezip

göreceği yerlerde yaptıkları harcamalar, konaklayacakları, yiyecek
içecek ihtiyaçlarını karşılayacakları
işletmelerde yaptıkları harcamalar
da yerel işletmelere katkı sağlama
anlamında önemlidir. Ayrıca fuar
süresince yerel işletmelerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin isteklerini, beklentilerini karşılayacak ve
memnuniyetlerini artıracak şekilde
yapılandırılması, ildeki ve bölgedeki alt ve üst yapıların iyileştirilmesi
açısından önem taşımaktadır. Bu
anlamda fuar organizasyonlarının yerel ekonomiyi canlandırması
ve kalkındırması bakımından çok
önemli etkileri olmaktadır.
Türkiye’de fuar organizasyonlarının
büyük bir kısmı İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Antalya illerinde
düzenlenmektedir. En çok fuar düzenlenen ilk üç şehir sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’dır.

FUARCILIK ANADOLU
ŞEHİRLERİNE KAYIYOR
İstanbul bugün Türkiye’deki en çok
fuar organizasyonlarının olduğu ve
en büyük fuar alanlarına sahip bir
şehirdir. İstanbul, artan nüfusu ve
kozmopolit yapısıyla sürekli maliyetleri artan bir şehir haline gelmiştir. Haliyle bu maliyetler İstanbul’da
gerçekleşen fuar organizasyonlarına da yansımaktadır. Günümüzde bir
firmanın İstanbul’daki bir fuara katı-
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lım için yaptığı masraf, Avrupa’daki
bir fuara yaptığı masrafa neredeyse
eşittir. Bu yüzden fuar organizasyon
firmaları da, fuarlar için artık İstanbul dışındaki Anadolu şehirlerini
mercek altına almaya başlamıştır.
Son yıllarda Anadolu’da fuar merkezleri yatırımları artmıştır. Önümüzdeki yıllarda, Türkiye’de İstanbul haricinde bazı şehirlerin fuar
ve fuarcılık konusunda ilerleyeceği,
cazibe merkezi haline geleceği öngörülmektedir.

KONYA FUARCILIK MERKEZİ
OLMAYA ADAY BİR ŞEHİR
Konya’nın fuarcılık ve fuar organizasyonları konusundaki tecrübesi
ve gelişimi gün geçtikçe artmaktadır. 2014 yılının Mayıs ayında hizmete giren toplam 86 bin m²’lik alana
sahip Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi ile Konya, İstanbul ve İzmir’den sonra Türkiye’deki
en büyük fuar alanına sahip 3. şehir
olmuştur. Şehrimiz, önümüzdeki yıllarda adeta fuarcılık merkezi olmaya aday bir şehirdir.
Konya jeopolitik konumu, gelişmiş
sanayi ve ticaret yapısı, coğrafi
şartları, ulaşım kolaylığı, maliyet dü-

şüklüğü açısından fuarcılıkta cazibe
merkezi olmaya doğru yol almaya
başlamıştır.
Fuar Merkezimizin bulunduğu 5
km²’lik alanda; otobüs terminali ve
havaalanı bulunmaktadır. Ankara,
Adana, Aksaray çevre yollarının
kavşağında bulunan merkezimiz
Türkiye’nin en iyi lojistiğine sahip
fuar merkezi olacaktır. Diğer taraftan bu bölge Fuar Merkezi, Organize
Sanayi Bölgesi ve Lojistik Merkez
ile dünyanın sayılı bir ticaret merkezi olacaktır.

Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde hem sektörlerimizin ticaret hacmini artırmış olacağız hem de Konya ekonomisine çok büyük bir katkı
sağlayacağız.

KONYA’DA HEDEF 1 MİLYON
KİŞİNİN İŞ GÖRÜŞMESİ
YAPMASI
Konya Ticaret Odası olarak; 2021
yılından itibaren altı holün tamamının dolacağı en az altı fuar yapılması amacıyla projelerimiz üzerinde de yoğun bir mesai harcıyoruz.
Makine, gıda, inşaat-gayrimenkul,
tohum-hayvancılık gibi ön plana çıkan fuarlarımızı da tarım fuarı gibi
marka fuarlar haline getireceğiz.
Tüm fuarlarımıza yurt içinden ve
yurt dışından gelen ziyaretçiler ile
yıl içinde Konya’da 1 milyon kişinin
iş görüşmeleri, ticaret faaliyetleri
gerçekleştirmesini hedefliyoruz.
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Eskişehir
Stratejik İş
Platformu
Olacak

♦TOBB’un fuarcılık sektörü üzerindeki konumu ve fonksiyonu nedir?
Yurtiçi fuarcılık sektörünü düzenleme ve denetleme yetkisi, 2004
yılında yürürlüğe giren 5174 sayılı
Kanun ile TOBB’a verilmiştir. Bu yetki
kapsamında, yurt içinde fuar düzenleyecek şirketlerin belgelendirilmesi,
düzenlenecek fuarların ve bu fuarları
düzenleyecek firmaların sahip olmaları gereken niteliklerin belirlenmesi
ve bunlara ilişkin başvuruların sonuçlandırılması TOBB tarafından yürütülmektedir. Yurt içi fuarlara yönelik
denetim ve müeyyide mekanizması
da TOBB ve bağlı Oda/Borsalar marifetiyle işletilmektedir.
♦ Fuarcılık sektörünün yeniden
yapılandırılmasına yönelik hangi
çalışmalar yürütüldü?

Cihat Alagöz

TOBB Türkiye Fuarcılık
Sektör Meclis Başkanı
TÜYAP Anadolu Fuarları
A.Ş. Genel Müdürü

Söz konusu yetkilendirme öncesindeki dönem, önüne gelenin fuar adı altında panayır formatında organizasyonlar düzenlediği, sektörel disiplin
ve intizamın bulunmadığı, sektörün
itibarının ciddi zedeler aldığı sancılı
bir dönemdi. TOBB’daki çalışmalara
öncelikle yurt dışındaki başarılı örnekleri incelenerek başlandı. TOBB
Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ortaya koymuş olduğu
vizyon doğrultusunda yürütülen çalışmaların sonucunda o günün şartlarında devrim niteliğine bir mevzuat
hazırlanarak fuarcılık sektörü TOBB
tarafından disipline edildi.
Fuarcılık sektörünü TOBB nezdinde
sevk ve idare etmek üzere çalışmalar
yürütmek amacıyla TOBB Fuarlar
Komitesi ve sektörün aktörlerini tek
çatı altında toplayan TOBB Türkiye
Fuarcılık Meclisi oluşturuldu.
♦ TOBB’un yeniden yapılandırma
çalışmasının başarılı olmasındaki
en önemli faktör nedir?

Fuar Merkezi ile
Eskişehir, uluslararası
arz ve talebin buluştuğu
stratejik bir iş platformu
haline gelecek
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TOBB tarafından yürütülen sistem
büyük bir başarı örneği oldu ve farklı
sektörlerin disipline edilmesinde de
rol model olarak uygulandı. TOBB’un
fuarcılık sektörünü düzenlemedeki
başarısının arkasındaki en önemli

faktörlerden bir tanesi; hem fuar
katılımcılarının, hem ziyaretçilerinin
hem de organizatörlerinin TOBB’un
üyesi olmasıdır.
♦ Başkanlığını yürütmekte olduğunuz TOBB türkiye fuarcılık sektör
meclisi’nin çalışmalarından bahseder misiniz?
2015 yılının Nisan ayında Başkanlığına seçilmiş olduğum TOBB Türkiye
Fuarcılık Meclisi, fuarcılık sektörünün önündeki engellerin kaldırılması, gelişimi ve öneminin artırılması
amacıyla 5174 sayılı Kanun uyarınca
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
nezdinde teşekkül ettirilmiştir. Meclisimiz, ülkemizin önde gelen fuar
organizatörü ve fuar alanı işletmecisi şirketleri ile sektörün sivil toplum
kuruluşları ve sektörü düzenleme
yetkisi olan kamu kurumlarının üyesi
bulunduğu, gücünü Kanundan alan ve
bu yönüyle fuarcılık sektörünü temsil
etmeye yetkili en üst düzeydeki yapıdır. Türkiye Fuarcılık Meclisi’nde; sektörümüze ilişkin sorunlar ve çözüm
önerilerinin müzakere ederek sorunların çözümü için ilgili Bakanlık veya
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çok daha yüksek sayıda yabancı fuar
katılımcısı ve ziyaretçilerinin ülkemize getirilmesinin sağlanmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda ülkemizde düzenlenen fuarlara ilişkin tüm
detaylı bilgiler ve fuar istatistikleri,
fuar merkezlerimizin teknik bilgileri
ve görselleri ile de zenginleştirilmek
suretiyle kullanıcı dostu bir arayüze
sahip çok dilli (İngilizce, Almanca,
Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince) internet portalında sistematik olarak toplanacak. Bu sitede yer
alan önemli bilgiler ile sektöre ilişkin
önemli veriler sosyal medya kanalları
üzerinden yine çok dilli olarak dünya
kamuoyu ile paylaşılacak.

kurum nezdinde gerekli girişimlerde
bulunma, sektörel politika ve stratejilerin belirlenmesi, rekabet edebilirliliğin artırılması için önerilerin
geliştirilmesi, Hükümet yetkilileri ve
ilgili bürokratlar ile görüşme ve ortak
çalışmaların yapılması ve sektörümüzü ilgilendiren yasal düzenlemeler ile
ilgili görüşlerin hazırlanması gibi çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kapsamda, Meclisimiz tarafından
üzerinde çalışılmakta olan en önemli
projelerden bir tanesi “Exhibit in Turkey”dir. TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisimiz tarafından geliştirilen “Exhibit
in Turkey Projesi”nin amacı ülkemizde
düzenlenen fuarların ve fuar merkezlerinin “Türkiye Fuarları” markası
altında dünya ölçeğinde tanıtılarak
mevcut istatistiklerde yer alandan

“Exhibit In Turkey” ana sloganı altında
yürütülecek ve bu sloganın dünya çapında saygın basın yayın organları ile
sektörel yayınlara verilecek ilanlarla
tutundurulmasının hedeflendiği bu
çalışmaların ülkemiz ekonomisine ve
üretimine dikkat çekmeyi hedefleyen
“Discover the Potential” kampanyası
ve ülkemize yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlayan “Invest in Turkey” gibi
önemli kampanyalarla eşlenik bir biçimde yürütülerek Türkiye Fuarları’na
ilişkin dünya çapında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

FUARCILIĞIN GELECEĞİ
ÇOK PARLAK
♦ Fuarcılık sektörünün Türkiye’deki geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Ülkemizde fuarcılık sektörümüzün
geleceğini çok parlak görüyorum.
1950-60’lı yıllarda Avrupa, Dünya’nın
fuarcılık endüstrisinin göz bebeği
olarak gelişmeye başladı. 90’lı yıllarda
zirveye ulaştıktan sonra 2000’li yıllara doğru fuarcılık Avrupa’dan, Moskova-Türkiye-Dubai eksenine doğru
kaymaya başladı. Bugün artık Avrupa
fuarlarında ürünlerini ve hizmetlerini sergilemek isteyen firmaların ve
ziyaretçilerin Avrupa ülkelerine vize
almaları çok zor bir hal aldı. Ortadoğu’dan ve Kuzey Afrika’dan fuar katılımı ve ziyareti için Avrupa ülkelerine
gitmek imkansıza yakın bir süreç haline geldi. Bu eksende bulunan ülkeler
Şubat 2018
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arasında en fazla avantaja sahip ülke
Türkiye’dir. Birincisi, bölgesinde rakiplerine kıyasla demokrasisi en gelişmiş
ülkedir, ikincisi, ulaşım ve konaklama
bakımından geniş imkanlara sahiptir,
üçüncüsü de doğu-batı ve kuzey-güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve
uygun maliyetli bir çıkış noktası olan
ülkemiz; Avrupa, Avrasya, Orta Doğu
ve Kuzey Afrika’daki 1,6 milyar müşteriye ve toplam GSYİH’leri 24 trilyon
ABD doları olan çok sayıda pazara kolay erişim imkanına sahiptir.
Devletimizin de fuarcılık sektörüne
stratejik bir sektör olarak yaklaşım
benimsemesi halinde Türkiye’de fuarcılık sektörünün geleceğinin çok
daha parlak olacağı, çok daha büyük
katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısına
ulaşılacağı ve daha iyi imkanlara sahip olacağı inancı içerisindeyim.
Türkiye Fuarcılık Sektörü olarak ülkemizin geleceğine umutla bakıyoruz.
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Ülke ve Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz ve
birbirimize inandığımız ve tutunduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmadığını
düşünüyorum.

ETO ÖNEMLİ BİR
İNİSİYATİF ALDI
♦ Türkiye fuarcılık sektöründe Eskişehir’in konumunu değerlendirir
misiniz?
Eskişehir, Fuarcılığın gelişebilmesi
için gereken bütün unsurlara sahip.
Mükemmel alt yapı imkânları, sahip
olduğu sektörel çeşitlilik, sanayi kültürü ve tecrübesi, gelişmiş Organize
Sanayi Bölgesi, Teknoloji Geliştirme
Bölgesi, hızlı trenle de güçlenmiş
kara ve demir yolu bağlantılarının
kesişme noktasında yer alan konumu, gelişmiş sosyal ve kültürel hayatı, sunduğu kaliteli yaşam standardı,
yüksek kalitede işgücü potansiyeli,

ev sahipliği yaptığı köklü üniversiteleri ve kaliteli konaklama tesisleri ile
Eskişehir müthiş avantajlara sahip.
Ancak, yukarıda sıralamış olduğum
bütün unsurlara rağmen Eskişehir’de Fuarcılık Sektörünün derinlik kazanamamasının en önemli
nedeni şehirde bir fuar merkezinin
bulunmuyor olmasıydı. İşte tam da
bu noktada Eskişehir Ticaret Odası
bu konuda çok önemli bir inisiyatif
alarak Eskişehir’e yakışır nitelikte
bir Fuar Merkezi kazandırdı. İnşa
çalışmasında sona gelinen bu Fuar
Merkezi ile birlikte Eskişehir’in yalnızca bölgesel değil, uluslararası arz
ve talebin buluştuğu stratejik bir iş
platformu haline geleceğine inanıyorum.
Bu kapsamda, Eskişehir’e ve Ülke
ekonomimize kazandırdıkları bu
muhteşem eserden dolayı Eskişehir
Ticaret Odası Başkanı Sn. Metin Güler ve yönetimini tebrik ediyorum.
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Eskişehir
Kahve
Tadında

09-10 Aralık 2017 tarihleri arasında
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus
Emre Kampüsü’nde ilk kez gerçekleşen CoffeeCarnaval büyük ilgi gördü
ve merak uyandırdı. Birçok hemşerimizin merak ettiği; Kahve festivalinin
amacı nedir? Kim tarafından organize
edildi? Neden Eskişehir? Sorularına
kısaca yanıt vermeye çalışacağız.
Eskişehir’in ilk kahve festivali olan CoffeeCarnavalUrban FunFactory(UFF)
tarafından düzenlendi. Urban FunFactory; organizasyon sektöründe 10 yılın
üzerinde bir tecrübeye sahip şirketler
grubunun bir üyesidir. Bizim uzmanlık
alanlarımız daha çok kongre, seminer
ve fuar organizasyonları.
Son yıllarda kahveye çok ciddi bir
talep söz konusu olduğu için kahve
ile ilgili etkinlikler de düzenlemeye
başladık ve bunu ailevi köklerimizin
de bulunduğu Eskişehir’de yapmak
istedik. Çünkü sosyo-kültürel yapısı,
genel yaşam tarzı ve eğitim seviyesi
ile Eskişehir göç veren değil göç alan,
potansiyeli henüz tam keşfedilmemiş
bir şehir.

Mert Sert

Urban Fun Factory
Yönetim Kurulu Başkanı

CoffeeCarnaval
Eskişehir’e kahve
ihracatında öncü olan
ülkeleri davet ederek
uluslararası bir etkinlik
gerçekleştirdik
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Eğitimli ve girişimci bir genç nüfusa
sahip, sanayideki büyümeyle hatırı
sayılır bir beyaz yakalı çalışan kitlesi
mevcut Eskişehir’de. İç Anadolu’nun
yükselen ekonomisi diyebiliriz. Hızlı
tren sayesinde büyük metropollere
artık çok daha yakın. Genel yapısı ve
coğrafi konumunun bu gelişmeyle
desteklenmesinden sonra Eskişehir
çok daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecektir.

FUAR VE KONGRE
MERKEZİNİN BÜYÜK
KATKISI OLACAK
Bu bağlamda; hedeflerimizden biri
CoffeeCarnaval’ı uluslararası beklenen bir fuar organizasyonu haline getirmek. Eskişehir’i tercih etmemizin
nedenlerinden biri de şehrin kültürel
ve ticari yaşamına büyük katkısı olacağına inandığımız, Eskişehir Ticaret
Odası (ETO) tarafından yapılan Fuar
ve Kongre Merkezi. Bu merkezin Türkiye’deki fuar-kongre sektörü için çok
güçlü bir alternatif haline geleceğine
inanıyorum.
Hal böyleyken ekonomimizin gelişimi
için bizler de harekete geçmek istedik. Kahve hatırı sayılır ekonomik bir
değer; yıllık ihracat değeri 20 milyar
dolar, kayıt altındaki yıllık toplam ticari
değeri ise 100 milyar dolar. Petrolden
sonra en fazla ticareti yapılan ürün ve
sudan sonra en fazla tüketilen içecek.

ÜLKEMİZDE KAHVE
TÜKETİMİ İVME KAZANDI
Ayrıca katılımcıların ilgisi de oldukça
yoğun, bugüne kadar üç kez gerçekleşen CoffeeCarnaval etkinliklerinde 25 bin katılımcı ağırladık. Bizim
kültürümüzde zaten Türk kahvesinin
yeri bambaşka fakat tüm dünyada
da farklı disiplinlerde, farklı sunum
tarzlarıyla, değişik ülkelerden gelen
ve değişik özellikleri haiz çekirdekler
soğuk, sıcak, frozen veya mixology
şeklinde çok farklı lezzetler halinde
hitap ediyor insanlara. Ülkemizde de

www.etonet.org.tr

O startup girişimini yapabilmek her
zaman çok daha meşakkatlidir. Fakat
o çark bir kere dönmeye başladığı zaman devamı geliyor. Dolayısıyla öncelikle insanlara konseptinizi bir vizyon
olarak, bir hayal olarak en doğru şekilde sunmanız gerekiyor. O heyecanı
ve tutkuyu aktarabilirseniz, işin ne
kadar içinde ve arkasında olduğunuza
insanları ikna edebilirseniz, insanlarla
o denli bütünleşiyor ve güzel geri dönüşler alabiliyorsunuz.

kahve tüketimi farklı stilleriyle ivme
kazanmaya başladı. Kahve kendi içinde uzmanlık isteyen bir hale geldi. Şu
an üçüncü nesil kahve demleme yöntemleriyle karşı karşıyayız. Eskiden,
“Kahvenizi nasıl alırdınız?” sorusuna,
sütlü ya da şekersiz gibi cevaplar verirken artık kahve kültürünün ne kadar
kapsamlı olduğunun farkına varmış
olduk.

KAHVE İHRACATINDA ÖNCÜ
ÜLKELER ESKİŞEHİR’DE
AĞIRLANDI
Global hedeflerimiz doğrultusunda;
CoffeeCarnaval Eskişehir’e kahve
ihracatında öncü olan ülkeleri davet
ederek uluslararası bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız kahveyi ülke
ekonomimize daha fazla entegre
ederek, tüm bu dinamikleri harekete
geçirebilmekti.
Kenya, Etiyopya, Ekvator, Kosta Rika
ve Yemen gibi kahve sektörünün lider
ülkelerini Büyükelçilik seviyesinde
Eskişehir’de ağırladık ve kahvenin
topraktan fincana kadar olan serüvenini gerçekleştirilen 12 ayrı seminer ve
atölye çalışmalarıyla 8 bin ziyaretçimize sunduk.
Yurtdışından stantlı katılım gerçekleştiren ülkelerimiz dışında; Brezilya, Guatemala, Filipinler, Katar, Endonezya,
Vietnam, Avusturya ve Peru ziyaretçi
olarak Karnavalımıza katıldı ve 28-29

Nisan 2018 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesinde gerçekleştireceğimiz Karnaval için Büyükelçilikler şimdiden uluslararası çağrılara başladı.

SOSYAL MEDYA
REKLAMLARI 3 MİLYON
KİŞİYE ULAŞTI
Eskişehir’de yapılan ilk kahve etkinliği
için ulusal ve yerel basın kanallarında
yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.
Sosyal mecralardaki yalnızca organik
erişim sayısı 328 bin 678 kişiye ulaştı.
Sosyal medya reklamları 3 milyon 216
bin 801 kişiye gösterildi ve gösterilen
reklamlara 55 bin 680 kişi eylemde
bulundu.
60 ayrı noktasında bulunan billboard
ve CLP’lerde etkinliğe ilişkin tanıtım
çalışmalarına yer verildi. Ulusal bazda
etkinliğin duyurusu yapıldı. Basında;
30’u aşkın haber ve reklam görseli paylaşıldı, TV’lerde haber yapıldı. Yapılan
tanıtım çalışmaları sonucu, Eskişehirli
hemşerilerimizin yanı sıra; Bursa, Ankara, İstanbul, Afyon ve Kütahya illerimizden yoğun katılım gerçekleşti.

ÖNCELİK KONSEPTİ DOĞRU
SUNMAK
Tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra; sektörün ilgisini Eskişehir’e çekmek ve katılımcı olmalarını sağlamak için yoğun
mesai harcandı. Şöyle izah edeyim,
her zaman işin ilk aşaması en zordur.

Tabii ki yeni bir şehre girdiğinizde
katılımcı firmalar temkinli davranıp
önce bir bakalım nasıl yapıyorlar, ilgi
nasıl görmek istiyorlar ve sizi takibe alıyorlar. Doğru işler yaptığınızı
düşündükleri zaman ya yatırımlarını
büyüterek geliyorlar ya da daha önce
katılımcı olarak yer almamışlarsa
dahibir sonraki organizasyonda bulunmak istiyorlar. Bu da tabii ki şehre
yatırımcı olarak gelmeyi düşünenlere
referans olmuş oluyor. Tüm bunlar
elbette normal zira tüm şirketler bütçesini en doğru şekilde kullanmak için
çaba gösteriyorlar. Ayrıca Karnaval
gibi uluslararası etkinlikler, katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile tekrar
gelme niyetleri turizm sektöründe de
hareketliliğe sebep oluyor.

AMAÇ ETKİNLİĞİ
GELENEKSELLEŞTİRMEK
Bundan sonraki hedefimiz Eskişehir’de geleneksel hale getireceğimiz etkinliğimizi, şehrin ekonomik
değerlerinden biri haline getirmek
için çalışmalarımıza hız vermek. Tabiiki organizasyonun bu kadar başarılı geçmesi ve hedeflerin büyüyerek
sürdürülebilmesi tek başına başarabileceğiniz bir şey değil.
Tüm çalışma arkadaşlarım adına;
organizasyonumuza inanarak elinden gelen desteği veren;Anadolu
Üniversitesi Rektörlüğü ve Eskişehir Ticaret Odası başta olmak
üzere tüm kurum, kuruluş, STK, özel
sektör temsilcileri, yerel basın ve en
önemlisi Eskişehir halkına teşekkür
ediyorum.
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Turist
Sayısı
Artıyor

Türkiye turizminin son yıllarındaki
en önemli değerlerinden olan Eskişehir, kente günübirlik turistlerin
yanında konaklamalı gelen turistlerin sayısındaki artış ile göze çarpmaktadır.
Eskişehir’in ağırladığı turist sayısı her geçen gün artarken, ağırlıklı
olarak şehir merkezinde bulunan
turistik mekanlarda zaman geçiren
yerli turistler, kentten son derece
memnun ayrıldıkları görülmekte
bunun yanında İlçelerin de yoğun
turistik çalışmalar ile turistlerin bu
yönde ilçelere de talep göstermesi
azımsanamayacak derecededir.
Yaşanan krizlere rağmen en az etkilenen şehirlerden birtanesi Eskişehir diyebiliriz. Çünkü insanlar
turizmin biraz daha bilinçli bir şekilde burada ilerlemesini sağlıyorlar.
Özellikle sahip olduğu konum, zengin turistik değerler, müzeleri,parkları ve oldukça zengin tarihe sahip
olan ilçeleri ile ilerlemesi durmadan
devam etmektedir.

Şennur Azade

Eskişehir İl Kültür ve
Turizm Müdür V.

Gelen turistler sadece
kent içerisinde hafta
sonu geçirmek zorunda
kalıyorlar. Buna ilaveten
ilçelerin gezilmesi
de gelen misafirlere
konaklama ihtiyacını
gerektirmektedir
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Gelen turistler sadece kent içerisinde hafta sonu geçirmek zorunda
kalıyorlar. Buna ilaveten ilçelerin
gezilmesi de gelen misafirlere konaklama ihtiyacını gerektirmektedir. Böylece çalışmalar turizm konusunda tüm paydaşların kazanmasını
sağlamaktadır.

ETO İLE İŞBİRLİĞİ
İÇİNDEYİZ
Bu gelişmeler tüm turizm çalışanlarının ortak ürünüdür. Bunu sağlamak
için son yıllarda çok çalışmalar yapılmıştır. Başta Sayın Valimiz himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
olarak bizler, BEBKA, TUROB, TÜRSAB, acentalarımız, otellerimiz hatta
ilçelerimiz ile çok sağlam ve gayretli
tanıtım çalışması yapmaktayız. Eskişehir Ticaret Odamız da Fuarların tanıtımı ve etkinliklerimizden haberdar
etmek için medyanın fuara ulaşımını
sağlamıştır. Özellikle yurtiçi ve yurt
dışı fuarlarda sadece kendimiz değil
tüm paydaşlarla ortak bir stand hazırladık. Bu standda sadece tanıtım
değil, işletmelerimiz de farklı destinasyonlar ve tur operatörleri ile iş anlaşmaları yapma olanağı sağlamıştır.
Bu sayede fuarların daha fonksiyonel
olmasısağlanmıştır ve turizm sektöründe birlik beraberlik içinde çalışmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz.
Tüm bunların yanında 2017 de Kültür
veTurizm Bakanlığımız ile gerçekleştirmiş olduğumuz Destinasyon Yönetimi çalışmamız ile Eskişehir’imiz
ile ilgili tüm paydaşların, tüm kamu
kurumlarının da içinde olduğu bir eylem planı hazırlanmış ve bu konuda
çalışmalar devam etmektedir.
Her şey daha iyi daha gelişmiş daha başarılı, turizmde örnek, önder bir Eskişehir ve en önemlisi de Türkiyemiz için…
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Eskişehir
İçin Büyük
Adımlar

Ufuk Özkaratay

Ufkunes Turizm
TÜRSAB Eskişehir Bölge
II. Başkanı

Ticaret Odamız
önderliğinde yaklaşık
9-10 ay öncesinden
periyodik ve daha
sistemli olarak toplantılar
düzenlenmeye
başlanılarak bir nevi
turizm kümelenmesi
oluşturulmuştur
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2006 yılından bu yana şehirde başlayan iç turizm hareketliliği alt yapısı ile
bu turizm hareketine hazır ve alışkın
olmayan Eskişehir ve esnafı için yeni
bir sürecin başlangıcını oluşturuyordu.
Bu sürecin ağırlığını üzerinde taşıyan
seyahat acentaları ve otellerimizin
deneyimli yaklaşımları, kısa sürede
diğer paydaşların da uzmanlaşmasına
destek olmuştur.

turizm arenasına çıkarılmaya çalışılmıştır. Buna ilave katılmış olduğumuz
turizm fuarlarında ikili temaslar ile
Çin’in en büyük acenta sahibi Eskişehir’e davet edilmiş, Anadolu turları
güzergahlarına Eskişehir’in de dahil
edilmesi amacıyla ağırlanmış, şehir
merkezi ve özellikle lületaşı ocaklarımız gezdirilerek nadide özelliklerimiz
tanıtılmaya çalışılmıştır.

Turizm hareketliliği öncelikle kent
merkezine yoğunlaşmış ve günübirlik gelen turistlerin devamında konaklamalı turistler de bu harekete
katılmaya başlamış ve devamında
şehrimizde sayısı 40’a ulaşan otellerimiz ve 4000 yatak kapasitesi
oluşmuştur. Bu sefer hedef daha da
büyümüş ve sadece hafta sonu 1 gece
yaşanan otel doluluklarını daha uzun
süreli konaklamalara dönüştürmek
için çeşitli arayış ve çalışmalar başlamıştır. Bu amaçla şehrin turizm dinamiklerinden olan Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği Eskişehir Bölgesel
Yürütme Kurulu (TÜRSAB Eskişehir
BYK), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Eskişehir İl Temsilciliği, Skal
Uluslararası Turizm Derneği girişimleri ile çeşitli tanıtım ve ağırlama çalışmaları başlamıştır.

Eskişehir tanıtım çalışmalarında etkin
rol oynayan Eskişehir Valiliği, İl Kültür
Turizm Müdürlüğü ve kalkınma ajansı
da yurtiçi ve dışı fuarlara katılım desteği yaratarak bu çalışmalara ciddi
anlamda destek sağlamıştır.

ÇİN’İN EN BÜYÜK ACENTA
SAHİBİ ESKİŞEHİR’E DAVET
EDİLDİ
Bu çalışmalar çerçevesinde şehrimize
birçok turizmci ve seyahat acentaları
davet edilmiş, turizm bloggerları ve
sosyal medya fenomenleri ağırlanarak 3-4 gün süren şehir ve çevre ilçelerimizin değerleri gezdirilerek Eskişehir merkez ve ilçeleri ile Türkiye

ESKİŞEHİR TURİZM
DESTİNASYONU İLAN
EDİLECEK İLLER ARASINDA
Bu çalışmalar bir süre sonra dikkat
çekmeye başlamış ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı Araştırma, Tanıtım Daire
Başkanlığı görevlileri “Turizm Destinasyonu “ilan edilecek aday şehir çalışmaları arasına Afyon ve Bursa’dan
sonra Eskişehir’i de dâhil ederek
şehrimize gelmiş, şehrin dinamikleri
diyebileceğimiz tüm kurum, dernek,
üniversiteler ve Odalarımızı ziyaret
ederek ön bilgiler aldılar. Devamında
yerel paydaşlarımız ve ilçe Belediye
başkanlarımız destekleri ile Eskişehir
merkezi sonrası Seyitgazi-Yazılıkaya
Frigya bölgesi, Han ilçesi, Çifteler –
Sakaryabaşı ve Sivrihisar ilçelerimizi
gezmişlerdir. Toplanan tüm veri ve
bilgiler üzerinde yapılan çalışmalar,
daha üst düzey bakanlık görevlilerinin eşliğinde Eskişehir’de düzenlenen
geniş katılımlı bir çalıştayda tekrar ele
alınmıştır.
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ETO İŞBİRLİĞİ İLE BİR NEVİ
TURİZM KÜMELENMESİ
OLUŞTURULDU
Şehrin dinamikleri tarafından turizmde sürekliliğin sağlanması ve çalışmaların daha profesyonel platformda
sürdürülebilmesi fikri ortaya atıldıktan sonra Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Sayın Metin Güler’in de yakın ilgisi ve destekleri ile Eskişehir turizminin
tek elden yürütülmesi amacıyla Eskişehir Ticaret Odamız önderliğinde
yaklaşık 9-10 ay öncesinden periyodik ve daha sistemli olarak toplantılar
düzenlenmeye başlanılarak bir nevi
turizm kümelenmesi oluşturulmuştur.
Toplantıların çoğuna bizzat Ticaret
Odası Başkanı ya da başkan vekilleri,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi
ve Odunpazarı Belediyesi yetkilileri,
Türsab Eskişehir BYK, TÜROB, Skal
Derneği yetkilileri, üniversitelerimizin
Turizm Fakültelerinden akademisyenler, reklam, tanıtım ve pazarlama
teknikleri konularında uzman kişiler,
kimi zaman da ilçe belediye Başkanları katılmaktalar.

AYLAR SÜREN
TOPLANTILARIN MEYVESİ
ALINIYOR
Turizm konusunda her görüşün enine boyuna ele alındığı, uzun ve aylar
süren toplantılar yavaş yavaş meyvesini vermeye başlamış ve özellikle

Turizm
konusunda her
görüşün enine
boyuna ele
alındığı, uzun
ve aylar süren
toplantılar yavaş
yavaş meyvesini
vermeye
başlamış

sömestre dönemi hedef alınarak
“Türkiye’nin en çok tekrar gelinen şehri Eskişehir’dir” alt teması ile “Eskişehir’i Seveceksin, Hep Geleceksin” ana
teması güçlendirilerek www.hepgeleceksin.com Web sayfası oluşturulmuş
ve tüm paydaşlarımızın destekleri ile
sosyal medyada duyuru ve tanıtım
çalışmaları başlamıştır. Devamında
çeşitli sanatçıların kısa Eskişehir ‘e
davet mesajları ve web sayfası sloganını seslendirmeleri ile gerek kampanya ve gerekse web sayfası sosyal
medyaya taşınmıştır. Buna ilave söz
konusu çalışma dünyanın beşinci büyük turizm fuarı olan EMITT Doğu
Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı’nda
da dört gün süresince görsel ve sesli
olarak sergilenmiştir.

sinde mutlak şehrimize gelen yeni
turistlerimiz olmuştur ve olacaktır da
ama yapılmış olan ciddi çalışmalar ve
uygulanması planlanan kampanyalar
gerçek meyvesini önümüzdeki düşük
sezonlarda ve kış dönemlerinde daha
belirgin olarak verecektir.

KAMPANYALAR DEVAM
EDECEK
İlk çalışması sömestre tatilinde yakın
illerimize yönelik “Sömestrede Eskişehir’de Tatil” kampanyası olarak
olarak başlayan çalışmalar neticeŞubat 2018
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Yeni Bir
Kentsel
Ürün:

hepgeleceksin.com

Kentlerin “ulusal ve uluslararası bir
marka olma” çabaları öncelikle
ekonomik nedenlere dayanır. Aslında kent için belirlenecek bir kimlik
ile sabit sermaye yatırımlarını ve
dolaşımdaki sermayeyi (ulaştırma,
turizm, kültürel etkinlikler vb. gibi)
çekmek, neredeyse evrensel bir
ekonomik kalkınma stratejisi haline gelmiştir.

Tolga Yücel

Medya İlişkileri Sorumlusu

Bu turizm projesi,
hem kısa vadeli olarak
hizmet sektörüne katkı
sağlamış, hem de orta
ve uzun vade için
katma değerli turistten
oluşan bir hedef kitle
oluşturulmasına imkân
tanımıştır
64
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Ulusal ve kentsel ekonomilerin,
refaha ve zenginliğe ulaşmalarını
yani kalkınmalarını sağlayacak her
zaman geçerli bir reçete yoktur.
Ancak gerekli eylemlerin sistematik bir yöntemle yapılmasına ihtiyaç vardır. Söz konusu yöntem, bir
ulusun/kentin başlangıç koşullarını,
belli başlı fırsatlarını, güçlü ve zayıf olduğu yanlarını analiz etmenin
yanında, ekonomik gelişme veya
canlanma sürecinde, mevcut yollar
arasında başarı potansiyeli en yüksek yolu seçmesi gibi noktalarda
başvurabileceği bir değerlendirme
mekanizmasını içermektedir.
Hanna ve Rowley kentler açısından
markayı gereklilik haline getiren koşulları şu şekilde sıralamaktadır:
♦ Yazılı, görsel ve dijital medyanın
artan gücü,
♦ Seyahat maliyetinin düşmesi,
♦ Tüketicilerin harcama gücünün
artması,

♦ Sunulan hizmetler açısından şehirlerarası benzerliklerin artması,
♦ İnsanların farklı kültürlere olan
ilgisinin artması
Marka kişiliğinin oluşmasında markanın sahibi olanların özellikleri
önemli yer tutmaktadır. Örneğin bir
kentin marka kişiliğinin oluşumunda kentin ekosisteminin özellikleri
önemlidir. Kent pazarlaması aynı
zamanda bir ölçüde hizmet pazarlamasını da içermektedir. Hizmet
kavramı, daha çok soyut anlamlar
taşıyan ve tecrübe ile edinilen faydalardan oluşmaktadır.

HİZMET PAZARLAMASINDA
SUNUM ÖNEMLİ
Bu yüzden hizmet pazarlamasında
sunumun önemi çok daha fazladır.
Hizmet sunumu hizmetin algılanan
değerini etkilemektedir. Ayrıca,
hizmet sürecine müşteriler doğrudan katılmaktadırlar. Müşterilerin
üretim sürecine katılımı, son yıllarda daha çok “özellikli ürünlerin”
üretiminde kullanılıyor olsa da, aslında, üretici, müşterilerin kendisini
değil, geribildirimleri dikkate alarak
ve talep edilen farklılıkları ürüne
adapte ederek üretimi gerçekleştirmektedir. Hizmet işletmelerinde
hizmetin üretiminden tüketimine
kadar marka kişiliğinin oluşmasında
organizasyonun kendisi ve sunumu
etkilidir.
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Fiyatları düşürmeden tüketicilerin
tercihi olabilmek de büyük ölçü de
marka olabilmeye bağlıdır. Bu yönüyle kent pazarlaması bir yer / destinasyon hakkında özel konumlandırmaların oluşturulmasıyla ilgilidir.
Bu algı, bir yer/ destinasyonhakkında öncelikle farkındalık oluşturmak
ve daha sonra da beklentileri doğrulamak için iletişim çalışmalarıyla
oluşturulmaya çalışılır. Burada kent
“kentsel ürün” olarak tanımlanır. Bir
şehri içindeki bütün sosyal, kültürel,
tarihi, doğal güzellikler gibi kendine
has özellikler ve değerler ile birlikte
tanımlamak uzun zaman alır.
Ama her yolcuğun bir başlangıcı vardır.
Eskişehir Ticaret Odası’nın başlattığı uzun soluklu bir çalışma olan
“hepgeleceksin.com” bu temellere
dayanmaktadır.

YÜKSEK GELİRLİ VE
SEYEHAT ETMEYİ SEVEN
KİTLE HEDEF
Çok sayıda özelliği ile genişleyebilir
turizm potansiyeliyle Eskişehir’in
daha fazla katma değerli turisti ağırlayacak şekilde, belli bir dönem için
kentin tüm dinamiklerinin katkılarıy-

la, Eskişehir Ticaret Odası’nın öncülüğünde düzenlenen bir pazarlama
kampanyası olan hepgeleceksin.com
ile kentin sahip olduğu avantajlar bir
araya getirilerek, gelir düzeyi yüksek,
seyahat etmeyi seven ve internet
kullanımı sık olan çocuklu ailelere
yönelik hazırlanmıştır.
Çünkü başlangıç dönemi olarak seçilen dönem “Sömestr” dönemidir.
Hizmet sektöründeki üyelerinin gelirlerini artırmak isteyen Eskişehir
Ticaret Odası, bu kampanyanın hazırlanış döneminde kentin tüm paydaşları ve konuyla ilgili üyeleri ile bir
araya gelerek, otel doluluk oranları,
Eskişehir’e ilgisi olan kentler, sunulacak hizmet ve avantajlar hakkında
istişarelerde bulunarak bu kampanyayı hazırlamıştır.
Hatta tüm sosyal paydaşlar bu döneme ait özel etkinlikler düzenlemiş ve farklı indirim ve avantajlar
sağlamıştır.

UZUN DÖNEMLİ MARKA
OLUŞTURULDU
Temel marka algısı olarak “Türkiye’nin En Çok Tekrar Ziyaret Edilen
Şehri” kavramından yola çıkılmıştır.

Gerek sosyal imkânları, gerekse kurulan üniversite öğrenciliği bağı, çevre illerde yaşayanların düzenli olarak
Eskişehir’i ziyaret etmesi ile birlikte,
önümüzdeki dönemde de Eskişehir
bu kurumsal marka vaadi üzerinden
iletişimini devam ettirebilecektir.
Gördüğünüz gibi, kısa dönemli kampanyalar düzenlenebilecek ama aynı
zamanda uzun dönemde de devam
ettirilebilecek bir marka oluşturulmuştur. Eskişehir Ticaret Odası, ilk
çıkış kampanyasında tercih ettiği
dijital mecralarda tanıtım yoluyla,
yeni oluşturulan bu kentsel ürünü,
Eskişehirli otelci, restoran, taksici,
vb. tüm hizmet sektöründe faaliyet
gösteren firmaların kullanımına kazandırmıştır.

KISA VADEDE HIZLI GELİR
HEDEFLENİYOR
Bu projenin, farklı vadelerde aksiyona sahip olması çok doğaldır. Kısa
vadede hızlı bir gelir hedeflenirken,
orta ve uzun vadede ise yapımı devam eden Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi’nin inşasının bitiminde
oluşacak yeni bir ekosisteme, hem
müşterileri, hem de kenti hazırlamak hedeflenmektedir.
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Planlı bir yolculuğun, ilk adımı olan
ve “Eskişehir’i çok seveceksin, hep
geleceksin.com” projesi hem katılımcılardan, hem de diğer sosyal
paydaşlardan çok ilgi görmüştür.
Eskişehir’e gönül vermiş ünlülerin
de kendi videolarını çekerek, sosyal
medyada paylaşması ile birlikte Eskişehir kent markası, umulanın çok
üstünde bir hedef kitleye erişmiştir.
Projenin sonu itibari ile bu rakam
10-15 Milyon erişim civarındadır.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya
gibi 4 il hedeflenmesine rağmen,
Türkiye’nin diğer büyük kentlerinde yaşayan hedef kitleye de erişim
sağlanmıştır.

YÜZBİNE YAKIN İNSAN
ZİYARET ETTİ
Kampanya için üretilen web sitesi,
halen Eskişehir’de bulunan (bütün
ilçeler dâhil) tüm kent varlıklarının
ve hizmetlerinin bir arada olduğu ilk
site haline gelmiştir. Bu ilk kampanyanın kalıcı eserleri arasında kente
kazandırılmış bir varlıktır. Kampanyanın kısa dönemi boyunca da yüz
bine yakın insan bu web sitesini ziyaret etmiştir.
Ayrıca, başta Instagram ve Face-
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book olmak üzere, Eskişehir’i takip
eden ve bilgi almak isteyen binlerce
insan, hepgeleceksin.com hesaplarına üye olmuştur.
Bu turizm projesi, hem kısa vadeli
olarak hizmet sektörüne katkı sağlamış, hem de orta ve uzun vade için
katma değerli turistten oluşan bir
hedef kitle oluşturulmasına imkân
tanımıştır.
Bundan sonra yapılacaklarla bu
yolculuk daha da ileri götürülebilecektir;
♦ Web sitesinin ve sosyal medya
hesaplarının düzenli olarak güncellenmesi ile birlikte, Eskişehir’de
yapılan etkinlikler ve önemli aktiviteler, yapılanlar ve planlananlar
hedef kitleye ulaştırılmaya devam
ettirilebilir.
♦ Yeni dönemler seçilerek (23 Nisan, 19 Mayıs, bayramlar, vb.) benzer
kampanyalar düzenlenebilir.
♦ Kurumsal marka vaadi olan “Türkiye’nin En Çok Tekrar Ziyaret Edilen Şehri” algısının yerleşmesi için
halkla ilişkiler faaliyetlerine yoğunluk verilebilir.

♦ Bu kurumsal vaat ve turizm projesinin sloganının Eskişehir’de kullanımının artırılması sağlanabilir.
♦ Dijital tanıtım imkanlarından faydalanılmaya devam ettirebilir.
Eskişehir’in sahip olduğu güzelliklerin, kentin tüm paydaşlarına yeni
bir kazanç sağlaması entelektüel
sermayenin katkısı ile olacaktır.
Eskişehir Ticaret Odası, diğer çalışmalarında olduğu gibi bu proje ile
bu amaca hizmet eden bir çalışma
yapmıştır.

GÖRÜŞ

Blockchain Teknolojisiyle
Eskişehir Kendi Parasını
Basabilir mi?

Eskişehir kendi kripto parasını tedavüle sokarsa
ne olur diye kafa yormak ilginç olabilir
Bitcoin vb öncü kripto paralara ne
olacağını bilmiyorum ama blockchain
teknolojisinin para “basmanın” özelleşmesi yolunda geri dönülmez bir
aşamayı temsil ettiğini düşünüyorum.
Son zamanların popüler konusu kripto paralarla ilgili değişik görüşler var
ve sadece kişilerin değil, devletlerin
de kafası karışık. ABD ve Japonya
bunu varlık olarak görüp vergisini alıyor. İngiltere döviz, Almanya para
gibi görüyor ama bazı koşullarda kazançtan vergi alıyor. Bir yandan engelleneceği, yasaklanacağı, batacağı
konuşulurken öte yandan dünyayı
değiştireceğini iddia edenler var.
Benim işe bakışım şu şekilde;
Para basımı tarih boyunca çok değişik
aşamalardan geçmiş ancak arkasındaki ortak tüketici tavrı aynı; o parayı
basana duyduğunuz güven. Bazen altın gibi değerlerin güvencesiyle bası-

lıp dağıtılmış, bazen de arkasında bir
menkul değer veya yasal irade olmadan. Örneğin ABD’de 19. Yüzyılda bankalar kendi paralarını basabiliyorlardı.
Ulus devletler döneminde ulusal paralar çok sıkı denetim altında ve darphanelerde ileri teknoloji kullanılarak basılır oldu. Amaç yine “güven” vermek.
Hem taklidi zor, hem de arkasında
koca devlet var. Tabi insanların artan
taleplerine banknot yetmeyince, bankalar krediler, kredi kartları vb enstrümanlarla “para basmayı” tekrar özelleştirdi. Bugün bir banka güvendiği
müşterisine istediği kadar kredi verebilir. Yani (kaydi) para basabilir durumda. Bunun karşılığında aldığı teminatlar var kuşkusuz ama onlar da yine
güvene ve kolektif iradeye dayanıyor.
Bugün dünyanın rezerv parası dolar.
Yaygınlığının ve konvertibilitenin sebebi de insanlardaki “ABD batmaz”
düşüncesi. Roma batmış, Osmanlı
batmış, gün gelir ABD de batabilir kimilerine göre pek ihtimal vermiyoruz
ki dolar almayı sürdürüyoruz.

Güven Borça

Marka Danışmanı

Yani hayattaki hiçbir şeyin sandığımız kadar “maddi” temeli yok. O yüzden yeni blockchain teknolojisi “para
basmanın özelleşmesi” için büyük bir
fırsat sunuyor. Şu an tek eksiği güven
ve kolaylık.
Şahsen bu bitcoin işini iki binlerin başındaki dot.com balonuna benzetiyorum. O dönem hayatımızı temelden
değiştirecek bir buluş olan internet
ve tabii ki bundan kısa vadeli kazanç
elde etmek isteyen bir grup temerküz etti. Sonra ne oldu? İlk ortaya çıkan dot.com girişimleri patladı ama
bu yeni ağ her şeyi temelden değiştirerek hayatımızdaki yerini aldı. Patlama sonrası ayakta kalan Google,
Amazon, Facebook vb dünyanın en
değerli markaları.
Tahminimce bugün çılgınca yükselen
ve arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz bitcoin gibi balonlar patlayacak ve ardından başkaları bu işi ilerletecek. Benim derdim de o, kim
insanlarda bu güveni sağlar ve büyük
ağabeylerin çıkaracağı muhtemel engelleri aşıp ilerler?
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Mesela ünlü antropolog ve Kültür
Kodu kitabının yazarı Clotaire Rapaille gelecekte ulus devletlerin yerini
şehir devletlerin alacağı tezini savunuyor. İşin siyasi yönünü bilemem
ama ekonomik olarak şehirlerin bağımsızlığının arttığını görebiliyoruz.
Bu tahminini referans alırsak, bazı
şehirlerin kendi kripto paralarını piyasaya sürüp bölgede yaygın kullanımını teşvik etmelerini bekleyebiliriz. Bu bağlamda güvenilen ve takdir
edilen kurumlarca yönetilen Eskişehir kendi kripto parasını tedavüle
sokarsa ne olur diye kafa yormak ilginç olabilir. Belediye, ticaret odası
ve üniversitenin desteğiyle üretilen
bu para şehirdeki her mekanda, dükkanda, toplu taşımada geçmeye
başlarsa çok ilginç yerlere gidebilir
iş. Belki zamanı var ve zorlukları olacak ancak kesinlikle kafa yorulması
gereken bir konu.

• İşe uzun soluklu bir değişim aracı
gibi değil de altı aylık spekülatif kazanç fırsatıyla bakılması,
• Yukarıda bahsettiğim iş birliğinin
sağlanamayıp her kurumun kafasına
göre hareket etmesi,
• Yasal iradenin çıkarabileceği
muhtemel engeller ve öngöremedi-

ğimiz bir sürü şey olsa da eğer becerirsek hem dünyaya iyi bir örnek
göstermiş oluruz, hem de kentimize
ciddi değer katarız.
İş kolay değil tabii ki ancak teknoloji
hazır görünüyor. Gerisi sabır, zaman,
irade…
Neden olmasın?

Eskişehir’i zenginleştirecek böyle
bir devrimci girişimin potansiyel
riskleri nelerdir derseniz;
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Hayırseverlikten Stratejiye:
Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Elbette dünden bugüne işletmelerde, iş süreç ve
yöntemlerinde, tüketicilerde, anlayışlarda önemli

Y

oğun iş ortamı, ulaşılması gereken hedefler, rekabetçi baskıları,
finansal zorluklar derken es geçilen
yükümlülükler, sorumluluklar ve bundan dolayı bedel ödeyen toplum, çevre ve hatta gelecek… Sorumluluklara
ya da yükümlülüklere iş hayatında güç
dengesinin işletme yani arz tarafından bakmak eksik bir bakış açısıdır.
Güç dengelerinin talep tarafından da
bakmak, hatta tüketici kimliğimizle
çuvaldızı biraz da kendimize batırmamız gerekir. İşte o zaman daha yaşanılabilir bir dünya yaratmada hepimize
sorumluluklar düştüğünü görürüz.
Her ne kadar bugün yaşanan birçok
çevresel sorunun kaynağı küresel
işletmeler olsa ve topluma karşı bir
hesap verme durumunu yansıtsa da...
Peki ne kastederiz sorumluluk derken? Yükümlülük alma, karar ve uygulamaların sonuçlarına katlanma
olarak görebiliriz sorumluluğu. İşletmelerin kurumsal olarak sorumlulukları dediğimizde neyi kastederiz
peki? A. B. Caroll bir piramit yardı-

mıyla dört temel sorumluluk alanı
aracılığıyla kurumların sorumluluklarını açıklar. Piramidin temelinde
ekonomik sorumluluklar vardır ve
tüm sorumluluklara temel oluşturur.
İşletmenin üretebilmesi, varlığını sürdürmesi, büyümesi, kar elde etmesi,
çalışanlarına ücretlerini ödemesi,
kısacası çarkların dönmesi sorumluluğudur. İkincisi ise yasal sorumluluklardır. İşletmenin kuruluşuyla
başlayan üretim süreçlerinden, işgörenlere, ürünlerden atıklara, vergilerden gelirlere değin pek çok konudaki
sorumluluğu içerir, devlet ve kanunlarla kapsamı belirlenmiştir. Üçüncü
sorumluluk alanı etiksel sorumlulukları işaret eder. Ahlak, bir toplumda
birey ya da grupların uymak zorunda
oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır. Ahlak bilimi olan etikise yarar, iyi, kötü, doğru ya da yanlış gibi
kavramları inceleyen, birey ve grup
davranışlarını bu bağlamda değerlendiren ilkeler, değerler ve standartlar
sistemidir. Kurumların toplumla etkileşimi sonucu oluşan eylemlerinde

Prof. Dr. Mine Oyman
İşletme Fakültesi / Pazarlama Bölümü
Pazarlama Anabilim Dalı

ve kararlarında geçerli olan ahlaki
ilkeler, değerler ve standartlar ise iş
etiğini oluşturur. Adil, dürüst, doğru
olmayı ve zarar vermekten kaçınmayı gerektirir. Kuruluş yönetiminin
sosyal sorumluluklarına ilişkin yaklaşımı, etik sorumluluklarının yönünü
belirtir. Kuruluş, eğer bu sorumluluğun öneminin farkındaysa duyarlılık
gösterir. Etik ilkeler belirler, uygular
ve uygulanması için gerekli ortamı
hazırlar. Ne yazık ki, günümüzde bazı
kuruluşlar etik yaklaşımın önemini
gözardı ederek faaliyetlerini sürdürdüğünü de görmek mümkün. Bunlar
salt kâr, satış gibi amaçlarla hareket
ederek, çevreyi ve ilgili çıkar gruplarını dikkate almayarak ilerlemeye
çalışan kuruluşlardır.
Piramidin en tepesinde ise sosyal sorumluluklar yer alır, topluma katkıda
bulunacak kaynaklar, çalışmalar ve
yaşam niteliğini iyileştirmeyi barındırır ve gönüllü sorumluluklar olarak da
bilinir. Aslında etiksel ve toplumsal
sorumluluk “gönüllü” sorumluluklar-
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dır. Yasal ve ekonomik sorumluluklar
ise neredeyse “zorunlu” sorumluluklar olarak da görülebilir. Oysa ahlaki
ve gönüllü sorumlulukları yerine getirmenin cezai yaptırımı, en azından
yasal anlamda yoktur.

Yasal Sorumlulukları
Yeterli Gören Firmalar Var
Piramit sınıflaması aynı zamanda
işletmelerin sorumluluk yaklaşımını
da vurgular. Öyle ki kimi işletmeler
sorumluluklarını ekonomik bazda
görebilir, var olmanın, karlı olmanın
ekonomiye katkıda bulunmanın sosyal sorumlulukları yerine getirmede
yeterli olduğunu düşünür. Aynı şekilde yasal sorumlulukları –çoğu zorunluluktur- yerine getirdiğinde bunu
yeterli gören firmalar da vardır. Oysa
etiksel ve gönüllü olarak sorumluluklarını yerine getirmek ekonomik
ve yasal sorumlulukları yerine getirmeye ne engeldir ne de bahane. Tam
tersi birlikte yaratacağı kazanımlar
çok daha fazla olacaktır. Ancak aynı
şekilde etiksel ve sosyal sorumluluk
taşımayan uygulamaların yaratacağı kayıplar da çok fazla ve etki alanı
daha geniştir.

Sosyal Sorumluluk
Bilinciyle Hareket Etmeliler
Kuruluşlar, kâr elde etme, varlığını
sürdürme ve büyüme gibi amaçlarının
yanında toplumu oluşturan bireylere,
onları sarmalayan çevreye zarar vermeyecek, kıt kaynakları israf etmeyecek, toplumsal sorunlara duyarlılık
gösterecek biçimde faaliyetlerini sürdürmelidir. Kısaca sosyal sorumluluk
bilinciyle hareket etmelidirler. Sosyal
sorumluluk, kuruluşların ekonomik
faaliyetlerinin toplumun çıkarlarına
zarar vermeden yönetilmesi biçiminde tanımlanabilir. Bir başka anlatımla
kuruluşun ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, örgüt içi ve dışı kişi
ve grupların beklentilerine uygun
bir anlayış geliştirmesi,
bunu da uygulamalarına,
süreçlerine,
ilişkilerine
yayması de-

mektir.
Sosyal sorumluluk kavramı, kuruluşu
ekonomik bir birim olarak kabul eder.
Yaşamını sürdürmesi için kâr elde
etmesi gerektiğini, ama aynı zamanda toplum için vazgeçilmez bir öğe
olarak bazı sorumluluklar üstlenmesi
gerektiğini de belirtir. Bu sorumluluklar çalışanlardan müşterilere, hissedarlardan devlete, çevre ve toplumdan medyaya kadar geniş bir hedef
kitleye yöneliktir.

Toplumun İşletmelerden
Beklentileri Var
Bu noktada kurumsal sosyal sorumluluğun toplum ve işletmelerin iç içe
geçtiği günümüz dünyasında, toplumun; işletmelerin nasıl davranması
ve ne tür sonuçlar alması gerektiğine
yönelik beklentilerine dayandığını söyleyebiliriz. Yani şirketlerden
kendi ekonomik çıkarları ve yasal
zorunluluklarının ötesinde toplumsal
anlamda da bir fayda yaratması beklenmektedir.
Kuruluşlar, tüm diğer organizmalar
gibi sağlıksız bir toplumda yaşayamaz, başarılı olamazlar. İşletme yöneticileri, sağlıksız bir toplum yaratılmasında doğrudan sorumlu olmasalar
da, toplumu iyileştirme, geliştirme
sorumluluğu taşımak zorundadır.
Çözülmesi gereken sorunlara ya da
desteklenmesi gereken konulara eğilerek topluma katkı sağlama, kuruluşlara çok
şey kazandırır.

Örneğin; çalışanların kuruluşlarına
bağlılığı ve motivasyonları olumlu etkilenerek artabilir. Kamuoyunun gözünde işletmenin imajı ve itibarı bu
girişimlerinden olumlu etkilenebilir,
tüketiciler tercihlerini bu kuruluştan
yana kaydırabilir.

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Moda mı?
Sümer tabletlerine ya da M.Ö.
1800lerde Babil Kralı Hammurabi’nin yazdığı kanunlara bakarsak
yeni birşey olmadığını görürüz. Ticaret ve çalışanların hakları ile ilgili
düzenlemelere yönelik kanunları
işaret ettiği için. Zamanımızdan beş
bin yıl önce yazılmış bu tabletlerdeki
bir işçi mukavelesi, çalışanın ayda üç
gün dinlenme izni olduğunu ve bunu
da bir işletme sorumluluğu olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde dini
metinlerde de kazanç, ticaret, hayırseverlik vb. konularda hükümler
olduğunu görürüz. Örneğin, Kuran-ı
Kerim’de işverenin malında diğerlerinin ve toplumun hakkı olduğu, muhtaçlara yardım etmesi gerektiği, hile,
vurgunculuk gibi kaçınılması gereken
ticari uygulamalara vurgu yapılır. Tevrat’ta fiyat, tartı, ölçü gibi konularda
satın alıcıya karşı sorumluluklar yer
alır. Bowen’in 1953’de yazdığı ve bu
alandaki en önemli eserlerden biri
olan “İşadamının Sorumlulukları” adlı
kitabı Protestan inancının öğretilerine dayanmaktadır.

Şubat 2018

71

GÖRÜŞ

Tarihte İş Hayatını
Düzenleyen Sorumluluklar
Hep Var
Tarihimize baktığımızda bizim kültürümüzde de iş hayatını düzenlemeye
yönelik sorumluluklar ve ahlaki ilkeler
olarak çeşitli düzenleme mekanizmaları olduğu görülür. Osmanlı’daki vakıf
geleneği ile, eğitimde, sosyal ve kültürel alanda vakıflar aracılığıyla yapılan
destekleri görebiliriz. Loncalar, ahilik
teşkilatları da dürüst ticaretin önem
ve önceliğinin altını çizer düzenlemelere dayanır. Hatta “pabucun dama
atılması” sözünün kaynağında dürüst
ve adil ticaret yapmamanın itibar
hatta iş kaybı ile cezalandırılması
yatar. Bu teşkilatlarda esnaf ve sanatkârların işleyişleri, ürün kaliteleri,
eleman yetiştirmesi, kontrolleri ve
topluma hizmeti gibi pek çok konuda
ahlaki, dini, sosyal ilkelerle iş dünyası
ilkelerini birleştirerek rehberler oluşturulmuştur.
Arastada bir pabuca teşkilatın biçtiği
yararlı ömür bellidir ve kalitesiz pabuç
yaparak alıcısını kandıran ve mağdur
eden esnafın, dükkânının damına
pabuç atılır. Bu o usta için en büyük
ayıp, şeref ve itibar kaybıdır. Bu uygulama bize hem bu topraklarda sosyal
sorumluluk ve etiğe verilen önemi
göstermekte, hem de her ikisinin de
itibarla ilişkisine ışık tutmaktadır.

Dünden Bugüne Önemli
Değişiklikler Oldu
Elbette dünden bugüne işletmelerde,
iş süreç ve yöntemlerinde, tüketicilerde, anlayışlarda önemli değişiklikler
olagelmektedir. Bu değişmeler doğal
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olarak kurumsal sosyal sorumluluk
tarafında da ortaya çıkmıştır. Bu değişmeler ya da eğilimlere geçemeden
değişmenin ışığında kurumsal sosyal
sorumluluk-KSS’yi yeniden tanımlayalım.
Kurumsal sosyal sorumluluk, isteğe
bağlı iş uygulamaları ve kurumsal
kaynakların katkıları aracılığıyla toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen yükümlülüktür.
Toplumsal hedefler, geçmişte iş hedefleriyle bir arada düşünülemezdi bile, çoğu zaman iş hayatından
bağımsız, pek de önemsenmeyen
hayırseverlik girişimleri olarak görülmekteydi ve kurumsal başarı ve hayır
işleri birbirinden ayrı uğraşlardı. Oysa
güncel tanımına baktığımızda tam
tersi bir yaklaşım görülür. Tanımda üç
anahtar kavram vardır: İsteğe bağlılık,
iş uygulamaları ve kurumsal kaynaklar ve toplum refahı.
Gönüllülük yasalarla emredilen ve bu
nedenle de işletmeden beklenenin
dışındaki iş faaliyetlerine ve girişimlere bir göndermedir. İkinci anahtar
kavram iş uygulamaları ve kurum kaynaklarıdır. İşletmelerin hem kurum içi
hem de kurum dışı uygulamaları gibi
geniş bir kapsamla sorumluluğa çerçeve belirler ve kurum kaynaklarının
atfedilmesinin altını çizer. Üçüncü
anahtar kavram olan toplum refahı ile
de hem insani koşullar hem de çevre
konuları kastedilir.

Kurumsal Sosyal Girişimler
Kurumların sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal sorumlu-

luk yükümlülüklerini tamamlamak
için bir kurum tarafından üstlenilmiş
büyük çaplı faaliyetler ise kurumsal
sosyal girişimler olarak tanımlanır.
Toplum sağlığından eğitime, çevreden güvenliğe kadar pek çok sosyal
konu, dava ya da amaç girişimlere
konu oluşturur. Bu sosyal girişimler
de sosyal bir sorun ya da konuya farkındalık sağlamaktan, iş süreçleri,
ürünler-hizmetler ve atıklar değin
pek çok sosyal sorumluluk taşıyan iş
uygulamalarına kadar geniş bir yelpazeye yayılır.

Eğilimler
Son yıllarda yapılan çalışmalar bize
sosyal sorunların çözümü için çalışan
tarafların daha aktif hale geldiğini
gösteriyor. Geçmişte eğitimle, sağlıkla, kültür ve sanatla ilgili gelişmeye açık alanlarda genellikle çözüm
için çalışması gereken tarafın devlet
olduğu inancı egemendi. Günümüze
gelindiğinde demokratik toplum yapılarının aktif organizasyonlarından biri
olan sivil toplum kuruluşlarının çeşitlendiğini, sosyal sorunların çözümü
için önemli bir güç kaynağı olduğunu,
gönüllülerinin ve bağışçılarının arttığını görüyoruz.

Tüketiciler Sosyal
Girişimlere Destek Veriyor
Kar amacı güden kurumların da vakıflar kurarak, devlet ve sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği ile çalışanlarının katılımıyla çözüm kültürünün bir
parçası olduğuna tanıklık ediyoruz.
Talep tarafını temsil eden tüketiciler
de içinde yaşadığımız dünyayı daha
yaşanılır bir hale getirmek için sosyal
girişimlere destek veriyor, bunun için
çalışan işletmelerin yanında yer alıyor. Örneğin, bir firma satışa sunduğu
ürünlerinin gelirlerinin belli bir yüzdesini kız çocuklarının eğitimine bağışlıyorsa, tüketiciler de ürünleri alarak
çözümün bir parçası olmaya çalışıyor.
Gerek ülkemiz bağlamında gerekse
tüm dünyada yapılan en beğenilen
şirketler değerlendirmesinde kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ve çabası
önemli bir ölçüt olarak kurumların değerlendirilmesinde kullanılıyor.
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Sosyal Sorumluluk
Raporlaması Artıyor
Bir diğer eğilim de, bu konudaki raporların, sosyal standartların artması
zorunluluktan ya da hayır işlemekten
stratejiye doğru bir kayışın olması
şeklinde ortaya çıkıyor. Sosyal sorumluluk üzerine rapor düzenleyen şirket
sayısında artış var. Örneğin, Fortune
500 şirketlerinin web siteleri incelemesi; bu şirketlerin “Kurumsal Sosyal
Sorumluluk”, “Kurumsal Vatandaşlık”,
“Toplum Gelişimi”, “Toplumsal Bağışlar” başlıklı bölümler ve özel raporları
bulunduğunu göstermektedir. Yıllık
raporlarda, CEO mektuplarında bağış miktarı, kamu yararına olan öncelikler, büyük girişimler, çalışanların
gönüllülüğü ve sürdürülebilir ticari
uygulamalar gibi konular yer almaktadır. İşletmeler faaliyetlerine sosyal
bir standart olarak toplumla, çevreyle
ilgili sorumluluğu eklemektedir.

Standart Oluşumuna
Rehberlik Eden
Organizasyonlar
Ayrıca sosyal sorumluluk konusunda standartlar oluşumuna rehberlik
eden küresel organizasyonlar da
hızla artmaktadır. Örneğin, Küresel
İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)
iş dünyasını gönüllülük esaslı işbirliğine ve taahhüt altına girmeye çağıran
bir sözleşme olarak 1999’dan beri ses
getiriyor. Kurumların herhangi bir yasal yaptırım olmaksızın hem küresel
ekonominin sürdürülebilir bir şekilde
büyümesi hem de insani ve çevresel
konularda belirli ilkelere uyulması için
ilkeler oluşturulduğu görülüyor. İnsan
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hakları, çalışma standartları çevre,
yolsuzlukla mücadele sözleşmenin
ana başlıklarını oluşturuyor.
Yine işletmelerin ekonomik, çevresel
ve sosyal performanslarının ölçümü,
raporlanması konusunda hizmet veren Küresel Raporlama Girişimi (GRI)
1997’den beri hizmet vermektedir.
1999’da bir sivil toplum örgütü olarak
kurulan ve küresel ölçekte çalışma
standartları oluşumunu teşvik ve çalışan haklarını koruma amacı güden
Adil İşgücü Organizasyonu (FLA),
Güney Afrika’da faaliyet gösteren kurumların sosyal sorumluluk yönergesi
olarak tanımlayabileceğimiz Sullivan
İlkeleri yine bu küresel organizasyonlar ve düzenlemelerden bazılarıdır.
Bir diğer organizasyon da Adil Ticaret Düzenlemeleri Organizasyonu
(FTLO) olarak bilinir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
hem üreticilerin hem de çalışanların
desteklenmesi, güçlenmesi, sosyal
ve çevresel gelişmelerin sağlanması
amacı güden organizasyon; çoğunlukla kahve, çay, çikolata, oyuncak
gibi ürünlerin üretiminde aracılar karşısında üreticilerin mağduriyetini engellemek amacıyla üreticilerle doğrudan sözleşme imzalayarak ürünlerde
organizasyonu temsilen FLO etiketi
yani adil ticaret logosu taşınmasına
olanak tanımaktadır.
Küresel kahve markalarının satıldığı
kafelerde tüketici bu etiketi gördüğünde, Adil Ticaret Düzenlemeleri’ne
göre üretildiğini bilmenin gönül rahatlığıyla kahvesini içebilmektedir. Bir
başka deyişle Adil Ticaret Logosu,
çalışanlara adil ücret ödendiği, çevre-

nin tahrip edilmediği, üretimde çocuk
işçilerin çalıştırılmadığı, üreticinin
taban fiyatla korunduğu anlamına
gelmektedir.

Hayırseverlik Değil Strateji
Sosyal sorumluluk konusunda işletmeleri ilgilendiren bir diğer eğilim de
konunun bir hayırseverlik olayı olmaktan çıkıp stratejiye dönüşüyor olmasıdır. 1994’de Craig Smith, Harvard
Business Review’deki makalesinde
yeni kurumsal hayırseverliği, “sosyal
konularda ve girişimlerde uzun süreli
yükümlülük almaya, nakit katkılardan
daha fazlasını yapmaya, kurumun işlevsel birimlerinden ve bütçesinden
kaynak ayırmaya, stratejik birleştirmeler gerçekleştirmeye ve tüm
bunları iş hedeflerinde de doğru ilerleyerek yapılacak bir girişim” olarak
tanımlamaktadır.

90’Larda Egemen Görüş
Hayırseverlikti
Birçok büyük işletme uzunca bir süre,
hatta 90’lara değin kendi faaliyet
alanlarından bağımsız alanlara ya
hayır amaçlı bağışlar yaptılar yıllarca
ya da en fazla vakıflar kurdular. Çünkü 1990’lar öncesinde egemen görüş,
“iyi görünen işletmeler hayır işlemeli”
şeklindeydi ve bu bakış açısından doğan baskıları yansıtan konulara dayalı olarak hayır işlemekteydiler. Bu
konuda tahsis edilecek kaynaklar ise
çoğunlukla geniş bir kitleyi memnun
eden ve en çok görünürlük yaratan
organizasyonlara ayrılırdı.
Tartışmalı AIDS gibi sosyal sorunla-
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ra oldukça mesafeli, bunları devletin
ve kar amacı gütmeyen organizasyonların gereğince ele aldığı eğilimi
egemendi. Neyin destekleneceğine
stratejik iş amaç ve hedefleri yerine,
üst yönetimin tercihleri yön vermekteydi. Mümkün olduğunca çok hayır
işlemek ve bolca çek yazmak yeterliydi. Ancak günümüzde kurumsal
sosyal sorumluluk stratejik karar ve
uygulamalara dayalı olarak gerçekleştiriliyor, işletme hedefleri, çalışan
katılımı, devlet-sivil toplum işbirlikleri
ile yönetiliyor.

Etik Pazar Faktörü
Ayrıca zaten bir de “etik pazar faktörü” gerçeği var. Tüketiciler, yatırımcılar ve çalışanlar tarafından yapılan
seçimlerde algılanan kurum etiğinin
önemini arttıran yeni “etik pazar yeri
faktörü” oluşumu. Yani sosyal sorumluluk ve etik duyarlılığı artan tüketici,
yatırımcı gibi kitleler, birçok sektörde
işletmeleri bununla değerlendiriyor
ve onların pazarlarında bunu adeta
zorunlu kılıyor.
Sosyal olarak kabul görmüş şirketlerin yatırım fonlarını tercih eden
yatırımcıları, sorumluluklarını yerine
getirmeyen markaları boykot eden
tüketicileri ve sosyal sorumluluğu
olan firmalarda çalışmak isteyen
işçileri içeren pazar ortamına ilişkin
kurumsal sosyal sorumluluk ve etik
duyarlılık örnekleri gittikçe artıyor.
Hele tüketiciler, ürün ve hizmetleri
almadan önce arkasındaki kurumları,
içinde yaşadığımız Dünya ve insanlık
için neler yapıyor? diye değerlendiriyor. Ürünlerin hangi koşullarda üretildiğini bilmek istiyor. Asla oynayamayacağı oyuncağı üretmek için çalışan
çocukların, emeğinin karşılığını almayan üreticinin, insanca koşullarda
yaşayamayan işgücünün olduğu bir
dünya günümüz tüketicisini rahatsız
ediyor, sorumlu bir birey olarak onlara
destek olmak istiyor.

Sosyal İnovasyon Ve
Sürdürülebilirlilik
Üstelik kurumsal sosyal sorumluluk
bilinci toplumun gelişimini ve eko-
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nomik sistemini de etkileyebilecek
uygulamaları ve yaklaşımları da
beraberinde getiriyor. Bu noktada
son yıllarda sık sık duymaya başladığımız sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi kavramları örnek verebiliriz. Sosyal inovasyon, yaratıcı
gelişmelerin toplumsal hayata nüfus etmesini sağlayacak, toplum ve
bireylerin hayatlarını değiştirecek
sonuçlar elde etmek için yapılan girişimler olarak tanımlanabilir. Çoklu
paydaş katılımıyla toplumun yaşam
kalitesini geliştirebilecek konularda
yapılacak inovatif çalışmaları kapsıyor. Sosyal değişim için kaynaklar, fikirler ve yeteneklerin buluşmasıyla
toplumsal sorunlara çözümler üretme süreci olarak da tanımlanıyor.
İnovasyon özünde girişimcinin yeni
kaynaklar oluşturması ile ilgilidir, yani
girişimcilik kavramının aydınlattığı
bir yönü vardır. Dolaysıyla hem işletmeler hem de bireyler için fırsatlar
sunar. Örneğin; fikri olan gençlerle
şirketleri buluşturmak, şirketlerin
toplumsal katkı sağlayan projelerini
hayata geçirmek, mikro krediler temin etmek gibi. Sosyal girişim ve inovasyon denilince akla gelen en tipik
örnek, Bangladeşli iktisat profesörü
Yunus Dursun’dur. Bankalardan kredi
alamayan ve girişimcilik yeteneklerine işlerlik kazandıramayan yoksullar
için mikro kredi fikrini geliştirmiştir.

Sürdürülebilirlik Makro
Yapıyı İşaret Eder
Sürdürülebilirlik ise toplum-çevre-ekonomi dengeleri üzerine yaşam kalitesi, kalkınma ve refah, ekosistem
devamlılığı inşa etmeyi hedefliyor.
Dolayısıyla kurumsal sosyal sorumluluğun da ötesinde makro bir yapıyı
işaret ediyor.
Özetle günümüzde yöneticilerin
uzun süreli yükümlülükler üstlendiği,
ürün-hizmet destekleri ve işlevsel
uzmanlıkların da sunulduğu, dağıtım
kanallarının iş ortağı olduğu, stratejik birleşmelerin yapıldığı bir stratejik
kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı
ağırlığını hissettiriyor. Kazan-Kazan ilkesine dayalı bir değişim bu aslında.

Bir taraftan toplumun, çevrenin ve
bir taraftan da kurumun kazanabileceği bir değişim. Çünkü stratejik
bir bakış açısıyla kurumsal sosyal
sorumluluk, kurum hedeflerini destekliyor, satışları ve pazar payını
olumlu etkiliyor, markanın konumunu güçlendiriyor.Aslında bu konuda güzel bir benzetme var. Günümüzde bir çok sağlık profesyoneli
düzenli fiziksel aktiviteler yaptığımızda daha iyi görünebileceğimizi,
daha iyi hissedebileceğimizi, daha
iyi olacağımızı ve daha uzun yaşayacağımızı söylemektedir. Hatta
bunu yaşam biçimimizin bir parçası
haline getirmenin önemine işaret
etmektedir.

On Kişiden Sekizi Çevre
Dostu Ürünler Tercih Ediyor
Kurumsal sosyal girişimlere de
benzer olası getirileri olan girişimler olarak bakmak mümkündür.
Yani düzenli bir katılımın raporlarda, medyada, tüketiciler, potansiyel işgücü ve yatırımcılar gözünde
daha güzel bir tablo oluşturacağı,
kurum çalışanlarına, müşterilere,
yatırımcılara daha iyi hissettireceği, hem toplum hem marka için
vereceği iyi sonuçlarla varlığını
olumlu etkileyeceği bir gerçektir.
Üstelik tüketiciler de bu konuda
desteğe açık. Tüketicilerin %75’i
satın alma kararlarının çevreye
saygılı olarak itibar kazanmış şirketlerden etkilendiklerini söylüyor
ve on kişiden sekizi çevre dostu
ürünler için daha fazla ödeyebileceklerini belirtiyor. Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket
eden kurumlar, potansiyel işgücünün çalışmak istedikleri, çalışanlarının da gurur ve yüksek aidiyet
duydukları, sosyal girişimlerde
gönüllü destek verecekleri itibarlı
kurumlara dönüşüyor.
Yine de kat edilecek çok yol ve çözülmesi gereken pek çok sorun var.
Kurumsal sosyal sorumluluk tüm
sorunları çözmek için mucizevi bir
reçete olmasa da, ortak girişimlerle
çözüm için yararlı, daha iyi bir Dünya için zorunluluk gibi görünüyor.
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SİNAN ALAEDDİNOĞLU
Yaratıcı Direktör

ŞEHİRLER DUYGUSAL
BAĞLARLA GÜÇLENİYOR
Kent markası ve turizm ilişkisinin ekonomik bir boyut kazandığı günümüzde,
kentlerin arasındaki rekabet olanca hızıyla devam etmekte... Bu hız sürdürebilmek
için, kentlerin bütünleşik olarak ürettiği projeler ve bu projelere liderlik eden
kurumların ortaya çıkardığı yeni kentsel ürünler büyük önem arz ediyor. Bu konuları,
Eskişehir Ticaret Odası’nın “hepgeleceksin.com” projesi çerçevesinde deneyimli
reklamcı ve marka uzmanı Sinan Alaeddinoğlu ile konuştuk.

♦ Günümüzde ülkelerin değil, kentlerin birbiri ile yarıştığı söyleniyor. Bu
da kentlerin markasının yönetilmesini önemli kılıyor. Kentler için farklılaşmak neden bu kadar önemli? Eskişehir’in rekabetçi üstünlüğü ne?
Şehirlerin sahip oldukları nüfusların
büyüklüğü onları marka yapmaz. Dünya içe kapanık metropollerle dolu. Bir
şehir artık tek başına bir özellikle var
olamıyor. Sadece sanayi, sadece turizm ya da sadece kültür o şehrin uzun
vadede markalaşmasını sağlayamıyor.
Dünyanın en iyi marka şehir örneklerinden New York’u düşünün. Dünyanın
en iyi turistik şehir manzaralarını sunan New York aynı zamanda güçlü bir
finans merkezi. San Fransisco’da Slikon
Vadisi artık Alcatraz Hapishanesi’nden
daha ünlü. Eskişehir’i Türkiye’nin en çok
tekrar ziyaret edilen şehri yapan sahip
olduğu değişim potansiyeli. Her defasında farklı bir Eskişehir’le karşılaşmak
Anadolu’nun ortasında son derece farklı
bir deneyim. Eskişehir benzersiz bir turizm cazibesi yanında sahip olduğu üniversite nüfusu sayesinde aynı zamanda
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Eskişehir bu
anlamda pek
çok değeri
bir arada
bulunduruyor.
Ve “Eskişehir
Atmosferi”’nin
özellikle
turizm
konusunda
daha fazla
bütünselliğe
ihtiyacı var

kültür ve eğitim merkezi. Artık şehirler
nüfusla ya da yüzölçümüyle değil, orada
yaşayanlar ve ziyaret edenlerle kurdukları duygusal güçleniyor. Şehre bağlı
topluluklar gittikleri her yerde şehrin
algısını güçlendiriyor. Her şehir, artık
bir hikayeyi sahiplenmek ve o hikayenin merkezine insanı koymak zorunda.
Şehirleri marka yapan da bu hikayelerin
güçlü ve eşsiz olmasıdır. Her zaman şu
soruyu sormamız gerekiyor; “Gelecekte
bu şehri insanlar nasıl tanımlayacak?”
Markalaşmayan Şehrin Vaadi Olmaz
♦ Kent markası ve turizm ilişkisi nasıl
ilerliyor?
Markalaşmayan bir şehrin vaadi olmaz.
Vaadi olmayanın çekiciliği de zayıftır.
Kent markalarının ihtiyacı olan önemli
vaatlerden biri de turizmdir. Elbette bir
şehri tanıtmak için billboardlardan çok
daha fazlasına ihtiyacınız var: İnsanlara... O şehri, gittiği her yerde tavsiye
eden, anlatan gezginlere. Bir kent markası için en kritik konu önce anlaşılır
sonra anlatılır olmaktır. Gezginler ve

www.etonet.org.tr

turistler için doğru iklimi sunmak sadece şehrin yöneticilerinin değil, şehrin tüm yaşam
ortaklarının çabasına bağlıdır.
İşte burada altına imza atılacak
o marka değeri devreye giriyor.
Tabii turizmin dezavantajları da
yok değil. Turizmin gelişmesi o
şehirlerde ortalama yaşam standardında olan insanları zorluyor.
Hayat pahalılaştıkça şehirde var
olmak da paralel şekilde zorlaşıyor. Şehrin yerel sahipleri ve
turistlerin varlığının uyum içinde
yürütülmesi çok önemli.
♦ Dijital dünyada "hikaye anlatmak" ve insanları "bu hikaye
ile özdeşleştirmek" bir iletişim
tercihi oldu. Kentler, nasıl hikayeler yaratabilirler?
Özgün hikayeler... Sadece size
ait, sizinle yaşamaya devam
edecek ‘anlatmaya değer’ hikayeler... Bazen basit bir sembol
ya da söylem sayesinde milyonların ilgisini çekecek şeyler... Ne
söylerseniz söyleyin, gerçek olsun. Ve o gerçeğin de duygusal
bir karşılığı olsun. 1970’lerde
New York için bulunan ‘I Love
NY’ (New York’u seviyorum!)
söylemi hâlâ yaşıyor. Dahası güçlenmeye devam ediyor.
Özellikle beklenmedik bir şekilde 11 Eylül saldırısına uğrayan
şehre insanların sahip çıkma
isteği de bu ateşi körüklüyor. O
şehirde yaşayanlar ve dünyanın
dört bir yanından o şehre gelenlerin deneyimleri bu söyleme
dahil olmalarını sağlıyor. Paris’in
‘The City of Light’ (Işıklar Şehri)
tanımı, romantizmi ile ünlü bu
şehrin gece manzarasını hemen
akıllara getiriyor. Ama bu romantik bir söylem değil, şehirde 155’den fazla ışıklandırılmış
sembol yapı ve 11.000’den fazla
sokak lambası bulunuyor. Hikaye yaratmak isteyen kentler
için bu hikayelerin çıkış noktası,
“deneyimler” olmalıdır. Şehrin
sahip olduğu artıların insanlara
kattığı her şey bu hikayede kendisine yer bulabilir.

Eskişehir Pek Çok Değeri
İçinde Bulunduruyor
♦ "Bacasız fabrika" denilen turizm, bir kentte neleri değiştirebilir? Uzun vadeli bir politika
ile neleri dönüştürebilir?
Günümüzde nüfusundan daha
kalabalık turist itibarına sahip
şehirler var. İyi haber: Turizm iş
imkanlarını da peşinden getiriyor... Oteller, restoranlar, ulaşım
ve bu sektördeki tüm eğitim
prosesleri hepsi bu zincirin parçaları. Daha iyisi için şehirlerin
ekonomik olarak güçlenmeye ve
yatırım almaya ihtiyacı var. Bu
anlamda da turizm her şehir için
hızla çözmesi ve her geçen gün
daha iyi şartlara taşıması gereken bir konu. Berlin’in bir iddiası
vardır; “Kimse Berlinli doğmaz,
herkes Berlinli olabilir” derler.
Şehirlerinin gelen herkesi etkileyeceğine olan inançtır bunu
söyleten. Çünkü Berlin’in sahip
olduğu önemli bir başka tanım
daha vardır: “Berliner Luft” (Berlin Atmosferi)... Bu şehirde yer
alan binlerce turistik atraksiyon
sizi benzersiz bir şehir deneyimine sokar. İşte turizm konusunda
her şehrin örnek alması gereken
tavır tam da budur. Eskişehir bu
anlamda pek çok değeri bir arada bulunduruyor. Ve “Eskişehir
Atmosferi”’nin özellikle turizm
konusunda daha fazla bütünselliğe ihtiyacı var.
Günümüzün En Önemli
Kriteri Güven
♦ İnsanlar, turizm lokasyonlarını tercih ederken nelere dikkat ediyorlar? Bu tercihlerini
hayata geçirirken hangi iletişim kanallarını kullanıyorlar?
Dijital çağda bir şehrin kaderi o
dünyada varlığıyla doğru orantılı. Sosyal medya her türlü kararı alırken size adeta rehberlik
ediyor. Sıralamalar sizin bütün
kararlarınızı baştan sona değiştirebiliyor. Eskişehir’in dünyanın
en güvenli şehirleri listesinde

Eskişehir’in dünyanın en
güvenli şehirleri listesinde
olması internette beş
dakikada bir çok kaynaktan
ulaşabileceğiniz bir bilgi.
Güvendeyseniz rahat
edersiniz

SİNAN ALAEDDİNOĞLU KİMDİR?
1974 Ankara doğumludur. Hacettepe
Üniversitesi’nde Felsefe okuduktan
sonra İstanbul’da Lowe Adam reklam
ajansında başlayan reklamcılık kariyerine RPM/RADAR CDP Europe gibi
tanınmış ulusal ve yerel ajanslarda
reklam yazarı, Grup Direktör ve Kreatif
Direktör olarak devam etmiştir. Yapı
Kredi’nin “Vadaa!” projesi başta olmak
üzere; Toyota, Petrol Ofisi, Dardanel,
Selpak, vb. birçok dev markada pek
çok ödüllü ve parlak işe imza atmıştır.
2007 yılında kurduğu Teşkilat ICOM
reklam ajansının kreatif direktörlüğünü yürütmektedir. Türkiye’nin önde
gelen markalarına yaratıcı reklam, dijital dönüşüm, dijital reklam ve iletişim
konularında hizmet veren ajans, aynı
zamanda dünyanın en büyük bağımsız
ajans networkü ICOM’un Türkiye’deki
tek temsilcisidir. Alaeddinoğlu, Yeni nesil marka ve Z Kuşağının Satın Alma ve
Pazarlama Eğilimleri üzerine, Prof. Dr.
Deniz Ülke Arıboğan ve Tolga Yücel ile
kurduğu “nice2meetZ” (2Z) yapılanması ile bu konuda Türkiye’de ilkleri içeren
özel çalışmalara imza atmaktadır.
Şubat 2018
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Eskişehir’in Avrupa Şehirleriyle
Kıyaslanması Rastlantı Değil
♦ Bir kentin turizm gelirlerinin
artması için, o kentin aktörleri neler yapmalı?

olması internette beş dakikada bir
çok kaynaktan ulaşabileceğiniz bir
bilgi. Güvendeyseniz rahat edersiniz. Bir reklamcı gözüyle bu konu o
kadar kritik ki, sadece şehir markalar için değil tükettiğimiz her şeyde
günümüzün en önemli kriterlerinin
başında ‘güven’ geliyor.
Sadece Fuar ve Kongre Turizmi
ile Geçinen Şehirler Var
♦ Katma değerli turist için fuar
ve kongre merkezlerinin olduğu
şehirler, daha farklı gelir modelleri üretebiliyorlar. Kongre ve fuar
turizmciliği için ne düşünüyorsunuz?
Kongre turizmi o şehrin dinamiklerine göre ‘sezon dışı’nda da turizm
sektörünün nefes alması için önemli. Tatil sezonunda zaten dolu olan
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tesisler için oldukça hayati olan
bu konuda en önemli belirleyicinin
teknoloji ve konfor olduğunu düşünüyorum. Tüm yıla yayılan bir turizm
anlayışı, iş insanlarının ve beyaz yakalıların katma değerli turist olarak
daha fazla harcadığı, tüccarın ve
esnafın daha fazla kazandırdığı bir
tercih oluyor. Sadece fuar ve kongre turizmi ile geçinen şehirler var.
Dünyada olduğu gibi de, Türkiye’de
de fuar ve kongre turizmi için yatırımlar belli büyüklükteki kentlerde
devam ediyor. Önemli olan, fuar ve
kongre tercihlerinizde ayrışmanız.
Eğer herkesin yaptığını yaparsanız,
rekabet üstünlüğüne erişmezseniz.
Ama hem ulusalda, hem de uluslararası alanda bir ihtiyacı ve boşluğu yakalarsanız, planlarınızı böyle
kurarsanız çok önemli bir kentsel
ürüne sahip olursunuz.

Bir restoranın menüsü ne kadar
zengin olursa olsun, onu ünlü yapan
yemeği sunmaya devam etmeli. Misafirperverliğiyle tanınan Anadolu
insanının bu şehrin her köşesinde
turistini en iyi şekilde ağırlama
önceliği olmalı. Eskişehir’in bugün
Avrupa şehirleriyle kıyaslanıyor olması rastlantı değil. Güvenli, temiz,
gelişmiş ve görkemli bir kent Eskişehir.... Bu özellikleri yaşatansa işte
soruda bahsettiğiniz tüm o aktörler
olacaktır. Bu şehri uluslararası rakipleri gibi üst seviye konfor alanı
yapmak, insanlara günümüz modern yaşam ve ulaşım imkanlarını
sunarken onlara kendisini evinde
hissedeceği samimiyeti korumak
önemli. Aslında sorunuzun cevabı
oldukça basit; Bir şehir, onu o şehir
yapan özelliklerini korumalı.... Modernleşmek ya da daha farklı görünmek adına temel özelliklerinden
taviz vermemeli. Otantik atmosferini korumak için elinden gelen ne
varsa yapmalı. Ayrıca, kurumların
ve kentin kanaat önderi konumundaki organizasyonların kent markası için projeler üretmesi, koordinasyon içinde çalışması çok önemli.
Eskişehir, bu uyum açısından örnek
bir şehir. Özellikle Eskişehir Ticaret
Odası’nın liderlik ettiği, Turizm Kümelenmesi çalışmasını bu anlamda
çok değerli buluyorum.
Bu Sadece Bir Sömestr
Kampanyası Değil
♦ Eskişehir Ticaret Odası'nın
sömestr dönemi için hazırlamış
olduğu hepgeleceksin.com kampanyası için ne düşünüyorsunuz?
Benim eşim Eskişehirli. Bu şehirde
yaşamış, bir süre bulunmuş insanların bu şehre bağlılığını ve özlemini hemen fark edersiniz. İşte bu
ruhu, bu işte de görebiliyorsunuz.
Tüm Türkiye’nin sempatisini kazanmış bir şehrin en çok tekrar ziyaret
edilme özelliğine atıfta bulunarak
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sömestr için son derece dolu bir vaatle insanlar, bu güzel şehre davet
edildi. Bu yapılırken de, onların bu
şehre gelmeye devam edeceklerinin, çünkü ailece ihtiyaç duydukları
her şeyi burada bulabileceklerinin
altı çizildi. Kendini sürekli yenileyen, artı değerlerine değer katmayı bilen bir şehre ve tıpkı Eskişehir
Ticaret Odası gibi tüm aktörleriyle
ona gönülden bağlı insanların elbirliğiyle çıkardığı bir iş... Türkiye’nin
dört bir yanından, ünlülerden ve
halktan alınan mesajlara bakıldığında projenin ne kadar doğru olduğu
görülüyor. Bu sadece bir sömestr
kampanyası değil elbette. Bu Eskişehir’in bir marka kent olarak sürekli devam etmesi gereken iletişim
bütününün sadece bir parçası.
Daha Net, Daha Anlaşılır, Daha
Basit, Daha Hızlı, Daha Pratik
Çözümler Sunmalıyız
♦ Ulusal ve uluslararası markalara
hizmet veren bir reklamcı olarak,
Eskişehir'de turizm sektöründe
faaliyet gösteren firmalara öneriniz ne olur? Neleri daha fazla veya
daha iyi yapmalılar?
Yeni tüketiciler yolda. Artık Z kuşağı ile çalışmaya başladık. Bugün
5-20 yaş arası olarak tanımlayabileceğimiz bu insanlara şehrimiz de
dahil olmak üzere tüm emeklerimizi emanet edeceğiz. Ve bu çok hızlı
olacak. Bu yeni kuşağı iyi tanımak
ve onlarla birlikte yaşamak önemli.
Bu kuşağın beklentilerini, karakteristiğini iyi gözlemlemek ve onların
dünyasında kendimize yer edinmek
zorundayız. Bu sözü ister kişisel ister kurumsal olarak alın durum bu.
Daha net, daha anlaşılır, daha basit olmak zorundayız. Daha hızlı ve
daha pratik çözümler sunmalıyız.
Dijital dünyadaki varlığımızı sağlamlaştırırken bir o kadar da değişime açık durmak önemli. 2030’da şu
an üzerinden anlaştığımız pek çok
konu geçerliliğini yitirecek. Dünyayı iyi tahlil etmek ve değişimlerin
önünü açmak için Z kuşağı bize benzersiz bir fırsat veriyor. Gelecekte
olmasını beklediğimiz bir çok şeyin
bugünün konusu olduğu bir dönem-
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de bir şehrin en büyük artısı yeni
nesillere kucak açması olacaktır.
♦ Peki, neden kaçınmalılar?
Yine aynı bağlamda bir cevabım var
bu konuda; Yeni kuşakları ciddiye almak... İşte kritik mesela bu. Cebinde
parası yok, ya da geliri yok diyerek
bu insanları ciddiye almadığımız
gün geriye gidiş başlar. Amerika’da
200 Milyar Dolar civarında harcama
kapasitesi olan bu çocukların etki
ettikleri harcama ne kadar biliyor
musunuz? Tam 600 Milyar Dolar.

Z kuşağını ciddiye alalım. Bir diğer
konuysa bu zamanın dinamiğine
en aykırı iş ne olurdu diye sorsanız,
size ‘durmak’ derdim. Nasıl ki bir
işletmenin kangreni yatırımsızlıksa
şehirler için de her anlamda durmak
ya da bir başka deyişle yerinde saymak o kadar tehlikeli.
Her sektörden herkesin bulunduğu
iş kolunda gelişmeyi sürdürmesi gerekiyor. Dünyada olup biteni iyi okumalı ve gençlerle yol almayı hazmetmesi, zamanın ruhuna uygun şekilde
yenilenmesi gerekiyor.

KOMİTELERDEN

ESKİŞEHİR EĞİTİMDE
ÖNEMLİ YERDE
Elif Gürkaynak

27. Meslek Komitesi Meclis Üyesi
(Eğitim ve Rehabilitasyon Meslek Komitesi Başkan Vekili)

E

ğitim sektörü ülkemizin geleceğinde önem taşımaktadır. Gerek
çocuklarımızın gerekse özel eğitim
gerektiren öğrencilerimizin geleceğine eğitim sektörümüz yön vermektedir.
Ülkemizde eğitim sektörünün kusursuz işlemesi, sürdürülebilir olması ve
sorunların kısa süre içinde çözülmesi
öncelik taşımaktadır. Eskişehir okul
öncesi, ilk ve orta dereceli, lisans,
lisans üstü eğitimde önemli bir yere
sahiptir. Şehrimizdeki üniversitelerin başarısı bu alanda ciddi bir katkı
sağlamaktadır. Örneğin; Eskişehir,
Türkiye’de engelli bireylerin eğitimine yönelik ilklere imza atmış, şehri-

mizdeki üniversitelerde açılan lisans
derecesindeki bölümlerde bu alanda
Türkiye’ye yüzlerce öğretmen yetiştirilmiştir. Bu nedenle Eskişehir eğitimde son derece önemli bir yerdedir.
Eskişehir’in eğitim alanında köklü
bir geçmişe sahip olması, şehrimizin
eğitime son derece önem vermesi,
okuryazar oranının yüksek olduğu
şehirlerden biri olması, şehrin yüksek
eğitim seviyesi de, sektörümüzün görev ve sorumluluklarını artırmaktadır.
Eskişehir Ticaret Odası Eğitim ve Rehabilitasyon Meslek Komitemiz de
sektördeki tüm üyelerimizin sorunları ile ilgili müdürlükler ve bakanlıklara,

Şehrin yüksek
eğitim seviyesi de,
sektörümüzün görev
ve sorumluluklarını
artırmaktadır
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne
iletilmesi için sorumluluk üstlenmekte ve faaliyetler yürütmektedir.
Eskişehir Ticaret Odası’nın yetki ve
sorumlulukları çerçevesinde toplantı
yapan, temaslar sağlayan komitemiz
eğitim ve rehabilitasyon sektöründe
faaliyet gösteren üyelerimizin sorunlarının çözümü için inisiyatif kullanmakta ve çaba göstermektedir.
Komitemiz eğitim sektörünün bir çok
sorunun çözümünde aktif olarak rol
almış, başarılı sonuçlar elde etmiştir.
Eskişehir Ticaret Odası Eğitim ve Rehabilitasyon Meslek Komitesi olarak
sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin sorunlarının çözümüne katkı
sağlamak, taleplerin ve beklentilerin
iletilmesinde aktif olarak görev yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Eğitimin hayatımızın bir parçası olduğunu, gelecek nesillerimizin eğitimle
şekillendiğini ve ülkemizin geleceğine
eğitimin yön verdiğinin bilincinde olarak, eğitim sektörümüzün gelişmesi
için gayret gösteriyoruz.
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İNŞAATTA
KONUT SEKTÖRÜNE
GENEL BAKIŞ VE KISA
DEĞERLENDİRMELER
İsmail Mermer

2

017 yılını 1,4 milyon adet konut
satışı ile kapatan konut sektörü şüphesiz ki, inşaat sektörünün ana damarı.. Her ne kadar 2017
yılı için sektör içi konut satış bedelleri (yüksek maliyetlere rağmen ve
de direnç gösterilerek de olsa) dip
seviyeyi görse de 2018’den sektör
temsilcilerinin beklentisi hala üst
seviyede..
Sektöre verilen devlet destekleri,
geçtiğimiz yıl için maliyet artışlarının yarattığı sıkıntıları bir nebze hafifletmişti. KDV indirimleri,
alım-satım harçlarının yarı yarıya
azaltılması, konut sektörüne yönelik finansman destekleri, yine aynı
doğrultuda uygulanmaya çalışılan
faiz düşürme çabası direnç noktasını kuvvetlendirmiş, “Yap-Sat” modeli ile çalışan firmalara “Cansuyu”
olmuştu..

Tüm bu umut
veren tabloya
rağmen, 2018 in
konut sektörü
için çok ta parlak
olmayacağı, diğer
ekonomik veriler
ele alındığında gün
gibi ortaya çıkıyor
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34. Meclis Komitesi Üyesi
(Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler)

Bu doğrultu da 2018 yılı için iş modellerini geliştiren büyük çaplı konut imalatçıları, 2018 den umutlu..
Ocak ayı itibariyle ardı ardına kampanyalar düzenlemekteler.. Özellikle İstanbul-Ankara-İzmir gibi büyükşehirlerde “Maketten” satış ile
yoluna devam eden firmalar, kendi
özkaynaklarını da kullanarak ellerinde bulunan yada projelendirilmiş
konutları satmaya çalışıyorlar.. %510 arası peşinat - Sıfır faiz - 84 Ay
vade gibi seçenekler ile müşterinin
karşısına çıkmaktalar.. Bunun yanında kişiye özel ödeme imkanları
ile satışlarını cazip hale getirmeye
çalışıyorlar.

ÜRETİCİLER İÇİN TABLO
PARLAK DEĞİL
Ancak daha dar kapsamlı üreticiler
için tablo yukarıda bahsettiğimiz
kadar parlak değil..Finansman açısından daha küçük işletmeler maalesef ki müşterilerine bu imkanları
sunamamakta.. 2016-2017 yıllarına
nazaran gerçekleşen maliyet artışları, küçük çaplı konut üreticilerinin
daha da belini bükmekte.. 2018
yılına girdiğimiz şu aylarda geçmiş
yılarla göre maliyet artışı nerdeyse
%25-30 civarlarında olduğu değerlendirilirse pekte haksız değiller ..
Öncelikle bu daha küçük çaplı firmalar, finansmanını yaratmak ve bu
maliyet artışlarını kendi içinde çözmek gibi durumlarla karşı karşıya
kalıyor.. Belirli bir seviyede üretim

kapasitesine sahip iken, küçülmek
ve hatta yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorlar.. Dolayısıyla
alıcı açısından da mağduriyetlerin
oluşma ihtimalleri de üst seviyelere
doğru çıkmakta..

“YAPI TASARRUF SANDIĞI
SİSTEMİ” ÇÖZÜM OLUR MU?
Bu doğrultuda daha dar gelirli vatandaşların konut edinmesi yönünde, büyük firmaların kendi finans
kaynakları ile çözüm getirmeye
çalıştıkları probleme, hükümette
“Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi” ile
bir çözüm aramakta.. Uzun süredir
gündemi meşgul eden bu Alman
patentli sistemin, konut edinmek
isteyenlerin belirli bir süre boyunca
yaptıkları tasarruf karşılığında, pi-
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yasa koşullarından bağımsız olarak,
düşük faiz oranlı kredi kullanmasını
öngören bir konut finansman sistemi olarak adlandırılıyor. Sistemin
özünde enflasyon karşısında üretici
ve tüketiciyi eşit şartlar altında korumak yatıyor..
Özellikle alt grup tüketiciyi ekonomiye bağlayan bu sistemin başarılı
olduğu ülkeler arasında Almanya,Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi ülkeler bulunmakta..
Sistemin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini önümüzde ki günlerde hep
beraber göreceğiz..

YABANCILARA KONUT
SATIŞI BEKLENTİSİ
2018 e piyasa şartlarından münezzeh olarak “umutla” başlayan konut
imalatçılarının bir başka beklentisi
de “Yabancılara Konut Satışı” nın üst
seviyelere doğru tırmanması..
Her ne kadar daha çok metropoller
ve Turizm beldeleri “Yabacı Yatırımcılar” için tercih edilse de, daha küçük şehirlerde de Yabancı yatırımcı
heyecanı hala taze..
Orantısal olarak geride olmalarına
rağmen, en azından umutlarını korumaktalar..
Tabii uzun süredir devam eden

OHAL uygulamaları ve Türkiye’nin
etrafında bulunan ateş çemberi
bunlara bir nebze engel olsa da, hala
yabancılara konut satışı dip seviyeyi görmüş durumda değil..

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
LOKOMOTİF KONUT SATIŞI
2006 dan bu yana hızını almış inşaat
sektörü, lokomotif olarak “konut” u
ön planda tutsa da, Devlet yatırımları, Organize Sanayi Bölgelerine verilen teşvikler ile yapılan “Endüstriyel
Yapılar”, gelişimi ön planda tutan alt
yapı inşaatları ve Büyük Yatırımlarda (Havalimanı, Tünel, Köprü gibi)
sektörde ayrı bir heyecan yaratmaya devam etmekte..
Taşeron sisteminin etkin olduğu
ülke şartlarında bu tür inşaatlarda
küçük çaplı firmaların özkaynaklarını tüketmeden ayakta kalmalarına
destek olmakta..

2018 KONUT SEKTÖRÜ
İÇİN PARLAK DEĞİL
Lakin, tüm bu umut veren tabloya
rağmen, 2018 in konut sektörü için
çok ta parlak olmayacağı, diğer
ekonomik veriler ele alındığında gün
gibi ortaya çıkıyor..
Üretim maliyetlerinin yükselmesi,
gelir seviyesinin düşmesi, ithalat–
ihracat dengesinde döviz rezervle-

rinin
yetersiz
kalışı, yabancı yatırımcının uzaklaşması ve sektöre
alt sektör olarak destek veren imalatçıların alt ürün grupların da, ya
tedarikte ya da maliyette kısmında zorlanması, ithalatçı firmaların
yurtiçindeki değerler karşısında
üretim planlamalarını yurtdışı için
yapması ve neticesinde yurtiçi tedarik sürelerinde ve maliyetlerinde
artışa sebep olması, ve yaklaşık 10
senelik arz-talep dengesini korumaya çalışan sektörde, birikmiş yapı
stoğunun, beklenenden daha yavaş
erimesi, beklentilerin kırılmasına,
umutların yıkılmasına sebebiyet
vermekte..

YÖNETMELİKTE
REVİZYON BEKLENİYOR
Ayrıca 2018 yılının sektör temsilcilerini yakından ilgilendiren bir
başka konusuda, yapılan plan değişiklikleri nin yanında, “Yapı Denetim
Yönetmeliğin’de ve “Deprem Yönetmeliğin” de yapılması beklenen
revizyonlar..
Henüz tam olarak netleşmese de,
bazı köklü değişimlerin yaşanması
beklenti dahilinde..Bu durumda da
ister istemez geçiş süreçlerinin yaratacağı zaman ve maddi kayıplar
gündeme gelmekte ve özellikle “Kat
Karşılığı” tarzında çalışan imalatçıları farklı arayışlara itmektedir.
Bununla beraber, belediyelerin arsa
üretiminin (Kamuya getireceği maliyetler –İstimlak - El atma ve bunlara
bağlı alt yapı hazırlıkları vb durumlar
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neticesinde) yetersiz oluşu, mevcut
arsaların alışılagelmiş rant değerlerinin üzerine çıkmasına sebebiyet olmakta ve bu durumda zaten tüm yukarıda ki şartları göze almış üreticiler
için daha da zorlu koşullar ile karşı karşıya kalınmasına neden olmaktadır..
Genel olarak durumu ele aldığımızda,
ilk satırlarda ki umutlu başlangıçların,
son satırlarda ki gerçeklik karşısında
ki durumunu zaman ve sektör temsilcilerinin tutumları gösterecek. Henüz
2018 yılının başlarındayız..
Örneğin Tayvan’da; bir dönem yapım
kesiminde yaşanan büyüme döneminin ardından, yapı stoku gereğinden
fazla büyümüş, ortaya çıkan arz fazlası ve değersizleşme çok sayıda şirketin iflası ile sonuçlanmıştır.

DOĞRU ÇERÇEVE İLE
İNŞAATTAN SANAYİYE
KAYABİLİR
Son söz olarak şunu söyleyebiliriz; inşaat sektörü bütün Türkiye için faydalıdır. Geçmiş tecrübeler, arsa rantı ile
inşaat sektörünü birbirinden ayırmanın mümkün olduğuna işaret etmektedir. Unutmayalım ki; Güney Kore’nin
Samsung’u, Hyundai’si, Ssangyong’u
aynı zamanda çok büyük birer inşaat
şirketleridir. Doğru çerçeve tasarlanırsa, kaynaklar sanayiden inşaata değil,
inşaattan sanayiye doğru da kayabilir.
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Ama buna rağmen şirketlerin konut
sektöründe ki beklentilerini ufak
ufak küçülttükleri, mevcutları için
çeşitli kampanyalar düzenledikleri,

yatırımlarının ve iş kollarının yönünü
değiştirdikleri, gelecek içinse daha
dikkatli ve sağlam adımlar ile yol almaya çalıştıkları görülmekte.

İNŞAAT SÖKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ

♦ En önemli istihdam kaynağı
♦Sektörün itici güç olması (Ekonomiyi canlı tutması)
♦Diğer sektörlere doğrudan etkisi (200-300 iş koluna doğrudan ve dolaylı
etkisi)
♦ Kentsel dönüşüm ihtiyacı
♦ Gelişme, Kalkınma, Ar-ge ve yeni teknolojileri etkilemesi,
♦ Büyüyen ekonomi ile birlikte insanların alım gücündeki artışa etkisi,
♦ Siyasi istikrara olan güvenden ötürü insanlardaki borçlanma cesareti,
♦ Özellikle yakın coğrafyadaki çalkantılı süreç ve belirsiz ortamın, ülkemizi
yabancı yatırımcı açısından güvenli bir liman kılıyor olması,
♦ Genç nüfusumuzun yüksek olmasından ötürü her geçen gün artan konut
ihtiyacı,
♦ Deprem gerçeği ve yaşam kalitesinin düşük olduğu çarpık kentleşme
alanlarının yenilenme ihtiyacı,
♦ Paranın değerini koruyan bir araç olarak gayrimenkulün düşünülmesi,
12. Konutun rant aracı olarak görülmesi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

♦ Emlak fiyatlarının kontrolsüz büyümesi,
♦ Müteahhitlik yapılmasının da herhangi bir koşulun aramaması,
♦ Yönetmelik ve kanun vb. devamlı yapılan değişiklik, revizyon, yapılması
♦ Yapı denetim yönetmeliğinin tekrar gözden geçirilmesi,
♦ Şantiye şefi yönetmeliğinin gözden geçirilmesi,
♦ Kurumlar ile sektör temsilcilerinin,bireylerin, iletişim bilgilendirme eksikliği,
♦ Kentsel dönüşüm yönetmeliğinin gözden geçirilmesi,
♦ Otopark, yangın yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi,
♦ Belediyelerin arsa üretimindeki yetersizlikleri,
♦Yüksek enflasyon,
♦ Düşük gelir gruplarının konut satın alabilirlik ve kiralaya bilirlik gücünün
azalması,
♦ Üretken sektörlerden sermaye kaçışı ve yeni yatırım yetersizlikleri,
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AKARYAKITÇILARIN
EN BÜYÜK DERDİ
ARTAN BÜROKRASİ
Yavuz Metin

17. Meslek Komitesi Başkanı Meclis Üyesi
(Akaryakıt Ürünleri ve LPG Ticareti)

D

ünyanın en stratejik önemi büyük, uğruna savaşlar yapılan bir
ürünün ticaretini yapan ticaret erbabından oluşan komitemiz, çoğu şu an
komitemizde görev alan arkadaşlarla
birlikte 2005 yılında faaliyete geçmiştir. Faaliyete geçtiği günden beri, komite üyesi ve komite başkanı olarak
görev yapmaktayım.
Akaryakıt sektörü ülkemize sağladığı
mali katma değer ile en ön sırada yer
almaktadır. Maliye Bakanımızın bir
beyanatında söylediği gibi ülkemizde
toplanan toplam vergilerin %26’sını
akaryakıt sektöründen sağlamaktadır. Yani işin özü akaryakıt sektörü
vergi dairesi gibi çalışmaktadır. Fakat
sektörün dinamikleri olan bizler, akaryakıt ve lpg istasyonları, tüp bayileri
olarak artan bürokrasi ile uğraşmaktan işlerimizi yani ticaretimizi yapamaz hale gelmiş durumdayız.
Bu sorunu bir nebze de olsa aşabilmek, bürokrasinin azaltılması ve mevzuat sadeleştirilmesindeki sıkıntılarımızı iletebilmek içinodamız meclis
toplantı salonunda, üyelerimizin katılımı ile BAMS bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirdik. Yine sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin mağdur
olmamaları için, akaryakıt saatlerinin
mühürleri ile ilgili yaptığımız duyuruların karşılığını aldığımızı memnuniyetle gördük. Geçen sene bir istasyon
zamanında mühür yaptırmadığından
dolayı ceza almıştı.
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Ruhsat Sınırlaması
Memnuniyet Verici
Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ruhsat sınırlaması konusunda
yaptığı uygulama da komitemizce ve
üyelerimizce memnuniyet vericidir.
Bundan dolayı büyükşehir belediye
başkanımıza, meclis üyelerimize ve
katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza
teşekkür ederim.
Türkiye’de gerek yapılan düzenlemeler gerekse sektörün kanayan
yarası olan kaçak akaryakıtçılar,
akaryakıt istasyonu işletmeciliğini
bitirme noktasına getirmiştir. Bugün

bir istasyonun ayakta kalabilmesi
için, günde en az 14 bin litre satış
yapması gerekmektedir. Ancak Türkiye’de ortalama satış rakamı 4 bin
800 litre civarındadır. Türkiye’deki
sektörün yaşadığı sıkıntılarının birçoğu ne yazık ki Eskişehir’de de yaşanmaktadır. Kredi kartı komisyon
ücretleri, ulusal stok, otomasyon,
ulusal marker uygulaması, yazar
kasa, personel, sorumlu müdür, işsağlığı ve güvenliği uzmanı, TSE ve
yeni çıkan TMGD gibi masrafların
toplam maliyeti litrede yaklaşık 20
kuruş civarındadır. Dolayısıyla bu
masraflar sektörün gelişimini de
olumsuz etkilemektedir.
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Kırsal Kesimin Kanayan
Yarası Kooperatifler
Kırsal kesimin kanayan yarası, tarım
kredi kooperatifleri ve pancar kooperatifleridir. Yıllardan beri mücadele
etmemize rağmen bu konuda ne yazık ki bir arpa boyu yol alamadık. Bu
kooperatifler 4-5 tonluk bir römork
üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan, üzerinde litre yazan bir saat
ile bahçelerde satış yapmakta, ayrıca devletin verdiği bazı muafiyetleri
kullanmaktadırlar. Bizler istasyon
sahipleri ise istasyonlarımızın duvarlarını yarısını yukarıda saydığımız ve
her birine çeşitli bedellerle ödeyip
sahip olduğumuz belgelerle doldurmaktayız. Bu yönüyle tam bir haksız
rekabet yaşanmaktadır. Bu durum
devam ederse kırsal kesimde faaliyet
gösteren akaryakıt bayileri birer birer
kapanacaklardır.
Akaryakıt Kaçakcılığının
Günümüzdeki Yöntemleri ve
Çözüm Önerileri
Vergisel akaryakıt kaçakçılığı
Günümüzde en büyük akaryakıt kaçakçılığı yöntemi budur. Bu işlemi engellemenin yolları şunlardır:
Bu durumda tek çare, % 18’lik KDV’nin

%1’e düşürülüp, %17’lik kısmın ÖTV’ye
eklenmesidir.
1) Böylece hem kötü niyetli kişiler ve
kuruluşlar için vergi kaçırma cazip
olmaktan çıkar hem de devlet vergi
geliri kaybına uğramamış olur. Akaryakıtta naylon faturalı satışının önüne
geçilmiş olur.
2) Maliyet altı satış yapan akaryakıt
istasyonların da ÖKC’lerin (Ödeme kayıt edici cihazları) gece yarısı sıfırlanmasının önüne geçilmesi, bunun için
yeni nesil ÖKC sistemine bir an önce
geçilmesi gerekmektedir. Halihazırda
online veri tabanının terörle mücadele
sistemini EGM ile paylaşan EPDK’deki
gibi aynı sistem getirilmelidir.Bu bilgilerin GİB ile paylaşması suretliye sıfırlama yapan firmaların bu hamlelerinin

Bu durum devam
ederse kırsal kesimde
faaliyet gösteren
akaryakıt bayileri birer
birer kapanacaklardır
teknik olarak önüne geçilebilir.
3) Dağıtıcılar arası ürün satışının tek
bir firma ile sınırlandırılması ve aynı
ürünün ikincil bir dağıtıcıya satılmaması sağlanmalıdır.
4) Akaryakıt dağıtım firması kurma
şartlarının bankalar için olduğu gibi
zorlaştırılması ve dağıtım firması
kurmak isteyenlerin en az 10 milyon
dolarlık kati ve süresiz banka teminat
mektubunu EPDK’ya vermesi gerekmektedir.
5) LPG her ne kadar yukarı yönlü
ÖTV eşitlemesi yapılmışsa da tüplü
ve dökme gazdaki KDV’nin % 8 de
kalması, kaçakçılar için hale 18 kuruşluk cazip bir fırsata yol açmaktadır.
Maliye, EPDK verilerini inceleyerek
bu işten nemalanan firmaların kimler
olduğunu rahatlıkla tespit edebilir.
Bu firmaların bir kısmı hala söz konusu fırsattan yararlanarak yasa dışı
kazanç elde etmeye ve devleti zarara
uğratmaya devam etmektedir.
6) Balıkçılara ve yat sahiplerine verilen ÖTV’siz akaryakıt, bu yakıt mutlak
suretle ÖTV’li olarak satılmalıdır. Bunu
satın alan kişilere ispat ve beyanname
karşılığı ÖTV sistemi getirilmelidir.
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İshak Gündoğan
Mahmudiye Belediye Başkanı
Eskişehir’in güneydoğusunda, Eskişehir-Konya asfaltı üzerinde yer alan
Mahmudiye, 1880-1885 yıllarında
Kafkasya’dan gelen 30-40 hanelik
Çerkezlerin yerleşmesiyle Atikçerkez
mahallesi olarak kurulmuştur. Daha
sonra Bulgaristan, Rumeli ve Romanya’dan gelenlerin Atikçerkez mahallesine iskan ettirilmesiyle büyük bir köy
halini almıştır.
Mahmudiye adının kaynağı Osmanlı
İmparatorluğunun ıslahatçı Hükümdarı olarak bilinen Mahmut II. (Gazi
Sultan Mahmut Han-ı Sani) (17841839) dir.
Mahmudiye ulusal kurtuluş mücadelemiz döneminde 34 gün işgal altında
kalmıştır. 18 Eylül 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra 1949
yılında Belediye teşkilatı kurulmuş,
28.06.1954 tarihinde 6321 sayılı kanun ile Mahmudiye’miz ilçe merkezi
olmuştur.

Hipodrom ulusal
yarışlara açıldığında
Mahmudiye ilçesi
atçılığın cazibe
merkezi haline gelecek
ve birçok kişiye
istihdam kapısı
açılacak
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Yeşillikler içerisinde olan ilçemizin
yüz ölçümünün az olmasına rağmen
zirai potansiyeli büyüktür. Halkımızın
%85’i çiftçilikte, tarım ve hayvancılık
faaliyetleri ile uğraşmaktadır.
Belediyecilikte yeni bir soluk olarak
hizmet vermek anlayışı içerisindeyiz.
Yeni yaptığımız tüm parkları çocuk
oyun gurupları, oturma, spor ve yürüyüş alanları ile donatıyoruz. Bir taraftan yeni parkları kurarken bir taraftan
da eski parkları yenileyerek, bakım ve
onarım çalışmalarını sürdürüyoruz.
Park çalışmalarımız bundan sonra da
ilçe merkezi ve tüm mahallerde olmak
üzere vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ihtiyaçlar çerçevesinde devam
edecek.
Caddelerin alt ve üst yapılarının bitiri-

lerek en kısa süre içerisinde tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz.
İlçemizi modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz
çalışmalarımız hızla sürüyor. İlçenin
gelişip modern bir yapıya kavuşması
için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, sert zemin ve kilit parke çalışmalarımız da devam ediyor. Hedefimiz
sorunu olmayan, modern, çağdaş bir
Mahmudiye’dir.
Mahmudiye ilçesinde ESGAZ tarafından, başlatılan doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte
abonelik işlemlerini yapan vatandaşlar doğalgaz kullanımına başladı.
Öte yandan belediyecilik hizmetlerimizi geliştirmek için de araç filomuzu
güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Ya-
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kın zamanda ilçe merkezi ve sınırlarında kullanılmak üzere filomuza bir araç
daha dahil ettik.
Belediye olarak ilçemizin ekonomi
hayatına da fayda sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktadan hareketle ilçemizde önemli bir yer tutan at
yetiştiriciliğini daha geliştirmek için
her türlü sorumluluğu üstleniyoruz.
Halen mahalli yarışlar için kullandığı pistleri ile resmi yarışlara da
başlamak için son aşamaya geldik.
Atçılığın gelişmesi için Bin 752 dönüm üzerine kurulu araziyi Türkiye
Jokey Kulübüne vererek 2000 yılında hizmete girmişti. Dokuz milyon
TL harcanarak at hastanesi yapıldı.
Türkiye'deki at yarışlarında sahalarda koşan atların yüzde 50'sini Mahmudiye'de yetiştiriliyor. Bu atların
başarı oranları ise yüzde 40 düzeyinde. Yarışlara açılmayan hipodrom
sahasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile görüşerek ulusal yarışlara açılması için elimizden gelen
tüm çabayı sarf edeceğiz.

Hipodrom ulusal yarışlara açıldığında Mahmudiye ilçesi atçılığın cazibe
merkezi haline gelecek ve birçok kişiye istihdam kapısı açılacak. Eskişehir'in çiftçisi, turizmcisi, yatırımcısı bu sektörden para kazanacak.
Peyzaj ve çevre düzenlemesi yaparak ilçemize yeni parklar, yeşil
alanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş
parkurları, oturma ve dinlenme yerleri kazandırdık.
Mahmudiye ilçesinde yıllardır kaderine terk edilen ve ilçenin en büyük so-

runu haline gelen Seydisuyu Deresi’nin
çehresini de değiştirdik. Bu sayede
dere, güzel bir görünüme kavuşarak
Porsuk Çayı'nı andırarak, ilçemize güzellik kattı.
Mahmudiye’de yatırım yapmak isteyen girişimcilerin yapacakları her türlü
öneriye de açığız. çerisinde doğalgaz
ve derin kuyu olan taşınmazlar yatırımcılarını bekliyor. Mahmudiye’mizin
gelişmesi, güzelleşmesi, insanımızın
iş bulması için tüm işadamlarımıza
kapımızın açık olduğunu buradan bildirmek isteriz.
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HEP DESTEK TAM DESTEK

BAŞKAN GÜLER’İN ÜYE ZİYARETLERİ
TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
Eskişehir Ticaret Odası (ETO) üyelerini iş yerinde ziyaret ederek, sektörel sorunları
tespit etmeye devam ediyor. ETO, ticaret erbabımızın ve sanayicilerimizin taleplerini
ve beklentilerini ilgili kurumlara iletiyor. İşyerine gerçekleştirilen ziyaretlere ETO
Başkanı Metin Güler de eşlik ederek tüccar ve sanayicimizin yanında oluyor.

94

Şubat 2018

www.etonet.org.tr

ZİYARET EDİLEN İŞ YERLERİ
ETO Başkanı Metin Güler bu kapsamda; Şirintepe Mahallesi, Kırım Caddesi, Orhan Oğuz
Caddesi, Derman Caddesi, Seylâp Caddesi, Eğitimciler Caddesi, Ertaş Caddesi, Basın
Şehitleri Caddesi, Ziya Paşa Caddesi, Vatan Caddesi’ndeki üyelerimizi işyerinde ziyaret
etti. Başkan Güler’in ziyaret ettiği diğer caddeler ise Birlik, Tombakzade, Gazi Yakup
Satar, Hasan Polatkan, Yunus Emre, Asarcıklı ve Sakarya Caddesi oldu.
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HEP DESTEK TAM DESTEK

SEKTÖR SORUNLARINI DİNLEDİ
Sebze Hali ve çarşı merkezinde faaliyet gösteren üyeleri de iş yerlerinde ziyaret eden Güler,
Odunpazarı’ndaki ETO üyeleriyle de bir araya geldi. Madencilik ve mahrukat, sigortacılık ve
tapu takip işleri yapan üyelerimizle de görüşmeler gerçekleştiren Güler, sağlık güvenlik birimi
alanında faaliyet gösteren üyelerimizin de taleplerini dinledi.

96

Şubat 2018

HEP DESTEK TAM DESTEK

YENİ İŞLETMELER AÇILIYOR
ESKİŞEHİR KAZANIYOR
Odamıza yeni üyeler ekleniyor, Eskişehir Ticaret Odası camiası her geçen gün büyüyor.
Başkan Metin Güler, yeni işyerlerini açan üyelerimizin yanında olup, tüccar ve
sanayicimize cesaret veriyor.
ETO Başkanı Metin Güler, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü’nün şehrimizde hizmete
sunduğu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'nin,
ETO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Alp'in hizmete sunduğu Türk Petrolleri akaryakıt
istasyonunun ve ETO Meclis Üyesi Mehmet Duran'ın Batıkent'e açmış olduğu
süpermarket şubesinin açılışına katıldı.
Başkan Güler, Ömer Özsoy'un "İpekevi" ve Yaşar Saylak'ın "Validem Sema Teyze" adındaki
yeni şubelerinin açılışlarını, Hilal Aktaş Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi’nin,
Şemsi Özkan'ın sahibi olduğu Lanova Evonne Ankastre mağazasının, Dilek Gül'ün hizmete
sunduğu Bilge Restaurant’ın, Murat Hallı'nın hizmete sunduğu Aşan Altın Izgara'nın açılış
törenlerinde de yer aldı.

AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü’nün şehrimizde hizmete sunduğu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin açılış organizasyonu..

Bilge Restaurant ETO Başkanı Metin Güler tarafından açıldı
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Aşan Altın Izgara açılışı.
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ETO Meclis Üyesi Mehmet Duran'ın Batıkent'e açmış olduğu süpermarket şubesinin açılışı ETO Başkanı Metin Güler tarafından gerçekleştirildi.

ETO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Alp'in Türk Petrolleri akaryakıt istasyonu açılışı

Hilal Aktaş Psikolojik Danışmanlık ve
Psikoterapi Merkezinin açılışı

Ömer Özsoy'un "İpekevi" mağazasının Eskişehir ekonomisine dahil oldu.

Yaşar Saylak'ın "Validem Sema Teyze"

Lanova Evonne Ankastre mağazası ETO Başkanı Metin Güler’in katıldığı törenle açıldı.
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MESLEKİ YETERLİLİKTE
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜYÜZ
ETO Akademi ve TOBB tarafından kurulan MEYBEM A.Ş. düzenlediği mesleki yeterlilik
sınavlarında başarılı olan kişiler için düzenlenen sertifika töreninde konuşan ETO
Başkanı Metin Güler, eğitime katılan kişi sayısı ve başarı oranına göre ETO Akademi’nin İç
Anadolu’da birinci, Türkiye’de üçüncü sıraya girme başarısı gösterdiğini kaydetti

SINAVA 83 KİŞİ
KATILDI

İŞVERENLER
MEMNUN

ETO Akademi ve TOBB tarafından
kurulan MEYBEM A.Ş. düzenlediği
mesleki yeterlilik sınavlarına bir yenisini daha ekledi. Magnesit A.Ş bünyesinde tehlikeli ve çok tehlikeli işler
kapsamında çalışan 83 kişiye sınav
yapıldı. Sınav neticesinde belgelerini
almaya hak kazanan personeller için
sertifika töreni düzenlendi.

ETO Akademi sayesinde çalışanların almak zorunda olduğu eğitimleri
iş yerinde kolaylıkla tamamladığını
belirten Magnesit A.Ş Genel Müdürü
Ekrem Bulur, bu sayede firma olarak
zaman kazandıklarını, üretimin aksamadan devam ettiğini ve verimliliğin
düşmediğini kaydetti.

İÇ ANADOLU
BİRİNCİSİYİZ
Törende konuşan ETO Başkanı Metin
Güler, mesleki eğitimi üyelerin ayağına götürdüklerini belirterek eğitime
katılan kişi sayısı ve başarı oranına
göre ETO Akademi’nin İç Anadolu’da
birinci, Türkiye’de üçüncü sıraya girme başarısı gösterdiğini kaydetti.
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ETO VE KOSGEB İLE
313 KİŞİ PATRON
OLDU
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, düzenledikleri eğitimlerin
başarı oranının çok yüksek olduğunu
hatırlatarak, eğitimlere katılan her
5 kişiden 1’inin iş yeri açma başarısı
gösterdiğini söyledi.
ETO ve KOSGEB işbirliğinde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik

Eğitimlerinin 52 ve 53’üncü dönemini başarıyla tamamlayanlar için
sertifika töreni düzenlendi. Törende
konuşan Eskişehir Ticaret Odası
Başkanı Metin Güler, düzenledikleri
eğitimlerin başarı oranının çok yüksek olduğunu hatırlatarak, eğitimlere katılan her 5 kişiden 1’inin iş yeri
açma başarısı gösterdiğini söyledi.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
sayesinde Eskişehir ekonomisine
313 patron kazandırdıklarını kaydeden Güler, yeni iş yeri açanların hem
şehir ekonomisine hem istihdamına
katkı sağladığını vurguladı. Sertifi-

ka almaya hak kazanan girişimcileri
kutlayan Güler, girişimcilerin hem
kendileri hem ülkeleri için çok önemli
bir adım attıklarını kaydetti.
Eskişehir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen törene Başkan
Metin Güler, Meclis Başkanı A. İskender Bayar, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Halil İbrahim Ara ve Süleyman Kutlu, Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Hasan Bakır ve sertifika almaya hak kazanan girişimciler
katıldı.

YENİ GİRİŞİMCİLER TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDI
Eskişehir Ticaret Odası ve KOSGEB
işbilirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla
tamamlayan 54'üncü ve 55'inci dönem kursiyeler için sertifika töreni
düzenlendi.
ETO olarak KOSGEB işbirliği ile
Eskişehir ekonomisine yeni girişimcilere kazandırmak için çaba
sarf ettiklerini kaydeden Güler, bu
sayede üretime ve istihdama da

katkı sağlandığını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından eğitimlerini
tamamlayan girişimcilere sertifikaları takdim edildi.
ETO Meclis Salonu'nda düzenlenen
törene ETO Başkanı Metin Güler,
ETO Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcıları Halil İbrahim Ara ve Süleyman Kutlu ile sertifika almaya hak
kazanan girişimciler katıldı. Törende konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, ülkemizin
girişimciliği geç keşfettiğini, bunun
yanında son yıllarda önemli adımlar
atıldığını da dile getirdi.
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MESLEKİ ve HİJYEN EĞİTİMİ İÇİN DEV PROTOKOL

Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Eskişehir Ticaret Odası tarafından mesleki
ve hijyen eğitimlerinin düzenlenmesine ilişkin protokol yenilendi. Protokolün imzaları Eskişehir İl Milli
Eğitim Müdürü Necmi Özen ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin
Güler tarafından atıldı.
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15 BİNDEN FAZLA
KİŞİYE SERTİFİKA

la kişiye sertifika verebilme başarısı
gösterdiklerini kaydetti.

Törende konuşan Eskişehir İl Milli
Eğitim Müdürü Necmi Özen, her alanda eğitim için çaba gösterdiklerini
belirterek, gerçekleştirdikleri protokollerle iş dünyasına da değer kattıklarını dile getirdi. Eskişehir Ticaret
Odası ile yaptıkları işbirliğinden son
derece memnun olduklarını kaydeden Özen, bu sayede 15.000’den faz-

GÜLER: “4 YILDA
30 BİN KİŞİYE
SERTİFİKA”

Şubat 2018

Törende konuşan Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Metin Güler ise, üyelerin yoğun olduğu sanayi BAKSAN ve
TEKSAN’da sınav merkezleri açtıkla-

rını ve düzenledikleri online seminerlerle de eğitim için odaya gelemeyenlere, eğitimin ulaştırıldığını kaydetti.
ETO tarafından düzenlenen kişisel
gelişim seminerleri, kurumsal gelişim
eğitimleri, girişimcilik eğitimleri ve
mesleki yeterlilik sınavları sayesinde 4 yıl içinde yaklaşık 30 bin üye ve
çalışanın sertifika sahibi olduğunu
kaydeden Güler, işbirliği dolayısıyla
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi
Özen’e de teşekkür etti.
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SEMİNERLER VE EĞİTİMLERE BÜYÜK İLGİ
ETO Akademi tarafından düzenlenen seminerler üyeler ve çalışanları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. ETO Akademi tarafından kişisel gelişim seminerleri kapsamında Topluluk Önünde Konuşabilme Semineri, "Etkin İletişim 5N1K" semineri, Başarının Şifresi Semineri, Çağdaş Liderlik Anlayışı Semineri, Hayatın Her Anında İkna
Semineri, Beden Dili Semineri, İletişimin Temel Kuralları Semineri, Sözsüz İletişimin İncelikleri Semineri, İş ve Aile
Yaşamında Kuşak Yönetimi Semineri düzenlendi. Mesleki gelişim eğitimleri kapsamında ise Temel Satış Becerileri
Eğitimi, Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, Performans Yönetimi Eğitimi, TS EN ISO
9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, Personel Özlük İşleri Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkiki Eğitimi
düzenlendi.
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KÜLTÜR- SANAT

"BAKIŞ" ETOSANAT

GALERİSİ'NDE SERGİLENDİ
YURT|Ç|VE YURTD|S|NDAÇOK SAY|DA B|ENAL,
ÇAL|STAY VE ETK|NL|GE KAT|LAN
DOÇ.KAD|R SEV|M'|N SERAMIK SERG|S| ETOSANAT
GALER|S|’NDE SANAT SEVERLERLE BULUSTU.

S

erginin açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanı A. İskender Bayar, ETO yönetim
kurulu üyeleri, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabettin Tosuner
ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Törende konuşan ETO Meclis Başkanı İskender Bayar, ETOSANAT Galerisi’nin Kadir Sevim ile birlikte 53. sergisini düzenlediğini belirterek, Eskişehir’in kültür sanat hayatına değer katmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile
getirdi.

Kadir Sevim Kimdir?
1968 yılında Bozüyük’te doğdu. Anadolu
Üniversitesi Uygulamalı Güzel Sanatlar
Yüksekokulu Seramik bölümünü 1989 yılında
bitirdi. 1989 Bilecik Meslek Yüksekokulunda
Öğr. Gör. olarak çalışmaya başladı. Anadolu
Üniversitesi’nde 1993 yılında Yüksek Lisansını,
2006 yılında Sanatta Yeterliliğini tamamladı.
Aynı yıl Yrd. Doç. olarak atandı. Yurtiçinde
karma ve kişisel sergilere katıldı. Halen Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi’nde Seramik Bölümü’nde
Doçent olarak görevini sürdürmekte.

104

Şubat 2018

www.etonet.org.tr

"AĞAÇLARIN GÖLGESİNDE"
ETOSANAT GALERİSİ’NDE

S

erginin açılış törenine AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay,
ETO Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Güler, yönetim kurulu ve meclis divanı, meclis üyeleri ile sanatseverler katıldı. Serginin
açılış töreninde konuşan ETO Başkanı Metin
Güler, sanatın hayatı renklendirdiğini ve güzelleştirdiğini belirterek, ETOSANAT olarak
bu vizyonla hareket ederek, şehrin kültür sanat hayatına katkı sağlamaya çalıştıklarını
söyledi.

SERAM|K SANATÇ|S| VE AKADEM|SYEN
M|NE POYRAZ’|N “AGAÇLAR|N GÖLGES|NDE”|S|ML|
SERAM|K SERG|S| ETOSANAT GALER|S|’NDE AÇ|LD|.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Eskişehir
Milletvekili Emine Nur Günay ise ETOSANAT
Galerisi’nde bulunmaktan da mutluluk duyduğunu belirterek, Eskişehir’in kültür sanat
hayatına kattığı değerden dolayı ETO Başkanı Metin Güler’e teşekkür etti.

Mine Poyraz Kimdir?
1972 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de
tamamladı. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı
Yüksek Lisans Programına başladı. 1999 yılında “Seramik Yüzey
Değerlendirme Ajur Yöntemi” başlıklı tezini tamamlayarak
mezun oldu. 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Programında Sanatta
Yeterlik eğitimine başladı. 2015 yılında “Sürdürülebilir Tasarım
ve Seramik Kaplama Sektöründe Sürdürülebilirlik” başlıklı
tezini tamamlayarak Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 1999
yılında Dumlupınar Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu
Seramik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak başladığı çalışma
hayatına halen Bilecik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesinde devam etmektedir. Yurt içine çeşitli kişisel karma
sergi ve yarışmalarda eserleri sergilenen Poyraz’ın seramik
alanında 4 ödülü ve 3 kişisel sergisi bulunmaktadır.
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FUARLAR

FUARLAR ARTIK BİR TIK UZAKTA
ETO üyeleri ve çalışanları yurt içi sektörel fuarları artık www.etonet.org.tr adresinden fuarlar bölümünden takip ederek
düzenlenen fuarlara 7 gün 24 saat beklemeden kayıt yaptırabiliyor.
Eskişehir Ticaret Odası, E-Oda projesi kapsamında bir yeniliğe daha imza attı. ETO tarafından eğitim faaliyetlerinin ardından artık yurt içi fuar ziyaretleri de internet üzerinden organize edilmeye başlandı. ETO üyeleri ve üye iş yerinde
çalışanlar artık fuar ziyaretleri için www.etonet.org.tr adresinden fuarlar sekmesinden başvuru yapabiliyor.

SMS’LE
BİLGİLENDİRME
VERİLİYOR
Başvuru formunda istenilen bilgileri dolduran ETO
üyeleri veya üye işyerinde çalışanlar kısa mesaj
ile bilgilendiriliyor. Başvuru yapan üyelerin ve üye
işyerinde çalışanlarının cep telefonlarına fuar ziyaretinin gerçekleşeceği tarihten iki gün önce, aracın
hareket yeri ve saati hakkında kısa mesaj ile bilgi
veriliyor.
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7 GÜN 24 SAAT KAYIT İMKANI
Ayrıca sitede yayınlanan fuar takvimi ile yeni düzenlenecek olan fuarlar hakkında bilgi de edinilebiliyor. ETO üyeleri ve
üye işyerlerinde çalışanlar bu sayede düzenlenecek olan tüm fuarları inceleyip ve başvuruda bulunabiliyor. Bu uygulama sayesinde üyelerimiz ve üye işyerlerimizde çalışanlar mesai saati kavramı olmadan, internet üzerinden 7 gün 24
saat beklemeden kayıt yaptırabiliyor.

YURT İÇİ FUARLARA YOĞUN İLGİ
Gerçekleşen yurt içi fuar organizasyonlarına 200’den
fazla ETO üyesi ve çalışanı katılarak sektörlerindeki
son gelişmeleri yerinde takip etme imkânı buldu.
ETO’nun reklamcılık ve matbaa sektöründe faaliyet gösteren üyeleri İstanbul TÜYAP’da düzenlenen
PRINTTEK (13.Uluslararası Baskı Teknolojileri ve Kâğıt
Fuarı) ile SIGN’ı (19.Uluslararası Endüstriyel Reklam ve
Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı) ziyaret etti.
Mobilya sektöründeki üyelerimiz ise İstanbul’da Ağaç
İşleme Makinesi ve INTERMOB, Furniture Mobilya ve
CNR’ın ev sahipliğinde düzenlenen İMOB fuarlarına katıldı.
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz Antalya Otel Ekipmanları Fuarı’nı, matbaa ve reklamcılık sektöründeki üyelerimiz İstanbul Avrasya Ambalaj Fuarını,
plastik ve kimya sektöründe üretim yapan üyelerimiz
ise İstanbul’da Plast Eurasia fuarını ziyaret etti.
Gelinlik sektöründeki üyelerimiz İzmir IF Wedding Fashion Fuarı’nı ziyaret ederken, turizm ve seyahat acentesi sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz İstanbul
Uluslararası EMİTT Turizm ve Seyahat fuarına katıldı.
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BANGKOK’TAN PARİS’E
ETO ÜYELERİ FUARLARDA
Eskişehir Ticaret Odası’nın makine imalatı ve metal üretimi sektöründe faaliyet gösteren üyeleri Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Metalex Makine Tezgâhı ve
Metal İşleme Teknolojisi Fuarı’na katıldı.
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ise Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen BATİMAT Uluslararası
Yapı ve İnşaat Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti.
Otomotiv, yedek parça satış ve servis hizmetleri alanında
faaliyet gösteren üyelerimiz ise Lüksemburg Uluslararası
Motor Show fuarını ziyaret ederek, sektörlerindeki gelişmeleri izleyerek küresel bağlantılarına yenilerini ekledi.
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Kazanan Eskişehir oldu
olduğunu, aynı bakanlığın söz konusu
projeye 10 milyon TL kaynak aktardığını biliyor muydunuz?
▪ KOÇ Holding’in 6 milyon TL bayılıp
EFKM’nin isim hakkını aldığını biliyor
muydunuz?
▪ Söz konusu merkez bittiğinde, yapılan öngörülere göre, Eskişehir ticaretine 600 milyon TL katkı yapacağını
biliyor muydunuz?
*

Arif Anbar

“Vay! fuarcılık da neymiş, ‘tu-kaka”
diyen ticaret alimlerine! saygı duyarak soruyorum:

Hâlihazırda Eskişehir’de yapımı devam eden bir fuar ve kongre merkezi
var. (EFKM)

Fuarcılık, ölmüş bitmiş bir ticari yöntem olsa, devlet hangi gerekçeyle söz
konusu yönteme ilişkin fikir yürütür
ve destek verir?

Anadolu Gazetesi
Köşe Yazarı

Ticaret Odası Başkanı Metin Güler
öncülüğünde, birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle gerçekleşen bir
ticaret kompleksi.
Bazı çevreler söz konusu bu kompleksin gereksiz olduğunu ifade etse de,
Türkiye ve Dünya ticareti iyi incelendiğinde fuarcılığın ciddi bir biçimde
gelişerek devam ettiğini net bir biçimde söylememiz mümkün.
*
Şimdi diyeceksiniz ki, “Kardeşim laf
kalabalığı yapma da somut örnekler ver.”
Haklısınız.
Bir görüşü savunuyorsak, o görüşü
mutlaka destekleyebilmemiz lazım
gelir.
*
Mesela…
▪ Eskişehir’de yapımı devam eden
EFKM projesinin Kalkınma Bakanlığı’nın fikriyle oluşturulan bir proje
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Yine fuarcılık bittiyse, dünya devlerinden olan Koç Holding, niçin isim
hakkını merkeze vermek için 6 milyon
TL’yi gözden çıkarır?
*
Devam ediyorum…
Bakın...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
fuarlar takvimine göre…
İzmir’de 2017 yılında 25 fuar düzenlenmiş, 2018 yılında ise hedeflenen fuar
sayısı 42.
Bursa’da 2017’de 18 fuar düzenlenmiş,
2018’de hedeflenen fuar sayısı 32.
Konya’da 2017 yılında 15 fuar düzenlenmiş, 2018’de hedeflenen fuar sayısı yine 32.
Antalya’da 2017’de 20 fuar düzenlenmiş, 2018’de hedeflenen fuar sayısı
28.
*

Yukarıda okuduklarımıza göre elimizi
vicdanımıza koyalım.
Türkiye’nin önde gelen şehirleri her yıl
onlarca fuar yapıyor ve milyonlarca lirayı kentlisine kazandırıyor.
Yetmiyor, her yıl fuar sayısını katlayarak arttırmayı hedefliyor.
Ya biz?
Bizim neyimiz eksik?
Eksik değil ki bu işi yıllar önce yapması gereken ETO, geçte olsa bugün
yapıyor.
Eskişehir’in dinamizmine uygun modern bir kongre ve fuar merkezi kentlisiyle buluşmak için sabırsızlanıyor.
*
Bu noktada, Eskişehirlinin fuarlara
ilgisi yönünde bir de örnek vermem
gerekirse…
Hatırlayın…
Geçtiğimiz aylarda kentimizde bir kitap fuarı yapıldı ve söz konusu bu fuara tam 285 bin kişi katılım gösterdi.
Bu küçük örnek bile bize, kentimizde
kurulacak olan fuar ve kongre merkezinin ciddi bir cazibe merkezi olacağı
yönünde ipucu veriyor.
*
O zaman şu iç çekişmeleri bir kenara
bırakalım ve şehrimize yapılan yatırımları “kendimiz yapıyormuşuz gibi”
destekleyelim.
Yılda 12 fuar, 5 kongre ve 600 milyon
TL gelir hedefinin olduğu bir merkezle övünelim.
Ve diyelim ki:
“Kazanan Eskişehir oldu.”
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Türk Eximbank

ürk Eximbank 30 yıldır ihracatçılar ve müteahhitlerle aynı yolda
birlikte ilerleyerek daha rekabetçi,
üretken ve karlı bir ihracat portföyü oluşturulmasına destek olmakta
ve yeni pazarlara açılmayı teşvik
ederek istikrarlı döviz geliri elde
edilmesine katkı sunmaktadır. Türkiye’nin tek resmi destekli ihracat
kredi kuruluşu olan Türk Eximbank
kredi, sigorta ve garanti hizmetlerini tek çatı altında vermektedir. Bir
nevi one-stop shop olarak faaliyet
göstermektedir.

İhracatçılarımıza Geniş bir
ürün yelpazesi ile Hizmet
Sunulmaktadır
Eximbank’ın sunduğu ürünler yurtiçi
krediler, alacak sigortası, uluslararası alıcı kredileri olmak üzere 3 ana
başlık altında toplanabilmektedir.
Türk Eximbank mal ve hizmet ihracatçılarına 29 farklı program ile finansman hizmeti sunmaktadır.
Yurtiçi kredilerde en gözde ürün
olarak TCMB kaynaklı Reeskont
Kredileri karşımıza çıkmaktadır.
Merkez Bankası’nın Türk Eximbank’a
tanıdığı 17 milyar dolarlık reeskont limiti kapsamında doğrudan ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet
firmalarına kullandırılan bu kredi,
piyasadaki en uygun faizli kredidir.
Reeskont Kredisi faiz oranları, 4 ay
vade için LIBOR+0,40, 6 ay vade
için LIBOR+0,50 ve 8 ay için de LIBOR+0,65 olarak uygulanmaktadır.
Öte yandan firmalarımız satış sürecinde tanımadıkları bir ülkede,
bilmedikleri bir alıcı ile ticaret yaparken belirsizlikler ile karşılaşabilmektedir. Türk Eximbank alacak
sigortası kapsamında bu belirsizliklerin yarattığı riskleri üstlenerek ihracatçıların alacağını sigorta etmektedir. Böylece, Banka ihracatçıların
yeni pazarlara, yeni firmalara daha
rahat, daha güvenli bir şekilde mal
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satabilmelerini temin etmektedir.
Bu hizmet ile ihracatçının alacağı,
yurtdışındaki alıcının ya da o alıcının
bulunduğu ülkenin karşılaşacağı ticari ve politik risklere karşı güvence
altına alınmaktadır. Bir başka ifadeyle alıcının güvenilirliğini ihracatçı
değil Eximbank ölçmekte, riskini de
önemli ölçüde (%90) Eximbank üstlenmektedir. Riski Eximbank alırken,
ihracatçılarımız güvenli bir ortamda
ticaret yapabilmektedirler.
Uluslararası Alıcı Kredileri alanında
ise ihracatçıların ellerini rahatlamak
için alıcılarının finansman ihtiyaçlarını karşılanmaktadır. Bu sayede,
ihracat sürecindeki eksik ama bazı
durumlarda en önemli olan parçanın
tamamlanmasını hedeflenmiştir. Bu
krediler ile alıcıların kendi ülkelerindeki finansman koşullarına olan
bağımlılıkları azaltılarak, bizim firmalarımızın ihracatlarının kolaylaştırılması ve istikrara kavuşturulması
amaçlanmaktadır.
Alıcılara sunulan finansman imkanları taahhüt ve proje gibi büyük ölçekli işler ile sınırlı kalmamaktadır.
İhracatçıların yurtdışına gerçekleştirdiği dayanıklı tüketim mallarının
yanı sıra makine-teçhizat ve sermaye malı ihraçlarında da alıcılarına
finansman imkanı sunulmaktadır. Bu
suretle yurtdışında ihracatçıların rakiplerine karşı bir avantaj elde edebilmesine katkı sunulmaktadır.
Ayrıca, ülkemizin her köşesindeki
ihracatçılarımıza ulaşabilmek adına
tüm ticari bankaların yanı sıra katılım bankaları aracılığıyla da kısa
vadeli ihracat kredisi sunulmaktadır. Bu noktada Türk Eximbank şubelerine ve irtibat bürolarına ulaşım
imkanı olmayan ya da kendi bankalarından vazgeçmek istemeyen firmalarımıza Bankamızın en eski kredi
programlarından olan Sevk Öncesi
İhracat Kredileri (SÖİK) önerilmektedir. İhracat taahhüdünü yerine ge-

Adnan Yıldırım
Türk Eximbank Genel Müdür

tirmek için daha uzun süreye ihtiyaç
duyan ihracatçıları, daha uzun vadeli
işletme sermayesi kredi imkanlarına
yönlendirmekteyiz. Bu çerçevede İhracata Hazırlık Kredisi programımız
ile 540 güne kadar vadeyle kredi kullandırıyoruz.
2017 yılında KOBİ’lerimizin finansman sorunlarını çözmek amacıyla
Sevk Öncesi İhracat TL Kredisi
hem de İhracata Hazırlık TL Kredisi
sadece KOBİ’lere kullandırılmaya
başlanmıştır. Bu programlar ile 2018
yılında KOBİ’lere 5 milyar TL kaynak
sağlanacaktır.
Öte yandan, daha uygun bir faiz
oranı ile kredi kullanmak isteyen firmalarımız için piyasadaki en uygun
maliyetli kredi olan Reeskont Kredisi önerilmektedir. Burada, özellikle
Sevk Sonrası Reeskont Kredileri
programının altını çizmek gerekir.
Bu programın özelliği teminat bulmakta zorlanan firmalarımızın ihracata ilişkin alacaklarını Bankamızın
alacak sigortası kapsamında sigortalatmaları ile teminat sorunlarının
çözülmesidir. Bu uygulamada söz
konusu ihracatçının gerçekleştirmiş
olduğu sevkiyat karşılığındaki vadeli alacağı teminat olarak kabul edilmektedir. Böylece ihracatçılar ek bir
teminata gerek kalmaksızın, uygun
maliyetli bu krediden faydalanabil-
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Nisan’da Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO), Temmuz’da Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Ağustos’ta Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi,
Eylül’de Eskişehir Ticaret Odası
ve Aralık ayında da Kahramanmaraş
Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde
irtibat ofisleri açılmıştır. Böylece,
önceki yıllarda açılan Samsun ve
Trabzon ile Banka’nın irtibat ofisi
sayısı 7 olmuştur.

mektedirler. Ayrıca, ihracatçılarımız
Sevk Sonrası Reeskont Kredilerine
faktöring firmaları aracılığıyla da
ulaşabilmektedir.
İhracatçıların ihtiyaç duyduğu nakdi
finansman imkanlarında önem verilen bir başka ana başlık ise yatırımların finansmanıdır. İhracatçıların
gerek üretim kapasitelerini artıracak, gerekse yeni tesis kurmalarına
imkan verecek yatırım harcamaları
İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
programı ile 2 yılı geri ödemesiz 7
yıla kadar vadeli krediler ile finanse
edilmektedir. Ayrıca Türk Eximbank,
ihracatçılarımızın ürettiği ürünün
kalitesini bilmekte, ve onlara güvenmektedir. Ancak markalaşma sürecinde küresel rakiplerimize göre ileri
saflarda yer aldığımız tespiti yapılabilir. Bu nedenle, Türk Eximbank, ihracatçılarımızın yurtdışından marka
satın almasına yönelik 10 yıla kadar
uygun maliyetli kredi imkanı da sunmaktadır.

2017 yılı Performansı ve
2018 Hedeflerimiz
Öte yandan, 2017 yılı Türk Eximbank
için ihracatçıların ihtiyaçlarını daha
etkin şekilde karşılama ve ihracatçılarla doğrudan çalışma hedefleri
doğrultusunda bir yeniden yapılanma dönemi olmuştur. Pazarlama,
tahsis ve operasyon birimleri kurularak ihracatçı ile doğrudan çalışılmaya başlanmış ve yerinde hizmet
için şubeleşmeye gidilmiştir.
2017 yılında Denizli, Bursa, Adana,
Antalya, Konya, Kayseri, Gebze ve

İstanbul Avrupa Yakası şubeleri açılmış ve ihracatçılarımıza hizmet verilmeye başlanmıştır. Böylece Ankara,
İzmir ve Gaziantep ile birlikte Banka’nın şube sayısı 11’e yükselmiştir.
Ayrıca, ihracatta ilk 20 arasında yer
alan illerimizde ve ihracat potansiyeli olan büyük Organize Sanayi
Bölgelerinde bulunmak amacıyla

Bu yeniden yapılanmanın etkisiyle
Eximbank bilanço büyüklüğü açısından 2011 yılında bankacılık sektörünün 19’uncu büyük bankası iken, 2017
yılında ihracatı daha fazla destekleme amacı doğrultusunda gösterdiği
performans ile Eylül ayında bankacılık sektöründe kredi ve aktif büyüklüğü açısından birer sıra üste yükselmiştir. Bu kapsamda sektördeki 52
banka arasında kredi büyüklüğüne
göre 9. sıradadır.

Eskişehir’de Türk Eximbank olarak daha aktif olacağız...
Türk Eximbank olarak Türkiye ihracatının en yüksek olduğu şehirlerimizde ve OSB’lerde irtibat bürosu açmak suretiyle faaliyetlerimizi genişletmek ve ihracatçımıza daha hızlı ve etkin hizmet vermek çabası içindeyiz.
Bu kapsamda üçüncü irtibat ofisimizi “26” rakamıyla özdeşleşen Eskişehir’de 26 Eylül 2017 tarihinde açtık. İrtibat Büromuzda hizmet veren Hakkı Sarpkaya, Ahmet Bostancı, Dilek Taş ve Gülşah Bur arkadaşlarımız
aslen ETO personeli olup bankacılık alanında edindikleri bilgiler kapsamında firma ziyaretleri yapmaya ve Bankamız tarafından talep edilen
dokümantasyonu firmalardan sağlayarak bize iletiyorlar.
Türk Eximbank Eskişehirli firmalarımıza 2016 yılında 249 milyon dolar ve
2017 yılında 247 milyon dolar kredi kullandırmıştır. Kredi kullanan firma
sayısı ise %47’lik bir artışla 2016 yılında 122 firmadan 2017 yılında 179 firmaya yükselmiştir.Kredi imkanlarımızdan yararlanan firma sayısının artmasında İrtibat Ofisimizin açılmasının büyük payı olduğunu düşünüyoruz. Aslen 26 Eylül 2017 tarihinden yılsonuna kadar kredi kullandırım
rakamımız 63 milyon doları bulurken kredi kullanan firma sayımız da aynı
dönemde yıl içinde kredi kullanan firma sayısının % 32’sine tekabül ederek 58 olmuştur. Bu rakamlardan daha fazla KOBİ’mizin bize ulaşma imkanı bulduğu sonucuna varıyoruz.
Bankamızın önemli bir diğer faaliyet alanı olan alacak sigortasında kapsamında Eskişehirli firmalarınızın sigortalanan sevkiyat tutarı 2016 yılında 50,06 milyon dolariken 2017 yılında 99,96 milyon dolara çıkmıştır.
Halihazırda Eskişehir’de 24 sigortalı firmamız bulunmakta olup Eskişehir
İrtibat Ofisimizin faaliyetleri ve çabaları sonucunda Eskişehirli firmalarımızın programlarımız hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacaklarını ve
aynı zamanda Bankamıza daha rahat ulaşabileceklerin için bu rakamın
2018 yılında daha da artmasını bekliyoruz.
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İhracat kredileri özelinde bakıldığında ise Türk Eximbank’ın Türkiye’de
bir numara olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. Kasım ayı itibariyle
ülkemiz bankalarının ihracatçılara
sunduğu nakdi ihracat kredileri toplamının yaklaşık %46’sını Eximbank
tek başına kullandırmaktadır.
2017 yılında diğer yıllara kıyasla verdiğimiz toplam finansman desteğini
%19 oranında artırılmıştır. İhracatçılarımıza kullandırılan kredileri incelediğimizde 21,6 milyar dolar kısa vadeli, 2,5 milyar dolar orta-uzun vadeli
olmak üzere toplam 24,1 milyar dolar tutarında kredi kullandırılmıştır.
Öte yandan, aynı dönemde sigorta
desteği ise 15,2 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Böylece toplam
desteğimiz %19 oranında artarak
39,3 milyar dolara ulaşmıştır. Türk
Eximbank olarak sunduğumuz desteğin ihracata oranı ise 2017 yılında
%25’tir.
2018 yılında ise hedefimizi %17
oranında artırarak 28 milyar doları
kredi 18 milyar doları sigorta olmak
üzere toplam 46 milyar dolar tutarında destek sunulması hedeflenmektedir. Böylece her 100 dolarlık
ihracatın 27 dolarının finansmanında Eximbank imzasının olması arzu
edilmektedir.

Getirilen Yenilikler
2017 yılı başında uygulamaya koyulan, OECD üyesi ülkelerde verilebilecek en düşük faiz oranı olan Ticari
Referans Faiz Oranı (CIRR)’nı içeren
Teşvikli Alıcı Kredisi programı ile
Türk ihracatçıları rakipleri ile eşit
şartlarda rekabet ederek satışlarını
artırabileceklerdir. Bu destek öncesinde alıcılara sunulan kredilerimiz
ağırlıklı olarak Asya ve Afrika’da
yoğunlaşmıştır. Bunun en önemli nedeni faiz oranlarında pek çok
gelişmiş ülke ile rekabet edemiyor
olmamızdı. Yeni düzenleme ile Ekonomi Bakanlığımızın sağlayacağı
faiz desteği kapsamında artık orta/
uzun vadeli yatırım malı ihracatında
firmalarımızın alıcılarına gelişmiş
ülke faiz oranlarında imkanlar ta-
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nınabilmekte. Böylece artık riski
düşük, satın alma gücü yüksek ülkelere de kullandırılacak alıcı kredilerinde önemli bir rekabet gücü elde
edilmiştir.
Öte yandan, çok riskli görülen Afrika
ülkelerindeki alıcılara yönelik yeni limitlerin daha büyük bir risk iştahıyla
açılabilmesi için tasarlanan “İhracat
Kredi Sigortası Tazmin Desteği’ne
Ekonomi Bakanlığımızın verdiği
destek, alacak sigortası hizmetinin
pazar çeşitliliğini artırma misyonunu
desteklemektedir. 2017 yılında ihracatçılarımızın alıcılarına tanıdığımız
limit geçen yılın aynı dönemine göre
%26 artarak, 7,8 milyar dolardan 9,8
milyar dolara yükselmiştir.
Yeniliklerimizden bir diğeri Global
Data teminidir. Eximbank’ın hayata
geçirdiği Global Data Temini ile yani
sigorta işlemleri için gerekli olan bilgilerin tek bir küresel veri kaynağından alınması ile sigorta faaliyetlerinde çok daha hızlı ve yerinde limit
tesisi sağlanacaktır.
Bununla birlikte, Bilişim Teknolojileri Destekli olarak kurulan ve
10 Ocak’ta Bakanımız Sayın Nihat
ZEYBEKCİ tarafından açılışı yapılan
Türk Eximbank İhracat Destekleri
Hizmet Merkezi ile ihracatçılarımız
bize daha kolay ulaşabilecek ve sorunları daha kısa sürede çözülecektir. Telefon, e-posta ve yeni internet sitemizden ulaşılan bu Merkez

ihracatçılarımızın gerek Eximbank
programlarıyla ilgili, gerekse kredi/
sigorta müracaatlarının geldiği aşama hakkında hızlı bir şekilde bilgi
alabilmelerine imkan tanıyacaktır.
Öte yandan, Bankamızın ihracatçılarımız ile doğrudan çalışma stratejisi kapsamında ihracatçılarımız
ile daha çok görüşmemiz, onların
bize ulaşarak bilgi alması kadar,
Eximbank olarak bizim de ihracatçılarımıza ulaşarak sağladığı finansal
destekleri anlatması, talep ve önerileri hakkında bilgi edinmesi büyük
bir önem taşımaktadır. Bu nedenle,
İhracat Destek Hizmetleri Merkezimizde özel olarak seçip görevlendirdiğimiz bir ekip ile kuvvetli bir
iletişim mekanizması oluşturulması
amaçlanmıştır.
Ayrıca kullanıcı dostu bir tasarıma
sahip olan, mobil uyumlu ve güncel
teknolojilerle yenilenen web sayfası ile dijital banka olma yolunda
önemli bir adım atılmıştır. Yeni web
sayfamızdan ihracatçılarımız kendilerine uygun ürünleri çok daha rahat
bir şekilde bulabilecekleri için gerek
programlarımız hakkında bilgiye,
gerekse bize hızlı bir şekilde ulaşabilecektir. Böylece, Türk Eximbank
istenilen yerden, istenilen şekilde
ulaşılabilen bir banka olmuştur.
Bunlara ek olarak, ülkemizde döviz
kurunda son dönemde yaşanan gelişmeler ve oynaklığa bakıldığında,
kur riski yönetimi hususunda ihra-
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catçıların son derece bilinçli davranmaları gerektiği açıktır. Kur riskini
etkin yönetemeyen ihracatçıların
başlangıç bütçelerinde karlı görünen
işlemlerinden aleyhe kur gelişmesi
nedeniyle zarar edebildiği sıkça görülmektedir. Kur riskinin yönetimi
amacıyla vadeli işlemlerin kullanımının yaygınlaştırılması özellikle döviz
kuru istikrarına katkı sağlayacak ve
kur üzerindeki ani şokların etkisini azaltacaktır. Bu kapsamda Türk
Eximbank sunduğu opsiyon hizmetinin yanı sıra Aralık 2017’den itibaren
de opsiyon işlemine kıyasla daha
basit bir yapıya sahip olan ve bankacılık sektöründe daha yoğun bir şekilde kullanılan forward – vadeli kur
alım/satım işlemlerine başlamıştır.
Bildiğiniz gibi forward işlemleriyle
herhangi bir prim ödemesi olmaksızın piyasa şartlarında belirlenen
vadeli (forward) kurlar üzerinden vadeli döviz alım ya da satım işlemleri
yapılabilmektedir. Forward işlemlerin opsiyon işlemlerinden temel farkı vade sonunda işlemin başlangıçta
belirlenen kur seviyesinden gerçekleştirilmesi zorunluluğudur. Opsiyon
işlemlerinde olduğu gibi forward işleminde de kar gözetmeksizin fiyatlama yapılacağından Bankamız bunu
bankacılık sektörüne kıyasla daha
uygun bir maliyetle sunacaktır. Bankamız tarafından uygulanacak vade
sonunda nakdi uzlaşmalı forward
işlemlerinden ilk etapta bizimle
“Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi” imzalamış olan mal ve hizmet
ihracatçısı olan firmalarımız yararlanabilecektir. Sonraki aşamada bu
hizmetin Bankamız müşterisi olma-

yan ihracatçılarımıza da sunulması
hedeflenmektedir.
Bu tür ürünler ihracatçıların doğal faaliyetleri sonucu almış oldukları kur
riskinin yönetimi açısından önemli
olmakla birlikte, bu vadeli işlemlerin
kullanımının yaygınlaştırılması ise
özellikle döviz kuru istikrarına katkı sağlayacak ve kur üzerindeki ani
şokların etkisini azaltacaktır. Dolayısıyla ihracatçılarımızın rekabet
gücünü destekleyecektir.

Yeni Ürünler
Garanti/Sigorta olanaklarının artırılması ile ihracatçılarımızın ve
alıcılarının finansmanında gerek
yurtiçi gerekse yurtdışı bankaların
kaynaklarının ihracatımıza yöneltilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı içinde üç yeni garanti
programını uygulamaya koymayı
hedefliyoruz. Bunlardan ilki olan İşletme Sermayesi Garanti Programı,
kaynak yetersizliği nedeniyle yeni
pazar ve yeni sipariş fırsatlarını kaçıran ve bankaların yeterli teminat
üretemediği için sıcak bakmadığı firmalara yönelik geliştirilen bir üründür. İhracatçılarımızın sevk öncesi
ve sevk sonrası dönemde ihracat
işlemlerine ilişkin ihtiyaç duydukları
işletme sermayesinin karşılanması
için ticari bankalardan temin edecekleri nakdi kredilere Türk Eximbank tarafından garanti verilecektir.
Teminat Sigortası Garantisi Programı ise bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına alternatif
niteliktedir. Bu Program kapsamında borçlunun sözleşmeden ve/veya

kanundan doğan yükümlülüğünü
yerine getirmemesi riskine karşı
alacaklıya/işverene ilgili sözleşme
tutarının ödenmesi teminatı sağlanacaktır. Öte yandan, Finansal Kuruluşlar Alıcı Kredisi Sigorta Programı
ile de yurt içi ve yurt dışında yerleşik
finansal kuruluş/bankalar lehine
Türk Eximbank tarafından düzenlenecek sigorta poliçesi kapsamında
ihracatçılarımızın alıcılarına finansal
kuruluşlarca sağlanacak orta/uzun
vadeli kredilere ilişkin geri ödemelerin ticari ve politik risklere bağlı
olarak alıcı tarafından ödenmemesi
halinin sigorta kapsamına alınacaktır.
Bunlara ek olarak Emtia bazlı finansman desteği uygulaması ile alıcı kredilerinin etkinliğinin artırılması
amaçlanmaktadır. Bu model Barter’a
çok benzemekle birlikte, Barter’da
iki ülke arasında malların takası söz
konusu iken; Emtia Bazlı Kredi’de
Türkiye’den yapılacak mal/hizmet
ihracatına sağlanacak kredilerin
geri ödemeleri ilgili ülkedeki değerli
madenler veya emtia ile teminat altına alınmaktadır. Emtia bazlı kredi
uygulamasına yönelik çalışmalar
Afrika kıtası özel-kamu sektörünün
sınırlı borçlanma kapasitesi dikkate
alınarak başlatılmıştır. Emtia bazlı
finansman uygulaması kapsamında
Afrika ve Orta Asya’da yer alan 8
hedef ülkenin ülkemiz ile ticari ilişkilerinin, rezervlerinin ve ne tür projelerin desteklenebileceğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Ekonomi
Bakanlığı ve diğer paydaşlarımız ile
birlikte sürdürülmektedir. Belirlenecek 2 veya 3 ülkede başarılı bir pilot
model oluşturmamız durumunda,
söz konusu modeli diğer ülkelerde
de uygulamak istiyoruz.
Türk Eximbank 2017 yılında gerçekleştirdiği yapısal dönüşüm ile birlikte yeni atılımlar yapmaya uygun bir
yapı oluşturulmuştur. Bu çerçevede,
2018 yılında da ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına uygun yeri ürünlerin uygulamaya konulmasının yanı sıra da
bürokrasiyi azaltıp iş yapma hızımızı
artıracak projeler üzerinde de çalışmaya devam edeceğiz.
Şubat 2018
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