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Merhaba…

Eskişehir Ticaret Odası Dergisi’nin 130’ncu 
sayısı vesilesiyle sizlere yeniden ulaşmanın 
mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. 

Tüccar, sanayici ve müteşebbis olarak sınav 
verdiğimiz, işletmelerimizin çarklarını dön-
dürmeye çalıştığımız bir dönemden geçiyoruz.

Yılın geride bıraktığımız zaman diliminde Es-
kişehir Ticaret Odası olarak en öncelikli me-
selemiz siz üyelerimizin talepleri ve sorunları 
oldu. Gerek gerçekleştirdiğimiz resmi temas-
lar gerek yazılı başvurular gerekse yüz yüze 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle siz üyelerimi-
zin tüm taleplerinin yerine getirmek için ça-
lıştık.

Yıl boyunca odamızın üstünde durduğu ko-
nulardan biri inşaat sektörümüzün sıkça dile 
getirdiği ve sektör için çok önem teşkil eden 
Otopark Yönetmeliği hususunda yaşanılan sı-
kıntılardı. 

ETO olarak biz de ilgili meslek komitelerimiz, 
meclis üyelerimiz ve oda yönetimimizle bir-
likte bir dizi resmi temasta ve girişimde bu-
lunduk. Otopark Yönetmeliği konusunu ilgili 
kurum ve kuruluşların yanı sıra son olarak Mi-
marlar Odası Eskişehir şubesiyle birlikte İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştük. 

Uzun süren uğraşlarımızın ardından Otopark 
Yönetmeliğinde mevzuat değişikliğine gidildi. 
Hem ilgili yönetmeliğin değişmesinde hem de 
üyelerimiz için çok önemli bir mesele haline 
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gelen Otopark Yönetmeliği konusunda olum-
lu bir netice alınmasında pay sahibi olmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. 

Yeri gelmişken sürecin başından beri yanımız-
da olan AK Parti Eskişehir Milletvekillerimiz 
Nabi Avcı ve  Emine Nur Günay’a da bu vesi-
leyle teşekkür ederim. 

Elbette ki dile getirdiğimiz sorunlar ve konu-
lar bunlarla sınırlı değil. Enflasyonun durumu 
hepimizin malumu… Elbette ki enflasyonun 
bu denli yüksek olmasının ticaretimize de 
sanayimize de olumsuz yansımaları var. Bun-
lardan ilki artan işletme maliyetleri… İşletme 
maliyetlerinin artmasındaki en önemli kalem-
lerden biri de yükselen dükkan kiraları. 

ETO olarak konutta uygulanan kira artışı üst 
sınırı uygulamasının işyeri kiralarında da uy-
gulanması gerektiğini ıslarla dile getirdik. 
Gerek yaptığımız yazılı açıklamalar gerekse 
TOBB nezdinde yaptığımız girişimlerle üye-
lerimizin artan kiralar karşısında mağduriyet 
yaşadıklarının altını çizdik. 

Sürekli sahada olmaya, siz üyelerimizle bir 
araya gelmeye, işyerlerinizi ziyaret etmeye 
gayret gösteriyorum. Öte yandan üye ilişki-
leri birimimiz de sizleri işyerlerinizde ziyaret 
ederek, beklentilerinizi ve sorunlarınızı tespit 
ediyor. Hem kendi ziyaretlerimde hem de üye 
ilişkileri birimimizin ziyaretlerinde yükselen 
faturalar en çok üzerinde durulan şikayetler-
den oldu.

Pastaneden tamirhaneye fırından markete 
kadar akla gelebilecek her işletme ne yazık ki 
elektrik faturalarının yüksekliğinden şikayet 

ediyor. Bu konudaki şikayetleri de hem yazılı 
açıklamalarda, hem milletvekillerimize hem 
devlet büyüklerimize gerçekleştirdiğimiz zi-
yaretlerde yazılı rapor olarak bildirdik. 

Ayrıca üyelerimizin yükselen faturalar karşı-
sında zor durumda kaldığını, artan bu mali-
yetlerin işletmelere fazladan yük getirdiğini, 
bu maliyetlerin raflara da dolaylı olarak yan-
sıdığını ve enflasyonu da olumsuz olarak etki-
lendiğini de her fırsatta dile getirdim.

Siz üyelerimiz için dikkat çektiğimiz sorun-
lardan bir diğeri de artan akaryakıt fiyatları 
oldu. Geçtiğimiz yıla göre 4 kata kadar artan 
akaryakıt fiyatları nakliye giderlerini de çok 
yükseltti. Bu sebeple ticari faaliyetlerde kul-
lanılan akaryakıttan kısa bir süreliğine de olsa 
ÖTV ve KDV alınmaması noktasında yazılı ta-
leplerde bulunduk. Ayrıca tüccarımızın, sana-
yicimizin ticari faaliyetlerde kullandığı akar-
yakıt için vergi indirimi yapılması hususunda 
basın açıklamaları da yaptım. Umut ediyorum 
ki bu yönde de bir adım atılır!

ETO olarak biz, meslek komitelerimizle, mec-
lisimizle, yönetim kurulumuzla siz üyelerimi-
zin tüm taleplerini dile getirmeye, sorunları 
çözmek için kapıları aşındırmaya, tüccarımı-
zın ve sanayicimizin yanında olmaya devam 
edeceğiz. 

Saygı ve sevgilerimle...

Metin GÜLER
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
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Eskişehir Ticaret Odası’nın genişletilmiş 
olağan meclis toplantısına katılan Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, ETO’nun çalışmala-
rından ve projelerinden övgüyle bahsetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu incelemelerde bu-

lunmak ve genişletilmiş meclis toplantısına 
katılmak üzere ETO’ya konuk oldu.  ETO’nun 
yönetim kurulu, meclis divanı ve meclis üye-
lerinin katıldığı toplantıda KGF Başkanı Erdo-
ğan Özegen, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişim-
ciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak’ın yanı 
sıra çevre illerdeki oda ve iş dünyasının tem-
cileri de yer aldı. Toplantıda TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na odanın yürüttüğü çalışmalar 
hakkında bilgi veren ETO Başkanı Metin Güler, 
ETO Akademi’nin tüccarın üniversitesi gibi 
çalıştığını, MEYBEM işbirliğiyle yapılan mes-
leki yeterlilik sınavlarında İç Anadolu’da lider 
ve Türkiye’de üçüncü konuma geldiğini söy-
ledi. ETO-METSEM’in 30 ilde faaliyet göster-
diğini belirten Güler, Eskişehir Ticaret Odası 
Arabuluculuk Merkezi’nin de TOBB UYUM’un 
desteğiyle oda bünyesinde hizmet verdiğini 
hatırlattı.

ETOMÜZE’yi 200 bin kişi ziyaret etti

 Vize Ofisiyle üyelere Avrupa’nın kapılarını ara-
ladıklarını belirten Güler, hukuk ve vergi danış-
manlıklarının da ücretsiz olarak hizmet verdi-
ğini, AB Bilgi Merkezi’nin üyeleri ve Eskişehir’i 
Avrupa ile yakınlaştırdığını söyledi. ETO’nun 
girişimciliğe de çok önem verdiğini belirten 
ETO Başkanı Metin Güler, kadın kooperatifle-
rinin milyonlarca lira destek almasına vesile 
olduklarını dile getirdi. ETO’nun kalıcı eser 
projelerine de değinen Güler, hizmete sunulan 
Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi’ni 200 bin 
kişinin ziyaret ettiğini, Vehbi Koç Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen etkinliklere 40 bine yakın 
kişinin katıldığını söyledi.

HİSARCIKLIOĞLU: 
“ETO PROJE FABRİKASI GİBİ ÇALIŞIYOR”

HABER
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EFKM şimdi yapılsaydı 350 milyon 
gerekliydi 

Eskişehir’in 60 yıllık meselesinde sorumluluk 
üstlendiklerini ve şehre fuar merkezi kazan-
dırdıklarını belirten Güler, Eskişehir’in artık 
Eskişehir uluslararası fuarlara ev sahipliği 
yaptığını dile getirdi. Eskişehir Fuar Kongre 
Merkezi ve ETO Hizmet binasının günümüz 
şartlarında yapılması durumunda 350 milyon 
lira bütçe gerektiğini belirten bu rakamın 4’te 
birine çok daha düşük bir rakama şehre çok 
uzun yıllar hizmet verecek eserler inşa ettik-
lerini söyledi. 

Hisarcıklıoğlu’ndan ETO yönetimi 
ve meclisine teşekkür

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Eskişehir’in üniversite, turizm, 
sanayi ve yüksek teknoloji şehri olduğunu, Tür-
kiye’de üretilen 54 üründe Eskişehir’in liderlik 
yaptığını ifade etti. Eskişehir’in gelişmesi ve 
kalkınması için çalışan Eskişehir Ticaret Oda-
sı Başkanı Metin Güler’e, Meclis Başkanı Halil 
İbrahim Ara’ya yönetim kuruluna, meclis ve 
organ üyelerine ve oda çalışanlarına teşekkür 
eden Hisarcıklıoğlu, Eskişehir’in Batı Anado-
lu’nun çekim merkezi haline geldiğini söyledi.
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Hisarcıklıoğlu ETO’nun projelerine 
dikkat çekti

ETO’nun A Sınıfı oda olarak üyelerine hizmet 
verdiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, vizyonu 
Eskişehir Ticaret Odası yönetimini tebrik etti.  
Eskişehir Ticaret Odası’nın eğitime ve mesleki 
gelişime yönelik çalışmalarını yakından takip 
ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, ETO’nun TOBB 
MEYBEM işbirliğinde düzenlediği faaliyetler 
ve ETO-METSEM’in çalışmalarıyla ticaret ve 
sanayiye değer kattığını kaydetti. ETO’nun Es-
kişehir’in değerlerine ve ürünlerine sahip çık-
tığını belirten Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret 
Odası’nın Met Helvası, Eskişehir Simidi, Çiğbö-
rek, Sivrihisar Cebesi ve İncili Küpesi ve Sorkun 
Çömleği’ni tescil ettirdiği hatırlattı.

Projeler şehre ve üyelere katkı sağlıyor

ETO’nun sürdürdüğü Eskişehir E-Ticaret Mer-
kezi, Eskişehir İnovasyon, Yazılım Ve Ar-Ge 
Kümelenmesi, Discover Eskişehir, Eskişehir 
Moda Tasarım Yarışması "Fashion Eskişehir” 
projelerinin önemini belirten, bu projelerin 

şehre ve üyelere katkı sağladığını vurgulayan 

Hisarcıklıoğlu, ETO’nun proje fabrikası gibi ça-

lıştığının altını çizdi. 

ETO pandemide üyeleri için 

çok mesai yaptı

Pandemi döneminde Türkiye’deki tüm oda-

ların hızlı hareket ettiğini, sorumluluk alarak 

üyelerinin ve ekonominin sorunlarını çözmek 

için çaba gösterdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 

ETO’nun da bu kapsamda çok mesai harcadığı-

nı ifade etti. ETO’nun TOBB UYUM işbirliğinde 

Eskişehir Ticaret Odası Arabulucuk Merkezi’ni 

hizmete sunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 

Eskişehir’deki bu merkez sayesinde üyelerin 

ticari ihtilaflarını hem daha hızlı hem de daha 

ucuza çözebildiğini sözlerine ekledi. Konuşma-

ların ardından ETO’nun organ üyeleri talep ve 

beklentilerini TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu’na iletti.



11ETO DERGİ

ETO Başkanı Güler ve beraberindeki heyet, Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Başkanı 
Altıntaş ile birlikte T.C.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u 
ziyaret ederek inşaat sektörünün beklentilerini ve sorunlarını aktardı.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, 
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 

Başkanı Didar Duygu Altuntaş, ETO yönetim 
kurulu üyeleri İsmail Çavdar ve Özgür Alp,  
ETO Meclis Üyesi Yasin Uğur Arıkan, Anka-
ra’da T.C.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum’u üyelerimizin talep ve 
beklentilerini dile getirmek amacıyla ziyaret 
etti. Ziyarete AK Parti Eskişehir Milletvekili 
Emine Nur Günay da eşlik ederek Eskişehir he-
yetine destek verdi. Ziyarette  Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yapı 
denetim sektörü ve otopark yönetmeliği ile il-
gili talep ve sorunlar iletildi. Ziyarette konuşan 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum, sektörden gelen taleplerin önemli oldu-
ğunu ve bakanlık olarak dikkate aldıklarını ve 
süreci değerlendireceklerini kaydetti. 

Üyelerin taleplerini Ankara’da da dile 
getiriyoruz

Görüşme hakkında değerlendirmede bulunan 

ETO Başkanı Metin Güler, yapı denetim sek-
törüyle ve otopark yönetmeliğiyle ilgili üye-
lerden çok yoğun talep geldiğini ve sorunun 
çözümü için Eskişehir’in yanı sıra Ankara’da 
da girişimlerde bulunduklarını ifade etti. İnşa-
at sektöründeki üyelerin otopark yönetmeliği 
sebebiyle özellikle caddelerde ve şehir merke-
zinde konut üretmekte zorlandıklarını belirten 
Güler, üyelerin bu yöndeki şikayetlerini dile 
getirdiklerini söyledi. ETO Başkanı Güler, in-
şaat sektöründeki üyelerin taleplerini dile ge-
tirmek için verdiği destek dolayısıyla AK Parti 
Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’a da  
teşekkür etti.

BAKAN KURUM’A ETO ÜYELERİNİN 
TALEPLERİ İLETİLDİ
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amacıyla nefes kredisi ve can suyu kredisi ile 
102 milyon lira kredi imkanı sunduklarını dile 
getirdi. Üyelerin mal ve hizmet alabilmeleri 
için kamu bankalarıyla tedarik zincirleri oluş-
turduklarını belirten Güler, bu sayede tücca-
rın peşin para olmadan 540 güne varan vade-
lerle ürün veya hizmet alabildiğini söyledi. 

Odanın hizmet ağı genişledi

ETO’nun verdiği hizmetler hakkında da bilgi 
veren Güler, ETO Akademi’nin düzenlediği 
289 eğitim ve seminere 13851 üyenin katıl-
dığını, 623 üyenin Vize Ofisi aracılığıyla İtal-
ya, Fransa ve Macaristan Büyükelçiliği’nden 
uzun süreli Schengen vizesi aldığını söyledi. 
ETO’nun vergi ve hukuk danışmalık hizmetin-
den 1493 üyenin ücretsiz olarak hizmet aldı-
ğını belirten Güler, odanın uzaktan erişim uy-
gulamaları ve ETOTV yayınlarıyla da zamanın 
ihtiyaçlarına göre hizmet verdiğini, madenci-
lik alanında sınav ve belgelendirme hizmeti 
vermek amacıyla kurulan ETO-METSEM’in 
30 ilde faaliyet gösterdiğini dile getirdi.  

Eskişehir Ticaret Odası’nın 41 meslek komi-
tesi ETO Meclis Salonu’nda bir araya geldi. 

Meslek komiteleri müşterek toplantısına yö-
netim kurulu, meclis divanı ve meclis üyeleri, 
disiplin kurulu ve hesapları inceleme komis-
yonu üyeleri de katıldı. Toplantıda odanın yü-
rüttüğü faaliyetler, sürdürdüğü projeler sunum 
olarak meslek komiteleri üyeleriyle paylaşıldı. 
Toplantıda konuşan ETO Başkanı Metin Güler, 
odanın meslek komitelerinin son 3 yılda yaptı-
ğı 1812 toplantıda, 2373 karar alındığını ve bu 
kararların 1011’inin TOBB başta olmak üzere, 
bakanlıklara ve ilgili kurumlara iletildiğini söy-
ledi. ETO’da meslek komitelerinin gücünün ve 
rolünün her geçen gün arttığını vurgulayan 
Güler, meslek komitelerinin üyelerin talep ve 
sorunlarını dile getirmek ve çözebilmek için 85 
kez kurum ve kuruluş ziyareti gerçekleştirdiği-
ni kaydetti.

Üyelere 102 milyon lira kredi 

ETO’nun faaliyetlerini ve projelerini paylaşan 
Güler, pandemide 5600 üyenin iş yerini ziya-
ret ettiklerini, üyelere maddi destek sağlamak 

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, meslek komiteleri müşterek toplantısında 
odanın yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK 
TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ
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Meslek komitelerine teşekkür

ETO’nun hizmete sunduğu ETO TÜYAP Mer-
kezi’nde düzenlenen fuarlara 1 milyon 100 
bine yakın kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan 
Güler, Vehbi Koç Kongre Merkezi’ndeki etkin-
liklere de 32.890 kişinin konuk olduğunu söy-
ledi. ETO’nun kadın girişimcilere yönelik de 
projeler sürdürdüğünü ve bu projelerle kadın 
kooperatiflerine 1 milyon 650 bin lira destek 
sağlandığını belirten Güler, ESİYAK ve Fashion 
Eskişehir projelerinin de şehre ve üyelere katkı 
sağladığını vurguladı. ETO’nun son yıllardaki 
başarılarına meslek komitelerinin çok katkısı 
olduğunun altını çizen Güler, bu başarıda pay 
sahibi olan meslek komiteleri başkanlarına ve 
üyelerine teşekkür etti.

ETO’nun verdiği hizmetler 
hakkında da bilgi veren Güler, 
ETO Akademi’nin düzenlediği 
289 eğitim ve seminere 13851 

üyenin katıldığını, 
623 üyenin Vize Ofisi 

aracılığıyla İtalya, Fransa ve 
Macaristan Büyükelçiliği’nden 

uzun süreli Schengen vizesi 
aldığını söyledi. 
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ESKİŞEHİR DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ FUARINA 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde Demiryolu 
Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı 

ve Zirvesi (Rail Industry Show) düzenlendi. 
Fuar ve zirvenin açılış törenine AK Parti Es-
kişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur 
Günay, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan 
Kabukçuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Tepebaşı Beledi-
ye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye 
Başkanı Kazım Kurt ETO Meclis Başkanı Ha-
lil İbrahim Ara, Ankara Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Mustafa Deryal, Eskişehir Organize 
Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişe-
hir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Keşikbaş, 

Modern Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Morris 
Revvah ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Güler Eskişehir’in raylı sistemler 
tecrübesini vurguladı

Açılış töreninde konuşan ETO Başkanı Metin 
Güler, Eskişehir’in raylı sistemler üretim tec-
rübesini hatırlatarak, fuarın hem yurt içindeki 
hem de yurt dışındaki firmalar tarafından il-
giyle takip edildiğini söyledi. Fuarla birlikte eş 
zamanlı olarak düzenlenen zirve de dikkat çe-
ken Güler, fuara katılan firmalara teşekkür etti. 
Açılış konuşmalarının ardından ETO Başkanı 
Metin Güler, protokol ve iş dünyasının temsil-
cileriyle birlikte fuardaki stantları ziyaret etti. 
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Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Ala-
giç karşılıklı ekonomik ilişkileri görüşmek 

amacıyla Eskişehir Ticaret Odası’na konuk 
oldu. Bosna Hersek Büyükelçiliği Ekonomik 
İlişkilerden Sorumlu Asistanı Dzenita Özgü-
ner’in de katıldığı toplantıda ESGİAD Başkanı 
Ulaş Entok, ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, 
ETO yönetim kurulu ve meclis divanından olu-
şan heyet de yer aldı. Toplantıda konuşan ETO 
Başkanı Metin Güler, Bosna Hersek ile Türki-
ye’nin geçmişten gelen bağlarına vurgu yapa-
rak, bu bağı gelişen karşılıklı ticaretle güçlen-
dirmek istediklerini dile getirdi. Eskişehir ve 
Bosna Hersek arasında enerji, sağlık, savunma 
sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık alanla-
rında işbirliği fırsatı olduğunu belirten Güler, 
Bosna Hersek’teki tüccar ve sanayicileri ekim 
ayında gerçekleşecek Eskişehir Endüstri Fua-
rı’nda görmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Bosna Hersek heyeti Eskişehir Endüstri 
Fuarına katılacak

Toplantıda konuşan Bosna Hersek’in Anka-
ra Büyükelçisi Adis Alagiç, ETO Başkanı Me-
tin Güler’in Eskişehir Endüstri Fuarı’na davet 
mektubunu aldıktan sonra Eskişehir’i ziyaret 
etmeye karar verdiklerini söyledi. Bu çerçe-
vede bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini belir-
ten Alagiç, Eskişehir Endüstri Fuarı’na Bosna 
Hersekli iş insanlarından oluşan heyetle ka-
tılmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. 
Büyükelçilik olarak işbirliği için destek verme-
ye hazır olduklarının altını çizen Adis Alagiç, 
Bosna Hersek’in yatırım ve ticaret fırsatları 
hakkında bilgi verdi.

BOSNA HERSEK İLE 
İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI 
GÖRÜŞÜLDÜ
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Eskişehir Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin desteği ihtiyaç sahiple-
rine yine yardım elini uzattı. ETO tarafın-
dan muhtarlıklar, belediyeler ve dernekler 
vasıtasıyla 850 kişiye gıda yardımı yapıldı. 
Ramazan ayında yapılan gıda yardımları 
hakkında bilgi veren ETO Başkanı Güler, 
Temel gıda maddelerinden oluşan yardım 
kolilerini 850 kişiye ulaştırıldığını belirte-
rek, Eskişehir Ticaret Odası’nın sosyal so-
rumluluk bilinciyle hareket etmeye devam 
edeceğini söyledi. 

850 KİŞİYE GIDA 
YARDIMI 

Makine imalatı, talaşlı imalat ve yan sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren Eskişehir Tica-

ret Odası’nın üyeleri İnönü’deki Ford Otosan fab-
rikasına inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette 
ETO üyelerine, ETO Başkanı Metin Güler, Başkan 
Yardımcısı Ali Koşar ve Meclis Üyesi Ali Ateş de 
eşlik etti. Ziyarette Ford Otosan Eskişehir Fabrika-
sı Lideri Fırat Elhuseyni ile de görüşen ETO Başka-
nı Metin Güler, üyelerin işbirliği imkanını artırmak, 
sektörel gelişimlerini pekiştirmek amacıyla iş ge-
zileri düzenlediklerini ve Ford Otosan’ı da bu doğ-
rultuda ziyaret ettiklerini ifade etti. Ford Otosan’ın 
ülkemiz ve Eskişehir için önemine değinen ETO 
Başkanı Metin Güler,  hem Eskişehir’in hem ülke-
mizin önde gelen üretim üslerinden biri olduğunu 
yan sanayi alanında üretim yapan Eskişehir’deki 
firmaların Ford Otosan’ın bu gücünden daha çok 
yararlanması gerektiğinin altını çizdi. 

ETO ÜYELERİNDEN 
FORD OTOSAN’A 
İNCELEME ZİYARETİ
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ETO bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir 
AB Bilgi Merkezi ve Eskişehir Büyükşe-

hir Belediyesi Gençlik Merkezi, Avrupa Günü 
kapsamında üniversite öğrencilerini bir araya 
getirdi. Avrupa Günü Gençlik Buluşmaları kap-
samında gerçekleştirilen etkinlikte gün boyu 
eğitici, öğretici ve eğlendirici aktiviteler yapıldı. 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun des-
teği ile yapılan etkinlikte, AB gençlik projeleri, 
eğitim fırsatları ve gönüllü hizmetleri başlıkları 
hakkında söyleşiler gerçekleştirildi. 

Gün boyunca söyleşi ve etkinlikler 
gerçekleştirildi

Avrupa Günü Gençlik Buluşmalarına ETO Baş-
kanı Metin Güler de katılarak gençlerle bir 
araya geldi. Gençlerin ülkemizin ve şehrimizin 
geleceğinde çok önemli bir yeri olduğunu be-
lirten Güler, Türkiye’nin en büyük zenginliğinin 

gençleri olduğunu vurguladı. Gün boyu gerçek-
leştirilen söyleşilerde Türkiye Ulusal Ajansı 
Gençlik Hareketlilik Koordinatörü & Eurodesk 
Türkiye Ulusal Koordinatörü Emirhan Aslan ve 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Avrupa Da-
yanışma Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi 
Cafer Yıldırım, Genç Akademi Derneği Euro-
desk Temas Noktası Serdar Koçar gençlerle 
tecrübelerini paylaştı.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER 
AVRUPA GÜNÜ'NDE BULUŞTU
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GÜLER’DEN İLK BEŞ YÜZDEKİ SANAYİCİ 
ÜYELERE TEŞEKKÜR

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, 
yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye’nin İlk 

500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 sıralama-
sında yer alan Eskişehir’deki firmalara ve ça-
lışanlarına teşekkür etti. Güler açıklamasında 
Eskişehir merkezli firmalardan Eti, TUSAŞ Mo-
tor Sanayi, Renta Elektrikli Ev Aletleri ve Alp 
Havacılık’ın adını Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu sıralamasına yazdırma başarısı 
gösterdiğini belirterek, bu başarıda pay sahibi 
olanları tebrik etti.  

Eskişehir’de üretim tesisi olan 500’deki 
firmalara kutlama 

Eskişehir’de imalat tesisi olan ancak mer-
kezi şehir dışında olan Arçelik, Ford Otosan, 
ETİ Maden İşletmeleri, Elvan Gıda, Şişecam, 
Yorglass, Pınar Süt Mamulleri, Çimsa, Modern 
Oluklu Mukkavva firmalarını da tebrik eden 
ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir ekonomi-
sinin ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle, sanayi-
siyle bir bütün olduğunun altını çizdi.  
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SİGORTACILIK SEKTÖRÜ TOPLANTIDA BULUŞTU

ETO, sigorta acentelerini ve ekspertizlerini, 
Sigorta Haftası dolayısıyla bir araya getir-

di. Sektörün talep ve beklentilerinin görüşül-
düğü toplantıda konuşan ETO Başkanı Metin 
Güler, hem iş hayatı hem de gündelik yaşamda 
risklerin azaltılması ve değer verilen varlıkların 
teminat almasına katkı sağlaması dolayısıyla 
sigorta sektörü temsilcilerine teşekkür etti. 
Ekonomideki gelişmeler sebebiyle sigortanın 
öneminin daha arttığını belirten Güler, sigorta 
bilincinin artması için de ETO olarak çok sa-
yıda bilgilendirici etkinlik yaptıklarını söyledi. 
Sektörün sorunlarını yakından takip ettiklerini 
de kaydeden Güler, dijital sigortacılık faaliyet-
lerine ilişkin alınan kararın iptal edilmesi için 

TOBB nezdinde girişimlerde bulunduklarını ve 
konunun yargıya taşındığını söyledi. 

Sigortacılık sektörünün sorunları 
görüşüldü

Sigorta firmalarının hasar ve prim oranının 
dengesiz olması sebebiyle trafik sigortaları 
yapmaktan imtina ettiklerini ve bu durumun 
acenteleri mağdur ettiğini belirten Güler, soru-
nun yakın zamanda çözülmesini beklediklerini 
ifade etti. Sigorta poliçe bedellerinin arttığını 
ancak buna karşın acentelerin karlarının azal-
dığını kaydeden Güler, sigorta sektöründeki 
üyelerin yanında olmaya, sorunların çözümü 
için çaba göstermeye devam edeceklerini  
kaydetti.

Eskişehir Çiböreği’ni, Eskişehir Met Helvası’nın, 
Sivrihisar İncili Küpe’nin, Sivrihisar Cebesi’nin, 
Sorkun Çömleği’ni tescil ettiren Eskişehir Tica-
ret Odası son olarak Eskişehir Simidi’nin coğra-
fi işaretini de şehrimize kazandırdı. Şehre özgü 
lezzetlere ve ürünlere sahip çıkan ETO’nun 
çalışmaları neticesinde Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından Eskişehir Simidi tescil edil-
di. Böylece son beş yılda yapılan çalışmalar 
neticesinde Eskişehir Ticaret Odası tarafından 
tescil ettirilen ürün sayısı 6’ya ulaştı. Eskişehir 
Simidi’nin coğrafi işaretinin alınması hakkında 
değerlendirmede bulunan ETO Başkanı Metin 
Güler, Eskişehir’e özgü ürünlere ve lezzetlere 
sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, 
Eskişehir ile özdeşleşmiş her değeri yaşatmak 
ve şehre katma değer olarak kazandırmak için 
tescil çalışmalarını tüm hızıyla sürdürecekleri-
nin altını çizdi. 

ETO ESKİŞEHİR 
SİMİDİNİ DE TESCİL 
ETTİRDİ
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Başkanı Ali Safa Şen’i ziyaret etti. ETO Başkanı 
Metin Güler ziyaretlerde, Eskişehir’in sorunları 
için kurum ve kuruluşlarının bir araya gelme-
sinin ve ortak hareket edebilmesinin önemine 
vurgu yaptı. ETO olarak şehrin yararına olacak 
her projeye destek vereceklerinin altını çizen 
Güler, Eskişehir’in geleceğini ilgilendiren her 
proje için ETO’nun kapılarının açık olduğunu 
sözlerine ekledi.  

KURUM VE 
KURULUŞLARA 
“HAYIRLI OLSUN” 
ZİYARETİ
Kurum ve kuruluşlara tebrik ziyaretleri 
gerçekleştiren ETO Başkanı Metin Güler, 
şehrin geleceğini ilgilendiren her projeye 
destek vermekten mutluluk duyacaklarını 
belirterek, “Eskişehir için birlikte hareket 
edelim” dedi.

ETO Başkanı Güler, meclis divanından ve 
yönetim kurulundan oluşan heyetle birlik-

te, Eskişehir’deki kurum ve kuruluşların yöne-
ticilerine tebrik ziyaretleri gerçekleştirdi. ETO 
heyeti, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin 
Töre’yi, Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Ersin Karakoç’u, 
Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Baş-
kanı Kadir Ağır’ı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Ekrem Birsen’i, Türkiye Terziler, 
Konfeksiyoncular ve Hazır Giyim Sanatkar-
ları’nın Genel Başkanı olarak seçilen Eskişe-
hir Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası 
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İŞYERİ KİRA ARTIŞINA ÜST SINIR TALEBİ 

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, 
işyerleri kiralarında fahiş zamlar istenildi-

ğini ve bu artışlara küçük ölçekli işletmelerin 
dayanamayacağını belirterek,  konutta uygula-
nacak olan kira artış üst sınırı uygulamasının 
işyerleri için de getirilmesi gerektiğini söyledi.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, 
artan işyeri kiralarına önlem alınması hakkın-
da yazılı açıklama yaptı. Güler açıklamasında 
konutta kira artışını % 25 ile sınırlayan kararın 

işyerlerinde uygulanması hakkında gerektiğini 
kaydetti. Konut kiralarında yaşanan artışlar 
nedeniyle hükümetin bir dizi tedbir aldığını 
hatırlatan ETO Başkanı Metin Güler, konut-
ta uygulanan tedbirlerin işyeri kiraları için de 
alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye ekono-
misinin hassas bir dönemden geçtiğini belirten 
ve tüccarın, sanayicinin ve esnafın da bu süreç-
te zorlu bir sınav verdiğini kaydeden Güler, kü-
çük ve orta ölçekli işletmelerinin artan kiralar 
karşısında mağdur olduğunu söyledi. 

Tüccar bu kiralarda ayakta kalmakta 
zorlanır

Artan kiralar sebebiyle tüccarın zor ayakta 
durduğunu belirten Güler, kısa bir süreliğine de 
olsa konutta uygulanan kira artış üst limit uy-
gulamasının işyerleri için de getirilmesi gerek-
tiğini ifade etti. Alınacak bu kararın enflasyonu 
da dolaylı yoldan ilgilendirdiğini belirten Güler, 
işyerlerinin en büyük gider kalemlerinden biri-
nin kira masrafları olduğunu, tüccarın bu gideri 
fiyatlara yansıtmak zorunda kaldığını ifade etti. 
ETO Başkanı Metin Güler’in konut için alınan 
tedbirlerin işyerlerini kapsayacak şekilde ge-
nişletilmesini talep ettiği açıklama kamuoyun-
da ve basın kuruluşlarında geniş yer buldu. 

KONYA TO’DAN ETO’YA İNCELEME ZİYARETİ

Konya Ticaret Odası, iyi uygulamalarıyla ör-
nek olan ve akreditasyon puanını artıran 

Eskişehir Ticaret Odası’na kıyaslama ziyareti 
yaptı. Ziyarette Konya Ticaret Odası heyetine, 
ETO’nun başarılı yönleri olan ve akreditas-
yonda ön plana çıkan hedef bazlı performans 
sistemi, meslek komiteleri performansı, üyeler 
arası iletişim organizasyonları, birimler arası 
iletişim platformu, ISO 10002 ve CRM sistemi 
çalışmaları anlatıldı. Ayrıca ETO Genel Sekre-
ter Yardımcıları Arda Genç ve Okan Adıyaman, 
odanın hizmetleri ve projeleri hakkında Konya 
Ticaret Odası heyetine bilgi verdi. ETO’nun bi-
rimlerini de inceleyen ve bilgi alan Konya Ti-
caret Odası heyeti, bilgi paylaşımı dolayısıyla 
ETO yöneticilerine teşekkür etti.
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Eskişehir’deki sağlık kuruluşlarının temsil-
cilerine ETO’nun sürdürdüğü “Discover 

Eskişehir” ve Uluslararası Sağlık Turizmi Yet-
ki Belgesi hakkında bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. Toplantı öncesinde konuşan ETO 
Başkanı Metin Güler, Eskişehir’in sağlık turiz-
minden hak ettiği payı alabilmek için gerekli 
alt yapıya sahip olduğunun altını çizdi. Eski-
şehir ekonomisine yeni sektörler eklemek is-
tediklerini ve bu amaç doğrultusunda “Disco-
ver Eskişehir” projesini başlattıklarını belirten 
Güler, projenin başlangıç noktasını da Türkle-
rin yoğun olarak yaşadığı Belçika olarak seç-
tiklerini dile getirdi. Sağlık turizminin uzun va-
dede Eskişehir ekonomisine çok ciddi katkılar 
sağlamasını beklediklerini belirten Güler, bu 
sektörde faaliyet gösteren kuruluşlara devle-
tin teşvik ve destekler verdiğini ifade etti. Bu 
desteklerden faydalanmak isteyen kuruluşlar 
için Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belge-
si’nin önemli olduğunu belirten Güler, Eskişe-
hir’deki sağlık kuruluşlarının bu belgeye sahip 
olabilmeleri için ETO olarak destek vermeye 
hazır olduklarını söyledi.

Sağlık turizmi kapsamındaki devlet 
destekleri anlatıldı

Toplantıda ETO tarafından sağlık turizmi kap-
samında sürdürülen “Discover Eskişehir” pro-
jesi hakkında sunum yapıldı. Sağlık Hizmetleri 
ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin 
Işıldı, Sağlık Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmet-
leri Başkan Yardımcı Dr. Gökhan Özboz, Sağlık 
Hizmetleri Birim Sorumlusu Mesut Karlı ta-
rafından ise Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki 
Belgesi’nin nasıl alınacağı ve belgeyi alan ku-
ruluşlar için sağlanan imkanlar anlatıldı. 

ESKİŞEHİR’DE SAĞLIK TURİZMİ 
ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler 
Kurulu ve OPET’in iş birliği ve TOBB 
Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun 
desteğiyle “İşimiz Temiz Projesi” 
kapsamında halk eğitimi merkezlerinde 
yüz yüze eğitimler yapıldı. 

Yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sek-
törlerindeki mikro işletmeler başta olmak 

üzere hijyen normlarını yükseltmek isteyen 
diğer işletme sahiplerine “İşimiz Temiz” Hijyen 
Eğitimleri verildi. Eğitimler Milli Eğitim Ba-
kanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlü-
ğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET’in işbirliği 
ve TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kuru-
lu’nun desteğiyle gerçekleştirildi. İşletmelerin 
hijyen kapasiteleri ile tercih edilebilirliklerini 
artırmak ve gelirlerini yükseltmek için başla-
tılan proje Eskişehir başta olmak üzere 20 ilde 
yürütüldü. Proje sayesinde işletmelere Millî 
Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesine 
ek olarak Europass Sertifika Eki alma hakkı ka-
zandı. Bu belge sahip kişiler ömür boyu geçerli 
mesleki yeterlilik belgesi ile Avrupa ülkelerin-
de iş başvurusu yaparken bir adım öne geçebil-
me fırsatı yakaladı. Proje kapsamında Eskişe-
hir’in de yer almasının önemine değinen TOBB 
Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Elif Gürkaynak, eğitimlerin işletmelere katkı 
sağlamasını umduğunu belirterek, kadın giri-
şimcilere destek olacak her projede var olma-
ya devam edeceklerinin altını çizdi.

ETO Başkanı Metin Güler, 
odanın haziran ayı mec-

lis toplantısında ekonomiye 
ve üyelerin talep ve sorunları-
na dair açıklamalarda bulundu. 
Makroekonomik gelişmelerin ve 
artan enflasyonunun tüccarı zorladığı-
nı belirten ETO Başkanı Metin Güler, konutta 
uygulanan kira artışı üst limitinin işyerlerinde 
de uygulanması gerektiğini yineledi. Tüm işye-
ri kiralarında fahiş artışlar olduğunu belirten 
Güler, tüccarın bu artışlara sınırlama getiril-

mesini beklediğini söyledi. Üyelerin 
artan elektrik faturalarından 

çok şikayet ettiklerini belir-
ten Güler, elektrik kulla-
narak üretim yapan pas-
tane, fırın ve lokanta gibi 
küçük işletmelerin yüksek 
elektrik faturaları sebebiy-

le mağduriyet yaşadığının 
altını çizdi. Akaryakıt fiyatla-

rındaki yüksekliğin işletme ve 
nakliye masraflarını da artırdığını 

belirten Güler, kısa bir süreliğine de olsa ticari 
faaliyetlerde kullanılan akaryakıtlarda ÖTV ve 
KDV indirimi yapılması gerektiğine dikkat çekti. 
ETO Başkanı Güler’in açıklamaları gazetelerde 
ve kamuoyunda geniş yer buldu. 

GÜLER ÜYELERİN 
SORUNLARININ 
ALTINI ÇİZDİ

İŞİMİZ TEMİZ PROJESİ 
ESKİŞEHİR’DE 
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Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemizin bili-
şim sektörü ihracatının arttırılması amacıy-

la hazırlanan E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) 
programı Eskişehir Ticaret Odası’nda tanıtıldı. 
Tanıtım toplantısı öncesinde sektör temsilci-
lerine hitap eden ETO Başkanı Metin Güler, 
Turquality Programı’nın daha önce Eskişehir 
markası olan Sarar’ın dünyaya açılmasına katkı 
sağladığını, E-Turquality programının da bilişim 
sektöründeki firmalara güç katmasını umduğu-
nu söyledi. E-Turquality programının da bilişim 
sektöründeki firmalara çok yönlü teşvik ve des-
tek sağladığını belirten Güler, Eskişehir’in bu 
alanda da adını dünyaya duyurabilecek potan-
siyelde firmalarının olduğunu altını çizdi. 

Bilgi teknolojileri yeni bacasız sanayi

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı Ulusla-
rarası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı 
Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, E-Turquality prog-
ramının yeni başladığını belirterek, programın 
öncelikli amacının bilgi ve iletişim teknolojileri 
ihracatını artırmak olduğunu söyledi. Progra-
mın mevzuatının iş dünyasının istekleri ve bek-
lentileri doğrultusunda hazırlandığını belirten 
Erkoç, programla Türkiye’nin 2.5 milyar dolar 
olan bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatını ge-
liştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Toplantıda 
Ticaret Uzmanı Özgür Özenci E-Turquality (Bi-
lişimin Yıldızları) Programı kapsamındaki des-
tek ve teşvikler hakkında detaylı olarak bilgi 
verdi. 

BİLİŞİMİN YILDIZLARI DESTEKLERİ
ETO’DA TANITILDI
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ETO Başkanı Metin Güler, Temmuz meclis 
olağan toplantısında tüccarın işletme 
giderlerinin sürekli arttığını belirterek, 
tüccarın yükümlülüklerinin azaltılması 
gerektiğini ifade etti. 

ETO Başkanı Metin Güler, temmuz meclis 
olağan toplantısında yaptığı değerlendir-

mede ekonomideki yavaşlamaya, döviz kuru-
nun artışına ve tüccarın taleplerine dikkat çekti. 
Güler yaptığı konuşmada, dövizdeki artışın yurt 
dışından mal alarak üretim yapan işletmeleri 
olumsuz etkilediğini ve fiyatları yükselttiğini 

kaydetti. Dövizdeki artışın önüne geçmek için 
ek adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Gü-
ler, dövizdeki artışın enflasyonu da tetiklediği-
ni söyledi. Üye İlişkileri birimiyle sürekli iş yeri 
ziyareti gerçekleştirildiğini ve ETO üyelerinin 
nabzını tuttuklarını kaydeden Güler, üyelerin 
işletme giderlerinin artmasından, kira, stopaj, 
SGK ödemeleri,  vergi vb. yükümlülüklerin yük-
selmesinden dolayı zorluk yaşadıklarını dile 
getirdi. Küçük işletmelerin omzundaki yükün 
azaltılması gerektiğinin altını çizen Güler, işyer-
lerinde kullanılan elektrik ve doğalgaz faturala-
rında indirime gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Güler ayrıca tüccara ek finansman desteği sağ-
lanmasının önemini vurguladı. Güler’in açıkla-
maları kamuoyunda geniş yer buldu. 

TÜCCARIN 
OMZUNDAKİ YÜKLER 
AZALTILMALI
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ACENTELERİN “TRAFİK SİGORTASI” 
MAĞDURİYETİ İÇİN TOPLANTI

Sigorta acentelerinin sorunlarını istişa-
re etmek için ETO Başkanı Metin Güler 
ile gerçekleştirdikleri toplantıda, sigor-
ta şirketlerinin Trafik Sigortası poliçesi 
yapmaktan kaçındıklarını ve bu tutumun 
acentelere zarar verdiklerini kaydettiler.

Eskişehir’de faaliyet gösteren sigorta acen-
teleri sorunlarını değerlendirmek üzere 

ETO Başkanı Metin Güler ile bir araya geldi. 
Toplantıya ETO Meclis Üyeleri Aslı Gökmen 
Benli ve Ahmet Akın ile birlikte ETO Bankacılık 
ve Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Kemal 
Kerem Çakın ve komite üyeleri, Sigorta Acen-
teleri İcra Komitesi (SAİK) İl Delegeleri Canan 
Özçamur Karataş, Mesut Çetin ve Eskişehir Si-
gorta Acenteleri Derneği (ESSAD) yönetici ve 
üyeleri katıldı. Toplantının ana gündem mad-
desi ise acentelerin yaşadıkları trafik sigorta-
sı oldu. Acente yetkilileri sigorta şirketlerinin 
yaklaşık bir yıldır artan maliyetler sebebiyle 
trafik sigortası yapmaktan imtina ettiklerini 
ve yaşanan sorunun mağduriyete sebebiyet 
verdiğini dile getirdiler. Zorlu koşulların acen-
teleri zor duruma düşürdüğünü de dile getiren 
acente yetkilileri sorunun çözümü için ulusal 
çapta girişimde bulunulması gerektiğine dikkat 
çektiler. Toplantıda konuşan ETO Başkanı Me-
tin Güler, sorunun çözümü için TOBB nezdinde 
girişimde bulunacaklarını belirterek, gerekli 
düzenlemelerin yapılması için süreci sonuna 
kadar takip edeceklerini ifade etti. 

Eskişehir’de doğalgaz tesisatı alanında yetki-
lendirilen ETO üyesi firmalar için bilgilendirme 

toplantısı düzenlendi. ESGAZ işbirliğinde düzenle-
nen toplantıya ETO Meclis Salonu’nda gerçekleş-
tirilen toplantıya ETO Başkanı Metin Güler ve ETO 
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Demir de iştirak etti. 
Toplantıda ESGAZ Proje Onay ve Tesisat Kontrol 
Müdürü Sinan Çetinköprülü ve ESGAZ Proje Onay 
ve Tesisat Kontrol Şefi Makine Mühendisi Seda 
Kazancı tarafından EPDK tarafından yayınlanan 
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve Ser-
tifika Yönetmeliği’ndeki değişiklikler hakkında bil-
gi verdi. Toplantıda konuşan  ESGAZ Proje Onay 
ve Tesisat Kontrol Müdürü Sinan Çetinköprülü,  
Eskişehir’deki doğalgaz tesisatı alanında faaliyet 
gösteren yetkili firmalar için barkod sistemi oluş-
turulduğunu ve bu sistem sayesinde tüketicilerin 
firmaların yetki belgesine ve performans değer-
lendirmelerine ulaşabileceğini söyledi. 

DOĞALGAZ 
TESİSAT 
FİRMALARINA 
SON YÖNETMELİK 
ANLATILDI
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Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, 
beraberindeki yönetim kurulu ve meclis di-

vanından oluşan heyetle birlikte Eskişehir’deki 
kurumların yöneticilerine tebrik ziyaretleri ger-
çekleştirdi. ETO heyeti bu kapsamda Eskişehir 
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ı, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil 
Çolak’ı ve Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Abdülselam Er’i ziyaret etti. Güler ziyaretlerde 
Eskişehir ekonomisi, odanın faaliyetleri ve pro-
jeleri hakkında kısaca bilgi verirken, Eskişehir 

Ticaret Odası’nın kurumlarla işbirliğine önem 
verdiğini ve şehirdeki diğer kurumlarla ortak 
projeler gerçekleştirmek için hazır olduğunun 
altını çizdi. 

ETO HEYETİNDEN ÜÇ KURUMA 
TEBRİK ZİYARETİ
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KAPAK KONUSU
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Eskişehir Ticaret Odası olarak, sayısı 17 
bini aşan üyelerimizle birlikte şehrimiz 

ekonomisine değer katıyor; projelerimizle, fa-
aliyetlerimizle, odamız bünyesinde şehrimize 
kazandırdığımız kalıcı eserlerle Eskişehir’e 
öncülük ediyoruz.

“Gelişen Eskişehir’in Büyüyen Ekonomisi” slo-
ganı da bu hedef doğrultusunda ortaya çıktı. 
Çünkü ETO olarak üyelerimizin ticaret hac-
minin gelişmesinin şehrimizin ekonomisine 
doğrudan katkı yapacağına, tüccarımız daha 
çok kazanırsa Eskişehir’in zenginleşeceğine 
inanıyoruz. 

Bu sebeple pandeminin etkilerinin çok yoğun 
olarak hissedildiği bir ortamda odamızın tüm 
imkanlarını üyelerimizin kredi kullanabilme-
leri için seferber ettik. Özkaynaklarımızın ta-
mamını devreye alarak üyelerimizin 102 mil-
yon lira kredi kullanabilmesini sağladık.

Şehre yeni sektörler kazandırmak, Eskişe-
hir’in turizminin sürdürülebilir olmasını sağla-
mak amacıyla faaliyete sunduğumuz Eskişe-
hir Fuar Kongre Merkezi çatısı altındaki ETO 
TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre 
Merkezi’ndeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla sü-
rüyor.

Eskişehir’i kongre ve fuarcılıkta önemli bir 
merkez haline getirmek için çıktığımız bu yol-
da pandemiye rağmen çok büyük mesafeler 
kat ettik. Düzenlediğimiz 19 fuarda 1 milyon 
150 bin iş insanını ve ziyaretçiyi konuk ettik.

Üstelik bu fuarlar vesilesiyle üyelerimizin 
birebir görüşmeler yaparak yeni işbirlikleri 
kurmasına, yurt içinde ve yurt içinde yeni pa-
zarlar bulmasına zemin hazırladık. Yan sanayi 
alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin yeni 
müşterilere ulaşmasına, dünya ölçeğindeki 
firmalarla işbirliği yapmasına imkan tanıdık. 

ETO olarak üyelerimizin ticaret 
hacminin gelişmesinin şehrimizin 

ekonomisine doğrudan katkı 
yapacağına, tüccarımız daha 

çok kazanırsa Eskişehir’in 
zenginleşeceğine inanıyoruz.

Özkaynaklarımızın tamamını devreye alarak 
üyelerimizin 102 milyon lira kredi kullanabilmesini sağladık.

Metin GÜLER
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı

GELİŞEN ESKİŞEHİR 
BÜYÜYEN EKONOMİ

KAPAK
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Eskişehir’i kongre ve 
fuarcılıkta önemli bir 
merkez haline getirmek 
için çıktığımız bu yolda 
pandemiye rağmen çok 
büyük mesafeler kat ettik. 
Düzenlediğimiz 19 fuarda 
1 milyon 150 bin iş insanını 
ve ziyaretçiyi konuk ettik.
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Düzenlenen 
organizasyonlara 32 
binden fazla ziyaretçinin 
konuk olması da Vehbi 
Koç Kongre Merkezi’ne 
olan ilginin her geçen gün 
daha da arttığını açıkça 
gösteriyor.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi çatısı altındaki 
Vehbi Koç Kongre Merkezi’ndeki faaliyetler de 
sürüyor. Vehbi Koç Kongre Merkezi’miz düzen-
lediği etkinliklerle hem Eskişehir hem de çev-
re illerden gelen sanatseverlere ev sahipliği 
yapıyor. Burada gerçekleştirilen toplantılar, 
gösteriler, konserler, tiyatro oyunları ilgiyle 
takip ediliyor. Düzenlenen organizasyonlara 
32 binden fazla ziyaretçinin konuk olması da 
Vehbi Koç Kongre Merkezi’ne olan ilginin her 
geçen gün daha da arttığını açıkça gösteriyor.

Biz Eskişehir Ticaret Odası olarak şehrin eko-
nomisini ticaretiyle, turizmiyle, sanayisiyle, 
tarımıyla, hayvancılığıyla bir bütün olarak 
görüyoruz. Tüm bu unsurlarının birlikte ge-
lişmesiyle şehrimizin daha da büyüyeceğine, 
üyelerimizin işlerinin daha da gelişeceğine 
inanıyoruz. İşte bu düşünceden hareketle ino-
vasyona ve yenilikçiliğe yönelik projeler üret-
meye devam ediyoruz.
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Eskişehir’de moda tasarım alanında fark ya-
ratabilmek, firmalarımızın tasarım yönünü 
güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz Fashi-
on Eskişehir Moda Tasarım Yarışmamızı 2022 
yılının Ocak ayında tamamladık. Üyelerimi-
zin e-ticaret yapabilmelerini kolaylaştırmak, 
tüccarımızı e-ticaret yapması için cesaret-
lendirmek amacıyla hazırladığımız Eskişehir 
E-Ticaret Merkezi projemiz de sürüyor. Eski-
şehir’in sağlık turizmi potansiyelini harekete 
geçirmek ve şehrimizin sağlık turizminden 
aldığı payı yükseltmek amacıyla sürdürdüğü-
müz Discover Eskişehir projesinde de süreci 
hızlandırdık. Bu sayede üyelerimizin ağırlıklı 
olarak faaliyet gösterdiği hizmet sektörünün 
yılın 12 ayı boyunca ticari faaliyetlerini artıra-
rak sürdürmelerini hedefliyoruz.  

Madencilik sektöründe Eskişehir’de sınav ve 
belgelendirme hizmeti vermek amacıyla kur-
duğumuz ETO-METSEM (Eskişehir Ticaret 
Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi 
Anonim Şirketi) artık Türkiye çapında hizmet 
veriyor. ETO-METSEM Kırklareli’nden Ağrı’ya, 
Mersin’den Trabzon’a kadar Türkiye’nin dört 
tarafındaki 30 şehirde faaliyet gösteriyor. 

ETO-METSEM 

Kırklareli’nden Ağrı’ya, 

Mersin’den Trabzon’a

kadar Türkiye’nin dört 

tarafındaki 30 şehirde 

faaliyet gösteriyor. 
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Eskişehir ekonomisinin gelişmesi için ilçele-
rin de kalkınması gerektiğine inanıyor ve bu 
amaç doğrultusundaki projelere destek veri-
yoruz.  ETO olarak, Sivrihisar Organize Sanayi 
Bölgesi ve Beylikova Besi Organize Bölge-
si’nin faaliyet geçmesi için katkı sağlıyor, işti-
rakçi olarak destekliyoruz. 

Eskişehir’e özgü olan her ürüne kıymet veri-
yor, Eskişehir’in değerlerine sahip çıkıyoruz. 
Eskişehir’in Coğrafi İşaretli ürün sayısını ar-
tırmak için çalışmalarımız hızla devam edi-
yor. Odamızın girişimleri sayesinde Eskişehir 
Çiböreği’nin, Eskişehir Met Helvası’nın, Siv-
rihisar İncili Küpe’nin, Sivrihisar Cebesi’nin, 
Sorkun Çömleği’nin ve Eskişehir Simidi’nin 
coğrafi işareti şehrimize kazandırıldı. Bu sa-
yede odamız tarafından tescil ettirilen ürün 
sayısı 6’ya çıktı.

Eskişehir’in müzeler şehri imajına katkıda bu-
lunmak, Eskişehir’in ticaret ve sanayi tarihi-
ni anlatmak amacıyla hizmete sunduğumuz 
ETOMÜZE, Türkiye’nin dört bir yanından yüz-
binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. 

Odamızın 1893’e kadar uzanan ve cumhuriye-
tin başlangıcına tanıklık eden köklü bir tari-
hi var.  Ancak ne yazık ki bu tarihi arşiv, çatı 
arasında ve hizmet binamızın bir bölümünde 
uygun olmayan koşullarda çürümeye yüz tut-
muştu. Hem yazılı arşivimizi yenilemek hem 
de buradaki belgeleri dijital ortamda güvenle 
saklamak amacıyla bir çalışma başlattık. 700 
bin dosya 4.7 milyon evrak dijital ortama ak-
tarıldı. Çalışmalar tamamlandığında odamı-
zın geçmişine yakışır ve günümüz teknolojisi-
ne uygun bir arşiv kazandırmış olacağız.

Zamanın gereği olarak odamızın teknolojik 
alt yapısını da yenilemeyi ihmal etmedik. Di-
jital dönüşüm uygulamalarıyla, uzaktan eri-
şim çalışmalarımızla, odamıza gelemeyen 
üyelerimize hizmeti ulaştırmayı ilke edindik. 
ETO Akademinin sunduğu eğitim ve seminer 
hizmetine uzaktan erişebilmeyi de sağladık. 
Odamız bünyesinde oluşturduğumuz stüdyo 
ile üyelerimiz internet aracılığıyla yayınladı-
ğımız tüm seminerleri ve eğitimleri uzaktan 
takip edebilme imkanına kavuştu.

Yazılı arşivimizi yenilemek 
hem de buradaki belgeleri 
dijital ortamda güvenle 
saklamak amacıyla bir 
çalışma başlattık. 700 bin 
dosya 4.7 milyon evrak 
dijital ortama aktarıldı.
Çalışmalar 
tamamlandığında odamızın 
geçmişine yakışır ve 
günümüz teknolojisine 
uygun bir arşiv kazandırmış 
olacağız.

ETO olarak kadın girişimciliğinin gelişmesi 
için de yoğun mesai harcıyoruz. Koordina-
törlüğünü yürüttüğümüz TOBB Eskişehir İl 
Kadın Girişimciler Kurulumuzla kadın koo-
peratiflerimiz için proje başvurusu yaptık. Bu 
sayede şehrimizdeki kadın kooperatiflerinin 1 
milyon 600 bin lira destek almasına katkıda 
bulunduk. 

Gelişen bir Eskişehir ancak gelişen ticaret-
le mümkündür. İşte buna inanan ETO olarak 
üyelerimizin ticaretinin önündeki engelleri 
kaldırmak, işlerini kolaylaştırmak, sorunla-
rı çözmek için çalışıyoruz. Eskişehir Ticaret 
Odası Arabuluculuk Merkezi’ni de bu vizyon 
doğrultusunda hizmete sunduk. 

Üyelerimizden aldığımız güçle ve Eskişehir’e 
duyduğumuz inançla ülkemize ve şehrimize 
katkı sağlamaya, tüccarımıza, sanayicimize, 
girişimcimize yeni ufuklar açmaya devam 
edeceğiz. Eskişehir Ticaret Odası olarak ka-
rarlılıkla, heyecanla, umutla “Gelişen Eski-
şehir’in Büyüyen Ekonomisine yön vermeyi 
sürdüreceğiz. 
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Sağlık turizmi, günümüzün karmaşık ya-
pılı dev turizm endüstrisi içerisinde yeni 

popüler olan ve gelişen “niş” bir pazar gibi 
görünmektedir. Gerçekte ise insanoğlu sağlı-
ğa yönelik çok eski dönemlerden bu yana se-
yahatler yapmakta ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaktadır. Antik Yunan'dan bu yana 
gerçekleştirilen sağlık turizminin ilk merkezle-
ri, İzmir civarında inşa edilmiş olan Asklepios 
Tapınakları’dır. Bu tapınaklara, dünyanın farklı 
yerlerinden hastalıklarına çare arayan insanlar 
gitmişlerdir. Geçmişte şifa bulmak amacıyla di-
ğer ülke ya da bölgelere giden insanlar, günü-

Türkiye, medikal turizm alanında son yıllarda modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, 
teknolojik altyapısı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet vermektedir. 

SAĞLIK TURİZİMİ:
İYİLİK, SAĞLIK VE GÜZELLİĞE 
GİDEN YOL

Arş. Gör. Dr. Gül Nur DEMİRAL
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
İşletme Fakültesi
İşletme (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr. Oktay EMİR
Anadolu Üniversitesi,
Açıköğretim Fakültesi,
Uzaktan Öğretim Bölümü

Geçmişte şifa bulmak amacıyla 
diğer ülke ya da bölgelere 

giden insanlar, günümüzde 
hastalıklarından kurtulmanın 
yanı sıra sağlıklarını korumak 
ve daha sağlıklı olmak için de 

seyahat etmektedir. Sağlık 
amacıyla gerçekleştirilen tüm 

bu seyahatler turizmin bir türü 
olan sağlık turizminin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur.
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müzde hastalıklarından kurtulmanın yanı sıra 
sağlıklarını korumak ve daha sağlıklı olmak 
için de seyahat etmektedir. Sağlık amacıyla 
gerçekleştirilen tüm bu seyahatler turizmin bir 
türü olan sağlık turizminin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur.

Sağlık turizmi, farklı kurum ve kuruluşları il-
gilendiren bir kavram olduğu için gerek bu 
kurum ve kuruluşlar gerekse akademisyenler 
tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. 
Sağlık turizminin en genel tanımı ise Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından; “ikamet edilen 
yerden başka bir yere (yurt içi veya yurt dışı) 
herhangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için 
yapılan seyahatler” şeklinde yapılmıştır. Günü-
müzde insanlar sağlıklarını daha fazla önem-
sediklerinden günlük hayatlarında yaptıkları 
sağlıklı kalma etkinliklerini tatillerine de taşı-
mak istemektedir. Diğer taraftan önemli sayı-
da bir tatilci kesim ise yalnızca sağlık ve bakım 
amaçlı seyahat etmektedir. Tüm bu gelişmeler 
sağlık turizminin büyümesini, sağlık turizmine 
yönelik ekipman bulunduran işletmelerin art-
masını ve hatta sadece sağlık amaçlı hizmet 
veren konaklama işletmelerinin kurulmasını 
sağlamıştır. Bu da sağlık turizminden yararla-
nan kişi sayısının ve elde edilen gelirlerin ciddi 
oranda artmasına sebep olmuştur. 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2019 
yılında yaklaşık 1,5 milyar olan turist sayısının, 
2020 yılında COVID-19 salgını dolayısıyla geti-
rilen seyahat kısıtlamaları neticesinde gerile-
yerek 400 milyona düştüğünü, 2021 yılında ise 
bu sayının 415 milyona yükseldiğini açıklamış-
tır. Turizmin 2021 yılı ekonomik getirisinin ise 
1,9 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmek-
tedir. Bu değer 2020’de elde edilen 1,6 trilyon 
ABD dolarının üzerinde olsa da 3,5 trilyon ABD 
doları olan pandemi öncesi değerinin oldukça 
altındadır. Sağlık turizmi özelinde bakıldığında 
bu turizm türünden faydalanmak amacıyla yıl-
da 30 milyon insanın uluslararası seyahat ger-
çekleştirdiğinden ve dünya genelindeki sağlık 
turizmi harcamalarının 500 milyar dolar civa-
rında olduğundan bahsedilmektedir. 
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Hızla büyüyen sağlık turizmi pazarından en bü-
yük payı alan ve bu turizm türünde öne çıkan 
ülkeler; Hindistan, Singapur, Arjantin, Brezilya, 
Meksika, Çin, Kosta Rika, Ukrayna, Çek Cum-
huriyeti, Polonya ve Macaristan’dır. Bu ülke-
lerin öne çıkmasında ucuz ve kaliteli hizmet, 
daha az bekleme süreleri, yüksek teknolojili ve 
uzman doktorları olan hastaneler, tatil imkân-
ları, termal tesisler ve iklimsel özellikler gibi 
unsurlar etkili olmaktadır. Sektörde iyi konum-
da olan diğer ülkeler ise Tayland, Güney Kore, 
Tayvan, Malezya, Almanya, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Türkiye’dir.

Türkiye’ye sağlık turizmi amacıyla 2021 yılında 
642.444 turist gelmiş ve 1 milyar dolar gelir 
elde edilmiştir. Türkiye’ye sağlık turizmi için 
gelen turist sayısı, 2013 yılından bu yana yakla-
şık 400 bin kişi civarında artış göstermiş ve en 
yüksek turist sayısı olan 662,087 kişiye 2019 
yılında ulaşılmıştır. 2020 yılında COVID-19 ne-
deniyle bir önceki yıla göre gelen turist sayıları 
neredeyse yarı yarıya düşerek 388 bine gerile-
miştir. 2021 yılında pandemi öncesindeki turist 
sayısına ulaşılamadığı görülmekle birlikte bu 
sayılar, tekrar yükselişe geçmiştir (Şekil 1).

267.461

414.658

360.180
377.384

433.292

551.748

662. 087

388.150

642.444

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Şekil 1. 2013-2021 yılları arasında Türkiye'ye gelen sağlık turisti sayıları (Kaynak: USHAŞ, 2022)

Şekil 2. 2013-2021 yılları arasında Türkiye’nin sağlık turizmi gelirleri (Bin USD) (Kaynak: USHAŞ, 2022)

Türkiye sağlık turizminden en yüksek geliri 
2019 yılında elde etmiştir. 2013 yılından beri 
en düşük rakamlar ise yaklaşık 550 milyon 
dolarla 2020 yılına aittir. Bu duruma yine pan-

demi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlama-
ları neden olmuştur. Pandemi sonrasındaki 
gelir ise pandemi öncesindeki rakamlara 
oldukça yaklaşmıştır.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Şekil 3. Medikal turizmin gelişimi (Kaynak: Ekinci, 2020)

İnsanların tedavi ile birlikte tatil yapma arzu-
su, kaliteli sağlık hizmeti alma, hayata tutun-
ma ve yaşam isteği gibi farklı amaçlarla sağlık 
turizminden yararlanmaları, sağlık turizmi hiz-
metlerinin çeşitlenmesini sağlamıştır. Sağlık 
turizminin türleri konusunda genel kabul gör-
müş bir sınıflandırma bulunmamakla birlikte, 
Sağlık Bakanlığı bu turizm türünü; “medikal 
turizm”, “termal turizm (kaplıca, SPA & Wel-
lness)” ve “ileri yaş ve engelli turizmi” olmak 
üzere üç gruba ayırmıştır.

1. Medikal Turizm

Kültür ve Turizm Bakanlığı medikal turizmi;  
“uluslararası hastaların tedavi ve rehabilitas-
yon amaçlı sağlık kurumlarından hizmet alma-
sı şeklinde yapılan sağlık turizmi çeşidi” olarak 
tanımlamıştır. Medikal turizm özet olarak teda-
vi amaçlı yapılan uluslararası seyahatler şek-

linde tanımlanabilir. Tıp ve turizm sektörünün 
mal ve hizmetlerinin ortak kullanılmasını ifade 
eden medikal turizminin iki boyutu vardır. Bun-
lardan ilki tıbbi işlemler ve şifa amacıyla yapı-
lan terapötik uygulamaları kapsayan medikal 
boyuttur. İkincisi ise turistlerin sağlık hizmet-
lerinden yararlanırken yaptıkları boş zaman 
değerlendirme aktivitelerini ve dinlendirici fa-
aliyetleri içeren turistik boyuttur.

Geçmişte insanlar, sağlık hizmeti almak için 
gelişmekte olan ülkelerden, gelişmiş ülkelere 
seyahat etmişlerdir. Ancak günümüzde ters 
yönlü küreselleşme ile birlikte, bu durum ter-
sine dönmüş ve gelişmiş ülkelerde yaşayan in-
sanlar tedavi amaçlı seyahatlerini, gelişmekte 
olan ülkelere gerçekleştirmeye başlamışlar-
dır. Medikal turizmin dünya genelindeki geli-
şim aşamaları Şekil 3’te görülmektedir.

Milattan Önce 4200

14. ve 15. Yüzyıllar

18. ve 19. Yüzyıllar

Milattan Önce 2000

12. ve 13. Yüzyıllar

20. Yüzyıl

Milattan Önce 1500

Milattan Önce 300

21. Yüzyıl

Bu dönemde içerisinde 
termal kaynaklar ile 

banyoların  bulunduğu 
tapınaklar bulunmaktadır. 

Sümerler ise bu 
tapınaklara ev sahipliği 

yapmışlardır.

Bu dönemde mineral 
açısından zengin suların 

içilmesi tedavide 
kullanılan yollardan 

birisidir.

Yunanlıların inşa ettikleri 
Asclepla Tapınağı'nın 

taşlarından birçok hasta 
şifa için faydalanmıştır.

Bu dönemde SPA, dünya 
çapında ilgi görmeye 

başlamıştır.

Bu dönemde Mısır 
hastaneleri ve şifa 

verdiğine inanıldığından 
Japonların sahip oldukları 
sıcak mineral kaynakları 

dikkat çekmiştir.

Bu dönemde insanlar 
hastanelerin ilkel 

versyonları sayılan 
sanatoryumlara 

tüberküloz, bronşit vb. 
hastalıklar için tedaviye; 

rahatlamaya gelmişlerdir.

Ülkeler, alternatif tıp 
ile ruhsal tedavilerin 

uyguladığı sağlık 
merkezleri geliştirmiştir. 

Bu dönemde plastik 
cerrahide Tayland; göz 
alanında Küba dikkat 

çekmiştir. 

Tıpta uzmanlaşılmış, 
uluslararası hastaları 
kabul etmede rekabet 

ortaya çıkmıştır. Bu 
da medikal turizmin 

doğuşudur.

Yunanlılar bu dönemde 
medikal hizmetleri 
geliştirmişlerdir. Bu 
dönemde Epidaurus 

tapınağı, buhar banyosu 
vb. imkanlarından 
yararlanılmıştır.
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Medikal turizm kapsamına; cerrahi operas-
yonlar, tüp bebek IVF uygulamaları, saç ekimi, 
diş tedavileri, göz tedavileri, cinsiyet değiştir-
me operasyonları, estetik cerrahi gibi tedavi-
ler girmektedir. Sağlık turistleri tarafından en 
çok tercih edilen tıp branşları, sağlık turistinin 

kendisine, hizmet veren ülkenin iç ve dış dina-
miklerine ve öne çıkan doktor ya da hastaneye 
bağlı olarak her yıl değişebilmektedir. Dolayı-
sıyla medikal turizmin ekonomik getirilerinden 
faydalanmak ve bu gelirleri artırmak isteyen 
ülkeler medikal hizmetlerini çeşitlendirmelidir.

Ülkeler Sunulan Medikal Turizmi Hizmetleri

Almanya Jinekoloji, üroloji ve onkolojik hastalıkların tedavisi,  protez,  gastroen-
teroloji,  IVF  (suni tohumlama),  kardiyoloji  (kalp cerrahisi) ve kozmetik 
cerrahi

Hindistan Nörolojik hastalıklar, kalp hastalıkları, çocuk hastalıkları, kanser ve 
organ nakli

Kosta Rika Plastik cerrahi ameliyatları, diş tedavileri ve organ nakli

Macaristan, Meksika 
ve Polonya

Diş tedavileri

Tayland Enfeksiyon hastalıkları ve tedavileri, göz ameliyatları, diş tedavileri, 
plastik cerrahi, kalp ameliyatları

Singapur Böbrek ve kemik iliği nakli, kalp operasyonları

Malezya Alternatif tıp, kozmetik cerrahi

Brezilya, Güney 
Afrika

Kozmetik cerrahi

Türkiye Estetik, kanser, beyin ve sinir cerrahisi,  kalp cerrahisi, kök hücre teda-
vileri, göz tedavileri, tüp bebek uygulamaları, diş tedavileri, ortopedi ve 
travmatoloji, kadın hastalıkları, onkoloji

Tablo 1. Medikal Turizm Hizmetinde Öne Çıkan Bazı Ülkeler ve Sundukları Medikal Turizmi Hizmetleri

Kaynak: Çam ve Çılgınoğlu, 2021’den uyarlanmıştır.

Ülkelerin medikal turizm destinasyon statüsü-
nü derecelendirmek amacıyla küresel bir öl-
çüm yöntemini içeren Medikal Turizm İndeksi 
(Medical Tourism Index-MTI) kurulmuştur. İn-
deks, tesis ve hizmetlerin kalitesine, destinas-
yon çekiciliğine ve medikal turizm endüstrisi-
ne ilişkin derecelendirmelere dayanmaktadır. 
Böylece ülkelerin medikal turizm potansiyel-
leri ortaya konulmaktadır. 2020-2021 küresel 
medikal turizm sıralaması 46 destinasyon ba-
zında yapılmış ve 76,47 indeks puanı ile Kanada 
ilk sırada yer almıştır. Başı çeken diğer ülkeler 
sırasıyla Singapur, Japonya, İspanya, Birleşik 

Krallık, Dubai ve Kosta Rika’dır. Bu indekste 30. 
sırada yer alan Türkiye, dünyada sağlık turiz-
mi alanında en hızlı büyüyen üç ülkeden biri ve 
uluslararası hastaların tedavi edilmesinde ilk 
beş ülkenin içindedir.

Türkiye, medikal turizm alanında son yıllarda 
modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, ala-
nında uzman doktorları, teknolojik altyapısı 
ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında 
hizmet vermektedir. Türkiye’de Sağlık Bakanlı-
ğı’na bağlı 900, üniversite bünyesinde bulunan 
68, özel kuruluş olan 566 olmak üzere toplam-
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da 1534 hastane bulunmaktadır. Bu hastane-
lerin yatak sayısı ise toplamda 251.182’dir. 
Türkiye'deki birçok özel hastanenin hizmet 
kalitesi dünyaca ünlü Joint Comissions In-
ternation (JCI) Accredited Organizations ta-
rafından onaylanmıştır. Bu kapsamda Türki-
ye’de 34 sağlık kuruluşu akredite olmuştur.

Resmi olarak 2010 yılından itibaren sağlık 
turizmi politikaları belirlemeye başlayan Tür-
kiye, hastane ve yatak kapasitesi artırımına 
yönelik altyapı çalışmalarını sürdürmekte ve 
medikal turizmde üst düzey hizmet sunmak-
tadır. Medikal turizm kapsamında sunulan 
uygun fiyatlar, tedavi sürecinin hızlı olması, 
kalifiye işgücü, modern altyapı ve yüksek tek-
noloji avantajları Türkiye’yi medikal turizm 
için cazip bir destinasyon haline getirmekte-
dir. Uluslararası Estetik Cerrahi Derneği’nin 
(ISAPS) raporuna göre pandemi döneminde 
Türkiye, dünyada en fazla estetik cerrahi ya-
pılan beş ülkeden biri olmuş ve en çok saç 
ekimi ile burun estetiği alanlarında tercih 
edilmiştir. Medikal turistlerin en fazla geldi-
ği bölgeler Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afri-
ka’dır. Medikal turizm kapsamında turistlerin 
geldikleri başlıca ülkeler ise Libya, Almanya, 
Irak, Azerbaycan, Rusya ve İngiltere’dir. 

2. Termal Turizm (Kaplıca, SPA & 
Wellness)

Termal ve mineralli suların sağlık ve dinlen-
me amaçlı kullanımı çok eski çağlara dayan-
maktadır. Arkeolojik araştırmalara göre ter-
mal sular bronz çağından bu yana yaklaşık 
5000 yıldır Mısırlılar, Makedonlar, Persler, 
Romalılar, Türkler hatta Vikingler tarafından 

temizlenme, zindeleşme, dinlenme ve tedavi 
amaçlı kullanılmıştır. İnsanların bu sulardan 
faydalanmak için yaptıkları seyahatler ise ter-
mal turizmin temellerini oluşturmuştur. Şifa 
arayan hastalar SPA veya sanatoryumların 
bulunduğu yerlere seyahat etmişlerdir. Ba-
tıda Roma İmparatorluğu döneminde banyo 
ve arınma etkinlikleri, doğuda ise Japonlar 
ve diğer Asya ülkelerince 1500 yıldır kaplıca 
etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde 
termal kaynakların kullanımı ve ılıca kültürü 
Selçuklular ile Osmanlı Dönemlerine dayansa 
da gerçek anlamda 1982 yılında çıkan Turizm 
Teşvik Kanunu’ndan sonra ilan edilen turizm 
merkezleri arasına kaplıcaların da alınmasıyla 
yatırım faaliyetlerine hız verilmiş ve bu tarih-
ten sonra modern termal tesislerin yapımına 
başlanmıştır.  

Termal turizm, termomineral su banyosu, 
içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeşitli 
türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik 
tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, 
diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi 
ile yapılan kür (tedavi) uygulamaları yanı sıra 
termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı 
kullanımı ile meydana gelen turizm türüdür. 
Termal turizm kaplıca, SPA ve wellness alan-
larındaki faaliyetleri içermektedir. 

Kaplıca kavramı, sıcak suya ve sıcak suyun 
çıktığı yere verilen ılıca isminden gelmektedir. 
Ilıcaların bulunduğu yerlere yapılan tesisler 
ve hamamlarla üstü kapatılan ılıcalar, kapalı 
ılıca olarak adlandırılmış ve daha sonra bu iki 
kelimenin birleşmesiyle kaplıca kavramı or-
taya çıkmıştır. Kaplıcaların bulunduğu termal 
bölgelerdeki konaklama işletmeleri “termal 
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oteller” olarak adlandırılmaktadır. SPA, şifalı 
sularla yapılan bakıma verilen addır ve “su ile 
gelen sağlık” anlamında kullanılır. SPA kavra-
mı Türkiye’de daha çok şehir ya da kıyı otelle-
rinin bir departmanı gibi hizmet veren birim-
ler için kullanılmaktadır. Wellness kavramı 
ise bütünsel olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal 
anlamda sağlıklı olmayı ifade etmektedir.

Kaplıca, termal tesis ve SPA-Wellness işlet-
meleri olmak üzere üç temele dayandırılan 
ve Avrupa’da son 20 yıldır hız kazanan termal 
turizm alanındaki faaliyetlerin lideri konu-
munda olan ülke Almanya’dır. Termal turizm 
pazarında önemli diğer destinasyonlar ise 
Macaristan, Avusturya, Fransa, Çek Cumhuri-

Görsel 1. Türkiye’nin termal bölgeleri (Kaynak: SHGM, 2022)

yeti, Rusya, İsviçre, İspanya, Japonya, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Türkiye’dir.

Türkiye’de yapılan termal turizm uygulamaları; 
kür, kaplıca tedavisi, balneoterapi, inhalasyon 
uygulamaları, içme kürleri, peloidterapi, klima-
terapi, talassoterapi ve hidroterapidir. Termal 
kaynaklar başta romatizmal hastalıklar olmak 
üzere, kalp, solunum ve sindirim sistemi, ki-
reçlenme, cilt, gut, kadın hastalıkları, bel ve 
boyun fıtıkları, safra kesesi, karaciğer, böbrek, 
idrar yolları hastalıkları, uykusuzluk ve stres 

gibi çok sayıda rahatsızlığa iyi gelmektedir. Je-
otermal kaynak potansiyeli ve zenginliği bakı-
mından Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise 
yedinci sıradadır.

Termal turizm işletmeleri, geçmişte kaplı-
ca, ılıca yapısından günümüz anlayışı içinde 
şekillenerek sağlık ve turizm alanlarındaki 
çoğu hizmeti tek çatı altında toplayan komp-
leks işletmelere dönüşmüşlerdir. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılı itibarıyla 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre 2020 yılı itibarıyla 
Türkiye’de 40 ilde 197 
termal tesis bulunmaktadır. 
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tetiklemiştir. Gelirlerinin büyük bir kısmını se-
yahate ayırabilen ileri yaş grubunda en fazla 
görülen hastalıklar; kanser, diyabet, kronik so-
lunum yolu rahatsızlıkları ve kardiyovasküler 
hastalıklardır. Bu hastalıklara sahip kişilerin 
uzun dönemli bakıma ihtiyaçları vardır.  Dola-
yısıyla bu kişilerin, ileri yaş turizminin kapsa-
mını oluşturan; geziler, bakımla ilgili hizmetler, 
rehabilitasyon hizmetleri, fizik tedavi ve termal 
uygulamalardan yararlanmaları sağlanmakta-
dır. Sağlıklı yaşlanmaya verilen önemin art-
ması nedeni ile Dünya Sağlık Örgütü hareke-
te geçerek Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar 
Küresel Ağı projesini başlatmıştır. Yaşlı Dostu 
Kentler’de bulunması gereken kriterlere sahip 
kentler bu ağa üye olabilmek için başvuru ya-
pabilmektedir. Türkiye’deki beş kent (Muratpa-
şa, Kadıköy, Mersin, Beşiktaş ve Bornova) Yaşlı 
Dostu Kentler Ağına üyedir.

Engelli turizmi ise fiziksel ve zihinsel yönden 
engelli olan bireylerin konaklama, gezme, ye-
me-içme gibi turizm faaliyetlerinde bulunma-
larını sağlayan turizm türüdür. Niş ve yüksek 
getirili bir pazar olan engelli turizminde, en-
gelli bireylere koruyucu, iyileştirici ve rehabili-
te edici sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ulus-
lararası Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 
dünyanın en büyük azınlığı olarak adlandırılan 
engelli insanların sayısının giderek artacağı 
tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve-
rilerine göre, dünya genelindeki engelli sayısı 1 

Türkiye’de 40 ilde 197 termal tesis bulunmak-
tadır. Turizm işletme belgeli 91 termal tesisin 
30.481, turizm yatırım belgeli 18 termal tesi-
sin 9856 ve belediye belgeli 88 termal tesisin 
17.634 kişilik yatak kapasitesi vardır.

3. İleri Yaş ve Engelli Turizmi

Üçüncü yaş turizmi, yaşlı turizmi ya da geriat-
ri turizmi olarak adlandırılan ileri yaş turizmi, 
65 yaş üstündeki bir ya da birden çok kronik 
hastalığı bulunan bakıma muhtaç insanların, 
bakım ihtiyaçlarını, rehabilitasyon ve tedavile-
rini gerçekleştirmek amacıyla farklı ülkelere 
seyahat etmeleridir. İleri yaş turizmi, başka-
larının yardımına ve desteğine muhtaç insan-
ların, gerekli iklim koşulları sağlanarak bakım 
evleri, klinikler ve geriatrik merkezlerde tedavi 
edilmesini esas almaktadır.

Birleşmiş Milletler raporuna göre 2021 yılı 
dünya nüfusunun 7,831,718,605 kişi, yaşlı 
nüfusun ise 764,321,142 kişi olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu tahminlere göre dünya nü-
fusunun % 9,8’ini yaşlı nüfus oluşturmaktadır. 
En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke 
Monako (% 34,3), Japonya (% 28,8) ve İtal-
ya’dır (% 22,8). Türkiye, 167 ülke arasında 68. 
sırada yer almaktadır. Dünya çapında, 65 yaş 
ve üstü kişiler, 2018 yılında ilk kez beş yaş altı 
çocuk nüfusunu geride bırakmıştır. 2022 yılın-
da dünya genelinde 65 yaş ve üstü kişi sayısı 
771 milyondur. Bu rakam 1980 yılındaki yaşlı 
nüfusunun (258 milyon) üç katıdır. Yaşlı nüfu-
sun 2030’da 994 milyona ve 2050’de 1,6 mil-
yara ulaşacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak, 
2050 yılına kadar dünya genelinde 65 yaş ve 
üzeri insan sayısı 5 yaş altı çocuklardan iki kat 
fazla, 12 yaş altı çocuk sayısıyla ise neredeyse 
aynı olacaktır.

Dünyada yaşlı nüfusun artması, yaşam süresi-
nin uzaması, ileri yaştaki kişilerin boş zaman-
larının ve satın alma güçlerinin fazla olması, 
mevsimselliğin olmaması turizm endüstrisinin 
önemli bir bölümünü oluşturan sağlık turizmini 
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milyarı aşmıştır. Engelli insanların çoğunun bir 
ya da birden fazla refakatçi ile seyahate çıktık-
ları düşünüldüğünde engelli turizmi geniş kap-
samlı bir pazar olarak anlam kazanmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen sağlık turizmi türlerinin 
yanı sıra, diaspora sağlık turizmi ve yasa aşan 
(aşma/atlatma) sağlık turizmi olmak üzere 
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güncelliğini her zaman koruyacak olan iki kav-
ram bulunmaktadır. Diaspora sağlık turizmi, 
hastaların tedavi için anavatanları olarak gör-
dükleri ülkelere gitmeleri anlamına gelmekte-
dir. Bu duruma örnek olarak Almanya’da do-
ğup büyüyen ve Alman vatandaşı olan iki ya da 
üçüncü kuşak Türk kökenlilerin sağlık hizmeti 
almak amacıyla Türkiye’ye gelmeleri verilebilir. 
Yasa aşan sağlık turizmi ise sağlık hizmetinden 
yararlanacak kişinin ülkesinde yasal olmayan 
ancak başka bir ülkede yasal olan medikal uy-
gulamalar için gerçekleştirilen seyahatlerdir. 
Buna örnek olarak cinsiyet değiştirme ameli-
yatları, kürtaj, uygulama limiti olan tüp bebek 
(IVF) denemeleri ve ötenazi gösterilebilir.

Eskişehir’de Sağlık Turizmi

Şifalı Frigya (Phrygia Salutaris) olarak bilinen 
bölgenin önemli yerleşimlerden biri olan Eski-
şehir,  soğuk ve sıcak yer altı suları yönünden 
oldukça zengin bir kenttir. Eskişehir’deki termal 
sular, geçmişteki birçok medeniyet tarafından 
kullanılmıştır. Öyle ki şifalı sıcak su çıkan bu 
merkezler, Bizans Dönemi’nde imparatorların 
dinlendikleri yerler arasına girmiştir. Eskişehir 
gerek merkezi, gerekse ilçeleri ile birlikte çok 
sayıda termal kaynağa sahiptir. Ayrıca Bizans, 
Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetle-
re ev sahipliği yapması nedeniyle sahip olduğu 
hamam sayısı da fazladır. 

Tablo 2’de yer alan Sakarıılıca ve Kızılinler 
kaplıcaları, Bakanlar Kurulu kararıyla Termal 
Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Ayrıca, 
Türkiye Turizm Strateji’si 2023 Eylem Planı’n-
da alınan en önemli kararlardan biri olan kültür 
ve termal turizm gelişim bölgelerinin (KTTGB) 
belirlenmesi kapsamında üç bölge seçilmiştir. 
Frigya, Troya ve Aphrodisya kültür ve termal 
turizm gelişim bölgeleri olarak adlandırılan 
bölgelerden Frigya KTTGB’si Eskişehir, Afyon, 
Ankara, Kütahya ve Uşak illerini kapsamakta-
dır. Dolayısıyla Frigya KTTGB’si içerisinde ele 
alınan Eskişehir’in, termal turizm alanında ya-
kın zamanda bir ivme kazanması beklenmek-
tedir.
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Yeri Özelliği Faydaları

Merkez Sıcak sular, Hamam •Romatizma
•Sinir sistemi rahatsızlıkları
•Hastalık ve ameliyat sonrası rahatsızlıklar
•Metabolizma bozuklukları

Hasırca Kaplıca •Romatizma
•Kalp-damar hastalıkları
•Dolaşım hastalıkları
•Sinir sistemi rahatsızlıkları
•Metabolizma bozuklukları

Mihalgazi-Gümele Sarıcakaya
Sakarıılıca Kaplıcası

•Romatizma
•İç salgı sistemi hastalıkları
•Sinir sistemi rahatsızlıkları
•Böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları
•Kadın hastalıkları
•Hastalık ve ameliyat sonrası rahatsızlıklar
•Metabolizma bozuklukları

Kızılinler Kaplıca •Romatizma
•Siyatik
•Nevralji
•Kadın hastalıkları

Günyüzü-Hamamkarahisar 
(Çardak)

Kaplıca •Romatizma
•Kalp damar hastalıkları
•Böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları
•Metabolizma bozuklukları

Alpu-Uyuz Hamam Kaplıca •Deri hastalıklar

İnönü Kaplıca, Ilıca •Sayfiye yeri

Mihalıççık-Yarıkçı Kaplıca •Romatizma
•Kalp damar hastalıkları
•Böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları
•Metabolizma bozuklukları

Sivrihisar-Gümüşkonak Ilıca •Ağrılı hastalıklar

Ilıcaköy Ilıca •Romatizma
•Deri hastalıkları

Çifteler İhsaniye (Ilıcabaşı) Ilıca •Romatizma
•Deri hastalıkları

Çifteler Hamam •Ağrılı hastalıklar

Sivrihisar-Kumacık Hamam •Yıkanma amaçlı

Sivrihisar-Seyyide Hamam •Yıkanma amaçlı

Sivrihisar-Küçük Hamam •Yıkanma amaçlı

Tablo 2. Eskişehir’de Bulunan Termal Kaynaklar, Özellikleri ve Faydaları

Kaynak: https://eskisehir.ktb.gov.tr/TR-158566/termal-turizm.html
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Eskişehir medikal turizm alanında da gelişmek-
te olan bir destinasyondur. Sağlık turizminden 
faydalanabilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı’n-
ca verilen sağlık turizmi yetki belgesine sahip, 
sekiz sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Ayrıca, 
Eskişehir toplam 3507 yatak kapasiteli hasta-
neleri ile birlikte saç ekim ve fizik tedavi mer-
kezleri, klinikleri ve laboratuarları olmak üzere 
toplam 159 sağlık merkezine sahiptir.

Eskişehir’de ileri yaş ve engelli turizmi faaliyet-
lerinin gerçekleştirilebileceği tesisler de vardır. 
Örneğin, engelli turizmi kapsamında atların iyi-
leştirici yönünden yararlanmak isteyenler için 
Mahmudiye’de atlı terapi (hipoterapi) merkezi 
bulunmaktadır (Görsel 2). İleri yaş ve engelli 
turizmi faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği 
tesisler de Görsel 3’te yer almaktadır.

Görsel 2. Eskişehir’deki Sağlık Bakanlığı tarafından tıp turizmi yetki belgesine sahip kuruluşlar ve Hippoterapi 
Merkezi (BEBKA, 2020)

Görsel 3. Eskişehir’deki yaşlı ve engellilere uygun tesisler (BEBKA, 2020)
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Eskişehir doğal, tarihî, kültürel, gastronomi ve 
sanatsal değerleri ile turizm açısından görül-
mesi gereken önemli bir destinasyondur. Bu 
nedenle, sağlık turizmi kapsamında hizmet al-
mak amacıyla gelen turistlerin ve yanlarındaki 
refakatçilerin, Eskişehir’de ziyaret edebilece-
ği çok sayıda turistik yer ve yararlanabileceği 
turizm aktiviteleri bulunmaktadır. Frig Vadisi, 
Pessinus Ören Yeri, Han Yeraltı Şehri, Odun-
pazarı Evleri, Balıkdamı Kuş Cenneti, Çatacık 
Ormanları, cami, kümbet ve türbeler, müzeler, 
parklar, yerel yiyecekler, kültürel ve sanatsal 
etkinlikler sağlık turistlerinin faydalanabilece-
ği turistik değerler arasındadır.

Tüm bu bilgiler ışığında, Eskişehir’in sağlık tu-
rizmi arz kaynaklarının bu turizm türünün üç 
alt başlığına da hizmet verebilecek düzeyde 
olduğu ve sağlık turistlerini ağırlayabilecek 
potansiyele sahip olduğu açıktır. Ancak bu kay-
naklar yeterli talep görmediğinde Eskişehir, 
sağlık turizminde beklenen düzeyde öne çıka-

mayabilir. Bunun için ortak akıl çerçevesinde 
tüm paydaşların sağlık turizmi ile ilgili bir yol 
haritası çıkarmaları, planlama ve pazarlama 
faaliyetlerini belirlemeleri ve gerekli adımları 
atmaları gerekmektedir.

Eskişehir toplam 3507 
yatak kapasiteli hastaneleri 
ile birlikte saç ekim ve fizik 
tedavi merkezleri, klinikle-
ri ve laboratuarları olmak 

üzere toplam 159 sağlık 
merkezine sahiptir.
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Türkiye’nin kuzeye açılan 
kapısı olarak anılan Samsun, 
cumhuriyet tarihinde bir 
mihenk taşı olmasının yanı sıra 
bölgenin buluşma ve kaynaşma 
noktasıdır. Geçmişten gelen 
ticaret geleneği ile bölgenin 
lokomotif şehridir. Bu kısa 
tanımlama bile Samsun’un 
Türkiye’nin ilk milli fuarına nasıl 
evsahipliği yapmış olduğunu 
bariz bir şekilde açıklamaktadır.

Salih Zeki MURZİOĞLU
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Başkan Yardımcısı

KONUK BAŞKAN

Odalar yerelde Türk ekonomisinin bel kemiğini 
ifade eden özel sektörün en önemli temsil kana-
dıdır. Kanunla belirlenmiş hizmet alanlarının çok 
daha ötesinde kentin kalkınmasında önemli bir 
güce sahip aktörlerdir.

Bu bağlamda temsil ettiği bölgenin dinamiklerini 
en iyi bilen, ekonomik kalkınmanın sürdürülebi-
lirliğinin sağlanması adına üyelerinin kapasite-
lerinin güçlendirilmesine yönelik projeler geliş-
tiren yapıdır.

Odaların sahip olduğu önem ve potansiyelinin 
farkında olarak Samsun’un ihtiyaçlarını, bek-
lentilerini ve buna karşılık potansiyelini değer-
lendirmeyi en asli görevimiz olarak görüyoruz. 
Türkiye’nin kuzeye açılan kapısı olarak anılan 
Samsun, cumhuriyet tarihinde bir mihenk taşı 
olmasının yanı sıra bölgenin buluşma ve kaynaş-
ma noktasıdır. Geçmişten gelen ticaret geleneği 
ile bölgenin lokomotif şehridir. Bu kısa tanımla-
ma bile Samsun’un Türkiye’nin ilk milli fuarına 
nasıl evsahipliği yapmış olduğunu bariz bir şe-
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kilde açıklamaktadır. 1 Temmuz 1963 tarihinde 
ilki 19 Mayıs Karadeniz Fuarı adıyla düzenlenen 
Samsun Fuarı, ertesi yıl ise Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla ‘milli fuar’ olarak kabul edilmiştir.

1963 yılında 40.000 metrekare alan üzerine ku-
rulan fuar hızla gelişerek, 1981 yılında 150.000 
metrekareye ulaşmış, 1 milyon ziyaretçiyi ağır-
lamıştır.

Türk tarihinde ilk milli fuar olarak yer alan Sam-
sun Fuarının kuruluşu 13 Ocak 1961 günü topla-
nan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinin 
almış olduğu karar ile başlangıç gösterir.

Bölgede ticaretin gelişmesine, pek çok marka-
nın bugünlere gelmesine, kültürel etkinliklerle 
bölgenin bir araya gelmesine vesile olan Sam-
sun Fuarı maalesef dönemin dinamikleri neti-
cesinde doksanlı yılların başında kapanmıştır.  
Kent hafızasında büyük yer tutan ve eksikliği 
şehirde fazlasıyla hissedilen Samsun Fuarının 
yeniden şehre kazandırılma isteği yıllar boyunca 
gündemdeki önemini korumuştur.

Türkiye'de fuar geleneğinin lokomotif kenti olan 
Samsun’a günümüz koşulları çerçevesinde bir 
fuar merkezi kazandırmak bu nedenle Samsun 

Yoğun bir mesai harcayarak Odamız koordinatörlüğünde 
en uygun konum, mimari yapı ve uygulama yöntemini 

belirledik. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın güdümlü 
proje desteğine başvurarak önemli bir finansman 

desteği sağladık. Türkiye’de uygulanan ilk güdümlü 
projeyi bu prestij yapıyı şehrimize kazandırma noktasında 

gerçekleştirmiş olduk. 

Ticaret ve Sanayi Odası için bir prestij mesele-
siydi.

Bu çerçevede şehrin kalkınmasına öncülük eden 
başat aktörler arasında bir konsorsiyum sağlan-
masına önderlik ederek Samsun Valiliği, Sam-
sun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi ve Samsun Ticaret Borsası’nı da dahil 
ederek birliktelik tesis ettik.

Yoğun bir mesai harcayarak Odamız koordi-
natörlüğünde en uygun konum, mimari yapı ve 
uygulama yöntemini belirledik. Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteğine 
başvurarak önemli bir finansman desteği sağla-
dık. Türkiye’de uygulanan ilk güdümlü projeyi bu 
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prestij yapıyı şehrimize kazandırma noktasında 

gerçekleştirmiş olduk. Nihayetinde 18 Kasım 

2014 tarihinde ilk fuar organizasyonumuzu ya-
parak 4.040 m² ’lik iki hole sahip 10.200 m²  ka-

palı ve 42.000 m²  açık alanıyla toplam 50.200 

m²  fuar alanını, Samsun Fuar ve Kongre Merke-

zi’ni şehrimize kazandırdık. İhtiyaca göre ek hol-

lerin yapılmasına imkan veren modüler sistem-
de tasarlanmış fuar merkezimizde yılda asgari 
altı fuar gerçekleştiriyoruz.

Şehrimize kazandırmaktan gurur duyduğumuz 

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi sadece Sam-

sun için bir prestij yapısı olmaktan çok daha öte 
yapının şehre kazandırılma sürecindeki yönetim 
modeliyle de başta Eskişehir olmak üzere pek 
çok Odamıza ilham olmuştur.

Biz 30 yıl önce fuar kenti olma kimliğini kaybet-
miş ancak bu hususta heyecanını ve isteğini hiç-

bir zaman yitirmemiş olan Samsun’umuza fuarı 

yeni çağın gerekleri çerçevesinde kazandırdık. 

Zira günümüzde fuarlar ürün, hizmet sağlayıcı 
ile tüketiciyi belli bir zaman ve mekân diliminde 

bir araya getirip pazar oluşturan organizasyon-

lar haline gelmiştir. Küreselleşmenin hız kes-

Şehrimiz ve bölgemiz adına 

süreci iyi okuyarak, ihtiyaçları 

doğru analiz ederek ve 

kaynakları en verimli şekilde 

kullanarak kalkınma ivmesine 

yükselen bir sürdürülebilirlik 

kazandırmak arzusundayız.
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mediği, rekabet şartlarının ağırlaştığı küresel 
ekonomide işletmeler varlıklarını sürdürebilmek 
için ürün ve hizmetlerini en etkin şekilde pazar-
lamak durumundadırlar. Pandemi şartlarında 
izolasyon ihtiyacı her ne kadar fuarcılık faaliyet-
lerini sanal ortama sevk etmiş olsa da, yüz yüze 
network kurmanın, yakından incelemenin sağla-
dığı değer çok daha kıymetli. Sürecin iyi yönetil-
mesiyle birlikte fuarlara olan ilgi bu görüşümüzü 
desteklemektedir.

Bu bağlamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği Fuarcılık Sektör Meclisinde sorumlu yönetim 
kurulu üyesi olarak da temennimiz ve gayretimiz 
fuarcılık sektörünün ülke ve sektör genel men-
faatlerine uygun biçimde geliştirilmesi, sektö-
rün küresel standartlara ulaştırılması ve bu 
kapsamda fuar etkinliklerinin uygun alanlarda 
bir program dahilinde yetkin şirketler tarafından 
düzenlenmesini sağlamaktır. Türkiye’de fuarcılı-
ğın uluslararası çerçevede gelişimini önemsiyo-
ruz.

Şüphesiz Samsun’da kalkınmaya yön veren ku-
rumların birlikte hareket etmesine vesile olan 
fuar merkezinin şehre kazandırılması akabinde 
Samsun Teknopark, Lojistik Merkez, Metal Met-
roloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı ve bir yıl önce 
hizmete aldığımız Yeni Oda Hizmet Binamız aynı 
vizyonun nihai çıktılarıdır.

 Şehrimiz ve bölgemiz adına süreci iyi okuyarak, 
ihtiyaçları doğru analiz ederek ve kaynakları en 
verimli şekilde kullanarak kalkınma ivmesine 
yükselen bir sürdürülebilirlik kazandırmak arzu-
sundayız.  Hedeflerimiz yüksek, bununla birlikte 
fuar ve kongre merkezi başta olmak üzere aka-
binde edindiğimiz deneyimlerimiz ve referansı-
mız da yüksek.

Yerelde odalar olarak, ulusalda çatı kuruluşu-
muzun vizyoner liderliğinde yürüttüğümüz ça-
lışmalarla Türkiye ekonomisini işletmelerimizin 
omuzları üzerinde yükseltmeye, küreselde söz 
sahibi olmalarına destek vermeye devam ede-
ceğiz.
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Nurten ÖZTÜRK
OPET Petrolcülük A.Ş.
Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı

GÜÇLÜ KADINLAR

Kadın girişimciliğinin sadece bir cinsiyet meselesi 
değil; aynı zamanda bir kalkınma, eşitlik ve 

ekonomik gelişim fırsatı olduğuna inanıyorum.

“Mış gibi yapmaktan vazgeçmeliyiz”

Bir Çin atasözü, "Göğün Yarısı Kadınlarındır" 
der. Ancak maalesef halen hem ülkemizde 
hem de tüm dünyada kadınların iş hayatındaki 
yeri ve rolü, olumlu ilerlemelere rağmen, iste-
nilen noktada değil.

Biliyoruz ki; ülkelerin kalkınması kadın eme-
ğinin ekonomiye yansıması ile mümkündür. 
Kadının işgücüne katılımı ekonomik ve sosyal 
yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gerek-
liliktir. Ekonomide ve sosyal yaşamda sürdü-
rülebilir kalkınmanın sağlanması, nüfusunun 
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Hepimiz biliyoruz ki kadınlar 
için girişimci olmak, olumlu 

pek çok sıfatı beraberinde 
getiriyor: güç, cesaret, 
özgürlük gibi. Dolayısı 

ile kadınların girişimcilik 
ekosistemine girmeleri gerek

yarısını oluşturan kadınların yaşamın tüm 
alanlarına aktif katılımları ile mümkündür.

Dünya genelinde var olan ekonomik krizler ve 
adaletsiz büyüme kadınların iş hayatına kat-
kıları ile düzelecek. Kadınların erkeklerle aynı 
haklara sahip olmaları durumunda eşit işe eşit 
ücret almaları, bilgiye, ekonomik kaynaklara, 
finansal hizmetlere erişim sağlanması, karar 
verme mekanizmalarında yer almaları, her dü-
zeyde lider olabilmeleri, miras hukukunda eşit 
haklara sahip olmaları ile söz konusu olacaktır.

İklim değişikliğinden, cinsiyet eşitliğine ve çe-
şitliliğe, insan onuruna yakışır çalışma şartla-
rından, çevresel faktörlere duyarlı üretime ka-
dar her alanda bütüncül ve tutarlı bir yaklaşım 
artık bireyler için olduğu kadar şirketler için de 
kaçınılmaz. 

Sürdürülebilirliğe yatırım yapma kararlarının 
alındığı bu yeniçağda şirketlerin rotasını, çev-
resel, sosyal ve kurumsal yönetişime çevir-
mesi bir gereklilik. Bunu yapmadıkları sürece 
hayatta kalma şansları azalacak. 

Bu yeniçağ; doğal kaynakların bilinçsiz tüke-
tildiği, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin ya-
rattığı tehditler, afetler ve göçler, eşitsizliklerin 
katlanarak arttığı, sosyal adaletsizliğin pande-
mi ile birlikte daha da yükseldiği günümüze set 
çekenlerin çağı olacak.  

Bu çağın kadınların yükseliş çağı olması ge-
rektiğine inanıyorum. İşte bize burada büyük 
görev düşüyor.

Kadın girişimciliğinin sadece bir cinsiyet mese-
lesi değil; aynı zamanda bir kalkınma, eşitlik ve 
ekonomik gelişim fırsatı olduğuna inanıyorum.

Hepimiz biliyoruz ki kadınlar için girişimci ol-
mak, olumlu pek çok sıfatı beraberinde geti-
riyor: güç, cesaret, özgürlük gibi. Dolayısı ile 
kadınların girişimcilik ekosistemine girmeleri 
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Meslek seçimlerinde cinsiyetli 

yaklaşımdan uzak durmalı 

kariyer ücret ve fırsat eşit 

eşitliği sağlamalı artık mış gibi 

yapmaktan vazgeçmeliyiz. 

gerek. Geleceğin girişimci kadınlarına ve genç-
lerimize,yaşam süzgecimin altına dökülen bir-
kaç şeyi tavsiye etmek isterim.

Yaşamın merkezine yaşamın kendisini ko-
yun ve başarılı olmak için gerekli her dersin 
doğada var olduğunu ve bize onu görmenin 
kaldığını bilin.

Önce kendinizi keşfedin, kendinize inanın ve 
güvenin.

İnandığınız ve sevdiğiniz işi yapın veya yap-
mak zorunda olduğunuz işin seveceğiniz 
yönlerini bulun.

Kararlı ve tutarlı olun ve başladığınız her işi 
mutlaka en iyi şekilde bitirin.

Önünüze çıkacak veya bilinçli olarak çıkarıla-
cak engel ve zorluklardan yılmayın.

Toplumsal yaşamın her kademesinde kendi-
nizi zekanız, bilgi, beceri ve çalışkanlığınızla 
kanıtlayan ve karar organlarında görev al-
maktan korkmayın.

Doğru zamanda doğru yerde olmaya özen 
gösterin.

Genellikle en büyük engel yine kendimiz olu-
ruz. İş ayrımı yapmayın ve kadın olduğunuz 
için ayrıcalık beklemeyin. Bu erkek işi, bu ka-
dın işi gibi ayrımcılık ve uygulamalardan ka-
çının ve mücadelemizi kararlılıkla sürdürün.

Yapılan araştırmalar kadının girdiği her alanda 
başarılı olduğunu, fark yarattığını ve şirketlerin 
performansına olumlu katkı sağladığını göste-
riyor. 

Meslek seçimlerinde cinsiyetli yaklaşımdan 
uzak durmalı kariyer ücret ve fırsat eşit eşitliği 
sağlamalı artık mış gibi yapmaktan vazgeçme-
liyiz. 

Değişime önce kendimizden başlamalı, dili-
mize yerleşen kalıplardan, bilinç altımıza yer-
leşen önyargılardan kurtulmalı, kadın ve kız 
çocuklarını güçlendirmek, eğitmek için hep 
birlikte çalışmalıyız.

•

•

•

•

•

•

•

•
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TOBB camiasını, girişimci kadınları, değerli il 
başkanlarını, icra kurulunu ve üyelerimizi tanı-
dıkça heyecanım her geçen gün artıyor. Sayın 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’na destekleri ve önümüzü 
açtığı için çok teşekkür ediyorum. Tüm TOBB 
yönetimi ve üyeleri yanımızda olduğu için çok 
şanslıyız, onların destekleri yanımızda olduk-
tan sonra hedeflerimize emin adımlarla iler-
leyecek, birlikte olmazları olduracağız. Birlik-
te çok büyük işlere imza atacağımıza inancım 
tam.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ol-
duğum günden bu yana kadın istihdamı ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği en önemli çalışma 
konumuz oldu. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması, 
“herkese üretken istihdam ve iyi iş sağlanma-
sı” hedefini de doğrudan destekliyor.

Maalesef kadına biçilen roller kadın istihda-
mının artmamasında ve yönetim kurullarında 
kadınların istenilen düzeyde olmamasında en 
büyük etken. Kadın isterse yapamayacağı hiç-
bir şey yoktur. Kadının olmadığı her yer eksik-

tir. Algısal bakış ve kültürel olgular ne yazık ki 
kadınların önünde büyük engel. Topluma mes-
leğin cinsiyeti olmadığını anlatmalıyız, rol mo-
delleri daha çok öne çıkarmalıyız, cesaret ver-
meliyiz, deneyimimiz-bilgimizi paylaşmalıyız.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) öncülüğünde, 
TEPAV iş birliğinde hazırlanan “81 İlde Tür-
kiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi” 
bize yol haritası oldu. Rapora göre Türkiye’nin 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en çok 
gelişim göstermesi gereken alanın “üretim fa-
aliyetlerine katılım” olduğunu gördük. 81 ilde 
faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanlarım ve üyeleri ile karnedeki notları 
nasıl düzeltebiliriz, kadın temsiliyetini isteni-
len seviyeye ulaştırabiliriz diye çalışmalara 
başladık.  Tüm iller kadının üretime daha faz-
la katılması, üniversiteler işbirliği ile eğitim-
ler verilmesi, kadın istihdam eden şirketlerin 
ödüllendirilmesi, kooperatifleşme, Cinsiyet 
Eşitliği farkındalık programı gibi birçok konuda 
projeler geliştirdi.
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Geliştirilen projeler ile kadınlara yönelik algısal 
bakış ve kültürel önyargıları ortadan kaldıra-
cağımızı düşünüyorum. Rapor bize ayna tuttu 
artık sözel olarak temennilerde bulunmaktan 
vazgeçmeli, bir an önce aksiyona geçmeliyiz.

Kadın işi, erkek işi diye bir şey yoktur. Cinsiye-
ti öne çıkaran eski anlayış değişiyor, bir işi en 
iyi şekilde yapılması için gereken yetenekler 
önem kazanıyor. Bu konuda önyargıları kırmak 
hepimizin görevi. Yeni başladığımız “Sanayi’de 
Kadın Eli” projesi de bunun en önemli kanıtı. 
Sanayide kadın istihdamının artırılması ve sa-
nayide nitelikli istihdam ihtiyacının karşılan-
masına katkı sağlamak amacıyla hayata geçi-
rilen “Sanayi’de Kadın Eli” projesine başladık. 
Sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol 
model kadın sayısının artırılmasını hedefleyen 
“Sanayide Kadın Eli” projesi pilot il olarak Kü-
tahya’da başladı ve 12 ile yayıldı.

Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nde iş dünyasına mektup yazarak, 
kadın istihdamını artırmanın önemini anlattık. 

Kadınların ekonomik yaşama daha fazla ka-
tılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla 
pay almalarının sağlanması, kalkınmışlığın ge-
reği olduğunu paylaştık.

19 Kasım 2022 “Dünya Kadın Girişimciler Gü-
nü”nde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tara-
fından düzenlenecek “Türkiye’nin Girişimci 
Kadın Gücü” ödül töreninde “En çok kadın is-
tihdamını artıran şirket ödülü” vereceğiz.Mek-
tubu ve ödülü çok kıymetli buluyorum. Tüm 
oda ve borsalara bağlı şirketlerde ciddi bir far-
kındalık oluşturacağız, il başkanlarımda kendi 
illerinde projenin takipçisi olacaklar.

Ben sektördeki sayılı kadın işverenden birisi ve 
ilk kadın yöneticilerinden olarak sürekli kadın 
sayısını artırmaya, kadınlarımızın eğitimi ve eşi 
ile omuz omuza çalışabilmesi için onları yürek-
lendirip yardımcı olmaya çalışan birisiyim. Her 
işimi sevgime katık yaptım. Hayatımın mer-
kezine insanı koydum. Doğasında üretkenlik, 
yaratıcılık, iletişim becerisi, duygusallık, sahip 
olma, koruma ve yöneticilik yeteneğine sahip 
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olan kadının fırsat verildiğinde tüm dünyayı 
etkileyecek büyük işler başaracağına inanıyo-
rum. Kadınlar ileri görüşlü, tedbirli, hırslı, ça-
lışkan ve takipçiler. Bu da işlerin hızlanmasına 
neden oluyor ve girdikleri her yere kalite getiri-
yorlar. Kadınlara her sektörde ve her türlü işte 
fırsat vermek gerekiyor. Fırsat verilir ise istekli, 
yetenekli, birikimli ve çalışkan kadınların çalış-
ma hayatının her alanında yönetici pozisyonda 
ulaşacağına inanıyorum.

Biz de OPET olarak erkeklere özgü meslek 
olarak algılanan pompa başında görev yapan 
akaryakıt satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, 
vardiya amiri gibi pozisyonlarda kadınlara iş 
olanağı sunan “Kadın Gücü Projesi” ile köklü 
bir dönüşüme imza atıyoruz. Türkiye’nin zorlu 
demografisine karşı mesleğin cinsiyeti olmadı-
ğını anlatan ve bu yönde bir toplumsal değişim 
projesi olan “Kadın Gücü”, her geçen gün daha 
da büyüyor, daha da güçleniyor. Türkiye’nin 77 
ilinde 1800’ü aşkın akaryakıt dağıtım istasyo-
numuzda çalışan kadın sayısı 3 bini aştı. Pom-
pa başında, markette ya da ofis hizmetlerinde 
görev yapan başarılı kadınlarımız bu alanda 
kariyer yapabiliyor istasyon müdürü, vardiya 
amiri gibi pozisyonlara yükselebiliyorlar. He-
defimiz mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının 
toplumsal düzeyde benimsenmesini sağla-
mak, kadınların çalışma hayatının her alanında 
fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var 
olabileceğini göstermek. 

Kadınların iş hayatında karşılaştıkları en bü-
yük sorun, kadının toplumdaki rolüne dair 
kalıplaşmış önyargılar. Bu önyargıların yıkıl-
ması da yine azimli, güçlü ve çalışkan kadın-
ların varlığıyla mümkün. Ben her zaman “ ya 
sevdiğiniz işi yapın ya da işinizde sevilecek bir 
yön bulmaya çalışın” derim, insanın sevdiği işi 
yapması halinde başarısız olma şansı yok. Ka-
dınlar, gelişime, değişime ve farklı bakış açıları 
ile kendilerini sürekli geliştirmeye çalışmalı. 
Benim yoluma devam ederken karşıma çıkan 
sorunlarla mücadele yöntemim azimle ve ka-

rarlılıkla sorunların üzerine gitmek ve yılma-
dan çalışmak oldu. 

Dünyanın bize değil çocuklarımıza ait olduğu-
na, insanın her şeyin en iyisine layık olduğu-
na inanır elimden geldiğince ailem, şirketim, 
Ülkem ve insanlarımız için çalışırım. Yeni ve 
fark yaratacak şeyler yapmaktan ayrı bir haz 
duyarım. Sahip olduğumuz değerleri koruyup 
geliştirerek çağın ötesine geçmek varken bir 
yerlerde takılıp kalmanın hüznünü duyarım. Bu 
nedenle sürekli geleceğe dönük projeler geliş-
tirmeye ve bu dünyada iz bırakmaya çalışırım.

“Başarıya giden yol dikenlidir.” Başarılmıştır 
ama hiç bir başarı yalnız değildir. Başarı, ba-
şaracağım diyenlerle başarabilirsin diyenlerin, 
başarabiliriz diyenlerin ortak eseridir.



Eskişehir, Orta Anadolu Platosu’nun kuzeyba-
tı köşesinde, ortalama 800 rakım ve karasal 
iklime sahip bir kent. Temel jeolojik yapısı gü-
nümüzden 70 - 65 Milyon yıl önce, Paleosen 
Dönem’de başladığı varsayılan ”Alp Dağolu-
şumu” sırasında şekillenmiş. Yerkabuğunun 
günümüzdeki biçimini alması “Levha Tektoni-
ği” kuramı ile açıklanıyor. Karalarda ve deniz 
tabanlarında, 12 adet kıtasal büyüklükte ve 
birçok orta, küçük ölçekli “Levha” veya “Pla-
ka” olarak adlandırılan “Taşküre” bloğunun, 
sıcak, akışkan “Magma” üzerindeki hareketleri 
ve birbirleri ile olan etkileşimleri, milyonlarca 
yıl boyunca Dünya yüzeyini biçimlendirmiş. Bu 
etkileşim depremler, volkanlar ve diğer jeolojik 
faaliyetlerle halen devam ediyor.

Paleosen dönemde, Afrika Bloğu’nun Avrasya 
Bloğu’na dayanması ile Güney Avrupa’dan Hin-
distan’a uzanan bir hat boyunca bir dizi jeolojik 
değişim başladı. Alp Dağları, Kuzey Anadolu 

Fay Hattı, Kafkaslar, Himalayalar ve bunlara 
bağlı diğer jeolojik oluşumlar “Alp Dağoluşu-
mu” olarak anılıyor. Kuzeyde Avrasya Bloğu’na 
dahil bölümün doğu yönünde, güneyde Afrika 
Bloğu’na ait bölümün batı yönünde gerilim 
yarattığı Kuzey Anadolu Fay hattında orta-
ya çıkan her etkinlik, Marmara Bölgesi, Orta 
Anadolu Platosu ve Doğu Anadolu’da “Koşut” 
Jeolojik değişimlere, önemli yıkımlara sebep 
olmuş. İnönü, Eskişehir ve devamında Alpu 
Ovaları, milyonlarca yıllık bu süreçte oluşmuş 
“Çöküntü Ovaları” Eskişehir topraklarını etki-
leyen, biçimlendiren akarsuların en önemlisi 
Porsuk Çayı’dır. Kütahya Altıntaş yöresinden 
doğar, batıdan doğuya kent merkezinden ge-
çerek Ankara il sınırında Sakarya Nehri ile 
birleşir. Sakarya Nehri ilin güneydoğusunda 
Çifteler civarından doğar, Seydisuyu’nu da alıp 
ilin doğu ve kuzey sınırlarını dolaşarak Bilecik, 
Adapazarı üzerinden Karadeniz’e ulaşır. İnönü 
Ovası’ndan gelen Sarısu 1950’li yıllara kadar 
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ESKİŞEHİR'DEN

LÜLETAŞI
ESKİŞEHİRTAŞI
Talat ÜRERSOY 
Eskişehir Lületaşı ve Yerel Tarih 
Araştırmacı Yazar



İsmet İnönü Caddesi ile Kızılcıklı Mahmut Peh-
livan caddelerinin kesiştiği köşeye yakın Por-
suk’a ulaşıyordu, bu bağlantı daha sonra Sü-
mer Mahallesi’ne alındı. Küçük bir hatırlatma: 
DSİ Regülatörü yakınında Porsuk’tan ayrılarak 
Vişnelik bölgesinin güneyinden Odunpazarı’na 
kadar gelip oradan Hamamyolu boyunca Sı-
caksular mevkiine inen ve Salhane Köprüsü 
yakınlarında tekrar Porsukla birleşen “Akar” 
doğal bir suyolu değil bir kanaldır. 1520’nin ilk 
yıllarında, Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri 
Çoban Mustafa Paşa’nın Kurşunlu Külliyesini 
inşa ettirdiği sırada, günlük kullanım suyu sı-
kıntısı çekmekte olan Odunpazarı’na su sağ-
lamak için açtırılmıştır. Yakın dönemde Odun-
pazarına kadar olan bölümü başka bir kanala 
bağlanarak üzeri örtüldü, Hamamyolu bölümü 
ise tümüyle dolduruldu.

Eskişehir yöresinde, Alp Dağ oluşumunun ya-
rattığı çöküntü ve Kuzey Anadolu Fayı dolayı-
sıyla ortaya çıkmış çok sayıda fay kırığı mev-
cut. İnönü, Eskişehir ve Alpu Ovalarının güney 
yamaçları eteklerinde çok sayıda termal kay-
nak, kuzey yamaçları eteklerinde de magnezit 
ve lületaşı oluşumları yer alıyor. Bunların yanı 
sıra biz halen kent merkezinde, asıl ova taba-
nından 30-33 metre yukarıda, bir alüvyon dol-
gu üzerinde yaşıyoruz. İbn-i Haldun "Coğrafya 
Kaderdir” diyor. Eskişehir’in kaderini belirleyen 
bu jeolojik ve topografik yapılanma İlimize, di-
ğerlerinin yanı sıra, Dünya üzerinde sadece Es-
kişehir’de var olan iki nadide mineral, Lületaşı 
ve Mavi Kalsedon ile Dünya rezervinin %70 lik 
payını barındıran Bor rezervlerini sağlamış.

Yaşam için gerekli tüm kaynaklara sahip Es-
kişehir topraklarının, izleri bulunabilen ilk sa-
kinleri, 400.000 yıl önce başladığı kabul edilen 
“Paleolitik Çağ” içinde Seydi Suyu civarında ya-
şamış avcı toplayıcı küçük göçebe topluluklar. 
Yerleşik yaşamın başladığı “Neolitik Çağ”ın ilk 
izleri ise "Keçiçayırı Höyük” de ve en az 12.000 
yıl öncesine ait. Kent merkezinde ilk yerleşim 
“Şarhöyük”deki arkeolojik kazılar, buranın da 
Neolitik Çağ’ın başlarına kadar uzanan bir geç-
mişe sahip olduğunu gösteriyor. Her yönden 
kara ulaşımının büyük bir engelle karşılaşılma-
dan sağlanabildiği Eskişehir, Sard’ dan başlayıp 
Ninova’ ya ulaşan “Kral Yolu”nun, Balkanlar ve 
Boğazlar üzerinden gelip “Kutsal Topraklar”a 
uzanan “Hac Yolu”nun, ve bu yollarla bağlantılı 
diğer ulaşım, ticaret hatlarının kavşak nokta-
sında yer alıyor. Bütün bu özellikleri dolayısıyla 
da tarih boyunca, farklı kültürlere sahip birçok 
topluluğa ev sahipliği yapmış, sayısız göç, istila 
ve savaşlar yaşayarak bu günlere gelmiş.

İnsanlar ve diğer tüm canlılar için yaşam ola-
nağı sağlayan Yerkabuğu, Taşküre, Litosfer, 
karasal yükseltilerde 40 km'den okyanus dip-
lerinde 5 km'ye değişen kalınlığıyla Dünya’yı 
çepeçevre kaplıyor. Bu kabuğun ortalama ka-
lınlığının Dünya’ya oranı, bir futbol topu üzerine 
yapıştırılmış posta pulu örneğiyle tanımlanır. 
Yerkürenin %99’unu bilinen 120 kadar ele-
mentten sadece 8 tanesi oluşturuyor. Oksijen 
%46.6‘lık pay ile en bol bulunan element. Si-
lisyum %27.7 oranı ile ikinci sırayı alıyor. Mag-
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ma halden katılaşarak yerkabuğunu oluşturan 
tüm kayaçların temel bileşenleri Oksijen ve Si-
lisyum. Bu iki element çok yaygın olarak “Silis 
Mineralleri” (SİO2 - Kuvars, Kalsedon, Ametist, 
Akik, Opal, Yeşim ve diğerlerini) ve ayrıca 600 
civarında “Silikat Mineralleri"ni (SiO4 - Beril, 
Zirkon, Turmalin, Topaz, Zeolit ve diğerlerini) 
oluşturmuş.

Magnezyum ise %2.5’lik oranı ile sekizinci sı-
rada yer alıyor ancak, çoğu oksitlerle ve birçok 
Ametalle kolayca birleşebilmelerini sağlaya-
cak bir atom yapısına (iyonlaşma özelliğine) 
sahip olması nedeniyle özel bir önem taşıyor. 
Lületaşını oluşturacak süreç daha sıcak mag-
ma içinde, Silikatların Magnezyumla birleşme-
siyle başlıyor. Bu birleşimle ortaya çıkan “Oli-
vin” gurubu mineraller, düşük sıcaklıklardaki 
sularla bile değişime uğrayabilecek bir yapıya 
sahipler. Yerkabuğu üzerinde yer alan Magnez-
yum ve Silikat bileşimli ana kayaçların, doğal 
etkenlerle parçalanan, ufalanan molozlarının 
diğer erozyon birikintileri ile birlikte yığıldıkları 
birikintiler (Konglomera) lületaşı oluşumunun 
yataklarıdır. Konglomeralar içindeki Magnez-
yum Silikat asıllı parçalar basınç, ısı, yer altı 
suları ve zamanın etkisiyle dönüşüme (Orna-
tım - Alterasyon) uğrayarak lületaşını oluştu-

rurlar. Bu şekilde, değişik irilikteki temiz beyaz 
yumrular halinde oluşmuş taşlar, literatürde 
“Alfa Sepiolit” olarak adlandırılıyor. Benzer 
şekilde Magnezyumla birleşmiş Silikatların 
hidrotermal çözeltilerinin basınç altında (göl 
tabanlarında) çökelerek tabakalanmasıyla 
oluşan taşlar ise literatürde “Beta Sepiolit” 
olarak anılıyor. Günlük yaşamda “lületaşı” 
denildiğinde kastedilen, pipo başta olmak 
üzere çok değişik sanat ve süs ürünleri için 
kullanılmakta Alfa Sepiolittir. Grisarı, bej, boz 
renkli Beta sepiolit ise “Tabakalı Lületaşı” 
yataklarının bulunduğu alan dolayısıyla “Siv-
rihisartaşı" olarak anılır ve farklı sanayi sek-
törlerinde hammadde olarak kullanılır.

Lületaşı sahalarında, içinde lületaşı yumru-
larının oluştuğu farklı dokudaki katmanlar 
"Yolak" olarak adlandırılır. Yolaklar, yüzey-
deki gevşek toprak katının hemen 50-150 
santim altında başlayan, Dolomit veya Kal-
ker Çimentosu, Boz veya kırmızı renkli, çok 
sert toprak kütle içinde yer alırlar. Taşın 
doğal aşınmalar sonucu toprak yüzeyinde 

Günlük yaşamda “lületaşı” 
denildiğinde kastedilen, 
pipo başta olmak üzere 
çok değişik sanat ve süs 
ürünleri için kullanılmakta 
Alfa Sepiolittir. Grisarı, bej, 
boz renkli Beta sepiolit 
ise “Tabakalı Lületaşı” 
yataklarının bulunduğu alan 
dolayısıyla “Sivrihisartaşı" 
olarak anılır ve farklı sanayi 
sektörlerinde hammadde 
olarak kullanılır.
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veya fazla uğraşmadan yüzeye yakın derin-
liklerde bulunabilir olması, efsanelerde veya 
rivayetlerde aktarılan zamanlardan binlerce 
yıl önce keşfedilmiş olduğunun dayanağıdır. 
Ülke içinde ve ülke dışında gerçekleştirilen 
pek çok arkeolojik kazıda ele geçen bulun-
tular arasında, farklı amaçlarla kullanılmış 
lületaşı objeler de yer alıyor. Yine aynı şekil-
de eski elyazmaları, seyyah günlükleri, veya 
kamu arşivleri değişik gerekçelerle lületa-
şından bahsediyor. Zamanı, yeri ve kullanım 
amacı bilinebilen en eski lületaşı eser yine 
kendi topraklarından, kent merkezine 16 km 
uzaklıkta Alpu Ovası Çavlum köyü yakınla-
rındaki antik mezarlık alanı kazısın-
dan çıkarıldı. Günümüzden en az 
3.700 yıl önce (Erken Hitit Dö-
nemi) 7-8 yaşlarında haya-
ta veda etmiş bir kız ço-
cuğu için, muhtemelen 
babası tarafından hazır-
lanmış, mezar hediye-
si bir lületaşı “Damga 
Mühür” halen Eskişehir 
Eti Arkeoloji Müzesi’nde 
muhafaza ediliyor.

Çavlum’da işlenmiş olan 
taşın ne adla anıldığını, yada 
herhangi bir ad konulmuş olup 
olmadığını bilemiyoruz. Yazılı kay-
naklarda ulaşabildiğimiz en eski adlandırma 
Doğu Türkistan’dan, Uygur’ların İpek Yolu 
üzerindeki önemli tarım ticaret şehri Turfan’ 
dan geldi. 745 yılında Göktürk Devletinin da-
ğılmasından sonra Tanrı Dağları’nın doğusu-
nu, Tarım Havzasını, Taklamakan Çölünü de 
kapsayan geniş bir coğrafyada egemen olan 
Uygur Devleti göçebe hayvancılıktan üre-
tim, ticaret ve sanata dayalı kentsel yaşama 
geçerek zamanı için ileri bir kültür yarattı. 
1898-1914 yılları arasında yapılan araştır-
malarda Uygur Türkçesi ile basılmış 8.000 
kadar belgeye (Türkische Turfan Texte) ula-
şıldı. Bu textler içinde Eskişehirtaşı “Taloy 
Köfigi” (Deniz Köpüğü) olarak adlandırılıyor. 
Dünya taşımızı en çok Almanca “Meerscha-
um” (Deniz Köpüğü) veya kendi dillerinde 
ki çevirisi ile tanıyor. Bu adlandırma uzun 
yıllar boyunca Avrupa’nın kararı olarak bi-

lindi. İ.S. 1.200-1.300 yıllarına tarihlenen 
Uygur Türkçesi ile basılmış (Avrupa’dan 
100-150 yıl önce “Keb” adı verilen, her harf 
için tek tek hazırlanmış tahta kalıplar kul-
lanılarak) Turfan Textleri taşın tarihte bili-
nen en eski adının da Türklere ait olduğunu  
kanıtladı.

Yaygın olarak bilinenin aksine, “Tütün”ün 
anavatanı Latin Amerika değil Afrika'dır. 
Nil Deltası üzerinden Ortadoğu, Anadolu ve 
Orta Asya’ ya dağılan Tütünün ( Patlıcangil-
ler - Solanaceae familyasının “Nicotiana Ta-
bacum” veya “Nicotiana Rustica” cinsinden 

bitkiler) Asya’dan Amerika’ya Grön-
land üzerinden göç etmiş Kızıl-

derili kavimlerinin ataları ve 
Şamanların beraberinde 

taşınmış olduğu halen en 
geçerli açıklama. Kesin 
olan şu ki Kristof Ko-
lomb’un 1492 de far-
kında olmadan yeni bir 
kıta keşfetmesinden ve 
devamında Avrupa’da 

tütün içme alışkanlığı-
nın yayılmasından binler-

ce yıl önce, Dünya’nın pek 
çok yerinde farklı biçimlerde 

tütün ve tütün içme araçları kul-
lanılmaktaydı.

Tütün Osmanlı topraklarına 1580 yıllarında 
ulaştı, 1550'lerden itibaren açılmaya başla-
nan kahvehanelerin sağladığı rahatlıkla ko-
layca benimsenerek yayılmaya, içiminde kul-
lanılacak araçların imali de giderek yeni bir 
işkolu haline gelmeye başladı. Çömlekçilik 
konusunda zaten var olan deneyimler tütün 
için kullanılarak, tümüyle bize özgü bir tarz 
olan “Çubuk” yaratıldı. Çubuk bir ucunda kil-
den biçimlendirilmiş, tütün doldurup yakma-
ya uygun hazne “Lüle” ile, dumanı solumak 
için dudaklara dayanan, genellikle kehribar, 
gümüş gibi değerli malzemelerden yapılmış 
bir ağızlık “İmame” ve Lüle ile İmame’nin 
bağlantısını sağlayan, güzel kabuklu, hoş 
kokulu uzun ağaç dallarından seçilmiş “Sap” 
veya “Beden”den ibarettir, lülenin altına ko-
nulan küçük metal tepsiye “Taka tuka” denir.

Zamanı, 
yeri ve kullanım amacı 

bilinebilen en eski lületaşı 
eser yine kendi topraklarından, 
kent merkezine 16 km uzaklıkta 

Alpu Ovası Çavlum köyü 
yakınlarındaki antik mezarlık 

alanı kazısından 
çıkarıldı.
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Zengin kil kaynaklarına ve deneyimlere sahip 
olan Eskişehir’in çubuk veya lüle imalatına, ilk 
örneklerin merkezi İstanbul’dan ne kadar son-
ra başladığını bilemiyoruz. Muhtemelen kopya 
modellerle kil işlenerek imal edilen lüleler ye-
rine ne zaman Eskişehirtaşı denenmeye baş-
ladığı da bilinmiyor. Ancak. Eskişehir Başören 
yöresinde yapılan yüzey araştırmalarında, 
kilden imal edilip de beğenilmeyerek atılmış 
lüleler arasında Eskişehirtaşı’ndan, kil lülele-
re benzetilmeye çalışılıp da atılmış çok sayıda 
örnek bulundu. Bu buluntular Taloy Köfigi’nin 
ilk defa kendi topraklarında işlendiğini ve taşa 
“Lületaşı” adının bizzat taşı çıkaran, işleyen 
kendi ustalarımızca verildiğini gösteriyor. Bu 
başlangıcın zamanı konusunda bir gösterge 
yok. Ancak Avusturya’da yayınlanmış tütün 
kültürü ile ilgili bazı yayınlarda Viyana’nın taşı 
ilk defa 1683 kuşatması sırasında, “Lületaşı” 
adı ve “Çubuk” modeli ile Yeniçerilerin elinde 
görüp tanıdığı belirtiliyor. Buna göre, Eskişe-
hir’de işlenen lülelerin İstanbul’a ulaşması, ye-
niçeriler tarafından tanınıp kullanılmaya baş-
lanması, oradan da Viyana önlerine taşınması 
için gerekecek tahmini süreler dikkate alınırsa, 
Eskişehirtaşı, Deniz Köpüğü’nün ne zamandan 
bu yana “Lületaşı” adıyla anıldığı kestirilebilir. 
Tarih derslerinde Viyana hezimetini içimiz bur-

kularak okuruz, oysa önce Viyana daha sonra 
da tüm Avrupa “Kahve”yi de 1683 yılında Türk-
ler’ den öğrendi. Dolayısıyla, lületaşı ve kahve-
nin “Viyana Fethi” o günden bu güne kesintisiz 
devam ediyor.

Lületaşı’nın yapısı mikroskobik süngersi bir 
doku olarak tanımlanabilir. Telsi lifler arasında 
tutulan oluşum suyu (Zeolitik su) taşın yeral-
tında, çevresini saran kumlu, renkli balçıktan 
etkilenerek beyaz ve temiz dokusunun kirlen-
mesini önler. Bu haliyle yeraltından ıslak ve 
yumuşak halde çıkarılıp temizlenen lületaş-
ları, uygun bıçaklarla çok kolay ve incelikle 
işlenebilir. İşlenmiş veya ham taşlar açık hava 
ve ısı nedeniyle nemini kaybederek kurur, bü-
yük oranda hafifler ancak, son derece dirençli 
hale gelir. Kurumuş taşlar yeniden suya maruz 
kalırsa kaybettiği nemi tekrar absorbe ederek 
yumuşar. Bu yüksek emicilik özelliği suyun 
yanı sıra duman ve gazlar içinde geçerlidir. Lü-
letaşını Dünya’nın en mükemmel, doğal pipo 
materyali yapan temelde bu emicilik özelliği, 
bunun yanı sıra hafiflik, beyazlık ve kolay işle-
nebilirliğidir. Tütün Avrupa’ya Amerika yerli-
lerinin kullandığı pişmiş topraktan, ilkel pipo, 
ağızlık örnekleri ile birlikte geldi, ardından da 
bu araçlar için yeni malzeme ve model arayış-
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ları başladı. Kil, alçı, seramik, kemik, ahşap, 
gümüş, hatta mısır koçanlarının denendiği bu 
arayışlar lületaşı’ nın tanınmasına kadar sür-
dü. Osmanlı ülkesi ile ticaretin önemli ve çok 
karlı olduğu bir dönemde Lületaşı, Avrupa’da 
giderek tanınır, aranır hale gelirken, çubuk mo-
delleri de Avrupalı pipo üreticileri tarafından 
kopya edilmeye, örnek alınmaya başlandı.

Avrupalı tütün tiryakilerinin, meerschaum - 
denizköpüğü adıyla, çubuk tarzıyla, kahve ve 
endemik “Türk Tütünleri” ile birlikte lületaşı’nı 
kolayca benimsemesi büyük bir talep patla-
ması yarattı. Başlangıçta doğrudan kendileri 
tarafından, daha sonra azınlıklara mensup 
aracı komisyoncular vasıtasıyla karşılanmaya 
çalışılan ham lületaşı ithalatı, Eskişehir’de yeni 
ve giderek genişleyen bir işkolu “Saykal Atöl-
yeleri”ni yarattı, taşların temizlenip pürüzsüz 

hale getirilerek kurutulmasından ibaret olan 
saykal işlemiyle lületaşçılık, neredeyse tama-
men hammadde ihracatçılığı haline geldi. Bu 
uzun dönem doğrudan madenciliğin altın dö-
nemidir. Bu dönemde en büyük ithalatçı Avus-
turya ülkesine gelecek ham taşlar için tüm 
vergileri kaldırarak, diğer ithalatçı ülkelere 
karşı önemli bir avantaj kazandı. Bunun sonu-
cunda yüzlerce atölye ile Viyana, pipo dünya-
sının başkenti haline geldi, lületaşı bu dünya 
içinde “Viyanataşı” olarak anılmaya başlandı. 
Aynı yüzyıl içinde ilk defa İstanbul’dan Hollan-
da’ya götürülen “Türk Lalesi”nin önce altın lira 
bedellerle ithal edilmesi, giderek yükselen ta-
lepler karşısında Hollanda’nın doğrudan üreti-
me yönelmesi, lületaşında olduğu gibi lalenin 
de tümüyle Hollanda’ya mal edilmesine, Hol-
landa’nın, dünya nezdinde yeni lale merkezi 
haline gelmesine neden oldu, kahve üretimi-
nin Arap Yarımadası’ndan Latin Amerika’ya 
taşınması gibi...

1853 - 1856 Kırım Savaşı, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun da dahil olduğu Avrupa askeri ve 
siyasi tarihinde, bir çok “İlk”in gerçekleşmiş 
olması dolayısıyla, bir dönüm noktası olarak 
kabul edilir. Burada gerçekleşen ilklerden biri 
de “Sigara”dır. Kırım Savaşı dolayısıyla Rus-
ya’ya karşı Osmanlı Devletinin yanında sa-
vaşa giren, İngiliz ve Fransız askerleri, Kırım 
Türkleri’nin kıyılmış tütünü, ölçülü, düzgün 
kesilmiş, incecik kağıtlara sararak içtiğini gör-
düler. Pahalı ve zahmetli pipo veya puro içimi-
ne karşı bu pratik yöntem hemen benimsendi, 
özellikle Fransa uzun yıllar boyu sigara kağıdı 
üretiminde en büyük payın sahibi oldu. Tabak 
adı söyleniş farkları olsa da hemen her dilde 
tütünü ifade eder, sadece Türkçe’de içine kıyıl-
mış sigara tütünü ve sarma kağıdı koymak için 
çoğunlukla gümüşten, üzeri özgün desenlerle 
bezenmiş, cepte, kuşakta taşınabilecek boyut-
ta hazırlanmış kutulara “Tabaka” denir. Sahip-
leri için bir prejstij göstergesi sayılan taba-
kalar çoğunlukla bir de ağızlıkla tamamlanır. 
Lületaşı, Kırım Savaşı sonrasındaki dönemde 
sigaranın yaygın ve giderek fabrikasyon hale 
gelmesiyle, büyük ölçüde ağızlık üretimi için 
de kullanıldı, öyle ki özel bazı ağızlıklar model-
leri yakın ölçeklerdeki pipolardan daha yüksek 
bedellerle satın alındı.
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Lületaşı’nın kendi topraklarında tekrar pipo 
olarak işlenmeye başlanması için Cumhuri-
yet’in ilk yıllarına kadar, taşın işlenmeden ih-
racatının tümüyle yasaklanması için de 1972 
yılına kadar beklememiz gerekti. Çarşı Cami’i 
yanında tarihi Erler Hamamı sırasında ve karşı 
köşede yer alan küçük dükkanlar lületaşı’nın 
kendi topraklarında, kendi ustalarımız tara-
fından yeniden işlenmeye başlandığı mekan-
lardır. Gerçi, saykal döneminde atölyelerden 
artakalan ufak parçalar, çoğunlukla hanımlar 
tarafından “Kemane” adı verilen basit el torna-
ları ile kolye ve tespih olarak işlenmiş ancak, 
bir işkolu sayılacak boyuta ulaşamamış. Yine 
de, günlük ev işlerinden artakalan zamanlar-
da, komşu gezmelerinde, kapı önlerinde lüle-
taşı işleyen Odunpazarlı hanımlar, Eskişehir’de 
bu işin öncüleri sayılırlar.

Ham taş ihraç yasağına kadar pipo imalatı ile 
saykal işlerinin birlikte yürütüldüğü dönem, 
yeni pipo ustalarının yetiştiği, Türk pipolarının 
yurtiçinde ve giderek yurtdışında tanınmaya 
başlandığı dönemdir. Yasak sonrasında özellik-
le yurtdışından gelen taleplerle, bu defa lüle-

taşı pipoculuğu bir altın dönem yaşadı, ancak 
istikrarlı, uzun süreli olamadı. Geçen yüzyılın 
sonlarına doğru ülke içinde ve ülke dışında ya-
şanan olumsuzluklar, lületaşı sektörünü diğer 
işkollarından daha fazla etkiledi, birçok atöl-
ye kapanma noktasına kadar geldi. Lületaşı, 
günümüze kadar varlığını sürdürebilmişse bu 
büyük ölçüde, kuyudan kutuya kadar tüm lüle-
taşı çalışanlarının fedakar, gayretli, kanaatkar 
çabaları sayesinde olmuştur.

Bugün biz, yerin metrelerce altından tane tane 
kazılıp çıkarılmaya değer iriliğe, temiz beyaz 
doku ve hafifliğe sahip tek kaynağı Eskişehir 
olan lületaşının, ne olduğu, nasıl oluştuğu, na-
sıl değerlendirileceği konularında doğru tes-
pitler yaparak rasyonel kararlar verebilmek 
için, henüz yolun başındayız. Yaygın kanının 
aksine, lületaşı azalmadı, bitmiyor. Yerin 385 
metreye varan derinliklerinde, yer altı su sevi-
yesinden daha aşağıda, büyük bir potansiyelin 
var olduğu MTA (Maden Tetkik ve Arama Ens-
titüsü) sondajları ile sabit. Kendisine isim olan 
“Lüle - Pipo” dışında, gerek teknik, gerek este-
tik kaygılarla kullanılabileceği birçok alan, de-
ğişik birçok sektör var. Avlanması, işlenmesi, 
ticareti Dünya çapında yasaklanmış olan “Fil-
dişi”nden işlenmiş her ne varsa hepsi ve daha 
fazlası Lületaşı’ndan kolayca işlenebilir. Lüle-
taşı işçiliği sevgiye, sanata, doğaya saygıdır.

Yaygın kanının aksine, 
lületaşı azalmadı, bitmiyor. 
Yerin 385 metreye varan 
derinliklerinde, yer altı su 
seviyesinden daha aşağıda, 
büyük bir potansiyelin 
var olduğu MTA (Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü) 
sondajları ile sabit.
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"Midas Anıtı altında çubuk keyfi"
Tomb of Midas, Dogan-lu [Doganli valley]
1842, London
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Coğrafi işaret tüketiciler 
için ürünün kaynağını, 
karakteristik özelliklerini 
ve ürünün söz konusu 
karakteristik özellikleri 
ile coğrafi alan arasındaki 
bağlantıyı gösteren ve garanti 
eden kalite işaretidir.

Okan ADIYAMAN
Eskişehir Ticaret Odası 
Genel Sekreter Yardımcısı

COĞRAFİ İŞARET 

Milenyum çağı olarak adlandırılan 2000’li 
yıllar ile birlikte dünya ekonomisindeki 

değişimin hız kazandığını, teknolojide yaşanan 
gelişmelerin üretim sektöründeki olumlu et-
kilerini hepimiz gözlemliyoruz. Artık tüketici-
ler olarak bizim problemimiz ürüne ulaşmak 
değil, ayağımıza kadar gelen onlarca üründen 
hangisini seçeceğimize karar vermek. Pandemi 
ile birlikte üretim süreçlerinde yaşanan aksak-
lıkları bugün hissediyor olsak bile durum hala 
değişmiş değil. 

İçinde bulunduğumuz bu durum doğal olarak 
üreticiler için de farklı yaklaşım arayışları-
nı beraberinde getirdi. Onlar da onlarca rakip 
arasında ürünlerini farklılaştırarak tüketicinin 
satın alması için birçok pazarlama yaklaşımını 
benimsiyorlar. İşte burada karşımıza “Coğrafi 
İşaret” olarak adlandırılan yeni bir kavram çı-
kıyor. 

Coğrafi işaret tüketiciler için ürünün kaynağını, 
karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu 
karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasın-
daki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite 
işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, ge-
lenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi 
ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne ka-
vuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 34 üncü 
maddesine göre coğrafi işaret; belirgin bir ni-
teliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından 
kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke 
ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğ-

GÜNCEL
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rafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti 
olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sa-
natları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline 
konu olabilir.

Menşe adı

Bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir 
coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan 
kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaret-
lere “menşe adı” denir. Ürünün üretimi, işlen-
mesi ve diğer işlemlerinin tümünün belirlenen 
coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede menşe adı ola-
rak tescil edilen coğrafi işaretlerin kaynaklan-
dıkları yöre ile bağları çok kuvvetlidir. 

 

Mahreç işareti 

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri 
itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş 
olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden 
en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde 
gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu 
coğrafi işaretlere “mahreç işareti” denir. Ham-
maddesi veya üretim, işleme aşamalarından 
bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç 
işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim ve 
işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında 
da gerçekleştirilebilir.

Yukarıda bahsedilen bilgiler doğrultusunda be-
lirli bölgelere ait ürünlerin marka değerini art-
tırmak, pazarlanabilirliğini sağlamak, benzer 
üreticileri belli bir hedef etrafında toplamak, 
yerel üreticileri desteklemek, geleneksel de-
ğerlere sahip çıkarak yöresel ürünlerin kalite-
sini korumak gibi amaçlar için coğrafi işaretle-
rin kullanılması çok akıllıca görünüyor. 

Bu yazı kaleme alındığı esnada ülkemizde 
1146 adet ürünün coğrafi işareti tescil edilmiş 
durumda. İstatistiklere baktığımızda ise alınan 
coğrafi işaretlerin %50’ye yakının Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsalar-
ca tescil edildiği anlaşılıyor. Bu camiamız adına 
sevindirici olsa da asıl amaç olan coğrafi işa-
retli ürünlerin pazarlanması konusunda hala 
önümüzde uzun bir yol olduğunu ve çok çalış-
mamız gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor.

ESKİŞEHİR’DE COĞRAFİ İŞARETLİ 
ÜRÜNLER

Eskişehir özelinde tescil ettirilen coğrafi işaret 
sayılarına baktığımızda ise Eskişehir Ticaret 
Odası’nın 6 ürünle en çok ürün tescil ettiren 
kurum olarak öne çıktığını, hemen arkasından 
beş ürünle Sivrihisar Belediyesi’ni ve bir ürünle 
Eskişehir Sanayi Odası’nı görüyoruz. Şehir ola-
rak tescil ettirilen ürünlerin listesi ise şöyle:

Belirli bölgelere ait ürünlerin 
marka değerini arttırmak, 
pazarlanabilirliğini sağlamak, 
benzer üreticileri belli bir 
hedef etrafında toplamak, 
yerel üreticileri desteklemek, 
geleneksel değerlere sahip 
çıkarak yöresel ürünlerin 
kalitesini korumak gibi 
amaçlar için coğrafi işaretlerin 
kullanılması çok akıllıca 
görünüyor.
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• Lületaşı
• Çibörek
• Met Helvası
• Eskişehir Simidi
• Sorkun Çömleği
• Sivrihisar İncili Küpesi
• Sivrihisar Cebesi
• Sivrihisar Muska Baklavası
• Sivrihisar Arabaşı
• Sivrihisar Kilimi
• Sivrihisar Dövme Sucuğu
• Sivrihisar Höşmerim Tatlısı

Yukarıda bahsedilen ürünlere yenilerinin ek-
leneceğini biliyoruz. Siz bu yazıyı okurken bile 
“Neden şu ürünün coğrafi işareti alınmıyor?” 
diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak tescil 
başvurusu yapılan her ürüne dair bilimsel ça-
lışmalar, onlarca yıl öncesine ulaşan ve söz 
konusu ürünün uzun zamandır bu coğrafyada 
yer aldığını kanıtlayacak gazete kupürleri gibi 

arşivler, tarımsal ürünlerde yıllar sürebilen 
analiz çalışmaları hem akla gelen her ürünün 
tescil edilmesine olanak tanımıyor, hem de sü-
reçlerin titiz bir çalışma eşliğinde ilerlemesini 
sağlıyor. 

Yukarıda da bahsettiğim gibi, asıl odaklanma-
mız gereken konu tescil edilen ürün sayısından 
ziyade tescil ettirilen ürünlerin hem ulusal hem 
de uluslararası düzeyde pazarlanabilmesini 
sağlamak. Bunun için de markalaşmaya ağırlık 
verilmesi gerekiyor. Şehrimize mal olmuş bu 
ürünlere şehir olarak sahip çıkmamız, ilgili tüm 
kurumlarla, kuruluşlarla, özel sektörle birlikte 
hareket ederek bu ürünlerin değerini arttırmak 
için çalışmalıyız. Bu çabayı sarf ettiğimiz tak-
dirde Met Helvamızın, Lületaşımızın, diğer tes-
cil ettirilen ürünlerimizin hem ülkemizde hem 
de dünyanın dört bir köşesinde raflarda, sanal 
pazar yerlerinde satışa sunularak şehrimize 
değer katacağını düşünüyorum. 
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Yunus Emre’nin Diyari, 
Sevgi ve Hoşgörü Kenti
MİHALIÇÇIK 

GEZGİN

Haydar ÇORUM
Mihalıççık Belediye Başkanı

Türk Toplumunun ve 
Anadolu’nun en büyük 
manevi değerlerinden 
biri olan Yunus Emre’nin 
doğduğu ve kabrinin 
bulunduğu eşsiz ve kadim 
bir ilçeyiz.

Mihalıççık İlçesi, Yukarı Sakarya Bölgesinde 
Sündiken Dağlarının güney doğusunda kurul-
muştur. Mihalıççık İlçesinin Eskişehir’e olan 
uzaklığı 90 Km. olup, İlçenin batısında Beyli-
kova ve Alpu İlçesi, güneyinde Sivrihisar İlçesi, 
kuzeyinde ve doğusunda ise Ankara İli’nin İlçe-
leri yer almaktadır. 

İlçenin yüzölçümü 1.670 km2’dir. İlçemiz,  Sün-
diken dağlarını içinde barındıran, 350 rakım ile 
1850 rakım arasında değişen bir coğrafyaya 
sahiptir.

İlçemizin Güneyinden gelen Porsuk Çayı daha 
sonra kuzeye doğru dönerek Sakarya Nehri ile 
birleşir. 

Kızıltepe’den çıkmakta olan Gürleyik Çayı Sa-
rıyar Baraj gölüne dökülür. Sarıyar Baraj gölü 
İlçenin kuzey sınırını oluşturmaktadır.

Friglerden başlayarak, Roma, Bizans, Selçuk-
lu ve Osmanlı dönemine ait tarihi ve kültürel 
mirasa sahip ilçemizin Sorkun Mahallesi’nde 
neolitik dönemden beri geleneksel usullerle 
çömlek üretimi yapılmaktadır. 

En önemlisi de Türk Toplumunun ve Anado-
lu’nun en büyük manevi değerlerinden biri olan 
Yunus Emre’nin doğduğu ve kabrinin bulundu-
ğu eşsiz ve kadim bir ilçeyiz.
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İlçemizin ekonomisinin büyük bir kısmını yer 
altı kaynakları oluşturmaktadır; kömür, krom, 
mangan, manyezit, demir, nikel, talk, mermer, 
boksit, bentonit gibi onun üzerinde farklı ma-
den rezervi bulunmakta olup, yirminin üzerin-
de aktif maden işletmesi vardır.

Küçükbaş hayvan varlığı olarak Eskişehir’in 
ikinci büyük ilçesi olan İlçemiz, kızıl geyik baş-
ta olmak üzere çeşitli yaban hayvan popülas-
yonuna da ev sahipliği yapmaktadır. 

İlçemiz, İç Anadolu Bölgesinin en fazla orman 
ürünü üretimi yapılan bölgesidir.

Kirazcılık faaliyeti her geçen yıl artan İlçemiz-
de, yaklaşık 600.000 kiraz ağacı vardır. Her yıl 
yaklaşık 30 bin yeni fidan dikimi ile gelecek beş 
yılda Türkiye’nin en büyük kiraz üretim bölgesi 
olma yolunda ilerlemekteyiz. 

İlçemizde kiraz dışında; ceviz, badem, Antep 
fıstığı, cennet hurması, şeftali, nektari, nar, 
zeytin, ayva gibi birçok meyve ve bir çok sebze 
türü yanında, arpa, buğday, çavdar, yulaf, mı-
sır, Ayçiçeği, Yonca, haşhaş, şekerpancarı, as-
pir, soğan, sarımsak, patates, nohut, bal kabağı 
gibi birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir. 

Gelecek tarımda, gelecek üretimde 
diyerek ekilmeyen arazi bırakmadık. 
Üreticilere destek olduk. 

İlçe genelinde ve mahallerde belediyemizin ve 
köy tarlası olarak geçen alanlar da belediye 
ve vatandaşlarımız ile ekimler yapmaktayız. 
Belediye ve vatandaşlar ile yaptığımız imece 
usulü tarlalar ve meyve bahçeleri kurulmuş-
tur. 2020 yılında başladığımız tarımsal faali-
yetlerimiz halen devam etmektedir. Yaklaşık 
2000 dönüm arazi üzerine arpa, buğday, pan-
car, soğan, yonca, yulaf, aspir, patates, nohut, 
bal kabağı, sarımsak gibi ürünlerin ekilişleri ve 
hasatları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bele-
diyemize ait arazi üzerine 3000 adet kiraz, 800 
adet ceviz, 500 adet fındık, 500 adet cennet 

Yaklaşık 2000 dönüm arazi üzerine 
arpa, buğday, pancar, soğan, yonca, 

yulaf, aspir, patates, nohut, bal 
kabağı, sarımsak gibi ürünlerin 

ekilişleri ve hasatları yapılmaktadır. 
Bunun yanı sıra belediyemize ait 

arazi üzerine 3000 adet kiraz, 800 
adet ceviz, 500 adet fındık, 500 

adet cennet hurması, 300 ağaçlık 
nar, 200 ağaçlık zeytin, 150 ağaçlık 
Antep fıstığı gibi meyve bahçeleri 

oluşturmuştur.
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hurması, 300 ağaçlık nar, 200 ağaçlık zeytin, 
150 ağaçlık Antep fıstığı gibi meyve bahçe-
leri oluşturmuştur. Yine köylülerimize 3000 
adet antepfıstığı fidan desteği ve mevcut sa-
kız ağaçlarının aşılanmasına katkı sunularak 
ilçemiz de 5000’nin üzerinde Antep fıstığına 
ulaşılmıştır.

Önceliğimiz üretmek ve üretene destek olmak 
bu hususta,  

Camikebir mahallesinde 80 tonluk tır kantarı, 
Ahurözü mahallemizde 60 tonluk tır kantarı ve 
yem kırma makinası, Dümrek mahallemizde 

bir adet tohum eleme binası, sorkun mahalle-
mize sulama amaçlı Enerji hattı, birçok köyü-
müzde sulama hatlarına destek verilmiştir.
İlçemizde arıcılığı geliştirmek için üç yılda, üç 
farklı bölgede Arıcılık kursları verilmiş ve ba-
şarılı olan kursiyerlerimize Arı ve Kovan des-
teği verilmiştir. 

Üretilen sütleri alınmayan ilçe merkezine uzak 
dağ köylerimize, Soğutma tankları konularak, 
soğuk zincir oluşturulmuş ve belediyemizce 
gün aşırı sütler toplanmakta, ikinci adım ola-
rak ilçe merkezimizde süt entegre tesis kuru-
lumu için çalışmalarımız sürüyor.
İlçenin turizm potansiyelini ortaya 
çıkarmak istiyoruz

Yunus Emre Türbesi başta olmak üzere, Kal-
burcu Orman Parkı, Yunus Emre Tabiat Par-
kı, Çatacık Ormanı ve geyik yetiştirme çiftliği, 
Eğriova, Gürleyik Şelalesi, Süleler, Koyunağılı 
Kuş Cenneti gibi alanlarda yıllık ikiyüzbin kişi-
nin üzerinde ziyaretçi ağırlamakta. 

Yunus Emre ve Hocası Taptuk Emre arasındaki 
65 km lik sevgi yolu projemiz başta olmak üze-
re, turizm alt yapımızı ve projelerimizi tamam-
lamaya çalışıyoruz. Üç yıl içerisinde bir milyon 
ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz. 

Çatacık Ormanı

Çatacık Geyik Üretim Çiftliği
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Spor artık yaşamımızın bir parçası olsun 
diye kulübümüze destek olup çocuklar 
için spor okulları açtık

Erkekler Hentbol; 
İlçemizin adını taşıyan Erkekler Hentbol takı-
mımız, 2021-2022 Türkiye Hentbol Erkekler 
1.Ligini namağlup bitirerek şampiyon olarak, 
Süper Lige Yükselmiştir. Bu yıl süper ligde, İl-
çemizi ve Eskişehir’i temsil eden tek takım du-
rumundadır.

Kadınlar Voleybol;
Kadınlar 1. Ligde mücadele eden takımız, ligi 
dokuzuncu sırada tamlayarak, bu sezonda 1. 
Ligde ilçemizi ve Eskişehir’i temsil eden tek ta-
kım durumundadır. 

Erkekler Futbol 

Yunusemre Spor Takımımız Bal Liginde başa-
rılı bir sezon geçirerek ligi üçüncü sırada ta-
mamlamıştır.

2021 - 2022 sezonunda 1. Amatör Küme-
yi şampiyonu olarak tamamlayan Mihalıççık 
Spor futbol takımımız, süper amatör Ligine 
yükselmiştir. 

Bu sezon, Yunusemre Spor ile Mihalıççık Spor 
takımız, lisans haklarını birbirlerine devrede-
cek ve böylelikle Mihalıççık Spor bu sezon Bal 
Liginde mücadele edecek, hedefimiz bu yıl Mi-
halıççık Sporun üçüncü lige çıkmak, inşallah 
bu sezon bunu başaracağız.

Birçok alanda yaptığımız çalışmalar ile gelişim 
ve kalkınmada iyi bir ivme yakaladık. 

İnşallah aralıksız olarak daha hızlı büyüyen bir 
kırsal ilçe olacağız. Bu hususta yapılan bazı ça-
lışmalara değinmek gerekirse
• Ulaşılabilir bir belediyecilik için, İlçe merke-

zinde yeni Belediye Hizmet Binasını tamam-
layarak, kullanıma başladık.

• Halkımızın birçok alanda kullanacağı, Kültür 
Merkezi tamamlanarak hizmete açılamıştır. 
(çok amaçlı atölye, derslik, müzik odası, re-
sim odası).

• Konut açığını gidermek için gerekli imar ça-
lışmaları yapılmıştır.

• İki yıldan beri kullanımına başladığımız Do-
ğalgaz ilçenin gelişmesine çok büyük katkı 
sunmuştur.  

• Köylerde yapılan konutlar için tip projeler 
oluşturularak, konut yapmak isteyenlere üc-
retsiz olarak verilmektedir. 

• Belediyemize 12 adet yeni araç kazandırıla-

Gürleyik Şelalesi
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rak araç parkurumuz güçlendirilmiş, kesinti-
siz hizmet sağlamaktadır.

• Daha önceki dönemde Belde Belediyesi ko-
numundaki, merkeze uzak iki mahallemizde 
Belediye hizmet İstasyonları kurulmuştur. 
Yerinde hizmet sağlamaktayız.

• Belediye olarak vatandaşımıza daha iyi hiz-
met verebilmek için belediye kadromuzu 35 
kişiden 65 kişiye yükselterek dışarıdan hiz-
met alımını en aza indirdik. 

• Sosyal donatılar yapılarak her yaş gurubu 
için, ilçe halkımızın keyifli zaman geçirecek-
leri, Park, Kitap Kafe, Restoran, sosyal tesis 
yaptık.

• Yunus Emre Türbe girişinde, ziyaretçilerin 
ihtiyaçlarını karşılayacakları bir restoran ya-
pımını tamamlayarak hizmete açtık.

• 35 köyümüzde, Köy odası (doktor odası, 
muhtar odası), imam evleri, mescit, Cami gibi 

yapıların bakım onarım çalışmaları yapılmış, 
odalara televizyon, çay ocağı, masa sandalye 
konulmuş, böylelikle hem köy odası hem de 
eğitim salonları olarak hizmet veren tesisler 
haline getirilmiştir. Dönem sonuna kadar 53 
mahallemizin tamamında aynı çalışmalar 
yapılacaktır. 

• İlçe içerisinde cadde aydınlatma, kaldırım 
çalışmaları başlatılmış. Merkezdeki köprü 
genişletme çalışması tamamlanarak güvenli 
trafik akışı sağlanıştır.

• Bizden önceki dönem, ilçe merkezi ve sekiz 
mahalleden çöpler alınıyorken, gerekli araç 
ve ekipman sağlanarak iki buçuk yıldan beri 
53 mahallemizin tamamından düzenli olarak 
çöpler toplanmakta.

• Üç yıllık süre içinde köylerimizde, 90 000 
metrekare kilitli taşı döşenmiş. Dönem so-
nuna kadar her köyümüzde kilit taşı döşen-
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mesi yönünde hedefimiz var.

• Yine ilçemizin kalınmasına önemli katkı sağ-

layacak olan, Küçük Sanayi Sitesi inşaatımız 

deva etmekte, iki ay içinde tamamlamayı he-

deflemekteyiz.

• İlçemiz kalkınması için büyük önem arz eden, 

uzun yıllardan beri yapımı konuşulan Miha-
lıççık-Beyköy-Koyunağılı köyü arasındaki 
ulaşım mesafesini yarı oranda kısaltacak yo-
lun yapımına başlanmıştır. Yılsonuna kadar 
tamamlamayı hedeflemekteyiz.

Bizim Yunus

Yunusemre, mahallemizde türbe ve çevresi için 
birçok proje hazırladık bir bölümünün yapımına 
başladık. Aralıksız olarak bu projelerin tamam-
lanması için çalışmalarımıza deva ediyoruz.
Fiziki yapılar dışında; 
• Kitap
• Dergi
• Şiir albümü
• Kinetik tipografi
• Farklı tarazlarda, farklı dillerde Yunus Emre 

konserleri
• Minyatürlerle, Türkçe, İngilizce, Rusça Men-

kıbeler Kitabı  
• Dünya dillerinde Yunus Emre eserlerinin 

seslendirilmesi gibi birçok çalışma yaptık.
• Şu anda da Yunus Emre’nin daha iyi anlaşıl-

ması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara akta-
rılması için aralıksız olarak çalışmaya devam 
ediyoruz.

Çocuk ve genç dostu yirmi birinci yüzyılın mo-
dern kırsal ilçesi olma yolundaki hedefimiz için 
ilk günkü heyecanımız ile çalışmaya devam 
ediyoruz.
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ESKİŞEHİR 
“DISCOVER 
ESKİŞEHİR” LE 
KEŞFEDİLMEYE 
DAHA DA HAZIR!

UZMAN GÖRÜŞÜ

Arda GENÇ
Eskişehir Ticaret Odası
Genel Sekreter Yardımcısı

Eskişehir’in sağlık 
ve kültür turizmini 
geliştirmek, sağlık turizmi 
kümelenmesi kurulması 
ve şehre yeni yatırımcılar 
çekmek amacıyla 
sürdürülecek proje, bu 
anlamıyla bir “üst ölçekli 
plan” niteliği taşıyor. 

“Discover Eskişehir – Eskişehir’i 
Keşfet” Eskişehir Ticaret Odası’nın 
hayata geçirdiği sembol projelerden 
biri olacak. Projeyle kültür ve sağlık 
turizmi alanlarında Eskişehir’in 
bilinirliği artacak, nitelikli turizm için 
gerekli altyapı hazırlanacak. 

Odaların günümüzde tüm dünyada en önemli 
görevlerinden birinin, ait oldukları kentlerin/
bölgelerin “değerini arttırmak” olduğu su 
götürmez bir gerçek. Elbette bu amaç için 
altyapı yatırımlarından iletişim faaliyetlerine; 
sunulan hizmetlerden, kolaylaştırıcı 
faaliyetlere kadar pek araç kullanılıyor. Bu 
yazıda Eskişehir’in katma değerine doğrudan 
katkı sağlayacak bir çalışmanın detaylarını 
sizlerle paylaşacağız: Discover Eskişehir.

Eskişehir’in sağlık ve kültür turizmini 
geliştirmek, sağlık turizmi kümelenmesi 
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kurulması ve şehre yeni yatırımcılar çekmek 
amacıyla sürdürülecek proje, bu anlamıyla bir 
“üst ölçekli plan” niteliği taşıyor. Kentimizin 
bilinirliğinin yanı sıra, ürettiği katma değere 
odaklanacak Discover Eskişehir – Eskişehir’i 
Keşfet, Eskişehir’in bilinirliğini bir kat daha 
arttıracak. 

Kültür turizmi için “Eskişehir” 
markası

Başrolünde Eskişehir Ticaret Odası üyelerinin 
bulunduğu Discover Eskişehir – Eskişehir’i 
Keşfet kampanyası, başta Belçika ve Hollanda 
olmak üzere belirlenen hedef ülkelerde turizm 
ana başlığında B2B ilişkilerin geliştirilmesini 
ve bir dizi iletişim çalışması yürütülmesini 
kapsıyor. Mart 2022’de Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de yapılan ön lansmanda da 
vurgulandığı gibi, kampanya iki ana sektörü 
yakından ilgilendiriyor. Bunlardan ilki kültür 

Başkan Güler ve beraberindeki heyet, Discover Eskişehir – Eskişehir’i Keşfet kampanyasının ön lansmanını 
31 Mart Perşembe günü TOBB Brüksel Daimi Temsilciğinde gerçekleştirdi.
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turizmi. Hem ülkemizin sahip olduğu 
avantajlar, hem de güncel durumun sağladığı 
koşullarla Discover Eskişehir çok daha fazla 
insana “Eskişehir” markasını ulaştıracak.

Belçika başta olmak üzere Batı Avrupa’nın 
büyük bölümünde hemşerilerimiz ve 
soydaşlarımız ciddi biçimde varlık 
gösteriyorlar. Göç eden ilk kuşak ve göç 
edilen yerde doğmasına karşın ülkemizle 
sosyal bağları hala aktif olan ikinci kuşak için 
ülkemiz zaten önemli destinasyonlar arasında 
bulunuyor. Ancak 3.kuşaktan itibaren ne 
yazık ki bağlar zayıflıyor. Bu nedenle Discover 
Eskişehir – Eskişehir’i Keşfet kampanyası için 
kültür turizminde öncelikli hedef üçüncü 
kuşak hemşerilerimiz. 

Elbette kampanyanın hedef kitlesi bununla 
sınırlı değil. Batı Avrupa’da yaşayan üçüncü 
kuşak soydaşlarımız, yaşadıkları ülkelere 
ciddi şekilde entegre olmuş konumdalar. 
Bu nedenle onların sosyal becerilerinin de 
araç olacağı bir ağızdan ağıza pazarlama 
süreciyle yine ilgili ülkelerdeki beyaz yaka 
profesyoneller Discover Eskişehir – Eskişehir’i 
Keşfet kampanyasının odağında olacak.

Sağlık turizmiyle değer üretmek

Bir diğer ana başlık ise son derece güçlü bir 
altyapıya sahip olduğumuz sağlık turizmi. 
Elbette Eskişehir sağlık turizmi alanında 
hali hazırda yürütülen kurumsal girişimler 
sonucunda bir kapasiteye ulaşmış durumda. 
Discover Eskişehir ETO üyeleri için 
çok daha organize ve düşük maliyetli 
tutundurma çalışmalarının merkezi 
olacak. Sağlık turizmi alanında çalışan 
üyelerimizin doğru muhataplarla bir araya 
gelmesi, yine üyelerimizin doğru etkinliklerde 
markalarını doğru konumlandırabilmeleri 
ve nihayetinde değer temelli pazarlama 
yoluyla rekabet etmelerinin sağlanması bu 
çalışma başlığının temel amaçları olarak öne 
çıkıyor. 

Destekler Eskişehir’le buluşturulacak

Şüphesiz ki bugün ticarette değer temelli 
pazarlama son derece önemli bir unsur. 
Ancak fiyat ya da ürün farklılaştırmadan çok 
katma değer yaratarak rekabet etmek birçok 
zorluğu da beraberinde getiriyor. Her şeyden 
önce bu yöntemin verimli sonuçlarından 
faydalanabilmek için rakiplere göre 

ETO Yönetimi Belçika’nın Gent şehrinde Discover Eskişehir – Eskişehir’i Keşfet kampanyası kapsamında iş 
insanlarıyla bir araya geldi. 



83ETO DERGİ

sürdürülebilir biçimde değer üretmek son 
derece önemli. Özellikle hizmet sektöründe 
sürdürülebilir değer üretmenin zorluklarını göz 
önüne aldığımızda, hedefin birçok ETO üyesi 
için son derce zorlu koşullara sahip olacağını 
söylemek yanlış olmaz. Bu koşullarda 
ayaklarımızın yere sağlam basmasının en 
önemli koşullarından biri de şüphesiz kamu 
desteklerinden faydalanabilmek.

Sağlık turizmi, bugün kamu tarafından en 
fazla desteklenen alanlardan biri konumunda 
bulunuyor. Sağlık sektöründe küresel 
rekabette sahip olduğumuz altyapı ve tecrübe, 
kamu destekleriyle bir araya geldiğinde ciddi 
bir küresel rekabet avantajı sağlıyor. Bu 
nedenle Eskişehir Ticaret Odası da, özellikle 
sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren 
ve kamu tarafından belirlenen koşullara 
haiz üyelerimizin kamu desteklerinden 
faydalanmasını sağlamayı hedefliyor.

Eskişehir’in geleceğinde ETO’nun 
izlerinden biri olacak

Tüm bu çalışmalar şüphesiz kentimizin 
potansiyelini doğru değerlendirme hedefi 
kapsamında planlanıyor. Yazının başında 
da belirttiğimiz üzere bu kampanyanın 
başrolünde Eskişehir Ticaret Odası üyeleri 
var ve Discover Eskişehir – Eskişehir’i Keşfet 

kampanyasının Eskişehir’in geleceğine iz 
bırakacak önemli yatırımlardan biri olması 
planlanıyor. 

Kentimizin sahip olduğu enerjiden hep birlikte 
çok daha verimli faydalanmak dileğiyle... 
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

ETO AVANTAJ
BAŞLIYOR

Eskişehir Ticaret Odası üyele-
rinin indirim ve fırsatlara ulaşabi-
lecekleri mobil uygulama ETO Avan-
taj’da hazırlıklar tamamlandı. Eylül ayında 
tanıtımının yapılması planlanan ve ETO tara-
fından geliştirilen uygulama sayesinde üyeler 
pek çok sektörde avantajlı fiyatlarla alışveriş 
yapabilecekler. Üyeler bu sayede akaryakıt, 
konaklama, sağlık, kafe, restoran sektörleri 
başta olmak avantaj uygulamasına dahil olan 
işyerlerinde sunulan indirimlerden faydalana-
bilecek. İndirimlerden faydalanabilmek için de 
uygulamayı cep telefonuna indirilip üye akti-
vasyonunun gerçekleştirilmesi yeterli olacak

“ETO Kart” adı altında fiziksel bir sadakat kartı 
olarak yola çıkılan proje teknolojik gelişmele-
rin ve üyelerin beklentisi doğrultusunda mobil 
uygulamaya evrilerek hayata geçecek. ETO 
Avantaj üzerinden üyelere indirim sunmak is-
teyen işletmelere verilen sabit bir QR kodun 
mobil uygulama üzerinden okutulmasıyla indi-
rimlerden faydalanabilecek olan ETO üyeleri, 
aynı zamanda uygulama aracılığıyla eğitimleri 
online olarak izlenebilecek, fuarlara başvuru 
yapılabilecek ve daha bir çok işlemi online ola-
rak gerçekleştirebilecek.

ETO üyelerine indirimli fiyatlar

ETO Avantaj ile üyelere özel hastanelerde 
%15, araç kiralamada %35, restoranlarda %10, 
eğitim kurumlarında %25, konaklamada %10, 
akaryakıtta %3’e varan indirimler sunulacak. 
Uygulama sayesinde tüm ETO üyeleri söz ko-
nusu indirimlerden faydalanabilecek ayrıca is-
teyen üyeler bu portala dahil olarak indirimli 
fiyatlar uygulayabilecek.

“ETO Kart” adı altında 
fiziksel bir sadakat kartı 
olarak yola çıkılan proje 
teknolojik gelişmelerin 
ve üyelerin beklentisi 
doğrultusunda mobil 
uygulamaya evrilerek 
hayata geçecek.

ETO Avantaj Üyelerin beklentileriyle 
hazırlandı

ETO Avantaj uygulaması, Eskişehir Ticaret 
Odası Başkanı Metin Güler’in talebiyle hazır-
landı. Uygulama için 800’den fazla üye ile yapı-
lan ankette en çok harcama yapılan ve indirim 
beklenen sektörler soruldu. Üyelerden gelen 
talepler doğrultusunda öncelikli olarak en çok 
harcama yapılan sektörler olan akaryakıt, ko-
naklama, sağlık, eğitim, kafe, restoranlarda 
indirim uygulanması amaçlandı. 



ETO DERGİ 85



86 ETO DERGİ

VEHBİ KOÇ KÜLTÜR MERKEZİ 
YİNE EĞLENCENİN VE SANATIN 

BULUŞMA NOKTASI OLDU
Vehbi Koç Kongre Merkezi, bahar döneminde düzenlediği etkinlikler ve gösteril-
erle Eskişehir’in kültür sanat hayatına renk kattı. Vehbi Koç Kongre Merkezi ba-
har döneminde usta oyunculara, herkesin ilgiyle takip ettiği komedyenlere, dans 
gösterilerine ev sahipliği yaptı. Bahar döneminde gerçekleştirilen etkinlikleri Es-

kişehir’in yanı sıra çevre illerden gelen sanat severler de takip etti.  

KÜLTÜR-SANAT
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Baba Sahne iki oyunla EFKM’ye konuk oldu

Son kavuklu, usta oyuncu Oyuncu Şevket Ço-
ruh’un kurduğu Baba Sahne sanatseverlerle 
Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde buluştu. İlk 
olarak Ömür Arpacı, Mert Asutay, Nergis Ço-
rakçı, Seçkin Özdemir, Rüya Demirbulut, Şev-
ket Çoruh ve Ozan Güven’in rol aldığı “Taxim” 
isimli tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluşan Baba 
Sahne, ardından Usta oyuncular Şevket Çoruh 
ve Günay Karacaoğlu’nun rol aldığı iki perde-
lik tiyatro oyunu Bir Baba Hamlet ile Vehbi Koç 
Kongre Merkezi’ne konuk oldu. 

  Ediz Hun Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde

Yeşilçam’ın unutulmaz ve usta oyuncusu Ediz 
Hun’u ilk kez tiyatro sahnesiyle buluşturan "On 
Kişiydiler” isimli tiyatro oyunu Vehbi Koç Kong-
re Merkezi’ne konuk oldu. Agatha Christie’nin 
ölümsüz eseri olan  "On Kişiydiler” isimli tiyat-
ro oyununda Oya İnci, Ali İl, Pelin Turancı, Fatih 
Gülnar, Hakan Akın, Özdemir Çiftçioğlu, Cen-
giz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş usta 
Oyuncu Ediz Hun ile aynı sahneyi paylaştı. 
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Yasemin Yalçın tiyatrosu hayranlarıyla buluştu

Yasemin Yalçın Tiyatrosu hayranlarıyla Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde buluştu. Bir döneme dam-
gasını vuran ve skeçleriyle herkesi ekran karşısında toplayan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey “Em-
lakçıyı beklerken” isimli tiyatro oyunlarıyla Eskişehir’e konuk oldu.  Usta oyuncular Ziya Kürküt 
ve Funda Oskay’ın da sahne aldığı ve iki perdelik komedi oyunu “Emlakçıyı beklerken” izleyicilerin 
beğenisini topladı.

  Üç komedyen Meksika Açmazı’nda

Son yılların en çok beğenilen komedyenleri 
arasında yer alan Mesut Süre, Anlatanadam 
ve Fazlı Polat “Meksika Açmazı” isimli canlı 
performans ile Vehbi Koç Kongre Merkezi’ne 
konuk oldu. Meksika Açmazı’nı "Spotify, Karna-
val.com, iTunes gibi podcast platformlarından 
dinleyerek takip edenler bu kez Mesut Süre’yi, 
Anlatanadam’ı ve Fazlı Polat’ı canlı olarak izle-
me fırsatı buldular. 

Baturay Özdemir’den stand up gösterisi

Çok sayıda televizyon ve sinema projesinin ya-
ratıcı ekibinde yer alan ve yeni nesil komedyen-
lerden biri olarak gösterilen Baturay Özdemir 
stand-up gösterisiyle Eskişehirli hayranlarıyla 
bir araya geldi. “Hem de Nasıl” isimli gösteri-
siyle Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde hayran-
larıyla buluşan Baturay Özdemir, izleyicilere 
kahkaha dolu anlar yaşattı.
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ETOSANAT GALERİSİ 
YENİDEN SANATSEVERLERE 
KAPILARINI ARALADI
ETOSANAT Galerisi düzenlediği pandemi se-
bebiyle ara verdiği sergilere Dilek Çelik’in “Dil-
şadi” isimli sergisiyle yeniden başladı. İki yılın 
ardından düzenlenen serginin açılış törenine 
Belçika Federal Milletvekili Veli Yüksel, ETO 
Başkanı Metin Güler, Meclis Başkanı Halil İb-
rahim Ara, Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Fikret Çelik ve çok sayıda sanatsever katıldı. 

Serginin açılışında konuşan ETO Başkanı Me-
tin Güler, uzun bir aradan sonra ETOSANAT 
Galerisi’nde sanatseverlerle bir araya geldik-
lerini belirterek, Dilek Çelik’in eserlerini konuk 
etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Açılış 
töreninde konuşan Dilek Çelik ise ebru sanatı-
nı öğrenmesinde pay sahibi olan hocalarına ve 
ailesine teşekkür etti.
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“Müzede Öğreniyorum” etkinliği ile Eskişehir 
Ticaret ve Sanayi Müzesi’ne (ETOMÜZE) konuk 
olan öğrenciler gün boyu hem eğleniyor hem 
de öğreniyor.  Halil Yasin İlkokulu 1/D sınıfı öğ-
rencileri “Müzede Öğreniyorum” etkinliği kap-
samında ETOMÜZE’yi ziyaret etti. Gün boyu 
süren ziyarette öğrenciler hem müfredattaki 
derslerini yaptılar hem de uzmanlar eşliğinde 
müzeyi gezerek arkeolojinin ne olduğunu, mü-
zeciliğin önemini ve kurallarını öğrendiler. Mi-
nikler ayrıca afişi ve müzelerin önemini anlatan 
pankart tasarladılar. “Müzede öğreniyorum” 
etkinliğiyle hakkında bilgi veren ETOMÜZE So-
rumlusu Hakan Kuru, geleceğin büyükleri olan 
çocuklara ETOMÜZE atmosferinde müze sev-
gisini ve bilincini aşılamaya çalıştıklarını, ETO-
MÜZE’ye konuk olmak isteyen okulların (0222) 
231 55 00 numaralı telefon ile randevu oluştu-
rabileceklerini söyledi.

ETO MÜZE 
HEM EĞLENDİRİYOR HEM 

ÖĞRETİYOR 
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