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2018 YILI FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
- 2018 YILI ÖZET FAALİYET RAPORU –
Oda olarak her yıl olduğu gibi 2018 yılında da üyelerimiz, Türkiye ve dünya
gündeminde meydana gelen çeşitli ekonomik ve bilimsel konularda
yaşanan değişiklikler ve yenilikler hakkında projeler, toplantılar, seminerler
ve konferanslar ile bilgilendirilmeye devam edilmiştir. Yayın organlarımız,
internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ESO Haber ve ESO Portal
kanalıyla gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetlerimiz hakkında üyelerimiz
haberdar edilmiştir. Önemli proje ve organizasyonlar gerçekleştiren
Odamızın 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin özet açıklamalar aşağıda
sunulmuştur.
1) Odamız tarafından Haziran – Kasım 2018 dönemlerinde toplam
üyelerimizin %90’ı yüz yüze ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerde firmalarımızın
önemli sorun, ihtiyaç ve talepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. “Eskişehir
Sanayisi 2023 Vizyon Programı, Sorunlar / Çözümler / Projeksiyon” başlıklı
raporumuzun temelini de oluşturan üye ziyaretleri neticesinde, 2019 yılına
ilişkin fuar, eğitim, proje ve faaliyetler de şekillendirilmiştir.
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2) Odamız tarafından bir Mesleki Eğitim Merkezi kurulması amacıyla
BEBKA’nın Güdümlü Proje Programına proje dosyası hazırlanmış ve
sunulmuştur. Projenin kabul edilmesi durumunda 2019 yılı içerisinde
Merkezin kurulumuna başlanması hedeflenmektedir. Ağırlıklı olarak metal
ve plastik işleme alanlarında mesleki eğitim ve belgelendirme hizmetleri
sunacak olan Merkezin proje bütçesi 9.390.000 TL’dir. Eskişehir Sanayi
Odası Mesleki Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol
kapsamında Turgut Reis Meslek Lisesi kampüsü içerisinde yer alacaktır.
3) Üyelerimizin ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla tasarlanan
URGE Projelerinin ilki Yapı Malzemeleri sektöründe hazırlanmış ve proje
Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. İhracata yönelik eğitim,
danışmanlık, pazar araştırması, ticaret ve alım heyetlerinin uygulanacağı
proje 3 yıl sürecektir. URGE Projelerine 2019 yılında beyaz eşya yan sanayi,
makine imalat ve gıda imalat sektörlerinde devam edilmesi
planlanmaktadır.
4) Odamız tarafından Avrupa Birliği’nin “Türk-Avrupa Oda İşbirliği
Programı”na havacılık ve raylı sistemler sektörlerinde ihracat ve
kümelenme kabiliyetlerinin artırılması temalı proje sunulmuştur. Odamızın
koordinatör, Barcelona Ticaret Odası, Lyon Ticaret Odası ve Sivas TSO’nun
da ortak olarak yer aldığı proje değerlendirme aşamalarını başarıyla
geçmiş ve sözleşme için davet edilmiştir. Projenin toplam bütçesi yaklaşık
1 Milyon TL’dir.
5) Odamız tarafından BEBKA’ya sunulan Teknik Destek Projesi kabul edilmiş
ve proje kapsamında AS 9100 – Havacılık, IRIS – Raylı Sistemler, IATF –
Otomotiv, FSSC – Gıda İmalat ve İş Sağlığı Güvenliği alanlarında eğitim ve
iş denetçi belgelendirme hizmetleri sunulmuştur. Ücretsiz olarak yapılan
faaliyetlere firmalarımızdan 200’ün üstünde kişi katılım sağlamıştır. Ayrıca
eğitimler sonrasında ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 8 firmamızda
Mevcut Durum Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir.

6) Odamız tarafından yapılan tüm meslek gruplarını içerecek şekilde
yapılan ESO Meslek Komiteleri Fuarlarına 260 firmamız stantla katılım
sağlamıştır. Fuarları toplamda yaklaşık 4.000 kişi ziyaret etmiştir. Fuarların
sonuncusu Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası kapsamında Yerli ve Milli
Üretime Destek Fuarı ile gerçekleştirilmiştir.
7) Odamız 2018 yılında 10 adet uluslararası fuar ve B2B programına
katılmış, fuarlarda açılan ESO stantlarıyla Eskişehir sanayisi tanıtılmış ve
yapılan ikili iş görüşmeleriyle toplanan talepler üyelerimize duyurulmuştur.
8) Odamızın ortağı olduğu ve AB - Ufuk 2020 programı kapsamında
yürütülen “ShareBox” projesi kapsamında endüstriyel simbiyoz alanında
hazırlanan yazılım programı ve buna ilişkin veri tabanı çalışmalarına
devam edilmiştir. Odamız, Avrupa Birliği tarafından şimdiye kadar
yürütülen çerçeve programları içinde, çevre alanında gerçekleştirilen bir
projeye katılma başarısı gösteren ilk Türk kuruluşudur.
9) Eskişehir Sanayi Odası ortaklığında, ATAP A.Ş. yürütücülüğünde
Rekabetçi Sektörler Programı altında hazırlanan ve 3.2 Milyon Avro bütçeye
sahip “Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Projesi” kabul edilmiştir. Detayları
kamuoyu ile paylaşılan projeye 2019 yılında başlanması hedeflenmektedir.
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10) Odamız tarafından firmalarımızın ihracat kabiliyetlerinin artırılması ve
daha önce hiç ihracat yapmamış üyelerimizin bu alanda desteklenmesi
amacıyla uygulanan “İhracat Yapıyorum” başlıklı proje 2018 yılında da
tekrarlanmıştır. Proje kapsamında 25 firmaya 2 günlük ücretsiz Uygulamalı
Dış Ticaret Eğitimi verilmiştir. Eğitime katılan firmalar arasından seçilen 4
firmaya ise, her birine en az 30 saat olmak üzere “Yerinde İhracat Koçluğu”
desteği sağlanmıştır. “İhracat Yapıyorum” programının önümüzdeki
senelerde de devam ettirilmesi planlanmaktadır.
11) TOBB, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve
Kredi Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve
Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında KOBİ’lere özel tasarlanan “Nefes
Kredisi” uygulaması 2018 yılında Odamız tarafından iki dönem organize
edilmiş ve krediden üye firmalarımız faydalandırılmıştır. TOBB ve Odamızın
katkılarıyla yaklaşık 78.2 Milyon TL tutarında kredi hacmi oluşturulmuş ve
31/12/2018 tarihi itibariyle yaklaşık 50.1 Milyon TL’lik kısmı
kullandırılmıştır. Nefes Kredisinden 269 üye firmamız faydalanmıştır.
12) 2018 yılında Odamızı 7 farklı yabancı heyet ziyaret etmiştir. Bunlar;
Afrika kıtasından 26 farklı ülkenin temsilcileri, Almanya - Kuzey RenVestfalya Eyaleti, Fransız Havacılık Heyeti, Romanya, Slovenya ve Sudan
heyetleridir. Heyet programları kapsamında ikili iş görüşmeleri de organize
edilmiştir.
13) Odamız 2018 yılında üyelerimizin yeni pazarlara ve özellikle ihracat
olanaklarına ulaşımını sağlamak amacıyla “Tedarikçi Günleri” etkinliklerini
başlatmıştır. Bu kapsamda İngiliz King Fisher ve Avusturalyalı Bunnings
firmalarıyla tedarikçi günleri organize edilerek üyelerimizle görüşmeleri
sağlanmıştır. Toplantılara 50’nin üzerinde üye firmamız katılmıştır. 2019
yılında bu etkinliğin artarak devam etmesi planlanmaktadır.

14) 2018 yılında 3 adet “Genişletilmiş Meslek
gerçekleştirilmiştir. Toplantılar yoğun ilgi görmüştür.

Komitesi”

toplantısı

15) Odamızın sahip olduğu “ISO 10002 Üye Memnuniyet Yönetim Sistemi”,
“ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” ve “TOBB-Oda Akreditasyon Sistemi”
kapsamında tetkikler başarıyla tamamlanmıştır. Odamız 2018 yılında
TOBB-Oda Akreditasyon Sisteminde “A” sınıf olmaya hak kazanmıştır.
TOBB’a bağlı 365 Oda içerisinde “A” sınıf kategorisinde yer alan 45 Oda
bulunmaktadır.
16) 2018 yılında Odamız toplamda 34 eğitim ve seminer gerçekleştirmiştir.
Gerçekleştirilen eğitim ve seminerlere 1184 kişi katılım sağlamıştır.
17) İŞKUR ve Odamız işbirliğinde gerçekleştirilen MEGİP Projesi kapsamında
CNC Operatörlüğü ve Çelik Kaynakçı alanında istihdam garantili mesleki
eğitim programları başlatılmıştır. MEGİP Projesine 2019 yılında da devam
edilecektir.
18) ESO ve ABİGEM işbirliğinde 19 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
düzenlenmiştir. Toplamda 160 saatlik eğitimi tamamlayan 437 kişi sertifika
almıştır.
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19) Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversite ile birlikte Proje
Fuarı etkinliklerine devam edilmiştir.
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20) Odamız ve “Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM)”
organizasyonunda 15 alanda 34 adet mesleki yeterlilik sınavı yapılmıştır.
Bu sınavlara 294 kişi katılmış ve 275 kişi belgelendirilmiştir.
21) Odamızın öncülüğünde ve sektörde faaliyet gösteren firmalarla birlikte
yapılan toplantı ve ön çalışmalar neticesinde Eskişehir Mobilya
Kümelenmesinin dernek statüsünde kurulması sağlanmıştır. Kümelenme
çalışmalarına 2019 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.
22) Odamız tarafından düzenli olarak yayımlanmak üzere Uluslararası
İşbirliği Teklifleri Bülteni tasarlanmış ve üyelerimize duyurulmaya
başlanmıştır. Bültende yer alan bilgiler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Avrupa İşletmeler Ağı'na
ulaşan işbirliği teklifleri ve Odamızın katıldığı B2B görüşmelerde elde
edilen taleplerden derlenmektedir.
23) Odamız tarafından 2018 yılında toplamda 1700 adet Belge ve Rapor
verilmiştir. 7143 adet Dolaşım Belgesi Onayı yapılmıştır.
24) 2018 yılında 5 firmaya Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yıl
içerisinde 3 adet Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatma işlemi, 4 adet Yatırım
Teşvik Belgesi Kapatma Ekspertizi ve Tamamlama Vize işlemi, 8 adet farklı
firmaya Yatırım Teşvik revize işlemi yapılmıştır.
25) 2018 yılında Üye Memnuniyet Oranı % 90,2 olarak gerçekleşmiştir.
26) 08/01/2019 tarihi itibariyle Odamıza kayıtlı üye sayısı 698 olup, geride
bıraktığımız dönemde 116 üyemizin kaydı silinmiştir.

27) 2018 yılında Eskişehir Sanayi Odası: Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon
belgesini kamuoyu ile paylaşmıştır. Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon
Programı Sorunlar/Çözümler/Projeksiyon başlıklı rapor Eskişehir sanayisinin
içerisinde bulunduğu durumu, sanayinin gelişmesi için yapılması
gerekenleri ve sanayicilerin beklentilerini içermektedir.
28) 2018 yılında Eskişehir Sanayi Odası, 50’nci kuruluş yıl dönümü görkemli
bir tören ve yoğun katılımla kutlanmıştır. Üst düzey katılımla gerçekleşen
etkinliğin açılışını Eskişehir Valisi Sayın Özdemir Çakacak, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve ESO Başkanı Sayın
Celalettin Kesikbaş yapmıştır. Düzenlenen gecede 25 yıl ve üstü Eskişehir
sanayisinde üretim yapan firma sahiplerine, ESO Meclisinde görev almış
sanayicilere ve genç girişimcilere özel bir ödül töreni düzenlenmiştir.
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29) Eskişehir Sanayi Odasının 50. Kuruluş yıldönümü çerçevesinde ESO
Basketbol Turnuvası düzenlemiştir. ESO üyesi firmaların birbirleriyle olan
iletişimlerinin artması ve şehir-sanayi yakınlaşmasının sağlanması
hedefiyle düzenlenen turnuvaya çok sayıda sanayici ve sanayide çalışanlar
katılmıştır. Eskişehir Sanayi Odası’nın 50. Kuruluş Yılı kapsamında endüstri,
eğitim, kültür, sanat ve spor gibi farklı alanlarda birçok etkinlik hayata
geçirilmiştir.

