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Eskişehir Sanayi Odası’nın vizyonu, Eskişehir sanayisinin katma değeri yüksek ürünler
üretmesini sağlayarak ihracat ve ihracatçı firma sayısını artırmak, sanayinin ihtiyacı olan
nitelikli işgücünü temin edecek çalışmalar yapmak, Ar-Ge faaliyetlerine önem veren
inovasyona dayalı bir il sanayisinin oluşmasını sağlamaktır. Ayrıca Eskişehir’in ekonomik
potansiyelinin belirlenmesi, mevcut durumun ortaya konması ve ihtiyaçların tespit edilmesi de
bu vizyonun sürdürülebilirliği için son derece önemli olarak değerlendirilmektedir.
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Bu anlayışla hareket eden Odamız, yaptığı bir dizi çalışma ile Eskişehir sanayisinin ve ESO
üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini belirlemiştir.

rS

an

ay

Sorunlarının en doğru şekilde tespit edilmesi ve bu doğrultuda çözümler geliştirilmesi
amacıyla Haziran 2018 tarihinden itibaren mevcut üyelerimizin neredeyse tamamı Odamız
tarafından birebir ziyaret edilmiş, yüz yüze görüşmelerle ihtiyaçlara yönelik projeler
tanımlanmıştır. Bu kapsamda ayrıca ilgili Bakanlıklar, TOBB, Valilik, Belediyeler, BEBKA,
KOSGEB, İŞKUR, üniversiteler, diğer kamu kurumları ve ilgili tüm STK’lar ile karşılıklı
görüş alışverişleri yapılarak işbirlikleri geliştirilmektedir.
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Gerçekleştirdiğimiz üye ziyaretleri ve resmi kurumlarla yaptığımız kapsamlı toplantılar
neticesinde üretici firmalarımızın sorunlarına ve yine onlar tarafından üretilen çözüm
önerilerine ilişkin hazırladığımız rapor aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Es
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Eskişehir Sanayi Odası, sanayinin ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi konusundaki
çalışmalarına sizlerin de destekleriyle devam edecektir.
A. GENEL EKONOMİK SORUNLAR ve FİNANSMANA ERİŞİM
1. Gerek Türkiye’de gerekse Eskişehir’de havacılık, raylı sistemler, makine-metal, turizm,
madencilik ve animasyon sektörlerinde yatırım ve işletme maliyetleri yüksektir. Bu
maliyetleri düşüren ülkelerin rekabet gücünü arttırdığı görülmektedir.
2. Para, kredi ve fon kaynaklarına erişimde sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle finansmana
erişim ve yatırımlara yönelik sermaye girdilerindeki kaynak yetersizliği sanayicileri zorlayan
bir unsurdur.
3. KDV alacaklarında tahsilat sürelerinin uzunluğu, bazı alacakların tahsilinde yaşanan
gecikmeler, alacak prosedürlerindeki bilgi eksikliği ve bürokratik işlemlerin fazlalığı
sanayicileri zorlamaktadır.
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4. Üretimde ithalatın yüksek olması durumu ve dışa bağımlılık tamamen ortadan
kaldırılamasa da mümkün olduğunca azaltılacak tedbirler alınmalıdır.
5. Dövizdeki şoklar, ekonomideki kırılgan yapı, üretimdeki girdi maliyetlerindeki yükseliş,
yatırım ertelemeler ve bu durumlardan dolayı oluşan istihdamdaki azalma minimize
edilmelidir.
6. Ülkenin ve dünyanın ekonomik ve konjonktürel durumunda yaşanan değişiklikler,
Eskişehir’de bulunan işletmelerin de mali yapılarını ve finansmana erişim olanaklarını
olumsuz yönde etkilemektedir.
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7. Üretici firmaların devletin ilgili destek ve teşviklerine erişimleri konusunda çeşitli sorunlar
yaşanmaktadır. Yapılan görüşmelerde Eskişehir’in özellikle sosyo-kültürel gelişmişliği
nedeniyle 1. bölgede yer almasının, işletmelerin yatırım teşvik sisteminden etkin bir şekilde
faydalanılmasını engellediği ifade edilmiştir. Ayrıca görüşmelerde destek ve teşviklerde
bürokratik prosedürlerin fazlalığı, destek ödeme sürelerinin çok uzun olması ve destekler ile
ilgili bilgi eksikliği sorunları da ortaya çıkmıştır.

şe

hi

rS

an

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Devlet bankaları başta olmak üzere, KOSGEB gibi kurumların da içerisinde olduğu bir
sistem kurularak yatırım yapan üretici firmalar için çok düşük faizli ya da faizsiz kredi ve
işletme sermayesi destekleri sağlanmalıdır. Özellikle yerli ve milli üretim için çalışmalar
yapan, markalaşma için çaba harcayan, ar-ge, inovasyon, patent gibi alanlarda yatırım
yapan/ yapmak isteyen firmalara finansal destek sağlanması ve devlet işlemlerinde kolaylıklar
oluşturulması önerilmektedir.
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2. Teminat mektuplarında giderlerin azaltılması ve işletmelerdeki makinaların gayrimenkul
ipoteği yerine teminat olarak kabul edilmesi önerilmektedir.
3. Hükümetin reformist ve üreticiden yana tavrı sürdürülebilir olmalıdır. Özellikle mali
disiplin bozulmamalıdır. Kur için mutlaka riskleri önleyecek, dalgalanmalardan koruyacak
sistem sanayicilerle ve bankalarla oluşturulmalıdır. İhracat odaklı destekler sadece maddi
olarak değil eğitim ve danışmalık yoluyla da hayata geçirilmelidir. Bu süreçte ilave istidam
teşviklerinin değerlendirmeye alınması önerilmektedir.
4. Sanayicilerin devletten alacağı KDV iadelerinin bankalar tarafından teminat olarak kabul
edilebilmesi ile ilgili düzenleme yapılması, inşaat sektöründe tamamlanmış ve kullanma izni
alınmış olan tüm binaların KDV iadelerinin ödenmesi önerilmektedir.
5. Girişim sermayesi fonlarının çeşitlendirilmesi girişimcilerin finansman alternatiflerini
arttıracaktır. Bu alanda ilgili kuruluşların yeni girişimcilik fon mekanizmaları geliştirmesi
önerilmektedir.
6. KOBİ’lere faizsiz işletme sermayesi desteğinde bulunulması önerilmektedir.
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7. Yatırım ve altyapı alanında ulusal ve uluslararası teşviklerden ve melek yatırımcı
fonlarından faydalanılması konusunda işletmelerin bilgilendirilmesi, teşvik edilmesi ve
yatırımcı ağının oluşturulması önerilmektedir.
8. Sanayi yatırımlarında inşaat-bina yatırımları önemli bir kaynak kullanımı gerektirmektedir.
Sanayicilerin önemli bir kısmı finansman kaynaklarını toprağa ve binaya harcamakta, makina,
ekipman ve işletme sermayesi için kaynakları daralmaktadır. TOKİ, Emlakbank gibi
kurumların fabrika binaları üreterek uzun süreli kiralama yöntemi ile sanayicilere tahsisi
önerilmektedir.

da

sı

9. Yatırım yapan firmalara özel, düşük faizli ve uygun ödeme koşularına sahip kredilerin
hazırlanması, yatırım bankacılığının tekrar işlevsel hale getirilmesi, yatırım bankacılığı ile
bireysel bankacılığın net olarak ayrılması önerilmektedir.

ay
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10. Kredi Garanti Fonu’nun revize edilerek sanayiciye daha fazla hizmet eder bir yapıya
kavuşturulması önerilmektedir.

an

11. Türk Eximbank gibi finansman kuruluşlarının sağladığı kredi kaynaklarının artırılması ve
teminat mektubu giderlerinin azaltılmasına yönelik desteklerin sağlanması önerilmektedir.
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12. Bankaların yüksek faizli uygulamalarının ve kredi geri çağırmalarının haklı gerekçelerine
ilişkin Bakanlık tarafından denetim uygulanması önerilmektedir.
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13. Yatırımcı ile finansmanı sağlayacak kurum/kişi arasında bir aracının olması ve aracının
yatırımın uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmasını yaparak yatırım raporu hazırlaması,
raporun finansmanını sağlayacak kuruma iletilmesi önerilmektedir. Bu konuda yurt dışında
başarıyla uygulanan Basel normlarının Türkiye’de işlevsel hale getirilmesi tavsiye
edilmektedir.
14. KOSGEB desteklerinde dövizden kaynaklı tutar değişikliklerinin önüne geçilmesi, destek
yelpazesinin arttırılması, çeşitlendirilmesi; bununla beraber işlevselliği ve hizmet
kategorilerinin arttırılması, bütçelerin yükseltilerek proje odaklı desteklere ağırlık verilmesi
önerilmektedir.
15. İşletmelerde finansal okur yazarlığın arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, işletme
ve yönetim fonksiyonlarının çağdaş yöntemlere açılması, büyüme/gelişme aşamalarında iş
planı bilgisi ve alışkanlığı elde edilmesi konusunda işletmelere gereken desteğin verilmesi
öngörülmektedir. Odamız da 2019 yıllık faaliyetleri içerisinde bu alanda çalışmalar
yürütecektir.
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16. Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından bölgenin ihtiyaç duyulan yatırım kaynaklarını daha
etkin ve verimli kullanımı açısından “Eskişehir Melek Yatırımcılık” ağının kurularak
güçlendirilmesi önerilmektedir.
17. Finansal nakit akışı problemi yaşayan firmaların bilanço, proje ve üretim incelemelerinin
yapılmasına müteakip, borçlarının uzun vadeli olarak tekrardan yapılandırılması, kredi
maliyetlerinin düşürülmesi önerilmektedir.
18. Organize sanayi bölgelerinde elektrik-doğalgaz kullanan firmaların borçlarının
yapılandırılması önerilmektedir.

da
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19. Yabancı yatırımcıların yatırımlara devam etmeleri açısından, olağanüstü dönemlerde özel
yatırım teşvik paketlerinin oluşturulması önerilmektedir.
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20. Reformların ve devlet bütçesinin mali disiplinden taviz verilmeden devam etmesi için
gösterilen kararlılığın sürdürülmesi tavsiye edilmektedir.
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B. İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN SORUNLAR
1. Bu başlık altında tespit edilen sorunların hemen hemen hepsi mesleki eğitim eksikliği, ara
elaman bulma-oluşturma sıkıntısı, meslek liseleri ya da meslek yüksekokullarındaki teknik
altyapı ve eğitimlerin yetersiz olduğu üzerine ifade edilmiştir. Özetle sanayicilerimiz başta
olmak üzere tüm sektörler mesleki eğitim alanında reform yapılması gerekliliğin altını
çizmektedirler.
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2. Sanayide yapılan bire bir görüşmelerde, ilde okuyan meslek lisesi veya teknik lise
öğrencilerinin sanayide çalışma eğiliminde olmadıkları, öğrencilerin ya üniversiteyi
hedefledikleri ya da hizmet sektöründe çalışmayı tercih ettikleri ifade edilmiştir. Bu
görüşmelerde; üniversitelerin, meslek ve teknik liselerin ders programlarının sanayinin
ihtiyaçlarına göre oluşturulmadığı, öğrenci ve gençlerin meslek edinme bilinçlerinin zayıf
olduğu ve dolayısıyla ilde ’mesleksizlik sorunu’ doğduğu görüşü ileri sürülmüştür.
3. Nitelikli işgücü eksikliğinin bölgeye olan en büyük etkileri; işletmelerin verimliliğini ve
maliyetlerini olumsuz etkilemesi, niteliksiz işgücünün nitelikli hale getirilebilmesinin zaman
kaybına yol açması ve işletmeler arası işgücü rekabetine neden olarak söz konusu sektörlerin
kapasite ve büyüme potansiyeline zarar vermesidir.
4. Üretici firmalar tarafından belirtilen bir diğer dikkat çekici nokta da mevcut çalışanların
günün şartları ve gelişmelere yönelik sürekli eğitim taleplerinin karşılanmasıdır. Firmalarda
yeterli sayıda ar-ge personelinin olmaması, özellikle mavi yaka olarak çalışan personelin
niteliklerini yükseltmeye yönelik mesleki eğitimlere olan ihtiyaç ifade edilmektedir.
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Sanayi sektöründen hizmet sektörüne yoğun bir işgücü kayması yaşanmaktadır. Halen işsiz
olan işgücünün ise niteliğinin arttırılması giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle köklü bir eğitim
reformu yapılması, yeni yetişen gençlerin erken yaşta yeteneklerine göre meslek okullarına
yönlendirilmesi, meslek okullarının her açıdan çok cazip hale getirilmesi, bu okullardan
mezun kişilerin herhangi bir işyerinde kendi mesleğinde tekrar eğitim almasına gerek
kalmadan çalışabilir donanımda yetiştirilmesi önerilmektedir.

sı

2. Yapılacak eğitim reformuyla gençlere hedefin sadece üniversite okumak olmadığı
gösterilmelidir. Mesleki eğitimin her yönüyle desteklenmesi, kurum ve kuruluşlarca verilecek
mesleki eğitimlere finansal veya vergisel avantajlar tanınması önerilmektedir.
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3. Bu finansal ve vergisel avantajların başında sanayide çalışacaklara pozitif bir ayrıcalık
uygulanması talebi sanayicilerden alınmıştır. Bunlara örnek olarak; inovasyon gerekliliği olan
alanlarda çalışanlar için özel asgari ücret uygulanması, vergi diliminin kaldırılması, bedelli
askerlik masraflarının karşılanması ya da sanayide en az 5 yıl çalışma koşuluyla askerliğin
tecil edilmesi, sanayide çalışan işgücü için asgari ücretin en az yüzde 25 daha fazla olması
ve bunun devlet tarafından karşılanması, mesleki derslerin uygun olanlarının firmalarda
yapılması, mühendislik fakültelerindeki öğrencilerin en azından son sınıfta tamamen
firmalarda eğitim almalarının sağlanması, branşlaşmanın Almanya’da olduğu gibi ortaokul
seviyesinden başlatılması, meslek yüksekokulları ve meslek liseleri yönetiminde sanayicilerin
bulunması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat oluşturma çalışmalarında sanayicilere aktif
görevler verilmesi önerilmektedir.
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4. Eskişehir özelinde, Eskişehir Sanayi Odası koordinatörlüğünde çeşitli destek
mekanizmalarından faydalanarak bir Mesleki Eğitim Merkezi’nin hayata geçirilmesi
öngörülmektedir. Özellikle metal ve plastik işleme alanlarında Eskişehir sanayisine nitelikli
eleman yetiştirecek olan Merkezin 2019 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (ESO-MEM) Hakkında
Yaklaşık 10 Milyon TL yatırım bütçesi ile kurulması planlanan Merkezde Eskişehir
sanayiinin neredeyse %50’sini temsil eden metal işleme (havacılık, raylı sistemler, otomotiv
ve makine imalat dahil), beyaz eşya ana ve yan sanayi, plastik işleme ve bilişim teknolojileri
kapsamında eğitim laboratuvarları oluşturulacaktır. Merkez dahilinde kurulacak olan
Bölümler aşağıda yer almaktadır:
-

Elektrik-Elektronik Bölümü
Endüstriyel Otomasyon Bölümü
CNC Eğitim Bölümü
Mekanik Atölye Bölümü
Endüstri 4.0 ve Bilişim Atölyesi Bölümü
Çocuklar için Bilim ve Teknoloji Bölümü

Oluşturulacak bölümlerde sunulacak ana hizmet alanları aşağıdaki gibidir.
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-

Meslek Edindirme ve Geliştirme Kursları
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
Çocuk Yaz Kursları
Kadınlar ve Engelliler için Özel Eğitim Programları
İnsan Kaynakları ve İstihdam Desteği
Mesleki Yeterlilik Sınavları ve Belgelendirme

ESO-MEM’de her yıl 1.000’in üzerinde kişiye mesleki eğitim, girişimcilik ve yaz kursları
verilecektir.
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5. Bölgemizdeki üniversite öğrencilerinden gruplar seçilmesi, sanayi firmalarımızın nezdinde
Eskişehir Sanayi Odası’nın hazırlayacağı programlar neticesinde, sanayinin ihtiyaçları dikkate
alınarak iş ve meslek eğitimleri verilmesi öngörülmektedir. Bu öğrenci gruplarının stajlarının
hafta içi günlerde pratik olarak sanayi kuruluşlarında gerçekleştirilmesi, ilgili eğitimlerin
İŞKUR ve Milli Eğitim ile birlikte organize edilmesi planlanmaktadır.

ay

6. İşletme staj ücretlerinin arttırılması ve devlet tarafından 1/2, 2/3 oranında sağlanan
desteklerin tüm firmalar için %80-90 oranlarında karşılanması önerilmektedir.
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7. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin eğitimlerinin sanayi ağırlıklı olarak düzenlenmesi,
Mühendislik fakültesi öğrencilerinin 3 ve 4. senelerinin önemli bir bölümünün işletmelerde
geçirilmesi ve bu öğrencilere ödenecek ücretlerin devlet tarafından karşılanması
önerilmektedir.
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8. Sektör odaklı meslek liselerinin kurulması tavsiye edilmektedir.
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9. Üniversitelerin bünyesinde profesyonel firmaların yöneteceği “İnsan Kaynakları”
masalarının oluşturulması, son sınıf öğrencilerinin bu masaların mentörlüğünde iş hayatına
hazırlanmaları önerilmektedir.
10. Kadınların iş gücüne katılım oranlarının düşük olması sebebiyle, kız çocuklarının
mesleki eğitime katılımları konusunda ek teşviklerin verilmesi tavsiye edilmektedir.
11. OSB’ler içerisinde çalışanların çocukları için kreş vb. altyapıların kurulması
önerilmektedir.
12. İşletmelerde yüksek lisans ve doktora sahibi çalışanların arttırılması ile ilgili teşviklerin
verilmesi önerilmektedir.
13. Raylı sistemler, havacılık, makine, metal ve plastik sektörlerine yönelik araştırmacı
yetiştirme programlarının açılması ve bu programlara katılım için ilgili başarılı öğrencilerin
teşvik edilmesi önerilmektedir. Teknoloji Transfer Ofisleri ve üniversitelerin bu konuda içerik
çalışması yapması tavsiye edilmektedir.
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14. Ara eleman eksikliği problemlerinden birisi de meslek lisesi mezunlarının çoğunun kendi
mesleklerini ifa etmemesinden kaynaklıdır. Bu nedenle, meslek lisesi mezunlarının kendi
branşlarında çalışmaları halinde SGK paylarının en az 5 yıl boyunca devlet tarafından
karşılanması önerilmektedir.
15. Bizzat sanayicinin kişisel gelişimine yönelik yabancı dil, girişimcilik ve etkili sunum
teknikleri gibi vizyon eğitimlerinin profesyonel bir şekilde iş insanlarına sağlanması
öngörülmektedir. Eskişehir Sanayi Odası tarafından 2019 yılı için üniversitelerle işbirliğinde
bu alanda özel çalışmalar gerçekleştirilecektir.
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16. Mesleki ve teknik eğitimin sorumluluğunun bütünüyle TOBB eliyle özel sektöre
devredilmesi önerilmektedir.
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17. Mesleki yeterlilikte zorunluluk çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda
uzmanlaşma konusunda planlanma yapılması tavsiye edilmektedir. Ülkemiz için öncelikli
alanlarda çalışan personeller için de belge zorunluluğunun getirilmesi önerilmektedir.
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18. Katma değerli, yaratıcı alanlarda çalışanlar için özel asgari ücret uygulanması, yaratıcı
endüstrilerde çalışacak teknisyen düzeyinde elemanlar için özel bir teşvik sürecinin
başlatılması önerilmektedir.

hi

19. Öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi, işletme içi eğitimlerin sayı ve kalitesinin
yükseltilerek çalışan gelişiminin sağlanması önerilmektedir.

Es

ki

şe

20. Meslek Yüksek Okulları ile sanayi kuruluşları arasında uyumlaştırma çalışmaları
yapılması, ders programlarının buna göre düzenlenmesi, sanayi kuruluşlarında uygulamalı
derslere yer verilmesi önerilmektedir.
21. Vergi dilimine girilmesiyle birlikte maaşların daha da düşmesi nedeniyle vergi dilimi
uygulamalarının düzenlenmesi, mümkünse uygulamadan kaldırılması önerilmektedir.
22. Gençlerin sanayiye yönelik olarak kendilerini geliştirebilecekleri, barınabilecekleri, içinde
sosyal imkanları da bulunduran bir altyapının, 12-18 ay gibi belli sürelerde ve bir sanayi
kuruluşunda çalışmak kaydıyla organize sanayi bölgelerinde oluşturulması önerilmektedir.
23. Ailelerin çocuklarının ara elaman olmaları konusundaki ön yargılarını ve isteksizliklerini
ortadan kaldırmak amacıyla, ailelere sanayide nitelikli vasıflarda çalışmanın avantajlarının
anlatılması, bunun için Kamu Spotları dahil gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir.
24. Meslek Yüksek Okullarına teknik liseler dışından öğrenci alınmaması, meslek derslerinin
tamamen uygulamaya yönelik olması, eğitimde ders geçmeden ziyade proje ödevi ve tez
konularına daha çok önem verilmesi önerilmektedir.
8
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25. Şirketlerin, kümelerin, meslek liseleri ve mühendislik bölümlerinin iç içe geçmesi, meslek
liselerinin yönetiminde sanayi temsilcilerinin de yer alması tavsiye edilmektedir.
26. Sanayiye yönelik dallardaki meslek liselerindeki öğrencilerin lisede eğitim aldıkları aynı
bölümde Meslek Yüksek Okullarında sınavsız olarak eğitimlerine devam etmelerinin,
sonrasında da açık öğretim kanalıyla 4 yılın tamamlanması ve üniversite mezunu olunmasının
önünün açılması önerilmektedir.
27. İş garantili Meslek Liselerinin açılması tavsiye edilmektedir.

da

sı

28. Kuruluşların ihracat, insan kaynakları ve kalite gibi bölümlerinde çalıştırılacak yabancı
personelin ücretleri konusunda SGK desteği sağlanması ve net ücretlerinin düzenlenmesi
önerilmektedir.

an

ay

iO

29. Meslek lisesi ve sanayide çalışma potansiyeli olan diğer gençlerin beklentileri ile ilgili
Çalışma Bakanlığı organizasyonunda bir anket çalışmasının yapılması, Çalışma Bakanlığı
bünyesinde Meslek Liseleri’nden ya da MYO’lardan mezun olanların branşlarındaki işlere
devam edip etmedikleri konusunda bir takip sisteminin kurulması önerilmektedir.

rS

30. Bölgedeki üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarını düzenlerken (müfredat dahil)
sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına uyulması önerilmektedir.

şe

hi

31. Hem kaliteli öğretim elemanı yetiştirmek hem de hesap verebilirliği sağlamak için
akademisyenlere kadar uzanan bir performans değerlendirme sisteminin getirilmesi
önerilmektedir.

Es

ki

32. Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeye yönelik yapacağı proje ve araştırmalara
gerekli yardımın sağlanması ve bu konuda onlara destek verilmesi tavsiye edilmektedir.
33. Anadolu, Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde ARGE Mühendisliği
bölümlerinin oluşturulması önerilmektedir.

C. FİZİKİ ALTYAPI VE LOJİSTİK ALANINA İLİŞKİN SORUNLAR
1. Bugün Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin doluluk oranı yaklaşık %95’tir. Eskişehir
OSB’de altyapı ile ilgili herhangi bir aksaklık görülmese de havacılık, raylı sistemler ve
makine-metal sanayilerinde gerçekleşecek yeni yatırımlar için Eskişehir OSB’ye ek olarak
altyapısı hazır yeni yatırım alanlarına ihtiyaç söz konusudur.
2. Eskişehir’de lojistik ve ulaşım imkânlarının yetersizliği havacılık, raylı sistemler, makinemetal, madencilik gibi sektörleri olumsuz etkilemektedir. Toplam üretim maliyeti içerisinde
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lojistik maliyetleri önemli bir paya sahip olup ürünlerin nakli karayolu aracılığıyla
yapılmaktadır.
3. Eskişehir’de Hasan Polatkan Havalimanı bulunmasına rağmen İstanbul-Eskişehir arası
hava ulaşımının olmaması hem ildeki mevcut yatırımcıları olumsuz etkilemekte, hem de yeni
yatırımcıların Eskişehir’e çekilmesini engellemektedir. Eskişehir’de havayolu ulaşım
imkânlarının geliştirilmesi, ilin turizm merkezi ve animasyon üssü olma hedefine de doğrudan
katkı sağlayacaktır.

da

sı

4. Sanayi üretiminde masraf kalemlerinden en büyüğü bina inşaat ve tefrişattır. Makine ve
teçhizat yatırımları bazen bu sebep dolayısıyla ertelenmekte, bu da üretim kayıplarını
tetiklemektedir.

iO

5. Bazı üretim alanlarının şehir içinde kalması ve özellikle şehir içinden geçen çevre yolunun
taşıt trafiği ile yükünün hızlı bir şekilde artması trafikte ciddi bir yoğunluğa sebep olmaktadır.

rS

an

ay

6. Eskişehir’deki yatırımların yoğunluğu Eskişehir OSB’dedir. Bölgeye şehrin her
noktasından servis, özel araç, şirket aracı, belediye otobüsü, dolmuş gibi araç ulaşımları
trafikte sıkışıklığa ondan da önemlisi çalışanların vaktinin büyük kısmının yolda geçmesine
neden olmaktadır.

Es

ki

şe

hi

7. Anadolu’nun batıya açılan kapısı olarak kabul edilen Eskişehir’de lojistik ve taşımacılık
anlamında iyileştirmeler mutlaka yapılmalıdır. Çünkü nakliyenin büyük bir gider olması,
Eskişehir’in bir türlü limanlara bağlanamaması, Hasanbey Lojistik Köyünün etkin
kullanılamaması ve özellikle Eskişehir OSB ve Lojistik köy arasındaki demiryolu hattının
yapılmaması maliyetleri her geçen gün yukarı çekmekte, bu da avantaj kaybına neden
olmaktadır. Bu kapsamda demiryolu taşımacılığı için Eskişehir’deki sanayiciler uzun süredir
çalışmaların bitmesini talep etmektedir. Ayrıca liman vergileri başta olmak üzere diğer
nakliye vergileri de ciddi bir boyuttadır.
8. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin kurulması heyecanla karşılanmıştır. Ancak fiziki alt
yapısı, sosyal alanları, en önemlisi de donanım yetersizliği bulunmaktadır. Diğer yandan
sanayi-üniversite arasında işbirlikleri istenen düzeye getirilmelidir.
9. Üretimin olmazsa olmazı olan test, analiz, kalibrasyon, sertifikasyon ve prototipleme
ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu anlarda akreditasyona sahip merkezlere ihtiyaç vardır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Bina inşaat ve tefrişat destek kalemleri uygulamaya alınmalıdır. Ayrıca Kalkınma
Ajansları, Devlet Malzeme Ofisi, Milli Emlak, KOSGEB vb. devlet kurumları bu alanlarda
bir yapılandırmayla sanayiciye uygun destekler oluşturmalıdır. Kümelenmeler üzerinden ortak
bina kullanımı gibi oluşumlar için çalışmalar yapılmalı, bunların yasal zeminleri
10
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hazırlanmalıdır. Diğer yandan depolama alanları için de girişim ve yeni yatırımların devlet
eliyle sübvanse edilmesi önerilmektedir.
2. Şehir içinde kalan sanayi siteleri, şehir dışında kurulacak bölgelere taşınmalıdır. Mevcut
yolların genişletilmesi ve altgeçitler ile trafik akışı bir miktar rahatlatsa da uzun vadeli kalıcı
çözüm olarak şehirden geçen transit karayolu trafiğinin şehir trafiğine hiç dâhil olmadan,
şehrin Kuzey ve Güney yönünde yapılacak iki paralel yol ile aktarılması tavsiye edilmektedir.
Bu şekilde şehirle ilgisi olmayan trafik kuzey ve güney illerine mevcut trafiğe katılmadan
akacak şekilde yönlendirilerek, şehir trafiğinde önemli rahatlama sağlanabilecektir.

an

ay

iO

da

sı

3. Bu noktada yerel yönetimler, milli emlak, odalar ve ilgili kurumlar bir araya gelerek
alternatifler üzerinde ortak bir görüş oluşturmalıdır. Ancak değişen sanayi yapısı ve
hedeflenen milli ve yerli üretim için öncelikle yeni nesil Serbest Bölgelerin kurulması,
Yüksek Teknoloji Endüstri Üretim bölgelerinin oluşturulması önerilmektedir. Teknoloji, ArGe ve tasarım üreten, çevreye duyarlı, YENİ NESİL ORGANİZE/ENDÜSTRİ SANAYİ
bölgeleri, teknoloji yoğun üretime geçişte de en önemli basamak olacaktır. Diğer yandan bu
sayede çalışanların tek bir yerde toplanması sonucu ortaya çıkan zaman ve servis kaybının
önüne geçilmesi sağlanacaktır.

Es

ki

şe

hi

rS

4. Üniversitede bilgi üretenlerin ekonomik alanda daha özgür olabilmeleri için önlerinin
açılması ve öz kaynak oluşturacak çalışmaların geçekleştirilmesi gerekmektedir. Ama
öncelikle fiziki alt yapısı, sosyal ve donanım yetersizlikleri için mali kaynak aktarımı
gerçekleştirilmesi gerekir. Üniversitenin sanayi ile daha etkin bir yapıda hareket etmesi için
üniversitede yapılan araştırmalar Eskişehir sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda
şekillendirilmelidir. Diğer yandan bu araştırmalar şehirde bulunan sanayi içerisinde firmalarla
birlikte yürütülmelidir. Bu sayede araştırmacılara ve üniversiteye de çeşitli desteklerin devletözel sektör işbirliği ile aktarılması önerilmektedir.
5. Eskişehir’de ağırlıklı olarak faaliyet gösteren sanayi kolları tarafından ihtiyaç duyulan test,
ölçüm ve kalibrasyon konuları tespit edilerek bu ihtiyaçları giderecek laboratuvarların
açılması öngörülmektedir. Konuyla ilgili olarak Eskişehir Sanayi Odası ve KOSGEB
tarafından halihazırda ortak bir çalışma yürütülmektedir. İhtiyaç analizinin tamamlanması ile
birlikte 2019 yılında özellikle metal ve plastik işleme alanlarına hizmet edecek entegre bir
test merkezinin hizmete açılması planlanmaktadır.
6. Hasanbey Lojistik Merkezinin etkin kullanılması için bir dizi önlem mutlaka alınmalı ve
sektör ile bu anlamda ihtiyaç analizleri gerçekleştirilmelidir. Daha önceleri OSB yönetimi
tarafından gündeme getirilen Eskişehir OSB Lojistik İhtisas Bölgesi çalışmalarına
başlanmalıdır. Bu noktada ilk adım olarak Lojiktik Köy ile Eskişehir OSB arasında demiryolu
hattının artık daha fazla vakit kaybetmeden yapılması zorunlu hale gelmiştir. Daha önceki
yıllarda devreye girmesi planlanan söz konusu hat, çeşitli nedenlerden kaynaklanan
gecikmeler sebebiyle bir türlü yapılamamıştır. OSB arasında kurulması planlanan demiryolu
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hattı Eskişehir sanayisine lojistik yönden büyük katkı sağlayacaktır. OSB’deki sanayi
kuruluşlarının büyük şehirlere ve ihracat limanlarına mal naklinde önemli bir fiyat avantajı
sağlayacak olan bu projenin hayata geçirilmesi için TCDD, OSB ve Yerel Yönetimler
nezdinde ciddi anlamda tüm girişimler yapılmalı ve sorun en kısa sürede çözülmelidir. İkinci
ve nihaiyi adım olarak da Eskişehir’in limanlara bağlanmasını sağlayacak Bursa-Gemlik
demiryolu hattı yapılmalıdır. Sanayi ürünlerinin ihraç limanlarına daha hızlı ve ucuz maliyetle
ulaşması Eskişehir sanayisine önemli bir rekabet avantajı sağlayacak, aynı zamanda Gemlik
Limanının kullanımını arttıracağı için, İstanbul Limanlarındaki yoğunluğu da azaltacaktır.
Tüm bunlarla birlikte liman vergilerinde yapılacak iyileştirme ve demiryolu taşımacılığını
teşvik edici düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

ay

iO

da

sı

7. Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi
ve Eskişehir Sanayi Odasının işbirliği ile bir AR-GE ve TASARIM VADİSİ, aynı yapının
içerisinde SERBEST BÖLGE ve LOJİSTİK KÖY’ün olduğu entegre bir yapı kurulmalıdır.
İçerisinde Havacılık ve Raylı Sistemler sektörleri için İHTİSAS ORGANİZE/ENDÜSTRİ
SANAYİ BÖLGELERİ teşkil edilmelidir.

şe

hi

rS

an

Eskişehir sanayisi yapısı gereği az miktarda ana sanayi bulundurmakta, daha çok kabiliyeti
yüksek ancak fason çalışan firmalardan oluşmaktadır. Gerçekleşecek olan bu çalışma
Türkiye’ye örnek teşkil edecek entegre bir yapıdır. Bu noktada halihazırda kurulum
çalışmaları devam eden Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi, Anadolu
Üniversitesi Havacılık Mükemmeliyet Merkezi, URAYSİM ve ATAP Tasarım Merkezi gibi
projeler entegre bir yapıya dönüştürülerek, özellikle havacılık, raylı sistemler ve makine
imalat sektörlerinde Eskişehir’in bir inovasyon vadisi haline getirilmesi önerilmektedir.

Es

ki

Eskişehir Ar-Ge ve Tasarım Vadisi’nin amacı;
Akademi, sanayi ve ilgili sektörler arasında köprü kurarak, tasarım tabanlı kalkınmaya
öncülük etmek, bilginin tasarıma tasarımın ürüne dönüştüğü bir merkez olarak AkademiSanayi işbirliği ile üreticiye ve ilgili sektörlere yenilikçi ürünler sunmaktır.
Tasarıma ilişkin veri setleri belirleyerek, tasarım envanteri veri tabanı oluşturmak, katma
değeri yüksek yeni ürün ve tekniklerin geliştirilebilmesini sağlamak, tasarım birimleri ve
kuluçka merkezleri aracılığıyla girişimcileri desteklemek ana hedefleri olacaktır. Aynı
zamanda; kültürel ve yerel bilgi birikimlerini kayıt altına alarak, çağdaş tasarım
yaklaşımlarıyla buluşturmak, yerli üretimi destekleyerek uluslararası rekabet gücünü
arttırmak, yerel üreticilerin ve ilgili bölgesel sektörlerin marka imajını arttırmaya yönelik
stratejiler geliştirmek, Teknoloji ve Tasarım alanında mesleki yeterlilikleri arttırmak ana
amacı olacaktır.
Tasarım vadisi: Mimarlık, içmimarlık, çevre tasarımı, peyzaj, şehir ve bölge planlama, sahne
tasarımı, Endüstri Ürünleri, Moda, Tekstil, Aksesuar, Seramik, Cam, El sanatları, Grafik,
İletişim tasarımı, Medya, Görsel iletişim tasarımı, Reklam tasarımı, Web tasarımı, Ulaşım
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araçları tasarımı konularında uzmanlaşacak bir merkez olmalıdır. Ahşap, metal, Cam,
Seramik, Boya, Çizgi Film ve Animasyon, Döküm, Plastik, Polyester, Kesim Dikim, Batik
Dokuma, Boya Baskı Atölyeleri, Ar-ge Tasarım Merkezleri, Kümelenmeleri, Dijital
Kütüphanesi, Sergileme ve Tasarım Müzesi, Stüdyoları, VR Stüdyosu, Sayısal Üretim
Atölyeleri, 3D Printer, Lazer/CNC Kesim Atölyesi, Fotoğraf stüdyoları, Havacılık, Raylı
Sistemler ve Çizgi Film/Animasyon Mükemmeliyet merkezleri ile Eskişehir ve Bölgesinin
kalkınmasına öncülük sağlayacak bir merkez olacaktır.

da

sı

Aynı bölge içerisinde mevcut havalimanının ve tren yollarının etkin bir şekilde
değerlendirilmesi ile Anadolu’nun önemli bir lojistik merkezi haline gelecektir. Havacılık ve
Raylı sistemler için üreten firmaların yatırım yapacağı, aynı zamanda URAYSİM projesi ile
de entegre bir bölge olacaktır.

an

ay

iO

Bu entegre yapı, Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni gerçek bir araştırma üniversitesi haline
getirecek, mühendislik eğitimi alan gençlere geniş laboratuvar imkanları sunacak,
akademisyenlere; akademik hayallerini gerçekleştirmelerini sağlayacak, yeni iş imkanı
yaratacak, Meslek Liseli, yüksekokul çıkışlı gençlere Meslek Edindirme ve Sürekli Mesleki
eğitim konusunda hizmet verecektir. Eskişehir bölge sanayisini Türkiye’nin önemli merkezi
haline getirecek bir altyapı sunacaktır.

Es

ki

şe

hi

rS

Bu merkez içerisinde; havacılık, raylı sistemler, animasyon, grafik, film ve oyun sektörlerinde
faaliyet gösteren şirketler, makina imalat sektörleri dahilinde üreticiler ve teknoloji
firmalarının olması öngörülmektedir. Lojistik merkez, uçak kargo, düzenli depolama,
yükleme boşaltma sahaları aynı entegre merkezin serbest bölge kısmında bulunabilecektir.
Doğalgaz, elektrik, arıtma, çevre hizmetleri, ortak sağlık, güvenlik, ekipman, eleman
kiralama, bilirkişi ve lojistik destek birimleri yeni nesil sanayi bölgelerinin ortak kullanımında
olacaktır. Türkiye’ye model teşkil edecek bir yapı oluşturulması önerilmektedir.
8. Eskişehir sanayisinin İstanbul ve yurtdışından yeni yatırımcıları çekebilmesi amacıyla
kentin batısında YENİ NESİL ORGANİZE/ENDÜSTRİ SANAYİ BÖLGELERİNE ihtiyaç
duyulmaktadır. Konuyla ilgili çalışma yapılması tavsiye edilmektedir.
9. Eskişehir sanayisinin madencilik sektörünün geliştirilmesi, madencilik sektörü firmalarının
oluşturduğu kentin güneyinde İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ/ENDÜSTRİ BÖLGESİNE
ihtiyaç bulunmaktadır. Konuyla ilgili çalışma yapılması tavsiye edilmektedir.
10. Eskişehir Baksan, Keresteciler sitelerinde ve kentin muhtelif yerlerinde tesisleri bulunan
sanayicilerimizin yerleşeceği Eskişehir’in batısında oluşturulan bir alanda YENİ NESİL
SANAYİ/ENDÜSTRİ BÖLGESİNE ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bölgelerin raylı sistemler
toplu taşıma ile şehre bağlanmaları önerilmektedir.

13

ESKİŞEHİR SANAYİSİ 2023 VİZYON PROGRAMI
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER

11. Eskişehir merkezde bulunan ve kentin doğusundaki TEKSAN, EMKO, TORNACILAR,
KOBİ OSB ve OSB’nin raylı sistemler toplu taşıma ile şehre bağlanması zaruret haline
gelmiştir. Konuyla ilgili çalışma yapılması tavsiye edilmektedir.
12. Sanayicinin yalın üretim ve dijital dönüşümü gerçek bir üretim ortamında uygulayarak
öğrenebilecekleri ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital
Dönüşüm Merkezleri 2019 yılı sonuna kadar Ankara, Bursa, Kayseri, İzmir, Gaziantep ve
Mersin’de tamamlanacak olup, Eskişehir’in de böyle bir merkeze ihtiyacı bulunmaktadır.
Konuyla ilgili çalışma yapılması önerilmektedir.

da

sı

13. Yerel yönetimler ile ortak çalışma yapılarak uygun bölgelerde lojistik merkez alanlarının
belirlenmesi ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi önerilmektedir.

ay

iO

14. Sanayi şirketlerinin eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere işlev gören bir insan kaynakları
merkezinin kurulması öngörülmektedir. Eskişehir Sanayi Odası tarafından bu alanda hizmet
verecek bir yapının 2019 yılında hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

an

15. Eskişehir Organize Sanayi bölgesinde çalışanların sosyal mutluluğunun sağlanması
amacıyla bir Yaşam Kent projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi önerilmektedir.

rS

16. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde firmaların katalog ve ürün çekimleri için bir
fotoğraf stüdyosu kurulması önerilmektedir.

şe

hi

17. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin etrafının fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla tel
çitle çevrilmesi önerilmektedir.

Es

ki

18. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin Eskişehir Emniyeti ile işbirliği yaparak bir karakol
tesis etmesi ve Emniyet’e sunulacak en az 5-6 araç ile güvenliğini arttırması önerilmektedir.
19. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin TEKSAN, EMKO gibi sanayi birimleri ile
Eskişehir Çevre Yolu üzerinden ya da altından birbirine bağlanmaları önerilmektedir.
20. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin Sevinçli Köyünden Eskişehir’e alternatif bir yol ile
bağlanması önerilmektedir.
21. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin elektrik kesintileri, su baskınlarına karşı alt yapısını
yenilemesi önerilmektedir.
22. Eskişehir Organize Sanayi bölgesi ana girişinin karayolları ile işbirliği yapılarak yonca
haline getirilmesi, trafik sıkışıklıkları ve trafik kazalarının bu yolla önlenmesi önerilmektedir.
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23. Eskişehir’de şehir merkezlerinde gençlerin kolayca erişebileceği alanlar yaratılarak,
yazılım evleri, teknoparklar kurulması önerilmektedir.
24. Trafiğin yoğun olduğu saatlerdeki sıkışıklığın dağıtılması için sanayi bölgelerinin kendi
içlerinde personel giriş ve çıkış saatlerinin (işbaşı-vardiya) belirli bir sistematik içerisinde
planlanması önerilmektedir.
25. Yeni OSB alanlarının oluşturulması amacıyla, Belediye ve Milli Emlak’ın yürütmüş
olduğu yer tahsisi süreçlerinin kolaylaştırılması önerilmektedir.

iO

da

sı

26. İşletme çalışma ortamlarının yeteri kadar sağlıklı ve güvenli olmaması sebebiyle,
uluslararası alanda kabul görmüş WCM (World Class Manufacturing) benzeri kalite
mekanizmalarının işletmelerde yaygınlaştırılması için farkındalık ve destek çalışmalarının
yürütülmesi öngörülmektedir. Eskişehir Sanayi Odası 2019 yılı içerisinde ABİGEM
işbirliğinde buna örnek çalışmalar planlamaktadır.

rS

an

ay

27. Prototip atölyelerinin birçok işletmede ya bulunmaması ya da yeterli nitelikte olmaması
sebebiyle teknoparklar, üniversiteler bünyesinde birçok işletmeye hizmet edebilecek
yeterlilikte prototip atölyelerinin faaliyete geçirilmesi öngörülmektedir. Prototipleme
faaliyetlerine yönelik yeni kamu desteklerinin planlanması tavsiye edilmektedir.

şe

hi

28. Sektörel bazda yeni mükemmeliyet merkezleri oluşturulup, bu merkezlerde laboratuvar
cihaz altyapısının geliştirilmesi ve KOBİ’lere yönelik indirimli kullanım avantajlarının
sağlanması önerilmektedir.

Es

ki

29. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin ve kalitesinin
arttırılarak, “kirlettiğin kadar öde” modeline geçilmesi önerilmektedir.
30. Endüstriyel simbiyoz uygulamalarının genişletilerek profesyonel hale getirilmesi,
üreticiler arasındaki atık-kaynak paylaşımının takip edilerek ilgili süreçlerin yönetilmesi
konusunda yazılıma dönük ve teknik çalışmalar yapılması önerilmektedir.
31. Isı pompası, düşük verimli motorların verimli motorlarla değiştirilmesi, kojenerasyon ve
rejenerasyon gibi enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması önerilmektedir.
32. Aydınlatmada kullanılan armatürlerin verimlileriyle değiştirilerek enerji sarfiyatının
azaltılması, bunun için de teşvik sağlanması önerilmektedir.
33. Eskişehir Sanayi Odası tarafından Eskişehir’in kent kimliğine yepyeni ve kentte benzeri
olmayan bir değer kazandırılması öngörülmektedir. Mülkiyeti ESO’da olan, Eskişehir
Adalar’da bulunan ve halen süpermarket olarak faaliyet gösteren alana iş ve yaşamın bir arada
olduğu, teknoloji ile yenilik üretenlerin de çalışmalar yapacağı bir merkez inşa edilecektir.
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Şu anki proje adı ESO Plaza olan Merkezin en önemli özelliği hizmet ve üretim sektörlerini
bir araya getirerek Eskişehir Sanayi Odası’nı üyelerinin ihtiyaçlarına cevap veren, bu sayede
elde edeceği alternatif gelirlerle kendi kendine yetebilen bir kuruluş haline dönüştürecek
olmasıdır. Dünyadaki benzer örneklerden yola çıkarak hazırlanan proje teknoloji ile tasarım
üretenlere katkı sunacak bir altyapıda kurgulanmıştır. Merkez yeniliğe, eğitime ve inovasyona
hizmet edecektir. İçerisinde bulunan ofisler sanayicilerin, öğrencilerin, startup firmalarının
kullanabileceği, diğer büyük şehirlerden tasarımcıların gelip çalışabileceği alt yapısıyla bütün
Eskişehir’e hizmet sunacaktır.

iO

da

sı

Zemin altında iki katı yaklaşık 200 araçlık otopark olarak planlanan binanın zemininde
süpermarket, üzerinde zincir ve yerel işletmelerin olduğu yeme-içme bölümleri olacaktır.
Bunların üzerindeki 2 kat tasarım ve yenilik üretenler için ofisler haline getirilecektir. Binanın
son katlarında ise otel, restoran, SPA, spor salonu, kuaför gibi unsurlar bulunacaktır. Buradaki
imkanlardan sanayiciler ve iş insanları indirimli olarak faydalanabilecektir. Binanın son katı
botanik bahçesi olarak değerlendirilecektir.

rS
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Şu anki mevcut haliyle aylık yalnızca 65 bin lira gelir yaratabilen binanın yeniden inşası ile
Merkez bugünkü değerlerle aylık yaklaşık 400 ila 500 bin lira arası kira geliri sağlayacaktır.
Bu gelir ESO üyesi firmalara daha kaliteli hizmet sunulması ve özellikle ESO'nun mesleki
eğitim çalışmalarının finansmanı amacıyla kullanılacaktır. Projenin 2023 yılına kadar
tamamlanması planlanmaktadır.

Es

ki

şe

hi

D. KURUMSALLAŞMA VE ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN
EKSİKLİKLER
1. Eskişehir’de havacılık, raylı sistemler, makine-metal gibi sektörlerde birlikte çalışma ve
birlikte üretim eğilimi oldukça zayıftır. Yapılan görüşmelerde aynı sektörde yıllarca yan yana
faaliyet gösteren işletmelerin dahi birbirleri ile iletişim kurmadıkları/kuramadıkları ifade
edilmiştir. Bu görüşmelerde ortak çalışma kültürü zayıflığının, sanayinin mevcut sorunların
çözülmesinde zaman kaybına yol açtığı, sektörlerin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği ve
çözümlerin geçici etkiler yaratmasına neden olduğu belirtilmiştir.
2. Dünya ile rekabete açık, yerli ve milli üretim yapan Eskişehir sanayisi için mutlaka
kurumsal yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. Kurumsallaşma bilinci oluşturacak sistemler
için harekete geçilmelidir. Özellikle aile işletmelerinde finansal yapının sağlamlaştırılması
önem taşımaktadır. Yönetim ve denetimdeki eksiklik bu noktada ciddi olarak
hissedilmektedir.
3. İnovatif düşünce, Ar-Ge kültürü, tasarım ve kümelenmelerin aktifliği alanlarında girişimler
gerekmekte, bu alanda entelektüel sermaye eksikliği bulunmaktadır.
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4. Kurumlar arası işbirliğinde eksiklik, lobi çalışmalarında yetersizlik ve Eskişehir’in
yeterince tanıtılmaması söz konusudur.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Kurumsallaşma bugünden yarına çok kolay olan bir süreç değildir. Bu yüzden hızlı bir
şekilde kurumsallaşma konusunda eğitim, insan kaynağı ve yatırım için ilgili bakanlıklar
devreye girmeli, özellikle sanayicilerle görüşmeler gerçekleştirilmeli, konu tüm hatları ile
ortaya konmalıdır. Kurumsallaşma için çalışmalar yapan firmalar için avantajlar sağlanması
önerilmektedir.

iO

da

sı

2. Şirketlerdeki yönetimsel ve denetimsel eksikliklerin giderilmesi için eğitim/denetim
çalışmaları sürekli gündemde tutulmalıdır. Başta aile şirketleri olmak üzere firmalara finansal
ve dijital okuryazarlık eğitimleri verilmesi öngörülmektedir. Eskişehir Sanayi Odası 2019
yılında bu alanda ciddi çalışmalar planlamaktadır.

Es

ki

şe

hi
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3. Eskişehir’in ekonomisini ve geleceğini etkileyecek karar alma süreçlerinde yerel
yönetimlerin, şehirde yaşayan ve üreten kesimlerin görüş ve önerilerine daha fazla ağırlık
vermesi yerinde olacaktır. Bu kapsamda özellikle Odalar, OSB, sanayi bölgeleri, üniversite
yönetimleri, iş adamları dernekleri, meslek kuruluşları, esnaf odaları gibi toplumun çok büyük
bir kesimini bünyesinde barındıran kuruluşlarla yapılacak çalışmalar neticesinde alınacak
kararlar bir havuzda toplanmalıdır. Bir kentin kurumlarını yönetenler arasında ilişkilerin en
yüksek düzeyde tutulması için her kurum kendi üzerine düşeni yapmalıdır. Ayrıca bu
yapılanma ile Eskişehir’deki sanayinin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Adana gibi
şehirlerde görünürlüğünün artırılması, stratejik iş birlikleri geliştirilmesi için avantaj
sağlayacaktır. Diğer taraftan yabancı sanayi odalarıyla ve uluslararası ağlarla ilişkilerin
geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda Eskişehir Sanayi Odası 2019 yılında özellikle
uluslararasılaşma alanında özel projeler planlamakta ve ön çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
4. Eskişehir Sanayi Odası tarafından 2018 yılı içinde gerçekleştirilen Meslek Komiteleri
Fuarları sanayiciler tarafından son derece olumlu şekilde karşılanmıştır. Üretici firmaların
birbirlerini tanımaları, potansiyel alanlarda işbirliklerine gitmeleri ve özellikle yurtdışından
ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesi adına başarılı sonuçlar doğuran ESO Fuarlarının 2019
yılında genişletilerek ve daha profesyonel halde devam ettirilmesi öngörülmektedir. Benzer
Fuarların önce İstanbul, Ankara ve Bursa gibi illerde Eskişehir sanayicisinin tanıtımı,
sonrasında ise yurtdışına çıkılarak Eskişehir’in üretim kabiliyetlerinin anlatılması amacıyla
organize edilmesi planlanmaktadır.

E. DÜNYA PAZARLARINA ERİŞİM SORUNLARI
1. Eskişehir’de havacılık, raylı sistemler, makine-metal gibi sektörlerde ticari yetenekler ne
yazık ki yeterince gelişmemiştir. Özellikle havacılık ve raylı sistemler sektörlerinde
sertifikasyon, kalite belgesi vb. unsurların eksikliği nedeniyle işletmelerin ticari sahası ve
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yetenekleri kısıtlanmaktadır. Bu ve benzeri belgelere sahip olmayan işletmelerin ihracat
yapabilme durumu da sınırlanmaktadır. Eskişehir’de ithalata bağımlı ihracatı önleyebilme
adına bu belgelerin temini ilgili sektörlerin ekonomisini olumlu etkileyecektir.
2. Eskişehir’deki sanayinin sürdürebilirliği için ihracatını geliştirmesi ve dış pazarlarda
tanınırlığını arttırması gerekmektedir. Ancak bu noktada şehrin dış pazarlarda tanıtım
eksikliği, fuarlara az katılım, yabancı dil bilen işveren/çalışan azlığı, güncel dış pazar
verilerine ulaşma güçlükleri bulunmaktadır. Dijital pazarlama/satın alma platformları
yeterince kullanılmamaktadır.

an

ay
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da
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. İlgili bakanlıkların desteği ve Eskişehir’de oluşturulacak bir yapılanma ile belirlenen
ülkelerde ticaret heyetleri organize edilmelidir. Bu organizasyonlar mutlaka B2B olarak
isimlendirilen ikili iş görüşmeleri ile birlikte yapılmalı ve devlet desteklerinden
faydalanılmalıdır. Eskişehir Sanayi Odası bu noktada T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından
verilen URGE desteği için projeler üretmeye başlamıştır. Yapı malzemeleri sektörü için
devam eden URGE projesine ek olarak 2019 yılında beyaz eşya yan sanayi, gıda imalat ve
makine gibi yeni sektörlere de URGE projeleri eklenmesi planlanmaktadır.

rS

2. Yurtdışında ihracat ofislerinin kurulması mutlaka gündeme getirilmelidir. Eskişehir’in bu
ofislerden azami ölçüde faydalandırılması önerilmektedir. İlgili sanayi kuruluşlarının bu
alanda bilgilendirilmesi ve yurtdışında ofis açmalarının desteklenmesi tavsiye edilmektedir.

ki

şe

hi

3. Yabancı dil sorununun çözümüne ilişkin olarak firmalar bünyesinde Odalar öncülüğünde iş
yaşamına özgü dil eğitimleri verilmelidir. Bu konuda Eskişehir Sanayi Odası 2019 yılı için
özellikle beyaz yaka profesyonellere yönelik özel eğitim programları planlamaktadır.

Es

4. Devlet tarafından sağlanan ihracat desteklerinin firmalara etkin şekilde tanıtılması
öngörülmektedir. Eskişehir Sanayi Odası üye firmaların ilgili desteklerden daha yüksek
miktarda faydalanabilmeleri adına 2019 yılında özel projeler tasarlamaktadır.
5. Firmalara sağlanacak olan yapısal teşviklerin İHRACAT BİLANÇO KARLILIKLARINA
göre verilmesi önerilmektedir. İhracatta ettiği kar kadar teşvik yapılması doğru olacaktır. Bu
hem firmaları ihracat yapmaya yönlendirecek hem de Türkiye’de yatırımı bulunan firmaların
düşük bir kar ile yurtdışına mal satmasını gereksiz kılacaktır.
6. Dijital pazarlama/satın alma platformlarının tesisi, kullanılması için firmalara mutlaka
danışmanlık hizmet sunulması önerilmektedir.
7. İhracatta limana kadar olan lojistik maliyetlerin devlet tarafından sübvanse edilmesi tavsiye
edilmektedir.
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8. Yurtdışında özellikle Avrupa ve Rusya pazarları için Türk Lojistik Köyleri oluşturulması
önerilmektedir. Türk ihracatçılarının müşteriye daha yakın olması bu şekilde sağlanmalıdır.
9. Türk Malının imajını arttıracak çalışmaların devlet eliyle Türkiye tanıtım projesine entegre
edilmesi önerilmektedir.

da

sı

10. Eskişehir’in hem mikro hem de makro açıdan büyümesinin anahtarı, paylaşılmış bir
ekonomik vizyon çerçevesinde, kendi geliştirdiği ürünleri ihraç edilebilmektir. Kentin ana
ekonomik sorunu da bunu yapamıyor olmaktır. Bu bağlamda kamu tarafından verilecek hibe
ve desteklerin “ihraç edilebilir ürün-hizmet” geliştirmeye ve bununla ilgili işlere yönelik
olması gerekmektedir. Destek mekanizmalarının bu prensibe göre şekillendirilmesi tavsiye
edilmektedir.

ay

iO

11. Sanayi şirketleri ile yurt dışındaki iş merkezlerinin bağlantısına yönelik, İngilizce ve
Almanca gibi yabancı dillerde iletişim kurabilen çağrı merkezlerinin kurulması
önerilmektedir.

an

12. Bölgede dış ticaret firmalarının kuruluş ve gelişimlerinin desteklenmesi tavsiye
edilmektedir.

hi

rS

13. Marmaray ve Boğazlardan bir an önce demiryolu ile yük taşımacılığına başlanması
tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda gümrük işlemlerinde etkinliğin ve lojistik hizmetlerde
kalitenin arttırılması önerilmektedir.

ki
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14. İhracat kolaylığı açısından, limanların ve üretim tesislerinin çevresindeki kara ve
demiryolu ağlarının iyileştirilmesi ve genişletilmesi önerilmektedir.

Es

15. Blok trende tek lokomotif ile Avrupa ve Türkiye demiryollarının ortak kullanılmasını
sağlayacak düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.
16. Yük taşımacılığında kombine taşımacılığın ön plana alınması önerilmektedir. Denizyolu,
demiryolu gibi mod değişimlerindeki operasyon sürelerinin ve işlem maliyetlerinin
azaltılması, denizyolu ve demiryolu seferlerinin arttırılması talep edilmektedir. Deniz
taşımacılığında gemi giderlerinin düşürülmesi amacıyla liman vergilerinin azaltılması tavsiye
edilmektedir.
17. Türkiye – Avrupa arasındaki gemi seferlerinin ve firma çeşitliliğinin arttırılması, bu
sayede rekabete bağlı olarak maliyetlerin düşürülmesine imkan sağlanması önerilmektedir.
18. Gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması önerilmektedir.
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19. Eskişehir lojistik merkezinin ihracata yönelik olarak bir an önce faaliyete geçirilmesi talep
edilmektedir. Bandırma – Gemlik – Eskişehir – Ankara demiryolu bağlantısının
sağlanması önerilmektedir.
20. Eskişehir Havalimanının öncelikle kargo taşımacılığı olmak üzere işlevselliğinin
arttırılması önerilmektedir.
21. Eskişehir için lojistik master planının bir an önce hazırlanması ve takibinin yapılması
tavsiye edilmektedir.
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22. Merkezi yönetim ve ilgili bakanlıklar ile yurtdışında tanıtım konusunda uluslararası
organizasyonlar düzenlenmesine ilişkin çalışmalar öngörülmektedir. Çeşitli ülkelerde yerli
ürünlerimizin cazip hale getirilmesi için butik tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi, bu
ülkelerdeki dernekler, ataşeliklere bilgilendirme çalışmaları yapılması tavsiye edilmektedir.
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23. Yabancı dil sorununun için özellikle ilk, orta ve meslek liselerine dışarıdan destek verecek
İngilizce eğitim kuruluşları ile programlar düzenlenmesiyle çözülmesi öngörülmektedir.
Çalışma hayatına girmeden önce yabancı dil probleminin çözülmesi esas olmakla birlikte
işletme bünyesinde de haftanın belli gün ve saatlerinde ya da mesai saatleri dışında,
çalışanlara devlet destekli olarak yabancı dil eğitimi verilmesi tavsiye edilmektedir.

hi

24. İşletme bünyesinde ihracat organizasyonlarını yönetecek departmanlar kurulmasını
destekleyecek mekanizmaların tasarlanması öngörülmektedir.
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25. Dış ticareti sürdürülebilir kılmanın ve düzenli nakit akışı sağlamanın yollarından biri, dış
pazarlara yönelik e-ticaret sistemleridir. Bölgedeki firmaların ihracat yapabilmelerini
sağlayacak genel amaçlı e-ticaret sitelerinin kurulması, mevcut bölgesel veya küresel e-ticaret
sitelerinin ihracat amaçlı kullanımına yönelik önlemlerin alınması önerilmektedir.

F. MARKA, PATENT VE VERİMLİLİK KONULARINA İLİŞKİN SORUNLAR
1. Eskişehir’de şehre özel marka oluşturma ve bunu geliştirme potansiyeli yeterince
değerlendirilememektedir. Uluslararası standartlar konusunda bilgi eksikliği müşteri
memnuniyeti sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu konuda devlet destekleri de
istenilen seviyelerde değildir.
2. Marka, patent, tescil gibi birbirini tamamlayan süreçlerde sanayiciler yeterince
bilgilendirilmemektedir.
3. Profesyonel danışmanlık konusunda firmalarda ön yargılar oluşmuştur. Bunun en önemli
nedeni de talep edilen yüksek ücretler ve firma özelindeki bilgilerin açığa çıkma endişesidir.
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Firmalara markalarını oluşturmaları ve müşteri memnuniyeti sağlamaları konusunda
bilinçlendirme çalışmaları mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bunlar sadece ilgili kurumların
yapacağı konferanslarla değil, firmalar özelinde yüz yüze hayata geçirilmelidir. Diğer taraftan
marka değeri taşıdığına inanılan firmalar ivedilikle belirlenmelidir. Bu süreç sonrasında ise
destek, teşvik, danışmanlık hizmetleri devreye alınmalıdır. İyi örnek uygulaması olarak
Turquality benzeri bir programla Eskişehir markaları dünyaya açılmalıdır. Kalite standartları
alanında firmaların bilgilendirilmesi, ödüllendirilmesi ve danışmanlık hizmeti sağlanması
önerilmektedir.

da

sı

2. Marka, patent, tescil, fikri mülkiyet hakları gibi alanlarda farkındalık oluşturulmalıdır.
Bunun için TTO’lar gibi ilgili kurumların bünyelerinde ek istihdamla bu süreci firmalarla
paylaşacak danışmanlar ve hizmet sağlayıcıların bulunması önerilmektedir.

an

ay

iO

3. Firmalara danışmanlık konusunun önemi ve getireceği faydalar tüm açıklığı ile kamu-özel
sektör işbirliğinde açıklanmalıdır. Danışmanlık için kıstaslar belirlenerek gerekli mevzuat
düzenlemeleri oluşturulmalıdır. Firmalarda gizlilik sözleşmelerinin sağlayacağı fayda
anlatılmalıdır. Ayrıca bilgilerin korunması için gizlilik sözleşmesini ihlal edenlerin ağır
yaptırımlarla cezalandırılması noktasında yasal düzenlemeler yapılması önerilmektedir.

hi

rS

4. Ulusal ve uluslararası bir danışmanlık havuzu oluşturulması fayda sağlayacaktır. Firmalar
bu havuzdan yararlanmak isterse bir kısmı firma tarafından bir kısmı ise devlet destekleri ile
danışmalık ücretlerinin karşılanması önerilmektedir.

ki

şe

5. Türk firmalarının yurtdışında özellikle Avrupa ülkelerinde sektörlerinin marka isimlerini
ve/veya şirket satın almalarının teşvik edilmesi önerilmektedir.

Es

6. Eskişehir sanayisi için enerji stratejisinin belirlenmesi; sanayi şirketlerinde enerji
verimliliği bilincinin ve tasarım kriterinin geliştirilmesi önerilmektedir.
7. Makine üreticileri için “enerji verimli makine” üretim kriteri farkındalığının artırılması,
bunun son üründe marka değerini yükselten bir nitelik olarak pazarlanması önerilmektedir.
8. Makine üretiminin “temiz teknoloji ve temiz enerji” kriterlerine göre tasarlanması ve son
üründe marka değerini artıran bir nitelik olarak pazarlanması önerilmektedir.
9. İşletmelerin kendi markalarını oluşturma ve tutundurmaları konusunda bilgilendirme
çalışmaları öngörülmektedir. Eskişehir Sanayi Odası tarafından markalaşma potansiyeli
bulunan işletmelerin tespit edilerek, marka oluşturma süreçleri konusunda bunlara destek ve
mentörlük çalışmaları yapılması öngörülmektedir.
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10. Kalite standartları konusunda firmalarımıza bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri
verilmesi öngörülmektedir. İşletmelerimizin uluslararası alanda kabul edilen kalite
standartlarını edinebilmeleri için farkındalık çalışmaları yapılması ve uluslararası rekabeti
arttırmak amacı ile belgelendirme, sertifikasyon çalışmalarının teşvik edilmesi önerilmektedir.
11. Sanayi tesislerine temiz üretim, atıkların yeniden üretime dahil edilmesi, endüstriyel
simbiyoz ve mevzuata uyum konularında Oda olarak danışmanlık verilmesi öngörülmektedir.

sı

12. Sanayide verimlilik ve yenilikçi yöntemlerle üretimi artırmak için üniversiteler ile ortak
çalışma yapılıp protokoller hazırlanması öngörülmektedir. Eskişehir Sanayi Odası olarak
şehirdeki tüm üniversiteler ile uzmanlık alanlarına göre işbirliğine gidilmesi planlanmaktadır.

iO

da

13. Danışmanlık alınabilecek konular ve olası faydalar konusunda özellikle kamu kurumları
öncülüğünde eğitimler düzenlenmesi öngörülmektedir. İşletmelerin ihtiyaç analizleri
yapılarak danışmanlık ihtiyaçlarının tespitinin yapılması planlanmaktadır.

an

ay

14. İşletmelere gizlilik ve ticari sözleşmelerin sağlayacağı faydaların hukuki ve pratik olarak
anlatımı, hukuk çalıştaylarının yapılması öngörülmektedir. Bunun için üniversiteler ile ortak
faaliyetler organize edilmesi planlanmaktadır.

rS

15. Kalite belgeleriyle ilgili danışmanlık hizmetlerinin ve ilgili giderlerin KOSGEB tarafından
desteklenmesi önerilmektedir.

ki

şe

hi

16. Ar-ge merkezlerinin sayıca artırılması, bunun için ilgili destek kapsamında devlet
tarafından istenen kriterlerin hafifletilmesi önerilmektedir.

Es

G.
ÜRETİMDE
YERLİLEŞTİRME
VE
İTHALATA
BAĞIMLILIĞIN
AZALTILMASINA İLİŞKİN SORUNLAR
1. İthalata bağımlılık hem endüstriyel kalkınmanın önünde engel teşkil etmekte hem de cari
açık konusunda ciddi sorunlar doğurmaktadır. Zira Eskişehir sanayisinde ithalat önemli bir
yer tutmaktadır.
2. Eskişehir’de şiddetle yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçilmektedir. Bu
yatırımlarda devlet destekleri ayrı bir önem taşımaktadır. Ancak desteklerde projelere ilişkin
prosedürlerin fazlalığı ve süreçlerin uzunluğu firmaları zor durumda bırakmaktadır. Örneğin,
ÇED raporları 2 yıldan önce çıkmamakta ve ödemeler güçlüğü yaşanmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Firmaların hazırladığı yatırıma yönelik projeler için öncelikle sadeleştirilmeler
yapılmalıdır. Prosedürlerin azaltılmasının yanı sıra zorunlu belge sayısında da eksiltmeler
gerçekleştirilmelidir. Proje izleme komisyonu gibi bir oluşum bu sürecin ilerlemesine katkı
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sunarken yine bu komisyonun ön eleme sonrası isteyeceği detaylı proje bilgileri sürecin
ilerlemesine katkı sunacaktır. Bu alanda mevzuat iyileştirmeleri mutlaka yapılmalıdır. ÇED
raporlarında ise mutlaka 2 yılı bulan sürenin kısalması için adımlar beklenmektedir. Ayrıca
başvuruların elektronik ortamda alınması, belgeyi inceleyen uzmanların niteliğinin
arttırılması, başvuru sonrası evrak takibinin hangi aşamada olduğunun izlenebilir olması
önerilmektedir.

sı

2. Üretim sektörü olmak üzere üretim sonrası hizmet ve madencilik alanlarında desteklerin
sayısında nitelikli bir artış sağlanmalıdır. Madencilere motorin desteği verilmesi ya da en
düşük fiyattan satışının gerçekleştirilmesi, Madencilik sektöründe uzun yıllar alan ruhsat
sürelerinin kısaltılması önerilmektedir.

iO

da

3. NACE yerine ana faaliyet kodu başlığı üzerinden desteklere başvurulabilmesi tavsiye
edilmektedir.

an

ay

3. Mobilya gibi ihracat payı yüksek, marka değeri taşıyan ve iyi tasarım uygulamalarıyla
ülkemizi üst lige taşıyacak sektörler için yeşil pasaport, vergi indirimi gibi teşviklerin
uygulanması önerilmektedir.

rS

4. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ithal ürün listelerinin hazırlanarak ilan edilmesi
önerilmektedir.

şe

hi

5. İthal ikamesi ürünlerin ar-ge ve ticarileştirme çalışmaları için özel teşvik mekanizmalarının
oluşturulması, yerlileştirme kapsamındaki ürün geliştirme çalışmalarının özel olarak
desteklenmesi önerilmektedir.

Es

ki

6. Kamu ihalelerinde yerli ürün tercihinin arttırılması ve bunun için pozitif ayrımcılık
sağlayan mevzuatın geliştirilmesi önerilmektedir.
7. Savunma Sanayi Başkanlığı, TCDD, Aselsan, TAI, Havelsan gibi kamu niteliğindeki
kurumlar ile sanayicinin bir araya gelerek ve standardizasyon engellerini aşarak
yerlileştirmeye katkıda bulunması önerilmektedir.
8. Devlet ve devlete iş yapan özerk ve yarı özerk kurumlar ile iş yapma/işe başlama
modellerinin kolaylaştırılması önerilmektedir.
9. Fikri mülkiyet hakları ve patent konularında üreticilerin desteklenmesi, gerekli durumlarda
devlet ile birlikte ortak patent çalışmalarının yapılması önerilmektedir.
10. Yerlileştirme kapsamında sunulacak ürünlerin standardizasyonunu ve uluslararası
normlara akreditasyonunu sağlayan, kalite anlamında uygun gereklilikleri tanımlayan ve
kontrol eden bir mekanizmanın oluşturulması önerilmektedir.
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11. Satınalma teknik şartnamesi hazırlayan kamu kurumlarının yerlileştirme olanaklarını
arttırıcı şekilde eğitilmesi ve kamu ihalelerine yerli ürün katılımının şartnameler yoluyla
yükseltilmesi tavsiye edilmektedir.
12. Ülke imajını olumsuz yönde zedeleyen üreticiler için yaptırım uygulamalarının gündeme
alınması önerilmektedir.

da

sı

13. Bölgesel kalkınma planları yapılmalı, stratejik sektörler belirlenmeli ve bölgesel şirketler
ile çalışılmalı, mevcut ya da kurulan/kurulacak çatı şirketlerin altlarına EKOSİSTEM
kurulmalıdır. Küçük şirketler bu şirketlerin altında büyütülmeli ve kuluçka sistemi bu şekilde
geliştirilmelidir. Proje ve uygulama şirketlerinin büyük şirketlerin çatısı altında olmaları
önerilmektedir.

iO

14. Teknoloji üreten start-up şirketlerin desteklenmesi önerilmektedir.

ay

15. Eskişehir teşvikler kapsamında birinci (en düşük öncelikli ve oranlı) bölgede yer alsa da
ileri teknolojili girişim ve projelerde daha yüksek oranlı teşvik alabilmesi önerilmektedir.

rS

an

16. Yerli makine üreticilerine ve yerli makine kullananlara yatırım yaparken devlet tarafından
ek avantajlar verilmesi önerilmektedir.

şe

hi

17. Sanayi firmaları geliştirme imkânlarına ulaşamazken, teknopark firmaları yenilikçi konu
ve paydaş bulmakta zorluk çekmektedir. Bu noktada, her iki kesimin birlikte çalışmalarını
sağlayacak önlemler alınması önerilmektedir.

Es

ki

18. Mevcut kümelenmelerin canlandırılması, yenilerinin kurulması, küme katılımcılarının
işbirliği yapabilmelerini sağlayacak önlemlerin alınması, bir kümelenme koordinasyon ofisi
kurulması, küme yöneticilerinin profesyonelleştirilmesi, küme üyelerine eğitim ve
danışmanlık hizmetleri verilmesi öngörülmektedir. Eskişehir Sanayi Odası’nın 2019 yılında
bu konuya yönelik girişimlerde bulunması planlanmaktadır.
19. Sanayi şirketlerinin ikinci el makine donanımı ve benzerlerini alıp satabilecekleri bir epazar sitesinin internet ortamında oluşturulması önerilmektedir.
20. KOBİGEL gibi destek programlarının KOSGEB tarafından yılda en az 3 kez yapılması
önerilmektedir.
21. İşletmelere yönelik devlet teşvik eğitim programları ve proje yazım eğitimleri yapılması,
Odalarda bu konuda uzman çalıştırılması öngörülmektedir.
22. Hibe destek programlarında ön ödeme mekanizması geliştirilmesi önerilmektedir.
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23. Destek programlarında evrak yükünün azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmeli, konu
hakkında mevzuata dönük çeşitli iyileştirmeler yapılması önerilmektedir.
24. Halihazırda yerli üretim logosu, üründe kullanılan bütün ara mallar yabancı dahi olsa
kullanılabilmektedir. Ürünlerin etiketlerinde %kaç yerli malzeme ve işçilik kullanıldığının
belirtilmesi önerilmektedir.
25. Yerli malzeme üretimi araştırmalarını desteklemek amacı ile üniversitelerde malzeme
bölümleri açılması sağlanarak, araştırma merkezleri kurulması önerilmektedir.

da

sı

26. Enerji ve geri dönüşüm alanlarında yer alan birçok ulusal/uluslararası projelere dahil
olunması teşvik edilmelidir.

ay

iO

27. Mevcut makine envanteri çıkarılarak, düşük kapasitede çalışan makinaların aktif hale
getirilmesi sağlanmalıdır. Yeni makine alınmadan, farklı sektörlerde boşta kalan makineleri
çalıştıracak bir sistemin geliştirilmesi önerilmektedir.

rS

an

H. MEVZUATA İLİŞKİN SORUNLAR
1. Yatırımlarda karşılaşılan zorluklardan biri de mevzuat alanında yaşanandır. Özellikle izin
ve ruhsat işlemleri ile ilgili zorluklar mutlaka aşılmalıdır.

şe

hi

2. Merdiven altı üretimin oluşmasını engelleyecek tedbirler mutlaka alınmalıdır. Bu noktada
mevzuatın oluşturulmasında firmalara da zarar verilmeyecek denge stratejisi belirlenmelidir.

Es

ki

3. Sanayicilerin en çok yüz yüze geldiği İŞKUR ve SGK veri tabanlarının ayrı olması bazı
mevzuatsal zorluklar doğurmaktadır. Mevzuatın yorumlanmasında kurumlar arası farklılıklar
problemlere yol açmaktadır.
4. Mevzuata dayalı ve prosedürel işlemlerde bürokrasinin azaltılması gereklidir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Madencilik sektöründe ruhsatsız firmalara ruhsat almaları için bir süre tanımlanması, ancak
bunun takibinin yapılması önerilmektedir.
2. Merdiven altı firmaların tespit edilerek kapatılması, buna dönük olarak da işyeri açma ve
çalışma ruhsatı ile ilgili mevzuatın güncellenerek sadeleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin
madencilik sektöründeki işletme ve orman izinlerinin çok kısa sürede çıkması sağlanmalıdır.
Yeni tesislerin kurulmasını engellemesi nedeniyle izin ve ruhsat sürelerinin kısaltılması
önerilmektedir.
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3. İstihdam süreçlerinde uygulanan teşviklerde İŞKUR ve SGK verilerinin entegre
olmayışından dolayı yaşanan sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Yapılacak mevzuat
güncellemeleri mutlaka sahada olan uzmanlar tarafından gerçekleştirilerek en doğru sonucun
belirlenmesi ve mevzuatı farklı yorumlamaların önüne geçilmesi gerekmektedir. Mevzuat
uygulayıcıların bunu doğru değerlendirme ve inisiyatif alması konusunda netlik sağlanması
önerilmektedir.
4. İnceleme ve karar alma aşamaları ile hukuksal süreçlerin kısaltılmasıyla bürokratik
işlemlerin azaltılması ve hız kazandırılması önerilmektedir.

da

sı

5. Eskişehir’in Ankara’ya yakınlığı nedeniyle sıklıkla vergi, SGK vb. denetimlerde pilot
olarak seçilmesinin yarattığı baskının ortadan kaldırılması tavsiye edilmektedir.

ay

iO

6. Sanayi envanterinin çıkarılması ile birlikte, atık çeşitlerinin ve miktarlarının belirlenmesi,
şehrin ihtiyacı olan bertaraf tesislerinin türü ile kapasitelerine ilişkin bölgesel planlamanın
yapılması ve atığın enerjiye dönüşümüne ilişkin yerli üretimlerin teşvik edilmesi
önerilmektedir.

rS

an

7. Şehir içindeki tesislerin hızlı bir şekilde şehir dışına çıkarılması için mevzuat çalışmasının
tamamlanması ve sürecin hızlandırılması önerilmektedir.

hi

8. Farklı destek programlarına yönelik olarak kurumlar arası ortak bir mevzuat ve bilgi
paylaşım sisteminin kurulması önerilmektedir.

şe

9. Konkordato sisteminin zorlaştırılması önerilmektedir.

Es

ki

10. Bölgenin kamu tarafından gelişmiş olarak kabul edilmesi nedeniyle destek ve teşviklerden
yeterince yararlanılamaması, bunun başka bölge ve illerle karşılaştırıldığında haksız rekabet
yaratmasının önüne geçilmesi önerilmektedir.
11. Ekonomik belirsizlikler dönem dönem istihdamın istenilen düzeyde arttırılmasına engel
teşkil etmekte, kimi durumlarda işçi çıkarmalara yol açabilmektedir. İşletmelerin mevcut
istihdam düzeyinin korunması ve/veya arttırılmasını sağlayacak ilave istihdam teşviklerinin
sunulması önerilmektedir.
12. Enerji maliyetlerinin farklı şehirlerde, OSB içinde yer alan ya da yer almayan firmalar için
gösterdiği farklılıkların ortadan kaldırılması ve rekabet şartlarının eşitlenmesi önerilmektedir.
13. KOSGEB ve TÜBİTAK gibi destek kurumlarının teşvik mekanizmalarında Odalar
kapsam dışında bırakılmıştır. Endüstriyel kalkınma adına önemli roller üstelenen özellikle
Sanayi Odaları’nın ilgili kuruluşların desteklerinden faydalanabilir hale getirilmesi, Odalar
için alternatif destek araçlarının geliştirilmesi tavsiye edilmektedir.
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SONUÇ
Eskişehir Sanayi Odası 2018 yılı içinde öncelikle üyeleri, sonrasında birçok paydaşla yaptığı
görüşmeler neticesinde Eskişehir sanayisinin sorunlarını tespit etmiş ve bunların çözümüne
ilişkin görüşleri de toplamıştır. Yukarıda sunulan sorun ve öneriler ayrıca Eskişehir Sanayi
Odası içerisinde yapılan sektörel fuarlar ve meslek komitesi toplantılarında derlenmiştir.

sı

Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde Eskişehir sanayiine ilişkin 3 ana sorun alanı
tespit edilmiştir. Bunlar; (1) Yerli Üretimin, Buna Bağlı Olarak Ar-Ge ve Tasarım
Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Sorunlar, (2) Nitelikli Eleman Temini Konusunda
Yaşanan Sorunlar ve (3) İhracat Kabiliyetlerinin Artırılmasına İlişkin Sorunlar olarak
sıralanmaktadır.

ay

iO

da

Odamız özellikle bu sorunlara ilişkin özgün çözüm önerilerinde de bulunmuş, kendi alanına
giren problemler hakkında halihazırda özel projeler başlatmıştır. Eskişehir Sanayi Odası
Mesleki Eğitim Merkezi, Sektörel URGE Projeleri, Uluslararasılaşma temalı Avrupa Birliği
Projeleri, ESO Plaza, ESO Sektör Fuarları ve üye ihtiyaçlarına yönelik planlanan eğitimdanışmanlık programları bu çalışmalara örnektir.

şe

hi

rS

an

Raporda yerli ve milli üretim için çalışmalar yapan, markalaşma için çaba harcayan, ar-ge
yapmak isteyen firmalara eğitim başta olmak üzere destek sağlanması ve devlet işlemlerinde
kolaylıklar oluşturulması açıkça ifade edilmiştir. Üretimde ithalat kalemlerinin kamu ve özel
sektör tarafından ivedilikle belirlenerek listelenmesi, bu listelemeyi yaparken ithalat yerine
kullanılabileceklerin kamu, sanayi ve üniversitelerden oluşturulacak bir konsorsiyum ile tespit
edilmesi tavsiye edilmiştir.
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Eskişehir’deki sanayi ve diğer bileşenlerin üstünde durduğu konuların başında mesleki eğitim
reform çalışmaları gelmektedir. Mesleki eğitim her yönüyle desteklenmesi gereken bir
alandır. Hem işsiz gençlere hem de çalışanlara verilecek mesleki eğitimlere finansal ve
vergisel avantajlar oluşturulması istenmiştir.
Eskişehir sanayisinin en büyük ihtiyaçlarından diğeri ise Eskişehir Sanayi Odası,
üniversiteler, mükemmeliyet merkezleri, KOSGEB ve belirlenecek diğer paydaşların
ortaklığında akredite olmuş, uzman ve nitelikli personelin çalıştığı, sanayicilere uygun
fiyatlarla hizmet veren test, analiz, kalibrasyon ve prototipleme için ortak laboratuvar
talebidir. Eskişehir Sanayi Odası ve KOSGEB halihazırda konuyla ilgili bir ihtiyaç analizi
yürütmektedir ve 2019 yılı içinde Eskişehir sanayisine akredite bir test merkezinin
kazandırılması planlanmaktadır.
Yapılan görüşmelerde lojistik konusu da çok sık dile getirilmiştir. Bu bağlamda Hasanbey
Lojistik Merkezinin etkin kullanılması, Lojiktik Köy ile Eskişehir OSB arasında demiryolu
hattının artık daha fazla vakit kaybetmeden yapılması ve Eskişehir’in limanlara bağlanmasını
sağlayacak Bursa-Gemlik demiryolu hattının bir an önce hayata geçirilmesi vurgulanmıştır.
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Bununla birlikte kentin alternatif bölgelerinde Yeni Nesil Organize/Endüstri Bölgelerinin
kurulması tavsiye edilmiş, bunun özellikle yabancı yatırımcıların çekilmesi adına önemli bir
adım olduğu belirtilmiştir.
Hızlı bir şekilde kurumsallaşma konusunda eğitim, insan kaynağı ve yatırım için ilgili
Bakanlıkların devreye girmesi ifade edilirken, oluşturulacak Küme yapılanmaları ile
yurtdışında belirlenen ülkelerde ticaret heyetlerinin organize edilmesi istenmiştir. Bu
organizasyonların mutlaka ikili iş görüşmeleri ile zenginleştirilmesinin altı çizilmiştir.
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Son olarak; marka, patent ve tasarım konularında firmaların ihtiyaçları analiz edilmiş,
bunlarla ilgili makro ve mikro çözüm önerileri raporda sunulmuştur. Bu noktada, Eskişehir’de
kamu-sanayi-üniversite işbirliğinde bir Ar-Ge ve Tasarım Vadisi projesinin hayata
geçirilmesinin şehri dünya standartlarında çok farklı bir yere taşıyacağı ortaya koyulmuştur.
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Arz ederiz.
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ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
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