
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Çin Pazarının Kapılarını 
Araladı



 Eskişehir Ticaret  Odası Başkanı Harun KARACAN ve 
Yönetim Kurulu heyeti Çin ile ticari ilişkileri geliştirmek ve 
üyelerimize yeni pazarların kapılarını açmak için 21- 28 
Eylül tarihleri arasında Çin’e iş gezisi ziyaretinde bulundular



 Ziyaret sırasında, Eskişehir Ticaret Odası ve Changzhou
Ticaret Odası arasında “Kardeş Oda” anlaşması, ETO 
Başkanı Harun KARACAN ve Changzhhou Ticaret 
Odası Başkanı Tang Yanwen tarafından imzalandı. 

 Anlaşma, iki oda arasında dostluk çerçevesinde, yatırım 
ve iş ilişkileri, üyeleri karşı tarafta yatırıma teşvik, üyeler 
arası ticari işbirliğini teşvik, önemli ekonomik faaliyetlere 
davet, karşılıklı girişimcileri bir araya getirme gibi 
maddeleri içermektedir.



 Heyetimiz TC. Sanghay Başkonsolosu Murat Ülkü 
ve TC. Sanghay Ticari Ataşesi Serdar Afsar ile de 
görüşmeler yaptılar.

 Karşılıklı fikir alışverişi içinde geçen toplantı da 
başlıca ithal edilen ürünler arasında yağlar, şekerli 
ve çikolatalı ürünler,konserveler meyve ve sebzeler 
ile unlu mamuller olduğu ve Çin Halk Cumhuriyeti 
için Türk ürünlerinin önem arz ettiği vurgulanmıştır.

 Ayrıca Çin, takım tezgahlarında dünyanın en önemli 
tüketimine ve ithalatına sahip ülke olduğu ve 
2008‘de takım tezgahları ithalatı 9,8 milyar $ olduğu 
önemle vurgulanmıştır.



ÇİN’E SATILAN TİCARİ 
ÜRÜNLER

 Mermer ve traverten, ekosin su mermeri, kireçli taşlar, krom cevherleri ve 
konsantreleri, bakır cevherleri ve konsantreleri, boratlar; peroksiboratlar
(perboratlar), tabii boratlar vb. konsantreleri,

 Bakır hurda ve döküntüler, içten yanmalı, pistonlu motorların aksam-
parçaları, 

 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları, kursun 
cevherleri ve konsantreleri çinko cevherleri ve konsantreleri, bor oksitleri; 
borik asitler, debagatte kullanılan sentetik organik, anorganik maddeler 
müstahzarlar, manganez cevherleri ve konsantreleri, demir/çelik yassı 
mamul, 

 Soğuk haddelenmiş kaplanmış yün ve yapağı, turbojetler, turbo-propeller, 
diger gaz türbinleri, sentetik lif demetleri,

 Sığır ve at cinsi hayvanların tabaklanmış derileri, 
 Lifleri hazırlayan, iplik üreten hazırlayan makineler
 Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçaları 

konserveleri
 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri, kolloidal kükürt;
 Dokuma tezgahları (makineleri), pamuklu mensucat 
 İhracatta önem arz eden ürünler arasında yer almaktadır.



 Son zamanlarda Çin’in ihracat ve ithalatında önemli 
artışlar oluşmuştur. Gelişen tüketici bilinci nedeni 
ithal ürünler pazarda tercih edilmeye başlaması 
Türk ihraç ürünlerinin de bu pazarda şansı 
olduğunu düşündürmektedir.

 Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi konumunda 
bulunan Çin Halk Cumhuriyetini ESKİŞEHİR 
TİCARET ODASI olarak yakından izlemekteyiz. 
Bununla birlikte yakın temaslarımız ilerleyen 
zamanlarda da devam edecektir.
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