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Gerçekleştirilen inceleme ziyareti kapsamında Türk - Amerikan Ticaret ve Sanayi 

Odası, T.C. Miami Başkonsolosluğu, Miami Serbest Ticaret Bölgesi içerisinde Greater 

Miami Ticaret Odası, Miami Dade Bölgesi, Beacon Konseyi ve Miami Serbest Bölgesi 

yetkilileri ile görüşme ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

 

Türk - Amerikan Ticaret ve 

Sanayi Odası (TACCI) ile 

gerçekleşen toplantıda TACCI 

Başkanı Ali KOÇAK, Odanın 

faaliyetlerinden bahsettiği 

sunumunun ardından TACCI 

olarak A.B.D. ile iş yapmak 

isteyen Eskişehirli işadamlarına 

ve girişimcilere her konuda 

destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını, A.B.D.’nde iş yapmak için gerek hukuksal 

gerek mali yükümlülükler açısından gerekli bilgileri aktarmak konusunda memnuniyet 

duyacağını belirtmiştir. Toplantıda konuşan Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Metin GÜLER, Eskişehir’in yatırım iklimi ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi 

verdi. Eskişehir’in havacılık, raylı sistemler, makine, seramik ve maden sektörlerinde 

öne çıktığını ifade eden GÜLER,  A.B.D. ile Eskişehir arasındaki mevcut ticaret hacminin 

daha da artırılması gerektiğini vurguladı. 

 

Greater Miami Ticaret Odasının koordinasyonunda gerçekleşen toplantı serbest 

ticaret bölgesinde gerçekleşmiştir. Toplantıya Miami Ticaret Ataşeliğimizden İpek 

WAHEED ve Koç Grubu Kuzey Amerika yatırım koordinatörü İbrahim GÜLDİKEN de 

katılım göstermiştir.  



 

            Ev sahibi kurumlar 

yaptıkları sunumlarda, 

Miami’nin eskiden sadece 

turizm ile geçinen bir 

bölge olmasına rağmen 

2008 krizi ardından iyi bir 

planlama ile sanayi 

alanında da gelişim 

gösterdiğini belirttiler. 

Miami’nin doğudan gelen 

deniz taşımacılığı ve deniz yolcu taşımacılığının ilk ve en güçlü limanı olduğunu ve bu 

limanın büyük pazarlar olan Brezilya ve Güney Amerika pazarına ulaşmak için efektif bir 

şekilde kullanılabildiğini öner çıkardılar. Limanın, demiryolu ağları ile de desteklenmiş 

olduğunu ve bu şekilde iç kesimlere de ulaşmanın kolay olduğunu belirttiler. Kendi 

açılarından da Türkiye’ye ulaşmanın, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalar 

neticesinde Avrupa’ya ulaşmak olduğunu dile getirerek, Miami ve Türkiye arasında bir 

bağ oluşturabilmenin A.B.D., Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye ile Avrupa’yı içine alan 

bir network oluşturmak anlamına geldiğini belirttiler. 

İnşaat, uzay-havacılık, 

ilaç, gıda, maden gibi alanlarda 

gelişmiş olduklarını belirttiler. 

Görüşmelerimiz sonrasında 

inşaat, havacılık, maden 

(özellikle mermer), havacılık, 

hazır giyim alanlarında ileride 

ortak çalışmalar yapılabileceği 

görüşü ortaya çıkmıştır.  

Türk Hava Yolları’nın, Miami’ye yeni başlayan direk uçuş seferlerinin uzun 

suredir üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu ve bu anlamda Odamızın ziyaretinin tam 

zamanında gerçekleştiğini dile getirdiler. 

Eskişehir Ticaret Odası olarak, Eskişehir’in ticari hayatı, şehir kapasitesi ve 

Odamızın faaliyetlerini anlatan sunumun ardından konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 

Metin GÜLER, Eskişehir’in Türkiye içerisindeki lojistik avantajlarından, ileri teknoloji 

sanayiye sahip olduğundan ve ileri programlar ile işbirliğini sürdürmek istediğimizi dile 

getirmiştir. 



Toplantı akabinde sağlanan 

ilk temasın ardından ilişkilerin 

sürdürülmesi, iki şehir arasında 

ticari ilişkilerin kurulması ve 

geliştirilmesi adına Greater Miami 

Chamber of Commerce ve Odamız 

arasında “İşbirliği Protokolü” 

(Memorandum of Understanding) 

imzalanmıştır. 

T.C. Miami Başkonsolosluğu ziyaretimizde, Başkonsolosumuz Özgür Kıvanç 

ALTAN göreve başladıktan sonra ülkemizden bölgeye ulaşılabilirliğin arttırılması için ilk 

olarak İstanbul-Miami direk uçuşların başlaması için çalışmalara başladıklarını ve 

THY’nın direk uçuşlarının başlaması ile sonuca ulaştıklarını ve artık ticaretin de daha 

kolay olacağını belirtmiştir.  

Miami’nin A.B.D.’nin bir 

numaralı kargo merkezi 

olduğunu belirten ALTAN, 

Miami’deki tüm kurumlarla 

temas halinde olduklarını, 

bölgede devam eden Türk 

yatırımlarının arttırılması için 

çalışmaları genişlettiklerini, 

A.B.D.’ndeki televizyon 

kanallarında yayınlanan ve oldukça sevilen 3 Türk dizisi olması nedeniyle Türklere 

bölgede daha sıcak bir bakış açısı olduğunu belirtmiştir.  

Bölgede ticari faaliyette bulunarak iş yapmayı düşünen yatırımcı ve girişimci iş 

adamları için en doğru yöntemin yerel bir ortakla danışman nezaretinde ilerlemek ve 

uzun vadeli düşünerek sabırlı davranmak olduğunu belirten ALTAN, bu şekilde ilerleme 

sonucunda başarının geleceğini belirtmiştir. 
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