SAO PAULO / BREZİLYA ( 27 Mart – 3 Nisan 2012 )
FEICON BATIMAT 2012 ULUSLARARASI YAPI ENDÜSTRİSİ FUARI
SAO PAULO TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
T.C. SAO PAULO BAŞKONSOLOSLUĞU
İNCELEME GEZİSİ RAPORU

Latin Amerika’nın en büyük yapı endüstrisi fuarı ünvanına sahip ve bu yıl 20. Kez
düzenlenen FEICON BATIMAT Uluslararası Yapı Endüstrisi Fuarı 85.000 m2 fuar alanında
gerçekleşmiş olup, yerel ve uluslararası olmak üzere toplam 800 katılımcı firmaya ve 133.347
ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır.

Eskişehir Ticaret Odası olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üyelerimizden oluşan 44
kişilik heyetimiz ile birlikte Türkiye’den de Milli Katılımın sağlandığı FEICON BATIMAT 2012
fuarına katılım gerçekleştirerek üyelerimizin yapı teknolojileri, yapı makineleri ve aletleri,
malzeme ve teçhizatları, otomasyon sistemleri, aydınlatma sistemleri ve ürünleri, ısıtma ve
soğutma sistemleri, duvar ve zemin kaplamaları, boru, pencere, kapı ve donanımları, çatı
konstrüksiyonu, temel ve temel sistemleri, sıhhi tesisat ürünleri, mutfak ve banyo ürünleri gibi
başlıca sektörlerdeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından incelemelerine katkıda bulunduk.

İnceleme gezimiz öncesinde Eskişehir Ticaret Odası olarak global vizyon politikamız
doğrultusunda geliştirdiğimiz ilişkiler kapsamında Ülkemiz için de hedef pazar konumunda olan
Brezilya’nın en önemli şehirlerinden olan Sao Paulo’da, Sao Paulo Ticaret Odası ile bir görüşme
gerçekleştirildi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender BAYAR, Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman KUTLU ve T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşesi A. Canan GÜRHAN’dan oluşan heyetimizi Sao
Paulo Ticaret Odası Müdürü Roberto Ticolaut, İdari Müdürü Sidnei Docal ve İş Geliştirme
Uzmanı Guilherme Fedozzi karşıladılar.
Gerçekleştirilen toplantıda Eskişehir ve Eskişehir Ticaret Odasını anlatan kısa film
gösteriminin ardından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender BAYAR ilimizin ve Odamızın
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını Sao Paulo Ticaret Odası yetkilerine aktardı. Odamızın
küresel vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği görüşmelerin karşılıklı işbirlikleri konusunda
oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkardığı iletildi.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender BAYAR’ın konuşmasının ardından heyetimize
Sao Paulo Ticaret Odasının tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Tanıtım filmi ardından söz alan Sao
Paulo Ticaret Odası yetkilileri; Sao Paulo Ticaret Odasının Odamızın kurulmasından bir yıl önce,
1894 yılında kurulduğunu ve 30 bin üyeye sahip olduklarını belirttiler. Üyelik sistemlerinin
gönüllülük esasına dayandığını ve üyelerinin faaliyetlerini farklı şekillerde desteklediklerini ve
üyelerine teşvik edici uygulamalarda bulunduklarını aktardılar. Bu uygulamaları şu örnekler ile
açıkladılar; ihracata çok önem verdiklerini ve ihracat gerçekleştiren üyelerini çeşitli ödüllerle

ödüllendirdiklerini, Eskişehir Ticaret Odası olarak gerçekleştirmekte olduğumuz uluslararası
organizasyonlar benzeri uluslararası fuar ve iş gezileri organize ederek katılan üyelerini çeşitli
destekler ile teşvik ettiklerini, küçük işletmelerin vergi ödemelerine yardımcı olduklarını, 87
yıldır çıkarttıkları gazete ile üyelerinin alehine olan her türlü konuya ve gerekirse hükümete bile
tepki gösterdiklerini belirttiler.

Sao Paulo Ticaret Odası yetkililerinin aktardıkları bilgilerin ardından Eskişehir Ticaret
Odası olarak inceleme gezimiz öncesinde gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda iki oda
arasında karşılıklı işbirliğini öngören Kardeş Oda Anlaşması, Sao Paulo Ticaret Odası Müdürü
Roberto Ticolaut ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan adına İskender Bayar
tarafından imzalandı.
İmzalanan anlaşma ile birlikte iki oda ve iki ülke arasında bilgi alışverişinin sağlanması ve
kazan kazan modeli ile her iki bölgede de gerçekleşecek bütün ticari faaliyetler ve
organizasyonlar konusunda işbirliği içinde olunmasının temelleri atılmış oldu.

Heyetimizin bir diğer görüşmesi Türkiye Cumhuriyeti Sao Paulo Başkonolosluğunda
gerçekleşti. Heyetimizin, T.C. Sao Paulo Başkonolosu Mustafa KAPUCU ile gerçekleştirdiği
toplantıya T.C. Sao PauloTicaret Ataşesi A.Canan GÜRHAN’da katılım gerçekleştirdi.

Heyetimiz, Başkonsolosumuz Mustafa KAPUCU ve Ticaret Ataşemiz A. Canan GÜRHAN’ın
Sao Paulo’nun ve genel olarak Brezilya’nın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında
aktardığı bilgilerin ardından, Odamızın ve şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyeli
hakkında bilgileri kendilerine aktardılar.
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