ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
INTERBUILDEXPO 2018 ULUSLARARASI YAPI FUARI VE İNCELEME ZİYARETİ
( UKRAYNA - KİEV / 20-23 Mart 2018 )
Yılda bir kez düzenlenen InterbuildExpo Ukrayna’nın en prestijli ve söz sahibi yapı fuarı olma
özelliği taĢımaktadır. 25.000m2 fuar alanında baĢta yapı, projelendirme, tamir, kapılar ve aksesuarları,
cephe, çatı, yalıtım, el aletleri ve elektrikli ekipmanlar, otomasyon ve pencere sistemleri, yeĢil alan,
peyzaj, bahçıvanlık makineleri, enerji ve eko teknoloji, seramik, sıhhı tesisat, taĢlar asansörler,
taĢıyıcılar, otomasyon sistemleri, iç mimari, dekorasyon, aydınlatma ana ürün gruplarında ürünlerin
sergilendiği fuara 500’den fazla firma katılımcı olarak iĢtirak ederken 25.000 kiĢiden fazla ziyaretçi
fuara ilgi göstermiĢtir.

EskiĢehir Ticaret Odası olarak üyelerimizin katılımları ile 22 kiĢilik bir heyet ile ziyaret
gerçekleĢtirdiğimiz fuarda üyelerimiz sektörleri ile ilgili olarak son geliĢmeleri yakından inceleme ve
iĢlerini geliĢtirme adına yeni bağlantıların temellerini atma fırsatı yakalamıĢlardır.

InterbuildExpo 2018 Uluslararası Yapı Fuarı ve Ġnceleme Ziyaretimiz kapsamında T.C. Kiev
Büyükelçiliğimize de ziyaret gerçekleĢtiren heyetimiz T.C. Kiev Büyükelçisi Yönet Can TEZEL ve T.C.
Kiev Ticaret AtaĢesi Haydar KOÇAK ile bir görüĢme gerçekleĢtirmiĢtir.
GerçekleĢtirilen görüĢmede EskiĢehir Ticaret Odası Meclis BaĢkan Yardımcısı Muzaffer OĞUZ
Büyükelçimize ve Ticaret AtaĢemize EskiĢehir’in ekonomik hayatı ve EskiĢehir Ticaret Odası ve
faaliyetleri hakkında bilgiler aktarırken Büyükelçimiz ve Ticaret AtaĢemizden Ukrayna ve Kiev’in
ekonomik, kültürel yapısı ve iĢ fırsatları hakkında gerekli bilgileri almıĢtır.

Ukrayna ve Kiev hakkında bilgileri aktaran Büyükelçi TEZEL; Ukrayna’nın Ģu an bir reform
dönemi içerisinde olduğunu reformların yapıldığını ancak bu reformların uygulama aĢamasında
sıkıntılar olduğunu vurguladı. Büyükelçi TEZEL, Ukrayna’nın geliĢmekte olan bir ülke olduğunu; iç
sorunların çözülmesi, hukukun etkin çalıĢmasının sağlaması ve reformların etkin bir Ģekilde
uygulanması neticesinde Ukrayna’nın 10-15 yıl içinde hızlı bir geliĢme kat edeceğini düĢündüğünü ifade
ederken, böyle bir konumda olan Ukrayna’da doğru riskler alarak gelecek için köĢe kapılabileceğini
belirtti.

Ukrayna’da etkin ve etkili bir genç neslin bulunduğunu ifade eden TEZEL, uçak motoru,
otomobil sanayi, nükleer enerji, biliĢim, tarım gibi sektörlerin geliĢmiĢ olduğunu Dünyadaki en verimli
tarım arazilerinin %24’nün Ukrayna topraklarında bulunduğunu, baĢta Çin olmak üzere çeĢitli ülkelerin
Ukrayna’da araziler alarak tarım yapma niyetinde olduğunu belirtti. Sonuç olarak, Ukrayna’da
fırsatların olduğunu ancak bir sefer gelip gitme ile bu fırsatların değerlendirilemeyeceğini, birçok kez
gelerek doğru zamanda doğru giriĢimlerde bulunulması gerektiğini ifade etti.
Son olarak Kırım konusuna da değinen TEZEL, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonra ülke
olarak tavrımızın Rusya’ya iletildiğini, EskiĢehir’de de nüfuslarının yoğun olduğunu bildiği Kırım
Tatarlarının Ukrayna’daki faaliyetlerine ellerinden geldiğince destek vermeye çalıĢtıklarını iletti.
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