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Eskişehir Ticaret Odası olarak global vizyonumuz doğrultusunda Eskişehir iş
dünyasını küresel pazarlarla buluşturmak amacıyla katıldığımız Architecture Boston
Expo – ABX 2012 Sürdürülebilir Yapı ve Mimari Fuarı, gelişen pazarlarla birlikte ABD
gibi küresel ekonominin merkezinde bulunan pazarlarda yer almak açısından üyelerimiz
ve şehrimiz için önemli bir adım oldu. Eskişehir Ticaret Odası’nın ABX 2012’nin tek Türk
meslek örgütü katılımcısı olması ziyaretçilerin yoğun ilgisine neden oldu.

Eskişehir Ticaret Odası Dünya çapında 1000’i aşkın firmanın katılımıyla
gerçekleşen ABX 2012’nin tek Türk meslek örgütü katılımcısı olduğu fuarda, Eskişehir
Ticaret Odası Standında Türkiye Cumhuriyeti Boston Ticaret Müşaviri Alperen Kaçar da
yer alarak, Eskişehir’in ihracat atılımına katkıda bulundu. Fuarda Eskişehir Expo ve
İhracat Rehberi 2012 başta olmak üzere, stantta yer alan Odamız üyeleri Hammam
Radyatör ile Çetin Mühendislik’in hazırladığı numuneler de ziyaretçilere tanıtıldı.

Fuarda ABD’nin inşaat ve mimaride kullanılan en yeni teknoloji ve ürünleriyle bir araya
gelen üyelerimiz, fuarda temaslarda bulunarak sektörlerindeki gelişmeleri inceleme
fırsatı yakaladılar.

ABX-2012 Sürdürülebilir Yapılar ve Mimari Fuarı iş gezisi kapsamında Amerika
Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde bulunan Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Üyeleri bir dizi resmi temasta bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Boston Ticaret Müşaviri
Alperen Kaçar’la birlikte ilk olarak Massachusetts eyaletinin tek dış ticaret otoritesi
konumunda bulunan Massachusetts Eyaleti Uluslararası Ticaret ve Yatırım Ofisi
MOITO’yu ziyaret eden heyet, burada İş Geliştirme ve Protokol Müdürü Thomas Gradel
ve Müdür Yardımcısı Kenneth Brown ile biraya geldi. Yetkililerden Massachusetts
eyaletinin uluslararası çalışmaları ve ekonomik durumu hakkında bilgi alan heyet,
Eskişehir hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonunda Eskişehir’le Boston
arasındaki benzerliklerden etkilendiğini ifade eden Gradel, Türkiye’nin kendileri için
potansiyel bir partner olduğunu ve bu ortaklık yolunda Eskişehir Ticaret Odası’nın
duruşunu önemsediğini belirtti.

Ardından Türkiye Cumhuriyeti Boston Başkonsolosluğunu ziyaret eden heyet,
burada da Konsolos Muavini Derya Kara ve yetkililerle bir araya geldi. Oldukça sıcak
geçen görüşmede Muavin Konsolos Kara ziyaret için heyete teşekkür ederken, Ticaret
Müşaviri Kaçar da yapılan bu çalışmaların daha da özelleşerek verimli hale gelebilmesi
için her zaman göreve hazır olduklarını belirtti.

Programımız dahilinde Türk-Amerikan Ticaret Odasında gerçekleştirdiğimiz
toplantı ile üyelerimiz ABD’nin yatırım iklimi ve ticaret hayatı hakkında gerekli bilgileri
öğrenirlerken, toplantıda bizlere eşlik eden TACCI Yönetimi ve ABD’de yerleşik,
konularında uzman avukat ve danışmanlık hizmeti veren vatandaşlarımız ile tanışma
fırsatı yakaladılar.

Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, üyelerimiz, Türk-Amerikan
Ticaret Odası (TACCI) Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, New York’ta iş hukuku
üzerine çalışmalarını yürüten avukatlar ve danışmanlık hizmeti veren TACCI üyesi
firmaların katılımı ile gerçekleşen toplantıda öncelikle TACCI ve faaliyetleri üyelerimize
aktarıldı. Sonrasında konularında uzman avukat ve danışmanlar aracılığı ile A.B.D. ile
nasıl ticari ilişkilere girileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, ülkemizdeki ticari işleyiş
ile farkları, kanunların ve verginin ticaret hayatında ne kadar çok büyük bir öneme sahip
olduğu, A.B.D.’ne ihracatın ilk başlarda zor olduğu ancak bir kez başlanıldığında çok
kolay ve fazlasıyla karlı olduğu üyelerimize bir sunum eşliğinde aktarıldı. Sunum
akabinde üyelerimiz uzmanlara ve TACCI yetkililerine sormak istedikleri soruları
aktardılar ve genel olarak A.B.D.‘de ticaret hayatı ile ilgili olarak bilinmesi gereken
noktaları öğrenmiş oldular. Üyelerimiz Türk-Amerikan Ticaret Odası yetkilileri ve
konularında uzman olan yetkililer ile bir araya gelerek bu inceleme gezisi sonrası için
A.B.D. ile ilgili herhangi bir ticari girişimde bulunmaları halinde destek alabilecekleri kişi
ağını geliştirmiş oldular.
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Başkonsolosluğu ve Ticaret Ataşeliği, Washington Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği
görüşmelerimizde hem temsilcilerimizi ziyaret etmiş hem de lansmanı yeni yapılan
Eskişehir Expo İhracat Rehberimizi temsilciliklerimize bırakarak üyelerimize yeni
pazarlar yaratılması konusunda gerekli bilgileri aktarmış olduk.

Genel olarak programa bakılacak olursa üyelerimiz, ABD gibi büyük bir ülke ve
ekonomiyi yerinde inceleme fırsatı yakalayarak mevcut durumu ülkemizle kıyaslama ve
aynı zaman da ülkemizin, tüccarımızın, insanımızın da bu coğrafyada neler
yapabileceğini yakından inceleme fırsatı yakalamışlardır.
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