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Eskişehir Ticaret 
Odası, üyelerinin farklı 
pazarlara açılmasını 
sağlamak amacıyla ara 
vermeden sürdürdüğü 
çalışmalar kapsamında 
4-8 Temmuz tarihleri 
arasında 21 firmanın 
katılımıyla Şam ve 
Halep' i kapsayan Suriye 
Ticari iş gezisini 
düzenledi.   



ŞAM TİCARET ODASI GÖRÜŞMELERİ
 Gezinin ilk durağı ortadoğunun önemli başkentlerinden 

ŞAM oldu.

 Görüşmelerin ev sahipliğini ŞAM TİCARET ODASI yaptı.

 Odamız üyeleri ile Şam Ticaret Odası üyeleri arasında ikili 
görüşmeler gerçekleştirildi. 

 Türkiye ile Suriye arasında ekonomi ve politik alanda 
gözlemlenen yakınlaşmanın olumlu etkisi ile başarılı iş 
görüşmeleri gerçekleştirildi. 

 Görüşme öncesi Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği 
heyet olarak ziyaret edildi ve Büyükelçilik yetkililerinden ön 
bilgiler alındı.



SURİYE SANAYİ
• Gezi sırasında Türkiye’nin Organize sanayi

modeli baz alınarak düzenlenmiş olan Sheikh
Najjar Endüstri Şehri ziyaret edilerek,
içerisinde İran-Suriye ortak yapımı olan
otomotiv montaj fabrikasının da bulunduğu
sanayi tesisleri gezildi.

• Suriye Sanayinin 1970’li yıllar Türkiye’sine
benzer bir yapıda olduğu gözlenmektedir. Daha
liberal ve şeffaf bir ekonomi tesis etmek için
yoğun çaba göstermekte olup dışa açılma
çabaları devam etmektedir.



HALEP TİCARET ODASI GÖRÜŞMELERİ
 Halep çok eski dönemlerden beri ipek yolu üzerinde yer 

alan önemli bir ticaret merkezi olma özelliğini bugünde 
sürdürmektedir.

 Suriye’nin 2. büyük kenti olup, ülkenin ticari hayatının 
merkezi olma özelliğine sahiptir.

 Gezimiz sırasında Halep Ticaret Odası Üyeleri ile Odamız 
üyeleri ikili görüşme yapmak üzere bir araya geldiler. 

 Oldukça etkili ve verimli geçen görüşmeler neticesinde hızlı 
iş bağlantıları sağlandı.

 Gezi sonrasında kısa bir sürede mobilya sektöründen 
firmalarımız Halep’e ihracat yapmaya başladılar. 



SÜRDÜRÜLEBİLİR İLİŞKİLER
 Halen kapalı ekonomi yapısından sıyrılma çabaları 

içerisinde olan Suriye’de, daha dışa açık bir yapı 
gözlemlediğimiz için Halep’li Tacir ve Sanayicileri Eskişehir 
Ticaret Odası olarak Eskişehir’e davet ettik.

 2010 yılının ilk çeyreğinde ilimizi ziyaret etmek yönünde 
kendilerinden teyit aldık.

 Son dönemde iki ülke arasında vize işlemlerinin kalkması ile 
devam eden iyi ilişkileri, önümüzdeki dönemde her iki 
tarafın yararına sürdürme çalışmalarımız devam 
etmektedir.

 Her türlü sanayi ve yatırım malları ihracatı için Suriye 
önemli bir Pazar olarak öne çıkmaktadır.
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