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Eskişehir Ticaret Odası Uluslararası 
İlişkiler Bölümü olarak ana görevi-

mizi “Üyelerimize ticaretin uluslara-
rası alanında gösterecekleri faaliyet-
lere destek olmak ve ticari ağlarının 
gelişimine yardımcı olmak” olarak 
özetleyebiliriz. 

Dış Ticaretin Önündeki 
Engellerin Kaldırılması ve 

Vize Ofisimizin faaliyetleri
Eskişehir ihracatının %44’ünü Avrupa 
Birliğine gerçekleştiriyor. AB-Türkiye 
siyasi ilişkileri her ne kadar dalgalan-
malar yaşasa da hem ülkemizin hem 
de Eskişehir’in en önemli dış ticaret 
ortağının AB ülkeleri olduğunu görü-
yoruz. AB pazarında ticari faaliyete 
bulunan/bulunmak isteyen üyelerimi-
zin önüne çıkan en büyük engelin ise 
vize sorunu olduğunu biliyoruz. Oda-
mızda faaliyet gösteren Vize Ofisimiz 
üyelerimizin bu sorununu aşmak için 
faaliyetlerini sürdürüyor.

Odamızın AB üyesi 3 ülkenin büyü-
kelçiliği ile özel olarak akdedilmiş 
vize kolaylaştırma protokolü var. Bu 
ülkeler Fransa, İtalya ve Macaristan. 
Üyelerimiz bu ülkelerden birinin giri-
şimcileri ile görüşme yapmak veya bir 
fuar vesilesi ile gerçekleştirecekleri 
seyahatler için gerekli ticari vize baş-
vurusunu Odamız Vize Ofisi aracılığı 
ile yapabilirler. İlgili Büyükelçilikler 
ile yapılan protokol gereği başvuran 
üyemizin pasaport ve yurtdışı çıkış 
sıklığına göre uzun süreli ve çok girişli 
Schengen vizesi almalarını sağlamak-
tayız. Vize Ofisimiz aracılığı ile bugüne 
kadar 1400 den fazla üyemize Schen-
gen Vizesi aldık. Uzun süreli alınan 
Schengen vizelerinin AB Üyesi diğer 
Schengen ülkelerinde de geçerli oldu-
ğunu sanırım belirtmeme gerek yok. 

Ticari Ağların Geliştirilmesi 
ve AB Bilgi Merkezimiz

Ülkemizin AB ile 2005 yılında başlat-
tığı tam üyelik müzakere her ne kadar 
istenilen düzeyde ilerlemese de, dış 
ticarette en büyük ortağımızın Avru-
pa Birliği ülkeleri olduğunu görüyoruz. 
Aslında AB ile tam üyelik müzakereleri 
ağır aksak ve dönemsel olarak inişli çı-

kışlı yürüse de 1996 yılından günümü-
ze Gümrük Birliği Anlaşması sorunsuz 
yürümektedir. Türkiye menşeli sanayi 
malları ithalatında AB Gümrük Vergisi 
almamaktadır. Aynı şekilde Türkiye’de 
AB Menşeli malların ithalatında Güm-
rük Vergisi tahsil etmemektedir. So-
nuç olarak AB nin ihracatımızdaki payı 
%48 ithalatımızdaki payı ile %40 dır 
(2016 yılı verilerine göre) . Toplamda 
145 Milyar Doların üzerinde bir ticaret 
hacminden bahsetmekteyiz. Bu nok-
tada kaynağı AB den karşılanmak üze-
re AB Türkiye Delegasyonu işbirliği ile 
Odamızda faaliyetlerini sürdüren AB 
Bilgi Merkezinin stratejik önemi orta-
ya çıkıyor. AB Ticari ve sınai mevzua-
tındaki her değişiklik üyemiz sanayici 
ve tacirini doğrudan etkiliyor. AB Bilgi 
merkezimiz de gelişmelerle uyumlu 
olarak başta üyelerimiz olmak üzere 
tüm diğer sosyal katmanların AB ko-
nusundaki bilgi ihtiyacının karşılama-
ya yönelik faaliyetler yürütüyor. 

Geçtiğimiz dönemde AB Bilgi Merkezi 
olarak;

♦ ”Avrupa Birliği Yolunda Türk Özel 
Sektör Buluşmaları” temalı etkinliği-
mizde Bursa’da faaliyet gösteren Kar-
san Otomotiv A.Ş. Satın Alma Yöneti-
cileri ile Odamız üyesi yan sanayicileri 
bir araya getirdik.

♦ İktisadi Kalınma Vakfı (İKV) işbirli-
ğinde “Türkiye’nin Avrupa Birliği Gün-
demi: Güncellenen Gümrük Birliği’nin 
Etkileri” konulu konferansı sanayici ve 
işadamlarımızın geniş katılımı ile Oda-
mızda gerçekleştirdik.
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♦ Dünya Mülteci Günü etkinlikleri 
kapsamında Yunus Emre’nin hoşgörü 
ve barış temalarını öne çıkararak Eski-
şehir’de ikamet etmekte olan mülteci-
lere iftar verdik. 

AB Bilgi Merkezimizin kuruluşundan 
bugüne kadar gerçekleştirdiği iktisadi, 
ticari, sınai, sosyal ve kültürel 100 den 
fazla etkinliğe 24 Binden fazla Eskişe-
hir’li katılmıştır. 

Dış Ticaretin Geliştirilmesi-
Uluslararası Organizasyonlar

Dış Ticaretin ve özellikle ihracatın 
geliştirilmesi ETO Yönetiminin stra-
tejik öncelikleri arasında. Bu konuda 
üyelerimizin sektörel çeşitliliğine uy-
gun yeni hedef pazarlar belirleyerek 
yıllık planlar ve bütçeler yapıyoruz. 
Hangi ülkelerde ne tür çalışmalar ya-
pacağımıza ETO Yönetiminin görüş 
ve katkılarıyla son şeklini veriyoruz 
ve yine Yönetim Kurlunun interaktif 
desteği ile planlarımızı uygulama-
ya koyuyoruz. Planlama yaparken 
önemsediğimiz bir diğer konuda 
gerçekleştireceğimiz uluslararası 
organizasyona ilişkin hibe ya da des-
tek olup olmadığı. Organizasyonla-
rımızı mümkün mertebe Ekonomi 
Bakanlığı, KOSGEB, AB ve diğer 
hibe/destek kaynaklarını kullana-
rak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Böylece katılımcı üyelerimizin or-
ganizasyona katılım pay ve maliyet-
lerini olabildiğince düşük tutmayı 
hedeflemekteyiz.

Geçtiğimiz dönemde birçok uluslar 
arası organizasyon gerçekleştirdik;

♦ 10 Ocak 2015 tarihinde İRAN/Tah-
ran’da düzenlenen Uluslararası Ev 
Gereçleri Beyaz Eşya ve Yan Sanayi 
Fuarı’na katıldık. Beyaz eşya yan sa-
nayi olarak çalışan firmalarımızın yeni 
pazarlarda önünü açtık. 2 yıl sonra bu 
sefer yine İran’lı büyük beyaz eşya 
üreticilerinin Satınalma Müdürlerini 
Eskişehir’de üyelerimizle buluştur-
duk. Görüşmeler yapıldı, işletmeler 
gezildi, bağlantılar yapıldı. Sonuç 
odaklı ve çok verimli geçen her iki or-
ganizasyonumuzu da Ekonomi Bakan-
lığı Desteği ile gerçekleştirdik. 

♦ Yine beyaz eşya yan sanayine yöne-
lik olarak Mayıs 2016 da POLONYA’ya 
ve yine Ekonomi Bakanlığı Destekli İki-
li İş Görüşmesi organizasyonu gerçek-
leştirdik. Avrupa’nın çok önemli beyaz 
eşya üretim üssü olan Lodz, Wroclaw 
şehirlerinde gerçekleşen toplantılar-
da, dünyanın en önemli markalarından 
olan BSH, Whirpool, Indesit, Electro-
lux, Philips’in üst düzey yöneticileri ve 
satın alma yöneticileri ile üyelerimiz 
yüz yüze iş görüşmeleri yaptılar. 

♦ 2015 ve 2016’nın Kasım aylarında 
2 kez AMERİKA BİRLEŞİK DEVLET-
LERİ’ne araştırma gezisi düzenledik. 
Amerika Birleşik Devletleri kuşkusuz 
çok büyük bir Pazar ve yıllık 300 Mil-
yon Dolar ihracat gerçekleştirdiği-
miz bir ülke. Ancak ihracatımız Tusaş, 
Alp Havacılık ve bağlı yan sanayilerin 
havacılık endüstrisi ürünleri ile sınırlı. 
Bu büyük ve zengin pazarda sektörel 
çeşitliliği yakalamamız gerekmekte. 
Her iki gezide gerçekleştirilen üst 
düzey temaslar, Odalar ve STK’lar ile 
gerçekleştirilen görüşmeler ve gezi-
len fuarların işadamlarımız için ufuk 
açıcı olduğunu gördük. 

♦ İlki Nisan 2016 ve daha sonra 
Mart 2017 tarihlerinde olmak üzere 
2 kez TAYVAN İş Gezisi düzenledik. 
Tayvan makine ve özellikle CNC tez-
gahlar imalatında çok avantajlı bir 
ülke. Endüstrinin ihtiyacı olan her 
türlü makine ve tezgah ve ekipmanı 
Avrupalı üreticilere göre çok daha 
makul fiyatlarda ve üstün verimlilik 
kriterlerine göre bu ülkeden tedarik 
etmek mümkün. Dolayısıyla gezimiz 
özellikle otomotiv sektöründe faali-
yet gösteren küçük ve orta ölçekli gi-

rişimcilerimiz başta olmak üzere tüm 
imalatçı üyelerimiz tarafından büyük 
ilgi gördü. Küçük fakat makine imalat 
endüstrisi gelişmiş bu ülkede üyeleri-
miz fuarları gezdi ve Tayvanlı iş adam-
ları ile etkin görüşmeler yaptı. Tayvan 
bize göre dünyanın öbür ucunda bir 
ülke olmasına rağmen Tayvan Ticare-
ti Destekleme Merkezi (TAITRA) ve 
KOSGEB desteği ile cüzi maliyetlerle 
ve yüksek katılımda gerçekleştirdiği-
miz gezi oldukça verimli geçti.

♦ AZERBAYCAN bilindiği üzere 
başta petrol olmak üzere çok zen-
gin doğal kaynaklara sahip, zengin 
bir ülke. Bunun ötesinde dil ve kültür 
birliğimiz ile her daim dost ve kardeş 
olarak nitelediğimiz akraba mem-
leket. Azerbaycan’ın ihtiyacı olan 
mal ve hizmetleri tedarik etmenin 
ticaretin ötesinde bir sorumluluk 
olarak mütalaa etmekteyiz. Bu bakış 
açısı ile Mayıs 2017’de Azeri dost ve 
kardeşlerimizle kazan-kazan mode-
line uygun ikili iş görüşmeleri yap-
mak üzere Bakü’ye gittik. Mobilya 
ve inşaat sektöründe çok verimli iş 
görüşmeleri gerçekleştirdik, her iki 
tarafın menfaatini gözeten etkili iş 
bağlantıları yaptık. Ve tabii yine Eko-
nomi bakanlığı desteği ile organizas-
yon maliyetlerini makul bir seviyede 
tutmayı ihmal etmedik. 

♦ Paris’te 2 yılda bir düzenlenen Mi-
dest-Yan Sanayi Fuarına 2014’ün ka-
sım ayında stand açarak katılım sağla-
dık. Sanayisi gelişmiş tüm ülkelerden 
yüzlerce tedarikçini katıldığı fuara 
ETO şemsiyesi altında dört firmamız 
Ekonomi Bakanlığının Fuar desteği ile 
katıldı. 
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♦ İnşaat Malzemeleri sektöründe 
faaliyet gösteren üyelerimize yönelik 
olarak 2 önemli pazara KOSGEB des-
tekli fuar gezisi düzenledik. İlk olarak 
Nisan 2015’de MOSKOVA Yapı fuarı 
ve sonrasında Mart 2016 da LOND-
RA İnşaat ve Enerji Fuarı. Her iki fuar 
gezisini de KOSGEB Destekli olarak 
gerçekleştirdik. 

♦ Gıda sektöründe üyelerimiz ağır-
lıklı olarak iç pazara yönelik faaliyet 
gösterseler de sektördeki gelişmele-
ri ve yenilikleri takip etmek açısından 
PARİS Sial ve DUBAİ Gulf Food gıda 
fuar gezileri üyelerimiz arasında ilgi-
nin yüksek olduğu organizasyonlar 
oldu. 

♦ Yakın pazarlarda ise KOSOVA öne 
çıkan ülke oldu. Prizren’de her yıl dü-
zenlenen İş Forumuna her yıl katılım 
sağlıyoruz. Kosovalı girişimci kardeş-
lerimiz de her yıl Odamızı ziyaret ede-
rek üyelerimizle bir araya geliyorlar. 

Önümüzdeki döneme ilişkin Uluslara-
rası İş gezisi planlamalarımız devam 
ediyor. Programlarımız kesinleştikçe 
siz değerli üyelerimize katılım çağrısı 
yapıyoruz. Bu süreçte sizlerden gelen 
ve gelecek olan önerilere de açık ol-
duğumuzu belirtmek isterim. Girişim-
cilerimizden gelen talepler bizler için 
yol gösterici olacaktır. 

Dış Ticaret Destek 
Merkezimiz

Hemen hemen her gün birkaç üyemiz 
çalışma ofisimize gelerek “Nasıl İhra-
cat yaparım, Nasıl İhracatçı olabili-
rim” yönlü sorular sormakta. Buradan 
yola çıkarak Odamız bünyesinde “Dış 

Ticaret Destek Merkezi” oluşturma-
nın faydalı olacağını düşündük. 

Dış Ticaret dendiğinde üyelerimizin 
aklına yoğun bir mevzuat ve gerçek-
leştirilmesi zor işlemler dizisi gel-
mekte. Elbette dış ticaret; Gümrük, 
İthalat-İhracat, Bankacılık/Kambiyo 
ve Devlet Destek mevzuatından olu-
şan yüklü bir külliyat ve ihracatın her 
aşamasında titizlikle yürütülmesi 
gereken operasyonlar var ancak bu 
durum ihracatın çok zor bir iş olduğu 
anlamına gelmiyor. Yeter ki yurt dışın-
da malınızın alıcısı olsun. 

Dış Ticaret Destek Merkezimizde dış 
ticaret ile ilgilenen üyelerimize yol 
haritası çiziyoruz;

● Ürünleri ile ilgili olası hedef pazar-
larını belirliyoruz,

● Belirlenen hedef pazarlarda potan-
siyel müşterilerine ulaşabileceği yön-
temler hakkında bilgiler aktarıyoruz,

● İhracat Yönelik Devlet Yardımları 
diğer dış ticaret mevzuatı hakkında 
gerekli bilgileri aktarıyoruz,

● İhracat destek hizmetleri alabile-
ceği aracı kurumlar hakkında bilgi-
lendiriyoruz,

● Her türlü yabancı dilde çeviri hiz-
metlerini de Oda olarak biz yapıyoruz. 

Bölüm olarak ihracat potansiyeli olan 
tüm üyelerimize destek vermek en 
önemli misyonumuz ve bu misyonu 
yerine getirmekte Oda Yönetiminin 
üst düzeyde destek gördüğümüzü 
vurgulamak isterim. 

Dış Ticaret Bilgi Ağları 
ve İletişim Kanallarını 

Geliştiriyoruz

Oda olarak üyelerimizin yararına 
iletişim ağları kurmak, bu ağları ge-
nişletmek ve etkin olarak kullanmak 
bir diğer görevimiz. Uluslar arası or-
ganizasyonlarımız vesilesiyle ulaştı-
ğımız yerlerde Odamız gibi meslek 
örgütleri ile temaslar kuruyoruz ve 
Kardeş Oda Anlaşmaları (İşbirliği 
Anlaşması) akdediyoruz. Bu anlaş-
malar zaman içinde karşılıklı ziya-
retlere ve ikili iş görüşmelerine ve-
sile oluyor. Halen 4 kıtada 23 melek 
örgütü ile Kardeş Oda anlaşmamız 
yürürlükte. Son dönemde Tahran 
Ticaret Odası, St Petersburg Tica-
ret ve Sanayi Odası, Miami Ticaret 
Odası, Kırgızistan Sanayi ve Ticaret 
Odası, Tayvan Dış Ticareti Geliştir-
me Konseyi ve Azerbaycan Ticaret 
ve Sanayi Odasının katılımı ile Kar-
deş Oda İletişim ağımızı güçlendir-
miş olduk. 

Dış Ekonomik İlişkiler Bölümü ola-
rak Odamızın kurumsal yapı içeri-
sinde yerine getirmemiz gereken 
görevlerde var. 

♦ İhracat Mevzuatı gereği Dolaşım 
Belgelerinin (A.TR-EUR.1-MENŞE 
ŞEHADETNAMESİ vb) onay işlem-
lerini yürütmek ile ihraç ülkesinin 
talebine göre fatura ve doküman 
tasdik işlemlerini gerçekleştirmek. 

♦ Odamızın uluslar arası alanda ku-
rumsal ilişkilerini yürütmek, uluslar 
arası yazışmaları yürütmek, ülke-
mizdeki diğer ülkelerin misyon tem-
silcileri (Büyükelçilikler-Konsolos-
luklar-Ticari Ataşelikler) ile Odamız 
ve üyelerimiz yararına güçlü ilişkiler 
kurmak ve bu ilişkilerin devamlılığını 
sağlamak başlıca görevlerimiz ara-
sında.

Özetle ETO bünyesinde faaliyet 
gösteren “Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü” olarak dış ticaret ile ilgilenen, 
dış ticaret yapan/yapmak isteyen 
tüm üyelerimize hizmet vermenin 
asli görevimiz olduğu bilgisiyle say-
gılar sunarım.
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AB İLE ORTAK PROJELER GELİŞTİRDİK.
AB BİLGİ MERKEZİ

KARDEŞ ODA VE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI

YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI

8 Kardeş Oda ve İşbirliği Anlaşması
18 Farklı Ülke
ABD, BAE, BELÇİKA, ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ, FRANSA, HONG KONG, 
BİRLEŞİK KRALLIK, İRAN, İTALYA, KOSOVA, 
MACARİSTAN, POLONYA, RUSYA, TAYVAN, 
YUNANİSTAN, AZERBAYCAN, BULGARİSTAN, 
KIRGIZİSTAN


