
 

 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI  
BATIMAT ULUSLARARASI YAPI & İNŞAAT VE TEKNOLOJİLERİ FUARI  

 Paris, FRANSA  
 7 - 11 Kasım 2017   

 

İnşaat sektörünün önde gelen fuarlarından BATIMAT Uluslararası Yapı ve İnşaat 
Teknolojileri Fuarı 6-10 Kasım tarihleri arasında Paris’te gerçekleşti. 

BATIMAT Paris fuarı, sektörün karar alıcılarının ve proje yöneticilerinin uluslar arası 
ortaklıkların oluşması ve gelecekteki binalar için ürün ve hizmet çözümleri sunan inşaat 
sektörünün önde gelen uluslararası ticaret fuarıdır. Fuar 2 yılda bir düzenlenmekte olup,  
2015 Yılında 275 Bin kişiyi ağırlamıştır. 

 

 

Eskişehir Ticaret 
Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Bülent Şarlar’ın 
eşlik ettiği 
ziyarette, Oda 

üyelerinden 
oluşan 25 kişilik 
bir heyet ile 
katılım sağlandı. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Ayrıca Türkiye’den çok sayıda firmanın yer aldığı BATIMAT Paris fuarı, ziyaret 
gerçekleştiren firmalara; 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 
bulundu. 

 

 

 

 

 

 



Paris Ziyaretleri kapsamında, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 
Şarlar, iş adamı Mert Kaya ve Yasin Becer ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği 
Ticaret Başmüşaviri Müge Varol Ilıcak ve Ticaret Müşaviri Özlem Nudralı ile bir araya geldi.  

 

 

 

Ticaret Başmüşaviri Müge Varol Ilıcak “Fransa’nın ekonomik durumu başta olmak 
üzere, Türkiye ile olan ticareti ve potansiyel iş fırsatları hakkında heyeti bilgilendirdi. Ilıcak 
konuşmasında: Fransa’da yılda 350 fuarın gerçekleşiyor. 86 milyon turistin ülkeyi ziyaret 
etmektedir. Şehrinizin en büyük 3.ihracat partneri Fransa geldiğini görüyoruz, havacılık 
sektörünüz ile ihracat rakamlarının daha da yukarı çıkmasını umuyoruz ve Eskişehir’i 
yakından takip ediyoruz” dedi.  



Eskişehir Ticaret 
Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Bülent Şarlar ise; 

“Fransa 
dünyanın en 

büyük 
ekonomileri 

arasında yer 
almaktadır. 

Avrupa Birliği 
içinde Almanya 
ve İngiltere’den 
sonra üçüncü, 
dünyada ise 

altıncı ekonomik gücüdür. Eskişehir’in Fransa’ya olan ihracatı 2010 yılında 37 milyon dolar 
seviyesin de iken, geçen yılı 72,5 Milyon Dolar ihracat ile kapattık. 2017 yılında Eylül ayına 
kadar ise 60 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmektedir” dedi 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin 
Gökhan ÇOBANSOY – Tel: 222 26 26 / Dh: 220  
Eskişehir AB Bilgi Merkezi Koordinatörü 
  


