
MÜNİH BAU YAPI FUAR RAPORU 

18-22 Ocak Tarihleri arasında Odamız 1. Grup; İnşaat Taahhüt İşleri ve 10. 
Grup İnşaat malzemeleri İmalat ve Ticareti üyelerinden oluşan 31 kişilik bir heyet ile 
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen BAU Yapı Fuarına inceleme gezisi 
düzenlenmiştir. 

Fuar yetkililerinden edinilen bilgiye göre 180 Bin m2 alanın tamamı dolmuş 
durumda olduğu bildirilmiştir. Bu yıl ilgili fuara 40 ülkeden 1900 firma fuara katılmıştır. 
Ziyaretçi sayısı ise 150 ülkeden 250 Bin_ kişi olarak belirlenmiş. Sektördeki son 
teknolojik gelişmelerin ve yeni iş 
fikirlerinin sergilendiği fuarın konu ile 
ilgili en büyük fuar olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Heyetimizin  Başkanlığını   ETO 
Yönetim       Kurulu       Üyesi       Nuri 
TEMİZSOY       yapmıştır.        Türkiye 
Cumhuriyeti  Münih  Başkonsolosluğu 
bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret 
Müşavirliğimizin         kendi         görev 
bölgesine hakim  bir şekilde çok iyi 
çalıştığını   belirtmek   gerekir.   Münih 
Ticaret    Ataşesi    Cevdet    BAYKAL 
heyetimize tüm gezi boyunca sahip çıkmış ve resmi temaslarda yardımcı olmuştur. 

Heyet Başkanımız Nuri Temizsoy ve 
üyelerimiz Münih Ticaret Ataşemiz Sayın 
Cevdet BAYKAL ile birlikte Münih Ticaret 
Odasını ziyaret ederek iki meslek 
kuruluşu hakkında görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır. Münih Ticaret Odası 
yetkililerine Eskişehir de bulunan firmalar 
hakkında bilgiler dosya halinde 
sunulmuştur. Özellikle tüccar ve iş 
adamlarımızın vize sorunları tartışılmıştır. 
Avrupa da ve Orta Asya Ülkelerindeki 
ticari işbirliği imkanları üzerinde görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. Üyelerimizin 
Münih Ticaret Odası üyeleri ile potansiyel 
işbirliği olanaklarını nasıl geliştirilebileceği 

konusunda görüş alışverişi yapılmıştır. Görüşme sonunda Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı      Harun      KARACAN      tarafından 
imzalanan   iyi  niyet  mektubu  Münih  Ticaret 
Odası yetkililerine sunulmuştur.  Önümüzdeki 
dönemle    Odalar    arası    işbirliği    geliştirme 
yönünde fikir birliğine varıldı. 

Üç tam gün üyelerimiz ile birlikte Bau 
Yapı Fuarını gezdik. Üyelerim iz fuarda bulunan 

 

 



Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen firmalar ve standı bulunan Türk firmalarını ziyaret 
ettiler. 

19 Ocak günü Heyet Başkanı Nuri TEMİZSOY ve üyelerimiz ile birlikte Münih 
Başkonsolosumuz   Sayın   Kadir   Hidayet 
ERİŞ makamında ziyaret edi ldi . 
Üyelerimizin Almanya ve diğer Avrupa 
ülkelerinde karşılaştığı sorunlar üzerine 
müzakerelerde bulunuldu. Oda Başkanımız 
Başkanımızın yazılı mesajını ve Eskişehir 
hakkında ticari ve sanayi özelliklerine ilişkin 
bilgileri dosya halinde sunuldu. 

20 Ocak 2011  günü Münih Ticaret 
Ataşemiz       Sayın       Cevdet       BAYKAL 
makamında ziyaret edildi.  Eskişehir deki 
firmalar   ve   faaliyetleri   hakkında   bilgiler 
sunuldu.     Ataşelik     aracılığıyla     ticareti 
geliştirecek faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. 

Gezimiz sırasında ayrıca Almanya'nın otomotiv devi BMW firmasının Genel 
Merkezi ile Avusturya'nın Salzburg bölgesine günübirlik gezi düzenlenmiştir. 

Dönüşte organizasyona katılan üyelerimiz ile yaptığımız görüşmelerde fuar 
gezisinin faydalı olduğu, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve Çin de 
düzenlenecek fuar içinde organizasyon yapılmasını istediklerini beyan ettiler. 

Odamız organizasyonunda gerçekleştirilen Münih Bau Yapı Fuarı Gezisine 
katılan üyelerimiz KOSGEB tarafından desteklenmiştir. 

Ayrıntılı Bilgi İçin; 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 
Dış İlişkiler Birimi 
Mustafa KUŞÇU 
0 222 2307230 dahili 251 

 


