
 
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 

 
ISH ALMANYA-Frankfurt 2011 Uluslar arası Yapı, Enerji, Klima Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji  ve 

Banyo Fuarı ve Frankfurt Ticaret Sanayi Odası İnceleme Raporu 

Frankfurt Ticaret ve Sanayi Odası Görüşmesi 

Toplantıya Frankfurt Ticaret ve Sanayi Odası adına Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr.Jürgen 
RARZİNGER ile Türkiye’den sorumlu Direktör Sayın Michael FURHMAN, Eskişehir Ticaret Odası Adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun KARACAN 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri TEMİZSOY 
katıldı. Toplantı sırasında ilimiz ve Odamızı 
tanıtan kısa filmimiz izlendi ve karşı tarafa 
Eskişehir ile Almaya arası ticari ilişkileri 
özetleyen bir rapor sunuldu. Eskişehir’in sanayi 
yapısından ve öğrenci kenti oluşundan çok 
etkilendiklerini dile getiren Sayın Ratzinger 
toplu taşıma sisteminin Frankfurt’a 
benzediğini dile getirdi. Biz gelmeden önce 
Eskişehir ile ilgili yaptıkları araştırmalarda çarpıcı bilgilere ulaştıklarını, özellikle bir üniversite kenti 
olmasından etkilendiklerini söylediler. Toplantı sırasında Eskişehir’in ekonomisi hakkında bilgi veren 

Sayın Karacan aynı gün gerçekleştireceğimiz 
Eskişehir’li Avrupalılar Derneği ile 
gerçekleştireceğimiz toplantı hakkında bilgi 
verdi. Sayın Ratzinger Frankfurt Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak birçok Türk kökenli üyelerinin 
olduğunu bildirdi. Ayrıca Türk girişimcilere 
yönelik eğitim programları yürüttüklerini de 
vurguladı. Daha sonra Frankfurt Ticaret ve 
Sanayi Odası içerisinde faaliyet gösteren ve 
dünyanın sayılı menkul kıymet borsalarından biri 
olan Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası Seans 

Salonu gezildi. Önümüzdeki dönemlerde ikili görüşmelerin karşılıklı üyelerin katılımı ile genişletilmesi 
yönünde fikir birliğine varılarak görüşme tamamlandı.  

ISH ALMANYA-Frankfurt 2011 Fuar Ziyaretleri 

Fuar Toplam 16 Holde ve çok geniş bir alanda düzenlenmiş. Her sektör için değişik holler 
ayrılarak organize edilmiş. Üyelerimiz daha çok 
yenilenebilir enerji, doğalgaz sistemleri ve 
banyo ekipmanları ile ilgili bölümlere ilgi 
gösterdiler. İklimlendirme ile ilgili yeni 
teknolojiler üyelerimizin ilgisini çeken bir diğer 
alan oldu. Fuarda Almanya’nın dev firmalarının 
çok geniş alanlarda temsil edildiğini gördük 
(Viesmann gibi) Dünya’nın her kıtasından 



ziyaretçi ve katılımcılar mevcuttu. 4 tam gün boyunca üyelerimiz fuarı gezdiler ve sektör yetkilileri ile 
istişarelerde bulundular.  

İnşaat gibi çok geniş bir alanın belirli özel ilgi alanlarına yönelik olarak düzenlenen fuar, daha 
detaylı ürünler arayan ve gelişmeleri takip eden firmalara yönelik olarak yararlı olmaktadır. 200 
Binden fazla ziyaretçi kabul eden fuarı ziyaret edenlerin %35’inin Almanya dışından olduğu fuar 
yönetimi tarafından beyan edilmiştir.  

Diğer taraftan Frankfurt Ticaret ve Sanayi Odası ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler son derece 
yararlı olmuştur. Eskişehir’in en önemli dış ticaret partneri olan Almanya’da bizim gibi meslek 
örgütleri ile yakın işbirliği içerisine girmenin, üyelerimize yeni iş imkânları araştırmak ve menfaatlerini 
korumak açısından çok önemli olduğu kanaatindeyiz. 

 

 


