
BREGENZ/AVUSTURYA TİCARİ İNCELEME GEZİSİ RAPORU 
 

10-11 Haziran tarihleri arasında Bregenz Başkonsolosumuz Nuray İNÖNTEPE’nin 
daveti üzerine, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karacan 
Başkanlığında Avusturya’nın Vorarlberg Eyaletine inceleme gezisi düzenlenmiştir.  

 
9 Eyaletten oluşan Avusturya’nın en batı ucunda yer alan Vorarlberg Eyaletidir.  

Eyalet Başkenti  Bregenz olup, diğer önemli kentler Dornbirn, Feldkirch, Bludenz  olarak 
sayılabilir. 370,000 nüfusa sahip bulunan Vorarlberg Eyaleti Avusturya’nın en sanayileşmiş 2 
eyaletinden biridir. Avrupa Birliği içindeki en zengin bölgeler sıralamasında ise 7’nci  sırada 
gelmektedir.  

 
Dornbirn, Avusturya'nın 
kuzeybatısındaki sınır 
kentlerinden biridir. 2006 yılı 
itibariyle şehir nüfusu 
45,650'dir. Vorarlberg 
Eyâleti'nin en büyük şehridir. 
Çevresinde Feldkirch ve 
Bregenz şehirleri 
bulunmaktadır. Almanya, 
İsviçre, Lihtenştayn'a olan 
yakınlığından dolayı "Dört 
ülke şehri" de denilmektedir. 
Dornbirn sanayi olarak da 
çevre şehirlerden daha 

gelişmiştir. Eyalette  yaşayan Türklerin çoğunluğu bu kentte bulunmaktadır. Eyaletin başkenti 
olan Bregenz ise 28,000 nüfusa sahiptir.  
 
 

2009 rakamlarıyla kişi başına 36,000  Euroluk milli gelire sahip olan Vorarlberg 
Eyaletinde Dornbirn kenti en önemli dış ticaret merkezi olarak ön plana çıkmış 
bulunmaktadır. Dornbirn’in düzenlemekte olduğu uluslararası fuarlarla bir dış ticaret merkezi 
konumuna gelmesinde rol oynayan en önemli faktör ise coğrafi konumudur. Avrupa’nın en 
önemli teknoloji merkezi olarak ün yapan ve Bodensee Gölünün (Konstanz Gölü olarak da 
adlandırılmaktadır) İsviçre, Almanya ve Avusturya’daki sahil şeridini kapsayan Bodensee 
Havzasının Doğu ucu  Dornbirn kent sınırlarına erişmektedir. Dolayısıyla Dornbirn kenti hem 
sanayi üretim merkezlerine, hem de belirli bir düzeyin üzerinde satınalma gücüne sahip 
tüketicilerin yaşadığı bölgelere olan coğrafi yakınlığının  meyvelerini açtığı fuarlara 
gösterilen yoğun ilgi şeklinde toplamaktadır.   İsviçre’ye 20 km, Liechtenstein’a 40 km ve 
Almanya’ya 25 km mesafedeki Dornbirn kentindeki uluslararası fuarlara Avusturya’nın 
yanısıra, sözü edilen 3 komşu ülkeden de ziyaretçiler ilgi göstermektedirler. Örneğin 2009 
yılındaki  sonbahar fuarını % 15’i yabancı konuklardan oluşan toplam 80,000 ziyaretçi 
gezmiştir. 
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Bölgede yaklaşık 30 bin civarında Türk bulunmaktadır. Bölgede yaşayan Türklerin 
ticaret ve diğer meslek 
alanlarında başarı öykülerine 
rastlanmaktadır, ancak genel 
olarak sorunları fazla bir 
toplum olarak tanımlamak 
daha uygun olur. Bu 
özellikleriyle Dornbirn 
Uluslararası Fuarı büyük 
firmalar için olduğu kadar, 
küçük ve orta ölçekli Türk 
Firmaları için elverişli bir dışa 
açılım noktası 
oluşturmaktadır.  Zira kendi 
içine kapalı zengin bir havza 
niteliğindeki bölgedeki bu 
fuar hem tüketicilerin, her iş 

çevrelerinin, hem de edindikleri sermaye birikimiyle iş dünyasına yeni adım atmaya 
hazırlanan yeni işadamlarının daima ziyaret ettikleri bir yenilikler odağı olarak ün yapmıştır. 
Dornbirn Uluslararası fuarı bölge ticaretinin canlanmasına katkı sağlamanın yanı sıra kültürel 
tanıtım amacına da hizmet etmektedir. Fuar süresince son tüketiciye yönelik ürünlerin satışı 
da yapılabilmektedir. Bu anlamda bölgesel tatların da tanıtımının yapılabileceği bir uluslar 
arası platform özelliği de kazanmaktadır. Bölgenin Alp dağlarının eteğinde ve 3 ülkenin 
sınırları olan bir gölün etrafında yer almış olması hem yaz, hem kış turizminin canlanmasına 
yol açmıştır. Yıllık ortalama 8 milyon turistin ilgi gösterdiği bir bölgedir.  
 

GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER; 
 
 Gezi boyunca Bölge ekonomisini tanımak amacıyla 3 adet üretim işletmesi gezilmiş, 
sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapılmış, Ticaret Odası Direktörü, Eyalet Ticaret 
Bölümü yetkilileri ve Türk İşadamları ile temaslar gerçekleştirilmiştir.  
 
 DOOPPELMAYER FİRMASI; Firma asansör, teleferik sistemleri, kablolu şehiriçi 
toplu taşıma sistemleri üreten bir firmadır. Dünyada 82 ülkede faaliyet gösteren, faaliyet 
gösterdiği alanda dünyanın öncü 
kuruluşlarından olduğu anlaşılmaktadır. 
Yıllık cirosu yaklaşık 1 Milyar Dolar 
civarındadır.  (Detay Bilgi ; 
www.doppelmayr.com) 
 
ZIMM FİRMASI; Firma elektro mekanik 
kaldıraçlar üretmektedir. İşletme 
Müdürlüğünü Akan Çelik adlı bir Türk 
yürütmektedir. Firma başata İspanya 
olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine 
yüksek oranda ihracat 
gerçekleştirmektedir. Firma üretimde 
kullandığı birçok döküm parçayı 
Türkiye’den ithal etmektedir. Bu konuda da, alüminyum döküm de dahil yeni tedarikçiler ile 
görüşmeye hazırdır. (Detay Bilgi ; www.zimm.at) 



 
DORNIER FİRMASI; Çok köklü sanayi geçmişine sahip firma, 1900’lerin başında 

havacılık endüstrisinde faaliyete başlamıştır. 1.Dünya savaşı sonrası faaliyet alanını tekstil 
makinelerine döndürmüştür. İleri teknoloji tekstil üreten makineler imal etmekte ve tüm 
dünyaya ihracat gerçekleştirmektedir. Türkiye’den birçok tekstil yatırımcısı firmanın ürettiği 
makineleri kullanmaktadır.  

 
VORARBERG TİCARET ODASI; Eskişehir Ticaret Odası Heyeti, Vorarlberg Ticaret 

Odası Direktörü Helmut Steurer ve Eyalet Ticaret Sorumlusu Bay Moosbrugger ile Eyalet 
Binasında bir araya gelerek bölge ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2005 
yılında 3,5 milyon Dolar olarak gerçekleşen Eskişehir’den Avusturya’ya ihracatın 2009 
yılında yaklaşık 10 kat büyüyerek 35 Milyon Dolara ulaştığı vurgulandı. İki bölge arasında 
ticaret hacmini gelişmeye elverişli olduğu belirtilerek,  önümüzdeki dönemde her iki taraf 
girişimcilerinin bir araya getirilerek yeni iş imkânları yaratılması konusunda prensip kararı 
alındı.  

 
İHRACAT KLÜBÜ; Bölgede ihracat 

yapan firma ortak ve yöneticilerinin üye olduğu 
klüp, üyelerinin bir araya gelerek değişik 
pazarlarda edindikleri deneyimleri birbirleri 
paylaşma amacıyla kurulmuş. Görüşmede Klüp 
Yetkililerine Eskişehir’in ticaret hacmi, 
sanayisinin genel yapısı ve hizmetler, özellikle 
turizm sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler 
hakkında bilgi verildi. Klüp üyeleri Eskişehir’de 
ağırlamaktan memnuniyet duyacağımız belirtilerek 
ilimize davet edildi. 

 
DORNBIRN FUAR MÜDÜRLÜĞÜ; Dornbirn’de düzenlenen fuarlar hakkında genel 

bir bilgi alındıktan sonra ilimizin ve bölgemizin Türkiye 
ekonomisi 

içerisindeki etkinliği, 
ticaret geleneğinin 
geçmişi ve sanayini 
genel yapısı hakkında 
bilgi aktarıldı.  
Dornbirn fuarlarına 
Odamız üyelerinin 
katılımı ve 
üyelerimize ne ölçüde katkı sağlayacağı yönünde görüş 
alışverişinde bulunuldu. Dornbirn Fuar takvimi beraberce 
incelendikten sonra, önümüzdeki dönemlerde Odamız 
öncülüğünde üyelerimizin etkin katılımı ile Dornbirn 
fuarında Eskişehir’in yer alması için prensipte anlaşma 
sağlandı. Böyle bir organizasyona katkı sağlamanın hem 
ticari hem kültürel etkileri olacağı üzerinde duruldu. 

(Detay Bilgi; www.messedornbirn.at) 
 
 

Detay Bilgi için; 23077230/251 Mustafa KUŞCU 

http://www.messedornbirn.at/

