
 

 

 

 

 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 
ÇİN HALK CUMHURİYETİNDE GERÇEKLEŞEN EN ÖNEMLİ 

FUARLAR İNCELEME GEZİSİ RAPORU 

13 - 25 Ekim 2010 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis 

Üyelerinden oluşan heyetimiz Hong Kong – Guangzhou ve Şanghay’da incelemelerde 

bulundular.  

Heyetimizin Hong Kong’ta ilk durağı Hong Kong Elektronik Fuarı oldu. 13-16 Ekim 

tarihleri arasında gerçekleştirilen “Elektronik Fuarı” Uzak doğunun en büyük elektronik fuarı 

olma özelliğine sahiptir. Yılda iki kez yapılmaktadır. Tüm Uzakdoğu ve Asya’daki üreticiler ve 

ithalatçıların buluşma noktası konumundadır. Özellikle yeni modeller, kaliteli bitmiş ürünler, 

yeni buluşlar bu fuarda sergilenmektedir. Bahar dönemi 13-16 Nisan 2011 ‘de 

gerçekleştirilecektir. 

 

 

  

Ayrıca fuarı organize eden Hong Kong Development Counciel ile Eskişehir Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu bir araya gelmiştir. Hong Kong Development Counciel’dan  Fuar Pazarlama 

Müdürü Kenny Kan ve Satış Müdürü Collin Park ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Heyetimiz 

yetkililiklerden fuar hakkında ayrıntılı bilgi aldılar. 90.000 m2 alanda yaklaşık 3000 firmanın 

stant açtığı ve 3 adet Türk firmasının mevcut olduğunu bildirdiler. 1430 adet Hong Kong’lu, 

1551 Çin’li ve 19 da farklı ülkelerin stantlarının bulunduğu, bilgisini verdiler. Geçen sene ekim 



ayında yaklaşık 55.000 kişi tarafından ziyaret ettiği bilgisini de heyetimize ilettiler. 

 

 

 

 

 

Heyetimiz 17-18-19 Ekim 2010 tarihlerinde ise 108. Çin ihraç ve ithal malları fuarı olan 

Kanton olarak adlandırman fuar ziyareti gerçekleştirmişlerdir. 

Tartışmasız Uzak Doğunun en büyük, dünyanın 3. büyük fuarı olan Kanton Fuarı 1957 

yılından bu yana Ekim ve Nisan aylarında olmak üzere yılda iki defa düzenlenmektedir.  

Çin'in en büyük ticaret pazarı olup, en fazla çeşit ve katılımın olduğu fuar olarak da 

bilinmektedir. Kanton fuarı çok yönlü özelliklere ve uluslararası bir öneme haiz bir merkez 

konumundadır. 150.000'den fazla ürün çeşidi sergilenmektedir. Sergi Alanı ise 1.130.000 m2’ 

dir. 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilen bütün ürünlerin aynı anda sergilendiği fuarda, yaklaşık 

30 bine yakın stant açılmaktadır.  Ayrıca fuar 200 ülkeden 170 bin kişiyi bir araya 



getirmektedir. Fuar, sadece hacmi ile değil, yeniliklerin ilk kez sergilendiği fuar olması, dünya 

ticaretini doğrudan etkilediği ölçülebilen bir fuar olması ve çevresinde irili ufaklı onlarca 

sektör fuarların açılmasına öncülük etmektedir. Guangzhou yeni fuar alanında (Pazhou 

Complex) 3 devre olarak düzenlenmektedir.  

Geziye katılan Meclis Üyelerimiz kendi sektörleri ile ilgili alanlarda firma stantlarını 

ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştirmiş, fikir alışverişinde bulunmuşlardır. 

Gezimizin son durağında ise Şanghay Expo 2010’dur. Dünyanın kültür, tarih ve eğitim 

olimpiyatları olarak nitelendirebileceğimiz EXPO’lar, ülkeleri uzmanlaşmış oldukları 

konulardaki bilgi birikimlerini daha yaşanır bir dünya için paylaşmak üzere bir araya toplar.  

Burada ürünler değil fikirler, kültürler ve dünyanın geleceği için projeler sergilenir. 

EXPO olarak adlandırılan fuarlar ticari amaç gütmemektedir. Eğitsel amaçlı yaratıcılığa 

dayalı birer tema ve kültür etkinliği olarak tanımlanabilirler. Bu tema ve kültür etkinlikleri; 

teknoloji, yenilik ve doğaya uyum gibi evrensel konuları hedef alarak tüm dünya ülkelerinin 

bilgi ve kültürel mirasları ile geleceğe yönelik beklentilerini harmanlamaya yöneliktir. 

 

       Sosyal, kültürel ve eğitsel yüzüyle insanlığın gelişimine ve hoşgörüyle bütünleşmesine 

öncülük eden Evrensel EXPO’lar 5 yıllık dönemlerde düzenlenmektedir. 6 ay boyunca açık 

kalan EXPO alanlarını on milyonlarca profesyonel ve turist ziyaretçi gezmektedir. 

 

                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Çin Halk Cumhuriyeti 1,3 milyar nüfusu ile yaklaşık 20 yıldır sürdürülen %10 dolayında 

büyümeye sahiptir. Bu gezimiz ile Eskişehir Ticaret Odası olarak dünya ticaretine yön veren 

en önemli fuarlarını ve üretilen ürünleri üyelerimize yakından tanıtma fırsatını sunmuş olduk. 

 
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ÜYELERİNİN KATILABİLECEĞİ 

ÇİN HALK CUMHURİYETİNDE GERÇEKLEŞEN DİĞER ÖNEMLİ 
FUARLAR 

 CHINA BUILDING - China International Exhibition for Building Materials, Building 
System, Construction Machinery & Architecture    
Pekin - Haziran/Her Yıl  Yapı Teknolojileri ve Makineleri 
 

 CHITEC (FORMERLY CBHT) - China Beijing International High-Tech Expo   
Pekin - Mayıs/Her Yıl Tüketici Ürünleri Ticaret Fuarı, Bilgi Teknolojileri, İletişim 
 

 CANTON TEXTILE  - China (Guangzhou) International Textile Fair   
Guangzhou - Mayıs/Her Yıl   Tekstil, Kumaş ve Ev Tekstili 
 

 GUANGZHOU INTERNATIONAL LIGHTING EXHIBITION    
Guangzhou - Haziran/Her Yıl   Işık Sistemleri 
 

 HOSFAIR GUANGZHOU - GUANGZHOU INT. HOTEL   
Guangzhou - Mayıs/Her Yıl  Otel ve Yemek Ekipmanları, Mağaza Mefruşatı 

 
 JUNE ASIA'S FASHION JEWELLERY & ACCESSORIES FAIR   

 Hong Kong - Haziran/Her Yıl  Hediyelik Eşya, Saatler, Mücevherat 
 

 SHOES & LEATHER - International Shoes & Leather Exhibition   
Guangzhou - Haziran/Her Yıl   
Deri işleme ve Ayakkabı Makineleri, Deri ürünleri, ayakkabı 
 
 

Detaylı Bilgi İçin: 
Gökhan ÇOBANSOY   (0 222) 230 72 30 / 220 
Dış İlişkiler Birimi 

 


