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2018 BERLİN BAU YAPI VE İNŞAAT FUARI 

Düzenleme Tarihleri 
Başlangıç Tarihi BitişTarihi 

19/02 /2018 23/02 /2018 
Gidilen Ülke / Şehir  
 

Münih/ Almanya 

Katılımcı İşletme Sayısı 22 
Sektör Yapı Malzemeleri ve İnşaat Sektörü 

Fuar Hakkında 
Münih’te düzenlenen Uluslararası Yapı Fuarı konusunda en önemli ve en 
kapsamlı fuarıdır. BAU fuarına dünyanın her yerinden birçok katılımcı 

iştirak etmektedir. 

Fuarın Amacı 
Fuar alanında son gelişen teknolojileri yerinde görme ve meslektaşlar ile 

birebir görüşmeler yaparak fikir alış verişinde bulunmak 
                                                                    GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER   
Yurtdışı İş Gezisi Programı 
Aktiviteleri 
 

Münih’de bulunan potansiyel işbirliği olan firmalar ile ikili iş 
görüşmeleri ,Kurum ziyaretleri ve Meslek Kuruluşu Ziyareti 

Ziyaret Edilen Yerler/Tarih 
 

HANNOVER MÜSİAD ŞUBESİ/19 Şubat 2018 

 Açıklama 
 Genel tanışma yapılarak Almanya’daki ilgili sektörlerdeki gelişmeler 
değerlendirildi. Katılan tüm üyelerimiz sektörleri ile alakalı karşılıklı 
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iş birliği, pazarlama stratejilerini geliştirerek ithalatı ve ihracatı 
arttırma konuları ve ürün çeşitliliği konusunda fikir alış verişinde 

bulunulmuş, Dernek Yöneticileri ve Polatlı ile İş birliği yapacak olan 
firma yetkilileri Polatlı’daki iş olanaklarını görmeleri için Polatlı’ya 

davet edildi. 
 
Ziyaret Edilen Yerler/Tarih 
 

TÜRK ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI /20 Şubat 2018 

Açıklama 

Almanya’daki ilgili sektörlerdeki gelişmeler değerlendirilip, 
Türkiye’deki sektörel yenilikler hakkında  bilgilendirmeler yapıldı. 
Katılan tüm işadamlarımız sektörleri ile alakalı karşılıklı işbirliği, 

pazarlama stratejilerini geliştirerek ithalat ve ihracatı arttırma 
konuları ve ürün çeşitliliği konusunda fikir alış verişinde bulundular. 

Ziyaret Edilen Yerler/Tarih 
 

TÜRK-ALMAN İŞ ADAMLARI BİRL. BERLİN ŞB/21 Şubat 2018 

Açıklama 

Türk-Alman İş Adamları Birliği yöneticileri ile tanışma gerçekleşmiş, 
İş birliği, pazarlama stratejilerini geliştirerek ithalat ve ihracatı 

arttırma konuları ve ürün çeşitliliği konusunda fikir alış verişinde 
bulunulmuş olup, Dernek Yöneticileri ve Polatlı ile işbirliği yapacak 

olan firma yetkilileri Polatlı’daki iş olanaklarını görmeleri için 
Polatlı’ya davet edilmiştir. 

Ziyaret Edilen Yerler/Tarih ULUSLARARASI BAUTECH YAPI DENETİM FUARI/21 
Şubat2018 

Açıklama 

Türk firmaları fuara ziyaretçi olarak katılım sağlamıştır. Fuarda yer 
alan  firmalar ilgili sektörlere göre ziyaret edilmiş, broşör ve kartvizit 

alışverişi yapılmıştır. Ayrıca UluslararasıYapı ve denetim fuarı 
kapsamında organize edilen ikili iş görüşmeleri haricinde fuarda yer 

alan firmalar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 

         



 

POLATLI TİCARET ODASI 

2018 BERLİN ULUSLARARASI YAPI VE 
İNŞAAT  FUARI SONUÇ RAPORU 

 
 

KarapınarCad.Şen Sok. No:2/3 Polatlı/ANKARA 
Tel:0312 623 10 84 
Web:www.pto.org.tr 
 Sayfa 3 
 

 

 

Fuar Hakkında;  

     Polatlı Ticaret Odası olarak ,bu iş seyahatini  düzenlemeden önce ,Odamızda yapılan meslek komiteleri 
toplantılarından çıkan ortak talep doğrultusunda üyelerimizin kendi alanlarındaki yenilikleri görebilmek 
adına yurtdışı iş gezisi talepleri olmuş idi. Bundan dolayı Polatlı’ lı işadamlarımız için yeni işbirliği 
olanaklarını bulabileceklerini umut ettiğimiz Almanya’ya iş seyahati yapma kararı alınmıştı. Bu iş seyahati 
esnasında üyelerimizin, gerçekleştirilen Ticaret Odası Toplantısında, Fuar ziyaretinde ve özellikle 
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Almanya’daki meslektaşları ile olan birebir görüşmelerde, farklı yenilikler, ürünler, gelişen teknolojilerden 
ve değişimlerden haberdar olmaları sağlanmıştır. Ayrıca Almanya’ lı firmaların Türk-Ankara pazarına, Türk 
firmalarının ise Alman pazarına girmesine  katkıda bulunmak amacıyla karşılıklı soru cevap şeklinde fikir 
alışverişi yapılmış, karşılıklı elektronik adres ve kartvizit alışverişi yapılmıştır. 

    Polatlı ticaret Odası olarak öncelikli amacımız Almanya’da sektörlerinde önde gelen firmalara ulaşarak 
kendilerini Türkiye’deki sektörel gelişmeler hakkında bilgilendirmek, Türkiye ve Almanya arasında  
Uluslararası Ticaret ve işbirliğine teşvik etmek idi. Almanya’daki MUSIAD’ ın organize ettiği birebir 
toplantılarında bu amacımıza ulaşılmıştır. 

   İş gezimizin ikinci bir aktivitesi olan Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası yenilikleri ile Karşılıklı 
görüşülerek ithalat ve ihracatın geliştirilmesi konusunda fikir alış verişi yapılmış, Ticaret Odası yetkilileri ile 
tanışılarak, karşılıklı iş birliği ve ticaret yapma konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca Türk 
Alman Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri de Ankara’daki iş olanaklarını görmeleri için 2018 yılının 
ortalarında Ankara’ya davet edilmiştir. 

     İş seyahatinin sonunda üyelerimizle gerek otobüs içinde tek tek herkese mikrofon ve söz hakkı vererek 
gerekse son gün akşam yemek sonrasında bu iş seyahatimizin çok verimli geçtiği ile alakalı olumlu görüşler 
alınmış ve bu iş seyahati amacına ulaşıldığı kanaatine varılmıştır. Bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

 

 Polatlı Ticaret Odası 


