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MİDEST 2014 FUARI

Değişik iş kolları yan sanayilerine yönelik olarak 

21.000 m2 alanda kurulu , iki bine yakın firmanın 

katıldığı , yaklaşık elli bin kişinin ziyaret ettiği bu yıl 

44.sü düzenlenen Midest 2014 fuarını üyelerimizle 

birlikte ziyaret etmiş bulunmaktayız.Kurumumuzca bu 

gezinin düzenlenme amacı sanayi olarak çok güçlü 

bir ülke olan Fransa da düzenlenen uluslararası 

Midest 2014 fuarına bölgemizdeki sanayici ve ticaret 

yapan işletmelerin katılımını sağlamak, bu vesile ile 

üyelerimizin uluslararası düzeyde iş yapmasını teşvik 

etmek, iş bağlantıları kurmalarını sağlamaktır.



Fuar alanında 

Eskişehir  Ticaret 

Odası ve birlikte 

geldikleri 5 

firmanın ziyareti 

gerçekleştirilmiştir. 

Daha sonrasında 

Dünya ve Türkiye’ 

de faaliyet 

gösteren çeşitli 

firmaları yerlerinde 

ziyaret ederek 

gelişen ve 

yenilenen çağa 

uygun olarak 

ürettikleri yeni 

ürünler hakkında 

teknik bilgiler 

alınmıştır.

MİDEST FUAR ALANI



MİDES FUAR ALANI ZİYARETİ

Odamızın üyesi 

olan  Technocast

Otomotiv Sanayi 

Ve Tic. Ltd. Şti. 

yerinde ziyaret 

edilerek, Genel 

Müdür 

Yardımcısı Murat 

ÖNEY tarafından 

firmalarında 

Kahve, Rondo, 

Süpürge 

Makineleri ve 

Beyaz Eşya ve 

Otomotiv Yan 

Sanayi için 

Muhtelif plastik 

parça ürettikleri 

bilgisi alınmıştır.



MİDEST 2014 FUARI

Heyet şeklinde yapılan stant ziyaretlerinden sonra 

firmalarımız kendi sektörleriyle alakalı birebir iş görüşmeleri 

yapma fırsatını da bulmuşlardır.



MİDEST 2014 FUARI

Fransa-Paris 2014 MİDEST fuarında tüm dünya ülkelerinden 

firmaların talebi olduğu gözlemlenmiştir. İçerisinde bir çok yan 

sanayinin çeşitliliğini barındıran ve bir çok ülkeye ev sahipliği 

yapan MİDEST fuarında firmalarımız kendi sektöründen yabancı 

firmalarla bağlantı kurma imkânını yakalamıştır. Ürünleri ve 

yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulmuştur. Ayrıca Türkiye 

firmalarının da MİDEST fuarında çoğunlukta olduğu görülmüş ve 

yaklaşık 200 Türk firmasının fuarda yer aldığı öğrenilmiştir. 



Büyükelçi Ziyareti

Yönetim Kurulu Başkan Süleyman KOZUVA ve Yönetim

Kurulu Başkan Yrd. Mustafa SEÇKİN, Paris Büyükelçisi

Hakkı AKİL’i makamında ziyaret etmiştir. Büyükelçi ile

yapılan görüşmede Türkiye ve Fransa arasındaki ekonomik

ilişkiler görüşülmüştür.



Dış Ticaret Müsteşarlığı Ziyareti

Paris Ticaret Müsteşarı Mehmet Cem TOPBAŞ ve

Ticaret Başmüşaviri Müge VAROL ILICAK tarafından

heyetimiz karşılandı. Müsteşar Cem bey, heyetimizde

bulunan üyelerimizle tek tek tanışarak hangi sektörlerde

faaliyet gösterdiklerini sordu. Fransa’nın İthal ürünler için

bir arayış içinde olduğunu büyük bir pazara sahip

olduğunu söyledi. Çerkezköy’ün Trakya’nın güzide

bölgelerinden biri ve ihracatında önemli bir paya sahip

olduğunu söyledi.



Dış Ticaret Müsteşarlığı Ziyareti

Ticari Ateşeliğimiz’ de yapılan bilgilendirilme toplantısında 

Fransa pazarı ve devlet teşvikleri hakkında bilgiler 

edinilmiştir. 



İnşaat Sahası Gezisi

Fuar turumuzun 2.gününde Merkezi Paris’te bulunan BNP

Paribas Anonim şirketinin Colas – Genie Civil isimli inşaat

alanını üyelerimiz ile yerinde inceleme fırsatı buldu. Şirketin

Mali İşler Yöneticisi Erol AKTÜRK inşaatın özellikleri olarak; 3

blok halinde, 100.000 m2’lik alan üzerine inşa edilen projenin

genel maliyetinin 200 Milyon Euro’luk bir yatırım olduğunu

söyledi. İnşaatın 2015 yılının 6. ayında sona ereceğini ve

inşa edilen bu alanın ofis olarak kullanılacağını söyledi.

Projenden sorumlu Mühendis Paul TORRE inşaat hakkında

teknik bilgiler verdi.İnşatta kolondan ısıtma sisteminin olması

ve camların havanın duruma göre şekil değiştirmesi

firmalarımızın dikkatini çekti.



İnşaat Sahası Gezisi

Gerçekleştirilen inşaat firması şantiye ziyaretinde 

firmalarımız inşaat sektöründeki uygulamaları ve yenilikleri 

yerinde inceleme fırsatı bulmuştur. 



TÜMSİAD Ziyareti

TÜMSİAD Yön. Kur. Bşk. Murat ULAŞ tarafından heyetimiz

karşılandı. 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini,

400’e yakın her sektörde üyelerinin bulunduğunu söyledi.

Kurulma amaçlarının Türkiye ile Fransa ekonomisi arasında

bağlantıyı kurarak gelen talepler ile kişilerin buluşmalarını

sağlamak olduğunu dile getirdi. Bu doğrultuda Türkiye’deki

imalatçılara mail ile ulaşıldığını ve taleplerin karşılandığı

bildirdi. Fransa’nın Enflasyon oranlarının %1’in altında seyir

ettiği ve buna bağlı olarak ekonominin gerilediği vurgulandı.



TÜMSİAD Ziyareti

Ziyaret esnasında Fransa’daki yatırım fırsatları ve ihracat 

için gerekli prosedürler hakkında bilgiler verilmiştir.



PARİS İŞ GEZİSİ SONUCU

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak organize ettiğimiz 

Paris İş Gezisi organizasyonu  %50 KOSGEB destekli olup 

geziye katılan 18 firmamız  katılım bedelinin yarısını 

KOSGEB’ten talep edebileceklerdir.Fuara katılan firmalarımız 

fuarın fayda sağladığı konusunda görüşlerini belirterek 

önümüzdeki yıllarda da kendilerinin de fuarda stant açabileceği 

görüşünü iletmişlerdir. Dolayısıyla fuar ve iş gezileri, 

firmalarımızın ufuklarının açılmasına ve kendi sektörlerindeki 

yenilikleri gözlemlemeleri ve iş bağlantıları kurabilmeleri 

açısından son derece faydalı olmuştur.



TEŞEKKÜR EDERİZ


