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Halil İbrahim AVŞAROĞLU- Genel Sekreter Yardımcısı 

 
Rapor Konusu: 

 
ALMANYA ANUGA GIDA FUARI 2021 ZİYARETİ VE İŞ GELİŞTİRME GEZİSİ 

Rapor İçeriği: 
Gidilen Ülke / Şehir:  Almanya/Düselldorf-Köln 
 
Yurt Dışı Milli Katılım Fuarı Ziyareti / Yurt Dışı Prestijli Fuar Ziyareti 
Gıda sektöründe dünya çapında lider fuar Anuga Köln 9-13 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenmiştir. 
Organizasyon ilk kuruluş yılı olan 1924’ten beri çok sayıda ziyaretçi ve katılımcıyı gıda fuarının bir 
parçası olmaya davet etmektedir. İki yılda bir düzenlenen fuar, dünyanın en büyük 5. fuar merkezine 
sahip Köln Messe tarafından organize edilmektedir. Gerek pandemi tedbirleri gerekse teknoloji 
kullanımı sonucu elektronik bilet ve mobil uygulaması ile fuarda ve sonrasında giriş yapılarak 
görüşme imkânı da bulunmaktadır. Bunun yanında fuar girişi günlük 50 euro ücretli olması da sektör 
ile ilgisi olan kişi/kurumları bir araya getirmesi yönünden de dikkat çekmektedir. 
 
169 ülkeden 70.000 kişinin katıldı fuar %92 Uluslar arası katılım sağlanmış olması nedeni ile dünya 
gıda sektöründe ki gelişmeleri ve trendleri yerinde görme imkânı sağlamıştır.   
 
5 farklı salonda farklı sunumlar ve etkinlikler eşliğinde gerçekleşen fuarda gıda sektörünün aldığı yol, 
dijitalleşen dünyanın değişen beslenme alışkanlıkları, tüketici davranışları ile yeniden 
şekillendirileceği düşünülmektedir. 
 
Fuarda ki ziyaretimizde sağlıklı ve organik besinlerin daha çok yaygın olduğu gözlenmiştir. Bu 
beslenme konseptini de yine aynı sağlıklı ürünler kullanarak farklı lezzetleri bir araya getirerek ürün 
çeşitlendirmesi yoluna gittiklerini de görmüş bulunmaktayız. 

 
Avrupa Türk İş Adamaları ve Sanayiciler Derneği Ziyareti 
 
Avrupa Türk İş Adamaları ve Sanayiciler Derneği’ne yapmış olduğumuz ziyarette heyetimiz ATİAD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit Tarhan, ATİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Atılgan ve ATİAD 
Genel Sekreteri Hakan Yıldırım tarafından karşılanmıştır. Gerçekleşen ziyarette katılımcılar 
kendilerini ve ticari faaliyet alanları hakkında bilgiler vermişlerdir. Sonrasında ATİAD tarafından 
derneğin tarihçesi kuruluş amacı hakkında bilgi verildi. Ziyarette  karşılıklı iş imkânları yanında 
kuruluş olarak yapılacak projelerde ortak olunabileceği belirtildi. 
 
Ayrıca Almanya pazarı hakkında bilgi sunulmuştur. ATİAD tarafından önümüzde ki yıl 30. yılını 
kutlayacak olan dernek 30. yıl kutlamaları için heyetimizi kutlamalara davet etmiştir. Derneğin 
tarihçesi ve kuruluş amacı hakkında bilgiler veren ATİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit 
Tarhan, NTO heyeti ile Almanya’nın ticari hayatı hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
 
ATİAD üyeleri ile ikili iş görüşmeleri ile son bulan ziyarette NTO Genel Sekreter Yardımcısı Halil 
İbrahim AVŞAROĞLU ve NTO üyesi Mehmet Karakoç tarafından, ATİAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Müfit Tarhan’a ziyaret anısına plaket ve Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu’nun coğrafi 
işaretini takdim etti. 
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Sonuç ve Değerlendirme: 
10.10.20212-11.10.2021 tarihinde Nizip Ticaret Odası (NTO)  olarak gıda sektöründe dünya 
çapında lider fuarlar arasında ilk 5 ‘te yer alan  Anuga Gıda Fuarı”na heyet organizasyonu 
düzenlemiştir. İki yılda bir düzenlenen fuar pandeminin gölgesinde gerçekleşmesine rağmen 
katılımın biraz düşük kaldığı gözlenmiştir. 
 
Anuga Köln, sınırlar ötesi anlaşmalar, yeni pazarlar, en gelişmiş yöntemler ve potansiyel 
müşteriler için dünyanın en önemli ve en büyük gıda fuarıdır. 2021 sunumunun odağı, 
önümüzdeki 50 yıl süresince sektörü en çok ilgilendiren konular olacaktır.Fuarda 10 ayrı 
ticaret alanını tek merkezde buluşturmuştur. 
 
Ayrıca fuarda; dondurulmuş gıda, taze gıda, et ürünleri, mandıra, konserve, ekmek ve 
pastane ürünleri, sıcak ve soğuk içecek, organik ürünler ve gıda ekipmanları sergilenmiştir. 
Uluslararası pazar için yenilikçi çözümlerin sunulduğu Anuga Köln fuarı heyetimiz için önemli 
iş bağlantıları sağlamak ve sektördeki yenilikleri görmek için çok faydalı olmuştur. 
12.10.2021 tarihinde ise T.C. Düsseldorf  Başkonsolosluğu ve Avrupa Türk İş Adamaları ve 
Sanayiciler Derneği ziyaret edilmiştir. 
 
Her iki kurum ziyaretinde kurumlar arası bilgi paylaşımı yapılmış ve yaşanan sorunlar ile 
yapılacak olan faaliyetler/projelerde ortaklık yapılabileceği belirtilmiştir. 
 
12.10.2021 tarihinde T.C. Düsseldorf  Başkonsolosluğu’ na yapmış olduğumuz ziyarette 
katılımcılar kendilerini ve ticari faaliyet alanları hakkında bilgiler vermişlerdir.Sonrasında 
Anuga Fuarı izlenimlerimiz aktarılmıştır.Ziyaretimizde heyetimiz Schengen vizesi alımında 
yaşanılan sorunlar ve zorluklar olduğu belirtilmiştir.Sayın Başkonsolosumuza bu durum 
iletilmiştir. T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk tarafından ise Türk 
firmalarının Almanya pazarının önemli bir yeri olduğunu belirtilmiş ve Almanya Pazarı 
hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır.Özetle pazara giriş yapmak isteyenler için öncellikle 
genel pazar mı yoksa etnik pazar mı konusunda seçim yapılması gerektiği 
söylenmiştir.Almanya ‘da yeni trend olarak tek ve küçük 1 kişilik yemek/gıda ürünleri 
konusunda taleplerin olduğunu belirtilmiştir. 
 
Ziyaret sonrasında T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek Nizip Ticaret Odası heyetimize teşekkür etmiştir. 
Ziyaretin sonunda NTO Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Avşaroğlu ve NTO üyesi 
Mehmet Karakoç tarafından, T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan’a 
ziyaret anısına plaket ve Nizip Zeytinyağı’nın coğrafi işaretini takdim edilmiştir. 
 
Sonuç olarak gerçekleşen program ile Almanya ‘da ki ekonomik pazarın genel durumu ve 
etnik pazar konusunda bilgi sahibi olunmuştur. Seyahatin her iki ülke ve katılımcılarımız için 
katma değer oluşturduğu ve motivasyon sağladığını düşünmekteyiz. 
 
Medya Linki : https://www.nto.org.tr/?haberid=2522 
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