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Rapor Tarihi: 09 KASIM 2022 

Raporu 
Hazırlayan/Sorumlu: 

 
Dilek SÜZER DEMİR-  NTO Genel Sekreter Yrd. 

 
Rapor Konusu: 

ALMANYA İŞ GELİŞTİRME GEZİSİ VE  ORGATEC FUAR  ZİYARETİ SONUÇ 
RAPORU 

 
Rapor İçeriği:  
Ziyaret Edilen Ülke / Ülkeler:  ALMANYA (Düsseldorf ve Köln) 
 
Ziyaret Tarihleri:  26-30 EKİM 2022 
 
Heyet Katılımcı Sayısı: 15 Kişi 
 
Görüşme Yapılan Kurum / Kuruluşlar: 
1. ORGATEC FUARI ZİYARETİ 
2. AVRUPA TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ ZİYARETİ (ATİAD) 
3. T.C. DÜSSELDORF BAŞKONSOLOSLUĞU ZİYARETİ 
 
Yurt Dışı Milli Katılım Fuarı Ziyareti / Yurt Dışı Prestijli Fuar Ziyareti 
27-29 Ekim 2022 ORGATEC FUARI ZİYARETİ 
Modern çalışma dünyası için önde gelen uluslararası ticaret fuarı olan Almanya’nın Köln şehrindeki 

ORGATEC fuarına Nizip Ticaret Odası olarak heyet organizasyonu düzenlendi. 

Modern çalışma ortamları için önde gelen uluslararası ticaret fuarının yeniden başlatılması, 

sergileyen şirketler ve uluslararası ticaret ziyaretçileri kadar etkilendi. 43 ülkeden toplam 686 firma, 

değişen çalışma ortamlarımızın mevcut ve gelecekteki gereksinimlerine yönelik ürün ve çözümlerini 

sundu. Katılımcı firmaların bir önceki etkinliğe göre yüzde 90'ın üzerinde ve yüzde 78'lik bir yabancı 

payı ile ORGATEC 2022, pandeminin neden olduğu zorunlu aranın ardından yeniden başladığında çok 

iyi ve uluslararası bir sonuç kaydetti. ORGATEC, içerik açısından 130'dan fazla ülkeden yaklaşık 

45.000 ticari ziyaretçiyi de ikna etmeyi başardı. Bu yıl ORGATEC, endüstrinin daha da gelişmesi için 

yüksek alaka düzeyini etkileyici bir şekilde gösterdi. 

Fuarda Ofis ve tesis mobilyaları pazarındaki tüm karar alıcılar bir araya geldi. ORGATEC’'in hedef 

grupları arasında olan ofis planlaması, inşaatı, genişletilmesi, yönetimi; ofis ve tesis ekipmanları; 

ofis ve tesisat tefrişatı; organizasyon ve planlama sistemlerine yer verilmişti. 

Katılımcı firmalar yaratıcı potansiyellerini ortaya koyarak bu yıl kendilerini özellikle yenilikçi olarak 

sundular. Bu aynı zamanda ticari ziyaretçiler tarafından da çok iyi karşılandı. Hibrit ve esnek çalışma 

ve akıllı teknolojilerle ilgili son gelişmelerin yanı sıra fuarın bu yılki ana konusu da sürdürülebilirlik 

oldu.  

Sunulan yenilikler, fuarın tematik turlarıydı, ünlü mimarların ofisleri tarafından küratörlüğünü yaptığı 

ve mimarlar tarafından mimarlar için meslektaşları için özel olarak bir araya getirilmişti. Ticari 

ziyaretçilerin ORGATEC 2022 konularına teknik olarak deneyimli, aynı zamanda kişisel bir fikir 



BELGE                 : FR 6.1.12 

YAYIN TARİHİ :25.10.2017 

REVİZYON NO     :0 

BASKI NO         :01 

SAYFA NO  :2/1 

H A Z I R L A Y A N 
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 

 

 

O N A Y L A Y A N 
GENEL SEKRETER 

 

 

 

edinmelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. 

Ticaret fuarı, birisinin evde, ofiste veya yolda çalışıp çalışmadığı konusunda, yenilikleri keşfetmek ve 

çalışma alanlarından ilham almak için mükemmel bir buluşma noktası olmuştur. 

Fuar firmalarımızın son teknoloji ve gelişmeleri yerinde görmesi açısından çok faydalı ve yeni 

teknolojileri kullanmaya teşvik edici oldu. 

Firmalarımızın gelişen ve değişen mobilya ve teknolojileri sektörünü keşfetmelerini sağladı. Sektörün 

potansiyelini gördüler.Böylece fuar katılımcı firmaların ufuklarını açarak yeni girişimlerin oluşmasını 

ortaya çıkarmıştır. 

Gerçekleştirilen fuar ziyareti kapsamında, heyette yer alan mobilya sektöründeki firmalarımız 

sektördeki son gelişmeleri yakından görmüş,  kendi üretimlerini de bu değişiklikler ve talepler 

doğrultusunda güncelleyebilmek ve de yeni ticari işbirlikleri yaratabilmek adına önemli bir avantaja 

sahip olmuşlardır. 

Üyelerimizin ORGATEC Fuarı kapsamında, stand açan firmaları bire bir gezerek sektörün 

potansiyelini görmeleri ve  sektörün öncü firmaları ile yüz yüze tanışma fırsatları oldu. Fuarda 

üyelerimizin yeni iş bağlantıları kurmaları için bir ilk adım atıldı. Ürün kalite ve çeşitliliğini yerinde 

görüp, kıyaslama yapmalarını sağlayarak kendi firmalarını geliştirmeleri hedefleri oluştu. Fuar 

ziyaretimiz heyetimiz için oldukça verimli geçmiştir. 

27.10.2022 T.C. DÜSSELDORF BAŞKONSOLOSLUĞU ZİYARETİ 
Nizip Ticaret Odası tarafından düzenlenen heyet organizasyonu kapsamında  T.C. Düsseldorf 

Başkonsolosluğu ziyaret edildi. 

T.C.Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan ve T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem 

Ekmekçi Konuk’u ziyaret eden NTO heyeti Almanya’daki mobilya pazarı hakkında bilgiler aldı. 

Almanya’nın dış ticaret hacmi hakkında detaylı bilgi veren Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen 

Karaaslan, Almanya’da mobilya sektörü için önemli bir pazar olduğunu ifade etti. 

Almanya ticareti,firmalar ve sektörler hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.NTO heyetine 

Almanya’nın kültürel yapısı, ekonomik durumu, firmaların genel durumu, önde gelen sektörleri, 

Almanya ile ticarette dikkat edilmesi gereken hususları hakkında bilgilendirme yapıldı.Her iki ülke 

arasında ticaretin gelişmesi için bilgi alışverişi yapıldı. 

Firma temsilcilerinden oluşan heyetimizdeki kişiler her sektörün sorun ve taleplerini iletme fırsatı 

buldu.İhracat ve ticari faaliyetlerini geliştirmek için nasıl bir yol haritası izlenmeli vs karşılıklı olarak 

istişare edildi.Toplantı oldukça verimli geçti. 

Karşılıklı soruların cevaplanması ile son bulan ziyarette NTO Heyeti tarafından, T.C. Düsseldorf 
Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan’a ziyaret anısına plaket ve Nizip Zeytinyağı ve Nizip 
Sabunu’nun coğrafi işaret logoları takdim edildi. 
 

28.10.2022 AVRUPA TÜRK İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ  (ATİAD) ZİYARETİ 
NTO organizasyonuyla mobilya sektörü temsilcileri Almanya’nın Düsseldorf şehrinde bulunan Avrupa 

Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği’ni (ATİAD) ziyaret etti.NTO heyeti, ATİAD Yönetim Kurulu 

Üyesi A.Gani Eren ve ATİAD Genel Sekreteri Hakan Yıldırım tarafından karşılandı. 

Gerçekleşen ziyarette katılımcılar kendileri ve ticari faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi.ATİAD’ın 

yetkilileri ile Orgatec Fuarı izlenimlerini paylaşan NTO heyeti, Almanya ile Türkiye arasındaki 
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ekonomik ilişkileri görüştü. 

Türk firmalarının Almanya pazarına önemli bir yeri olduğunu ifade eden ATİAD Yönetim Kurulu Üyesi 

A.Gani Eren Almanya ekonomisi hakkında heyete geniş kapsamlı bilgiler verdi. 

Derneğin tarihçesi ve kuruluş amacı hakkında da bilgiler veren ATİAD Genel Sekreteri Hakan Yıldırım 

ise, Almanya ile ticaret yapacak olan veya yapan tüm firmalara destek olamaya hazır olduklarını 

belirterek NTO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.Ziyaretin sonunda NTO Heyeti 

tarafından, ATİAD Genel Sekreteri Hakan Yıldırım ve ATİAD Yönetim Kurulu Üyesi A.Gani Eren’e Nizip 

Zeytinyağı ve Nizip Sabunu’nun coğrafi işaret logoları hediye edildi. 

Sonuç ve Değerlendirme: 
Nizip Ticaret Odası (NTO)  olarak Almanya’ya 26-30 Ekim 2022 tarihlerinde “Almanya İş Geliştirme 

Gezisi ve Orgatec Fuar  Ziyareti” heyet organizasyonu düzenlendi. 

Her iki kurum ziyaretinde kurumlar arası bilgi paylaşımı yapılmış ve yaşanan sorunlar ile yapılacak 
olan faaliyetler/projelerde ortaklık yapılabileceği belirtilmiştir. Ziyarette katılımcılar kendilerini ve 
ticari faaliyet alanları hakkında bilgiler vererek taleplerini belirtme fırsatı buldu. Katılımcılar Almanya 
ekonomisi,kültürü Almanyalı firmaların yapısını, karşılıklı ticaret konusunda nelere dikkat etmeleri 
gerektiğini ve ticarette nasıl bir yol izlemeleri ile ilgili bilgi sahibi oldular. 

Mobilya sektöründeki firma temsilcilerinden oluşan heyetimizdeki kişiler her sektörün sorun ve 
taleplerini iletme fırsatı bulmuştur.Bu sayede daha geniş sektörün sorunu görüşüldü. İhracat ve ticari 
faaliyetlerini geliştirmek için nasıl bir yol haritası izlenmeli vs karşılıklı olarak istişare 
edilmiştir.Toplantı oldukça verimli geçmiştir. 

Heyetimizdeki firma temsilcileri kartvizit,broşür,katalog alışverişi yaparak firmalarını tanıtma ve 
işbirliği sağlama imkanına sahip oldular. 

Türünün en büyük fuarı olan uluslararası ORGATEC Fuarı’nı ziyaret eden NTO heyeti, mobilya 
sektöründe yenilikleri keşfetme fırsatı buldu. 

50 milyar dolarlık ofis mobilyaları pazarını buluşturan Orgatec Fuarı’nda ikili görüşmelerde bulunan 
NTO heyeti stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı. 

İş gezisi kapsamında pazar incelemesinin yanı sıra Gaziantep de tanıtıldı.Gaziantep’in önemli bir 
ticaret ve sanayi şehri olmasının yanı sıra gastronomisiyle dünyanın hayran kaldığı bir şehir olduğunu 
ve kültür turizmiyle öne çıktığını belirtildi. 

 Almanya ile Türkiye arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın artmasına yönelik çalışmalarda 
önemli bir  adım olduğunu düşünmekteyiz. Seyahatin her iki ülke ve katılımcılarımız için verimli 
geçtiği kanaatindeyiz. 

NTO Medya Linki: https://www.nto.org.tr/?haberid=12619 

Raporu Hazırlayan 

Adı Soyadı  Dilek SÜZER DEMİR 

İmza 

Raporu Teslim Alan 

Adı Soyadı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği 

İmza 
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