
74

KAPAK

Temmuz 2017

TÜYAP, 1979 yılında İstanbul'da ku-
ruldu. İlk olarak İstanbul’da bir otel-
de fuarlar düzenleyen kuruluşumuz, 
daha sonra fuarların büyüyerek ge-
lişmesiyle 1996 yılında uluslararası 
standartlarda modern altyapıya 
sahip “TÜYAP Fuar ve Kongre Mer-
kezi”ne taşındı. Böylece çağdaş fuar 
merkezi ihtiyacını karşılamaya baş-
ladık. 14 salondan oluşan 120.000 
m² kapalı ve 25.000 m² açık toplam 
145.000 m² fuar alanı ile Türkiye’de 
özel sektörün sahip olduğu en büyük 
fuar merkezine sahip olduk. Kurulu-
şumuzun 38. yılında, İstanbul, Adana, 
Bursa, Diyarbakır, Konya, Samsun 
olmak üzere toplam 6 şehirde Fuar 
ve Kongre Merkezimiz ve İzmir, An-
kara, Eskişehir, Antalya, Gaziantep, 
Kayseri, Kocaeli, Sakarya ve Trab-
zon’da yurt içi ofislerimiz bulunuyor. 
Yurt dışında ise Rusya, Makedonya, 
Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Mısır 
irtibat ofisleri ve 12 ülkedeki temsil-
cilik ağıyla, dünyada ve Türkiye'de 
fuarcılık sektörünün önde gelen ku-
ruluşlarından biriyiz. Tüyap Fuarcılık 
Grubu olarak bugüne kadar yurt için-
de 1.542 ve yurt dışında 38 ülkede 171 
olmak üzere toplam 1.713 fuar düzen-
ledik. 116 ülkeden 290.164 katılımcı 
kuruluşa, 189 ülkeden 50.486.808 
ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Ah-
şap endüstrisi, ambalaj endüstrisi, 
deri endüstrisi ve deri modası, eği-
tim, elektronik, ev tekstili, iplik, ka-
lıp teknolojileri, kauçuk, kitap, ma-
den, makina, matbaacılık, mobilya, 
mobilya yan sanayi, otomotiv ve yan 
sanayi, plastik endüstrisi, sanat, sa-
vunma sanayi alanındaki fuarlarımızı 
sayabiliriz...

Tüyap’ın Anadolu’ya 
Açılma Hikayesi

İstanbul’da organize edilen fuarla-
rımızın gelişmesi ve büyümesiyle, 
Anadolu’ya açılma kararı aldık. 2002 
yılından itibaren Anadolu’da ilk ola-
rak fuar alanı işletme çalışmalarımız 
Bursa’da başladı. Bursa Uluslararası 
Fuar Merkezi işletmesini Bursa Ti-
caret ve Sanayi Odası’ndan alarak 
faaliyetlerimize başladık. Ardından 
2003 yılı itibariyle Konya Uluslara-
rası Fuar Merkezi’nin işletmesi alındı 

ve Konya’da fuarlar organize edilme-
ye başladı. 2006 yılında ise Adana 
Uluslararası Fuar Merkezi’nin işlet-
mesi üstlenildi. 2009’da başlayan 
Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi 
işletmesi ile TÜYAP geniş coğraf-
yaya yayıldı. 2015 yılından itibaren 
de Samsun Fuar ve Kongre Merkezi 
işletmesi alınarak, İstanbul dışında 
5 şehirde, Anadolu’nun üretimine, ih-
racatına, istihdamına destek olacak 
fuarlar organize edildi ve bu fuarları-
mız her yıl büyüyerek, gelişerek Ana-
dolu sanayicisinin ve ticari hayatın 
büyümesine katkı sağladık. Bugün 
geldiğimiz noktada Anadolu’da fuar 
alanı işletmeciliğinde çok deneyim 
kazandık. Çok tecrübeli ekiplere sa-
hip olan şirket haline geldik.

Anadolu Fuarları gün geçtikçe büyü-
meye elverişli çünkü üretim İstan-
bul’dan Anadolu’ya doğru kayıyor. Bu 
hareketlenme ile Anadolu Fuarcılığı 
da etkilenerek, gelişim gösterecek. 
Bunun sonucunda TÜYAP Fuar Mer-
kezlerine ek olarak Anadolu’da; Ga-
ziantep, Kayseri, Kocaeli ve İzmir’de 
önemli fuar merkezleri ortaya çıktı. 
İstanbul dışında fuarcılık konusunda 
deneyimli, tecrübeli ve bilgi biriki-
mine sahip ekibimizin olması büyük 
avantaj. Bu da Anadolu’da işimizi 
doğru yapmamızı sağlayan unsurlar-
dan biri. 2017 yılı itibariyle İstanbul 
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haricinde 16 şehirde Fuar Merkezi ve 
yurt içi ofis yapılanmasına sahibiz. 
Türkiye’nin dört bir yanını saran sa-
tış ve pazarlama ekibimizden oluşan 
bu yapılanma her geçen gün daha da 
büyüyor.

Fuarlar Şehrin Ekonomik 
Dinamiklerini Canlandırıyor

Anadolu şehirlerine, üretimine, sa-
nayi ve ticaretine katkı sağlıyoruz. 
Yapılan iş o kadar önemli ki; İstanbul 
dışında gerçekleşen Anadolu’daki 
şehirlerin ekonomik dinamiklerine 
katkı sağlayan fuarlar hazırlıyoruz. 
Fuar organize ettiğimiz şehirlerde, 
ekonomiyi canlandırıyoruz. Oteller-
de ciddi bir talep oluşuyor. Lokanta-
lardan alışveriş merkezlerine, tak-
sicilerden esnafına kadar tüm şehir 

canlandığı 
ve iş yaptı-
ğı döneme 
giriyor. Bu 
bakımdan fuar 
organize ettiğimiz 
şehirlerde ilgili Sana-
yi ve Ticaret Odaları, Bü-
yükşehir Belediyeleri fuarları önem-
siyor ve sahipleniyor. Çünkü binlerce 
işadamı, sanayici, ziyaretçi fuar haf-
tasında ilgili şehre geliyor. Örneğin; 
Konya Tarım Fuarı’nı düzenlediğimiz 
hafta Konya’da tüm oteller doluyor. 
Tüm lokanta, restoran ve alışveriş 
merkezleri dolu, esnaf hareketlilik-
ten memnun… Diyarbakır’da ger-
çekleşen fuarlarımızda da Diyarba-
kır ve bölgedeki tüm oteller doluyor. 
Ticaret erbapları, ekonomik anlam-
da ticaret yapan herkes nemalanı-

yor…

İstanbul tamamen Türkiye’yi temsil 
etmediği için Anadolu’daki fuarlar 
önümüzdeki dönemde daha da geli-

şecek. Anadolu’da belli siklet 
merkezleri oluşacak. 

Türkiye’nin 7 farklı 
bölgesinde Fuar 

Merkezlerinin 
olmasının öne-
mini biliyoruz. 
Bu sebeple 
Ege, Akdeniz, 
M a r m a r a , 
Karadeniz, İç 

Anadolu, Doğu 
ve Güneydoğu 

Bölgesi’nde fuar 
alanlarını önemsi-

yoruz. Fuarların des-
teklenmesini önemsiyoruz. 

Anadolu’da fuar sayılarımızı ve fuar 
salonlarımızı büyütmeyi amaçlıyo-
ruz. Yeni yatırımların doğru lokas-
yonlarda gerçekleşmesini ve ülke 
kaynaklarının boşa sarf edilmemesi-
ni öneriyoruz. Yakın, komşu ve hatta 
aynı şehirlerde aynı konuda tekrar 
tekrar düzenlenen fuarlar var. Yakın 
gelecekte birçoğunun eleneceğine 
inanıyoruz. 

Anadolu’da Fuarcılık 
Gelişime Açık

Türkiye’deki fuarların yarısı İstan-
bul’da diğer yarısı da Anadolu şehir-
lerinde gerçekleşmektedir. Önümüz-
deki dönemde bu oranın Anadolu 
Fuarları lehine artacağına inancımız 
büyük. Üretim büyük şehirlerden 
Anadolu’daki belli şehirlere kayacak, 
yatırımlar bu bölgelerde gerçekle-
şecek ve fuarlar da aynı doğrultuda 
yön kazanacak. Bu bölgelerden biri 
de Eskişehir! Gerek lokasyonu ge-
rek çevre illere yakınlığı gerek yatı-
rım gücü gerek belli sektörlerdeki 
önemli oyuncuların yer alması bu 
şehirde fuarcılığın da gelişeceğinin 
göstergesi. Eş zamanlı olarak tüke-
tim şehri olan Eskişehir, öğrenci şeh-
ri, aydın ve sosyalleşmiş bir yapıya 
sahip. Bu bakımdan Eskişehir’de fu-
arların gelişeceğini, gerçekleşecek 
yeni fuar alanı yatırımıyla fuarcılık 

Anadolu 
Fuarları gün 

geçtikçe büyümeye 
elverişli çünkü 

üretim İstanbul’dan 
Anadolu’ya doğru 

kayıyor
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sektöründe ülkemizin en önemli şe-
hirlerinden biri olacağına inanıyoruz. 
Her ne kadar İstanbul ve Ankara’ya ya-
kınlığı olsa da, Eskişehir kendine özgü 
ihtisas sektörleri ile önemli fuarlara 
ev sahipliği yapacaktır.

İstanbul dışındaki şehirlerde de geli-
şecek fuarlardan bahsetmiştim… İs-
tanbul’da düzenlenecek uluslararası, 
dünya fuarları Anadolu’da belli siklet 

merkezlerine kayacak. Bu bakım-
dan Anadolu’daki şehirlerin fuarcılık 
konusundaki rekabetleri ile kendi 
aralarında savaş vereceğine inanıyo-
ruz. Fuarcılık alt yapısı olan her şehir 
gerçekleştireceği fuarlarla rekabette 
öne çıkacak.

Fuar Alanlarında Teknik 
Altyapı Olmazsa Olmaz

Türkiye’de en fazla 10-12 civarında 
şehirde fuar olmasını destekliyor ve 
doğruluğuna inanıyorum. 40’a yakın 
şehirde fuar düzenleniyor. Bu çok 
yanlış. Hiçbir verime sahip olmayan 
fuarların, teknik alt yapısı elverişsiz 
salonlarda gerçekleşen fuarların 
doğruluğuna inanmıyorum. Elektrik, 
su, hava yani katılımcı firmanın ihti-
yacı olan teknik altyapıya haiz fuar 
merkezlerinin, gerek otopark kapa-
sitesi, konferans & toplantı salonları, 
kafeteryalarından tuvaletlerine kadar 

batı standartlarında yapılmış alanla-
rın oluşması Türkiye ve fuarcılık adına 
önem arz etmektedir.

Eskişehir Fuar Alanını 
Destekliyoruz

Eskişehir’de, Eskişehir Ticaret Oda-
sı’nın gerçekleştirdiği yeni fuar alanı 
yatırımını önemsiyoruz. Ülkemizin 
geleceği için fuarcılık mesleğinin geli-
şiminde önemli bir adım olarak görü-
yor ve destekliyoruz.

Eskişehir birçok konu ve alanda fuar 
düzenleme kapasitesine sahip. Yılda 
8 ile 10 fuar aralığında organizasyon 
gerçekleştirmek mümkün. Bu kapasi-
teye uygun altyapıya haiz fuar merke-
zi inşaatı ile desteklenirse, Eskişehir 
gelecekte fuarcılık sektöründe ül-
kemizin en önemli 5-6 şehrinden biri 
olabilecek konumda.

Yeni yapılan yollar, Türkiye’de önemli 
şehirlere yakınlığı, şehirlerin kesişme 
noktasındaki stratejik konumu, hızlı 
tren imkânı, konaklama olanakları, 
üniversite kenti olması, genç nüfusun 
yüksek oranı ve tüketim nüfusu ile Es-
kişehir’de hem ihtisas hem de tüketici 
fuarlarının başarılı sonuçlar doğura-
cağına inanıyoruz. Eskişehir fuarları, 
önümüzdeki dönemde şehir yöneti-
mi, belediye, ticaret ve sanayi odası, 
sivil toplum kuruluşları tarafından 
desteklenirse; doğru bir organizatör 
tarafından yapılan yatırımın işletilme-
siyle Eskişehir çok doğru noktalara 
gelecek. Pazardan pay alan önemli bir 
fuarcılık şehri olacağına inanıyorum.

Eskişehir Fuar ve 
Kongre Merkezi'nin 
inşaası aşamasında 
sağlanan işbirliği, 

merkezin işletilmesi 
aşamasında da 

devam etmelidir


