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Kongreler mesleki yeniliklerin ve 
gelişmelerin tanıtılması, bilgi alış-
verişinin sağlanması için yürütülen 
organizasyonlardır. Kongre faaliyet-
leri 1960’lı yıllarda gelişen sanayinin 
etkisiyle ilk olarak Avrupa’da başla-
mış daha sonra tüm dünyada dalga 
dalga yayılmıştır. Kongre turizminde 
bugün Amerika Birleşik Devletleri 
başta gelirken Fransa, Almanya, 
İspanya, İngiltere, İtalya ve Çin gibi 
ülkeler de en ön sıralarda yer almak-
tadır.

Günümüz dünyasında her yıl dünya-
da her yıl ortalama olarak yüz mil-
yona yakın kişi iş toplantısı, kongre 
ve fuar için seyahat etmektedir. 
Bunda en önemli payı da kongre tu-
rizm almaktadır. 1 haftalık kültür ve 
deniz turizmi için ortalama yaklaşık 
700-800 dolar civarında para har-
canırken, 3-4 gün süren kongreler 
için 2100 ile 2400 dolar arasında 
harcama yapılmaktadır.  Çünkü tatil 
yapmak için gelenlere oranla kongre 
turizmi için gelenlerin gelir oranları 
çok daha fazladır. Bu nedenle aslın-
da kongre turizminin kongre yapılan 
ülke ve şehir için ne kadar önemli ol-
duğunu ortaya çıkmaktadır.

Kongre turizmi aynı zamanda hem 
ülkenin hem de kongrenin yapıldığı 
şehrin tanıtımı için büyük bir önem 
taşımaktadır. Düzenlenen uluslara-
rası kongreler şehrin genel turizm 
potansiyelini de artırmakta ve şeh-
rin gelişimini olumlu olarak etkile-
mektedir. 

Türkiye’de ise kongre turizmi son on 

yılda çok önemli bir aşama kaydet-
miştir. Dünya’da kongre turizmi artış 
oranı % 10 iken Türkiye’de bu oran 
yaklaşık % 22’dir.  Yani Türkiye’de 
kongrecilik dünya ortalamasına göre 
2 kat daha fazla artmaktadır. 

Türkiye’de kongre ve fuar turizmine 
ilgi gösteren yabancı ziyaretçi sayı-
ları da dikkat çekmektedir. Örneğin 
2014 yılında sadece iş amaçlı olarak 
Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısı 2 
milyonu aşmıştır. 
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Kongre turizminden yılda 3,5 milyar 
dolarlık gelir elde ettiği tahmin edi-
len Türkiye’de aslan payını da İstan-
bul almaktadır. İstanbul’un ardından 
kongre pastasını Antalya, İzmir ve 
yanı Ankara paylaşmaktadır. 

Eskişehir Ticaret Odası olarak he-
defimiz Eskişehir’in de kongrecilik 
pastasından hak ettiği payı alması-
dır. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi 

projemiz de bu vizyon doğrultusun-
da planlanmış ve 2018 yılında hayata 
geçecektir. 

Eskişehir Ticaret Odası olarak, Es-
kişehir’de böylesine büyük ve kap-
samlı bir yatırım yapmamızın nede-
ni şehrimizin kongre turizmi için çok 
önemli avantajlara sahip olmasıdır. 
Karayolu ve demiryolu ulaşımında 
merkezi konuma sahip olan Eski-
şehir, aynı zamanda metropol diye 
adlandırılan büyük şehirlere de çok 
yakın konumdadır.

Eskişehir’de kongre turizminin başa-
rılı olması için diğer önemli bir etken 
de şehrimizin son derece gelişmiş 
olmasıdır. Çünkü tüm dünyada kong-
re turizmi için tercih edilen yerler 
gelişmiş şehirlerdir. Kongre şehri ola-
bilmek için ulaşım ve alt yapı sorunla-
rının olmaması, konaklama, kongre 
salonu ve nitelikli personel, güvenlik, 
çevre ve kültür zenginliklerine sahip 
olunması gerekir. İşte bu nedenle Es-
kişehir kongre turizmi için tam mana-
sıyla biçilmiş kaftan gibidir. 

Çünkü Eskişehir genç ve dinamik 
nüfusu, canlı şehir hayatı, kültürel ve 
turistik değerleri, deneyimli hizmet 
sektörü, kaliteli otelleri ve restoran-
ları ile kongre turizminden pay alabi-
lecek niteliktedir. 

Fizibilite çalışmaları Eskişehir Fuar 
Kongre Merkezi’nin devreye girmesi 
ve eş zamanlı olarak fuarların düzen-
lenmesiyle birlikte Eskişehir’e 600 
milyon lira civarında katkı sağlana-
cağını ortaya koymaktadır. Böylece 
Eskişehir’de başta hizmet sektörü ve 
ulaşım olmak üzere, birçok küçük öl-
çekli işletme daha çok kazanacaktır. 

Eskişehir’de kongre turizminin diğer 
bir faydası da ilçelerimize olacaktır. 
Çünkü kongre turistleri, kongrenin 
yapıldığı şehirlerin yanı sıra yakın-
daki şehirleri veya turistik yerleri de 
ziyaret etmektedir. Dolayısıyla Eski-
şehir’in ilçelerindeki inanç, kültür ve 
turistik değerleri de bu sayede ön 
plana çıkacaktır. Eskişehir’in hep var 
olan ancak bir türlü hak ettiği ilgiyi 
göremeyen Yazılıkaya’dan tutun da 
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Sivrihisar Ermeni Kilisesi’ne, Seyit-
battal Gazi Türbesi’nden Pessinus 
Antik Kenti’ne kadar onlarca değeri 
turizm destinasyonumuza eklene-
cektir. Bu sayede ilçelerimizin de 
turizmi hareketlenecek, turizm eko-
nomisinden Eskişehir’in yanı sıra 
ilçelerimiz de pay alacaktır. 

Ancak Eskişehir’in kongre turizmin-
den hak ettiği payı alabilmesi için Es-
kişehir Ticaret Odası olarak hizmete 
sunacağımız Eskişehir Fuar Kongre 
Merkezi’nin çabaları tek başına ye-
terli olmayacaktır.  Çünkü geniş 
çaplı kongre destinasyonu olabil-
mek, tüm dünyada ve Türkiye’de 
ses getiren toplantılar düzenle-
yebilmek için şehrimizin tüm ku-
rum ve kuruluşlarının da işbirliği 
içinde olması gerekmektedir. 

Kongre turizminin her geçen gün 
önemini artırması ve dünya turizm 
gelirlerinin yaklaşık dörtte birinden 
fazlasını kongre turizminin oluş-
turması, kongre turizmi alanındaki 
rekabeti de artırmaktadır. Böyle bir 
rekabet ortamında kongre ve ziya-
retçi büroları ön plana çıkmaktadır. 

Bunun için de ilk iş olarak Eskişe-
hir’de Kongre ve Ziyaretçi Bürosu 
kurulmalıdır. Çünkü kongre turizmini 
başarıyla yapan şehirlerin hepsinde 

kongre ve ziyaretçi büroları önemli 
bir rol oynamaktadır. 

Çünkü uluslar arası kongre organiza-
törleri kongre düzenlerken genellik-
le ticari kuruluşları değil, kongre ve 
ziyaretçi bürolarıyla görüşmekte, 
organizasyonlarını da kongre ve zi-
yaretçi büroları aracılığı ile gerçek-
leştirmektedir.

Kongre ve ziyaretçi büroları, turistik 
destinasyonların tanıtımımı ve pa-
zarlamasını yapmakla birlikte aynı 
zamanda kar amacı gütmeyen ku-
ruluşlardır. Şehirdeki kongre ve fuar 
faaliyetleri bu bürolar tarafından ta-
nıtılmakta, şehre veya bölgeye kong-
re ve toplantı organizasyonlarının 

getirilmesine öncülük etmektedir. 
Yine şehrin uluslar arası turizm ve 
seyahat fuarlarında tanıtılması, ta-
nıtmak için stant açılması gibi faa-
liyetler kongre ve ziyaretçi büroları 
tarafından üstlenmektedir. Aynı za-
manda kongre ve ziyaretçi büroları 
yürütülen kongreler için her türlü 
reklam çalışmasının yapılması, tur 
şirketleriyle görüşerek organizas-
yonun eksiksiz olarak tamamlanma-
sı için inisiyatif kullanmaktadır. 

Bu nedenle Eskişehir Kongre ve 
Ziyaretçi Bürosu’nun oluşturul-

masında şehre yön veren tüm 
kurum ve kuruluşların katılımı 
ve desteği gerekmektedir. 
Eskişehir Ticaret Odası başta 
olmak üzere valilik, belediye-

lerimiz, turizm ve seyahat der-
nekleri, Devlet Demir Yolları’nın 

katılımı ile oluşturulacak olan Es-
kişehir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu 

ile şehrimiz kongre turizminde çok 
daha planlı ve hızlı hareket edecek-
tir. Örneğin İstanbul buna çok doğ-
ru bir örnektir. İstanbul Kongre ve 
Ziyaretçi Bürosu,  Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
TÜRSAB, THY ve İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi gibi güçlü kuruluşların 
katılımı ve desteği ile faaliyetlerini 
başarıyla yürütmektedir.
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