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Eskişehir’de uzun yıllar 
iş hayatında olan biri 
olarak fuar alanının geç 
yapılmasının bir dezavantaj 
olduğunu düşünüyor 
musunuz?  

Bunu avantaja çevirmek lazım. Eğer 
bu fuarı çok eski yıllarda yaptıysanız 
bu fuar merkezini günün koşullarına 
göre yeniden yapmak mecburiyetiniz 
vardı. Çünkü nüfusunuz gelişiyor, tek-
noloji gelişiyor… Dolayısıyla bu fuarı 
bugünün koşullarına bugünün ihtiyaç-
larını karşılayabilecek bir şekilde yap-
mak geç kalınmış değil bence avantaj. 
Fuarcılıkla ilgili geç kalınmış diye bir 
şey zaten söz konusu değil. Alman-
ya’da Frankfurt diye bir şehir var, bu-
ranın fuar alanı altı yüz bin metrekare. 
Dolayısıyla Eskişehir kadar bir şehir 
bu kadar pay alabiliyorsa fuarcılıkta, 
biz de bundan pay alabiliriz. Fuarcı-
lıkta gecikme diye bir şey söz konusu 
değil.

Eskişehir Fuar ve Kongre 
Merkezi’nin size göre şehre 
ne gibi katkıları olacaktır?
Her yapılan şey bu şehre mutlaka bir 
tane katkı saylayabilecektir. Bunun 
miktarının ne kadar olacağıyla ilgili 
bende doküman yok ama fuarcılığın 
ve özelikle kongre turizminin bulun-
muş olduğu şehirlere küçümsenme-
yecek katkılar sağladığı bir gerçek. 
Dolayısıyla şehrimizde fuar ve kongre 
merkezinin günün koşullarına modern 
bir şekilde yapılmış olması cazibe 
merkezi haline gelecektir.

Eskişehir coğrafi konumunu 
fuar ve kongrede avantaja 
çevirebilir mi?
Evet Eskişehir Türkiye’nin orta bir 
noktasında Ankara İstanbul Kayseri 
Antalya ve Konya gibi büyükşehirle-
rin yol kavşağında bulunmuş olması 
ulaşımın çok kolay olmuş olması, bir 
tek dezavantajımız var hava ulaşımı-
mız yok. Hava ulaşımı ileriki yıllarda 
gerekli olan katkı sağlandığı takdirde, 
hele İstanbul’daki hızlı tren Haydar-
paşa’ya ulaştığında daha kolay bir 
hızlı trene dönüştüğünde, Bursa’ya 

yine demir yolu ulaşımı sağlandığın-
da Eskişehir bugünkü konumundan 
çok daha fazla önem arz edecek. Ko-
lay ulaşılabilir rahat bir şehir olarak 
kongre ve turizm alanında daha fazla 
katkı sağlayabileceğimiz ile ilgili hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. 

Eskişehir Fuar ve Kongre 
Merkezi’nin atıl bir yatırım 
olacağını iddia edenler 
oldu. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz ? 

Bir şeyin varlığın ortaya koyabilmek 
için müspet veya menfi görüşlerin ol-
ması gerekiyor. Eleştirinin her zaman 
faydası var. Ama bir realite var. Fuar-
cılığı ve kongre merkezini sadece mal 
ve hizmetlerin tüketiciyle bulabilece-
ği noktalar gibi düşünmek çok düz bir 
düşünce. Artık fuar ve kongre mer-
kezleri eğlenceyi yanında taşıyabilen, 
sosyal yapıları birlikte getirebilen çok 
kapsamlı etkinlikler. Bunlarla bu işi 
bütünleştirmemiz gerekiyor. ''Bizim 
malımız var mı bunu sunabilir miyiz? 
Biz bu kadar mal üretebiliyor muyuz? 
Bunu tüketici ile buluşturabilir miyiz?'' 
gibi dar düşünceler içerisinde kalma-
mızın bir anlamı yok. Yani bu fuara adı 
sanı bilinmeyen dünyanın her hangi 
bir ülkesindeki üretici de mamulünü 
sunacaktır veya burada sunulan ürü-
nü dünyanın adı sanı bilinmeyen başka 
bir ülkesindeki tüketici buraya gele-
rek bununla ilgili bilgilendirmeyi ken-
dine alacaktır. Fuarlar aynı zamanda 
mal ve hizmetlerin tüketiciye sunul-
muş olduğu noktalar ama hem tüketi-
ciler buradan bilgi ediniyorlar, hem de 
üreticiler bu tüketicilerin yorumlarını 
alarak kendilerini geliştiriyorlar. Aynı 
zamanda bir bilgi alış verişinin yapıl-
dığı noktalar.

2005-2009 yılları arasında 
Eskişehir Ticaret Odası’nda 
meclis başkanı olarak görev 
yapan biri olarak ETO’nun son 
dönemdeki yatırımlarını ve 
projelerini nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 
Bunları yakından takip ediyorum ve 
yapılan işleri de olumlu buluyorum. 

Ali Eldem
Eldem Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı
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Merkezi 
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Merkezi 
Olacaktır
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Özellikle Eskişehir ticaret odasının 
bir ticaret akademisi gibi çalışmış 
olması hem üyelerine hem üyelerin 
yanında çalışan personele çok büyük 
olumlu katkılarda bulunuyor. Geçen 
günlerde edinmiş olduğum bir bil-
giyle artık üyelerin bulunmuş olduğu 
noktaya giderek onların ihtiyaçlarına 
göre eğitimlerin verilmiş olması kü-
çümsenemeyecek kadar büyük işler. 
Bunlardan dolayı da mevcut yönetim 
kurulunu kutluyorum. Buna gerekli 
olan katkıyı veren meclis üyelerine de 
teşekkür ediyorum. Bunların katla-
narak yapılması elbette ki şehrimize 
katkılar sağlayacak. Bunu hiç kimse-
nin inkar etmesi mümkün değil. 

“EFKM için hareket eden 
yönetimi kutluyorum”
Aynı zamanda fuarlara katılımlarla 
ilgili ciddi çalışmalar var. Bu fuarlara 
katılma bizdeki üyelerimizin bilgi ve 
becerilerinin artmasına katkı sağla-
yacaktır. Yakında bitecek olan fuar ve 
kongre merkezinde de bu öğrenmiş 
olduğumuz bilgileri artık tatbikata 
geçirebilecek olacak yapıyı bu ortam-
da kendiliğinden kazanmış olacaklar. 
İnşallah burada da onların bu verimli 
katkılarını hep beraber görürüz. Bu-
nun dışından en büyük sosyal işleri-
mizden birisi elbette ki fuar ve kongre 
merkezinin yapılmasında gerekli olan 
kararı verip bunun tatbikata geçiril-
mesi ve hızla da bu binanın bitirilme-
si ile çaba sarf edilmesi. Bunun için 
görev alan arkadaşları kutluyorum. 

Bu iş ciddiyetle yapılıyor. Günün ko-
şullarına göre yapılmaya çalışılıyor. 
En kısa zamanda da bu eser ortaya 
çıkacak ve bitecektir. Bittikten sonra 
da şehrin diğer sivil toplum kuruluşla-
rıyla da valilikle belediyelerle iş birliği 
yaparak bu fuar ve turizm merkezinin 
en iyi şekilde faaliyet gösterebilecek 
şekilde imkana kavuşturulması. Buna 
da en büyük desteği yine ticaret odası 
üyeleri verecektir. Ticaret odası üye-
leri ayrıymış, sanayi odası üyeleri ay-
rıymış, borsa üyeleri ayrıymış gibi bir 
düşünceye de sahip olmamak lazım. 
Sanayi odasının üyeleri aynı zaman-
da ticaret odasının üyeleri. Borsanın 
içerisindeki tüm üyeler aynı zaman-
da ticaret odası üyesi. Dolayısıyla 
ticaret odası hem sanayi kesiminden 
hem borsadan üyelerinde bu fuar ve 
kongre merkezinin içerisinde olduğu-
nu peşinen kabul ediyoruz. Zaten işin 
doğasında olan bir olay. Sanayi odası-
nın fuar ve kongre merkezine gerekli 
olan desteği vereceklerinden, borsa 
yönetiminin de destek vereceğinden 
şehirde hiçbir kuşkumuz söz konusu 
değil. Birlik ve beraberlik içersinde 
bunu sürdürmek… tabi en önemli 
olaylardan birisi fuarların işlevsel du-
rumuna bakmak lazım. 

“Eskişehir’de sanat fuarları 
düzenlenebilir”
Yani fuarlara veyahut bir eğlenceyi 
görmek, görerek bilgilerini artırabile-
ceği bir nokta olarak düşünürüz ama 
artık fuarcılık bitti derken fuarcılık 

yepyeni alanları var. Sadece ürün ve 
hizmetlerin sunulduğu noktalar de-
ğil. Günümüzde hem ticaretin çok 
gelişmiş olduğunu, e-ticaretin geliş-
miş olduğunu sanal ortamların hızla 
yayılmasından sonra sanki fuarın ye-
rini bu sanal ortamlar alıyormuş gibi 
görüşler var ama dokunmak apayrı 
bir noktadır. Bire bir görüşmek fikir 
alış-verişinde bulunmak ayrı bir olay.  
Dolayısıyla fuarların gelişerek bu gü-
nün teknobilgisine ayak uydurarak 
mal ve hizmet üreten üreticilerle tü-
keticilerin karşı karşıya gelebilecek 
bu fuar alanlarının önemini kaybede-
ceğini düşünmüyorum. Bunlara yeni 
yeni alanlar ekleniyor. Bu alanların en 
yenileri sanat fuarları demiş olduğu-
muz fuarlardır. Binlerce galeri sahibi-
nin yine yüzlerce sanatçının buluşmuş 
olduğu sanat fuarları var. Bunların en 
önemlisi Miami Londra Hong Kong, 
Pekin’de var. Bu alanlarda yapılan 
olaylarda mesela 250 tane galeri sa-
hibinin aynı anda Miami’deki sanat 
fuarında bir araya geldiğini düşünün.  
250 tane galerici, her bir galericinin 10 
tane sanatçının eseriyle buraya katıl-
mış olduğunu düşünün 2500 tane sa-
natçının eserinin sergilenmiş olduğu 
bir alan. Bu eserlerin %10 sanatçısı 
buraya katılmış olsa bir anda o fuar 
alanında o fuar şehrinde 250 tane sa-
natçının bir araya gelmiş olduğunu dü-
şünüyorsunuz. Tabi bu sanatında de-
ğişik dallarını alırsanız, sanatın bütün 
boyutlarını film, müzik, resim, heykel 
aklınıza ne geliyorsa bütün konuların 
içerisine alırsanız o şehirde o fuarın 
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olmuş olduğu anda yüzlerce noktada 
yüzlerce etkinliğin aynı anda olmuş 
olduğunu şöyle bir gözünüzde canlan-
dırın. Koleksiyonerler netice itibariyle 
o şehre gelecektir. Sanattan koleksi-
yoner olan insanların maddi gelirleri 
yüksek burjuvazi kesimden olmuş 
olduğunu da göz önünde bulundurur-
sanız o şehre ne kadar maddi gelir 
sağlamış olduğu kendiliğinden ortaya 
çıkar. Yani böyle bir fuar alanı içerisin-
de bu hizmetlerden para kazanmaya-
bilecek, ticaretten nemalanmayacak 
o şehirde hiçbir kesim olmaması söz 
konusu değil. Yani sokak satıcısından 
tutun en yüksek noktadaki mal ve hiz-
met sunan herkes bu etkinliklerden 
payını alacaktır. 

“Eskişehir kongre 
turizminden pay alabilir”
Yönetimdeki arkadaşlardan Türki-
ye’de olmayan bu sanat fuarıyla ilgili 
araştırma yapmasını Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirmesini Eskişehir’in 
bir özelliği var artık, onlarca müzemiz 
oldu. Anadolu da onlarca müzesi olan 
bir başka şehir yok. Bu müzeler her 
gün de artıyor. Böyle bir organizas-
yonda sanat fuarcılığında Türkiye’de 
bir ilk olabileceğini düşünüyorum. 
Belediyelerin de buna gereken katkı-
yı sağlamaları söz konusu. Bu sanat 
fuarlarında şehrin geçmişiyle gelece-
ğiyle mevcuduyla bileşerek en uygun 
zamanda yapılmış olduğunu düşünün. 
Eskişehir’de parça parça film fes-
tivalleri müzik festivalleri yapılıyor 

biliyorsunuz. Bunların hepsinin fuar 
zamanında ortaya ortaya konulmuş 
olduğu düşünürseniz etkinliğinin ne 
kadar büyük olduğunu Türkiye’de ve 
dünyada ne kadar ses getirebileceği-
ni hayal etmek zor bir şey değil. Dola-
yısıyla fuarcılığı sadece herhangi bir 
malın veya hizmetin sunum alanı ola-
rak düşünmemiz gerekmiyor artık. Bu 
fuar ve kongre alanı çok geniş alanlara 
yayılıyor. Hele  kongre turizmi eğer siz 
altyapıyı yaptıysanız kongreye gelen 
insanlara gerekli hizmetleri suna-
bilecek oteldir restorandır eğlence 
yerleri sanat noktaları kültür alanları 
oluşturabiliyorsanız burada her türlü 
kongreyi yapmanız mümkün. Yapılan 
kongreleri artık binlerle sayabiliriz. 
Yani tıp alanından tutunda artık bütün 
alanlarda kongreler yapılıyor. Bunlar-

dan Eskişehir payını alabilir. Böyle bir 
altyapı bu şehirde var. Dolayısıyla bu 
kongre merkezinin atıl kalacağıyla il-
gili en küçük bir düşüncem yok. Gayet 
başarılı olacaktır. Buradaki tek nokta 
üniversitelerimizle şehrin diğer sivil 
toplum kuruluşlarıyla belediyelerle 
vilayetle işbirliği içerisinde bu kongre 
turizm alanın bunların hepsine hizmet 
vereceği buradaki görevli arkadaşlar-
la paylaşımlarla başlamak işin en doğ-
rusu diye düşünüyorum. 

“Eskişehir modeline uygun 
fuarlar düzenlenmeli”
Frankfurt’u incelememiz lazım. İkinci 
dünya savaşında yerle bir olmuş hiç-
bir şeyi kalmamış bir şehir. Savaştan 
sonra şehir tekrar imal ediliyor ve şu 
anda tek işlevi olan fuar ve kongrelerin 
yapıldığı bir şehir. Günde 10’dan fazla 
fuar yapılıyor. Yılda 4000’e yakın fuar 
etkinliği düzenleniyor. Günlük olarak 
şehir nüfusu kadar 700.000’e yakın 
kişi şehre giriş çıkış yapıyor. Dolayısıy-
la Frankfurt’tu incelememiz lazım. Bir 
beyaz eşya fuarını Frankfurt’tan alıp 
buraya monte etmek mümkün değil. 
İstanbul’a da monte edemezsiniz. 
Dünyanın başka yerine de alternatif 
olarak yapamazsınız. Böyle o şehirle 
bütünleşmiş olan fuarlar olur. Onları 
alamayız ama onun dışında bu 4000’e 
yakın etkinliğin içerisinden 15 20 ta-
nesini bu bölgeye mahsus fuar haline 
getirebiliriz. Bir de dünyada yeni olan 
bu sanat fuarlarını mutlaka bu şehirde 
yapmak lazım. 




