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Ülkemizde önemi ve ekonomik kat-
kısı yeni yeni anlaşılsa da kongre ve 
fuarcılık global ölçekte önemli bir 
endüstri kolu haline gelmiştir. Başta 
turizm sektörü olmak üzere birçok 
sektörde ileri ve geri beslemeleri 
ile kongre ve fuar merkezleri yer 
aldıkları şehirlere önemli ekonomik 
ve sosyal katkılar sağlamaktadır. Bu 
anlamda kongre ve fuarcılık sektö-
ründe hem uluslararası hem de ulu-
sal ölçekte rekabet giderek artmak-
tadır. Eskişehir, sahip olduğu sosyal 
ve ekonomik değerleri daha iyi tanı-
tabilmek için bugüne kadarki önemli 
eksikliklerinden biri olan modern 
ölçekte bir fuar ve kongre merkezine 
artık kavuşmak üzeredir.

Bu tür merkez ve yapıların önemi-
ni daha anlayabilmek için öncelikle 
kavramsal anlamda ve uluslararası 
boyutta bu yapıların incelenmesini 
ele alalım.

Kongre ve fuar merkezlerinde yapı-
lan toplantılar temel anlamda amaç-
larına göre 3 alt kategoride gruplan-
dırılabilir. Bunlar, ticari, mesleki ve 
fan toplantıları olarak sıralanır. 

1) Ticaret: Ticaret toplantıları tipik 
olarak belirli bir endüstri veya en-
düstri bölümüne odaklanır ve top-
lantı amacına yönelik konuşmacılara, 
reklama yönelik billboard ve gösteri-
ler ile diğer bilgi ve etkinliklere yer 
verir.

2) Meslek: Meslek buluşmaları, mes-
leğe ve mesleki gelişmelere ilişkin 
konulara odaklanır. Bu toplantılarda 
genelde odaktaki konunun tanıtımı 
hemen hemen tek amaçtır. Bu top-
lantılar genellikle odaktaki konuyla 
ilgili olan meslek grupları tarafından 
organize edilir.

3) Fan: Fan konvansiyonlarında ço-
ğunlukla en sevdikleri karakterler 
giymiş insanlarla ve konuk şöhretle-
riyle pop kültürü temel alan görüntü-
ler, şovlar ve satışlar bulunur. 

Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi’nin 
yukarıdaki amaçlardan ilk ikisine hiz-
met edeceği açık ve nettir. Ancak 

daha çok pop kültürü üzerine kurulu 
fan toplantılarına hizmet etmesi de 
sağlanmalıdır. Bu tür konvansiyonlar 
yalnızca eğlence amaçlı gibi algılan-
sa da şehir ekonomisine sağlayaca-
ğı dolaylı katkılar unutulmamalıdır. 
Çünkü ticaret ve meslek amaçlı top-
lantılar genelde iş dünyasının üretici 
kesimini ilgilendirir ve tüketici ilgisi-
ni daha az çeker. Fan toplantıları ise 
doğru amaçla kullanıldığı sürece tüm 
şehrin kültürünü tüketici bazında 
yaymakta daha etkin araçlar olabil-
mektedir.

Fuar ve Kongre Merkezlerinde ya-
pılan toplantı ve buluşmalar, kendi 
başına zaten büyük bir iş ve organi-
zasyon yükü gerektirir. Buna ek ola-
rak toplantıya yakın bölgedeki diğer 
işletmeleri desteklemede önemli bir 
rol oynamaktadır.

Bu tür merkezlerde yapılan toplantı 
ve buluşmalar yatırım, ticaret, ileti-
şim ve teknolojiyi teşvik eder:

♦ Merkezde yürütülen faaliyetler, 
eğitim ve mesleki gelişimi yerel top-
luluğa getirir, iş yaratır ve iş gücünü 
korur.

♦ Bu "temiz" bir endüstridir ve çev-
resel kaliteyi teşvik eder.

♦ Merkezde yürütülen faaliyetler, 
diğer iş alanlarını teşvik eder ve des-
tekler.

♦ Toplantılar, küresel uzmanlığa sa-
hiptir.
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♦ Toplantılar ve buluşmalar, dünya 
çapında bilgi yaratır ve yayar.

♦ Toplantılar topluluk profilini oluş-
turur.

♦ Merkezde yürütülen faaliyetler, 
küresel anlayış ve işbirliğini geliştirir.

Kongre ve fuarcılık endüstrisi tüm 
dünyada sürekli büyümektedir ve 
büyük bir potansiyele sahiptir. Bu en-
düstri kolu, kongre merkezi, konakla-
ma, restoran, eğlence, ulaşım, ileti-
şim, ticaret, turizm ve daha pek çok 
alanda doğrudan ve dolaylı olarak 
büyük fayda sağlayan çok hizmetli 
bir endüstridir. Bu nedenle, endüstri-
yi geliştirerek büyük ekonomik, poli-
tik ve kültürel fayda sağlamak müm-
kündür. Bu noktada unutulmamalıdır 
ki bu faydaların sağlanabilmesi mer-
kezlerin yer aldığı şehirlerin altyapı 
ve profesyonel personel yeterliliği 
ile doğrudan ilişkilidir. Bu merkezler 
önce ulusal sonra küresel anlamda 

konferanslara ev sahipliği yapabil-
mek için ciddi rekabete hazırlıklı 
olmalıdır. Bu tür rekabeti olumsuz 
etkileyebilecek önemli yerel faktör-
lerden biri otel ve restoranların hem 
nicelik hem de nitelik olarak barındı-
rabilecekleri eksikliklerdir. Bu nokta-
da Eskişehir altyapısı güncele göre 
değil geleceğe göre oluşturulmalıdır. 
Bu Merkez’in etkin katkı sağlaya-
bilmesi hem sektörler arası işbirliği 
hem de şehrin karar alıcılarının işbir-
liğini gerekli kılmaktadır. Bu anlamda 
Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi in-
şaa aşamasında sağlanan işbirliği, bu 
Merkez’in işletilmesi aşamasında da 
devam etmelidir.

Kongre ve fuarcılık endüstrisinden 
alınan paylara bakıldığında turizm 
sektörü tüm dünyadaki örneklerinde 
merkezde yer almaktadır. Bununla 
birlikte kongre ve fuar toplantıları 
önemli iş fırsatları yaratmaktadır. 
Katkı bu kadarla da sınırlı değildir. 
Kongre ve fuarcılık sektörü daha 
yüksek bir harcama seviyesi oluş-
turduğu, mevsimsellikten kaçtığı, 
hedeflerin yenilenmesine katkıda 
bulunduğu, bilginin yayılımına gös-
terdiği katkı ve yenilikçiliği ve yara-
tıcılığı geliştirebildiği için geniş eko-
nomiye büyük fayda sağlayabilme 
potansiyeline de sahiptir. Kongre 
ve fuarcılık endüstrisinin faaliyet-
leri, bilgi ve mesleki uygulamaların 
yayılmasının önemli bir parçası olan 
küresel ekonominin gelecekteki bü-
yümesinde giderek artan bir öneme 
sahip unsur olmuştur. Uluslararası 
ölçekte yürütülen organizasyonlar 
ve toplantılar, farklı bölgeler ve kül-

türler arasında daha iyi bir anlayış 
ve ilişkinin kurulmasında kilit faktör 
haline gelmiştir. 

Şehirlerin tanıtımı ve bilinilirliği 
yalnızca turizmle ilgili değil eko-
nomik kalkınma ile de ilgilidir. Fuar 
ve Kongre Merkezlerinde yapılan 
toplantılar yalnızca önemli bir gelir 
kanalı değil aynı zamanda verimli 
birer tanıtım kanalıdır. Dünya ölçe-
ğinde örneklerine bakıldığı zaman şu 
çarpıcı bilgi ve rakamlara ulaşılmak-
tadır. İngiltere'de toplantı ve konfe-
rans katılımcıları, İngiltere'ye gelen 
toplam ziyaretçilerin yaklaşık % 
30'unu oluşturmaktadır.  Meksika'da 
780.000 iş kolu, kongre sektöründe 
sınıflandırılmış ve Kanada’da her yıl 
bu tür faaliyetler çerçevesinde di-
rekt ve dolaylı olarak 32 milyar Ka-
nada Doları’nın harcanıldığı tahmin 
edilmiştir.

Kongre ve fuar merkezleri ve bu mer-
kezlerde yürütülen toplantı faaliyet-
lerinin öncelikle bulunduğu şehre ve 
sonra da ülkeye yapabileceği ekono-
mik ve sosyal katkılardan kategorik 
olarak bahsedilmiştir. Şimdi bu mer-
kez ve faaliyetlerin yerel ekonomiye 
yapacağı katkıları biraz daha açalım.

Bu merkezlerde yapılan toplantılar, 
öncelikle etkinliklerine katılmak 
isteyen ancak bu mekânı yalnızca 
kendi esası temelinde seçmek yeri-
ne, aksi halde hiç gelmemiş olanları 
cezbetmek yoluyla ziyaretçi tabanı-
nı genişletmektedir. Dahası, diğer tür 
ziyaretçilerin yapmayacağı şekilde 
toplantı amacıyla yılın her mevsimin-
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de ziyaretçi olarak şehre gelenler di-
ğer ziyaret türlerini de destekleyen 
oteller ve turistik yerler gibi turizm 
altyapısının geliştirilmesine ve bakı-
mına yardımcı olur.

Fuar ve kongre amaçlı şehri ziyaret 
edenlerin profilleri genel olarak yal-
nızca turistik amaçlı gelen ziyaretçi 
profilinden farklıdır. Dünyadaki ör-
neklerine bakıldığında anlaşılmak-
tadır ki,  iş ve toplantı amaçlı gelen 
ziyaretçiler  ortalama bir ziyaretçiye 
göre daha fazla harcama yapmakta 
ve bu harcamalar da çoğunlukla ku-
rumsal ya da mesleki harcama şek-
linde olmaktadır. Bu, ortalama olarak 
daha pahalı konaklama birimlerinde 
kaldıkları anlamına gelir ve daha pa-
halı restoranlar ve ulaşım seçenekle-
rini tercih edebileceklerini gösterir. 

Ekonomik kalkınma perspektifinden 
bakıldığında, toplantılar ve burada 
kurulabilecek iş bağlantıları ve hatta 
iş akitleri bu toplantının yapılacağı 
yere gelecek olan iş dünyasının ka-
rar vericileri için bir çekim nedeni 
olacaktır. Bu durum yalnızca yerel 
ticari faaliyetlerin umutlarını değil, 
ülkenin ticaret ve yatırım potansi-
yelini de arttırabilir. Bu toplantılar 
etrafında düzenlenecek her türlü or-
ganizasyon, yerel ürün ve hizmetler 
için önemli bir vitrin teşkil edecektir. 

Fuar ve kongre merkezlerinde ya-
pılacak toplantılar özellikle ulusal 
ve uluslararası alanda dikkat çekici 
konular üzerine olduğunda merkezin 
bulunduğu bölgeye ülke ve dünyadan 
uzman kişiler gelecektir. Bu konunun 
yerel uzmanları için bilgi paylaşımı ve 
tecrübe anlamında inanılmaz fırsat-

lar yaratacaktır. Bu merkezler canlı-
lığını koruduğu sürece iş dünyasının 
bir araya gelişlerini arttırarak çeşitli 
sektörlerde olası yatırım potansi-
yelini olumlu yönde etkileyecektir. 
Toplantılar, yatırım için gerekli tüm 
paydaşları bir araya toplamada çok 
etkin bir fonksiyona sahip olacak-
tır. Yerel ekonomiler için finansal 
kaynak zorluklarının yaşandığı gü-
nümüzde bu tür merkezler dünyada 
birçok ülke hükümetleri tarafından 
da desteklenmektedir. İş dünyasının 
karar alıcılarını daha etkin bir araya 
getirmek için bu tür merkezlerde yü-
rütülen faaliyetler dünyada birçok 
sektör tarafından önemli bir araç 
olarak kullanılmaktadır. 

Fuar ve kongre merkezleri, endüst-
risi ve ekonomik etkileri hakkında 
kısa bilgilendirmeyi takiben gele-
lim Eskişehir özelinde bu alanda şu 
anda yürütülen en önemli faaliyeti 
konuşmaya. Eskişehir Ticaret Oda-
sı liderliğinde yürütülen “Eskişehir 
Fuar ve Kongre Merkezi” projesinden 
bahsediyorum. Proje deyince bu işin 
halen kağıt üzerinde olduğu algısı 
oluşabilir. Hemen bir ekleme yapa-
lım. Eskişehir Ticaret Odası Hizmet 
Binası ve Eskişehir Fuar ve Kongre 
Merkezi(EFKM) inşaatları önemli 
aşama kaydetmiş durumdadır ve 
kısa sürede tamamlanması planlan-
maktadır. Bu projenin ilk tohumları 
1965 yılında atılmış olsa da arsa alı-
mı dışında herhangi bir aşama günü-
müze kadar sağlanamamıştı. EFKM 
projesi inşaat ve çevre düzenleme-
si aşamasında bile oldukça büyük 
harcamalar gerektiren bir projedir. 
Yukarıda fuar ve kongre merkezleri-
nin çevresine büyük ekonomik katkı 

yapacağından bahsettik ama bu tür 
projelerin her yerde olmadığı da bir 
gerçek. Dünyada gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde örnekleri ge-
nellikle bilinen büyük şehirlerde yer 
alır. Nedeni açık: Bu tür merkezlerin 
yapımı ciddi maliyetleri barındırır ve 
kolayca finansmanı sağlanamaz.

Eskişehir Ticaret Odası, EFKM 
projesi ile bu şehrin tamamını ilgi-
lendiren bir problemi ele almıştır. 
Eskişehir Türkiye’de Büyükşehir 
statüsünde olan nadir şehirlerden 
biridir. Sanayi ve ticaret hacmi, sos-
yal ve kültürel yaşamı Türkiye orta-
lamasının üstünde bir şehirdir. Ba-
rındırdığı potansiyel, işbirlikleri ve 
rekabetin doğru yönlendirmesi ile 
daha da artacaktır. Bu potansiyelin 
daha etkin değerlendirilmesinde ve 
ileriye taşınmasında EFKM önemli 
bir yer alacaktır. Bu proje ETO’nun 
itekleyici gücü, işbirlikleri ve elde 
edilen hibe ve finansman olanakla-
rı ile Eskişehir için önemli bir örnek 
teşkil edecektir. ETO’nın proje yürü-
tücüsü olarak rol aldığı bu projenin 
diğer iştirakçileri Büyükşehir Bele-
diyesi, Tepebaşı ve Odunpazararı 
Belediyeleri, Anadolu ve Osmanga-
zi Üniversiteleri ile Sanayi Odası’dır. 
EFKM projesinin toplam bütçesi 
yaklaşık 54 milyon TL’dir. Bu ciddi 
bütçenin önemli bir bölümü olan 10 
milyonluk kısmı hibe şeklinde sağ-
lanmıştır. Bu ölçekte bir yatırımın 
Eskişehir’e uzun yıllar katkı sağla-
yacağı aşikardır. Bu noktada işbirli-
ği ve yapıcı rekabete vurgu yapmak 
gereklidir. Bu tür büyük projelerin 
küçük ve kısır çekişmelerin dışında 
ele alınması zorunludur. EFKM pro-
jesi tüm Eskişehir tarafından sahip-
lenilmesi gerekli bir projedir. Aksi 
bu projeden şehre sağlanabilecek 
faydayı azaltacaktır. EFKM’de yapı-
lacak kongre ve fuar toplantılarının 
her biri bu şehrin dışa açılımına des-
tek verecektir. Şehrin iş yapma po-
tansiyelini ve büyüme olanaklarını 
arttıracaktır. Bu proje Eskişehir’de 
yalnızca fuar ve kongre turizmini 
değil tüm sektörleri etkileyecektir. 
Eskişehir’in ekonomik ve sosyal iler-
lemesinde bu tür projelerin devamı 
dileğiyle. Son söz: “Kazanan Eskişe-
hir ve Eskişehirliler Olsun”.


