
ürkiye'de fuarc›l›k sektörünün bugün geldi¤i yeri ve ülkemizin dünya fuarc›l›¤›n›n ne-
resinde oldu¤unu anlamak için yak›n geçmifle k›sa bir yolculuk yapmak gerekiyor.
1996'da gümrük birli¤ine geçifl ile bafllayan geliflme özellikle 1998'den itibaren dün-
yan›n yaflad›¤› krizler, ekonomik daralmalar, para de¤eri kavgalar› ve terör olaylar›,

Rusya'n›n parçalan›fl› Do¤u Bloku'nun çökmesi, dünya fuarc›l›k faaliyetlerini de yeni bir mec-
raya soktu ve Türkiye bu yeni yap›lanmada çok önemli kazan›mlar elde etti.

Sovyetler'in da¤›lmas› çevremizde birçok yeni ba¤›ms›z ülke yaratt›, geçmiflte düflman
komflular›m›z olarak anlat›lan hemen hemen tüm komflular›m›zda rejim de¤iflti veya yumufla-
d›. Bu komflular›n ortak özellikleri ise hepsinin enerji zengini oluflu ve genç, tüketmek isteyen
nüfuslara sahip olufllar›. Sonuçta, Türkiye'nin çevresinde 30'u aflk›n ülkede 600 milyonu aflk›n
nüfusu bar›nd›ran yeni bir ekonomik co¤rafya olufltu. Ad› Avrasya. Balkanlardan Ukrayna, Rus-
ya'ya, Kafkaslar'dan Orta Asya, Ortado¤u, Kuzey Afrika'ya uzanan bir yeni pazar. Türkiye fu-
arc›l›k mesle¤inde mevcut klasik pazarlar›n yan›nda bu yeni pazar› harekete geçirmeyi baflard›.
Onun içindir ki, bu yeni bölgede, özellikle ‹stanbul; sahip oldu¤u altyap›, yetiflmifl insan gücü,
Türkiye'nin bölgenin en güvenilir flehri olmas›, kendi iç pazar dinamikleri, Avrasya ülkeleri ile
olan kan ve kültür ba¤›, zengin tarihi, konaklama, e¤lence imkânlar›, yirmiyi aflk›n ülkeden gü-
nü birlik ulafl›m imkan› sunan dünyan›n nadir flehirlerinden biri olma özelli¤i ile bölge fuarc›l›-
¤›n›n en önemli çok uluslu buluflma noktas› oldu.

FUARCILIK SEKTÖRÜNÜN YILDIZI PARLIYOR

Amerikan Dolar›'n›n Euro karfl›s›nda düflürülen de¤eri AB ülkelerinin üretim, yat›r›m ve
ihracat›n› büyük ölçüde olumsuz etkilerken, 11 Eylül olaylar› nedeni ile özellikle Türkiye'nin
tüm komflular›na, geliflmifl Bat› ülkelerinin vize vermekte nazl› davranmas› Türkiye fuarlar›na
ayr› bir önem katt› ve özellikle sanayide ara mallar, yat›r›m mallar› ve tüketim mallar›n›n önem-

li fuarlar›n›n ülkemizde yap›lmas› sonucunu h›zlan-
d›rd›.

Ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan, rejimleri de¤iflen, yu-
muflayan komflu ülkelerin yat›r›m arzular› da, dünya-
n›n ekonomik daralma sürecinde o ülkeleri cazip pa-
zarlar olarak gündeme getirdi.  Türkiye bölge fuar-
c›l›¤›n›n en önemli buluflma noktas› oldu. Özellikle
Türkiye'de fuarc›l›k sektörü, son on y›lda büyük bir
ivme kazand› ve Avrupa ülkelerinin fuar organiza-
törleri ile yar›flacak konuma geldi. Sektör uluslarara-
s› standartlar› benimseyerek bu ülkeler ile rekabet et-
meye bafllad›. Özellikle ‹stanbul'da düzenlenen fu-
arlar gerek alan ve hacim bak›m›ndan, gerekse Asya
ile Avrupa aras›nda bir köprü ve ticaret merkezi ol-
mas›ndan dolay› birçok Avrupa ülkesini geride b›-
rakm›fl görünüyor. 

Y›ld›z› her geçen y›l parlayan fuarc›l›k sektörü-
nün yurt içi pazar büyüklü¤ünün 250 milyon dola-
ra ulaflt›¤› belirtilmekte.. 

T

SEKTÖR

Türkiye Bölge
Fuarc›l›¤›n›n 
Buluflma Noktas›

Dünyan›n bir pazar olarak
görüldü¤ü küreselleflen
rekabet ortam›nda
firmalar, çok dinamik,
esnek, yarat›c›, uyumlu ve
dünyay› takip ediyor olmak
zorundalar. Art›k hantal,
yavafl, atalet içindeki
firmalar›n büyüme ve
yaflama flans› yok. Bu
kadar yo¤un yaflanan
rekabet içinde firmalar
baflar›l› olabilmek için baz›
pazarlama araçlar›n› etkin
kullanmalar› gerekiyor
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