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Değerli Sanayicilerimiz / Okurlarımız;
Dünyamızı ticarette sınırları olmayan, ortak bir pazar hâline getiren küreselleşme,
yeni satış, pazarlama ve tanıtım tekniklerini zorunlu kılmaktadır. Bir ürün ya da
hizmetin tanıtımı onun faydalılığından ve kalitesinden daha önemli satış unsuru
hâline gelmiştir.
Son teknolojilerin ve ürünlerin sergilendiği yerler olması dolayısıyla fuarlar, ekonomik ve sosyal hayatın bir aynası olduğu gibi, aynı zamanda da dış ekonomik ilişkilerin de bir göstergesidir. Fuarcılık pazarlama, ürün tanıtımı, rakiplerin gözlemlenmesi
ve çağa ayak uydurma gibi konularda belirleyici olmaktadır.
Türklerde en eski devirlerden beri ticari faaliyetlerin varlığı bilinmektedir.
Kayseri Asurlulardan kalma tabletlerde bile önemli ticaret, antrepo ve fuar yeri
olarak görülmektedir.
Yabanlu Pazarı 13. yüzyılda Selçuklu Türkleri tarafından Kayseri’nin bugünkü Pınarbaşı ilçesinin Pazarören mevkiinde bulunan ve yılda 60 gün süreyle kurulan, dünyanın en büyük tarihi fuar merkezlerinden biri olarak bilinen bir ticaret merkezidir.
Günümüzde tüm sektörlerde yaşadığımız gelişmeler ve pazarda meydana gelen
yeni oluşumlar rekabetin yoğun bir şekilde yaşadığı ortam doğurmuştur. Bugün
artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı elde etmek ve satış yapabilmek
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için yeterli görülmemektedir. Çünkü günümüz koşullarında tüketiciler aynı malın
değişik fiyat kalite ve biçimleri ile karşılaşabilmekte ve ihtiyacı olan mal ya da hizmetin değişik alternatifler arasıdan seçme şansına sahip olmaktadır.
Fuarcılık, yeni müşteriler kazanmak, yeni müşterilerin veritabanının derlenmesi, yeni
ürün ve hizmetlerin tanıtımı, müşterilerle ilişkileri güçlendirmek, gösteri ve tanıtım,
kurumsal bir imaj yaratmak, marka yaratma ve güçlendirme, medyanın dikkatini
çekmek, müşterilerin yanlış bildiklerini düzeltme, ürünler hakkında anında fikir
paylaşımı yapmak gibi bir çok avantajı tek bir çatı altında toplamaktadır.
Kayseri; gerek nüfusu, erişilebilirliği, imalat sanayi potansiyeli, sanayi altyapısı, dış
ticareti ile TR72 Bölgesi’nde bir fuar ve kongre merkezinin kurulması için en cazip il
olarak ön plana çıkmaktadır.
Kayseri’de düzenlenen fuarlar ile Gaziantep, Konya, Adana gibi illerde düzenlenen
fuarlar ve fuar alanları karşılaştırıldığında bu illerin daha ileri bir seviyeye ulaştığı
görülecektir.
Bu bağlamda;
Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne aitOrta Anadolu Kalkınma Ajansı
(ORAN) desteğiyle tamamlan fizibilite çalışmasında,Paydaşlarla yapılan görüşmelerde yetkili kişilerin tamamı Kayseri’de yeni fuar alanı yatırımına ihtiyaç olduğu
görüşünü belirtmişlerdir.
Mevcut fuar alanında genellikle perakende ticarete dönük fuarların düzenlendiğini
ve bunların bölge ekonomisine günümüz koşullarında yeterli katkıyı sağlamadığı
dikkate alındığında;
Bölge’de yapılacak kapsamlı bir fuar ve kongre merkezinde, Bölge için önceliği olan
rekabetçi sektörlerde düzenlenecek uluslararası nitelikteki fuar ve diğer etkinlikler
yöredeki güçlü sanayicilerin olduğu kadar ihracatı düşük ölçüdeki firmaları katılımı
açısından onlara bir fırsat tanıyacak ve ihracatlarını, dolayısıyla rekabetçiliklerini
arttırmalarına destek olacaktır. Böylece, Bölge illerindeki sanayici sayısının ve Bölge
illerinden yapılacak ihracatın artırılmasına temel teşkil edecek bir altyapı sunacaktır.
Tarihin derinliklerinden gelen fuarcılık kültürümüz ile ilgili altyapıyı güçlendirmek;
yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek, rekabet edebilme gücünü arttırmak, küresel
marka haline gelmiş fuarlarımızın sayısını artırmak ve şehrimize yakışır bir Fuar ve
Kongre Merkezini kazandırmak için başlattığımız bu projenin sanayimize ve ticaretine büyük katkıları olacağına inanmaktayız.
Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak ve şehrimiz ekonomisinin
önünü açacak olan Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezimizin hayırlara
vesile olmasıdileği ile...
Yönetim Kurulu Adına

Tahir NURSAÇAN
Yönetim Kurulu Başkanı
KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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Yeni Dostluklara
Yeni İmkanlara
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NEDEN
KAYSERİ ULUSLARARASI
FUAR VE KONGRE MERKEZİ
Fuarların tüm sektörlerin gelişime katkı sağladığı yadsınamaz bir gerçektir.
Yenilikleri ve teknolojiyi takip etmek, kendinizi geliştirmek, ileriye dönük
çalışmalar için bir öngörüye sahip olmak anlamında fuarlar; üreticilerle müşterileri buluşturan bir köprüdür.
Günümüzde sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek, satış yapabilmek
için yeterli değildir. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bir organizasyonla katılımcılarla iletişim kurabilmek önemlidir.
Fuarlar, serbest ticaretin dünyamıza kazandırdığı en önemli pazarlama ve
tanıtım ortamlarından biridir. Fuarlar, 20. yüzyılın son çeyreğinde yaygın
olarak kullanılmaya başlamış olmasına karşın kökleri çok daha eskilere
dayanır.
Fuarlar, elektronik iletişimdeki hızlı ilerlemeye rağmen, satış ve pazarlamanın en dinamik ve etkili unsurlarından biri olarak günümüzde de
gelişmeye devam etmektedir. Yüz yüze etkileşim ortamında beş duyu
organının tam kapasite kullanım olanağını oluşturan mekânlar fuarlardır.
Fuar organizasyonların katılımcı firmalar için bu kadar önem arz eden bir
çalışma haline gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu tipteki organizasyonların çok sayıdaki firmayı bir araya getirmesi; bu sayede de firmalara
“rakiplerini izleme” şansı vermesidir. Fuarlar aynı zamanda farklı kültürleri de
buluşturarak ülke tanıtımı açısından da katkı sağlamaktadır.
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KAYSERİ ULUSLARARASI
FUAR VE KONGRE MERKEZİ
(Mimari Yapı)
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KAYSERİ ULUSLARARASI
FUAR VE KONGRE MERKEZİ MİMARİ YAPI

Kayseri OSB içerisinde bulunan 149.961,70 m2 arsa alanında A ve B
bloktan oluşan Bitişik Nizam bir betonarme / çelik karkaslı 60.000 m2'lik
bir yapı tasarlanmıştır.
Şeffaflığın ön planda olduğu bu tasarımda kütleler su öğesi ile ilişkilendirilmiş; cephede kullanılan strüktürel cam cephe sistemi ile dış mekân kurgusu,
kullanıcı sirkülasyonu cepheye yansıtılarak iç ve dış mekân arasında bağ
kurulmuş, kütle etkisi ortadan kaldırılmış gerek çıkmalarla oluşturulan ve
giriş kısımlarını örten cam saçak etkisi ile doluluk boşluk oranları rasyonel
kütleyi dengeleyerek modern mimari ile buluşturmuştur.
Kongre ve Fuar merkezini kucaklayan ortak bir saçak altında peyzaj düzenlemesi ile içeri çekilmiş ve yön kavramı göz ardı edilmeksizin girişler vurgulanarak kullanıcılar dış mekân ile bağı koparılmadan içeri alınmıştır. İç mekanda girişte oluşturulan galeri boşlukları ile kapalı mekan psikolojisi ortadan
kaldırılmış, işlevsel ve homojen olmasını sağlamıştır. Proje Kapsamında
2000 araçlık açık otopark ve tır park yerleri bulunmaktadır.
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FUARCILIĞIN
FAYDALARI
KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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FUARCILIĞIN FAYDALARI

Fuarlar genellikle bir endüstriyi, o endüstride yer alan veya
endüstriye ilgi duyan kişileri hedef alır.
Bir fuarda yer almak, belirli hedef kitleye reklam vermek ve
marka bilinci oluşturmak için harika bir yoldur.
Fuarlar büyük organizasyonlardır. Yani siz oraya katılmadan önce ilgili fuar yöneticileri gerek reklam kanalları ile
gerek devlet, belediye, kamu tanıtım alanları ile oldukça
geniş bir kitleye tanıtım yapmaktadırlar.
Bu durum, ürünleriniz veya hizmetleriniz hakkında bilgi
sahibi olamayan kişilere bile tanıtma olanağı sağlar.
Sektörünüze bağlı olarak, ürün veya piyasa testleri, sunumunuz hakkında endüstri veya genel fikir sahibi olmak için
ticaret fuarlarında ve sergilerde gerçekleştirilebilir.
Katılmak istediğiniz sektör fuarları ise ve sizde aynı sektörde yer alıyorsanız sizin için çok büyük bir avantajdır. Çünkü
katılımcı içeriği net olarak bilir ve doğru kitleye ulaşırsınız.
Bir fuar veya sergiye katılmak size iş dünyasında farklı bir
noktaya taşıyabilir. Hiç beklenmedik bir anda siz, ürünleriniz veya hizmetleriniz popülaritesi yüksek bir kişi veya
kurumun dikkatini çekebilir.
Satışlar, reklamlar, analizler daha birçok veriyi toplamak
için mükemmel bir alandır fuarlar. Bu durumlarda veritabanınızı, donelerinizi, bildiklerinizi güncellemek daha sağlıklı
olacaktır.
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FUARCILIĞIN AVANTAJLARI

Yeni müşteriler kazanmak
Yeni müşterilerin veritabanının derlenmesi
Müşterilerle ilişkileri güçlendirmek
Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı
Gösteri ve tanıtım
Kurumsal bir imaj yaratmak
Marka yaratma ve güçlendirme
Medyanın dikkatini çekmek
Müşterilerin yanlış bildiklerini düzeltme
Ürünler hakkında anında fikir paylaşımı yapmak
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FUARCILIĞIN KATILIMCILARA FAYDALARI
(YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE)

Şirketin pazardaki varlığını göstermek (katılımcıların% 83’ü)
Yeni ürün sunumu (% 79)
Mevcut müşterilerle temas kurmak (% 78)
Değiştirme ve bilgi edinme (% 78)
Yeni müşteriler kazanmak (% 77.6)
Bilgiyi arttırmak ve şirket imajını geliştirmek (% 76)
Ürün bilgisini arttırma (% 75)
Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi (% 70)
Satış sözleşmelerine ulaşmak (% 64)
Müşterilerin kararlarını etkilemek (% 63)
Ürünün farkındalığını artırmak (şirketlerin% 58’i)
Pazar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak (şirketlerin%
50’si)
Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek (şirketlerin% 50’si), müşterilerin kararlarını etkilemek (şirketlerin% 33’ü)
Satış sözleşmelerine ulaşmak (şirketlerin% 29’u)
14
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FUARCILIĞIN ZİYARETÇİLER İÇİN FAYDALARI
(YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE)

Komple, sentetik ve tarafsız bilgiler
Tekliflerin mükemmel karşılaştırılabilirliği
Nesnel değerlendirmenin imkanı
Ziyaretçilerin % 54’ü yeni ürünleri veya hizmetleri görmek
için fuarı ziyaret eder
Ziyaretçilerin % 48’i bilgi araştırması yapmaktadır
% 40’ı yeni teknolojilerle bildiklerini güncellemek istiyor
% 15’i iş bağlantıları kurmak için fuarlara katılır

ETKİLEŞİMLİLİK
Fuarlar diyalog ve görüş alışverişinde bulunmak için bir fırsattır.
Yeni müşteriler – fuarda potansiyel müşterilerle ilk temas kurmak,
Mevcut müşteriler – adil yardım, yüz yüze görüşürken yüz yüze görüşürken temasları ve diyalogları yenilemektedir. (Ankete katılan pazarlamacılardan% 87’si, pazarlama unsuru olarak, müşterilerin, ortakların ve
medyanın temsilcileri ile yüz yüze doğrudan iletişimin gerekli olduğuna
inanmaktadır.)
(Kaynak: Fuar Organizatörleri Birliği, Benchmark Araştırması)
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Kayseri Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi Kapasite Seçimi
Öngörülen yatırımın kapasitesinin belirlenmesinde;
Türkiye’deki fuarcılık sektörünün yapısı,
Kayserinin ve çevre illerin oluşturduğu ekonomik potansiyel,
Bölgede yer alan firmaların rekabet gücü ve sektörel yoğunlaşma,
Bölgenin büyüme potansiyeli ve beklentiler,
Kayseri’de düzenlenen fuarların yapısı,
Bölgede yer alan firmaların fuarlara katılımı,
Paydaşların ve fuar organizatörlerinin görüşleri gibi unsurlar
öncelikle dikkate alınmaktadır.
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Günümüz iş dünyasının yeni vizyonu "rekabet etme gücüne ne kadar
sahipsen, teknolojiyi, trendleri ve talepleri ne kadar hızlı yakalayabilirsen o kadar başarılısındır" şeklindedir.
Fuarlara katılım hem tedarikçi firmalar için hem de ziyaretçi konumunda
bulunacak firmalar için, çoğu zaman maliyetli görülür veya fuar alanını solumamış bir firmaya bu sahne korkutucu gelebilir. Çünkü fuarlara katılım
demek; müşterilerinizin karşısına eksiksiz bir şekilde çıkıp, "işte firmam
burasıdır, biz buyuz" denilen alandır. Bir nevi, firmanızı ekipmanlarıyla,
çalışanlarıyla, ortamıyla, sizin müşteriye davranış biçiminizi harmanlayıp,
standın birine sığdırdığınız ve bunu karşı tarafa yansıtmaya çalıştığınız bir
platformdur.
Türkiye’de fuarcılık sektörünün en gelişmiş olduğu il, yılda 200’ün üzerinde
fuar düzenlenen İstanbul’dur. 2015 yılında Ankara 35 fuarla 2. sırada, İzmir
29 fuarla 3. sırada ve Bursa 22 fuarla 4. sırada yer almaktadır. Bu illerde
yaşanan yoğunlaşmanın dışında, diğer Anadolu illerinde düzenlenen bölgesel fuarların ekonomik ve sosyal kalkınmaya olan etkisi her geçen gün
artmakta ve son yıllarda yeni fuar alanı yatırımları planlanarak hayata geçirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda Eskişehir gibi Anadolu’nun belirgin ekonomik merkezlerinde de fuarcılık sektörünün gelişmesi beklenmektedir.
TR72 Bölgesi illerinden Sivas ve Yozgat, fuarcılığın gelişmesi açısından Kayseri’ye destek sunacak endüstrilere sahiptir ve hali hazırda Kayseri ekonomisinin etkili olduğu ve Kayseri’ye 250 km uzaklıkta olan illere baktığımızda
Kayseri en yüksek sanayi potansiyeli olan il olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde için Kayseri, toptan ticaret merkezi
konumundadır. Kayseri’nin hinterlandında yer alan bu illerden sadece Aksaray’da ve Kırşehir’de, katılımcılara 4000 m2 civarında alan tahsis edilen
küçük ve yerel fuarlar düzenlenmektedir. Nevşehir ve Niğde’de fuar düzenlenmemektedir. Dolayısıyla, Kayseri’de düzenlenecek fuarlara bu illerden
önemli sayıda katılımcı ve ziyaretçi beklenmektedir.
Kayseri’de Dünya Ticaret Merkezi tarafından işletilmekte olan fuar alanında
son yıllarda her yıl TOBB tarafından kabul gören 3 fuar düzenlenmektedir.
Özellikle mobilya, tarım ve gıda sektörlerinde düzenlenen fuarlar, katılımcı
ve ziyaretçi sayıları bakımından bölgede önemli potansiyele sahiptir. Fuarlarda kiralanan toplam sergi alanı 10 ila 13.000 m2, katılımcı sayısı 477 ve
ziyaretçi sayısı 54.000’ye erişmiştir.
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KONGRE MERKEZİ
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Gün, işbirliği
ve güç birliği günüdür

Fuar alanları genellikle kongre merkezleri ile bütün olarak değerlendirilmekte ve her iki sektörün birbirleri ile geliştirecekleri olumlu etkileşimden faydalanılmaktadır. Bu nedenle fuar alanlarının yanında kongre turizmine destek
olacak merkezlerin yapılması ve gereği halinde kongre merkezi kapalı alanlarının fuar alanlarına dahil edilmesi alışılagelmiş bir uygulamadır. Söz
konusu alanlar, fuar düzenlenen tarihlerde fuarcılık şirketlerinin taleplerine
uygun olarak düzenlenebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Kayseri’de halen devam eden ve plan aşamasında olan konferans merkezi yatırımları bulunmaktadır. Erciyes Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak kongre merkezi ve Erciyes Üniversitesi’nin devam eden
kongre merkezi inşaatı, bölgedeki kongre talebini karşılayacak kapasitelere sahip yatırımlardır. Bu yatırımlar tamamlandığında, bölge turizmine önemli katkılar sağlayacaktır.
Kayseri OSB tarafından planlanan fuar ve kongre merkezi yatırımı, OSB’nin
sanayicilere destek ve hizmet misyonuna uygun nitelikte hizmet altyapısı
sunacaktır. Kurulacak fuar ve kongre merkezi, ilde düzenlenmesi planlanan
tüm fuar ve kongre etkinlikleri için uygun bir alan olarak tasarlanacaktır.
Kayseri OSB’nin temel vizyonu ve görevlerine uygun olarak, kongre
merkezi kapasitesinin 1000 m2 kapalı alan ile sınırlı tutulması öngörülmektedir.
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Kayseri Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi Alanı
Uydu Fotoğrafı
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Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Ankara Yolu Ve Kayseri Otogarı İle Bağlantısı

Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Alanının
Erkilet Havalimanı İle Bağlantısı
Yatırım alanı Kayseri Erkilet Havalimanı’na 17 km uzaklıkta olup, ulaşım süresi
yaklaşık 20 dakikadır. Bağlantılar bulvar ve duble yollarla sağlanmaktadır.

Kayseri’de bulunan otellerin önemli bir kısmı şehir merkezinde Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde konumlanmaktadır. Şehir merkezinden fuar alanına uzaklık; Fatih
Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden 15 km, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinden 18’dir.
Ulaşım süresi trafik yoğunluğuna bağlı olarak 20-30 dakika arasındadır.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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Kayseri Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi
Altyapı

Yatırımın gerektirdiği elektrik enerjisi, doğalgaz, su ve atık su Kayseri
OSB’nin mevcut dağıtım şebekesine bağlanacaktır. Parsel bağlantıları
mevcuttur. Gerekli sosyal ve ticari altyapının kapasitesi fuarların düzenlendiği dönemdeki gereksinimi karşılayacak düzeydedir. OSB’nin ticari
merkezinde yer alan banka şubeleri ile küçük ticarethaneler, OSB Bölge
Müdürlüğü Binası yakınındadır. OSB’de cami ve mescitler bulunmaktadır.
Kayseri’de yapılacak fuar alanı yatırımı için yeterli talep olduğu gibi, Kayseri
firmalarının fuarlara katılma kültürü vardır. Kayseri’de yıllar itibarıyla sürekliliğini koruyan ve artık markalaşmış bir mobilya fuarı da her yıl düzenlenmektedir.
Bölgenin ekonomik yapısı diğer illerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş
olup, mevcut fuar alanında düzenlenen fuarların organizatörü ile diğer organizatör firmalarla ve diğer paydaş ve faydalanıcı görüşleri de dikkate alınarak,
yapılacak yatırımın kapasitesi 28.000 m2 fuar holleri, 1.900 m2 fuaye, yönetim,
kafeterya, yeme-içme alanları ve 1.000 m2 çok amaçlı toplantı salonu olmak
üzere yaklaşık 31.000 m2 kapalı alan olarak belirlenmiştir.
Öngörülen yatırım için Kayseri OSB tarafından belirlenen alan değerlendirilmiş
ve sağladığı çok uygun altyapı olanakları ve diğer paydaşların sağlayacağı
farklı seçeneklerin de bulunmaması dikkate alınarak uygun bulunmuştur.
Hesaplamalarda yatırım dönemi 13 ay olarak belirlenmiş olup, bugünden
itibaren ele alınarak, ilk fuar organizasyonunun 2017 Haziran ayı içinde düzenlenmesi öngörülmüştür. İşletme dönemi 15 yıllık perspektifte değerlendirilmiştir.
Yatırımın Kayseri OSB tarafından bölgesel kalkınma amaçlı fonların kullanılarak yapılması ve işletme döneminde özel sektör tarafından işletilmesi uygun
alternatif olarak belirlenmiştir.
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PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ

Yerel, ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesinde büyük önemi olan ticari
fuarlar 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyada ve ülkemizde hızla
artmıştır. Fuarcılığın hayli gelişmiş olduğu Avrupa’da 2014 yılında 496 mekân
15 milyon m2’nin üzerinde fuar organizasyonu için alan temin etmişlerdir. Aynı
yıl Avrupa’da kurulan 2.321 fuarda yaklaşık 660 bin katılımcıya 24,7 milyon m2
alan kiralanmıştır.
Türkiye fuarcılığın en fazla gelişmiş olduğu 6 Avrupa ülkesinden biri olup,
2015 yılında Türkiye’de 27 ilde düzenlenen 419 fuarda yaklaşık 63 bin
katılımcıya 3 milyon m2’nin üzerinde alan kiralanmıştır. Bu illerden biri
olan Kayseri’de 2015 yılında düzenlenen üç fuarda 447 katılımcıya 54 bin
m2’nin üzerinde sergi alanı kiralanmıştır. Kayseri’nin ticari ve sınai potansiyeli ele alındığında, gerçekleştirilmekte olan fuar organizasyonlarının
önümüzdeki dönemlerde daha da gelişeceği beklenmektedir.
Projenin arka planında önemli bir yer tutan, fuar ve kongre merkezlerinin
kuruldukları bölgelerde yarattıkları avantajlar incelendiğinde, bu merkezlerin
her yöreye olduğu gibi Kayseri ve TR72 Bölgesi’ne aşağıdaki ekonomik,
toplumsal, kültürel ve sosyal faydaları getirmesi beklenmektedir.
Kayseri OSB’de ve bölgede bulunan işletmelerin pazarlama kanallarını ve
markalarını geliştirmeleri, ihracata yönelmeleri ve rekabet güçlerini arttırmalarının yanı sıra fuarların hazırlık aşamasında ve düzenlendiği esnada birçok iş
kolundan temin edilen girdilerden kazanılan getiri, katılımcıların yiyecek-içecek, konaklama, hediyelik eşya ve ulaşım ihtiyaçlarının yerel ekonomiden
karşılanmasından elde edilecek gelir, düzenlenen etkinliklere farklı yörelerden
gelen ziyaretçilerle yöre halkının arasında doğan bilgi ve kültür alış-verişi, yöre
işletmelerinin düzenlenen etkinliklerden elde edeceği bilgi, görgü, kazanılan
işbirlikleri, turizm potansiyelinin ve gelirlerinin artması ilk etapta sayılacak
getirilerdir.
Kayseri; gerek nüfusu, erişilebilirliği, imalat sanayi potansiyeli, sanayi altyapısı,
dış ticareti ile TR72 Bölgesi’nde bir fuar ve kongre merkezinin kurulması için
en cazip il olarak ön plana çıkmaktadır.

24

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kayseri’nin sosyo-ekonomik durumu ve nihai faydalanıcı – paydaşların değerlendirmeleri dikkate alındığında; ilin kurulacak fuar ve kongre merkezi için
sahip olduğu avantajlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir:
Yeterli düzeyde ve güçlü bir sanayinin Kayseri’deki varlığı ve Bölge’nin
diğer illerinin Kayseri’yi destekleyecek bir sanayi gelişmişlik potansiyeline sahip olmaları,
İmalat sanayi üretiminde çeşitliliğin yüksek olması, ulusal ya da uluslararası ticari fuarları destekleyecek yoğunlaşılmış sektörlerin varlığı ve Kayseri’nin rekabetçiliği yüksek bir il olması,
İmalat sanayinin yanı sıra gelişmiş bir tarım ve hizmetler sektörünün
bulunması,
İlin bölgede ulaşımı kolay bir yerde bulunması, hava, kara ve demiryollarıyla erişim kolaylığının olması,
Gelecek ziyaretçi ve katılımcıları ağırlayacak yeterli turistik altyapının
bulunması ve bunları cezbedecek turizm ve kültür varlıklarının bulunması.
Fuar için belirlenen alan 150.000 m2 büyüklükte olup, konumu ve topograf
yapısı öngörülen yatırıma uygundur. Öngörülen alanın her türlü altyapısı hazır
ve konumu yatırım için uygundur. Toplu ulaşım araçları ve şehirlerarası otobüs
terminali ile bağlantıları yeterlidir.
Projenin temel amacı, Kayseri’ye ve dolayısıyla TR72 Bölgesine kapsamlı bir
fuar alanı ile kongre merkezi kazandırmaktır. Bu temel amaçtan hedeflenen;
Kayseri’de ve TR72 Bölgesi’nde bulunan işletmelerin rekabet gücünün artırılması, Bölge’nin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlanmasıdır.
Kayseri Fuar ve Kongre Merkezi Projesi; TR72 Bölgesi’nin “Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir, beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş, potansiyellerini değere dönüştürmüş, kent ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam
kalitesini arttırmış, ulaşılabilir Orta Anadolu vizyonuna uygun olmak üzere
belirlenen hedeflere ve önceliklere hizmet edecek bir altyapı sunacaktır.
Proje geçmiş ya da yürütülmekte olan bir projenin alt parçası olmayıp, Bölge
Planı hedef ve önceliklerine uygun bir şekilde bağımsız olarak planlanan bir
projedir.
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Dünyada Fuarcılık ve Kongre Sektörü
Dünya Fuarcılık Verileri
Global Fuar Endüstrisi Birliği UFI global fuar endüstrisi istatistiklerini Mart 2014
tarihinde yayınlamıştır.
* 2011 yılı mevcut fuar ve sergi alanlarının dünyaya dağılımı incelendiğinde,
Avrupa’nın %48’ lık oranla ilk sırada yer aldığı görülmektedir.
* Aşağıda kullanılan tablolar hazırlanırken Global Fuar Endüstrisi Birliği UFI
Global Fuar Endüstrisi İstatistikleri kullanılmıştır.

Dünya’daki Fuar Alanlarının Bölgeler İtibarıyla Dağılımını Yansıtan Grafik
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Dünya’da Mevcut Fuar ve Sergi Alanlarının Dağılımı
ETKİNLİK SAYISI
KITALAR

AVRUPA

ASYA & PASİFİK

KUZEY
AMERİKA
ORTA &GÜNEY
AMERİKA
ORTA DOĞU
AFRİKA

ÜLKELER

2012

TOPLAM KİRALANAN ALAN

2006’ya göre
değişim

2006’ya göre
değişim

2012

Almanya

200

1%

6,18

Fransa

308

27%

2,55

-1%

İtalya
Rusya (Avrupa
kısmı)
İspanya

100

-20%

2,07

-19%

372

-2%

1,54

-4%

144

-8%

1,41

-47%

Türkiye

107

11%

1,27

25%

Çin

307

28%

5,65

64%

G. Kore

85

-5%

0,52

1%

Japonya

57

-12%

0,4

-8%

Hindistan

55

142%

0,29

92%

Avustralya

40

-1%

0,24

27%

Tayland

23

7%

0,16

-6%

Singapur

21

40%

0,12

8%

ABD

58

-5%

0,78

-12%

Brezilya

81

182%

0,98

208%

Kolombiya

52

164%

0,35

99%

İran

68

21%

0,46

34%

BAE

40

21%

0,32

25%

9

-36%

0,15

22%

20

-2%

0,07

-9%

Cezayir
G. Afrika

-4%

Dünya Kongre Organizasyonu Sıralaması 2015
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Türkiye’de ve Kayseri’de
Fuarcılık
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Türkiye’de ve Kayseri’de
Fuarcılık

Kaynak: TOBB
Kayseri’de sanayi ve ticaretin desteklenmesini sağlayacak önemli altyapılardan biri olan ve kentin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte fuar ve kongre
merkezinin eksikliğinden yola çıkan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri
OSB), ilde modern kriterlere uygun kapsamlı bir fuar ve kongre merkezi kurulması için girişimde bulunmuştur.
2015 yılında Türkiye’de 27 ilde 419 fuar düzenlenmiştir. Bunlardan 128’i uluslararası niteliktedir. 2014 yılında ise 25 ilde 407 fuar düzenlenmiş olup, bunların 113’ü uluslararası fuarlardır. Kayseri’de 2010 yılından 2014 yılına kadar
yılda 4, 2015 yılında ise 3 fuar düzenlenmiştir. 2015 yılında en yüksek fuar
sayısının gerçekleştiği iller aşağıdaki grafikte yer almaktadır. En fazla fuar
organizasyonu İstanbul’da yapılmıştır. İstanbul’da düzenlenen 203 fuara
38.362 katılımcı iştirak etmiştir.
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En Çok Fuar Düzenlenen İllerde
Fuar Sayıları 2015

FUAR SAYISI, KATILIMCI SAYISI VE ALAN NEZDİNDE
İLLERİN SIRALAMASI 2015 (Kaynak: TOBB)
İller
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Antalya
Konya
Adana
Gaziantep
Mersin
Muğla
Diyarbakır
Malatya
Kayseri

30

2015 Fuar
Sayısı
203
35
29
22
19
14
13
10
6
5
4
4
3
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Yandaki tablonun ilk kolonunda yer alan 12 il, Türkiye’de 2015 yılında düzenlenen fuarların yaklaşık %87’sine ev sahipliği yapmıştır.
Fuarların başarılı olmasını sağlayan ön koşullar; düzenlendiği bölgede iç talep
ve dış ticaret potansiyelinin ve alıcıların ilgisini çeken güçlü bir endüstrinin
varlığı ile fuar organizatörlerinin etkinliğidir. Kayseri’nin sunmakta olduğu bazı
avantajlar ön plana çıkmaktadır.
Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilen İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’na göre (SEGE 2011), TR72 Bölgesi illerinin
gelişmişlik düzeyleri birbirlerinden oldukça farklıdır. Kayseri, Türkiye sıralamasında 17. sırayı alırken; Sivas 49 ve Yozgat 65. sırada yer almıştır.
Bu sıralama, Kayseri’nin TR72 Bölgesi’nde fuar ve kongre merkezi yatırımı için
en ideal il olduğunu gösteren önemli bir veridir.
Kayseri’ye 250 km ve 3 saatlik uzaklıkta bulunan illere baktığımızda, Adana
dışında yüksek sanayi potansiyeli olan başka bir il bulunmamaktadır. İmalat
sanayi ihracat rakamlarına bakıldığında ise, Kayseri, Adana’nın üzerinde
ihracat rakamlarına sahiptir ve bu bölgede dış ticaret potansiyeli açısından en
önemli il konumundadır. Dolayısıyla, yakın interlantda Kayseri fuarcılık açısından güçlü bir yapı sergilemektedir.
Fuar ve kongreleri etkileyebilecek en önemli potansiyel veri olarak ise, ihracat
potansiyeli ele alındığında, Kayseri’nin imalat sanayi sektöründe Adana’dan
fazla ihracat yaptığını görmekteyiz. 2014 yılında 6 milyar doların üzerinde
ihracatla Gaziantep, seçilen iller arasında en fazla ihracat yapan ildir. Bunu
Kayseri 1,75 milyar dolar ile takip etmektedir. Adana ve Konya’nın ihracat
miktarları 1,6 ve 1,4 milyar dolar seviyesindedir.
Karşılaştırmalar sonucu olarak kısaca; Kayseri’nin sergilemiş olduğu gösterge
değerleriyle gelişmiş bir fuar ve kongre merkezine ihtiyacı olduğu ortadadır.
Ölçeklerin karşılaştırılması açısından son olarak fuar alanlarının büyüklüklerine
bir göz atmakta fayda vardır. Kapalı sergi alanı olarak en geniş alana sahip
fuar merkezi yaklaşık 26.700 m2’lik alanla Konya’dadır. Gaziantep 14.180 ve
Adana 13.500 m2’lik sergi alanlarına sahiptirler. Kayseri Dünya Ticaret
Merkezi’nin kapalı sergi alanı, sayılan fuar merkezlerinin oldukça altında
olup, 6.500 m2 ile sınırlı kalmaktadır.
Kayseri’nin uluslararası arenada kendini duyurabileceği, uluslararasılaşmada
bölgedeki girişimlere destek sağlayabilecek nitelikte uluslararası etkinlik ve
fuarların düzenlenebileceği asgari 25-30.000 metrekare kapalı alana sahip bir
fuar ve kongre merkezinin ilin ihtiyacını karşılayabilecektir.
Modern fuar merkezlerinde konferans salonlarının da bulunması planlanmıştır. Konya’da 1.500’ün üzerinde, Samsun’da 900 kişiyi ağırlayacak konferans
salonları bulunmaktadır
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Türkiye'de Konularına Göre Düzenlenen
İhtisas Fuarları Sayısı
Fuar Konuları
Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve
Teknolojileri
Eğitim, Eğitim Ekipmanları ve
Teknolojileri
İnşaat Malzemeleri, Isıtma, Soğutma,
Havalandırma, Doğalgaz Ve Sistemleri,
Banyo, Mutfak, Seramik, Nalburiye,
Hırdavat, Tesisat
Gıda, Gıda İşleme, İçecek, Teknoloji ve
Endüstrileri
Metal İşleme, Kesme, Kaynak, Akışkan,
Döküm, Kalıp, Yan Sanayiler
Elektrik, Elektronik, Aydınlatma,
Otomasyon
Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet, Aksesuar,
Otomotiv Yan Sanayii, Garaj Ekipmanları,
Akaryakıt İstasyonları
Kitap, Süreli Yayın
Mobilya, Mobilya Yan Sanayii
Deri Teknolojileri, Deri Ürünleri, Deri
Konfeksiyon, Ayakkabı
TOPLAM

2010

2011

2012

2013

2014

2015

34

42

42

49

40

49

33

37

33

34

30

46

39

44

32

35

34

33

20

26

18

19

25

24

13
9

17
11

17
12

14
11

18
13

15
13

16

12

12

13

13

12

10

9

12

11

11

12

12

16

14

11

9

9

9
368

11
425

11
409

11
407

10
411

6
456

2016 YILI AYLARA GÖRE FUAR RAKAMLARI

Kaynak: TOBB
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TARİHİ FUARLARIMIZDAN
YABANLU PAZARI (FUARI)
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TARİHİ FUARLARIMIZDAN
YABANLU PAZARI (FUARI)

Kayseri Asurlulardan kalma tabletlerde bile önemli ticaret, antrepo ve
fuar yeri olarak görülmektedir.
Yabanlu Pazarı 13. yüzyılda Selçuklu Türkleri tarafından Kayseri’nin
bugünkü Pınarbaşı ilçesinin Pazarören mevkiinde bulunan ve günde 60
gün süreyle kurulan, dünyanın en büyük fuar tarihi fuar merkezlerinden biri olarak ihdas edilen bir ticaret merkezidir.
Zamantı Havzası çok bereketli bir alandı. Pınarbaşı ilçesi yakınlarından
çıkan bu ırmağın çevreye verdiği imkanlar yalnız bereketle de sınırlı
değildi.
Sarımsaklı suyunun imkanlarını kullananlar Tunç Devri’nde Kaniş ve
Karum’un ticarette ön plana çıkmasını sağlarken, bu defa da, bugünkü
Melikgazi köyü yakınlarında Pazarören kasabasının bulunduğu alanda
Türklerin kurduğu Yabanlu Pazarı ilgi görüyordu. Çin’den ipek, Hindistan’dan baharat yüklü kervanlar buraya geliyor,Mısır’dan, Mezopotamya’dan, Avrupa’dan gelen tüccarların getirdiği altın, gümüş, bakır ve
demir gibi madenlerle mallarını takas ediyorlardı. Türkler de, kendi
ürünlerini burada pazarlıyorlardı. Böylece burası önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş ve ünü her tarafa yayılmıştı.
Buradaki milletlerarası fuar, uzun yıllar varlığını ve etkisini korudu.
Sonraki çağlarda şehirleşmenin gelişmesi üzerine bu ticaret, şehir
merkezlerine kaydı.
Kayseri’de ticarette merkez olmanın anahtarını önce Kaniş’ten , sonra
da ‘Yabanlu Pazar’ından almış oldu…
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KONGRELER

Kongre; devlet temsilcilerinin katıldığı devletlerarası, kurum temsilcilerinin
katıldığı bağımsız kurumlar arası veya diğer grupların belirli bir konuyu
müzakere etmek veya fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen bir
veya birkaç gün süren geniş ölçekli toplantılardır. Bunlardan bazıları düzenli
olarak toplanan kongrelerdir.
Bu faaliyetlerin belirli yerlerde organizasyonu, katılımcıların konaklama,
yeme-içme ve bunun gibi ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle turizm
hizmetleriyle ortak algılanmaktadır.

TÜRKIYE’DE DÜZENLENEN KONGRE SAYILARI
VE AVRUPA/DÜNYA SIRALAMALARI
Yıl

Türkiye'de
Düzenlenen
Kongre Sayısı

Dünya
Sıralaması

Avrupa
Sıralaması

2004

80

31

18

2005

93

27

16

2006
2007
2008

98
105
98

28
25
28

17
16
18

2009
2010
2011

118
160
159

25
20
23

16
12
13

2012
2013
2014

179
221
190

21
16
19

12
10
11

Türkiye, 2014 yılında 190 uluslararası toplantıya ev sahipliği yaparak, dünyada toplantı sayısı bakımından 19’uncu sıralamaya gerilemesine rağmen,
bu toplantılara 95.377 katılımla 16’ncı sırada yer almıştır.
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Türkiye’deki Belli Başlı Kongre Merkezleri
ve Kapasiteleri
İstanbul Kongre Merkezi
Haliç Kongre Merkezi

İstanbul
İstanbul

Kapasite
(Kişi)
3.700
3.000

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul

5.000

Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi

İstanbul
İstanbul

1.821
3.420

Hilton Bomonti

İstanbul
İstanbul

6.500
2.900

Hilton Oteli

İstanbul

3.450

Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi
İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi

İstanbul

3.513

Ankara
Antalya

726
2.500

Kuşadası

12.000

İzmir

1.600

Mekân

İl

Feshane Kongre Merkezi
WOW Hotels & Convention Center

Divan Talya Kongre ve Konferans Merkezi
Efes Kongre Merkezi
Sheraton Çeşme Otel Kongre Merkezi

Bir bölgenin kongreler açısından cazibesi
aşağıdaki özelliklerin varlığına bağlıdır:
Ulaşılabilirlik

Güvenlik ve siyasi istikrar

Kongre merkezleri

Hizmet kalitesinin düzeyi

Konaklama tesisleri

Uluslararası imaj

Sosyal programların
düzenlenebileceği tarihi
ve özellikli mekânlar

Uygun fiyatlar

Bölgenin ve kentin doğal
ve tarihi zenginlikleri

Kongrelere ev sahipliği
yapacak sektörel/bilimsel
kurumlar

Yerel destekler
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Altyapı olanakları
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Sanayi Altyapısı
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Organize Sanayi Bölgeleri
ve Küçük Sanayi Siteleri
Kayseri’de 3 tane Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. İlki 1976
yılında Melikgazi ilçesinde kurulmuş olan Kayseri OSB, ikincisi 1998 yılında
kurulmuş olan Mimarsinan OSB ve üçüncüsü 1996 yılında İncesu ilçesinde
kurulmuş olan Kayseri İncesu OSB’dir. Her üçü de karma OSB olup, faal
durumdadır.
İlin en eski OSB’si olan Kayseri OSB gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi, 1976 yılında kurulmuş olup, 22 milyon m2 alan
üzerinde, 1200 civarında fabrikadaki 65 bin çalışanı ile ülkemizde bulunan
300 civarındaki OSB’ler arasında yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı ile ilk
10 sırada yer alan, lokomotif konumunda önemli üretim ve cazibe merkezlerinden biridir.
Kayseri OSB, bu altyapı olanaklarıyla birçok işletme için cazip bir yatırım
alanı oluşturmaktadır. OSB’de ayrıca Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge laboratuvarı ve
fiber internet ağı bulunmaktadır. Ankara-Kayseri karayolu üzerinde, Erkilet
Havalimanı’na 15 km mesafededir. Ankara-Sivas demiryolu hattı 3 km yakınından geçmektedir. OSB’de halen 956 firma yerleşik bulunmaktadır.
Mimarsinan OSB, Malatya karayolu üzerindedir. Erkilet Havalimanı’na 15
km, Kayseri demiryolu istasyonuna ise 13 km mesafededir. OSB’deki firma
sayısı halen 108’dir. Su, atık su, doğalgaz, elektrik dağıtım şebekeleri gibi
altyapı inşaatlarının %75’lik kısımları tamamlanmıştır. Kurulu elektrik gücü
39 MVA olup, 10.000 m3/yıl doğalgaz şebeke kapasitesi, 2.700 m3 su
deposu bulunmaktadır. OSB’ye ait bir atık su arıtma tesisi bulunmamaktadır. Fiber internet altyapısı mevcuttur.
Mimarsinan OSB’de toplam sanayi parseli sayısı 366’dır. OSB’nin büyüklüğü 12.561 dönüm olup, sanayi alanı 11.787 dönümdür. Parsellerin birçoğu
tahsis edilmiş durumdadır ve 57’si üretime geçmiştir.
Kayseri İncesu OSB, Kayseri-Adana karayolu üzerinde, Erkilet Havalimanı’na 45 km uzaklıktadır. Adana-Ankara devlet demiryolu üzerinde İncesu
İstasyonuna 500 metre yakınlığındadır. Kayseri’deki OSB’ler içerisinde
Mersin Limanı’na en yakın OSB’dir, limana uzaklığı 285 km’dir. OSB’nin
toplam büyüklüğü 7.860 dönüm olup, %90’ı (7.113 dönüm) sanayi parselidir. Sanayi parseli sayısı 286 olup, halen 16 firma faaliyet göstermektedir.
OSB’nin altyapı tesisleri kısmen tamamlanmıştır.
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Kayseri’de tamamlanan 5, inşaatı devam eden 1 ve yatırım programına
alınan 2 küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Halen faaliyette olan sanayi
sitelerinden Kayseri Develi ve Kayseri Merkez Küçük Sanayi Sitelerinde
bulunan toplam 584 iş yerinin tamamı faal durumdadır. Kayseri Merkez’deki
ağaç işleri için kurulan Küçük Sanayi Sitesindeki toplam iş yeri sayısı ise 848
olup, bunun 813’ü faal durumdadır. Tomarza ve Pınarbaşı’nda bulunan
Küçük Sanayi Sitelerinde sırasıyla 55 ve 104 iş yeri bulunmakta olup, doluluk oranları sırasıyla %82 ve %55’tir. (15)
İldeki Küçük Sanayi Sitelerinin doluluk oranları, Kayseri’de yapımcı ve onarımcı ve aynı zamanda ana sanayiye hizmet veren küçük ölçekli esnafın
varlığına ve gelişme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak doluluk oranlarının yüksek olması, ilde daha fazla planlı küçük sanayi alanına ihtiyaç duyulduğunun da bir göstergesidir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Toplamda 250.000 metrekare büyüklüğünde araziye sahip olan Erciyes
Teknopark, iki aşamalı bir gelişme planına sahiptir. İlk aşaması olan 30.500
m2’ye yakın kapalı alana sahip 5 binadan oluşan kısım tamamlanarak
100’ün üzerinde ofis alanı, kuluçka merkezleri, konferans ve toplantı salonlarıyla, teknoloji ağırlıklı ve yenilikçi işletmelere önemli bir altyapı sunmuştur.
Teknopark bünyesinde halen 70 firma faaliyette bulunmaktadır.(16) Teknopark, Kayseri’de bulunan 4 üniversite, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret
Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile hayata geçirilen ve
yönetilmekte olan bir projedir. AB fonlarından faydalanılarak geliştirilmektedir.

Serbest Bölge
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile komşu olan Serbest Bölge, 1998 yılında
yaklaşık 7 bin dönüm üzerinde bir arazi üzerinde kurulmuş olup; yol, kanalizasyon, su ve doğalgaz gibi altyapıları tamamlanmıştır. Serbest Bölge’de
halen 64 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmalardan 54’ü imalat sektöründe faaliyet göstermekte olup, ağırlıklı olarak; ofis büro mobilyaları,
saç boru ve profil, elektrostatik toz boya, yatak-baza, dayanıklı tüketim
malları, alüminyum iletken tel tesisleri, beyaz eşya imalatı üzerine çalışmaktadır.(17)
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2011 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından farklı model uygulamalarıyla gerçekleştirilen ve her ilde güçlü sektörlerin ve hedef sektörlerin belirlendiği, ve hedef sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin dünya pazarında rekabet edebilecekleri ülkelerin işaret edildiği İl İl Dış Ticaret Potansiyeli Araştırması'nda Kayseri, sıradan olmayan ürünler ihraç eden ve çeşitliliği yüksek iller arasında tanımlanmıştır. Buna göre
Kayseri, mevcut üretim imkânları geniş olan bir il olarak, farklı ve daha nitelikli ihraç
ürünlerine kolaylıkla geçiş yapabilecek ve nitelikli sıçrama kabiliyetine sahip iller
arasında gösterilmiştir.
Kayseri, geçmişten bu yana ihracatını sürekli arttıran illerden biri olmuştur. Türkiye’nin ihracatıyla oldukça paralel bir şekilde yıllar içerisinde artış göstermiş, 2010
yılından sonra ülke ihracatından daha yüksek bir artış hızı yakalamıştır. 2002
yılından 2010 yılına kadar Kayseri, ülke ihracatının yıllar itibariyle binde 85 ila 98’ini
gerçekleştirirken, 2010 yılından itibaren yüzde birinden fazlasını gerçekleştirmeye
başlamıştır.
18 Türkiye’nin resmi ihracat verileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük
idarelerinden toplanan bilgilere istinaden derlenmekte ve TUİK tarafından açıklanmaktadır. Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından aylar, ülkeler ve
sektörler bazında daha detaylı açıklanmaktadır. 2015 yılı istatistikleri ve sektör ve
ülkelere göre istatistikler resmi olarak henüz açıklanmadığından, TİM verileri kullanılmıştır. TİM verileri ihracatçı birlikleri aracılığıyla düzenlendiğinden, külçe altın
ihracatı, yurt dışına giden uçak ve gemilere verilen yakıt ve kumanya, özel fatura
kapsamında yapılan ihracat, hariçte işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat,
bedelsiz ihracat işlemlerini kapsamamakta ve bu nedenle TÜİK tarafından açıklanan resmi istatistiklerle kaydadeğer olmayan farklılıklar bulunabilmektedir. 2015 yılı
ihracatındaki TİM tarafından açıklanan miktar bu nedenle daha düşük olabilir.
Ancak bu düşük değer iller bazında kaydadeğer bir farklılık yaratmamaktadır.
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Kayseri, ihracatta çeşitliliği olan bir ildir.
2014 ve 2015’te en fazla ihracatı yapılan ilk 4 ürün; Mobilya, Kâğıt, Orman Ürünleri,
Tekstil ve Hammaddeleri, Demir ve Demir dışı Metaller ile Elektrik ve Elektronik
şeklindedir.
Bu sektörlerdeki ihracat, 2014 yılına kadar artış eğiliminde olsalar da 2015 yılında
düşmüştür.
2015 yılında ihracatı artan sektörler; Makine Aksamı ile Hazır Giyim ve Konfeksiyon’dur. Bu sektörler de uzun yıllardır Kayseri ihracatında ağırlıklı sektörlerdir.
Kayseri ihracatına hedef ülkeler bazında bakıldığında; Irak, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkmenistan’ın en fazla ihracat yapılan ilk 4 ülke olduğu görülmektedir.
Birleşik Devletler haricindeki ülkelere 2015 yılında yapılan ihracatın düştüğü
gözlemlenmektedir. Toplam Kayseri ihracatındaki düşüşe paralel olarak, teker
teker ülkelere yapılan ihracatta farklı oran ve miktarlarda düşüşler söz konusudur.
Ancak, Cezayir, Suudi Arabistan ve İsrail’e yapılan ihracatta artış gerçekleşmiştir.
Son 5 yıllık değerlere bakıldığında da bu ülkelere yapılan ihracatın sürekli arttığı
gözlemlenmektedir. Bu durum, bu ülkelerin yıllar içerisinde Kayseri’nin birer potansiyel hedef pazarı haline geldiği ve ihracatçı firmaların kendilerine yeni pazarlar
yaratabilme gücüne sahip olduklarının göstergesidir.
Bu anlamda, kurulacak fuar merkezinin Kayseri ihracatçılarına uluslararası girişimlerinde destek olacak nitelikte bir altyapı sunacağı söylenebilir. Başlangıçta yakın
ülkelerden ve sürekliliği oluştukça diğer bir deyişle markalaştıkça diğer dünya
ülkelerinden ziyaretçi ve katılımcıları ağırlayacaktır.
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Kayseri’nin Sektörler ve Ülkeler İtibariyle İhracatı
(Bin $), 2014-2015
Sektör

2014

2015

Değişim

Ülke

2014

2015

Değişim

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
Tekstil ve Hammaddeleri
Demir ve Demir Dışı Metaller
Elektrik Elektronik ve Hizmet
Otomotiv Endüstrisi
Madencilik Ürünleri
İklimlendirme Sanayii
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Makine ve Aksamları
Halı
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller

331.589,1
311.569,7
295.981,6
258.556,1
72.211,2
114.378,8
56.700,8
52.445,4
32.006,3
26.711,1
15.020,0

316.802,4
308.442,6
239.616,9
184.199,0
59.354,8
55.556,4
52.775,4
49.852,7
42.283,3
22.011,6
17.650,0

-4,46%
-1,00%
-19,04%
-28,76%
-17,80%
-51,43%
-6,92%
-4,94%
32,11%
-17,59%
17,51%

Irak
Almanya
Birleşik Devletler
Kayseri Serbest Blg.
Türkmenistan
İtalya
Cezayir
Mısır
Suudi Arabistan
Birleşik Krallık
Libya

301.075,6
112.512,6
79.648,8
84.837,3
74.867,8
65.292,6
42.653,0
47.542,8
35.995,5
44.845,2
46.818,8

215.740,6
99.937,7
79.207,5
60.817,5
56.403,5
54.168,4
46.537,9
46.079,5
44.235,7
42.860,0
37.103,9

-28,34%
-11,18%
-0,55%
-28,31%
-24,66%
-17,04%
9,11%
-3,08%
22,89%
-4,43%
-20,75%

49.300,9

17.356,3

-64,80% Belçika

68.340,5

35.348,3

-48,28%

Hububat, Bakliyat, Yağlı
Tohumlar

21.498,4

17.104,6

-20,44% İsrail

27.410,7

31.707,1

15,67%

Çimento Cam Seramik ve Toprak
Ür.

19.509,9

15.778,6

31.542,0

-7,17%

6.771,8

6.488,8

38.149,0

31.354,2

-17,81%

Mücevher
Meyve Sebze Mamulleri
Yaş Meyve ve Sebze
Deri ve Deri Mamulleri
Kuru Meyve ve Mamulleri
Zeytin ve Zeytinyağı
Fındık ve Mamulleri
Diğer Sanayi Ürünleri

13.471,8

5.383,9

-19,12% Fransa
-4,18% Gürcistan
Azarbeycan
-60,04% Nahcivan

33.977,1

Savunma ve Havacılık San

47.439,2

30.595,4

-35,51%

6.046,8
1.041,5
915,5
299,6
37,6
72,2
86,3

4.824,9
1.182,6
726,1
663,2
196,1
93,6
41,7

-20,21%
13,55%
-20,68%
121,36%
421,70%
29,68%
-51,73%

Fas
Nijerya
Polonya
Romanya
İran (İslam Cum.)
Tunus
Yunanistan
Birleşik Arap
-67,07% Emirlikleri
358,31% Diğer

27.361,2
34.886,7
41.134,0
25.388,5
34.090,9
26.438,7
23.117,5

29.848,4
29.379,1
28.009,2
25.610,4
25.202,9
23.169,3
22.628,4

9,09%
-15,79%
-31,91%
0,87%
-26,07%
-12,37%
-2,12%

Süs Bitkileri ve Mam.
Gemi ve Yat
Toplam

15,7

5,2

0,4

1,8

1.875.008,5

1.581.953,6

-15,63% Toplam

24.547,0

20.449,0

-16,69%

486.637,7

434.017,6

-10,81%

1.875.008,5

1.581.953,6

-15,63%

Kayseri’de ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllar itibariyle sürekli negatif iken, 2013
ve 2014 yıllarında pozitif olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında, Kayseri
ihracatı sırasıyla 1,77 ve 1,88 milyar $, ithalatı 1,70 ve 1,71 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. İthalatın büyük bir kısmı imalat sektöründe yapılmaktadır. NACE Rev. 2
kodlamasına göre Kayseri’de imalat sektöründe ithalat 1,61 milyar $ ile toplam
ithalatın %94’ünü karşılamakta, imalat sektöründeki ihracat 1,75 milyar $ ile toplam
ihracatın %93’ünü karşılamaktadır. İmalat sektöründeki ithalatın yüksek olması, bir
ölçüde imalat sektöründeki hammadde ithalatının yüksek olduğunu göstermektedir.
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TURİZM
Bir bölgenin turizm potansiyelinin fuar ve kongre merkezleri açısından birkaç yönlü
önemi vardır. Birincisi; bölgede konaklama, yeme-içme altyapısının yeterliliği ve
gelişmişliği, ticari fuarların veya büyük etkinliklerin düzenlenmesine olanak sağlamasıdır. Bu tür hizmetlerin kalitesinin üstünlüğü ise, etkinliklerin uluslararası boyutlarda yapılabilmesi açısından önemlidir. İkincisi; bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri, bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirdiğinden, düzenlenecek etkinliklerin
katılımcılarının ilgisini çekecek ve özellikle kongre ve sempozyum gibi uluslararası
etkinliklere katılım talebini artıracaktır. Üçüncüsü; bölgenin turizm altyapısı, turizm
ve kültür konulu etkinlikler için bir potansiyel oluşturacaktır. Kayseri’de daha önceki
yıllarda düzenlenen kış turizmi fuarı buna örnektir.
Anadolu’nun geçiş yolları üzerinde bulunan ve tarihten bu yana çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri, kültürel ve tarihi miras açısından zengin bir kenttir.
Şehir merkezi ve civar ilçelerinde sayısız tarihi türbe, han ve kervansaraylar bulunmaktadır. Şehir merkezindeki tarihi kale, kente 20 km uzaklıktaki Kültepe ören yeri
ve daha birçok merkez ilin görülmeye değer tarihi ve kültürel değerleri olarak sayılabilir.
Alternatif turizm türlerinin geliştiği Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi’nin
önemli bir parçası ve kış turizminin merkezi olarak da Kayseri, büyük etkinliklere
katılımı yükseltecek cazibeye sahiptir.
2014 yılı turizm verilerine göre, Kayseri’de turizm işletme belgeli 20 tesis ve turizm
yatırım belgeli 11 tesis bulunmaktadır. İşletme belgeli otellerin toplam yatak kapasitesi 3.440, yatırım belgeli otellerin yatak kapasiteleri ise 1.792’dir. Belediye belgeli
konaklama tesis sayısı 23 olup, bu tesislerin 1.240 yatak kapasitesi bulunmaktadır.
Kayseri’deki tesislerin büyük çoğunluğu Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindedir.
Diğer ilçelerden Bünyan, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar'da az sayıda ve sadece belediye belgeli konaklama tesisleri bulunmaktadır. 2014 yılında turizm işletme belgeli
tesislerde toplam tesise geliş sayısı 261.637 olup, bunun %9,8'i yabancılardan
oluşmaktadır. Bu oran, Türkiye ortalaması olan %57,7’nin oldukça altındadır.
Toplam gecelemeler ise 374.324 olup, bunun %11,7'sini yabancı gecelemeler
oluşturmaktadır. Bu değerler, Kayseri turizminin henüz uluslararası turları cezbeder
düzeyde olmadığına, ancak yabancı konukları ağırlayabilme tecrübesinin varlığına
işaret etmektedir.
Kayseri'deki otellerin doluluk oranları ve yabancı turist oranları, ülke ortalamalarına
göre oldukça düşüktür. Otellerde boş kapasite mevcuttur ve ortalama geceleme
oldukça kısadır.
Özet olarak, Kayseri’de ticari fuar ve kongre gibi büyük etkinlikleri kaldırabilecek
konaklama ve yeme-içme kapasitesi mevcuttur. Modern gereksinimlere uygun bir
fuar ve kongre merkezinin yapılmasıyla düzenlenebilecek büyük etkinliklerin, otellerin doluluk oranlarına olumlu etkileyeceği, konaklayanların ortalama kalış süresini
uzatacağı ve uluslararası etkinliklerin düzenlenmesine imkân sağlayarak yabancı
turist oranının artmasına fayda sağlayacağını söyleyebiliriz. Uzun vadede, fuar ve
kongre merkezinde belirli aralıklarla düzenlenen etkinlikler sayesinde mevcut
konaklama ve yeme-içme altyapısı gelişecektir.
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Rekabet Analizi

Kayseri “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”
(2011) çalışmasında 81 vilayet içerisinde 17 sırada yer almaktadır. Kayseri SEGE
endeksinde 17 sırada olmasına rağmen rekabetçilik ve yenilikçilik kapasite göstergelerinin bazılarında ön sıralarda yer alan illere göre daha iyi performans göstermektedir.
Örneğin; önemli bir rekabetçilik göstergesi olan toplam ihracat tutarında Kayseri 2014
yılında 1,8 Milyar $ ihracatla Mersin, Konya ve Eskişehir’in önünde 12. sırada yer
almaktadır. Aynı şekilde kişi başına endüstriyel tasarım tescili ve faydalı model tescillerinde Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Endüstriyel tasarım, faydalı model
tescili gibi endekslerin ülke ortalamasının üzerinde olmasına gelişmiş mobilya sanayinin katkısı büyüktür.
Kayseri imalat sanayinin gelişmişlik düzeyi ve sektörel yapısı dikkate alındığında
özellikle mobilya, tekstil, gıda, küçük ev aletleri sektörlerinin rekabet gücünün daha
yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu sektörlerde ve özellikle mobilya sektöründe yoğunlaşma yüksektir.
Fizibilite etüdünün amaçlarına uygun olarak Kayseri’nin rekabet gücü belirli verilere
uygun olarak aşağıdaki şekilde yansıtılmıştır. Şekilde gösterge olarak alınan değerlerin
aynı yıl için belirlenmesi amacıyla 2014 verilere dikkate alınmıştır.
Kayseri’de kişi başına düşen ihracat miktarı Türkiye ortalamasının altında gerçekleşmektedir. 94’üncü fasıl olan “Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam
lambaları, ışıklı tabelalar vb. prefabrik yapılar” ihracatı ise 384 milyon $ olarak gerçekleşmiş ve tatmin edici düzeydedir. Yapılacak fuar alanı yatırımı sonucunda düzenlenecek fuarların pazarlama ve ihracatı destekleyeceği beklenmektedir.
Verilerden gösterge niteliğinde olan 1000 kişi başına düşen Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım tescilleri ülke ortalamasını üzerindedir. 1000 kişi başına düşen endüstriyel
tasarım tescilinin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olması mobilya sektörünce
faaliyette bulunan firmaların rekabet güçlerini arttırmak amacıyla tescile ağırlık vermelerinden kaynaklanmaktadır.
Kayseri’de 1000 kişi başına düşen patent sayısı Türkiye ortalamasının üzerindedir.
Kayseri OSB’de yer alan ve Ar-Ge birimleri bulunan firmaların patent tescili için diğer
küçük ve orta boy işletmelere oranla Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırdıkları
gözlenmektedir. Kayseri’de verilen yatırım teşvik belgelerinin 1000 kişi başına düşen
sayısı da Türkiye ortalamasını üzerindedir. Genellikle tevsi ve modernizasyon yatırımları dikkati çekmektedir.
Kayseri finansal gelişmişlik ve rekabet gücü göstergesi olan kullanılan krediler ve
mevduat değerlerinde Türkiye ortalamasının altındadır ve en zayıf veriler finansal
alanda gözlenmektedir.
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Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri ile Kayseri Rekabet Gücü

Keza, 2015 yılında Kayseri Ticaret Odası tarafından yayınlanan İllerarası Rekabet Endeksi 2013-2014 Raporunda Kayseri güçlü değil ama rekabetçi iller
arasında sayılmıştır20. Türkiye’nin en rekabetçi illeri arasında öne çıkan İstanbul, Ankara, İzmir’in “yorgun devler” olarak nitelendirildiği ve diğer illerle
arasının kapatılamayacak oranda rekabetçiliğin yüksek olduğu üç ilden başka;
Kocaeli, Antalya, Bursa, Eskişehir, Konya, Adana “güçlü iller”, Muğla, Kayseri,
Balıkesir, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Mersin “rekabetçi iller”, Gaziantep,
Aydın, Çanakkale, Manisa, Denizli, Edirne, Sakarya, Yalova, Isparta “potansiyel gücü olan iller” olarak sınıflandırılmıştır.
20 Doç. Dr. M. Şeker, Yrd.Doc.Dr. Arif Saldanlı, Ar. Gör. Hakan Bektaş İllerarası Rekabet Endeksi 2013-2014, Kayseri Ticaret Odası
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KAYSERİ ULUSLARARASI
FUAR VE KONGRE MERKEZİ'NİN
GETİRİLERİ
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Bölge’de yapılacak kapsamlı bir fuar ve kongre merkezinde, Bölge için önceliği
olan rekabetçi sektörlerde düzenlenecek uluslararası nitelikteki fuar ve diğer etkinlikler yöredeki güçlü sanayicilerin olduğu kadar ihracatı düşük ölçüdeki firmaları
katılımı açısından onlara bir fırsat tanıyacak ve ihracatlarını, dolayısıyla rekabetçiliklerini arttırmalarına destek olacaktır. Böylece, Bölge illerindeki sanayici sayısının ve
Bölge illerinden yapılacak ihracatın artırılmasına temel teşkil edecek bir altyapı
sunacaktır.
Önceliklerden bir diğeri olan “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” altında OSB ve
Serbest Bölge başta olmak üzere yatırım alanlarının enerji, ulaşım, lojistik ve çevre
ile ilgili altyapılarının iyileştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması tedbirlerden biri
olarak sayılmaktadır. Kayseri OSB içerisinde kapsamlı bir fuar ve kongre merkezinin yapılması da bu kapsamda düşünülebilecek önemli bir altyapı hizmetidir.
Kapsamlı bir fuar ve kongre merkezi; Bölge için yaratacağı ve yukarıda sayılan
doğrudan etkilerin yanı sıra, Bölge Planında “Beşeri Sermayenin geliştirilmesi”
altında sayılan “Bölge’de göçün azaltılması” önceliğine imalat sanayi başta olmak
üzere tarım ve hizmetler sektöründeki gelişmeyi ve istihdamı destekleyerek dolaylı
olarak hizmet edecektir. Aynı şekilde, “Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi” altında
sayılan “sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması” önceliğine de
çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenebileceği ilave bir mekân
sunarak dolaylı bir fayda sağlayacaktır.
Bölge planında komşu bölgelerle olan etkileşimin geliştirilmesi başlığı altında Orta
Anadolu’da imalat sanayide var olan birikimin BGUS’un mekânsal amaçlarında
belirlenen büyüme odaklarının kendi aralarında ve kendilerine yakın büyüme odakları ile üretim sistemlerini bütünleştirici, ara ürün ticaretini kolaylaştırıcı destek
mekanizmaları geliştirilmesi ve metropol alanlarda küresel rekabet gücünün artırılması hedefi doğrultusunda imalat sanayi açısından bölgelerin önemli üretim
merkezlerinin birbirleriyle olan endüstri içi ticaret ilişkilerini artırmak ve dış ticaret
açığını azaltmak amacıyla “Bölge içerisinde yerli aramalı ticaretini” artıracak mekanizmaların oluşturulması ve desteklenmesi yerel ekonomilere önemli bir ivme
kazandıracağı tespitinde bulunulmuştur. Ankara ve Konya’dan sonra Kayseri’de
kapsamlı bir fuar merkezinin kurulması bölgeler arası yerli ara malı ticaretini kolaylaştıracak bir unsur olarak görülmelidir.
Bölge planında turizm başta olmak üzere hizmetler sektörünün ve ulaşım altyapısının geliştirilmesiyle ilgili öngörülen tedbirlerden ise, fuar merkezinin gelişmesine
yardımcı olacak, Kayseri’de fuarların düzenlenmesine katkıda bulunacak önlemler
olarak bahsetmek gerekir. Planlanan Kayseri-Ankara Arası Hızlı Tren Projesi, “Karadeniz-Akdeniz Bölünmüş Oto Yol Projesi (KAP)”, “Koyulhisar-Pülümür Otoyol
Projesi” gibi projeler bölgeye erişimi kolaylaştıracak ve böylece daha fazla katılımcının cezbedilebileceği fuarların ve etkinliklerin düzenlenmesine neden olacaktır.
Keza, lojistik altyapının geliştirilmesine yönelik tedbirler de aynı sonuca hizmet
edecektir.
Bölge’de turizm altyapısının geliştirilmesi ve bu alanda tanıtım ve markalaşmaya
yönelik gösterilecek çabalar da fuar merkezinde düzenlenecek fuar ve etkinliklerin
cazibesini artıracaktır. Turizmde konaklama ve yeme-içme imkânlarının artması ve
kalitesinin iyileştirilmesi de bölgeyi ulusal ya da uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi açısından önemli bir varış noktası haline getirecektir.
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Paydaş Analizi
İlde kurulacak bir fuar ve kongre merkezine olan potansiyel ihtiyaç ve talebi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen mikro analiz, iki aşamalı saha araştırması şeklindedir.
İlk aşamada, projenin uzun vadede ve dolaylı olarak olumlu etkilenmesi öngörülen
temel kurumlar ve fuar organizasyonu konusunda deneyimli fuarcılık firmaları ile
birebir görüşmeler yoluyla paydaş analizi gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise,
projenin doğrudan faydalanıcıları ve hedef kitlesini oluşturan firmalar ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Projesi’nin uzun vadede ve dolaylı
olarak olumlu etkileneceği öngörülen nihai faydalanıcısı olan kurumlar (Kayseri ve
diğer TR72 Bölgesi illerinde faaliyet gösteren) ve fuar organizasyonu konusunda
deneyimli olan fuarcılık şirketleri ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşülen nihai faydalanıcı kurumların isimleri aşağıda verilmiş olup, görüşülen kişiler
kurumların üst düzey temsilcileridir.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 1200 civarında imalat
sanayi firması arasından cevap alınan çok sayıda firma örneklemi en iyi şekilde yansıtmakta olup, hedeflenen imalat sanayi yoğun katılımı da sağlanmıştır.
Firmalara erişim ve anket uygulaması, güncel imalat sanayi firma listesinin
elde edilerek, rastgele seçilen firmaların tek tek ziyaret edilmesi yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir.

Kayseri’de Faaliyet Gösteren
Paydaşlar ile Görüşme Sonuçları
Paydaşlarla yapılan görüşmelerde yetkili kişilerin tamamına yakını Kayseri’de yeni
fuar alanı yatırımına ihtiyaç olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Kayseri özelinden çok
ulusal boyut yaklaşımı ile konuyu değerlendiren bir yetkili ise Kayseri’nin diğer fuar
yatırımı yapılan illere göre avantajlı olduğunu belirtmiştir.
Paydaşların özellikle üzerinde durdukları konu, yapılacak fuar alanı yatırımının
büyüklüğü ve fiziksel özellikleridir. Paydaşlar ilde mevcut bulunan Dünya Ticaret
Merkezi tarafından işletilen fuar alanının fiziksel açıdan yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, Konya fuar alanı genellikle örnek verilmiş ve başarılı bir proje olarak
değerlendirilmiştir. Mevcut fuar alanının büyüme için uygun konumda olmadığı da
belirtilmiştir. Paydaşlar, Konya fuar alanının bölge ekonomisine katkısını temel
alarak, benzer bir yapıya kavuşmak için planlanan yatırımın öneminin farkındadırlar.
Paydaşlar kurulacak fuar ve kongre merkezinde aşağıdaki sektörlerde fuarların
düzenlenmesi gerektiğini düşünmektedirler:
Çelik kapı ve inşaat malzemeleri
Gıda
Tarım
Küçük ev aletleri
Tekstil
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Mevcut fuar alanında genellikle perakende ticarete dönük fuarların düzenlendiğini
ve bunların bölge ekonomisine yeterli katkıyı sağlamadığını vurgulayarak, kurulacak fuar ve kongre merkezinde düzenlenecek fuarların profesyonel ve sektörel
düzeyde olması gerektiğinin altını çizmişlerdir.
Paydaşlar, Kayseri’nin bölge için ticaret merkezi konumunda olmasından dolayı,
fuarların Kayseri çevresindeki illerde faaliyet gösteren firmalara da hizmet verebilecek yapıda olması gerektiği konusunda hemfikirdir.
Bölgesel fuarların başarısının ulusal firmaların fuara katılımlarına bağlı olduğu belirtilmiş ve firmaların Kayseri’de düzenlenecek fuarlara katılımı için gerekli fiziksel
olanakların geliştirilmesi gereği ve fuar tanıtımlarının önemi vurgulanmıştır.
Ulusal firmaların düzenlenen fuarlara katılmaması halinde planlanan fuar alanının
verimsiz hale geleceği belirtilen hususlar arasındadır.
Paydaşlar, fuar alanı yatırımının beklenen ekonomik ve sosyal katkıyı sağlaması
için, Kayseri’de kurumlar arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade
etmişlerdir. Fuar işletmeciliğinin uzman ulusal fuarcılık şirketlerince gerçekleştirilmesi önerisi çoğunluktadır.
Kayseri’nin bölgesel fuarcılık açısından uygun konum olduğu ve kentin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlayacağı kabul edilmekte, en önemli avantaj olarak da
bölgesel merkez özelliği öne çıkarılmaktadır.

KAYSERİ VE ÖLÇÜT İLLER
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ SONUCU
1-Kayseri “İllerin ve Bölgelerin sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması
sonuçlarına göre; SEGE endeksinde 17. sırada yer almaktadır.
2-Kayseri; Ölçüt İller dâhilinde Konya, Samsun, Van, Diyarbakır, Adana ve Gaziantep illeri ile karşılaştırılmıştır.
3-Karşılaştırmalar sonucu olarak kısaca; Kayseri’nin sergilemiş olduğu gösterge
değerleriyle gelişmiş bir fuar ve kongre merkezine ihtiyacı olduğu ortadadır.
4-Kayseri de dâhil olmak üzere, nüfusu Kayseri’den yüksek Adana, Gaziantep ve
Konya gibi illerin eski tarihlerden beri fuar merkezleri bulunmaktaydı. Konya daha
modern bir fuar merkezini son yıllarda gerçekleştirmiş olup; Samsun, Diyarbakır ve
Van ise fuar ve kongre düzenlemeye elverişli merkezlere son yıllarda sahip olmuşlardır.
5- Ölçüt illerin Fuar ve Kongre Merkezleri karşılaştırıldığında; kapalı sergi alanı
olarak en geniş alana sahip fuar merkezi yaklaşık 26.700 m2’lik alanla Konya’dadır.
Gaziantep 14.180 ve Adana 13.500 m2’lik sergi alanlarına sahiptirler. Samsun Fuar
ve Kongre Merkezi ile Van’da bulunan Tuşpa Fuar ve Kongre Merkezi’nin sergi
alanları yaklaşık 12.000 ve Diyarbakır fuar merkezinin sergi alanı ise 10.000 m2’dir.
Kayseri mevcut kapalı sergi alanı, sayılan fuar merkezlerinin oldukça altında olup,
6.500 m2 sınırlı kalmaktadır.
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PAYDAŞ ANALİZİNDE MÜLAKAT YÖNTEMİ İLE
GÖRÜŞÜ ALINAN KURUMLAR
(Başkan / Müdürleri ile görüşülmüştür.)

Kayseri Ticaret Odası,-Kayseri Sanayi Odası-KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü-Kayseri Büyükşehir Belediyesi Proje Daire Başkanlığı-MÜSİAD- Mimar
Sinan Organize Sanayi Bölgesi-Erciyes Teknopark-Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği-KOSB Yönetim Kurulu Başkanlığı-Kayseri DTM Fuar Alanı Yönetimi-CNR Fuarcılık-TUYAP Fuarcılık-Atlas Fuarcılık.

SONUÇ
1-Yetkili kişilerin tamamına yakını Kayseri’de yeni fuar alanı yatırımına ihtiyaç
olduğu görüşünü belirtmişlerdir.
2-Bir paydaş, fuar alanı yatırımının atıl kalacağını, bir başka yetkili ise Kayseri’nin
diğer fuar yatırımı yapılan illere göre avantajlı olduğunu belirtmiştir.
3-Karşılaştırmalar sonucu olarak kısaca; Kayseri’nin sergilemiş olduğu gösterge
değerleriyle gelişmiş bir fuar ve kongre merkezine ihtiyacı olduğu ortadadır.
4-Paydaşların özellikle üzerinde durdukları konu, yapılacak fuar alanı yatırımının
büyüklüğü ve fiziksel özellikleridir. Paydaşlar ilde mevcut bulunan Dünya Ticaret
Merkezi tarafından işletilen fuar alanının fiziksel açıdan yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, Konya fuar alanı genellikle örnek verilmiş ve başarılı bir proje olarak
değerlendirilmiştir.
5-Ayrıca Paydaş Analizi kapsamında bölge illerinden ve civar illerden Sivas, Yozgat,
Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’de Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarından
toplam 10 paydaşa anket uygulanmıştır. “Kayseri’de kurulacak bir fuar ve kongre
merkezinde düzenlenecek ticari fuarlara üye firmalarınızdan katılımın olacağını
düşünür müsünüz?” sorusuna ise tamamı “evet” cevabı vermiştir.
Hedef Kitle Analizi İle İmalat Sanayi Firmalarına Anket Uygulanmış Rastgele
Seçilen 100 Firmanın Tek Tek Ziyaret Edilmesi Yöntemi İle Gerçekleştirilmiştir.
1-Tüm firmaların kurulacak fuar ve kongre merkezinin kendi firmaları açısından
fayda sağlayacağına inanmaktadır. Çoğunlukta olan 67 firma kesinlikle ve 33 firma
kısmen böyle bir merkezin kendi firmaları açısından faydalı olacağına inanmaktadır.
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2-Firmaların kurulacak merkezin ilin sosyoekonomik kalkınmasına olası katkısı
hakkındaki görüşlerinin tamamı yine olumlu yöndedir ve büyük çoğunluğu, 87
firma, kesinlikle faydalı olacağına inanmaktadır.
3-Firmalara, kurulacak merkez için Kayseri’de ihtiyaç olup olmadığı ve ilin altyapısının uygunluğu sorusuna 76 firmadan cevap alınmıştır.
Buna göre;
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin yeterli altyapı ve imkânlara sahip olması,
Bölgede faaliyet gösteren firmalar için önemli bir ihtiyaç olması,
Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulunun bu tür çalışmalardaki başarısına güven
duyulması sonuçlarına ulaşılmıştır.
Ayrıca bazı firmalar, böyle bir merkeze uzun zamandır ihtiyaç olduğunu vurgulamak
için geç bile kalındığını belirtmişlerdir.
KAYNAKÇA
(15) Bilgiler, 81 İl Sanayi Durum Raporu, 2014’ndan alınmıştır
(16) Kaynak: www.erciyesteknopark.com. Son ziyaret 25 Mart 2016.
(17) http://www.kayser.com.tr Kayseri Serbest Bölgesi web sitesi.
www.kobivadisi.com
http://www.marmarafuar.com.tr
www.tcdd.gov.tr
Şimşek A., Erişilebilir Şehirler ve Bölgeler,
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ekim 2015
http://unstats.un.org/unsd/
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İşin, Liyakatin
Kardeşliğin ve
Kalkınmanın Merkezi

Adres: Organize Sanayi Bölgesi
9. Cad No:3, 38070 Melikgazi / Kayseri
Telefon: (0352) 321 11 00
www.kayseriosb.org
marka@kayseriosb.org
www.facebook.com/Kayseri-OSB
https:// twitter.com/kayseriosb

