
 

 

 

BASIN BÜLTENİ           23.10.2017 

 

NETWORK FUARCILIK GENEL MÜDÜRÜ HASAN EKER: 

 

“2018 YILINDA 11 FUARI BURSA İLE BULUŞTURACAĞIZ” 

 

BURSA - 2015 yılında güçlü sermaye yapısı ve deneyimli kadrosu ile kurulan Network Fuarcılık Ltd. Şti’nin Genel 

Müdürü Hasan Eker, TOBB’un gerekli gördüğü fuarcılık faaliyetleriyle ilgili akreditasyon sürecini 

tamamladıklarına ve gelecek hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. 

 

Burkon Turizm olarak 17 yıldır organizasyon sektöründe Türkiye genelinde ulusal organizasyonlar yaptıklarını 

ifade eden Eker, bu tecrübeyi fuarcılık alanına da yansıtarak Bursa’ya farklı fuarlar kazandırmak istediklerini 

söyledi. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) gerekli gördüğü fuarcılık faaliyetleriyle ilgili akreditasyon sürecini 

başarıyla tamamladıklarının altını çizen Eker, 2018 yılında önemli fuarları Bursa ile buluşturacaklarını da belirtti. 

Fuarları Merinos Kongre Kültür Merkezi’nde düzenleyeceklerini söyleyen Eker, bu anlamda desteklerini 

esirgemeyen Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni’ye de teşekkür etti. 

 

“BURSA FUARCILIKTA HAK ETTİĞİ PAYI ALAMIYOR” 

 

“17 yıldır BURKON Turizm ile çeşitli organizasyonlar yaptık. Bunların içinde fuarlar da oluşmaya başladı. Ancak 

biz fuar ismini kullanabilmek için TOBB’a kayıtlı ayrı bir fuar firması zorunluluğu vardı. Bu akreditasyon sürecini 

tamamladık ve 2018 ulusal fuar takviminde çalışmasını yaptığımız 11 fuarımız yayınlandı” diyen Eker, sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Bursa fuarcılıkta hak ettiği payı maalesef alamıyor. Bursa’nın İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç 

büyük şehrin kavşak noktasında yer alması, son dönemlerde yapılan yatırımlarla da ulaşımdaki mesafenin 

kısalması, yine son yıllarda yapılan konaklama yatırımları ve şehrin kendine özel diğer imkânlarıyla fark 

yarattığını ve büyük fuarların düzenlendiği Avrupa şehirlerinden bir farkının olmadığını düşünüyoruz. Bu amaç 

ve düşünceyle çıktığımız bu yolda Bursa’da fuarı yapılmayan 11 konu belirledik ve 2018 yılında bunları hayata 

geçireceğiz.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

“BURSA BU FUARLARDAN EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL OLARAK FAYDALANACAK” 

 

Fuarcılık anlamında uzun vadeli bir düşünceye sahip olduklarının altını çizen Eker, uzun vadeli düşünmek için de 

sektörün bu fuarlardan memnun olması gerektiğini vurguladı. ‘Birinci önceliğimiz sektörün gelişimine katkı 

sağlamak’ diyen Eker, şunları söyledi: “Network Fuarcılık olarak uzun vadeli düşünüyor, katılımcı firmaların 

mutlaka ticari fayda kazanmasını gözetiyoruz. Fuarların yanında toplantı organizasyonları düzenleyip, sektörün 

sağlıklı gelişimini hedeflerken aynı zamanda halkı bilgilendirmek, kamu yararı gözetmek, akademisyenler 

arsında bilgi alışverişi sağlamayı arzuluyoruz. Bursa’nın da bu fuar ve kongrelerden ekonomik, sosyal ve kültürel 

olarak çok faydalanacağını umuyoruz.” 

 

“FUARLAR BAŞTA EMEKLER, SONRA BÜYÜR VE KOŞARLAR” 

 

“Fuarlar başlarda emekler, sonra büyürler ve koşarlar” diyen Eker sözlerini şöyle noktaladı: Fuarların sadece 

fuar şirketinin çalışması ile başarıya ulaşması mümkün değildir. Network Fuarcılık’ın rolü organizasyon için en 

ideal ortamı uygun fiyatla, uygun koşullarda, uygun tarihlerde, uygun katılımcı ve ziyaretçi kitlelerini bir araya 

getirmek, doğru mesaj vermek, zaman planlamasını iyi yapmak ve kaliteli hizmet vermektir. Fakat gerçek 

anlamda başarıya ulaşması ve sürdürülebilir olması için; sektörün sahip çıkması, devlet yetkililerimizin ve şehir 

dinamiklerinin desteklemesi gerekmektedir. Ulusal ve hatta uluslararası fuar ve kongreler Bursa’da daha da 

artmalı. Bizler, bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 

 


