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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu fizibilite çalışması, TR21 Bölgesi’nde yer alan Kırklareli’nde yapılması planlanan 

Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi yatırımı için; ilin ve bölgenin uygunluğunu ve ihtiyacını 

analiz etmek, ilde faaliyet gösteren temel paydaşların ve hedef kitlenin böyle bir merkez için 

talebini ortaya koymak ve yapılan analizlere bağlı olarak teknik, finansal ve ekononomik 

yapılabilirliğini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

Çalışmanın özeti, içeriğinde yer alan bölümlerin sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

Projenin arka planında önemli bir yer tutan, fuar ve kongre merkezlerinin kuruldukları 

bölgelerde yarattıkları avantajlar incelendiğinde, bu merkezlerin her yöreye olduğu gibi 

Kırklareli’ne de aşağıdaki toplumsal, kültürel, sosyal ve ekonomik faydaları getirmesi 

beklenmektedir: 

 Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi’nin kurulması için yöreye aktarılan kaynaklar, 

 Fuar ve kongrelerin hazırlık aşamasında ve düzenlendiği esnada yörede birçok iş 

kolundan temin edilen girdiler, 

 Katılımcıların yiyecek-içecek, konaklama, hediyelik eşya ve ulaşım ihtiyaçlarının 

yerel ekonomiden karşılanması, 

 Düzenlenen etkinliklere farklı yörelerden gelen ziyaretçilerle yöre halkının arasında 

doğan bilgi ve kültür alış-verişi, 

 Yöre halkının düzenlenen fuar, kongre ve diğer etkinliklerden elde edeceği bilgi, 

görgü, kazanılan işbirlikleri ve işbirliği kültürü gibi değerler ile övünç kaynağı bir 

altyapıya sahip olması, 

 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerden elde edilen motivasyon ve kişisel 

gelişim, 

 Yörede yerleşik işletmelerin geliştirecekleri ticari ilişkiler sonucunda gelişen sanayi, 

ticaret ve işletmeler, 

 Yöredeki gayrimenkul değerlerinin yükselmesi, 

 Turizm potansiyelinin artması 

Kırklareli’nin sosyo-ekonomik durum ve nihai faydalanıcı - paydaş analizleri incelendiğinde 

ise, ilin kurulacak fuar ve kongre merkezi için sahip olduğu avantajlar aşağıdaki gibi 

özetlenmektedir: 

 TR21 Bölgesi’nde en fazla göç alma eğilimine sahip olan Kırklareli’nin nüfusu hızla 

artmaktadır. 

 Kırklareli, TR21 Bölgesi’nin merkezinde bulunmakta ve ulaşım olanakları bakımından 

oldukça gelişmiş durumdadır. 

 Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından biri olan Kırklareli’nde faaliyet gösteren 

kurumsal paydaşlar, Balkan Ülkeleri ile sosyal ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve 

sürdürülmesine oldukça önem vermektedir.  

 Kırklareli’nin İstanbul’a yakınlığı ve sanayiye sunduğu altyapının gün geçtikçe 

gelişmesi, ildeki sanayileşmeyi hızlandırmaktadır. 
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 Kırklareli’nde, yöresel ve sosyal etkinliklere önem verilmekte olup ve markalaşma 

çalışmaları yürütülmektedir.  

 Kırklareli kongre turizmi açısından doğal, tarihi ve kültürel varlıklara sahiptir.  

Kırklareli’nde, Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi Projesi’nin doğrudan faydalanıcıları olan 

firmaların katılımı (80 firma) ile gerçekleştirilen Hedef Kitle Analizi ise, ilde böyle bir 

merkez için talep ve ihtiyacın varlığına işaret etmektedir. Analiz sonuçları aşağıda 

özetlenmiştir: 

 Firmalar ulusal ve uluslararası fuarlara yüksek düzeyde ilgi göstermekte ve katılım 

sağlamaktadır. 

 Fuarlara katılamayan firmalar ise zaman ayıramadıklarını ve katılımın yüksek 

maliyete yol açtığını belirtmektedir.  

 Firmaların %84’ü, kurulacak Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar 

organizasyonlarına katılım sağlayacağını belirtmektedir. 

 Firmaların %75’i sektörleri ile ilgili; bayi toplantılarına, bilimsel kongrelere ve 

çalıştaylara sıklıkla katılım sağlamaktadır.  

 Firmaların %89’u kurulacak Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi’nin kendi firmaları 

için faydalı olacağına inanmaktadır. 

 Firmaların %96’sı kurulacak Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi’nin Kırklareli’nin 

sosyo-ekonomik kalkınması açısından faydalı olacağına inanmaktadır. 

Yapılan makro ve mikro analizler sonucunda Kırklareli’nin düşünülen fuar ve kongre merkezi  

yatırımına talep oluşacağı belirlenmiştir.  

Uygun arazilerin araştırılmasını takiben seçilen iki arazide jeolojik yapıya uygun  taslak 

planlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Planlanan kapasite net 3000 m
2
 kapalı fuar alanı ve 

700 m
2
 kongre merkezi-çok amaçlı salon yatırımıdır. Arazilerden ilk seçenek uygun 

görülmüştür. 

Üç değişik seçenekte finansal analizler yapılmış ve model seçilmiştir. Öngörülen iş modeli 

yatırımın kamu ve sivil toplum kuruluşları ortaklığı ile kurulacak A.Ş. (Yatırımcı A.Ş.) 

tarafından yapılması ve işletme amaçlı olarak özel sektöre uzun süreli kiraya verilmesidir. Bu 

aşamada özel sektör işletmecisi de yatırıma katılacaktır.  

Seçilen Alternatifte yatırım tutarı 7 Milyon Tldir. Yatırımın finansmanında bölgesel kalkınma 

kaynaklı fonlar kullanılacaktır. Kurulacak A.Ş. nin ödenmiş sermayesi 1.125.000 TL Bölgesel 

Kalkınma Ajansının katkısının 6.000.000, işletmeci özel sektör kuruluşunun katkısının 

700.000.TL olması halinde yatırım kredi kullanılmaksızın özkaynaklarla gerçekleştirilecektir.  

Yatırımcı A.Ş.’nin kira süresi olan 15 yıl içinde % 6 oranında belirlenen kira gelirlerinden 

elde edeceği nakit akışının bugünkü değeri 1.328.000 TL’dir. Projenin ekonomik net bugünkü 

değeri  15.050.000 TL, ödenecek vergiler sonucunda oluşacak bütçe katkısının bugünkü 

değeri ise 6.900.000 TL’dir. Yapılan duyarlılık analizinde projenin işletme gelirlerine ve 

özellikle kongre merkezi- çok amaçlı salon- dan elde edilen gelirlere daha duyarlı olduğu 

belirlenmiştir. Gelirlerin % 20 azalması halinde proje sürdürülebilirliğini devam ettirmektedir. 

Gelirlerin % 40 oranında azalması ise belirgin sürdürülebilirlik riskleri oluşturmaktadır. 
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PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI 

Projenin Adı: 

Kırklareli Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi 

Türü: 

Planlanmakta olan yatırım hizmetler sektöründe gerçekleştirilecek komple yeni bir yatırımdır. 

Bileşenleri ve Büyüklüğü: 

Projenin sunulan seçeneklerinde başlıca bileşenler; i) Fuar sergi salonu ve fuaye, ii) Açık fuar 

alanı, iii) Park,  iv) Çok amaçlı salon ve v) Araç otoparkları olup, 4650 m
2
 brüt ve 3700 m

2
 

kullanılabilir inşaat alanı öngörülmüştür. Yatırım maliyetleri seçeneklere ve finansman 

modeline göre değişmektedir. 

Uygulama Süresi: 

Seçeneklere göre değişmekle birlikte yatırımın 24 ay içerisinde tamamlanması 

öngörülmektedir.  

Uygulama Alanı ve Yeri: 

Projenin uygulanacağı yer Kırklareli İli sınırları dâhilindedir. 

Çıktıları: 

Kapsamlı fuar alanı ve kongre merkezidir. 

Ana Girdileri: 

Proje bir hizmetler sektörü yatırımıdır. Buradaki ana girdiler imalat yatırımı girdilerinden 

farklılık arz etmektedir. Fuar ve kongre merkezinin inşaatı için söz konusu girdiler 

detaylandırılmamış ve birim inşaat maliyeti olarak alınmıştır. Bunun haricindeki girdiler fuar 

alanının tefrişini ilgilendiren giderlerdir. Bunlar, ışıklandırma,  standlar ve halılar gibi 

demirbaş yatırımlarıdır. Hizmet sektöründeki diğer bir önemli girdi insan kaynaklarıdır.   

Çalışmamızda tefrişat ve insan kaynakları, işletmeci tarafından karşılanacak olan girdiler 

olarak kabul edilmiş ve söz konusu proje girdileri olarak kabul edilmemiştir. 
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Hedef aldığı kitle ve/veya bölge: 

Hedef aldığı kitle TR 21 bölgesinde bulunan ve Kırklareli başta olmak üzere, Tekirdağ ve 

Edirne’de bulunan nüfus ve işletmelerdir. 

Proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü: 

Proje sahibi kuruluş Kırklareli İl Özel İdaresi’dir. 22.2.2005 tarih ve 5032 sayılı Kanun’a göre 

il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve görev yapan 

ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu 

tüzel kişisidir. 

Yürütücü kuruluş: 

Kırklareli İl Özel İdaresi’dir. 

PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ 

Projenin temel amacı Kırklareli iline ve dolayısıyla TR21 bölgesine kapsamlı bir fuar alanı ile 

kongre merkezi kazandırmaktır. Bu temel amaçtan hedeflenen ilde ve bölgede bulunan 

işletmelerin rekabet gücünün artırılması, bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan 

gelişmesine katkı sağlanmasıdır.  

Kırklareli Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi Projesi; Batı Trakya Bölge Planı’nın başta 

Planlı Altyapının Geliştirilmesi önceliğinde Bölge halkına kaliteli bir yaşam imkânının 

sunulması amacıyla kültürel ve sosyal donatı alanlarının geliştirilmesine yönelik girişimlerin 

desteklenmesi hedefine olmak üzere; Ar-Ge ve inovasyon kültürü ile markalaşmanın 

yaygınlaştırılması, KOBİ’lerin ticaret gücünün artırılması için dış pazarlara açılabilme 

yeteneklerinin geliştirilmesi,  yatırımlar ve yatırım ortamının promosyonu ve turizmin 

geliştirilmesi gibi önceliklerine 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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No Başlık Veri Kaynağı Sayfa No 
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Türkiye'de Düzenlenen İhtisas Fuarları Sayısı - 

Konularına Göre İlk On Sıra 
TOBB 16 
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Seçilmiş Fuar ve Kongre Merkezlerinin 

Özellikleri 
Derleme 18 

2.2.1. 
Türkiye’de Düzenlenen Kongre Sayıları ve 

Avrupa/Dünya Sıralamaları 

Uluslararası Kongre ve 

Konvansiyon Birliği 
23 

2.2.2. 
Tükiye’deki Belli Başlı Kongre Merkezleri ve 

Kapasiteleri 
TÜRSAB 24 

3.1.1. 
Adrese Kayıtlı Nüfus Sistemi’ne göre TR21 

Bölgesi İllerinin Net Göç Hızı (‰) 
TÜİK 31 

3.1.2. İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması 

Araştırması     (SEGE - 

2011) 

33 

3.1.3. 
2011 – 2015 Yılları Arasında TR21 Bölgesi’nde 

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri 
Ekonomi Bakanlığı 42 

3.1.4. Kırklareli’nde Bulunan OSB’ler 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı OSB Bilgi Portalı 

(https://osbbs.sanayi.gov.tr) 

45 

4.2.1. Fuar + Kongre Merkezi Alan Kullanımı (Taslak) - 83 

4.3.1. Fuar + Kongre Merkezi Alan Kullanımı (Taslak) - 86 

5.2.1. İş Programı  - 89 
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6.1.4. Seçenek 1 için Fuar Programı ve Satışlar - 93 

6.1.5. Seçenek 1 için Sabit Personel Giderleri - 93 

6.1.6. Seçenek 2 için Yatırım Tutarı Tablosu - 95 

6.1.7. Seçenek 2 için Yatırımın Finansmanı Tablosu - 96 

6.1.8. Seçenek 2 için Yıllık Etkinlik ve Toplantı 

Programı 

- 
97 

6.1.9. Seçenek 2 için Yıllık Etkinlik Gelirleri Tablosu  - 97 

6.1.10. Seçenek 2 için Kongre Merkezi Geçici İstihdamı - 98 

6.1.11. Seçenek 2 için Toplam İşletme Giderleri  - 99 

6.1.12. Seçenek 2 için Özet Nakit Akış Tablosu  - 100 

6.1.13. Seçenek 3 için Yatırımcı A.Ş. Yatırım Tutarı 

Tablosu 

- 
102 

6.1.14. Seçenek 3 için Yatırımın Finansmanı Tablosu - 102 

6.1.15. Seçenek 3 için İşletme Gelir ve Giderleri - 103 

6.2.1. Yatırımcı A.Ş. Gelir ve Giderleri Tablosu - 105 

6.2.2. Özel Sektör İşletmeci Şirket Yıllık Gelir 

Giderleri ve Kâr Dağıtımı Tablosu 

- 
105 

6.2.3. Özel Sektör İşletmeci Şirket Nakit Akış Tablosu 

ve NBD Hesaplaması 

- 
106 

6.2.4 Yatırımcı A.Ş. Nakit Akış Tablosu - 106 

https://osbbs.sanayi.gov.tr/
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6.2.5. Yatırımın Duyarlılığı Tablosu - 108 

6.2.6. Ekonomik analiz Tablosu - 111 

6.3.1. Yatırımın Devlet Bütçesi Üzerine Etkileri  - 114 

 

GRAFİKLER LİSTESİ 

No Başlık Veri Kaynağı Sayfa No 

2.1.1. En Çok Fuar Düzenlenen İllerde Fuar Sayıları, 2014 TOBB 14 

2.1.2. 
Türkiye Genelinde Fuar Katılımcı Sayıları, 2008 - 

2013 arası 
TOBB 15 

2.1.3. Türkiye’de Düzenlenen Fuar Türleri, 2014 TOBB 16 

2.1.4. Türkiye’de Düzenlenen Fuarların Kapsamı, 2014 TOBB 16 

2.1.5. Seçilmiş İllerin Nüfusları TÜİK 20 

2.1.6. 
Seçilmiş İllerde Odalara Kayıtlı Firma Sayıları İl Sanayi ve Ticaret 

Odaları 
20 

2.1.7. Seçilmiş İllerde Girişim Sayıları TÜİK 20 

2.1.8. 
Seçilmiş İllerde 100 Kişi Başına Düşen Girişim 

Sayısı 
TÜİK 20 

3.1.1. 
TR21 Bölgesi ve İllerinin Nüfus Yoğunlukları, 

2014  
TÜİK 29 

3.1.2. Kırklareli İlçelerinin Nüfus Artışı TÜİK 30 

3.1.3. 
Şehirleşme - TR21 Bölgesi, İl ve İlçe Merkezleri 

Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Oranı, 2014 
TÜİK 31 

3.1.4. TR21 Bölgesi İllerinin Göç Alma Eğilimi (‰) TÜİK 32 

3.1.5. 
TR21 İllerinin Rekabetçilik Düzeyleri - Alt 

Başlıklar 

Türkiye için bir Rekabet 

Endeksi, 2009 (EDAM) 
35 

3.1.6. 
TR21 Bölgesi İllerinin Kişi Başına Tarımsal Ürün 

ve Üretim Değerleri, 2014 
TÜİK 37 

3.1.7. 
TR21 Bölgesi’nde Bulunan Sanayi Tesislerinin 

Yıllara Göre Kapasite Raporu Sayıları 

TOBB 

 
38 

3.1.8. 

Türkiye’de ve TR21 Bölgesi’nde Kapasite Raporu 
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1. GİRİŞ 

Kırklareli’nde sanayi ve ticaretin gelişmesini sağlayacak önemli altyapılardan biri olan fuar ve 

kongre merkezinin eksikliğinden yola çıkan Kırklareli Valiliği, ilde modern kriterlere uygun 

kapsamlı bir fuar ve kongre merkezi kurulması için girişimde bulunmuştur. Bölge planlarında 

yer alan bu girişimin fizibilite etüdü olan bu çalışma, Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 

tamamlanmıştır.  

İlin böyle bir merkez için uygunluğunu, avantaj ve dezavantajlarını, ilde bu merkeze olan 

talebi ve yapılabilirliği belirleyen teknik, finansal ve ekonomik analizleri kapsayan bu 

çalışmanın ana hatları aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

Şekil 1.1. Çalışmanın Yapısı  

  

 

İlk bölümde; fuarcılık, fuarcılık sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, kongreler, 

kongre türleri, kongre turizmi ve kongre turizminde Türkiye’nin yeri ve potansiyeli ele 

alınmıştır. Bölümün sonunda kongre ve fuarların düzenlendikleri yörelere olası sosyo-

ekonomik getirilerinin neler olduğu irdelenmiştir.  

PROJENİN ARKA PLANI 

Ticari Fuarlar 

• Fuarcılık ve 
Fuarcılık 
Sektörünün 
Tarihsel 
Gelişimi 

• Türkiye'de 
Fuarcılık 
Sektörünün 
Gelişimi 

Kongreler 

Ticari Fuarların 
ve Kongrelerin 
Sosyo-ekonomik 
Faydaları 

PROJENİN GEREKÇESİ 

Makro Analiz 

• TR21 Bölgesi ve 
Kırklareli'nin 
Genel, Sosyo-
Ekonomik, 
rekabetçilik ve 
Sektörel 
Değerlendirmesi 

Makro Analiz 

• Nihai 
Faydalanıcı ve 
Hedef Kitle 
Analizleri 

Gelecek 
Senaryosu: 
Bölge'nin 
Büyüme 
Potansiyeli ve 
Talep Tahminine 
Etkisi 

TEKNİK ANALİZ 

Proje Yeri ve 
Uygulama 
Alanları 

Alternatif 
Alanların 
Nitelikleri ve 
Değerlendirilme
si 

Konsept 
Tasarımlar 

MODELLEME VE 
DEĞERLENDİRME 

Proje Yönetimi 
ve Uygulama 
Programı 

Finansal ve 
Ekonomik 
Analizler 
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Projenin gerekçesini ve projeye olan ihtiyacı ortaya koyan temel bileşenler, makro ve mikro 

analizler olarak ikinci bölümde incelenmiştir.  

Makro Analiz Bölümünde, TR21 Bölgesi’nin ve Kırklareli’nin  coğrafi yapısı ve iklimi, nüfus 

ve demografisi ile ilin idari yapısı özetlenmiş olup, talep analizine temel teşkil edecek 

makroekonomik göstergeler ele alınmıştır. Bu kapsamda; bölgenin ve ilin sosyo-ekonomik 

durumu, rekabetçilik yapısı incelenmiş, ayrıca  sektörel görünümü; tarım, sanayi, hizmetler, 

ticaret ve dış ticaret, turizm, kültür başlıkları altında ele alınmıştır. 

Mikro Analiz Bölümünde, ilde kurulacak bir fuar ve kongre merkezine olan potansiyel ihtiyaç 

ve talebi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen iki aşamalı saha araştırması incelenmiştir. 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. 

Yapılacak yatırım için öngörülen alternatifler değerlendirilmiş ve taslak vaziyet planları ile 

uygunluk belirlenmiştir. Alanın seçiminde kentin büyüme potansiyeli ve yönü, arazinin 

büyüklüğü konumu, jeolojik ve mülkiyet yapısı dikkate alınmıştır. 

Yatırım maliyetlerinde ilan edilen birim m2 inşaat maliyetleri esas alınmakla birlikte yapının 

özelliklerine göre değişikliler öngörülmüştür. Genellikle tesisat ve mekanik harcama 

kalemlerini oluşturan satın almalar için inşaat tutarının % 15 i genel giderler için ise % 5’i 

oranında harcama öngörülmüştür. 

Projenin finansal ve ekonomik değerlendirilmesinde gelir gider hesapları yanında elde edilen 

net nakit akışının bugünkü değeri ve projenin ekonomik net bugünkü değeri hesaplanmıştır. 

Finasal anlizlerde kullanılan katsayı % 6 ekonomik değerlendirmelerde ise % 12 dir. Ayrıca 

projenin uygulanması halinde ödeyeceği vergilerle bütçeye katkısı, ücretler üzerinden ödenen 

gelir vergileri, yaratılan katma değerden ödenen KDV ve ödenecek kurumlar vergilerinin 

toplamı olarak belirlenmiştir.  

Duyarlılık proje nakit akışını oluşturan yatırım tutarında ve gelirlerinde +/- % 5 oranında 

değişiklikler yapılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre değişikliklerdene en fazla 

etkilenen girdiler risk faktörü olarak değerlendirilmiştir.  
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2. PROJENİN ARKA PLANI 

Bu bölümde; fuarcılık, fuarcılık sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, kongreler, 

kongre türleri, kongre turizmi ve kongre turizminde Türkiye’nin yeri ve potansiyeli ele 

alınmıştır. Bölümün sonunda kongre ve fuarların düzenlendikleri yörelere olası sosyo-

ekonomik getirilerinin neler olduğu irdelenmiştir.  

2.1. TİCARİ FUARLAR 

2.1.1. Fuarcılık ve Fuarcılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi 

Ticari fuarlar, en basit tanımı ile belirli bir süre boyunca alıcı ile satıcıyı bir araya getiren 

alanlardır. Fuar, ticaretle ilgili ürün veya hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve 

yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe 

yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için, belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli 

aralıklarla ve genellikle aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. 

Fuarcılığın tarihi Orta Çağ’a kadar uzanmaktadır. Orta Çağ’da tacirlerin mallarını satmak 

veya takas etmek amacıyla toplandıkları meydanlar bilinmektedir. İnsanlar zaman içerisinde 

kentleştikçe ve endüstri devrimi sonrasında endüstriler geliştikçe fuarcılık sektörü gelişmiş ve 

bugünkü yapısına kavuşmuştur.  

İlk zamanlarda üreticilerin mallarını topluca alıcıların bulunduğu yerlere getirerek pazarlama 

amacı güdülürken endüstri devriminden sonra işin felsefesi değişmiş ve bugünkü modern 

pazarlama düşüncesinde fuarlar şekillenmeye başlamıştır. Endüstri devriminden sonra fuara 

katılım amacı iki nedenden kaynaklanmaktaydı. Birinci neden; endüstri devrimiyle birlikte 

mal üretiminin artması ve bu malların pazarlanabilmesi için farklı yollar aranmasıydı.  

Böylece üretilen bu malların pazarlanabilmesi için tüketici pazarının büyütülmesi gündeme 

gelmiştir.  İkinci neden ise üreticilerin, alıcılarının ayağına büyük miktarlarda mal göndermek 

ve beğenilmediğinde elde kalanı geri götürmek ya da yok pahasına satmak yerine, fuarlarda 

az sayıda ürün sergileyerek, sipariş toplama yöntemini seçmeleri olmuştur. 

Daha sonraları telgrafın ve telefonun bulunması, demiryollarının inşası gibi gelişmeler alıcı 

ile satıcı arasındaki mesafeyi kısaltarak dünyada ticaretin küreselleşmesine yol açmış ve iş 

yapma kültürünü de değiştirmiştir. Sonucunda uluslararası ticareti destekleyen özel ticaret 

alanları doğmuştur.  Ancak Birinci Dünya Savaşı ile birlikte küreselleşme süreci, dolayısıyla 

ticari fuarlar sekteye uğramıştır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle birlikte, 1925 yılından sonra fuarcılık yeni bir hamle 

içerisine girmiştir. Başlıca fuar organizatörlerini bir araya getiren UFI (Union des Foires 

Internationales) dünyada sistemli bir şekilde fuarların düzenlenmesine olanak tanımıştır. 
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Piyasa ekonomisine sonradan dâhil olan Doğu Avrupa, eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve Çin 

bile büyük fuar organizasyonları düzenlemeye başlamışlardır.  

Ticaret fuarlarının ekonomiyi canlandırıcı etkileri vardır. Bir yandan piyasa şartlarındaki 

kötülemenin, ekonomik durgunluk ve siyasi kararların ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine 

çare olurlarken, öte yandan ekonomik kalkınmayı hızlandırıcı bir katkı sağlamaktadırlar. Bu 

katkıyı gözleyen çevreler, 1960 yıllarından itibaren dernekler ve federasyonlar oluşturmak 

yoluyla geliştirilen sektörel işbirlikleriyle ticaret fuarları oluşturmak şeklinde pazarlama 

stratejilerine ağırlık vermeye başlamışlardır. Ticari işletmeler fuara katılmayı pazarlama ve 

iletişim stratejilerinin önemli bir unsuru haline getirmişlerdir. İletişim çağında, birçok uzaktan 

iletişim aracı bulunsa dahi fuarlar firmaların alıcılarıyla iletişime girdiği en etkili alan olarak 

tanımlanmaktadır.  

İletişim araçlarının gelişmesi, internetin dünyada en önemli iletişim aracı haline gelmesi, 

ticari fuarların önemini ve gerekliliğini engellememektedir. Gelecekte de fuarların yerini 

almayacağı öngörülmektedir. Aksine, yeni iletişim ve medya araçları, fuar organizatörlerinin 

daha verimli ve görsel zenginlikleri olan fuarlar düzenlemesine yardımcı olmaktadır. 

2.1.2. Türkiye’de Fuarcılık Sektörünün Gelişimi 

Ülkemizde de fuarların gelişim süreci dünyadaki gelişime paralel bir yapı sürdürmüştür. Eski 

çağlardan beri gelen panayır geleneği, cumhuriyetin kuruluşundan sonra yapılan İzmir İktisat 

Kongresini takiben daha planlı hale gelmiş ve 20 Ağustos 1936 yılında açılan İzmir 

Enternasyonel Fuarı ile uluslararası kimliğe bürünmüştür. İzmir Enternasyonel Fuarı 1946 

yılında Uluslararası Fuarlar Birliği’ne (UFI) üye olmuştur. 

1960’lı yıllardan sonra fuarlar ve fuara katılım sayılarında önemli artışlar olmuş, Ankara, 

İstanbul ve İzmir haricinde de Anadolu’nun çeşitli illerinde önemli fuarlar kurulmuş ve 

1970’li yılların ortasına kadar Samsun, Bursa, Balıkesir, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Tatvan, 

Konya, Kocaeli ve Gaziantep illerine yayılmıştır. 

2004 yılından itibaren Türkiye’de fuarcılık piyasasını düzenleyici kurum Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) olarak ihdas edilmiştir. Fuar organizatörlerinin yetkilendirilmesi, 

ülke çapında yıllık Fuar Takvimi’nin hazırlanması, takip edilmesi, raporlanması ve yurt 

dışında düzenlenen fuarların takibi ve duyurulması gibi işlerden TOBB sorumlu kılınmıştır. 

2014 yılında Türkiye’de 25 ilde düzenlenen fuar sayısı 411 olup, bunların 118’i uluslararası 

fuarlardır. 2014 yılında en yüksek fuar sayısının gerçekleştiği iller Grafik 2.1.1’de yer 

almaktadır. En fazla fuar organizasyonu İstanbul’da yapılmıştır. İstanbul’da düzenlenen 241 

fuardan 84’ü uluslararasıdır.  
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Grafik 2.1.1. En Çok Fuar Düzenlenen İllerde Fuar Sayıları, 2014 

 

Grafik 2.1.1’de yer alan iller dışında; 2014 yılı içerisinde Mersin ve Van’da 7’şer, Malatya ve 

Muğla’da 6’şar, Kırklareli ve Şanlıurfa’da 3’er, Tekirdağ, Manisa ve Isparta’da 2’şer ve 

Afyon, Balıkesir, Denizli, Burdur, Edirne, Eskişehir ve Tokat’ta ise 1’er fuar düzenlenmiştir.  

Fuar düzenlenme sayıları 2008-2013 yılları arasında 367 ila 431 arasında dalgalanarak 

seyrederken, fuarlara katılımcı sayısı yıllar itibarıyla yükselen bir eğilim izlemiştir. 
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Grafik 2.1.2. Türkiye Genelinde Fuar Katılımcı Sayıları, 2008 - 2013 arası 

 

2008 yılında 56 binin üzerinde gerçekleşen fuara katılımcı sayısı, diğer yıllarda sırasıyla; 49 

bin, 53 bin 56 bin 63 binin üzerinde gerçekleşmiş ve nihayet 2013 yılında 60 binin üzerinde 

olmuştur. Yabancı katılımcı oranı ise %9’lardan başlayıp, 2012 yılındaki yüksek oran
1
 hariç 

%15’lere kadar yükselmiştir.  

Birçok organizasyon türü ticari fuar olarak nitelendirilebilmektedir. Ticari fuarlar, 

organizasyonun amacı, kapsamı, ziyaretçisi, süresi, tekrarı, büyüklüğü ve pazar genişliği 

değişse bile tek bir amaca hizmet etmektedir. Bu amaç; ticareti kolaylaştırmak ve 

yaygınlaştırmaktır. 

Fuarlar çok çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunların tamamı ele alındığında, aşağıdaki 

sınıflandırmaya erişmek mümkündür: 

 Uluslararası, bölgesel, ulusal veya yerel olarak düzenlenen fuarlar  

 Genel ürün veya ihtisas fuarları 

 Sadece ticari hedefe yönelik veya halka açık fuarlar 

                                                           
1
 2012 yılında düzenlenen Gıda, Gıda İşleme, İçecek, Teknolojileri ve Endüstrileri fuarına 18.000’in üzerinde 

doğrudan yabancı katılımcı olduğu bildirilmiştir. Bu sayı, genelde 100’ler düzeyinde yabancı katılımcı ağırlayan 

gıda fuarları için çok yüksektir. 
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 Özel fuarlar ya da sürekli olanlar 

 EXPO organizasyonları 

Ülkemizde düzenlenen fuarlara göz attığımızda pek azı genel fuar türündedir. Düzenlenen 

fuarların birçoğu özel bir sektör ve alanda düzenlenmiş ihtisas fuarlarıdır. Bunun yanı sıra 

düzenlenen çok sayıda fuar ulusal kapsamdadır.  

Grafik 2.1.3. Türkiye’de Düzenlenen Fuar 

Türleri, 2014  

Grafik 2.1.4. Türkiye’de Düzenlenen 

Fuarların Kapsamı, 2014 

  

Son 5 yıl içinde Türkiye’de düzenlenen fuarlara konularına göre göz atıldığında, ilk on sırayı 

alan sektörler Tablo 2.1.1’de verilmektedir. 

Tablo 2.1.1. Türkiye'de Düzenlenen İhtisas Fuarları Sayısı- Konularına Göre İlk On Sıra  

Fuar Konuları 2010 2011 2012 2013 2014 

Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri 34 42 42 49 40 

İnşaat Malzemeleri, Isıtma, Soğutma, 

Havalandırma, Doğalgaz Ve Sistemleri , Banyo, 

Mutfak, Seramik, Nalburiye, Hırdavat, Tesisat 

39 44 32 35 34 

Eğitim, Eğitim Ekipmanları ve Teknolojileri 33 37 33 34 30 

Gıda, Gıda İşleme, İçecek, Teknoloji ve 

Endüstrileri 
20 26 18 19 25 

Metal İşleme, Kesme, Kaynak, Akışkan, Döküm, 

Kalıp, Yan Sanayiler 
13 17 17 14 18 

Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon 9 11 12 11 13 

Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet,  Aksesuar, 

Otomotiv Yan Sanayii, Garaj Ekipmanları, 
16 12 12 13 13 
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Akaryakıt  İstasyonları 

Kitap, Süreli Yayın 10 9 12 11 11 

Mobilya, Mobilya Yan Sanayii 12 16 14 11 9 

Deri Teknolojileri,  Deri Ürünleri,  Deri 

Konfeksiyon,  Ayakkabı 
9 11 11 11 10 

Ara Toplam (İlk On Konu) 195 225 203 208 203 

Diğer Konular 173 200 206 199 208 

Toplam 368 425 409 407 411 

Tablo 2.1.1’den de görüldüğü gibi, en fazla sayıda fuar “Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve 

Teknolojileri” alanında kurulmaktadır. Ardından, İnşaat Malzemeleri, Eğitim ve Eğitim 

Ekipmanları, Gıda gibi konular gelmektedir. En fazla katılımcı sayısı bu fuarlarda elde 

edilmektedir. Örneğin; son beş yılda Tarım fuarlarına katılanların toplam sayısı 23.726, İnşaat 

Malzemeleri fuarlarına toplam katılımcı sayısı 20.213, Metal İşleme konularındaki fuarlara 

toplam katılımcı sayısı ise 10.935’tir. Gıda, Eğitim, Tıbbi Cihazlar ve Deri alanındaki fuarlara 

katılım sayısı ise sırasıyla; 10.806, 8.939, 6.203 ve 8.529 olmuştur.  

Ticari fuarların başarısı yerel piyasanın gücüne ve fuar organizatörlerinin bu gücü iyi 

kavrayarak üst kalitede bir hizmet sunmalarına bağlıdır. Fuar organizatörünün talebin 

eğilimini iyi takip edebilmesi ve yenilikçi çözümler sunarak fuar organizasyonunun sürekli 

olarak çekiciliğini devam ettirmesi yoluyla organizasyonun sürdürülebilirliğini sağlar. 

Sürdürülebilir fuarların organizasyonu fuar merkezlerinin verimli çalışması için bir ön 

koşuldur. 

Bir yörenin dış ticaret ve iç talep potansiyeli, yörede alıcıların ilgisini çeken güçlü bir sanayi 

arzının olması ve fuar organizatörlerinin profesyonel pazarlama başarısı fuarların başarısını 

etkileyen temel faktörlerdir. Bundan başka göz önünde bulundurulması gerekenler ise 

aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (International Trade Centre, 2012) : 

 Fuarın pazardaki ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi, 

 Katılımcıların cezbedilebilmesi için güçlü yerel endüstrilere yönelik düzenlenmesi, 

 Organizasyon girişimlerinin uzun vadede sürdürülebilmesinin sponsorların destek 

isteğini artırmasına yol açacağının bilinmesi, 

 Uygun ve güvenilir altyapı ve tesislerin varlığı ve ev sahibi bölgenin güvenli ve çekici 

bir ortam sunması, 

 Fuarın katılımcılarına sunduğu fırsatlar ve katılımcıların beklentileri doğrultusunda 

katılım maliyetlerinin belirlenmesi,  

 Başarılı ve profesyonel bir organizasyonun fuarın adının duyulmasına neden 

olduğunun bilinmesidir. 
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Yukarıdaki faktörler göz önüne alındığında Kırklareli’nin sunmakta olduğu bazı avantajlar ön 

plana çıkmaktadır. Kırklareli’nde tarım sektörü oldukça gelişmiştir. Hatta öyle ki uzun 

zamandan beri Lüleburgaz civarında yılda iki kez tarım fuarı düzenlenmektedir. Ancak bu 

fuarlar semt pazarı niteliğinde bir alanda yapılmaktadır. Bu fuarların cazibesini artıran ve 

sürekli kılan yeteri sayıda ve profesyonel organizatörler Kırklareli’ne oldukça yakın 

İstanbul’da çoğunlukta olması yanı sıra, bölgede de bulunmaktadır.  

Kırklareli ve Tekirdağ, Edirne illerinde tarım (makinaları) sektörü yanı sıra başka 

yoğunlaşmış sektörler de bulunmaktadır. Bunlardan fuar organizasyonuna temel oluşturacak 

başlıcaları, gıda imalat sanayi-özellikle süt ve süt ürünleri, üzüm ürünleri, işlenmiş hububat 

ürünleri- ve tekstil sektörleridir. Bunların yanı sıra; inşaat malzemeleri (ısıtma, soğutma, 

havalandırma, doğal gaz sistemleri, banyo, mutfak, seramik, nalburiye, hırdavat, tesisat), 

Elektrik-Elektronik-Aydınlatma-Otomasyon, Hediyelik Eşya, Kitap ve Autoshow gibi yöre 

halkının ziyaret edeceği, halka açık fuar türleri de yörede kurulmaya değer fuar konularından 

sayılabilir. 

Fuar alanlarının yokluğu Anadolu kentlerinde fuarcılık sektörünün gelişmesinin önünde bir 

engeldir. Son yıllarda Anadolu’da açılan fuarlara bir göz atıldığında; Adana, Konya, Van, 

Diyarbakır, Samsun gibi illerde hızla fuar ve kongre merkezleri yapıldığını görüyoruz. Fuar 

ve kongre düzenlenmesine elverişli ölçek ve planda merkezlerin açıldığı illerde ise bu tür 

organizasyonların başarılı bir şekilde artışına tanık oluyoruz. 

Çeşitli illerde kurulan fuar ve kongre merkezlerinin elde edilen detaylı özellikleri Tablo 

2.1.2’de yer almaktadır. 

Tablo 2.1.2. Seçilmiş Fuar ve Kongre Merkezlerinin Özellikleri 

Fuar Özellikleri Birim 
İl 

Adana Bursa Diyarbakır Konya Samsun Van 

Toplam Alan m
2
 16.000 38.500 67.000 86.000 50.000 18.000 

Sergi ve Fuaye 

Alanı 
m

2
   10.000

 
66.000   

Sergi Alanı m
2
  28.000   8.080 7.500 

Açık Sergi Alanı m
2
    20.000   

Fuaye Alanı m
2
  6.000   3.800  

Otopark 
Araç/ 

m
2
 

2000 

araç 
 2000 araç 

6000 

araç 
  

Kapalı Otopark 
Araç/ 

m
2
 

     2.500 m
2
 

Açık Otopark 
Araç/ 

m
2
 

     8.500 m
2
 

Konferans ve 

Toplantı Salonu 

Kişi/ 

m
2
 

150 kişi 1500 m
2
 1000 kişi 800 kişi 770m2 

5.500 m
2
 

İdari Birim m
2
 2.500 3.000 650  3.500 

Kafeterya/Restoran Kişi 500 kişi   600 kişi   
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Merkeze 

Uzaklık/Kent 

Yakını 

km 8 4,7 9 1,5 3 13 

Ticari fuar alanlarının yatırımı ve işletmesi özel ya da kamu sektörüne ait olabilir veya her iki 

kesimin ortaklığı ile hayata geçirilmiş olabilir.  Girişimci kim olursa olsun bu işin yürütülmesi 

için tüm kesimlerin ortak çabası gereklidir. Bunun nedeni fuarcılığın oldukça kapsamlı bir iş 

olması, yörenin tanıtımıyla ve sunulan potansiyeliyle doğrudan ilişkili olması, bir marka 

haline getirilmesinin ve sürekliliğinin sağlanması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulmasıdır. 

Uzun dönemde yöreye getireceği ölçülebilir (nicel)  ve ölçülemeyen (nitel) sosyo ekonomik 

faydalarının yüksek olması ise fuar yatırımının sosyal bir yatırım olarak kabul edilmesini 

gerektirir. Bu nedenlerle özel ve kamu kesiminin aktif işbirliğinin kesinlikle oluşturulması ve 

tarafların her türlü olumlu katkısının garanti edilmesi gerekir. 

Sanayi ve ekonomik gelişmişliği üst düzeylerde olmayan yörelerde bu tür girişimlerin kamu 

tarafından yapılması tavsiye edilir. Şayet kamu girişimci olarak yer almak niyetinde değilse, 

projenin başlamasına ön ayak olmalı ve projeyi yörenin ekonomik, sektörel ve sosyal gelişme 

hedefleriyle uyumlaştırmalıdır. İşletme aşamasında ise uygulamayı kısmi olarak ya da 

tamamen özel sektöre devredebilir. Her türlü halde desteğini devam ettirmelidir. 
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Kırklareli’nde Kurulacak Fuar ve Kongre Merkezi’nin Diğer İllerde Bulunanlar ile Karşılaştırmalı 

Analizi 

Son yıllarda Anadolu kentlerinden Samsun, Van ve Diyarbakır’da fuar ve kongre merkezleri  

kurulmuştur.  Bu illerden Samsun’da kurulan merkezin sergi alanı ve fuaye alanı 12.000 metrekare, 

Van’da kurulan merkezin sergi alanı 12.000 metrekare ve Diyarbakır’da kurulan merkezin  sergi ve 

fuaye alanı 10.000 metrekare civarlarındadır. Fuar ve kongre merkezlerinin üzerinde kurulduğu 

toplam alanlar ise; Diyarbakır 67.000 metrekare, Samsun 50.000 ve Van 18.000 metrekaredir.  

Bu illerin fuar ve kongreler için potansiyel oluşturacağı düşünülen  4 temel makro-ekonomik veri ele 

alınmıştır, bunlar; nüfus, girişim sayıları, ticaret ve sanayi odaları üye sayıları ve ihracat verileridir.  

Grafik 2.1.5. Seçilmiş İllerin Nüfusları 
Grafik 2.1.6. Seçilmiş İllerde Odalara Kayıtlı 

Firma Sayıları 

  

 

Grafik 2.1.7. Seçilmiş İllerde Girişim Sayıları 
Grafik 2.1.8. Seçilmiş İllerde 100 Kişi Başına 

Düşen Girişim Sayısı 
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2.2. 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. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde parlamentonun bir bölümüne “kongre” denilmesi dolayısıyla, uluslararası 

literatürde kongreler için “convention” ifadesi kullanılmaktadır (Aymankuy, 2003). Kongre 

terimi sık sık konferans, forum, sempozyum, şûra ve panel gibi terimlerle eş anlamlı 

kullanılmakta ve “Kongre Turizmi” bu türlerin hemen hepsini kapsamaktadır.  

Bu faaliyetlerin belirli yerlerde organizasyonu, katılımcıların konaklama, yeme-içme ve 

bunun gibi ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle turizm hizmetleriyle ortak algılanmaktadır. 

Dolayısıyla kongrelerle ilgili bilgiler kongre turizmi araştırmalarında yer almaktadır. 

Kongreler, Siyasi veya Siyasi Olmayan Kongreler olarak iki ayrı türde sınıflandırılabilirler: 

Nüfus göstergeleri incelendiğinde, her üç ilin 2014 yılı nüfusunun bir milyonun üzerinde olduğunu, 

buna karşılık Kırklareli nüfusunun 343 bin kişi ile üçte birine yakın olduğunu gözlemlemekteyiz.  

2013 yılı illerdeki  girişim sayılarına bakıldığında; Samsun’un 52.604 girişim ile birinci sırada olduğu, 

Diyarbakır’ın 40.555 girişim ile ikinci sırada olduğu, Van’ın 28.660 girişim ile üçüncü sırada geldiği 

görülmektedir. Kırklareli’ndeki girişim sayısı 17.909 ile her üç ilden de düşüktür. 

Fuar ve kongreleri etkileyebilecek diğer bir potansiyel veri olarak illerde bulunan ticaret ve sanayi 

odalarının faal üye sayılarına bakıldığında Kırklareli
1
 ve Lüleburgaz

1
 Sanayi ve Ticaret Odaları’nın 

faal üye sayıları toplamının 3.241, buna karşılık Van’ın
1
 4.515, Samsun’un

1
 5.891 ve Diyarbakır’ın

1
 

7.373 olduğu görülmektedir. Ancak Kırklareli kişi başına düşen girişimci sayısıyla her üç ilden de iyi 

durumdadır..  

Aynı şekilde söz konusu illerin 2013 ihracat potansiyeli ele alındığında, uluslararası etkinlikler 

açısından Diyarbakır’a yakın ve Samsun’dan biraz aşağıda ama Van’dan çok daha yüksek bir 

potansiyel göstermektedir.  

Yukarıda ele alınan karşılaştırmalı değerlerden özetle; Kırklareli’nde 10.000 metrekare kapalı alan 

gibi geniş bir ölçeğe sahip fuar ve kongre merkezine ihtiyaç olmadığı sonucuna ulaşılabilir. İlin 

uluslararası arenada kendini duyurabileceği, uluslararasılaşmada bölgedeki girişimlere destek 

sağlayabilecek nitelikte uluslararası etkinlik ve fuarların düzenlenebileceği asgari 3.000 metrekare 

kapalı alana sahip bir fuar ve kongre merkezinin ilin ihtiyacını karşılayabileceği düşünülmektedir. 

Yine de uzun dönemde genişleme olanağına haiz büyüklükte bir arazi üzerine kurulması ve bu alanda 

asgari 5.000 metrekare düzenlenmiş açık alanının bulunması tavsiye edilmektedir.  
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1. Siyasi Kongreler 

a. Milletlerarası Kongreler: Milletlerarası düzenlenen kongrelerde (konferans) 

belirli konularda önemli müzakereler yürütülür. Bazen sonucunda bağlayıcı 

anlaşmalar imzalanır. Örneğin, Berlin Konferensı (Kongresi) 1878 yılında 

İtilaf Devletleri arasında Balkan Ülkeleri’nin bölünmesiyle ilgili yapılan 

konferans olup, sonucunda Berlin Anlaşması imzalanmıştır. Bazı kongreler 

üye devletler arasındaki diyaloğu sürekli tutmak için ihdas edilmiş kurumlar 

gibi çalışırlar. Örneğin; Congress of Council of Europe. 

b. Milli Kongreler: Ulusal müzakerelerin yapıldığı, kararlar ve tavsiyelerin 

alındığı geniş katılımlı toplantılardır. Örneğin; İzmir İktisat Kongresi 

c. Siyasi Parti ve Kurumların Kongreleri: Siyasi partilerin yönetim organlarını 

seçmek için sıklıkla yapmış oldukları toplantılardır. Genelde bir gün sürerler. 

  

2. Siyasi Olmayan Kongreler 

a. Bilimsel Kongreler: Genelde Akademik Konferanslar da denilmektedir. Belli 

bir bilim alanında, o alanda çalışanların katıldığı ve bilimsel araştırma, buluş 

ve tekniklerin sunularak fikir alış verişinde bulunulduğu ve genelde birkaç gün 

süren toplantılardır. Medikal / tıp kongreleri bilimsel kongrelerin çoğunluğunu 

oluşturmaktadır. 

b. İş, Sanat, Tarih veya Spor gibi Dallarda Düzenlenen Kongreler: Akademik ve 

bilimsel konuların haricinde iş, sanat, tarih ve spor alanlarında da kongreler 

düzenlenmektedir. Ülkemizde de bu konularda kongreler düzenlenmektedir. 

Bunların bazıları Anadolu’daki kentlerimizde düzenlenmektedir. Örneğin; 

21’nci Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi (14-15 Mayıs 2015), 3’ncü 

Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi (Şanlıurfa), 5’nci Uluslararası 

Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Çorum), 1’nci Uluslararası Kafkasya-Orta 

Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi (Kars), Uluslararası Müzik ve Dans 

Kongresi (Diyarbakır) 

c. Dernek/Birlik/Federasyon/Konfederasyon Kongreleri: İşçi Sendikaları, iş 

örgütleri, tarım örgütleri gibi dernek, birlik, federasyon veya 

konfederasyonların düzenlediği konferans ve kongrelerdir. 

Ülkemiz, kongre turizmi açısından son yıllarda oldukça potansiyel kazanmış ve uluslararası 

bir merkez haline gelmiştir. Bunda kongre düzenlemeye elverişli büyük çaplı merkezlerin inşa 

edilmiş olması ve bu merkezleri destekleyen konaklama tesisleri ve turizm altyapısının 

bulunması önemli rol oynamıştır. İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, 

Kuşadası'nda bulunun kongre merkezleri son yıllarda onlarca uluslararası kongreye ev 

sahipliği yapar duruma gelmiştir. 10 yıl önce Türkiye’de 500 ve üstü kişiyi bir araya getiren 

uluslararası ölçekte 80 kongre yapılırken, 2012’de bu rakam 179’a, 2013 yılında ise 196’ya 

ulaşmıştır. Böylece, son 10 yıllık dönemde büyük kongre sayısında %254 oranında bir artış 

yaşanmıştır (TÜRSAB, 2013). 

2013 yılında Türkiye'ye kongre, seminer ve fuarlara katılım amacıyla gelen ziyaretçilerin 

toplam sayısı 2,4 milyon olarak gerçekleştiği ve kongre turizmi gelirlerinin 2,5 milyar ABD 
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Dolarını aştığı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından beyan edilmiştir. Bu 

değerler, Türkiye’yi dünyada 21'inci sıraya yükseltmiş ve ülkemizde en fazla kongrenin 

düzenlendiği il olan İstanbul’u da 8'inci sıraya taşımıştır. 

Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) verilerine göre,  2004-2013 yılları 

arasındaki 10 yıllık dönemde Türkiye’de düzenlenen kongre sayısı, 2004 yılında 80’den 

%176’lık bir artışla 2013 yılında 221’e yükselmiştir. Bu sayıda kongre düzenlenmesiyle 

Türkiye dünya sıralamasında 31’nci sıradan 16’ncı sıraya; Avrupa’da 18’nci sıradan 10’uncu 

sıraya yükselmiştir.  

İstanbul ise; Paris (204), Madrid (186), Viyana (182), Barselona (179), Berlin (178), Singapur 

(175) ve Londra (166)’dan sonra, 146 kongre ile 8’inci sırada yer almaktadır. Aynı listeye 

Türkiye’den;  Antalya 23 kongreyle dünyada 104’üncü,  İzmir 22 kongreyle 108’nci ve 

Ankara 12 kongreyle 193’üncü sırada girmiştir. 

Tablo 2.2.1. Türkiye’de Düzenlenen Kongre Sayıları ve Avrupa/Dünya Sıralamaları 

Yıl 

Türkiye'de 

Düzenlenen 

Kongre 

Sayısı 

Dünya 

Sıralaması 

Avrupa 

Sıralaması 

2004 80 31 18 

2005 93 27 16 

2006 98 28 17 

2007 105 25 16 

2008 98 28 18 

2009 118 25 16 

2010 160 20 12 

2011 159 23 13 

2012 179 21 12 

2013 221 16 10 

                                    

Kongre turist sayısı açısından 2005 ve 2009 yılları, Türkiye’nin 134.305 ve 147.805 kişiyle en 

fazla sayıda ziyaret aldığı yıllar olmuştur. 2013 yılı ziyaretçi sayısı henüz kesinleşmemiş 

olmakla birlikte 115.000’in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.  

Ülkemiz kongre merkezlerinin kurulması açısından da yeni bir atılım içerisindedir. 

Türkiye’de bulunan belli başlı Kongre Merkezlerinin listesi ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
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Tablo 2.2.2. Türkiye’deki Belli Başlı Kongre Merkezleri ve Kapasiteleri 

Mekan İl 
Kapasite 

(Kişi) 

İstanbul Kongre Merkezi İstanbul 3.700 

Haliç Kongre Merkezi İstanbul 3.000 

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı İstanbul 5.000 

Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul 1.821 

Feshane Kongre Merkezi İstanbul 3.420 

WOW Hotels & Convention Center İstanbul 6.500 

Hilton Bomonti İstanbul 2.900 

Hilton Oteli İstanbul 3.450 

Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi İstanbul 3.513 

İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür 

Merkezi 

Ankara 726 

Divan Talya Kongre ve Konferans Merkezi Antalya 2.500 

Efes Kongre Merkezi Kuşadası 12.000 

Sheraton Çeşme Otel Kongre Merkezi İzmir 1.600 

En fazla sayıda kongre merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Son dönemde kongre turizminde 

atağa geçen beldelerin başında ise Kuşadası gelmektedir. 2003 yılında Kongre Merkezi 

yatırımı ve işletmeciliğini yapmak üzere kurulan Komer A.Ş., 2005 yılında Kuşadası'ndaki 

Efes Kongre Merkezi'nin temelini atmış ve  30 Ekim 2013'te açılan ve Türkiye’nin en büyük 

kapasiteli Kongre Merkezi toplamda 200 milyon TL’ye mal olmuştur. Açılışından kısa süre 

içerisinde Kongre Merkezi, çok sayıda kongre ve toplantıya ev sahipliği yapmıştır. 

Görülmektedir ki alt yapısı hazır olan kentlerde büyük ölçekli etkinliklerin düzenlenebildiği 

merkezlerin açılmasından hemen sonra, bu üstyapılar kentin hızlı bir şekilde fuar ve kongreler 

açısından cazibe merkezi haline gelmesine olanak sağlamaktadırlar. 

TURSAB araştırmasına göre, kıyı turizminde kişi başı harcama 600-700 dolar iken, kongre 

turizminde 2 bin-2 bin 500 dolar seviyesinde gerçekleşmektedir. Bunun nedeni, kongre 

organizasyonlarının simultane tercüme, özel programlar, davetiye hazırlama ve dağıtımı, 

karşılama ve karayolu transferleri, otel rezervasyonları, medya ve delegelerin bir araya 

getirilmesi, kongre binası ve merkezinin organize edilmesi, refakatçi ve eşler için özel tur 

paketlerinin hazırlanması gibi detaylı ve profesyonel çok çeşitli hizmetleri kapsaması 

nedeniyle kongrelere gelen ziyaretçilerin geldikleri bölgede çok daha fazla harcama 

yapmalarından kaynaklanmaktadır. 

Kongre organizasyonlarının öne çıkan bazı özellikleri bulunmaktadır; 
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1. Kongreler yılın belli dönemlerinde yoğunluk göstermekte ve özellikle sezon dışı 

dönemlerde yapıldıkları için otellerin doluluk oranlarını olumlu yönde 

etkilemektedirler. 

2. Kongre organizasyonlarında teknik donanım ve diğer unsurlar açısından güçlü bir 

altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle konusunda ihtisaslaşmış organizatörler 

tarafından yürütülmelidir. 

3. Kongrelerin yapılabilmesi için gerekli olan toplantı binaları ve kongre merkezleri gibi 

sabit yatırımlar yüksek maliyetli olup, genellikle devlet veya yerel idarelerin desteği 

gerekmektedir. 

4. Kongrelerin başarısı ulaşım, altyapı, konaklama, kongre salonu ve imkânları, personel, 

güvenlik, yan hizmetler, çevre ve kültürel zenginlikler konularında yörenin belirli bir 

kalite ve kapasiteye sahip olmasını gerekir. 

2.3. TİCARİ FUARLARIN VE KONGRELERİN SOSYO-EKONOMİK 

FAYDALARI 

Gerek yerel ve ulusal, gerekse uluslararası ticari fuar ve kongrelerin toplumsal, kültürel ve 

sosyo-ekonomik açıdan yüksek faydaları vardır. Fuar ve kongrelerin hazırlık aşamasında ve 

düzenlendiği esnada yörede birçok iş kolundan girdi temin edilir. Hazırlık aşamasında; yapım, 

dekorasyon, ulaşım, teknik hizmet alımları; düzenlendiği esnada konaklama, yiyecek-içecek, 

iletişim gibi ve paralelinde yürüyen turistik faaliyetlerle ilgili hediyelik eşya, halıcılık, 

dericilik, ulaşım gibi hizmet alımları ihtiyacı doğar. Tüm bu hizmetlerin karşılanması, yöresel 

olarak gerçekleştirileceğinden ve birçok iş kolunu ilgilendirdiğinden, yöre ekonomisini 

topyekûn pozitif yönde etkiler. 

Kongre ve fuarların yerel ekonomiye etkisi, etkinlikler gerçekleştikten sonra tam olarak 

hesaplanabilmektedir. Yine de olası getirileri birkaç grupta sınıflandırmak mümkün 

olmaktadır (Güllü, 2009); 

 Fuar ve kongre hazırlıkları için organizatör firmanın harcamaları 

 Gelen ziyaretçilerin harcamaları 

 Dernek, birlik ya da kuruluşların harcamaları 

 Katılımcıların harcamaları 

Organizatör firmaların yaptıkları harcamalara bakıldığında ise; 

 Yönetim harcamaları, 

 Promosyon Harcamaları (Dokümantasyon, diğer materyaller ve iletişim) 

 Kira harcamaları (teknik düzenlemeler, standlar vs.) 

 Tercüme, hostes ve ağırlama için personel harcamaları 

 İkramlar (ihtiyaca göre açılış seremonileri, kokteyller, yemekler ve ara ikramlar) 

 Uzman ücretleri 

 Ulaşım, transfer, konaklama, şehir turları (özel organizasyonlarda geçerli olmak üzere) 
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Düzenlenen etkinliğe göre harcamaların büyüklüğü çeşitlilik göstermektedir. Ticari fuarlar 

yoğun bir tanıtım ve bilgi alış verişi gerektirir. Bu nedenle fuarların, kongre ve toplantılara 

göre gereksinimleri daha yüksektir ve daha fazla miktarlarda harcama yapılır. Yapılan 

etkinliğin yerel, ulusal veya uluslararası olması da harcama düzeyini etkileyen bir başka 

etkendir. Son olarak, düzenlenen yöredeki geçim endeksi ve fiyat seviyesi harcama düzeyini 

etkileyen diğer bir etkendir.  

Kongre etkinliklerinde en yüksek payı konaklama ve yeme-içme almaktadır. Fuar 

organizasyonunda ise konaklama ve yeme-içmenin yanı sıra fuar alanının düzenlenmesi de 

önemli pay tutan harcamalardandır. Dolayısıyla, yapılan harcamaların çok büyük bir kısmı 

yöredeki ekonomiye birer girdi olarak kalmaktadır. 

Fuar ve kongre organizasyonlarının bir de sosyal ve kültürel etkilerinden bahsetmek gerekir. 

Bu tür organizasyonlarda yöreye farklı yörelerden ve farklı uluslardan yerli veya yabancı 

birçok insan gelir. Dolayısıyla yerel ahali ile dışarıdan gelen ziyaretçilerin arasında iki yönlü 

bir etkileşim oluşur. Gelen ziyaretçiler bir yandan yöredeki farklı sosyal ve kültürel yapıdan 

etkilenirken, diğer yandan geldikleri yöredeki insanları sosyal ve kültürel anlamda etkilerler. 

Böylece her iki grubun arasında bir bilgi ve kültür alış-verişi doğar.  

Bu etkileşim genelde pozitif sonuçlar doğurur. Gelen yabancı ziyaretçilerden etkilenen yerel 

halkta, özellikle gençlerde; yabancı dil öğrenme, yabancılarla iletişim kurma, beğendikleri 

olumlu davranış ve giyim tarzını benimseme gibi eğilimler ortaya çıkar. Gelen yabancı 

ziyaretçilerin de, geldikleri yörede gördükleri farklı kültür, çevre ve davranış biçimlerini 

döndüklerinde yakın çevrelerine aktararak yörenin tanıtımını yapma eğilimi oluşur. 

Organizatörler belli hizmet standartları ve çeşitliliğini yerel endüstrilerden talep ederek bir 

anlamda teknoloji transferi yaparlar ve yerel hizmet sağlayıcıları, zaman içerisinde bu hizmet 

kalitesini yerleştirerek, daha üstün niteliklerde hizmet sağlamaya başlarlar. Bu doğrultuda 

insan kaynaklarının eğitim ve becerileri gelişir. 

Kongre turizminin geliştiği yörelerde, alt ve üst yapı sorunları ile trafik ve diğer alanlardaki 

olumsuzluklar zaman içerisinde giderilerek, azaltılır. 

Uluslararası organizasyonlar, katılan ülkelerin ilgisinin organizasyonun yapıldığı kente 

yoğunlaşmasına yol açar ve kentin uluslararası düzeyde bilinmesine neden olur. 

 Özellikle kongreler bu etkinliklerde çalışan kişilerin hizmet verdikleri insanların düzeylerine 

uygun olarak daha eğitimli ve kültürlü olma zorunluluğu getirir. 

Tamamen yerel buluşmalar, toplantı, düğün-dernek, sportif ve kültürel faaliyetler ise yöre 

insanının yaşayış ve düşünüş tarzını oluşturarak bir kimlik geliştirmesine yardımcı olur. 

Yukarıda sayılanlar ve daha birçok etkileşim nedeniyle ekonomik getirilerinin yanısıra, fuar 

ve kongre organizasyonlarının yörenin sosyal ve kültürel gelişimine sayısal olarak 

ölçülemeyecek ama uzun dönemde önemli katkıları olmaktadır.  
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3.  PROJENİN GEREKÇESİ - TALEP ANALİZİ 

Projenin gerekçesini ve projeye olan ihtiyacı ortaya koyan temel bileşenler, makro ve mikro 

analizler olarak bu bölümde incelenmiştir. Makro analiz altında, Kırklareli ve bağlı olduğu 

TR21 Bölgesi hakkında genel bilgiler verilerek, ilin ve bölgenin sosyo-ekonomik açıdan 

gelişmişliği incelenmiştir. Mikro analiz altında ise, ilde faaliyet gösteren ve projeden dolaylı 

veya doğrudan fayda elde edecek olan paydaş kurumlar ve firmalar ile gerçekleştirilen, fuar 

ve kongre merkezine yönelik talep ve ihtiyacı ölçen sonuçların ele alındğı saha araştırması 

analizi yer almaktadır.  

3.1. MAKRO ANALİZ  

Bu bölümde, TR21 Bölgesi’nin ve Kırklareli’nin  coğrafi yapısı ve iklimi, nüfus ve 

demografisi ile ilin idari yapısı özetlenmiş olup, talep analizine temel teşkil edecek 

makroekonomik göstergeler ele alınmıştır. Bu kapsamda; Bölge’nin ve ilin sosyo-ekonomik 

durumu, rekabetçilik yapısı incelenmiş, ayrıca  sektörel görünümü; tarım, sanayi, hizmetler, 

ticaret ve dış ticaret, turizm, kültür başlıkları altında ele alınmıştır. 

3.1.1. TR21 Bölgesi ve Kırklareli Hakkında Genel Bilgiler 

Coğrafi Yapı ve İklim 

Kırklareli ilinin, Tekirdağ ve Edirne illeriyle birlikte oluşturduğu TR21 Bölgesi, Türkiye'nin 

Avrupa’ya açılan sınır bölgesidir. Bölgenin toplam yüzölçümü 18.740 kilometrekare olup, 

ülke yüzölçümünün %2,39'unu oluşturmaktadır. Bölge çok geniş topraklara sahip olmamakla 

birlikte tarımsal açıdan verimlidir. 

Kırklareli, Marmara Havzası’nın kuzey bölümünü meydana getiren Istıranca Dağları ile Meriç 

Havzası’nın doğusundaki Ergene Vadisi üzerinde yer alır. İlin büyük bir kısmını kuzeybatı-

güneydoğu istikâmetinde uzanan Istranca (Yıldız) Dağları kaplar. Dağların yüksekliği fazla 

değildir ve İstanbul’a doğru alçalarak uzanır.  

İlin en önemli ovası Ergene Ovası’dır. Ergene Ovası Tekirdağ’daki dağlardan bir vadi olarak 

başlar ve dar bir koridordan güneybatıya doğru uzanarak Ergene Havzasında genişler. 

Böylece Ergene Ovasını meydana getirir. 50-100m yükseklikte olan Ergene Ovası oldukça 

verimlidir.  

İlde Istıranca Dağlarından gelen Paşaköy, Lüleburgaz, Sulucak ve Şeytan Dereleri gibi birçok 

irili ufaklı akarsu, kuzeydoğu-güneybatı yönünde akarak ilin en büyük akarsuyu olan Ergene 

Çayı’na karışır. Meriç nehrinin bir kolu olan Ergene çayı Edirne il sınırlarına girdikten sonra 

Meriç ile birleşerek Ege Denizi’ne dökülür. 

Rezve deresi ildeki ikinci önemli akarsudur.  Istranca Dağlarından doğar ve İncesırt Köyü 

yakınlarında Türk-Bulgar sınırını belirleyerek doğuya doğru akar ve Karadeniz’e dökülür. 
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Kırklareli’nde önemli bir göl yoktur. İğneada çöküntü alanında toplanan küçük göller vardır. 

Bunlardan bazıları Erikli Göl, Mert Gölü ve Sakpınar Gölüdür. 

Kırklareli kuzeydoğusundan Karadeniz, doğudan İstanbul, batıdan Edirne ve güneyden 

Tekirdağ illeri ile çevrelenmiştir. Kuzeyinde Rezve Deresi’nin sınırımızı oluşturduğu 

Bulgaristan vardır. Türkiye’nin Bulgaristan sınırı uzunluğu 239 km olup, bunun 180 km’si 

Kırklareli’ne sınırdır. Kırklareli’nin, Karadeniz kıyı uzunluğu ise 60 km’dir.  

İl merkezinin denizden yüksekliği 203 m’dir.  Istranca Dağları’nın kuzeyindeki Karadeniz 

kıyılarında Karadeniz iklimi, güneyindeki Ergene bölgesinde karasal iklim hâkimdir.  

Kırklareli topraklarının % 57’si orman ve fundalıklarla, % 35’i ekili ve dikili alanlarla, % 7’si 

çayır ve meralarla ve % 1’den biraz fazlası tarıma elverişsiz alanlarla kaplıdır. Kırklareli bitki 

örtüsü ve orman bakımından zengindir. Istıranca dağlarının neredeyse tamamı ormanlarla 

kaplıdır. 

İdari Yapı 

Kırklareli, 1924 yılında il olmuştur. Bugün, Kırklareli’nin Merkez ilçe dahil olmak üzere 

Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize olmak üzere sekiz 

ilçesi, 21 belediyesi ve 179 köyü bulunmaktadır. 

Nüfus ve Demografi  

TR21 Bölgesi’nin toplam nüfusu 1.650.735 kişi olup, bölge nüfusunun 906.732 kişi ile %55'i 

Tekirdağ, 400.280 kişi ile %24'ü Edirne ve 343.969 kişi ile %21'i Kırklareli’nde 

yaşamaktadır.  Kırklareli, Bölgede en az nüfusun yerleşmiş olduğu ilimizdir. 

Şekil 3.1.1. Kırklareli İlçelerinin Nüfusları 

 

Lüleburgaz ilin en yüksek nüfuslu ilçesidir. 

Yaklaşık 140.000 nüfuslu bu ilçeyi 

92.000’in üzerindeki nüfusu ile Merkez ilçe 

takip etmektedir. Diğer ilçeler sırasıyla; 

Babaeski 49.000, Vize 28.000, Pınarhisar 

18.000, Demirköy 8.500, Pehlivanköy 4.000 

ve nihayet en az nüfuslu Kofçaz 2.700 

civarında nüfusu barındırmaktadır. 

 

Kırklareli’nin toplam nüfusunun yaklaşık %51'i erkek, %49'u kadınlardan oluşmaktadır.  İl 

nüfusu Türkiye genelindeki yapıya benzer olarak oldukça gençtir.  %82'si çalışma çağındaki 

15-64 yaş grubundadır. 
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Grafik 3.1.1. TR21 Bölgesi ve İllerinin Nüfus Yoğunlukları, 2014  

 

TR21 Bölgesi’nde bulunan illerin nüfus 

yoğunlukları Grafik 3.1.1.’de 

gösterilmektedir. Bölge’de bulunan 

illerin nüfusun yoğunlukları değişkenlik 

göstermektedir. Bölgede nüfusun en 

yoğun olduğu il km
2
’ye 144 kişi ile 

Tekirdağ'dır.  Ardından km
2
’ye düşen 66 

kişi sayısıyla Edirne gelmektedir. 

Kırklareli’nde ise km
2
’ye düşen kişi 

sayısı 55'tir.  

Yıllar içerisinde nüfusun artışı ele 

alındığında sanayinin en fazla yerleşik 

olduğu ilçelerden Lüleburgaz ve Merkez 

ilçelerinin nüfuslarının arttığı, diğer 

ilçelerin nüfuslarının düştüğü 

görülmektedir. 

Sanayileşme, yıllardan beri Türkiye’de nüfus hareketlerini ve göçü en fazla etkileyen 

faktördür. Bu görüntü Kırklareli örneğinde de karşımıza çıkmaktadır. Göreceli olarak 

Lüleburgaz ve Merkez ilçelerinin sanayi gelişmişliği ve gelecekteki potansiyeli Kırklareli’nin 

diğer ilçelerinden yüksek olduğundan dolayı bu illerdeki nüfus artışı yüksektir. İlçeler 

açısından gelecekteki eğilim de bu şekilde devam edecektir. 
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Grafik 3.1.2. Kırklareli İlçelerinin Nüfus Artışı 

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), nüfus projeksiyonlarına göre, 2023 yılında TR21 

Bölge’sinin toplam nüfusunun 1.839.961 kişiye yükseleceği öngörülmektedir.  

Kırklareli için 10 yıllık nüfus artışı %2, Edirne için %4, Tekirdağ için %18 öngörülmüştür. 

TÜİK nüfus projeksiyonları; mevcut nüfus olaylarının eğilimleri ile doğum-ölüm verileri ve 

göç istatistikleri analiz edilerek yapılmaktadır. Sanayi gelişme eğilimi gibi nüfus 

hareketliliğini ve göçü tetikleyen ve gelecekte nüfusu etkileyecek bazı senaryolar bu 

analizlere yansıtılmamaktadır. Kırklareli’ndeki henüz kısa geçmişe sahip sanayi yoğunluk ve 

gelişim hızı dikkate alındığında, Kırklareli için yapılan nüfus projeksiyonunda öngörülen 10 

yıllık artışın  %2’nin çok daha üzerinde gerçekleşeceği ortadadır.  

Kırklareli’nde nüfusun yaklaşık %31’i belde ve köylerde, %69’u il ve ilçelerde yaşamaktadır. 

Büyükşehir belediyesi statüsü tanınmış illerimiz
2
 haricinde kalan 51 ile bakıldığında, 

Kırklareli, şehirleşme oranı en yüksek 16’ncı ildir.  

 

 

                                                           
2
 2012  yılında kabul edilen büyükşehir yasası ile 12 ilimize Büyükşehir statüsü kazandırılarak, Büyükşehir 

statüsünde olan toplam il sayısı 30’a yükselmiştir. Aynı yasa ile ilin (mülki sınırları)  tamamı kentsel alan 

sayıldığından bu yıldan itibaren 30 ilde yerleşik nüfusun tümü kentte yerleşik olarak mütalaa edilmektedir. 
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Grafik 3.1.3. Şehirleşme - TR21 Bölgesi, İl ve İlçe Merkezleri Nüfusunun Toplam Nüfus 

İçindeki Oranı, 2014 

 

Grafik 3.1.3.’te görüldüğü gibi Tekirdağ 

2012 yılında Büyükşehir statüsü 

kazandığından nüfusun tamamının il ve 

ilçelerde yaşadığı öngörülmektedir. 

Edirne’nin ise nüfusunun yaklaşık %29’u 

belde ve köylerde, geri kalan  %71’i il ve 

ilçelerde yaşamaktadır. Büyükşehir 

belediyesi statüsü tanınmış illerimiz 

haricinde kalan 51 ile bakıldığında, 

Edirne, kentleşme oranı en yüksek 

13’üncü il konumunda, Kırklareli’nden 3 

sıra yukarıda yer almaktadır. 

 

Tablo 3.1.1. Adrese Kayıtlı Nüfus Sistemi’ne göre TR21 Bölgesi İllerinin Net Göç Hızı (‰) 

Yıl Tekirdağ Edirne Kırklareli 

2008 33,19 -7,69 -1,37 

2009 11,03 5,76 -2,65 

2010 14,99 -2,08 2,27 

2011 16,58 -0,24 0,44 

2012 16,7 2,85 3,86 

2013 15,71 -1,87 2,42 

2014 24,25 -1,69 2,55 

                                               

Adrese Kayıtlı Nüfus Sistemi’ne göre Tekirdağ, 2008 yılından beri sürekli göç alan bir 

ilimizdir. Bu ile göç eden nüfus ilden dışarıya göç eden nüfustan daima fazla olmuştur.  Bu 

ilimizde son yedi yıldır net göç hızı ‰ 10’un altına hiç düşmemiştir. Buna karşılık Edirne ve 

Kırklareli’ne bazı yıllarda gelen nüfus, giden nüfustan daha fazla iken diğer yıllar tam tersi 

durum ortaya çıkmış ve dışarıya göç verilmiştir.  Her üç ilde geçmiş yıllarda yaşanan net göç 

hızı Tablo 3.1.1’de verilmektedir. Tablodan anlaşılacağı gibi, yıllar itibariyle Edirne ve 

Kırklareli’ne olan göç hızı, Tekirdağ iline olan göç hızının çok altında kalmaktadır. 

Her üç ildeki göç hızı eğilimini birkaç yıl öteye basit bir lineer öngörüyle taşıdığındığında, 

Kırklareli’nin göç alma eğiliminin önümüzdeki yıllarda Edirne ve Tekirdağ’a oranla daha 

fazla yükselerek artacağı öngörülebilir. 
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Grafik 3.1.4. TR21 Bölgesi İllerinin Göç Alma Eğilimi (‰) 

 

Bu artış İstanbul’un etki alanında bulunan,  TEM Otoyolu ile Avrupa’ya bağlantısı olan ve il 

sınırları içerisinde planlı sanayi alanları geliştiren Kırklareli’nin, Tekirdağ’dan sonra artık 

sanayi yatırımları için bir çekim merkezi haline gelmesinin sonucu olarak görülmelidir.  

3.1.2. TR21 Bölgesi’nin ve Kırklareli’nin Sosyo-Ekonomik Durum Analizi  

İllerin sosyo-ekonomik analizine ışık tutan en temel belge, Kalkınma Bakanlığı’nın 

geliştirmiş olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

Araştırması’dır (SEGE). Sonuncusu 2011 yılında yayınlanan SEGE önemli göstergelerden 

yola çıkarak TR21 Bölgesi ve Kırklareli için geliştirilmiş endeksleri göstermekte ve 

Kırklareli’nin diğer illerle gelişmişlik açısından karşılaştırılmasının yapılmasına imkan 

vermektedir.  

Tüm illerin demografik, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali, 

erişilebilirlik, yaşam kalitesi göstergelerini kapsayarak yapılan analizi içeren endekslerin 

sonucunda, SEGE 2011
3
  81 ili 6 gelişmişlik düzeyine ayırmıştır.  

İlk üç sırayı İstanbul, Ankara ve İzmir’in paylaştığı Düzey II Bölgeleri SEGE 2011 

sıralamasında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinin içerisinde bulunduğu TR21 Bölgesi 

                                                           
3
 Kalkınma planlarının yapılması ve temel politika ve stratejilere referans olması amacıyla Kalkınma Bakanlığı 

tarafından geliştirilen, SEGE’nin ilki 1996, ikincisi 2003 ve üçüncüsü 2011 yıllarına aittir.  
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Aydın, Denizli ve Muğla’nın içerisinde bulunduğu TR32 Bölgesinin hemen altında, 26 Düzey 

II Bölgesi içerisinde dokuzuncu sırada yer almaktadır.  

TR21 illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamaları birbirine oldukça yakındır. Diğer bazı 

bölgelerde olduğu gibi bölgelerin kapsadığı illerin sosyo-ekonomik düzeylerinde büyük 

farklılıklar yoktur. Tekirdağ; 0,9154 endeks değeri ile 81 il arasında 9’uncu sırada iken,  

Edirne; 0,6383 ile 12’nci sırada ve Kırklareli 0,5923 ile 15’inci sırada yer almaktadır. Bu 

endeks değerleriyle, her üç il de İkinci Kademede Gelişmiş 13 il arasında yer almaktadır.  

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne İstanbul metropoliten alanının etki alanında kalmakta ve bu 

nedenle İstanbul ve Kocaeli illerinden cevreye yayılan sanayi için birer çekim alanı 

oluşturmaktadırlar. Bundan başka her üç ilin de Bulgaristan ve Yunanistan’a komşu olması 

bir yandan bu ülkelerle ticaret kolaylığının bulunmasına yol açarken, öte yandan Avrupa ile 

arasındaki ulaşım alt yapısının gelişmiş olması ile yakınlığı bu illerde yerleşik sektörlerin bir 

avantajı olmaktadır. 

Tablo 3.1.2. İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

İl Kodu İl Adı 

SEGE 

2011 

Sırası 

SEGE 

2011 

Endeks 

Değeri 

TR211 Tekirdağ 9 0,9154 

TR322 Denizli 10 0,9122 

TR424 Bolu 11 0,6394 

TR212 Edirne 12 0,6383 

TR425 Yalova 13 0,6263 

TR222 Çanakkale 14 0,5999 

TR213 Kırklareli 15 0,5923 

TR621 Adana 16 0,5666 

TR721 Kayseri 17 0,5650 

TR422 Sakarya 18 0,5641 

TR321 Aydın 19 0,5597 

TR521 Konya 20 0,5308 

TR612 Isparta 21 0,5272 

1996 ve 2003 yıllarında geliştirilen SEGE’lerde illerin gelişmişlik sıralaması farklılık 

gösterse, de TR21 Bölgesi illerinin üçü de dönemler itibariyle İkinci Kademede Gelişmiş İller 

arasında yer almışlardır.  
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3.1.3. TR21 Bölgesi’nin ve Kırklareli’nin Rekabetçilik Yapısı 

İllerin rekabetçiliğini ölçen çalışmalardan biri, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) 

tarafından yapılmıştır.
4
 2009 yılında yayınlanan bu çalışmada illerin rekabetçilik 

sıralamasında Kırklareli 81 il içerisinden 67,1 endeks değeriyle 13’ncü sıraya yerleşmiş ve ilk 

%20’lik dilime girerek, ülkedeki rekabetçiliği en yüksek ilk 16 il arasında yer almıştır. TR21 

Bölgesi’nin diğer illerinden olan Tekirdağ 73,5 endeks değeriyle 9’uncu sıraya ve Edirne 66,9 

endeks değeriyle hemen Kırklareli’nin ardından 14’ncü sıraya yerleşmiştir. Bu değerlerle her 

üç il de Türkiye’de rekabetçiliği en yüksek ilk 16 il arasına girmiştir. Ancak aralarından 

rekabetçilik düzeyi en yüksek il, Tekirdağ olmuştur.  

Ekonomik Etkinlik ve Canlılık, Emek Piyasaları, İnsan Sermayesi, Yaratıcı Sermaye, Sosyal 

Sermaye ve Fiziki Altyapı endekslerine dayandırılan bu çalışmada, Kırklareli, bu endeks 

değerlerini barındıran alt başlıklarda sırasıyla; 24’üncü, 11’nci, 15’nci, 19’uncu, 10’uncu ve 

16’ncı sıralara yerleşmiştir. 

Grafik 3.1.5’te görüldüğü üzere, Kırklareli Emek Piyasaları açısından illerarası sıralamada 

oldukça üst sıralarda yer almasına rağmen, Ekonomik Etkinlik ve Canlılık açısından daha 

gerilerde kalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 İllerin rekabetçiliğini ölçen bir başka sürekli çalışma Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) 

tarafından yapılagelmektedir. EDAM tarafından yapılan araştırmanın daha fazla göstergeye dayandırılması 

nedeniyle bu çalışmanın araştırmamızda kullanılması tercih edilmiştir. Bu çalışma Ekonomik Etkinlik ve 

Canlılık, Emek Piyasaları, İnsan Sermayesi, Yaratıcı Sermaye, Sosyal Sermaye ve Fiziki Altyapı Endekslerine 

dayandırılmıştır. 
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Grafik 3.1.5. TR21 İllerinin Rekabetçilik Düzeyleri - Alt Başlıklar 

 

Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksinde, Tekirdağ diğer iki ilden açık ara öndedir. Edirne 

ve Kırklareli’ni alt sıralara düşüren endeks değerleri, Ekonomik Etkinlik ve Canlılık alt 

başlıklarındadır. Kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH), işsizlik, sermaye artış, tarım, 

sanayi, hizmet sektörleri, verimlilik, banka kredileri, işyeri başına çalışan sayısı,  bitkisel 

üretim değerleri ve kişi başı açılan şirket sayısı ile KOBİ teşvik-yatırım oranlarının 

kullanılarak hesaplandığı bu endeks değeri, Edirne ve Kırklareli için Tekirdağ’a göre düşük 

çıkmıştır. 

Kırklareli’ni üst sıralara taşıyan endeks değeri ise Emek Piyasaları alt başlığı olmuştur. 15-24 

yaş nüfus, işsizlik, işgücüne katılım, işgücünün nüfus içindeki payı, kadın işgücüne katılım 

oranı, kentsel işsizlik, kentsel kadın işgücüne katılım, istihdamda tarımın payı ve net göç 

oranlarının kullanılarak hesaplandığı bu endeks değeri, Kırklareli için yüksektir.  

Yaratıcı Sermaye açısından Kırklareli, bölgedeki diğer iki ilden daha iyi durumdadır. 

İşgücüne katılım, genç nüfus, işsizlik ve göç gibi temel göstergeler kullanılarak hesaplanan 

Emek Piyasaları endeksinin yüksekliği, Kırklareli’nde dinamik, katılımcı bir emek 

piyasasının olduğunun göstergesi olup, İnsani Sermaye varlığıyla birlikte sanayi ve ekonomik 

gelişimin ve rekabetçiliğin altyapısının bulunduğuna işaret etmektedir. 

Öte yandan, kişi başına GSYİH, sektörlerin verimlilikleri, üretim değerleri, kullanılan banka 

kredileri ve kurulan şirket sayıları gibi göstergelerin kullanılmasıyla hesaplanan Ekonomik 

Etkinlik ve Canlılık, Kırklareli’nin zayıf noktası olmaktadır. Bu durumun iyileştirilmesi için 

çeşitli girişimlerde bulunulması gerektiği ortadadır.  
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Kırklareli Sosyal Sermaye açısından da iyi durumdadır. Hane halkı büyüklüğü, sağlık ve 

kültür altyapısı ve hizmetleri, sivil toplum örgütlerinin gücünü gösteren değişkenler ele 

alınarak hazırlanan Sosyal Sermaye endeksinin yüksekliği Kırklareli’nde ekonomik 

büyümeye, işgücü piyasalarının etkin çalışmasına, toplumun eğitim ve sağlık düzeyine, suç 

oranının azalmasına, kamu kurumlarının etkin çalışmasına işaret etmektedir. Bu göstergeler 

de Kırklareli’nin sermaye yatırımları açısından cazibesini ortaya çıkarmakta, üretim ve ticari 

gelişim için potansiyelin varlığına işaret etmektedir.  

TR21 Bölgesi ve illerinin rekabetçi yapısını inceleyen bir diğer çalışma Trakya Kalkınma 

Ajansı tarafından gerçekleştirilmiştir
5
. TR21 Bölgesi’nin Rekabet Gücü Analizi çalışmasında, 

bölgenin rekabet gücü yüksek sektörleri ve bu sektörlerin rekabetçilik düzeyleri 

belirlenmiştir. Araştırmaya göre Bölge’de Beyaz Eşya, Deri, Kauçuk ve Tekstil sektörlerinin 

yanında, Tarım Makinaları ve Turizm Sektörleri öne çıkmıştır. Gıda sektörü ise bir diğer öne 

çıkan sektörlerdendir. Araştırmada, gıda imalatında Süt ve Süt Ürünleri ile Üzüm ve Üzüm 

Ürünleri Sektörlerinin rekabetçiliğinin önündeki engeller tespit edilmiştir. 

3.1.4. TR21 ve Kırklareli’nin Sektörel Yapısı 

Tarım 

Kırklareli’nde tarım sektörünün yoğunluğunu iki göstergesi belde ve köylerde oturan nüfus 

oranı ile tarımsal üretim değerleridir. Kırklareli’nde belde ve köylerde oturan nüfus oranı 

%38’dir ve buna göre 51 il içerisinde 16’ncı sıradadır. Türkiye’nin diğer illerine göre oldukça 

kentleşmiş sayılsa da diğer TR21 illerine bakıldığında, nüfusunun kırsal alanda en fazla 

yerleşik olduğu ildir. 

2014 yılında Bitkisel Üretim Değeri; Edirne’de 1,66 milyar TL, Tekirdağ’da 1,32 milyar TL, 

Kırklareli’nde ise 803 milyon TL olmuştur. Bu üç il, Türkiye’nin toplam bitkisel üretim 

değerinin %3,86’sını karşılamışlardır.  

2014 yılında Hayvansal Ürünler Değeri; Edirne’de 308 milyon TL, Tekirdağ’da 318 milyon 

TL, Kırklareli’nde 298 milyon TL olmuştur. Bu üç il, Türkiye’nin toplam hayvansal üretim 

değerine %3,45 oranında katkı sağlamışlardır.  

2014 yılında Canlı Hayvanlar Değeri; Edirne’de yaklaşık 688 milyon TL, Tekirdağ’da 789 

milyon TL, Kırklareli’nde ise 812 milyon TL’dir. Bu üç il, Türkiye’nin toplam canlı hayvan 

değerinin %3,66’sını karşılamışlardır.  

 

                                                           
5
 Bölgenin rekabetçi sektörlerini belirlemeyi amaçlayan Trakya Kalkınma Ajansı, geniş araştırmalar ve yüksek 

sayıda katılımcının yer aldığı çalıştay sonucunda rekabetçilik analizi raporunu yayınlamıştır. Bölgenin rekabetçi 

sektörleri belirlenirken Üç Yıldız Analizi, Porter Modeli gibi bilimsel yöntemler temel alınmış, saha ziyaretleri 

gerçekleştirilmiş ve sektör temsilcileri ile bire bir görüşmeler sağlanmıştır. Ayrıca Eylül 2011 tarihinde yapılan 

ve 200 katılımcının yer aldığı çalıştay ile rekabetçi çıkan sektörler hakkında sanayicilerin görüş ve önerilerine 

başvurulmuştur. 
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Grafik 3.1.6. TR21 Bölgesi İllerinin Kişi Başına Tarımsal Ürün ve Üretim Değerleri, 2014 

 

Kişi başına bitkisel, hayvansal üretim ve canlı hayvan değerlerine bakıldığında özellikle 

Edirne ve Kırklareli’nde yüksek değerlerle karşılaşmaktayız. Edirne, kişi başına bitkisel 

üretim değerinin en yüksek olduğu illerden biridir ve ikinci sırada gelmektedir. Kırklareli ise 

iller arası sıralamada 19’uncu olarak yer almaktadır. Öte yandan, kişi başına düşen canlı 

hayvan değeri açısından Kırklareli iller arası sıralamada 29’uncu sırada gelmektedir. Bu 

sıralamada, Edirne 32’nci ve Tekirdağ 40’ıncı sıralarda bulunmaktadır. 

TR21 Bölgesi’nin başlıca bitkisel üretimi buğday ve ayçiçeğidir. Bölge, Türkiye’nin toplam 

buğday üretiminin %12’sini ve ayçiçeği üretiminin %61’ini karşılamaktadır.   

Bölge’nin tarımsal değerleri gıda ürünleri imalatını geliştirmiştir. Trakya Kalkınma Ajansı 

tarafından hazırlanan TR 21 Bölgesi Rekabet Gücü Analizi çalışmasında Gıda Ürünleri 

İmalatında faaliyet gösteren Çerkezköy’de 94, Çorlu’da 172, Keşan’da 96, Uzunköprü’de 88, 

Babaeski’de 56, Lüleburgaz’da 108 işyeriyle bu alanda yoğunlaşma belirlenmiştir. Ancak bu 

sektördeki iş yerlerinin istihdam yaratma ve ihracat kapasiteleri düşüktür.  

 

Sanayi 

TR21 Bölgesi endüstriyel gelişmişlik açısından oldukça ileri ve potansiyel arz eden bir 

bölgedir. Bölgenin, sanayi açısından en fazla gelişmiş ili Tekirdağ’dır. Tekirdağ’ın, İstanbul’a 
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yakınlığı ve sanayi yatırımları için altyapı olanaklarının yeterli olması Tekirdağ’ın, diğer 

bölge illerinden daha önce ve daha fazla gelişmesini sağlamıştır. 

İllerin sanayi ölçeklerinin bir göstergesi olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) hazırladığı illere göre kapasite raporu sayılarını kullanmak yerinde olacaktır.
6
 

İmalatçı firmalar birçok nedenden dolayı kapasite raporu almak durumunda kalmaktadır. 

Dolayısıyla imalat sektörlerinde faaliyet gösteren çoğu firmanın kapasite raporu sahibi olduğu 

öngörüsünden buradan derlenen bilgilerin illerin sanayi ölçeklerini yansıttığı varsayılabilir. 

Kapasite raporlarında çok fazla veri yer almakla birlikte bunlardan sadece bazıları TOBB 

tarafından derlenmektedir. Var olan veriler araştırmamızın kapsamı açısından yeterlidir.  

Grafik 3.1.7. TR21 Bölgesi’nde Bulunan Sanayi Tesislerinin Yıllara Göre Kapasite Raporu 

Sayıları 

 

2011-2014 yılları arasındaki sanayi tesislerin kapasite raporları istatistiklerine bakıldığında en 

fazla sayıda rapor alan ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, 

Kocaeli, Adana, Denizli ve Kayseri’dir. Bunların hemen ardından 11’inci sırada Tekirdağ yer 

almaktadır. Kırklareli 37’nci, Edirne ise 41’inci sıralarda yer almaktadır.  

Alınan kapasite raporlarından elde edilen bir veri olan sanayide çalışan sayısına bakıldığında, 

sanayi tesislerinin 2014 yılında Tekirdağ’da 117.550, Kırklareli’nde 27.718 ve Edirne’de 

14.839 istihdam yarattığını görmekteyiz. Bu itibarla, TR21 Bölgesindeki kapasite raporuna 

                                                           
6
 2010 yılında Sanayi Sektörü Kapasite Raporu istatistiklerinin yayınlanması yetkisi TOBB'a verilmiştir. 2011 

ylından beri TOBB bu istatistikleri kamuoyuna duyurmaktadır. 
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haiz sanayi tesislerinde çalışanların Türkiye toplamının %5,63’ünü karşıladığını ifade 

edebiliriz.  

Grafik 3.1.8.  Türkiye’de ve TR21 Bölgesi’nde Kapasite Raporu Bulunan Sanayi Tesislerinin 

Yıllara Göre Ortalama Çalışan Sayısı 

 

Grafik 3.1.8.’de verilen, TR21 Bölgesi illerindeki kapasite raporu bulunan sanayi tesislerinin 

yıllara göre ortalama çalışan sayılarına bakıldığında, Tekirdağ’da çalışan sayıları yıllar 

içerisinde düşmesine rağmen 80 ile 90 arasında değiştiği, Kırklareli’nde yıllar içerisinde 

yükselme eğilimi göstererek 80’lere ulaştığı ve Edirne’de yıllar içerisinde yükselme eğilimi 

göstererek 49’a ulaştığı görülmektedir. Bölge illeri için geçerli oranlar, Türkiye ortalaması 

olan işletme başına ortalama 40 istihdamdan yüksektir.  Dolayısıyla, Edirne haricinde 

Kırklareli ve Tekirdağ’da bulunan sanayi tesis ölçeklerinin ortalama çalışan sayısını 

etkileyecek oranda büyük ölçekli olduğu söylenebilir.  

TR21 Bölgesi’nin tamamındaki sanayi tesislerinden alınan kapasite raporlarında 2011-2014 

yılları arasında en fazla kodlanan ürünler ise, sırasıyla; pamuklu dokuma kumaşların 

boyanması, sentetik iplik veya elyaftan yapılan dokuma kumaşların boyanması, eleme sonucu 

kalan kepek, kavuz ve diğer artıklar, örgü ve kroşe dokuma, tabaklanmış deri, plastik ikincil 

hammaddeler, prinç, beyaz peynir ve parça veya toz linyit gibi ürünler olmuştur. 2011-2014 

döneminde en fazla kodlanan sanayi dalı tekstil ürünlerinin bitirilmesi, öğütülmüş hububat ve 

sebze ürünleri, derinin tabaklanması ve işlenmesi, tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi, 

tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı, süthane işletmeciliği ile  dış ve iç giyim imalatı 
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olmuştur. Denilebilir ki; bölgede daha çok tekstil, deri ve gıda mamulleri üretiminde bir 

yoğunlaşma bulunmaktadır. 

Kırklareli’ndeki sanayi tesislerinden alınan kapasite raporlarında 2011-2014 yılları arasında 

en fazla kodlanan ürünler sırasıyla beyaz peynir, kaşar peyniri, ekmeklik ve kızıl buğday unu, 

eleme sonucu kalan kepek, kavuz ve diğer artıklar, kesilmiş süt, krema, yoğurt ve diğer 

mayalı süt ürünleri ve mıcır olmuştur. 2014 yılında pamuktan örgü giyim eşyası en çok 

kodlanan ürünler arasına girmiştir. 2011-2014 döneminde en fazla kodlanan sanayi dalı ise 

süthane işletmeciliği ve peynir imalatı, çakıl ve kum ocakçılığı, dış ve iç giyim imalatıyla 

öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı olmuştur. Bu sektörler Kırklareli’ndeki sektör 

yoğunlaşmasına işaret etmektedir.  

Kırklareli’nde 2011-2014 yılları arasında alınan kapasite raporlarında en fazla kodlanan ürün 

ve sanayi dallarının dağılımı, Grafik 3.1.9 ve Grafik 3.1.10’da verilmektedir. 

Grafik 3.1.9. Kırklareli'nde Alınan Kapasite Raporlarında En Fazla Kodlanan Ürünler ve 

İmalat Dalları 2011-2014 
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Grafik 3.1.10. Kırklareli'nde Alınan Kapasite Raporlarında En Fazla Kodlanan İmalat Dalları 

2011-2014 

 

Kırklareli’nde sanayi tesislerinin yerleşimini etkileyen en önemli faktör ulaşımdır. Kırklareli 

Merkez D-100 Karayolu ve Otoyol’dan yaklaşık 30 km içeride kalmaktadır. Bu nedenle, 

sanayi D-100 Karayolu üzerinde bulunan ve Otoyola bağlantısı olan Lüleburgaz’da daha 

yoğun yerleşmiştir. İlin tek altyapısı tamamlanmış ve hizmete açılmış büyük ölçekli Organize 

Sanayi Bölgesi’nin Kırklareli Merkez’de yer almasından dolayı burada da sanayi açısından 

bir yoğunluk bulunmaktadır. Ulaşım akslarına yakınlığından dolayı Babaeski’de sanayi 

yerleşiminden belirli oranda payını almaktadır. İlin diğer ilçelerinde sanayi yoğunluğu daha 

az olup, genelde gıda işletmeleri bulunmaktadır. 

İlin İstanbul ve Avrupa’ya yakınlığı ve sanayiye sunduğu altyapı, 1980’lerden sonra ildeki 

sanayi gelişimini sağlamıştır. Günümüzde Kırklareli’nde toplam 267 sanayi tesisi 

bulunmaktadır. Bunların % 88’i Merkez, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde geri kalan % 

12’si diğer ilçelerde yer almaktadır. Merkez’de 79, Babaeski’de 34, Demirköy’de 2, 

Kofçaz’da 2, Lüleburgaz’da 121, Pınarhisar’da 11 ve Vize’de 18 sanayi tesisi vardır.
7
 

Yerleşik sanayinin faaliyet alanlarına bakıldığında en fazla tesis gıda sektöründedir. Ağırlıklı 

olarak peynir ve süt mamulleri üretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte unlu mamuller ve 

öğütülmüş tahıl ürünleri üretimi yapılmaktadır. Tekstil ve cam diğer öne çıkan 

                                                           
7
 Kırklareli Valiliği: www.kirklareli.gov.tr (siteye erişim Nisan 2015) 

http://www.kirklareli.gov.tr/
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sektörlerdendir. Bunların yanı sıra ile ilaç ve kimyasal ürünler üretimi yapmak üzere büyük 

ölçekli yatırımlar gelmektedir. 

Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı yapan 92, tekstil ve tekstil ürünleri imalatı yapan 55, 

deri ve deri ürünleri imalatı yapan 3, ağaç ürünleri imalatı yapan 11, kâğıt hamuru, kâğıt ve 

kâğıt ürünleri imalatı, basım ve yayım 2, kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve 

nükleer ve yakıt imalatı yapan 3, kimyasal madde ve ürünleri ile suni elyaf imalatı yapan 5, 

plastik ve kauçuk ürünleri imalatı yapan 5, metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 

yapan 21, ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı yapan 14, makine ve teçhizat 

imalatı yapan 2, elektrik ve optik donanım imalatı yapan 2, ulaşım araçları imalatı yapan 1, 

başka yerde sınıflandırılmamış imalat yapan 51 tesis bulunmaktadır. İlde 500’ün üzerinde 

çalışanı olan 8 tesis bulunmaktadır.
8
 

İstanbul Sanayi Odasınca her yıl yapılan Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 sanayi kuruluşları 

çalışmasında Lüleburgaz Odasına kayıtlı Dosu Maya Mayacılık ve Kırklareli Odasına kayıtlı 

ACT Tekstil bulunmaktadır. Alpullu Şeker Fabrikası, Saray Bisküvi ve Gıda, Danone 

Tikveşli Gıda, Zorlu Linen, Eczacıbaşı İlaç, Kırklareli Cam, Trakya Cam, Trakya Otocam, 

Trakya Çimento ve Trakya Döküm ilde yerleşik diğer büyük ölçekli sanayi tesisleridir. 

Gelecekteki sanayi gelişiminin en önemli göstergesi Ekonomi Bakanlığı tarafından 

düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri’dir. Yatırım kararı alan hemen her yatırımcı, devlet 

desteklerinden faydalanmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi alır. Teşvik Belgelerine konu 

yatırımların genelde 1, 2 ya da 3 yıllık dönemlerde tamamlanması öngörülür. Bu nedenle 

2012 ve 2015 yılları arasında verilen belgeler, 2014’te ve önümüzdeki yıllarda TR21 

Bölgesi’nde tamamlanacak özel sektör yatırımları hakkında genel fikir verebilir. TR21 

Bölgesi’nde 2012-2015 yılları arasında toplam 516 belge düzenlenmiş, bu belgeler 

kapsamında gerçekleştirilecek sabit yatırım 9,7 milyar TL ve istihdam artışı 14.641 olarak 

öngörülmüştür. 

Tablo 3.1.3. 2011 – 2015 Yılları Arasında TR21 Bölgesi’nde Düzenlenen Yatırım Teşvik 

Belgeleri 

Sektör 
Belge 

Adedi 

Sabit 

Yatırım 

(Milyon 

TL) 

İstihdam 

Enerji 25 2.939 273 

İmalat 390 5.895 11.120 

Hizmetler 78 614 2.571 

Madencilik 3 18 46 

Tarım 20 290 631 

Toplam 516 9.757 14.641 

                                                           
8
 Kırklareli Valiliği: www.kirklareli.gov.tr (siteye erişim Nisan 2015) 

http://www.kirklareli.gov.tr/


43 
 

Planlanan yatırımların 390 adedi imalat ve 78 adedi hizmetler sektöründe olup, 51’i yabancı 

sermayeli firmalar tarafından yapılmaktadır.  

Grafik 3.1.11. TR21 Yatırım Teşvik Belgeleri 

Sayısı, 2011 – 2015                                                     

Grafik 3.1.12. TR21 Yatırım Teşvik 

Belgeleri Yatırım Tutarı, 2011 - 2015 

  

İller itibariyle Yatırım Teşvik Belgeleri’nin dağılımına bakıldığında; %76’sının Tekirdağ, 

%16’sının Kırklareli ve %8’inin Edirne’de olduğu görülmektedir. Bu Belgeler kapsamında 

taahhüt edilen yatırım tutarlarının %75’inin Tekirdağ, %20’sinin Kırklareli ve %5’inin 

Edirne’de olduğu görülmektedir.  

Tüm bu veriler incelendiğinde TR21 Bölgesi’nin yatırım yaratma potansiyelinin bir hayli 

yüksek olduğu görülmektedir.  

Kırklareli’ne verilen belgelerin detaylarına göz atıldığında, 2012-2015 döneminde toplam 81 

Belge verilmiş olduğunu görülmektedir. Bu belgelerle 1.919 milyon TL yatırım tutarı ve 

2.622 istihdamın gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bunlardan 30’u mevcut tesislerin tevsii 

veya revizyonu için alınırken, 51’i ilde daha önce bulunmayan komple yeni yatırımlar için 

alınmıştır.  

 

 

 

 

 



44 
 

Grafik 3.1.13. Kırklareli’ne Verilen Komple 

Yeni Yatırım Teşvik Belgeleri Adedi,            

2012 - 2015 

Grafik 3.1.14. Kırklareli’ne Verilen Komple 

Yeni Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım 

Tutarları, 2012 - 2015 

  

  

Komple yeni yatırımlar için en fazla belge imalat sanayine verilmiştir. İmalat sanayi için 

düzenlenen toplam 20 belgeyle 745 milyon TL yatırım taahhüt edilmiştir. Bunlardan 6’sı 

dokuma ve giyim, 4’ü gıda ve içecek, 4’ü kimya ve lastik-plastik ve 2’si makina imalat 

sektörlerine verilmiştir. Bunların dışında; demirdışı metaller, kâğıt, orman ürünleri ve pişmiş 

kil ve çimentodan ürünler imalatı konularında 1’er belge düzenlenmiştir. 

Hizmetler sektöründe yapılacak komple yeni yatırımlar için düzenlenen 16 belgeden 4’ü 

turizm, 2’si ticaret ve depolama, 2’si eğitim, 5’i belediye altyapı yatırımları içindir. 

Organize Sanayi Bölgeleri 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın OSB Bilgi Portalı’nda ülkemizin tüm Organize 

Sanayi Bölgeleri (OSB)’nin envanteri yayınlanmaktadır. Buna göre 2014 yılsonu itibariyle 

tamamlanmış 157 OSB bulunmaktadır. Bunların 22 tanesi Marmara Bölgesi’ndeki 11 ilde 

bulunmaktadır. 157 OSB’nin toplam alanı 29.97 hektardır ve 5.438 hektarı Marmara 

Bölgesi’ndeki OSB’lerden oluşmaktadır. Marmara Bölgesi’nde 4.614 hektar alana sahip 21 

OSB, 2015 Kamu Yatırım Programına alınmıştır. 
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Tablo 3.1.4. Kırklareli’nde Bulunan OSB’ler 

OSB Adı İlçesi 
Kuruluş 

Yılı 

Kırklareli OSB Merkez 1997 

Pagder Aslan Özel OSB Vize 2002 

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran Islah 

OSB 
Lüleburgaz 2014 

Kırklareli Lüleburgaz-Evrensekiz Islah OSB Lüleburgaz 2014 

Kırklareli’nde bulunan OSB’ler tablo 3.1.4’te verilmektedir. Kırklareli Merkez’de bulunan 

Kırklareli OSB, 30’un üzerinde yerleşik tesisi ile faal durumdadır. Lüleburgaz’da bulunan 

Evrensekiz ile Büyükkarıştıran Islah OSB’lerin yönetimi oluşturulmuş ve altyapı inşaatları 

devam etmektedir. Buralarda da faal durumda olan tesisler vardır.  

Kırklareli OSB 1997 yılında kurulmuş olup, karma bir OSB’dir. 2.706 hektarlık bir arazi 

üzerinde 83 sanayi parseli bulunmaktadır. 850 hektara yakın genişleme alanıyla TR21 

Bölgesi’nde Çerkezköy OSB’den sonra en büyük OSB olmaya adaydır. Kırklareli - Pınarhisar 

duble yoluna bağlantısı vardır. Çorlu Hava Limanı’na 100 km, Tekirdağ Limanı’na 120 km, 

Kırklareli demiryoluna 14 km mesafededir.  

Kırklareli OSB’de 25 firma üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 3 firma makina montaj, 7 

firma şantiye, 10 firma ise proje aşamasındadır
9
. Ağırlıklı olarak gıda, tekstil, makina imalat 

ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar vardır.  

Lüleburgaz’da bulunan Evrensekiz ve Büyükkarıştıran OSB’leri,  Ergene Havzası’nda 

yerleşik sanayinin doğal kaynak kullanımı, çevrenin sanayi atıklarından korunması ve sanayi 

gelişiminin doğru bir şekilde planlanmasına yönelik olarak, Ergene Havzası Eylem Planı 

çerçevesinde ihdas edilmiş Islah OSB’lerdir. Henüz çok yeni olduklarından faal duruma 

geçmemekle beraber, sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 10 tesis üretim faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Evrensekiz Büyükkarıştıran OSB’lerinin yönetimi oluşturulmuş, 

Büyükkarıştıran OSB için kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Her iki bölge 

kapsamında, 145 ila 170 hektarlık altyapısı oluşturulmuş bir alanı sanayi kullanımına 

sunacaktır (Trakya Kalkınma Ajansı, 2012). 

İki Islah OSB de İstanbul-Edirne D-100 Karayolunun üzerinde, TEM Otoyoluna bağlantısı 

olan, Lüleburgaz Merkeze 15-20 km, İstanbul’a ise 100-120 km uzaklıkta bulunan 

OSB’lerdir. 

Pagder Aslan OSB ise plastik sanayicilerinin alternatif bir yerleşim bölgesi olarak 

düşünülerek, Plastik Sanayicileri Derneği’nin girişimiyle başlatılan bir altyapıdır. 60 hektar 

alan üzerine planlanmış olup, genişleme alanı ile birlikte 120 hektardır. İmar planı ve 

                                                           
9
 Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Web Sitesi: www.kirklareliosb.org.tr (Siteye Erişim: Nisan 2015) 

http://www.kirklareliosb.org.tr/
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parselasyon planı çalışmalarına başlanmak üzeredir. Karma OSB olarak sicil alınmış ancak, 

ileride ihtisas OSB'ye dönüştürülmesi planlanmaktadır. Pagder Aslan OSB, TEM Otoyoluna 

40 km uzaklıkta Vize ilçesindedir.  

Kırklareli ilinin konum itibarıyla İstanbul’a olan yakınlığı, yerelde insani sermayenin ve 

kalifiye insan kaynağının yüksek olması, ulusal ve uluslararası pazarlara yakın ve ulaşımının 

kolay olması ve genişlemesi öngörülen 3 OSB’nin bulunması, ilin rekabet gücünün hayli 

yüksek olduğunu göstermekte olup, ilin orta vadedeki bir dönem içerisinde sanayi yerleşim 

için üst düzey bir cazibe merkezi olacağı söylenebilir. 

Ticaret ve Hizmetler 

TÜİK’in işyeri kayıtlarına göre 2013 yılında TR21 Bölgesi’nde ticaret ve hizmetler alanında 

faaliyet gösteren işyeri sayısı 74.568’dir ve tüm sektörlerdeki girişim sayılarının %88’ini 

oluşturmaktadır. 

Grafik 3.1.15. TR21 Bölgesi’nde Sektörlere 

Göre İşyeri Sayıları, 2013 

Grafik 3.1.16. TR21 Bölgesi İllerinde 

Hizmet ve Ticaret Sektörleri İşyeri Sayıları, 

2013  

  

  

TR21 Bölgesi’nde hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren girişimlerin iller itibariyle 

dağılımına bakıldığında en fazla sayıda girişim 39.165 ile Tekirdağ’da bulunmaktadır. 19.527 

girişim ile Edirne ikinci sırada ve 15.876 girişim ile Kırklareli üçüncü sırada bulunmaktadır.  

Kırklareli’nde faaliyet gösteren girişimlerin büyük çoğunluğu motorlu kara taşıtlarının ve 

motorsikletlerinin onarımında faaliyet göstermektedir. Bunun arkasından sırasıyla 2.864 

girişim ile ulaştırma ve depolama faaliyetleri, 2.699 girişim ile konaklama ve yiyecek 

hizmetleri ve 1.123 girişim ile inşaat gelmektedir. 
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Grafik 3.1.17. Kırklareli Hizmetler Sektörü - Faaliyet Alanına Göre Girişim Sayıları, 2014 

 

Dış Ticaret 

TR21 Bölgesi’nden 2013 yılında yapılan ihracat değeri 1,2 milyar ABD Doları’dır. Bu değer, 

aynı yıl 152 milyar ABD Doları’na yaklaşan Türkiye ihracatının yaklaşık %0,8’ini 

oluşturmaktadır. Türkiye ihracatının %65’inin sadece İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nden 

yapıldığı düşünüldüğünde, diğer bölge ve illerin ihracat oranının yüksek olmaması doğaldır.  
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Grafik 3.1.18. TR21 Bölgesi İhracatının 

Sektörel Dağılımı, 2013 

Grafik 3.1.19. Kırklareli İhracatının Sektörel 

Dağılımı, 2013 

  

  

Bölgeden yapılan toplam ihracatın %96’sı imalat sektöründedir. Diğer alanlarda yapılan 

ihracat, toplam ihracatın yalnızca %4’ü büyüklüğündedir.  

Ekonomi Bakanlığı tarafından, İhracat Stratejisi ve Eylem Belgesi hazırlık aşamasında, 2011 

yılında yapılan İl İl Dış Ticaret Potansiyeli Araştırması’nda, Kırklareli ve Tekirdağ, sıradan 

olmayan ürünler ihraç eden çeşitliliği yüksek iller arasında yer almıştır. Buna karşılık, Edirne 

sıradan ürünler ihraç eden ve çeşitliliği düşük iller arasında yer almıştır. 

2013 yılında Kırklareli’nden yapılan ihracat 260 milyar ABD Dolar’ına yakın olup, bunun 

%86’sı imalat sektöründe ve genellikle büyük ölçekli firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Kırklareli, ithalat-ihracat dengesinin pozitif olduğu nadir illerimizdendir. 2013 yılı ithalatı, 

193 milyon ABD Doları civarındadır. Bunun %55’i tarım ürünleri, %44’ü imalat sektör 

ürünleridir.  
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Grafik 3.1.20. Kırklareli İthalatının Sektörel Dağılımı, 2013 

 

2013 yılında kişi başına düşen ihracat değerinin 776 ABD Doları ve ithalat değerinin 737 

ABD Doları olduğu ülkemizde; Kırklareli’nde kişi başına düşen ihracat değeri 760 ABD 

Doları ve ithalat değeri 567 ABD Doları şeklindedir. 
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Grafik 3.1.21. Kırklareli’nin Yıllara Göre İhracat ve İthalat Değerleri 

  

Kırklareli ihracatının yıllar içerisinde gelişimi ele alındığında, 2001 yılında 32 milyon ABD 

Doları olan ithalat değeri, 2013 yılına kadar geçen 12 yılda on kata yakın bir artış olmuştur. 

Bu artış 2010 yılından sonra hızlanmıştır.  

İhracatın son 12 yıllık artışı göz önünde bulundurularak, 2013 yılından sonraki ihracat artış 

hızı 5 yıl öteye taşındığında, ihracatın 2018 yılında 350 milyon ABD Doları’nın üzerine 

çıkacağı tahmin edilebilir. Kırklareli’nin bu senaryoyu gerçekleştirmek hedefiyle işletmeleri 

destekleyecek araçlar geliştirmesi önemlidir.  

İthalatın yıllar içerisinde gelişimine bakıldığında, 2002 yılından itibaren ithalat ihracatın 

üzerinde seyretmeye başlamış, 2008 yılında en yüksek seviyeye çıkmış ve 2009 yılından 

itibaren makul düzeylere gerilemiştir.  

Turizm 

TR21 Bölge’sinde turizm altyapısı az gelişmiştir. Trakya Kalkınma Ajansı’nın Turizm Master 

Planı’nda Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin İstanbul’a yakınlığı ve geçiş yolları üzerinde 

bulunmalarından dolayı genelde günübirlik ziyaretçilere ve geçiş güzergâhı üzerinde bir gece 

mola veren ziyaretçileri ağırladıkları tespit edilmiştir. Yabancı turist olarak özellikle 

Kırklareli ve Edirne’ye Bulgar turistlerin alış-veriş için geldikleri belirtilmektedir. Yeme-içme 

konusunda ise yöresel lezzetler sunan sayılı restoranların haricinde, çeşit sunan veya üst 

düzey gelir grubuna hitap edecek restoranların bulunmadığından bahsedilmektedir. 
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2013 yılı itibariyle Bölge’de; 19’u Tekirdağ, 23’ü Edirne ve 3’ü Kırklareli’nde bulunmak 

üzere toplam 45 Turizm İşletme belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır. Turizm Yatırım 

Belgeli konaklama tesislerinin ise 4’ü Tekirdağ’da, 2’si Edirne’de ve 6’sı Kırklareli’ndedir.  

Aynı yıl bu tesislerde sunulan yatak kapasiteleri ise Turizm İşletme Belgeli Konaklama 

Tesislerinde toplam 5.399, Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinde toplam 1.598 

olarak görülmektedir.   

Grafik 3.1.22. TR21 Bölge İllerinin Turizm Yatırım ve İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri 

Yatak Kapasiteleri, 2013  

 

Kırklareli, TR21 Bölgesi’nde mevcut konaklama tesislerinin yatak kapasitesi açısından en en 

düşük değerlere sahip il olmasına rağmen, turizm belgeli yatırımlarda en fazla yatak 

kapasitesi oluşturma eğilimindedir. Önümüzdeki yıllarda bu yatırımların işletmeye 

dönüşmesiyle kayda değer bir kapasiteye sahip olacaktır.   

İl çeşitli nedenlerle kente gelen turistleri cezbedecek doğal ve kültürel varlıklara sahiptir.  

Longoz ormanları, İğne Ada sahil şeridi, doğal yapısını kaybetmemiş köyleri, eski rum 

kiliseleri, kalesi, müzesi ve külliyeleri gibi varlıklarla turizmin gelişmesine önemli varlıklar 

bulunmaktadır.   

Kültürel Faaliyetler  

TR21 Bölgesi ve özellikle Kırklareli ile Tekirdağ kültürel altyapı ve faaliyetlerde İstanbul’a 

yakın olmanın dezavantajını yaşamaktadır. Tekirdağ’da 2, Edirne’de 3 ve Kırklareli’nde 2 
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olmak üzere bölgede 7 adet tiyatro salonu vardır.  Tekirdağ’da 2013 yılında tiyatro seyircisi 

857 olurken bu sayı Edirne’de 5.900 Kırklareli’nde ise 62.500 olmuştur.  

Son yıllarda gerek üniversite tiyatro kulübünün ve diğer yerel otoritelerin girişimleri ile 

gelişen tiyatro etkinlikleri Kırklareli’nde kültürel anlamda düzenlenen sanat faaliyetlerine 

yerel halktan bu tür faaliyetlere katılımda yüksek düzeyde ilgi olduğunu göstermektedir.  

Tekirdağ’da 27, Edirne’de 17 ve Kırklareli’nde 9 olmak üzere, TR21 Bölge’sinde 53 tane 

sinema salonu bulunmaktadır.  Tekirdağ’da 2013 yılında sinema seyircisi 377.181 olurken bu 

sayı Edirne’de 197.060 Kırklareli’nde ise 67.590 olmuştur. 

Kırklareli’ne damgasını vuran bir etkinlik her yıl hıdrellez döneminde düzenlenen Karagöz, 

Sanat ve Kakava Festivali’dir. Şenlik 1994 yılından beri Kırklareli Belediyesi tarafından bir 

hafta süreyle İstasyon bölgesinde yapılmaktadır. Bu kutlamalar esnasında İstanbul’dan 

sanatçılar da davet edilerek konserler düzenlenmektedir. Esasen yerel halka yönelik olan bu 

kutlamalara civar illerden de ziyaretçiler gelmektedir. Kırklareli’nin bir marka kent olarak öne 

çıkması hedeflerinden biri olan Kırklareli Belediyesi, bu festivalin önemine inanmaktadır. 

İlde bir fuar ve kongre merkezinin bulunması yapılan kutlamalar kapsamında bir çok 

faaliyetin düzenlenmesi için bir mekân fırsatı sunacaktır. 

Kamu Yatırımları 

Devletler, kamu yatırımları aracılığıyla, özel sektörün risk alamayacağı altyapı alanlarında 

yatırımlar yaparak, kamu kaynaklarını bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak şekilde 

dağıtarak, istihdam ve katma değer yaratacak stratejik sektörlerin gelişmesine öncülük 

yaparak ve gelişmeye katkı sağlayacak altyapı hizmetlerini sunarak ülkelerinin gelişmelerini 

sağlarlar. 

Bu anlamda TR21 Bölgesi ve Kırklareli’nin yıllar itibarıyla kamu yatırımlarında aldığı pay 

incelendiğinde her üç ilin de aldığı payın göreceli olarak düşük olduğu görülmektedir. 2004-

2014 yılları arasında TR21 Bölgesi’nin muhtelif illere yayılmış yatırımlara ayrılan bütçe 

haricinde kalan yatırım bütçesinden aldığı pay Grafik 3.1.23’te verilmiştir.  
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Grafik 3.1.23. TR21 Bölgesi'nin Yıllara Göre Kamu Yatırımlarından Aldığı Pay (%), 2002-

2014 

 

Görüldüğü üzere, Bölge’de yer alan iller 2006 yılına kadar toplam kamu yatırım 

harcamalarından (muhtelif yatırımlar hariç, doğrudan illere tahsis edilen kaynaklar)  %1’in 

altında pay almıştır. Bu oran yıllar süresince artarak 2014 yılında 2,85’e ulaşmış olmakla 

birlikte halen göreceli olarak düşüktür. 

2009 yılına kadar diğer Bölge illerinden daha az düzeyde kamu yatırımı alan Kırklareli, 2010 

yılından itibaren kamu yatırımlarından daha fazla kaynak alır duruma gelmiştir. Kırklareli 

2014 yılı yatırım programı döneminde içme suyu, üniversite, demiryolu ve karayolu 

yatırımları dâhil olmak üzere bütçeden 402 milyon TL tahsis almıştır. 
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Grafik 3.1.24. TR21 Bölgesi İlerinde Yıllar İtibariyle Yapılan Kamu Yatırımlarının Değeri ve 

Türkiye Ortalaması (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) 

 

Bölge’de gelişimi tetikleyecek büyük ölçekli kamu yatırımları olması beklenmektedir (Trakya 

Kalkınma Ajansı, 2013). Bu yatırımlar içerisinde; İstanbul-Edirne hızlı tren hattı, İstanbul-

Çanakkale otoyol bağlantısı ve Kuzey Marmara Otoyol geçişi öne çıkmaktadır. Bu projelerin 

tamamlanması, erişilebilirlik açısından Bölge’ye ve Kırklareli’ne bir rekabet üstünlüğü 

getirecektir. 

3.1.5. Proje’nin Bölge Planlarıyla İlgisi ve TR21 Bölgesi’ne Beklenen Katkısı 

TR21 2010-2013 Bölge Planı’nın vizyonu dört temel stratejik amaç üzerine kurulmuştur, 

bunlar;  

1. Rekabet Gücünün Artırılması, 

2. Altyapının Planlı Gelişiminin Sağlanması, 

3. Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması, 

4. Sosyal Yapı ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesidir. 

Yukarıdaki dört stratejik amaç altında belirlenmiş öncelikli eylemler bulunmaktadır. “Rekabet 

Gücünün Artırılması” başlığı altında belirlenen öncelikli eylemlerden biri Ar-Ge ve inovasyon 

kültürü ile markalaşmanın yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda; Bölgenin “un ihracat üssü”, 

“bitkisel yağ üretim üssü”, “lojistik merkez”, “yavaş şehir”, “çocuk dostu şehir” gibi 

konularda markalaşması için tanıtım faaliyetleri ve işletmelerin güncel bilgiye ve teknolojilere 

erişebilmelerine, faaliyet alanlarıyla ilgili gelişmelerden zamanında haberdar olabilmelerine, 
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bu kapsamda verimliliklerini arttırıcı alternatifleri değerlendirebilmelerine imkân sağlayacak 

merkezlerin oluşturulması ve desteklenmesi öngörülmektedir. Her ne kadar bu merkezlerden 

ifade edilmek istenilen ar-ge ve inovasyon üretilen merkezler olsa da fuar, kongre, festival 

gibi etkinliklerin bu önceliklere vereceği destek açıktır.  

Önceliklerden bir diğeri olan KOBİ’lerin ticaret gücünün artırılması için dış pazarlara 

açılabilme yeteneklerini geliştirmek yalnızca onların yurt dışında kurulan fuarlara katılmasını 

sağlamak değildir. Uluslararası ziyaretçi ve katılımcıların bölgede kurulacak fuarlara 

getirilmesi de daha ucuz maliyetlerle aynı hedefe ulaşmayı sağlayacaktır. Sonuçta yurt içinde 

düzenlenen uluslararası fuarların amacı da alıcılar ile satıcıları aynı ortamda buluşturmaktır. 

Böylece Bölge KOBİ’lerinin pazarlama ve ihracat kapasiteleri yükseltilmiş olacaktır. 

Bölgede kurulacak uluslararası ticari fuarların bölgenin tanıtımına yol açmaları nedeniyle 

yatırımlar ve yatırım ortamının promosyonu önceliğine de dolaylı olarak hizmet etmeleri 

beklenmelidir. 

Öte yandan, turizmin geliştirilmesi açısından Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezinin önemli 

bir katkısı olacaktır. Kakava Festivali kapsamında kent; farklı etkinliklerin düzenlenebileceği, 

alt yapısı hazır bir alana kavuşacak ve kentte toplumsal yaşamı zenginleştirecek ve 

çeşitlendirecek farklı kültür ve sanat faaliyetlerinin yapılmasına fırsat verecektir.  Zira 

Kırklareli’nde bu tür etkinlikleri ağırlayacak büyüklük ve hizmet standardında bir merkez 

bulunmamaktadır.  

Planlı Altyapının Geliştirilmesi önceliğinde Bölge halkına kaliteli bir yaşam imkânının 

sunulması amacıyla kültürel ve sosyal donatı alanlarının geliştirilmesine yönelik girişimlerin 

desteklenmesi hedeflenmektedir. Kırklareli için bir kapsamlı fuar ve kongre merkezi tam da 

bu önceliğe karşılık gelecek bir girişimdir.  

Ve son olarak, Bölge Planı’nda mekânsal gelişme kapsamında Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu, 

Lüleburgaz ve Keşan’ın hizmet fonksiyonlarında ihtisaslaşmaları ve Bölgede öne çıkmaları 

önerilmiştir. Bu merkezlerin hizmet, ticaret, finans, eğitim, fuar ve turizm-kültür aktiviteleri 

yoğunluk kazanması beklenmektedir. 

2014-2023 yıllarını kapsayan TR21 Bölge Planı henüz “Taslak” aşamasındadır.  

2014-2023 TR21 Trakya Bölge Planı, Trakya Bölgesi’nin önümüzdeki on yıl içerisinde 

sosyal, ekonomik ve beşeri gelişimini ele alan ve  “İnsan ve Toplum”, “Yaşam ve Çevre”, 

“Üretim ve Ekonomi” olmak üzere üç eksen üzerine yapılandırılan uzun vadeli bir plandır. Bu 

eksenler altında 21 adet öncelik ve doksan dört adet politika oluşturulmuştur. Trakya 

Vizyonu’na erişebilmek amacıyla belirlenen birçok politika kapsamında işbirliği etkinlikleri, 

fuar, festivallerden sık sık bahsedilmektedir.  

STK’lar arasında işbirliğini geliştirici yapılar kurulacak ve bu doğrultuda ortak 

organizasyonlar yürütülmesiyle ilgili 2.2. alt politika önerisinde komşu bölgelerle ve sınır 

ülkeleriyle ortak fuar, festival, spor etkinlikleri vb. faaliyetler düzenlenmesine yönelik 
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STK’lar arası işbirlikleri desteklenerek teşvik edilmesi bahsedilmektedir. Kırklareli’nde 

yapılacak fuar alanının bir çok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek şekilde çok amaçlı kullanımı 

fizibilite etüdünde önerilen bir modeldir.  

Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapılarının 

geliştirilmesini öneren 7.2 politika başlığında; nüfus-istihdam dağılımının Bölgenin doğusu 

ve batısında dengeli bir yapıya getirilmesine yönelik olarak il merkezleri ile Keşan, Çorlu, ve 

Lüleburgaz ilçelerinin bölgesel gelişme odakları olarak geliştirilmesi, bu yerleşimlerin kırsalla 

olan bağlantılarının güçlendirilerek, etrafındaki diğer yerleşimlere hizmet sağlayacak altyapı-

larının geliştirilmesi ve öncelikle bölgesel düzeyde park, fuar, spor merkezleri, eko-park, 

kültür merkezleri, eğlence ve sergi mekanları, müze, sağlık kompleksleri ve rekreasyon 

alanları gibi sosyo-kültürel faaliyetlere yönelik altyapının geliştirilmesine karar alınmıştır. 

Marmara Bölgesi’nde yer alan yerleşimler ile birlikte sınır ötesi etkileşimin etkin yönetimi 

sağlanmasıyla ilgili 7.5 politika önerisinde Trakya Bölgesi’nin Avrupa ile sınır bağlantısını 

etkin değerlendirmeye yönelik olarak Yunanistan ve Bulgaristan’ın sınır yerleşimleri ile 

işbirliklerinin ulusal öncelikler doğrultusunda geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve bu 

kapsamda ortak ortak organizasyon, fuar ve etkinliklerin desteklenmesi yer almaktadır. 

Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi bu politikanın uygulanmasına bir altyapı sağlayacaktır. 

Kamu - üniversite - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ekseninde önerilen 14.5 politika 

tedbirinde işletme ve üniversiteler arasındaki güvenin tesis edilmesine ve bu sayede 

işbirliklerini arttırmaya yönelik seminer, fuar vb. organizasyonlar düzenlenmesine 

değinilmektedir.  Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi ilde bu tür organizasyonların 

düzenlenmesine olanak tanıyacaktır.  

Bunlardan başka, KOBİ ve Esnaf sanatkârların Kurumsal ve Yönetsel Kapasitelerinin 

Geliştirilmesine Yönelik öncelikte de bir önceki planda belirtilen markalaşma zafiyetine ve bu 

zafiyetin giderilmesinde işletmelerin yurtiçi ve yurt dışı fuara katılım kültürlerinin 

yükseltilmesi gerekliliğine değinilmiştir.  

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer politika belgesi ise Trakya Turizm Master 

Planı’dır. Planın temel amaçları; i) sürdürülebilirlik çerçevesinde turizmde Trakya kimliğinin 

oluşturulması, ii) Bölge’nin ulusal ve uluslararası turizm pazarından aldığı payın arttırılması, 

iii) turizmin çeşitlendirilmesi ve dört mevsime yayılması ile iv)  ziyaretçiler için turizm 

deneyiminin farklılaştırılması ve kalite yönünden ziyaretçi memnuniyetinin sağlanması olarak 

sayılmıştır.  

Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi, Turizm Master Planında belirlenen hedeflerin Kırklareli 

ili için gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayacaktır. Şöyle ki; düzenli ve sürekli yapılan fuar, 

festival ve kongreler bir süre sonra marka fuarlar, festivaller ve kongreler haline gelirler. 

Kırklareli’nin bir markası haline gelirler ve il için bir kimlik oluştururlar. Kırklareli Fuar ve 

Kongre Merkezi’nde düzenlenecek uluslararası etkinlikler ziyaretçi artışına neden olur ve 

Bölge’nin ulusal ve uluslararası turizm pazarından aldığı payın arttırılmasına yol açarlar. Bu 
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ziyaretçilerin farklı taleplerini karşılamaya çaba gösteren bölge esnafı, hizmet kalitesi ve 

çeşitliliğini yükseltir.  

Fuar ve kongre turizminin gelişmesi altyapı ihtiyacının karşılanmasına bağlıdır.  Bölge’de 

hizmet merkezleri olarak seçilen alanlarda fuar ve kongrelere ev sahipliği yapabilecek ölçek 

ve standartlarda mekânların yapılmasıyla bu ihtiyaç karşılanır. Bu mekânların, gelişmekte 

olan yörelerde özel sektör tarafından yapılmaları mümkün değildir. Trakya Bölgesi gibi 

gelişmekte olan bölgelerde, en doğru çözüm; bu tür maliyetli altyapıların kamu sektörü 

işbirliğiyle yapılarak, bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri desteklemektir. 

Kırklareli dâhil olmak üzere, Trakya Bölgesi’nde de tasarlanan bölgesel gelişme odakları ve 

hizmet merkezlerinde bu tür yatırımlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında 

Önerilen Projeler Belgesi’nde; “Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme 

odaklarının altyapıları geliştirilmesi” politikası (7.2)  altında, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

nitelikte fuar yapmaya uygun mekân sıkıntısı bulunduğundan ve hali hazırda yapılan pek çok 

fuar ile birlikte yeni dönemde yapılacak fuar ve etkinlikler için bölgesel bir fuar alanı 

ihtiyacından bahisle, Trakya’ya bir fuar alanı yapılması projesi öngörülmüştür. 

3.2. MİKRO ANALİZ  

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. Araştırma yöntemi 

hakkında detaylar ve analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.  

3.2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Nihai Faydalanıcı Mülakatları 

Kırklareli Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi Projesi’nin uzun vadede ve dolaylı olarak 

olumlu etkileneceği öngörülen nihai faydalanıcı kurumlar ve fuar organizasyonu konusunda 

deneyimli olan iki fuarcılık şirketi ile birebir mülakat yöntemiyle ve yaklaşık birer saat süren 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşülen nihai faydalanıcı kurumların isimleri aşağıda 

verilmiş olup, görüşülen kişiler kurumların en üst düzey temsilcileridir (başkan/müdür): 

 Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü 

 KOSGEB Kırklareli Hizmet Merkezi Müdürlüğü 

 Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

 Kırklareli Belediye Başkanlığı 
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 Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB Temsilciliği 

 Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

Görüşmelerde katılımcılara EK 1’de yer alan açık uçlu sorular yöneltilmiştir. 

Hedef Kitle ile Anket Çalışması 

Kurulacak fuar ve kongre merkezinin hedef kitlesini, projenin hayata geçirilmesi ile doğrudan 

ve olumlu olarak etkilenecek olan temel hedef kitleyi, Kırklareli’nde faaliyet gösteren ticaret 

ve özellikle imalat sanayi firmaları oluşturmaktadır. İmalat sanayi firmalarının 

vurgulanmasının nedeni, bu firmaların hizmetler, tarım ve ticaret alanında faaliyet gösteren 

firmalara oranla, ziyaret amacının dışında, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve benzeri amaçlarla 

fuarlara katılma potansiyellerinin daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle, imalat sanayi 

firmalarının daha yoğun katılımı gözetilerek Kırklareli’nde faaliyet gösteren hemen tüm 

ticaret, hizmet, tarım firmalarına çeşitli yöntemlerle erişilmeye çalışılmış ve katılımcılara EK 

2’de yer alan çoğu kapalı uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Bölgede kurulacak bir 

fuar ve kongre merkezi, büyüklüğü ne olursa olsun tüm firmaların yararına olabileceğinden, 

firmaların seçiminde ölçek gözetilmemiş, mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların 

tamamı hedeflenmiştir.  

Kırklareli ve Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odaları’na halihazırda kayıtlı toplam yaklaşık 

3700 firma arasından cevap alınan 80 firma örneklemi en iyi şekilde yansıtmakta olup, 

hedeflenen imalat sanayi yoğun katılım da sağlanmıştır. Firmalara erişim, Kırklareli ve 

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odaları’nın güncel üye ve iletişim listelerinin elde edilmesi ve 

arkasından faks, telefon ve e-posta yöntemleri ile sağlanmıştır. Firmalara erişimde ayrıca 

Trakya ABİGEM ile işbirliği halinde çalışılmış, kurumun bölge ticaret ve sanayi firmalarını 

genel olarak tanıması ve deneyimli olması avantajı, uygun sayıda firmaya ulaşmada etkili 

olmuştur. Genel olarak faks yoluyla gönderilen anketlere daha yoğun geri dönüş sağlanmıştır.  

3.2.2. Nihai Faydalanıcı Analizi 

Kırklareli Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi Projesi’nin Kırklareli’ndeki Nihai 

Faydalanıcıları ile yapılan birebir ve derinlemesine görüşmelerde yöneltilen sorulara genel 

olarak alınan cevaplar aşağıda bir araya getirilerek sunulmuştur. 

1. Bölgenin kurulacak bir fuar ve kongre merkezine olan ihtiyacı: Genel anlamda, 

bölgenin böyle bir merkeze olan ihtiyacının fuar organizasyonu açısından yüksek, ancak 

kongre organizasyonu açısından kısıtlı olduğu belirtilmiştir.  

Fuar organizasyonları açısından yüksek ihtiyacı ortaya koyan temel argümanlar aşağıda 

verilmiştir: 

 Hâlihazırda son yıllarda düzenli olarak düzenlenen fuarlar, semt pazarı niteliğindeki 

açık alanlarda veya AVM’lerde düzenlenmektedir. Bu alanlar kapasite bakımından 

yetersiz kalmakta ve sergilenen ürünlerin görsel bakımdan tanıtımını kısıtlamaktadır. 
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Kurulacak bir fuar merkezinde düzenlenecek fuar organizasyonları, ürünlerin daha 

yüksek görsellikle sergilenmesini ve dolayısıyla ciddiyetle karşılanmasını 

sağlayacaktır.  

 Türkiye’nin her bölgesinin fuar ihtiyacını karşılayan ve merkezi şehirlerde kurulu fuar 

merkezleri olmasına rağmen Trakya’da böyle bir merkez bulunmamaktadır. Örneğin 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi sanayinin yoğun geliştiği illerde böyle merkezler 

bulunuyor. Yine İstanbul merkezli sanayinin ve Organize Sanayi Bölgelerinin gün 

geçtikçe gelişmekte olduğu, ve Trakya Bölgesi’nin merkezinde bulunan Kırklareli’nde 

kurulacak bir fuar ve kongre merkezi tüm Trakya’nın ihtiyacına karşılık verecektir.   

Kırklareli’nde son yıllarda sadece tarım ve autushow temalı fuarlar düzenlenmesine rağmen, 

böyle bir merkezin kurulması ile ilde gün geçtikçe gelişen sanayinin faklı sektörlerde de 

fuarlar düzenlenmesi için potansiyel oluşturduğu düşünülmektedir. İlde sanayinin özellikle 

gıda, tekstil, makina ve kimya ağırlıklı olarak gelişmesinden dolayı, kurulacak fuar ve kongre 

merkezi bu sektörlerde düzenlenen fuarlara ev sahipliği yapabilecektir. Sanayiye yönelik 

düzenlenecek fuarlara olan ilgiyi ölçen göstergelerden biri, ilde faaliyet gösteren KOSGEB 

Müdürlüğü ve Temsilciliklerinin belirttiği, ilde faaliyet gösteren sanayi firmalarının Yurt İçi 

Fuar Desteği’ne olan taleplerinin yüksek olmasıdır.  

Kongre organizasyonları açısından kısıtlı ihtiyacı ortaya koyan temel argüman ise, bilimsel 

veya sektörel kongre düzenleme potansiyelinin henüz oluşmadığı yönündedir. Özellikle 

bilimsel kongreler açısından ilde bulunan Kırklareli Üniversitesi’nin aktif rol alması için 

öğretim görevlisi ve öğrenci envanterinin henüz bu tür bir kapasiteye erişmediği ancak böyle 

bir kapasite ve potansiyelin ve üniversite-sanayi işbirliğinin zamanla oluşması halinde, ilde 

hem bilimsel hem de sektörel kongre turizminin gelişeceği yönünde görüşler öne çıkmaktadır. 

Ayrıca, sadece Kırklareli merkezli değil, Trakya Bölgesinin diğer illeri olan Edirne ve 

Tekirdağ’da daha yüksek görülen özellikle bilimsel kongre düzenleme potansiyelinin 

Kırklareli’nde kurulacak bu merkezde değerlendirilebileceği de dile getirilen görüşler 

arasındadır.  

Kurulacak merkezin, fuar ve kongre düzenleme amacının dışında farklı organizasyonlar için 

de kullanılabileceği yönünde görüşler mevcuttur. İlde bulunan oteller ve İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün çeşitli organizasyonlar için kullanılan toplantı salonlarının kapasiteleri 

mevcut ihtiyaca cevap veremez hale gelmiş ve yoğun katılım içeren kapsamlı toplantılar için 

uygun alanlar bulunamamaktadır. Kurulacak merkezde düzenlenmesi öngörülen 

organizasyonlar arasında; sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren paydaşların katıldığı 

ulusal ve uluslararası (özellikle Balkanlara yönelik) kapsamlı toplantılar, bayi toplantıları, 

Kırklareli Belediyesi’nin düzenlediği yöresel festivaller ve sanatsal sempozyumlar öne 

çıkanlardır. 

2. Kurulacak merkezde kapsamlı kongre, fuar ve yukarıda sayılan diğer 

organizasyonların düzenlenmesi halinde, ilin ziyaretçiler için ulaşım ve konaklama 

tesisleri altyapısının yeterliliği konusundaki görüşler genel olarak benzer olup aşağıda 

verilmiştir:  
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 Ulaşım: İle yakın bir havaalanının bulunması (Tekirdağ-Çorlu Havaalanı) uçuşlar 

kısıtlı da olsa ile yurtiçi ve yurtdışından ulaşım için büyük avantaj arz etmektedir. 

Avrupa Otoyolu’nun kullanımı ile, Kırklareli’ne İstanbul üzerinden ulaşım da oldukça 

rahattır. Bu açılardan ulaşım altyapısı oldukça yeterlidir. 

 Konaklama tesisleri: İl merkezinde hâlihazırda iki tane elverişli otel bulunmaktadır, 

bu sayı günümüzde düzenlenecek kapsamlı organizasyonlar için yeterli değildir. 

Ancak ilde yapımı devam eden 2 tane daha yüksek kapasiteli otel projeleri devam 

etmekte olup, bunların yakın zamanda ve merkezin kurulması ile eşzamanlı olarak 

kullanıma açılmaları ile ilde düzenlenecek herhangi bir kapsamlı organizasyona 

katılan ziyaretçilerin konaklama ihtiyaçları karşılanabilecektir. 

 

3. Kurulacak olan fuar ve kongre merkezinin uluslararası organizasyonlara ev 

sahipliği yapma ve uluslararası ticari işbirliklerini geliştirme potansiyeli: Kırklareli’nde 

hâlihazırda Sınır Ötesi İşbirlikleri kapsamında ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren 

paydaşların ve Kardeş Şehir Projeleri kapsamında belediyenin, Bulgaristan başta olmak üzere, 

Yunanistan, Makedonya ve Romanya gibi Balkan Ülkeleri’yle devam eden yakın ilişkileri 

olması bu potansiyelin varlığına işaret etmektedir. Hâlihazırda devam eden bu ilişkiler 

kapsamında yalnızca fuar ve kongreler değil, farklı organizasyonların da bu merkezde 

düzenlenebileceği görüşleri mevcuttur.  

Diğer yandan, Balkan Ülkeleri ile uluslararası işbirlikleri açısından bu ülkelere olan yakınlık 

Kırklareli başta olmak üzere diğer Trakya Bölgesi illeri için bir avantaj arz ederken, diğer 

Avrupa ve dünya Ülkeleri ile işbirlikleri açısından İstanbul’a olan yakınlık hem dezavantajlı 

hem de avantajlı bir durum olarak görülmektedir. İlin İstanbul’a yakın olmasının dezavantajı 

olarak, bu tür geniş çaplı ve uluslararası organizasyonlar açısından İstanbul’un vazgeçilmez 

bir merkez haline gelmesi ve bu durumun Kırklareli dâhil tüm çevre illerin önünde engel 

teşkil etmesi düşüncesi hakimdir. Diğer yandan İstanbul’a yakın olmanın getirdiği avantaj 

olarak ise, İstanbul’un hem uluslararası hem de ulusal çeşitli fuar ve kongre 

organizasyonlarına cevap veremeyecek doluluk oranlarına erişmiş olup, İstanbul’un çekim 

merkezlerinden biri haline gelen Kırklareli’nin böyle bir merkezin kurulması, İstanbul’daki 

bazı organizasyonların taşınması ve ziyaretçi/katılımcı çekmesi açısından avantajlı bir il 

olduğu genel olarak öne sürülmüştür.  

4. Kurulacak fuar ve kongre merkezinin ilin sosyo-ekonomik gelişmesine katkısı: 

Görüşülen tüm paydaşlar böyle bir merkezin ilin sosyal ve ekonomik açılardan gelişmesine 

katkıda bulunacağını düşünmektedirler. Ulusal açıdan bakıldığında, ilin İstanbul merkezli 

olarak gelişmekte olan sanayisinin Kırklareli merkezli bir gelişmeye dönmesi beklenmektedir. 

Uluslararası açıdan bakıldığında ise, Balkan Ülkeleri’yle işbirliklerinin düzenlenecek çeşitli 

organizasyonlar ile daha da gelişeceği görüşleri mevcuttur.  

Görüşmelerde öne sürülen ve Kırklareli’nin kalkınmasına önemli derecede katkı sağlayacağı 

düşünülen ve haliyle kurulacak fuar ve kongre merkezinin de işlevselliğini arttıracak bir konu 

olan Dereköy Sınır Kapısı’nın TIR trafiğine açılması konusudur. Paydaşların hemen hepsi, 

uzun süredir ve halihazırda çalışmaları devam eden Dereköy Sınır Kapısının TIR trafiğine 
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açılması ile ilin lojistik önemi ve ticari aktivitesi artarak ekonominin canlanacağını 

düşünmektedirler. Bu konunun çözümünün gerçekleşmesi halinde kurulacak fuar ve kongre 

merkezi de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma potansiyelini artırarak ilin 

kalkınmasına katkı sağlayacaktır.  

5. Paydaşların diğer görüş ve önerileri aşağıda verilmiştir: 

 Yukarıda verilen konaklama altyapısı ile ilgili sorunların kurulacak merkez ile eş 

zamanlı olarak çözülmesi gerekmektedir.  

 Merkezin kurulacağı bölge, Trakya’nın her yerinden kolay bir ulaşıma sahip olmalıdır. 

Sanayinin yoğun olarak gelişmekte olduğu Kırklareli’nin güneyi en uygun olduğu 

düşünülen bölgedir. 

 Merkez, baştan yüksek kapasiteli ve genişleme potansiyeli olan bir proje ile kurulursa 

uzun vadede faydalı bir yatırıma dönüşebilir. 

 Merkezin kurulmasını takiben yönetim ve işletmenin verimli sağlanabilmesi için, 

kamu, özel sektör ve üniversiteden temsilcilerin yer aldığı özel bir yönetim kurulunun 

bulunması gerekir. Böyle bir işbirliği ile sektörlerin nabzı yoklanarak uygun fuar 

organizasyonlarına karar verilebilir.  

 Fuar ve diğer organizasyonların yeterli ilgiyi çekmesi için pazarlamasının profesyonel 

organizatörler tarafından yapılması gerekir. 

 Son olarak yöresel ve bölgesel organizasyonların düzenlenebilmesi için ilin özel bir 

ürünüyle (örn; Hardaliye içeceği) markalaşmasına önem verilmelidir.  

Fuarcılık Firmalarının Görüş ve Önerileri 

Türkiye’de daha önce kurulmuş ve Kırklareli’nde kurulacak olan ile benzer kapsamda fuar 

merkezlerini işleten fuarcılık firmalarına da paydaş görüşmelerine benzer kapsamda sorular 

yöneltilmiştir. Bu firmaların cevaplarına geçmeden önce işletmekte oldukları fuar merkezleri 

hakkında kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya Ticaret Merkezi, Trabzon 

Trabzon’da 2009 yılında 4, 2010 yılında 3, 2012 yılında 7 ve 2013 yılında 6 fuar 

organizasyonu düzenlemiştir. Bu fuarlar Trabzon kent merkezinde,  İstanbul Dünya Ticaret 

Merkezi A.Ş. öncülüğünde; Trabzon İl Özel İdaresi, Trabzon Belediyesi, Trabzon Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın katkılarıyla 2003 yılında hizmete açılan Dünya Ticaret Merkezi’nde 

 düzenlenmiştir. Merkezin 2014 yılında kapatılmasıyla birlikte aynı yıl içerisinde Trabzon’da 

fuar organizasyonu düzenlenmemiştir. Ancak merkezin halihazırdaki alanı olan brüt 4.000 

m
2
 (net 2.500 m

2
) alan bazı organizasyonlar için küçük, bazıları içinse büyük kaldığından, 

alanın yakın zamanda çok amaçlı bir proje ile büyütülerek yeniden açılması söz konusudur. 

Alanın brüt 6.000 m
2
 ve net 4.000 m

2
 olması planlanmaktadır. Üzerinde otel ve konferans 

salonları bulunacak, çok amaçlı bir yapı olacaktır. Böylece şimdiye kadar düzenlenen 

organizasyonlardan daha kapsamlı ve daha fazla etkinliği kaldıracak bir yapı haline 

getirilecektir. 
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Görüşmeye katılan fuarcılık firmaları yöneltilen sorulara deneyimlerinden yola çıkarak 

cevaplar vermiş ve dolayısıyla bu görüşmelerden elde edilen sonuçlar öneriler şeklinde olup 

aşağıda bir araya getirilerek sunulmuştur: 

1. Kırklareli’nde Kurulacak Fuar ve Kongre Merkezinin Gelişim Potansiyeli: 

Kırklareli konum itibariyle, fuarcılık açısından dezavantajlı bir bölgededir. Sosyo-ekonomik 

gelişmişliği ne kadar yüksek olursa olsun, fuar düzenlenmesi açısından İstanbul’a yakınlık bir 

dezavantajdır. Van ve Trabzon İstanbul’a uzak olmasına rağmen, İstanbul’da düzenlenen 

fuarlar bu illerde düzenlenen fuarlara olan ilgiyi bile düşürmektedir. Kocaeli örneğine 

bakacak olursak; sanayi gelişmişliği çok yüksek olmasına rağmen, fuar organizasyon 

potansiyeli oldukça düşüktür. Bunun temel nedeni, hemen her alanda markalaşmış fuarların 

düzenlendiği İstanbul’a yakın olmasıdır.  

 

2. Kırklareli’nde Kurulacak Fuar ve Kongre Merkezinin Potansiyel Kullanım 

Amaçları: İstanbul, Ankara, İzmir gibi sanayi ve ticaret hacimleri yüksek iller dışındaki 

illerde sadece fuar organizasyonu amacıyla kurulacak merkezler riskli yatırımlardır. 

Dolayısıyla Kırklareli gibi gelişmekte olan illerde kurulacak bir merkez yerel ölçekte ve yerel 

hedefler gözetilerek tasarlanmalıdır. Kurulacak merkezin fuar ve kongre organizasyonundan 

farklı amaçlarla da kullanılabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Örneğin;  sportif, 

ticari ve kültürel kapsamlarda yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurmalı ve gerektiğinde bayi 

toplantıları hatta düğün organizasyonlarının da düzenlenebileceği, çok amaçlı bir alan olarak 

tasarlanması gerekir.  

 

3. Kırklareli’nde Kurulacak Fuar ve Kongre Merkezinin İldeki Konumu: Merkezin 

kent merkezine uzaklığı konusundaki görüşler ikiye ayrılmaktadır. Alınan görüşlerin 

kurulacak merkezin potansiyel kullanım amacına göre farklılaştığı görülmektedir.  

Yerel amaçlı kurulan bir merkez olarak düşünüldüğünde, ziyaretçi açısından kent merkezine 

yakın alanlar daha çok tercih edilmektedir. Özellikle kırsal alanda yerleşik ailelerin sosyal 

veya kültürel etkinlikler için kent merkezine gitme eğilimi vardır. Örneğin; Dünya Ticaret 

Merkezi Trabzon’da ilk açıldığında kent merkezinin biraz dışında kalmakta olup, o tarihlerde 

kent merkezinde organize edilen etkinlikler Dünya Ticaret Merkezi’ne taşındığında ziyaretçi 

sayıları 50.000’lerden 15.000’lere düşmüştür.  

Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi, Van 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük fuar ve kongre merkezi olan Tuşba Fuar ve Kongre 

Merkezi, Kalkınma Bakanlığı’nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 

13 milyon TL kaynak ayrılarak gerçekleştirilmiş bir yatırımdır. Yaklaşık 13.000 m
2
 kapalı 

alana ve 18.000 m
2
 açık alana sahip olan Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi, kent merkezine 13 

kilometre mesafede yer alan Van Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilmiştir. 2012 yılında 

projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan merkez, yaklaşık iki yıl sonra kapılarını 

72 firmanın katıldığı 5. Yapı ve İş Makinaları ile 1. Belediye İhtiyaçları ve Kent Mobilyaları 

fuarlarıyla açmıştır. Merkez kurulmadan önce yılda 1 ila 4 fuar düzenlenen ilde, Tuşba Fuar 

ve Kongre Merkezi’nin açılmasıyla fuar düzenleme sayıları artmıştır. 2015 yılında Van’da 6 

fuar düzenlenmesi planlanmaktadır.  
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Diğer yandan ulusal ve uluslararası ölçekte fuar organizasyonları açısından düşünüldüğünde, 

kurulacak merkezin erişilebilir uzaklıkta olmak kaydıyla kent merkezi dışında olması daha 

verimli olacaktır. Kent merkezine yakın olan bir alanda  ticari ilgisi bulunmayanların daha 

katılımı olduğundan fuar organizasyonunun verim ve kalitesi düşmektedir.  Bu tür fuar ihtisas 

organizasyonlara sadece ticari fayda gözeten ilgili ziyaretçilerin katılması ön plana çıkmalıdır   

4. Kırklareli’nde Kurulacak Fuar ve Kongre Merkezinin Önerilen İşletme Modeli: 

Son olarak merkezin önerilen işletme modeli incelendiğinde, kurulacak merkezin sahibi 

tarafından fuar düzenleme yetki ve belgesine sahip bir özel sektör firmasına uzun vadeli 

kiraya vermesi önerilmiştir. Önceki deneyimlere değinililerek, bu tür merkezlerin potansiyel 

sahibi olan valilikler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları gibi kurumların profesyonel 

işletme tecrübesi olmadığı, karlılık prensibine odaklanmadıkları ve bazı politik tercihleri göz 

önünde bulundurmaları gibi nedenlerden dolayı, böyle bir merkezi verimli bir şekilde 

yönetemedikleri ve alanında yetkin özel sektör firmalarının işlettiği merkezlerin daha başarılı 

olduğu öne sürülmüştür.  

Diğer yandan, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde faaliyet gösteren fuarcılık 

firmalarının, Kırklareli gibi daha küçük ölçekte organizasyonların düzenlenebileceği iller ile 

ilgilenmeme olasılığı yüksektir. Dolayısıyla, özellikle fuar organizasyonu için yerel ölçekte 

faaliyet gösteren organizasyon firmaları ile işbirliği yoluna gidilmesi önerilmektedir. Bu 

durumda, yukarıdaki modelden farklı olarak, fuar ve kongre merkezi sahibi ortak 

kurumlardan birinin işletmeyi üstlenmesi, sürekli bir işletme imtiyazıyla bir organizatör 

firmaya devredilmesi modelinden daha verimli olacaktır.  

Yerel işletme modeli göz önünde bulundurulduğunda, işletmeyi devralacak firmanın orta 

ölçekli olacağı ve bu merkezin tüm giderlerinin karşılanması için yeterli kapasiteye sahip 

olamayacağı düşünülmektedir. Bu tür sosyal yatırımların organizatör firmalar tarafından 

kiralanması durumunda, işletme giderlerine ve işletmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için gerekli yatırımlar ile destek olunması gerekmektedir. Eğer böyle bir destek sağlanmazsa, 

yerel işletmeci firmanın, bu fuar ve kongre merkezinin temel amaçları dışında diğer sosyal ve 

kültürel faaliyetler gibi ticari anlamda daha karlı organizasyonlar düzenleyebilecek 

alternatifleri değerlendirmesi gerekmektedir.  

3.2.3. Hedef Kitle Analizi 

Kırklareli’nde faaliyet gösteren 80 firmanın katıldığı saha araştırması sonuçları, firmaların 

profili, ihracat ve pazarlama, fuarlara kongre ve diğer organizasyonlara katılım detayları ve 

Kırklareli’nde kurulacak fuar ve kongre merkezi hakkında görüşler olmak üzere 4 altbaşlık 

halinde aşağıda incelenmiştir.  

 Firmaların Profili başlığı altında; firmaların bulundukları ilçeler, faaliyet gösterdikleri 

sektörler, çalışan sayıları ve net satış hasılatları hakkındaki veriler,  

 İhracat ve Pazarlama başlığı altında; ihracat faaliyetleri ve temel pazarlama kanalları, 
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 Fuarlara, Kongrelere ve Diğer Organizasyonlara Katılım başlığı altında; 

yurtiçi/yurtdışı fuarlara katılım oranı, katılım amaçları, katılmama nedenleri ve 

mesleki toplantı ve kongrelere katılım detayları, 

 Kırklareli’nde Kurulacak Fuar ve Kongre Merkezi Hakkında Görüşler başlığı altında 

ise; firmaların böyle bir merkezi kendi firmaları ve ilin geneli açısından faydalı bulup 

bulmadıkları, ilin bu merkeze ihtiyacı ve altyapı olanakları incelenmiştir.  

Firmaların Profili 

Grafik 3.2.1. Firmaların Bulunduğu İlçeler 

 

 

                                                                   

Katılımcı firmaların yarısından fazlası, 

toplam 47 firma, Kırklareli’nin Merkez 

ilçesinde faaliyet göstermektedir. 

Merkezdeki firmaların birkaçı Merkeze 

bağlı köylerde, 13 tanesi ise Kırklareli 

OSB’de yerleşiktir. Diğer firmaların 20 

tanesi Lüleburgaz ve 5 tanesi Babaeski 

ilçelerinde bulunmaktadır. Vize ve 

Pınarhisar başta olmak üzere diğer ilçelerde 

faaliyet gösteren firma sayısı ise 8’dir.  
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Grafik 3.2.2. Firmaların Faaliyet Gösterdiği Sektörler 

 

Bölüm 4.2.1.’de bahsedildiği üzere, saha 

araştırmasında imalat sanayi firmalarının 

diğer sektörlerde faaliyet gösterenlere 

oranla daha yüksek katılımı gözetilmiştir. 

Bu nedenle, katılımcı firmaların büyük 

çoğunluğu, toplam 65 firma, imalat sanayi 

sektöründe faaliyet göstermektedir. İmalat 

sanayi firmalarının yarısına yakını; 

Ekmek, Un ve Unlu Mamuller ve 

Hayvansal Gıda Ürünleri (Süt ve Süt 

Ürünleri, Hayvan Yemi) çoğunlukta 

olmak üzere gıda üzerine imalat 

yapmaktadır.  

Diğer imalat sanayi sektörlerinde üretilen ürünlerin grupları sırasıyla; Makina ve Ekipmanları, 

İnşaat Malzemeleri ve Hazır Giyim ve Konfeksiyon şeklindedir. 

Firmaların 12’si ticaret alanında faaliyet göstermektedir. Bunlardan 4 tanesi aynı zamanda 

farklı faaliyet alanına sahip olup imalat da yapmaktadır. Sadece ticaret ile uğraşanlar, 

marketler ve pazarlama firmalarıdır.  

Son olarak hizmetler sektöründe toplam 3 firma olup; bunlar Turizm ve İnşaat Taahhüt 

alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Grafik 3.2.3. Çalışan Sayıları Grafik 3.2.4. 2014 Yılı Net Satış Hasılatı 
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Firmaların ölçeğini belirlemek amacıyla yaklaşık sayıları ve son yıl (2014) net satış hasılatları 

değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Tanımını 

belirleyen yönetmeliğe göre; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 

hasılatı ve mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan birimler KOBİ olarak 

adlandırılır.  

Bu tanıma göre, firmaların ölçeğini belirlemek amacıyla, ilk olarak çalışan sayılarını ele 

aldığımızda örneklemimizde yer alan firmaların yaklaşık %90’ı (71 firma) KOBİ sınıfına 

girmektedir. Bunların çoğunluğu (30 firma), 10-49 arası çalışana sahip küçük ölçekli 

firmalardır. 1-9 çalışana sahip 23 firma da önemli bir yüzdeye sahip olup mikro ölçekli; 50-

249 çalışana sahip olan 18 firma orta ölçekli ve, 250 ve üzeri çalışanla 9 firma büyük ölçekli 

olarak tanımlanmaktadır.  

Firmaların ölçeğini belirleyen ikinci veri olarak, son yıl (2014) net satış hasılatlarını ele 

aldığımızda, KOBİ tanımını belirleyen çalışan sayıları ve net satış hasılatı sınıflarında bazı 

farklılıklar göze çarpsa da, 2014 yılı net satış hasılatı 1-8 milyon TL’yi aşmayan küçük 

ölçekli firmalar çoğunluktadır. Sırasıyla; 18 firma 1 milyon TL’den az, 24 firma 8-40 milyon 

TL arası ve 12 firma 40 milyon TL ve üzeri net satış hasılatına sahiptir. Çalışan sayları ve net 

satış hasılatları arasındaki farklar, genel olarak firmaların istihdam ettikleri kişi sayısına 

oranla daha fazla net satış hasılatı elde etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumun tersi 

daha az oranda gözlemlenmiştir.  

 

İhracat ve Pazarlama 

Grafik 3.2.5. İhracat yapıyor musunuz? 

 

                                                                           

80 firmanın 34’ü ihracat faaliyetlerinde 

bulunmaktadır. İhracat yapan firmaların 

hemen hepsi imalat sanayi sektöründe 

faaliyet göstermekte olup, ihracata konu 

olan ürün gruplarında bir yoğunlaşma 

bulunamamıştır. Yine ihracat yapan 

firmaların çalışan sayıları ve net satış 

hasılatlarında çeşitlilik gözlemlenmiştir. 

Ancak net satış hasılatı 250 milyon TL’nin 

üzerinde olan, bir tanesi hariç, tüm firmalar 

ihracat yapmaktadır.  
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Grafik 3.2.6. Pazarlama Kanalları 

 

Firmalar genel olarak toptan ve perakende pazarlama kanallarını kullanmaktadır. Özellikle 

orta ve büyük ölçekli firmaların organizasyonel kapasiteleri diğer firmalara oranla daha 

gelişmiş olabileceğinden, bu firmaların kendi satış ve pazarlama ekiplerini oluşturup bu kanal 

yoluyla da pazarlama yaptıkları gözlemlenmiştir.  
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Fuarlara, Kongrelere ve Diğer Organizasyonlara Katılım  

Grafik 3.2.7. Yurtiçi/Yurtdışı ticari fuarlara katılıyor musunuz? 

 

                                                               

Firmaların yarısından fazlası yurtdışı ve 

yurtiçi fuarlara katılmaktadır. Son üç yıl 

içindeki fuarlara katılım detayları 

incelendiğinde, öncelikle fuarlara ürünlerini 

tanıtım, pazarlama, satış vs. gibi satıcı 

konumunda katılan firmaların sadece alıcı 

ve/veya ziyaretçi olarak katılanlardan çok 

daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca ticari 

fuarlara katılımcı olarak iştirak eden 

firmaların, aynı zamanda, aynı yer ve 

kapsamda ancak farklı dönemlerde 

düzenlenen fuarları da ziyaretçi olarak takip 

ettiği söylenebilir.  

İstanbul başta olmak üzere yurtiçi fuarlara katılım daha yoğundur. Yurtdışında ise sırasıyla, 

Almanya başta olmak üzere Fransa ve İtalya gibi büyük Avrupa Ülkeleri’nde; Bulgaristan, 

Yunanistan, Romanya gibi Balkan Ülkeleri’nde ve son olarak az oranda bazı Arap ve Afrika 

Ülkeleri’nde düzenlenen fuarlara katılım sağlanmıştır.  

Doğal ve beklenen bir sonuç olarak; fuarlara katılım sağlayan firmaların hemen hepsi imalat 

sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Ancak imalata konu olan ürün grupları ile fuarlara 

katılım oranı arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.  Diğer yandan, yine doğal bir sonuç 

olarak; her firma kendi sektörüne özel fuarlara katılımcı veya ilişkili fuarlara ziyaretçi olarak 

iştirak etmektedirler. Örneğin; gıda alanında faaliyet gösteren firmalar gıda ürünlerine özel 

fuarlara katılımcı olarak, gıda teknolojilerinin/makinelerinin sergilendiği fuarlara ziyaretçi 

olarak iştirak etmektedirler.  

Firma ölçeği ve fuarlara katılım ve arasında da yine anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Diğer bir 

deyişle, firmanın özellikle net satış hasılatı bakımından ölçeği fuarlara katılımı 

etkilememektedir.  

Son olarak ihracat faaliyetleri ile fuarlara katılım arasındaki ilişkiye baktığımızda yine anlamlı 

bir ilişki görülmemiştir. Firmalar ihracat yapmasalar da fuarlara katılım sağlamaktadır. 

Ancak, yurtdışında düzenlenen fuarlara katılımcı olarak iştirak eden firmaların genellikle 

ihracat yapan firmalar olduğu görülmüştür.  
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Grafik 3.2.8. Ticari Fuarlara Katılım Amacı 

 

Katılımcılar birden fazla fuarlara katılım amacı bildirmişlerdir. Firmaların çoğu “sektördeki 

teknolojik yenilikleri takip etme ve bilgi paylaşımında bulunma” amacıyla fuarlara 

katılmaktadır. Bu birincil amacı sırasıyla; “tanıtım ve pazarlama”, “yeni ve mevcut müşteriler 

ile birebir iletişim ve işbirliği imkânına sahip olma” ve “rakipleri yakından tanıma fırsatı 

bulma” amaçları izlemektedir. Firmaların fuarlara iştirak biçimleri (katılım, ziyaret) ile 

katılım amaçları arasındaki ilişkiye baktığımızda, geneli hem katılımcı hem de ziyaretçi 

olduğundan anlamlı bir ilişki beklenmemiş ve gözlenmemiştir. Ancak, doğal bir sonuç olarak; 

sadece ziyaret amaçlı fuarlara katılan az sayıda firmanın tamamı, ürün tanıtımı ve 

pazarlamasını bir amaç olarak görmemekte ve “sektördeki teknolojik yenilikleri takip etme ve 

bilgi paylaşımında bulunma” amacına sahiptirler.   
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Grafik 3.2.9. Ticari fuarlara Katılmama Nedenleri 

Fuarlara katılmayan firmaların tamamı ve aynı zamanda fuarlara katılan ancak yeterli verimi 

alamadığını veya yeterli düzeyde katılamadığını düşünen firmalara birden fazla fuarlara 

katılmama nedeni bildirmişlerdir. Firmalar, fuarlara katılmalarının önündeki en büyük 

engellerin zaman ayıramama ve katılımın yüksek maliyet getirmesi olarak belirtmişlerdir. Bu 

iki önemli sorunu takiben firmalar sırasıyla; fuara katılım organizasyonu yapacak gerekli 

işgücüne sahip olmadıklarını, fuar alanlarının uzak ve ulaşımının zor olduğunu ve son olarak 

fuarlara katılımın faydasını görmediklerini düşünmektedirler.  

Bu nedenler dışında, gıda ve ilaç sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren üç firma fuarlara 

katılmama nedeni olarak kendi sektörlerine özel fuarların düzenlenmediğini ve yine gıda 

sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir firma ise sektöre özel düzenlenen fuarların yeterli 

olmadığını belirtmişlerdir.  
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Grafik 3.2.10. Bölgenizde bir ticari fuar organizasyonu düzenlense katılmak ister miydiniz? 

 

                                                                  

Firmalara, bölgede kurulacak bir fuar ve 

kongre merkezinde düzenlenecek fuar 

organizasyonların olan talep düzeylerini 

ölçmek üzere, temel bir soru olarak, 

bölgelerinde bir ticari fuar organizasyonu 

düzenlenmesi halinde katılım isteklerinin ne 

olacağı sorulmuştur. Firmaların büyük 

çoğunluğu, 67 firma, katılmak istediklerini 

belirtmiştir. Bu firmalardan bazıları böyle 

bir organizasyona ancak kendi sektörlerine 

özel düzenlenmesi halinde katılmak 

isteyeceklerini eklemiştir. 

Grafik 3.2.11. Yurtiçinde mesleki toplantılar ve kongrelere katılıyor musunuz? 

 

                                                                  

Bölgede kurulacak bir fuar ve kongre 

merkezinin fuar amacı dışında mesleki ve 

sektörel toplantı ve kongrelere de ev 

sahipliği yapma potansiyeli ve bunun için 

gerekli/yeterli talebi ortaya çıkarmak 

amacıyla katılımcılara bu tür toplantılara 

katılım detayları sorulmuştur.  

İlk olarak, firmaların büyük çoğunluğu, 60 

firma, yurtiçinde mesleki toplantı ve 

kongrelere hâlihazırda katılım sağladıklarını 

belirtmişlerdir.  

Grafik 3.2.12’den görüleceği üzere, firmaların büyük çoğunluğu, faaliyet göstermekte 

oldukların sektörlerin durumu ve sorunlarının tartışıldığı sektörel toplantılara 

kakılmaktadırlar. Eğitimlere katılan firmalar da çoğunlukta olup; bayi toplantıları, bilimsel 

toplantı ve kongreler ve son olarak strateji/vizyon çalıştaylarına katılan firmalar az sayıdadır. 

Toplantılara katılan firmaların yarısından fazlası, 34 firma, sektörel toplantılar ve eğitimler 

başta olmak üzere birden fazla çeşitte organizasyona katılmaktadırlar.  
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Grafik 3.2.12. Hangi tür organizasyonlara katılıyorsunuz? 

 

Grafik 3.2.13. Hangi sıklıkla bu tür organizasyonlara katılıyorsunuz? 

 

                                                                     

Firmaların büyük çoğunluğu, 47 firma, yılda 

birkaç kez olmak üzere sık sık yurtiçinde 

düzenlenen mesleki toplantılar ve 

kongrelere katılmaktadır. Özellikle birden 

fazla çeşitte organizasyonlara katılan 

firmalar yılda birkaç kez olmak üzere yoğun 

katılım sergilemektedir. Bunun yanında, 

özellikle sektörel toplantılar ve/veya 

eğitimlere katılanlar da yine diğer 

organizasyonlara katılanlara oranla daha sık 

katılım sağlamaktadırlar.  
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Kırklareli’nde Kurulacak Fuar ve Kongre Merkezi Hakkında Görüşler 

Firmaların ilde kurulacak fuar ve kongre merkezine olan ihtiyacı, bu merkezin olası katkıları 

ve bölge için uygunluğu konusunda görüşleri alınmıştır. 

Grafik 3.2.14. Kurulacak Fuar ve Kongre 

Merkezi'nin Firmalara Faydası 

Grafik 3.2.15. Kurulacak Fuar ve Kongre 

Merkezi'nin İlin Sosyo-ekonomik Kalkınmasına 

Faydası  

  

İlk olarak, bu merkezin firmalara olası katkıları hakkındaki görüşlere baktığımızda, 

çoğunlukta olan 36 firma kesinlikle, ve 35 firma kısmen böyle bir merkezin kendi firmaları 

açısından faydalı olacağına inanmaktadır. Kendi firmalarına kısmen faydalı olacağını ve hiç 

faydalı olmayacağını düşünen firmaların neden böyle düşündükleri, bölgede düzenlenecek 

fuarların ancak kendi sektörlerine özel olması durumunda ilgilerini çekeceği ve dolayısıyla 

ancak bu durumda kendileri için faydalı olacağı ile açıklanabilir.  

İkinci olarak, firmaların kurulacak merkezin ilin kalkınmasına olası katkısı hakkındaki 

görüşleri, 3’ü hariç tümünün kesinlikle ve kısmen fayda elde edileceği yönündedir. Bu 

firmaların arasından kesin olarak faydalı olacağını düşünen firma sayısı (58) çoğunluktadır. 

58 firmanın yarısına yakını böyle bir merkezin kendilerine kısmen faydalı olacağını veya hiç 

faydası olmayacağını düşünenlerdir. Bu demektir ki, kurulacak merkez ve bu merkezde 

düzenlenecek organizasyonlar kendilerinin ilgi alanına girmese bile ilin geneli için faydalı 

olacağı görüşü hâkimdir.  

Son olarak firmalara, kurulacak merkez için Kırklareli’nde ihtiyaç olup olmadığını ve ilin 

altyapısının uygunluğu sorusuna firmaların yaklaşık %25’i cevap vermiştir. Alınan cevaplar, 

merkezin fuar organizasyonları açısından etkinliğine yönelik olup, kongre ve diğer 

organizasyonlar konusunda görüş alınamamıştır. Genel anlamda bakıldığında, Bölüm 

3.2.2.’de yer alan Paydaş Analizi’ne benzer cevaplar alınmıştır.  
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Cevapların yarısından fazlası kurulacak merkeze ilin sosyo-ekonomik anlamda gelişmesi 

açısından bir ihtiyaç olduğunu ve ilin bu merkezden fayda sağlamasına olanak verecek bazı 

avantajları olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu avantajlar aşağıda sıralanmıştır: 

 İlin sanayisi gün geçtikçe gelişmekte olup, sanayiciler pazarlarını genişletmek ve 

ürünlerini tanıtmak için bu tür bir merkezde düzenlenecek fuar organizasyonlarına 

katılım ihtiyacı duymaktadır. 

 İle ulaşım kolaylığının olması, düzenlenecek organizasyonlara yeterli katılımı 

sağlayacaktır. 

 İlin Balkan Ülkeleri’ne yakın olması, düzenlenecek organizasyonlara uluslararası 

boyut kazandırarak, bu ülkeler ile ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaktır. 

Alınan cevapların yarısından fazlası ise ilde böyle bir merkezin kurulması halinde öncelikle 

geliştirilmesi gereken bazı konular olduğunu öne sürmüşlerdir. Bunlar arasında en çok öne 

çıkanlar aşağıda sırasıyla verilmiştir: 

 İlde kapsamlı bir fuar organizasyonu düzenlenmesi için öncelikle altyapısının, 

özellikle konaklama ve yeme-içme tesislerinin sayısının arttırılması, kalitesinin 

geliştirilmesi ve yerel bir fuar organizatörünün rol alması gerekmektedir. Gerekli 

gelişmeler gerçekleşmeden yapılan bir yatırım risk arz edecektir. Bu konuda yerel 

yönetimlere büyük görevler düşmektedir. 

 İlin öncelikle markalaşmaya ihtiyacı vardır; henüz ilden ulusal bir marka çıkmamış 

olup öncelikle bu konuya ağırlık verilmesi gerekmektedir.  

 Fuar ve kongre merkezi ilin sanayisinin yoğun olarak gelişmekte olduğu güneyinde 

kurulursa daha etkin olacaktır.  

Az sayıda firma ise ilde böyle bir merkez için altyapının uygun olmaması ile birlikte, bu 

yönde bir ihtiyacın da bulunmadığını belirtmişlerdir. İlin İstanbul’a yakın olması ihtiyaç 

açıcından en büyük dezavantaj olarak görülmektedir.  

3.3. GELECEK SENARYOSU: BÖLGE’NİN BÜYÜME POTANSİYELİ 

VE TALEP TAHMİNİNE ETKİSİ 

Ticari fuar ve kongre organizasyonlarının başarısını etkileyen en temel unsur yörenin dış 

ticaret ve iç talep potansiyeli, yörede alıcıların ilgisini çeken güçlü bir sanayi arzının 

olmasıdır.  

Öncelikle, Kırklareli’nin 3.1. Bölüm’de detaylı olarak anlatılan genel özellikleri, sosyo-

ekonomik gelişimi ve sektörel yapısını ele aldığımızda; bugün Türkiye’de fuar ve kongre 

merkezlerinin kurulduğu illere bakıldığında Kırklareli, göreceli olarak daha az nüfusa sahip 

ancak önümüzdeki yıllarda sanayileşme hızından dolayı potansiyel vaat eden bir il olarak öne 

çıkmaktadır. Yine de çevre iller kapsama alındığında, kurulacak bir merkezin yerel etkinlikler 
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açısından olmasa bile, fuar ve kongreler açısından daha geniş bir kitleye hitap edeceği 

ortadadır. 

TR21 Bölgesi’ne bakıldığında böyle bir fuar merkezinin yerleşim yeri açısından 

Kırklareli’nin bir avantajı bulunmaktadır. Kırklareli Türkiye’nin Avrupa’ya açılan TEM 

Otoyolu’na yakın, hinterlandı geniş bir konumdadır. Kırklareli; Edirne ve Tekirdağ’ın 

arasında olması nedeniyle her iki ilden de ulaşımın kolaylıkla yapılabileceği bir mesafede 

bulunmaktadır. Edirne il merkezine 40 dakika ve Tekirdağ il merkezi ile Çorlu’ya 1 saat 20 

dakika mesafededir.  

Şekil 3.3.1. Kırklareli’nin 4 Saat Mesafede Bulunduğu Fuar Merkezlerini Kapsayan Coğrafi 

Alan  

 

Şekil 3.3.1’de verilen Kırklareli’nin 

4 saat mesafede olduğu önemli 

ulusal ve uluslararası merkezlere 

bakıldığında; Edirne, Tekirdağ, 

İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Varna, 

Burgaz, Plodiv, Haskovo, Dedeağaç 

ve Kavala gibi ülkemiz illerine ve 

sınır komşularımızdaki büyük 

merkezlere yarım günden az 

mesafede, erişilebilir bir yerde 

bulunduğu görülmektedir.  

Kırklareli dâhil olmak üzere TR21 illeri, İstanbul metropoliten alanının etki alanında 

kaldığından dolayı, İstanbul ve Kocaeli illerinden çevreye yayılan sanayi için birer çekim 

alanı oluşturmaktadırlar.  Bu nedenle, İstanbul ve Kocaeli’ne daha yakın konumda bulunan 

Tekirdağ, özellikle Çerkezköy ve Çorlu sanayi açısın ilk gelişmeye başlayan il olmuştur. 

Lüleburgaz ve Kırklareli ikinci etapta cazibe merkezleri olmaya başlamıştır. Bu nedenle 

Kırklareli’ni önümüzdeki yıllarda yüksek bir sanayi gelişim potansiyeli beklenmektedir. İlde 

bulunan ve geliştirilmekte olan OSB’ler sanayi yerleşimi için bir avantaj sunmaktadırlar. 

Kırklareli’nde yapılacak bir fuar ve kongre merkezi sanayinin gelişimine destek olacak 

altyapılardan biri olarak kabul edilmelidir. 

İstanbul’a yakın olmasının il için fuar ve kongreler açısından bir dezavantajı bulunmaktadır. 

İstanbul’da çok sayıda markalaşmış ve her yıl düzenlenmekte olan fuar ve kongreler, diğer 

illerde yapılan bu tür organizasyonlara ilgiyi azaltmaktadır.  

Kırklareli, tarımsal açıdan gelişmiş illerimizden biridir. Buna bağlı olarak, gıda endüstrisinde 

ve özellikle süt ve süt ürünleri üretimiyle, unlu mamuller ve öğütülmüş tahılda bir 
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yoğunlaşma mevcuttur. Dolayısıyla ticari ürünleri ve makinaları ile gıda sektöründe 

düzenlenecek fuarlar için yeterli bir potansiyel sunmaktadır.   

Kırklareli, sosyal sermaye açısından da oldukça gelişmiştir. Emek Piyasaları açısından 

illerarası sıralamada oldukça üst sıralarda yer almasına karşın, Ekonomik Etkinlik ve Canlılık 

açısından daha gerilerde bir yere oturmuştur. Fuar ve kongre merkezleri illerin ekonomik 

etkinlik ve canlılık açısından gelişmesine katkıda bulunacak altyapılardandır. 

Kırklareli Üniversitesi oldukça yeni kurulmuş olmasına rağmen, Enerji Sistemleri, 

Mekatronik, Metalurji ve Malzeme, Otomotiv Mühendislikleri, Yapı Ressamlığı ve 

Öğretmenliği gibi bölümlerle sanayinin ihtiyaç duyduğu meslek dallarına cevap verebilecek 

alanlarda öne çıkmıştır. Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi, üniversitenin gelecekteki 

atılımlarıyla birlikte, bu alanlarda düzenlenecek kongre ve diğer bilimsel etkinliklere ev 

sahipliği yapabilir. Ayrıca üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için bir altyapı 

sunacaktır. 

Kırklareli, 1994’ten beri Kırklareli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kakava Festivali’ne 

ev sahipliği yapmaktadır. Belediye ile yapılan görüşmelerde bu festivalin markalaşması ve 

ulusal ve uluslararası boyutlara taşınmasının önemli hedeflerden biri olduğu ve festival 

düzenlemelerinde karşılaşılan engellerden birinin kentin sunduğu az sayıda konaklama ölçeği 

ile festival kapsamında yapılacak etkinlikler için altyapısı uygun bir alanın olmadığı dile 

getirilmiştir. Kırklareli Üniversitesi’nin 150-200 kişiyi ağırlayacak konferans salonu 

etkinlikleri yaygınlaştıracak bir ölçeğe sahip değildir.  Belediye’nin önceliklerinden bir diğeri 

ise Kırklareli’ne özel hardaliye içeceği başta olmak üzere, diğer üzüm ve üzüm suyundan 

yapılan ürünleri markalaştırmaktır. Bu potansiyeli harekete geçirmek bir ölçüde kentte 

düzenlenecek başkaca etkinliklere bağlıdır. İlin markalaşması yolunda altyapısı uygun bir fuar 

ve kongre merkezi çeşitli tanıtım seminerleri, şenlikleri ve toplantıları için önemli bir avantaj 

sunacaktır.  

Kırklareli, turizm açısından doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara sahip olmasına rağmen, kentin 

turizm altyapısı böyle bir fuar ve kongre merkezinin tam kapasiteyle çalışması için yeterli 

konaklama ve yeme-içme hizmeti sunacak kapasitede değildir. Kentte az sayıda bulunan 

otellerden yalnızca biri üst düzey hizmet bekleyen ziyaretçileri ağırlayabilecek bir hizmet 

sunmaktadır. Kırklareli’nde 2013 yılında Turizm Yatırım Belgesi almış 6 konaklama tesisi 

bulunmaktadır. Bu tesislerden ikisinin Kırklareli Merkez’de yapılmakta olduğu bilgisi yapılan 

paydaş görüşmeleri sırasında alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu tesislerin işletmeye 

alınmasıyla kentte belirli ölçekte bir kapasite oluşacaktır. Öte yandan, fuar ve kongre merkezi 

de tamamlandıktan sonra bir ziyaretçi potansiyeli yaratacak ve yeme-içme, konaklama 

hizmetleri alanında bir talep yaratacaktır. Uzun dönemde, talebi karşılamak üzere bu alanda 

yeni yatırımlar olacağı gibi hizmet standardı ve çeşitliliği de artacaktır.  

Kırklareli’nin ihtiyaçları ve alt yapısı öyle gösteriyor ki, çok büyük bir merkezin yapımına 

gerek yoktur. Ancak kurulacak merkezin genişleme alanının olması dikkate alınmalıdır. Uzun 
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dönemde, daha büyük ölçekli etkinliklerin yapılacağı şekilde büyütülmeye müsait bir alanda 

olmalıdır.  

İkinci olarak, 3.2.2. Bölüm’de ele alınan paydaş analizi sonuçlarına göre, ilin kurulacak bir 

fuar ve kongre merkezine olan ihtiyacı fuar ve diğer yöresel/kültürel etkinlikler açısından 

yüksektir. Yukarıda anlatılan makro analiz sonuçlarına benzer şekilde, bölgedeki paydaşlar da 

ilde özellikle konaklama altyapısının geliştirilmesi çalışmalarına, fuar ve kongre merkezi 

kurulması projesi ile eşzamanlı olarak başlanması gerektiğinin üzerinde durmuşlardır. Bu 

merkezin ilin sosyo-ekonomik gelişmesine yüksek düzeyde katkıda bulunacağı ve başta 

Balkan Ülkeleri olmak üzere uluslararası ticaret ve işbirliklerini geliştireceği yönünde 

görüşler alınmıştır. Paydaşların üzerinde durdukları diğer konular, bu merkezin işletme 

modelinin ilde faaliyet gösteren yerel kurumların işbirliği ile kurulması, baştan çeşitli 

organizasyonlara ev sahibi yapabilecek yeterli kapasitede ve genişleme potansiyeli olan bir 

proje teşkil etmesi, pazarlama ve markalaşma konularına önem verilmesi gerektiği şeklinde 

olmuştur. Yine aynı bölümde ele alınan fuar organizasyonu firmalarının üzerinde durduğu 

konular ise, kurulacak merkezin özellikle yöresel ihtiyaçlar gözetilerek il merkezine yakın bir 

konumda kurulması ve paydaşların görüşlerine benzer şekilde, yerel kurumların ve yerel fuar 

organizasyonu firmalarının işbirliğinde bir işletme modeli oluşturulması şeklindedir.  

3.2.3. Bölüm’de saha araştırması sonucu ele alınan hedef kitle analizi ise, ilde faaliyet 

gösteren özellikle imalat sanayi firmalarının kurulacak merkeze olan talep ve ihtiyaçlarına ışık 

tutmuştur. Firmalar, hâli hazırda yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuarlara yüksek oranda ilgi 

göstermekte olup, katılmama nedenleri olarak zaman ayıramama ve yüksek maliyet gibi 

nedenlerin öne çıktığı göz önünde bulundurulduğunda, firmaların ilde kurulacak olan 

merkezde fuar düzenlenmesi durumunda daha az oranda maliyet ve zaman kısıtına sahip 

olacakları ve dolayısıyla katılımlarının yüksek düzeyde olacağı ortadadır. Firmaların büyük 

çoğunluğunun fuarlar dışında, sektörel toplantılar ve eğitimler başta olmak üzere, farklı 

organizasyonlara da katılım sağladıkları düşünüldüğünde, bu tür organizasyonların kurulacak 

merkezde düzenlenmesi durumunda yeterli katılım sağlanarak verim elde edilebilecektir. Son 

olarak, firmalar, bu projenin kendi firmaları ve ilin kalkınması açısından faydalı görmekte 

olup, paydaş analizi sonuçlarına benzer şekilde; uluslararası işbirliklerinin hız kazanacağı 

ancak ilin altyapı sorunlarının çözümüne ve markalaşmaya önem verilmesi gerektiği yönünde 

görüşlere sahiptir.  

Son olarak, Türkiye’de fuarcılık piyasasını düzenleyici kurum olan TOBB fuarcılık 

sektörünün ülke ve sektör genel menfaatlerine uygun biçimde geliştirilmesi, sektörün küresel 

standartlara ulaştırılması ve bu kapsamda fuar etkinliklerinin uygun alanlarda bir program 

dâhilinde yetkin firmalar tarafından düzenlenmesini sağlamak üzere yurt içinde fuar 

düzenlenmesine dair usul ve esasları 2007 yılında yayınlamıştır. Halen yürürlükteki 

uygulamaya göre; fuar merkezi, uluslararası kabul görmüş fuar merkezlerinin nitelikleri 

dikkate alınarak, TOBB tarafından belirlenen özelliklere sahip olduğu tespit edilen alanlar 

olarak tanımlanmıştır. TOBB tarafından söz konusu uygulamada belirlenen asgari özellikler 

ulusal nitelikte fuar düzenlenecek kapalı alanların en az net 2.000, açık alanların en az 5.000 

m
2
 alana; uluslararası nitelikte fuar düzenlenecek kapalı alanların en az net 3.000 m

2
, açık 
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alanların en az 7.000 m
2
 alana sahip olması şeklinde belirlenmiştir. Bunun yanısıra; kapalı 

fuar alanlarında taban-tavan mesafesinin en az 4,5 metre olması, ziyaretçiler için ayrı giriş-

çıkış ve acil durum çıkışlarının, sergilenen ürünler için yükleme-boşaltma kapılarının, 

aydınlatma ve gereğinde güç kullanımı için yeterli kapasitede elektrik donanımının ve temel 

işlevler için yeterli sayıda jeneratörün, kapalı alanlar için çalışır durumda ısıtma ve 

havalandırma sistemlerinin, iletişim için gerekli araç ve gereçlerle yeterli iletişim alt 

yapısının, uygun sayıda lavabo ve tuvaletlerin, ihtiyaç ölçüsünde büfe, kafeterya ve 

lokantanın, düzenleyici ve görevlendireceği personele ait danışma, yönetim, gözetim 

bürolarının, güvenlik ve ilk yardım hizmetleri için gerekli ünitelerin, yeterli otopark alanının, 

VIP salonu, konuk ağırlama yerleri, basın odası, seminer salonu gibi yerlerin ve bayrak 

direklerinin bulunması zorunlulukları getirilmiştir. 

Bu düzenlemeden yola çıkarak yapılacak fuar merkezinin 7.000 m
2
 açık alana VIP salonu, 

konuk ağırlama yerleri, basın odası, seminer salonu ve yönetim birimleri için ayrılan salonlar 

dahil 3.000 m
2
 kapalı alana sahip bir kompleks olması Kırklareli için yeterli bir ölçektir.  

Bugün Anadolu kentlerinden yeni yapılan orta ve büyük ölçekli fuar alanlarına bakıldığında, 

Diyarbakır’da 67.000, Konya’da 86.000, Samsun’da 50.000 m
2
 toplam alan üzerine 

oturduklarını gözlemlemekteyiz. Fuar işletmecilerinden alınan bilgi doğrultusunda ise 

fuarların günümüz ölçeklerinde en az 40.000 m
2
 alan üzerine düşünülmesi gerektiğidir. 

Büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda Kırklareli için de 40.000 m
2
 civarında 

büyümeye elverişli alan uzun dönemde yeterli olacaktır.  

3.4. FUAR PROGRAMI ve HİZMET SATIŞLARI  

3.4.1. Fuar Potansiyeli ve Fuar Satış Programı 

Yukarıda yer alan analizlerde Kırklareli ve Tekirdağ, Edirne illerinde yoğunlaşmış sektörler 

bulunduğu açıklanmıştır. Yoğunlaşmış sektöreler düzenlenecek fuarların başarıya ulaşması 

için özenilmesi gereken unsurlardan birisidir. Sektöre yatırım malları satmak isteyen ve büyük 

kentlerde ve endüstri bölgelerinde faaliyette bulunan üreticiler ihtisas fuarlarında yer 

almaktadır.  

Kırklareli fuar alanından ilk yıllarda;  

 gıda; süt ve süt ürünleri,  

 hayvancılık,  

 gıda; işlenmiş hububat ürünleri, 

 tekstil ve tekstil makinaları   

ihtisas fuarlarının talep göreceği fuar alanının kabul görmesinden sonra ise 

 inşaat malzemeleri  
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 makina teçhizat ve endüstriyel hizmet fuarının ilgi göreceği tahmin edilmektedir.  

Fiyat 

Yurdumuzda fuar katılım ücretleri düzenlenecek fuarların özelliklerine, kiralanan sergi 

alanının büyüklüğüne ve konumuna ve fuarın bilinirliğine bağlı olarak değişikliler 

göstermektedir. Diğer bir faktörde fuar alanı sahipliğidir. Kamu veya sivil toplum 

kuruluşlarının düzenlediği fuarlarda katılım ücreti düşük, özel sektör tarafından işletilen fuar 

alanlarında ise fuar katılım ücretleri yüksek olmaktadır. Düzenlenen fuarlardan en yüksek 

ücretler İstanbul’da düzenlenen fuarlarda uygulanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen 

fuarlardan, İstanbul Yapı Fuarı: 500-520 TL/m
2
, İstanbul Anne Bebek Çocuk fuarı: 120 €/m

2
, 

CEBIT fuarı: 400 TL/m
2
 ortalama afişe fiyatlarla düzenlenmiştir. İstanbul’da düzenlenen yapı 

fuarını düzenleyen şirketin Ankara yapı fuarında satış fiyatları İstanbul’a göre 100 TL daha 

düşüktür. Bu rakam İzmir için 200 TL/m
2
 düşük olarak gerçekleşmektedir.  

İzmir’de düzenlenen fuarlardan ve uluslararası özelliklerdeki mermer fuarında sergi alanı m
2
 

satıl fiyatları 120 € civarında oluşmuştur. Ancak aynı alanda düzenlenen ve nispeten yeni bir 

fuar olan ayakkabı çanta fuarında sergileme alanı satış fiyatı 70 TL/m
2
 olarak gerçekleşmiştir. 

Adana’da düzenlenen EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarında, sergi alanı satış 

fiyatları görece yüksek olarak ortalama 100 €/m
2
 olarak ilan edilmiştir. Denizli’de düzenlenen 

tarım fuarı sergi alanları 250-265.- TL/m
2
 aralığında satışa sunulmuştur. Şanlıurfa’da 

düzenlenen tarım fuarında kapalı alan satış fiyatları 140-150 m
2
 aralığında belirlenmiştir.  

Sergi alanlarının fuar alanı içindeki konumu fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin 

İstanbul’da düzenlenen yapı fuarında giriş kat sergi alanları 500 TL/m
2
 iken, üst katta yer alan 

aynı büyüklükte sergi alanı 95 TL/m
2
 fiyatla satılmaktadır.  

Anadolu’da yapılan fuarlarda ise sergi alanı satış fiyatları 100-150 TL/m
2
 arasında 

gerçekleşmektedir. Yukarıda yer alan fuar alanı satış fiyatları fuarları düzenleyen şirketlerin 

afişe fiyatlarıdır. Fuar özelliklerine, katılımcı şirketin bilinirliğine ve yıllık fuar katılım 

sayılarına bağlı olarak indirimler yapılmaktadır.  

Kırklareli’nde düzenlenecek fuarlarda özellikle ilk yıllarda rekabetçi fiyatlandırma 

uygulanması gerekmektedir. Fuarın ve fuarı düzenleyen şirketin bilinirliğinin artması ile 

uygulanacak fuarlarda daha ulusal ortalamada fiyatlara ulaşılabilir.  

Yatırımın yöresel kalkınmaya destek amaçlarının dikkate alınması ve fizibilite etüdünün 

gerçekçiliği açısından Kırklareli’nde düzenlenecek fuarların kapalı alan satış fiyatlarının 120 

TL/m
2
 civarında gerçekleşeceği ilk yıllarda açık alanlardan gelir elde edilmeyeceği 

varsayılmaktadır.  
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3.4.2. Çok Amaçlı Salon  

Kongre Merkezi her türlü toplantı için yemeksi ve yemekli hizmet verecek şekilde ele 

alınmıştır. Salonun mimari tasarımının ikiye bölünebilir şekilde planlanması öngörülmektedir. 

Bu şekilde bir salonda toplantı devam ederken diğer salonda yiyecek içecek birimleri 

hazırlanacaktır. Salon bölünerekek 300 m2 alan elde edilse bile tiyatro düzennde 400, sınıf 

düzeninde ise 300 kişiye toplantı  hizmeti verecek kapasitededir. Bütün salonun sadece 

yemekli toplantılara hizmet vermesi halinde 600 kişi üzerindeki toplantılar için uluslararası 

standartlarda hizmet verme kapasitesi mevcuttur. Hedeflenen pazar kamu sektörü idari ve 

politik toplantıları, özel sektör bayi ve benzeri sunum toplantıları  yanında Kırklareli ilinde 

ihtiyaç duyulan sosyal toplantılarıdır. Sosyal toplantıların gerektirdiği farklı girişler ve destek 

hizmet birimleri mimari tasarım aşamasında planlanacaktır.  
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4. PROJE YERİ VE UYGULAMA ALANLARI  

4.1. ALTERNATİF ALANLARIN NİTELİKLERİ  

Kırklareli, yakın çevresindeki sanayi merkezleri olan İstanbul ve Çorlu’ya yakınlığı ve doğa 

turizminin yanı sıra kültür-tarih-kongre ve kıyı turizmi için de elverişlidir.  

Fuar ve Kongre Merkezleri tamamlandığında bölge, İğneada, Longoz Ormanları, Tarihi 

Tabyalar, tarihi 8000 yıl öncesine giden arkeolojik kazılar ile bağlantılı doğa ve kültür turizmi 

potansiyeline sahip bir İlimizdir. İl, turlarla entegre edilebilecek yüksek bir kongre turizmi 

potansiyeline sahip olacaktır.  

Özellikle bilimsel kongreler açısından ilde bulunan Kırklareli Üniversitesi’nin aktif rol alması 

için öğretim görevlisi ve öğrenci envanterinin henüz bu tür bir kapasiteye erişmediği ancak 

böyle bir kapasite ve potansiyelin ve üniversite-sanayi işbirliğinin zamanla oluşması halinde, 

ilde hem bilimsel hem de sektörel kongre turizminin gelişeceği yönünde görüşler öne 

çıkmaktadır. 

Fuar alanı ve kongre merkezi yatırımı fikri oluştuktan sonra bölgede yer alan uygun arazileri 

değerlendirmiş ve uygun gördükleri seçenekleri sınırlayarak seçilen beş arazinin kadastral 

planları temin edilmiştir. Daha sonra İl Emlak Müdürlüğü’nde yapılan çalışmalar sonucunda 

iki arazi daha saptanmıştır.  

Yapılan çalışmalar sonucunda seçilen arazilerden beşinin yatırım için uygun olmayacağı 

belirlenmiş, diğerleri üzerinde alternatifli olarak değerlendirmeler ve tasarımlar yapılmıştır. 

Eriklice Yolu üzerinde yer alan ancak Tarım Alanı olan arsa kente yakın olmasına 

karşın tarım arazisi olması nedeni ile tercih edilmemiştir. 

4.2. SEÇENEK 1 

Seçenek I, Proje Alanı; 353 Ada 11 Sayılı Parsel 46 000 m
2
 tek hazine mülkiyeti olup Kofçaz 

Yolu aksında, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüs ana bağlantısı üzerinde, Camikebir 

Mahallesi batısında bulunmaktadır. Çevredeki fiziki ve yapısal imkânlarından faydalanılarak 

ve alan ile ilişkilendirilerek tasarlanmıştır.  

4.2.1.Tasarım İlkeleri 

Fuar ve Kongre Merkezi yapısı Kırklareli - Üniversite aksı üzerinde, ana yoldan görülebilir 

bir konumda, topoğrafyanın oldukça düz olduğu, alanın ortasında yer alan kayalık kesimin 

doğusuna planlanmıştır.  

Bu alanın geliştirilmesinde öncelikle; 

1. Topoğrafya ve alanın konumu, 
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2. Yapıların kuzey-batı, güney-doğu aksında yönlenmesi, 

3. Alanda yapılacak tesislere yönelik olarak Jeolojik Etüt (Zemin Mekaniği Etüdü) 

yapılması, 

4. Ulaşım ve altyapı bağlantılarına, dikkat edilmiştir.  

 

Tasarımda, Fuar, Kongre Merkezi gibi yapıların iklimsel koşullara uygun şekilde yer 

seçmeleri, yaya aksları ve meydanların yer alması öngörülmüştür.  

4.2.2. Ulaşım Şeması 

Ulaşımda ana giriş kapısının Kofçaz Yolu güneyinden olması ve 20 metrelik bir ana ulaşım 

aksı ile hizmet vermesi planlanmıştır (Bkz. Şekil 4.2.1. Seçenek 1 Plan Konsepti). Ayrıca 

alanın batısında 15 metrelik bir ring yol ile alana batıdan ulaşım ve servis olanağı 

sağlanmıştır. Fuar ve Kongre Merkezi’nin güneyinde bölgesel bir otopark planlanmıştır.  

Fuar ve Kongre Merkezi ziyaretçileri için ayrı giriş-çıkış ve acil durum çıkışları, sergilenen 

ürünler için yükleme-boşaltma kapıları tasarlanmıştır. Bu kapılarda Doğu ve Batı kesimlerde 

planlanan servis amaçlı büyük otoparklara (en az 200-300 araçlık) yer verilmiştir. Bu tasarım 

mimari tasarımlarla geliştirilecek ve uygulamaya hazır hale getirilecektir.  

4.2.3. Arazi Kullanımı 

Ulusal nitelikte fuar düzenlenecek kapalı alanların en az net iki bin, açık alanların en az beş 

bin metrekare alana, Uluslararası nitelikte fuar düzenlenecek kapalı alanların en az net üç bin 

metre
2
, açık alanların en az yedi bin metre

2
 alana sahip olması gerekmektedir. 

Proje alanında 7000 m
2
 açık, 3000 m

2
 kapalı fuar alanı tasarlanmıştır. Alanın batısında, 700 

m
2
 büyüklüğünde bir “çok amaçlı salon” planlanmıştır.  

Topografik olarak alanın ortasında yer alan iki parçalı kaya, alana hem doğal bir karakter 

verecek, hem de bir “kayalı park” oluşturacak şekilde korunmuştur. Çok Amaçlı Salon ile 

Kayalı Park’ın bütünleştiği noktada bir meydan ve amfitiyatro konumlandırılmıştır.  

Doğuda yer alan ana yol ile hazine mülkiyeti arasındaki alanların proje alanına katılması ile 

de alan çevresinde bir yeşil kuşak oluşturulabilecektir. 
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Tablo 4.2.1. Fuar + Kongre Merkezi Alan Kullanımı  

Kullanım Alan (m
2
) 

Fuar + Kongre Merkezi 3.000 

Açık Fuar Alanı 7.000 

Çok Amaçlı Salon 700 

Kayalı Park ve Amfi 11.750 

Yol, Otopark ve Meydan 13.500 

Boş Alan 10.050 

Toplam 46.000 

4.2.4. Konsept Tasarımlar 

Kırklareli Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi Konsept Tasarımı sadece Fizibilite Çalışmaları 

ile birlikte hazırlanmış bir fikir projesidir.  

Bu aşamadan sonra alanın topografik hâlihazır haritalarının yapılması, 1/5000 Ölçekli Nazım 

(Master) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Planları ve bununla birlikte Mimari Projelerinin elde 

edilmesi gereklidir.  

Mimari Projelerde aşağıdaki hususlara uyulması gereklidir: 

a. Kapalı fuar alanlarında taban-tavan mesafesinin en az dört buçuk metre olması, 

b. Aydınlatma ve gereğinde güç kullanımı için yeterli kapasitede elektrik donanımının 

ve temel işlevler için yeterli sayıda jeneratörün,  

c. Kapalı alanlar için çalışır durumda ısıtma ve havalandırma sistemlerinin,  

d. İletişim için gerekli araç ve gereçlerle yeterli iletişim alt yapısının, 

e. Fuar alanına uygun sayıda lavabo ve tuvaletlerin,  

f. İhtiyaç ölçüsünde büfe, kafeterya ve lokantanın, 

g. Düzenleyici ve görevlendireceği personele ait danışma, yönetim, gözetim 

bürolarının, 

h. Güvenlik ve ilk yardım hizmetleri için gerekli ünitelerin, 

i. VIP salonu, konuk ağırlama yerleri, basın odası, seminer salonu gibi yerlerin ve 

bayrak direklerinin, mimari projelerde yer alması Yasa ve Yönetmelik gereği 

zorunludur.  
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Şekil 4.2.1. Seçenek 1 Plan Konsepti 
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4.3. SEÇENEK 2 

Pınarhisar Yolu üzerinde toplam 24 dönüm (24761 m
2
) arazi üzerinde Seçenek 2 tasarımı 

yapılmıştır.  

Bu alan karşısında Beton (kum ve asfalt) Tesisleri yer almaktadır ve alan yoğun meyve 

ağaçlıklı bir kesimdir. Alan hazine arazisi olmakla birlikte hem ana yoldan topografik olarak 

düşük bir kotta yer alması, hem tarım toprağı olması, hem de ortasında bir su deposu 

bulunması nedeni ile tasarımı yapılmış ancak seçilmemiştir.  (Bkz. Şekil 4.3.1. Seçenek 2 

Plan Konsepti) 

4.3.1.Tasarım İlkeleri 

Fuar ve Kongre Merkezi yapısı Pınarhisar aksı üzerinde, ana yoldan aşağıda, topoğrafyanın 

oldukça düz olduğu, ancak meyve bahçelik bir alanda planlanmıştır.  

Meyve bahçesinin yarısı korunmuş, güneydeki boş alanların bir kısmı (Hazine dışı) Açık Fuar 

ve Sergi Alanları olarak planlanmıştır.  

Bu alanın geliştirilmesinde öncelikle; 

1. Tarım topraklarının ve Su Deposu’nun korunması, 

2. Yapılara ana yoldan doğrudan ulaşım,  

3. Yapıların kuzey-batı, güney-doğu aksında yönlenmesine dikkat edilmiştir. 

4.3.2. Ulaşım Şeması 

Ulaşımda ANA GİRİŞ KAPISI’nın Pınarhisar Yolundan olması ve 15 metrelik bir ana ulaşım 

aksı ile hizmet vermesi planlanmıştır (Bkz. Şekil 4.3.1. Seçenek 2 Plan Konsepti). 

Fuar ve Kongre Merkezi’nin doğusunda bölgesel bir otopark planlanmıştır.  

Fuar ve Kongre Merkezi ziyaretçileri için ayrı giriş-çıkış ve acil durum çıkışları, sergilenen 

ürünler için yükleme-boşaltma kapıları tasarlanmıştır. 

 Bu kapılarda Doğu ve Batı kesimlerde planlanan servis amaçlı büyük otoparklara (en az 200-

300 araçlık) yer verilmiştir.  

4.3.3. Arazi Kullanımı 

Seçenek 1’e benzer şekilde; Proje alanında 7000 m
2
 açık, 3000 m

2
 kapalı FUAR + KONGRE 

MERKEZİ alanı tasarlanmıştır. Alanın güneyinde, 700 m
2
 büyüklüğünde bir “ÇOK AMAÇLI 

SALON” planlanmıştır.  

Alanın doğusundaki meyve bahçesi bir “PARK” oluşturacak şekilde korunmuştur. Güneyde 

yer alan ekilmemiş boş alanlar ile hazine mülkiyeti arasındaki alanların kamulaştırılarak proje 

alanına katılması ile bu kesim AÇIK FUAR olarak kullanılabilecektir. 
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Tasarım alanı arazi kullanımı aşağıda verilmiştir. Bu alanlar ŞEMA-Plan’da global 

hesaplanmıştır. Uygulama İmar Planı’nda kesinlik kazandırılacaktır.  

Tablo 4.3.1. Fuar + Kongre Merkezi Alan Kullanımı (Taslak) 

Kullanım Alan (m
2
) 

Fuar + Kongre Merkezi 3.000 

Açık Fuar Alanı 5.000 

Çok Amaçlı Salon 700 

Park ve Korunacak Bahçe 10.500 

Yol, Otopark ve Meydan 5.000 

Boş Alan 560 

Toplam 24.760 

 

4.3.4. Konsept Tasarımlar 

Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi’ne yönelik Konsept Tasarımları sadece Fizibilite 

Çalışmaları ile birlikte hazırlanmış bir fikir projesidir. Bu aşamadan sonra alanın topografik 

hâlihazır haritalarının yapılması, 1/5000 Ölçekli Nazım (Master) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama 

Planları ve bununla birlikte Mimari Projelerinin elde edilmesi gereklidir.  
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Şekil 4.3.1. Seçenek 2 Plan Konsepti 
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5. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI  

5.1. Proje Yönetimi 

Proje yönetimin projede yer alacak Kırklareli İli Özel İdaresi yanında, Kırklareli Belediyesi, 

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli Ticaret Borsası ve istekli diğer sivil toplum 

kuruluşlarının ortaklığı ile kurulacak Anonim Şirket tarafından gerçekleştirilmesi ve 

kurulacak Anonim Şirketin yatırımı üstlenmesi düşünülmektedir.  

Ancak raporun diğer bölümlerinde de açıklandığı gibi fuar işletmesinin konusunda uzman bir 

özel sektör işletmecisi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi ve işletmeci şirketin yatırım 

döneminden itibaren proje yönetiminin içinde yer alması tavsiye edilmektedir. Ayrıca 

işletmeci özel sektör kuruluşunun yatırımın belirli bir bölümünü de üstlenmesi risk paylaşman 

açısından faydalıdır. İleride finansal ve ekonomik analiz bölümlerindeki seçeneklerde kongre 

merkezi çok amaçlı salonun tefrişat ve dekorasyonunun işletmeci özel sektör tarafından 

yapılması öngörülmektedir.  

İşletme anlaşmasının 10 yıl üzerinde bir süre için yapılması ve işletmeci özel şirketin, 

yatırımcı A.Ş.’ye gelirler üzerinden yıllık kira ödemesi öngörmelidir. Fizibilite raporu 

finansal analizlerde kira bedeli olarak yıllık gelirlerin % 6’sı öngörülmüştür. Öngörülen kira 

geliri ile Yatırımcı A.Ş. proje için öngörülen öz kaynak yatırımlarını 15 yıllık süre içinde  % 6 

net bugünkü değer indirgeme oranı ile geri almaktadır. Mimari tasarımlara bağlı metraj ve 

keşiflerin tamamlanmasını takiben yapılacak yatırım tutarı değerlendirmesi ile yıllık kira 

oranı yeniden değerlendirilecektir.  

5.2. Uygulama Programı  

Yatırımın 2017 yılı Haziran ayına kadar tamamlanarak 2017 yılı Temmuz ayında ilk fuarın 

açılması öngörülmektedir. Yatırımın gerçekleştirilmesindeki darboğazlar ihale süreçlerinde 

muhtemel gecikmeler ve finansman teminindeki güçlükler olarak dikkati çekmektedir. İnşaat 

sezonu öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlanması halinde inşaatın 10 ay içinde 

tamamlanacağı ve peyzaj, tefrişat ve dekorasyon işlerinin fuar açılmadan tamamlanacağı 

öngörülmektedir.  
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Tablo 5.2.1. İş Programı  

 2015 2016 2017 

 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Harita Yapılması                        

İmar Planı                       

Mimari Tasarım                        

İnşaat İhalesi                       

İşletme İhalesi                        

İnşaat İşleri                        

Peyzaj İşleri                        

Tefrişat 

Dekorasyon  

                      

Kabul İşlemleri                        

İşletmeye Alma                       
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6. FİNANSAL VE EKONOMİK ANALİZLER  

6.1. YATIRIM VE İŞLETME SEÇENEKLERİ 

Öngörülen fuar alanında yatırım ve işletme modeline göre üç seçenek değerlendirilmiştir. 

Bunlar; 

1. Fuar alanı yatırımının kamu ve yörede yerleşik sivil toplum kuruluşları tarafından 

kurulacak bir şirket tarafından yapılması ve işletilmesi, (Yatırımcı A.Ş.) 

2. Fuar alanı ve kongre merkezinin kamu ve yörede yerleşik sivil toplum kuruluşları 

tarafından kurulacak bir şirket tarafından yapılması ve işletilmesi, (Özel Sektör 

İşletmecisi) 

3. Fuar alanı ve kongre merkezinin salonun kamu ve yörede yerleşik sivil toplum 

kuruluşları tarafından kurulacak bir şirket tarafından yapılması ve özel sektör 

tarafından işletilmesi olarak tanımlanmıştır.  

Değerlendirilen seçeneklerde yatırım tutarını belirleyen birim fiyatları aynı değerlerde 

varsayılmış, alternatif finansman modelleri dikkate alınmıştır. İşletme dönemi 

hesaplamalarında eşit sayıda fuar organizasyonu ve kongre merkezi kullanımı varsayılarak 

alternatiflerin değerlendirilmesi kolaylaştırılmıştır.  

Hesaplamalarda kullanılan birim maliyetler aşağıda verilmektedir.  

Tablo 6.1.1. Birim Maliyetler Tablosu 

       Birim Maliyetler         TL/m
2
 

İnşaat  

Yatırıma Esas Alanlar 1.200 

      Fuaye vb. 1.200 

      Diğer Alanlar 700 

      Çok Amaçlı Salon 1.400 

      Yönetim Merkezi  750 

6.1.1. Yatırım ve İşletme Seçenek 1 

Fuar alanı yatırımın kamu ve yörede yerleşik sivil toplum kuruluşları tarafından kurulacak bir 

şirket tarafından yapılması ve işletilmesi alternatifinde yatırımın sadece fuar alanına dönük 

olması değerlendirilmiştir ve kongre merkezi yatırımı öngörülmemektedir.  
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Yatırım Dönem Bilgileri  

Yatırım Tutarı 

Yatırım maliyetleri hazırlık aşamasında yapılacak olan mimari tasarım ve kontrollük 

ücretlerini, inşaat harcamalarını, fuar alanı için gerekli teknik tesisata ilişkin satın almaları ve 

yatırım dönemi genel giderlerini kapsamaktadır. Peyzaj harcamalarının projeyi 

gerçekleştirecek olan yatırımcı A.Ş. ortakları olan Belediye ve İl Özel İdaresi tarafından 

gerçekleştirileceği varsayılmaktadır.  

Tablo 6.1.2. Seçenek 1 için Yatırım Tutarı Tablosu 

     Yatırım Konusu m
2
 Tutar (TL) 

Projeler ve teknik çalışmalar  400.000 

İnşaat İşleri  4.572.500 

Fuar Alanı Salonu  3.000 3.600.000 

Fuaye  300 360.000 

Yönetim 150 112.500 

Kafeterya Yeme İçme 300 360.000 

Çok Amaçlı Salon    

Diğer Alanlar 200 140.000 

Peyzaj ve çevre düzenlemesi 24.000 0 

İnşaat + Peyzaj Toplam 27.950  

Tefrişat ve Dekorasyon   

Satın almalar  685.875 

Yatırım Dönemi Genel Giderler  282.919 

Toplam Yatırım          5.941.294 

 

Yatırımın 2017 yılı ilk yarısında tamamlanacağı varsayılmış ve fiyat artışları birim fiyatların 

içinde değerlendirilmiştir. Yatırımın öz kaynaklarla ve geri ödemesiz desteklerle finanse 

edileceği varsayılarak yatırım dönemi faiz harcamaları öngörülmemektedir.  

Yatırımın Finansmanı  

Öngörülen modelde finansmanın sağlanacak kamu destekleri ve yatırımcı A.Ş.’nin sermayesi 

ile karşılanacağı varsayılmaktadır. Herhangi bir geri ödeme söz konusu olmadığı için 

desteklerde öz kaynak olarak değerlendirilmektedir.  
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Tablo 6.1.3. Seçenek 1 için Yatırımın Finansmanı Tablosu 

     Yatırım Konusu 
Yatırım Dönemi 

   2015 2016 2017 

Projeler ve teknik çalışmalar 40.000 160.000 200.000 

İnşaat İşleri  3.200.750 1.371.750 

Tefrişat ve Dekorasyon    

Satın almalar  137.175 548.700 

Yatırım Dönemi Genel Giderler 56.584 113.168 113.168 

Toplam Yatırım  96.584 3.611.093 2.233.618 

Başlangıç Öz kaynak Yatırımı  300.000 641.294  

Devlet Destekleri   5.000.000  

Sermaye 300.000 641.294 2.233.618 

Kamu Destekleri - Hibe  5.000.000  

Yatırımcı A.Ş. Sermayesi 941.294   

Kamu Destekleri - Hibe 5.000.000   

Kredi Öz kaynak Oranı 1   

 

İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri  

Birinci seçenekte işletmenin yıllık gelirleri düzenlenecek fuarlardan elde edilecek katılım 

ücretleri ve fuar süresince elde edilecek diğer giderleri kapsamaktadır. İşletme süresi içinde 

düzenlenmesi öngörülen fuarlar Tablo 6.1.4. ile verilmektedir. Stant kiraları en önemli gelir 

kaynağıdır. Benzer fuarların m
2
 birim satış fiyatları yukarıda 3.4. bölümüdeverilmiştir. Ancak 

stant kiraları fuar alanının yapısına, düzenlenen fuarın özelliklerine, mevsimine, süresine, 

tanıtım ve pazarlama stratejilerine ve alınan devlet desteklerine göre değişiklikler 

göstermektedir. Gıda fuarlarında genellikle iç mekân stantlar tercih edilmekte iken tarım 

makinaları, hayvancılık, mermer sektörlerindeki fuarlarda iç ve dış alanlar kullanılmaktadır. 

Yörenin özellikleri ve projenin amaçları gereği iç mekân fuar alanlarından elde edilecek 

gelirler esas alınmaktadır. Öngörülen birim fiyatı 120 TL/m
2
 düzeyine tutulmuş ve bu fiyatın 

fuar katılımlarının artmasını sağlayacağı varsayılmaktadır. 

Yıllara göre düzenlenecek fuarlardan elde edilecek gelirler öngörülen talep artışına bağlı 

olarak aşağıda sunulmaktadır.  
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Tablo 6.1.4. Seçenek 1 için Fuar Programı ve Satışlar 

    Yıllar 
Fuar 

Sayısı 

Doluluk 

Oranı (%) 

Toplam 

Kiralanan 

Kapalı 

Alan (m
2
) 

Fuar Kira 

Geliri (TL) 

Diğer 

Gelirler 
Toplam 

Gelirler 

2017 2 0,60 2.520 302.400 15.120 317.520 

2018 3 0,66 3.994 479.239 23.962 503.201 

2019 3 0,73 4.395 527.424 26.371 553.796 

2020 4 0,80 6.449 773.939 38.697 812.636 

2021 4 0,85 6.840 820.782 41.039 861.821 

2022 4 0,85 6.843 821.188 41.059 862.248 

2023 4 0,85 6.847 821.595 41.080 862.674 

2024 4 0,85 6.850 822.001 41.100 863.101 

2025 5 0,85 8.567 1.028.009 51.400 1.079.409 

2026 5 0,85 8.571 1.028.517 51.426 1.079.943 

2027 5 0,85 8.575 1.029.025 51.451 1.080.476 

2028 6 0,85 10.295 1.235.439 61.772 1.297.211 

2029 6 0,85 10.300 1.236.049 61.802 1.297.851 

2030 6 0,85 10.305 1.236.658 61.833 1.298.491 

2031 6 0,85 10.311 1.237.268 61.863 1.299.131 

2032 6 0,85 10.316 1.237.877 61.894 1.299.771 

 

Seçilen alternatifte yönetimin kurulacak yatırımcı A.Ş. tarafından gerçekleştirileceği 

varsayılmış ve bu edenle kurulacak A.Ş.’nin yönetim ve işletme için istihdam edeceği 

personelin en önemli gider kalemi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca düzenlenecek fuarlarda geçici 

personel istihdam edilmesi öngörülmektedir. Aşağıdaki tabloda yatırımcı A.Ş sabit personel 

giderleri verilmektedir. 

Tablo 6.1.5. Seçenek 1 için Sabit Personel Giderleri 

İstihdam Gereksinimi 

(Yönetim) 
Kişi 

Ücret 

Kategorisi 

Brüt İşveren 

Maliyeti 

(TL) 

Toplam 

Maliyet 

(TL) 

Genel Müdür 1 1 50.000 50.000 

Tekniker (Elektrik) 1 3 25.000 25.000 

Muhasebe Müdürü 1 2 35.000 35.000 

Muhasebe Elemanı  1 3 25.000 25.000 

Pazarlama ve Halkla 

İlişkiler 

1 3 25.000 25.000 

Pazarlama ve Halkla 2 4 24.000 48.000 
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İlişkiler Elemanı 

Güvenlik Elemanı 3 4 24.000 72.000 

Bahçıvan 2 4 24.000 48.000 

Sekreter 1 3 25.000 25.000 

Toplam Yönetim 13   353.000 

 

Ayrıca her fuarda 24 geçici personel ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. İşletme aşamasındaki diğer 

giderler genel yönetim, fuar halı ve diğer malzemeler, tamir, bakım ve onarım, enerji, 

pazarlama, amortisman ve genel giderlerinden oluşmaktadır.  

Elde edilen gelirler ve giderlerin karşılaştırılması aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

Grafik 6.1.1. Seçenek 1 için Gelir ve Giderler 

 

Grafik 6.1.1.’de de görüldüğü gibi işletme toplam giderleri işletme gelirlerinin üzerinde 

gerçekleşmektedir.  Elde edilecek nakit akışlarının bugünkü değeri de eksi sonuç vermektedir. 

Yatırımın sürdürülebilmesi ve öngörülen sosyo-ekonomik faydanın sağlanması için işletme 

yıllarında işletmeye kaynak eklemek gerekmektedir.  

Seçenek bir kapsamında sadece fuar alanının özel sektör işletmecisine kiraya verilmesi de 

değerlendirilebilir. Bu işletme modelinde işletmeci fuar şirketinin kısıtlı sayıda fuar 

potansiyeli olan bir lokasyona ilgi gösterme olasılığı düşüktür.  

Bu nedenle sadece fuar alanı yatırımını öngören bir seçenek verimli ve sürdürülebilir 

değildir. 
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6.1.2. Yatırım ve İşletme Seçenek 2  

İkinci seçenekte fuar alanı ve kongre merkezi- çok amaçlı salon- yatırımının kamu ve yörede 

yerleşik sivil toplum kuruluşları tarafından kurulacak bir şirket tarafından yapılması ve aynı 

şirket tarafından işletilmesi öngörülmektedir. Değerlendirilmek istenen yatırımın tek yatırımcı 

ve işletmeci ile sürdürülebilirliği ve geri dönüşünün değerlendirilmesidir.  

Yukarıda birinci seçenekte elde edilen sonuçların değerlendirilmesi sonucunda sadece fuar 

alanı yatırımının olumsuz mali sonuçları verilmiştir. Kongre merkezinin yatırım kapsamına 

eklenmesi ile yörede önemli bir talep karşılanacağı gibi çok işlevli bir yatırımın yıl boyunca 

gelir getireceği varsayılmaktadır. Buna karşın yatırım tutarı eklenen kongre merkez inşaat 

alanı nedeniyle yükselmektedir.  

Yatırım Dönem Bilgileri  

Yatırım tutarının hesaplanmasında yukarıda Tablo 6.1.1. ile verilen değerler dikkate 

alınmıştır. Ancak kongre merkezi-çok amaçlı salon yatırımının fuar alanı yatırımlarından 

daha yüksek maliyetlerle tamamlanacağı varsayılmıştır.  

Yatırım Tutarı 

İkinci seçenek kapsamında yukarıda seçenek 1 yatırım tutarına ek olarak 700 m2 kapalı inşaat 

alanı olan çok amaçlı salon ve bu salonun tefrişat ve dekorasyonu öngörülmektedir. Diğer 

yatırım maliyetleri aynı yatırım tutarları ile gerçekleştirilecektir.  

Eklenen ünite ile birlikte yatırım tutarı 7,8 Milyon TL’ye ulaşmaktadır.  

Tablo 6.1.6. Seçenek 2 için Yatırım Tutarı Tablosu 

     Yatırım Konusu m
2
 Tutar (TL) 

Projeler ve teknik çalışmalar  400.000 

İnşaat İşleri  5.552.500 

Fuar Alanı Salonu  3000 3.600.000 

Fuaye  300 360.000 

Yönetim 150 112.500 

Kafeterya Yeme İçme 300 360.000 

Çok Amaçlı Salon  700 980.000 

Diğer Alanlar 200 140.000 

Peyzaj ve çevre düzenlemesi 24000 0 

İnşaat + Peyzaj Toplam 28.650  

Tefrişat ve Dekorasyon  700.000 

Satın almalar  832.875 
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Yatırım Dönemi Genel Giderler  339.269 

Toplam Yatırım   7.824.644 

Yatırımın Finansmanı  

Öngörülen modelde de yukarıda birinci alternatifte varsayılan finansman modelinin 

uygulanması öngörülmektedir. Ancak yatırım gerek eklenen çok amaçlı salon inşaat yatırımı 

maliyetleri ve gerekse salonun tefrişat ve dekorasyonu nedeniyle armış ve artan miktarın 

yatırımcı A.Ş.’nin daha yüksek sermaye katkısı ve 6 Milyon TL toplam hibe ile finanse 

edilmesi öngörülmüştür.  

Tablo 6.1.7. Seçenek 2 için Yatırımın Finansmanı Tablosu 

     Yatırım Konusu 
Yatırım Dönemi 

   2015 2016 2017 

Projeler ve teknik çalışmalar 40.000 160.000 200.000 

İnşaat İşleri  3.609.125 1.943.375 

Tefrişat ve Dekorasyon   700.000 

Satın almalar  166.575 666.300 

Yatırım Dönemi Genel Giderler 33.927 135.708 169.634 

Toplam Yatırım  73.927 4.071.408 3.679.309 

Başlangıç Öz kaynak Yatırımı  300.000 1.524.644  

Devlet Destekleri   6.000.000  

Sermaye 300.000 1.524.644 3.679.309 

Toplam Yatırımcı A.Ş. Sermayesi 1.824.644   

Toplam Kamu Destekleri- Hibe 6.000.000   

İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri 

İşletme gelirleri yukarıda birinci seçenekte yer alan düzenlenecek fuarlardan elde edilecek 

katılım ücretleri ve fuar süresince elde edilecek diğer gelirler yanında kongre merkezinde yıl 

boyunca düzenlenecek aktivitelerden elde edilecek gelirleri kapsamaktadır. Bu gelirler gün 

boyu sürecek ve yemek servisi yapılan toplantılar yanında sadece kahve arası vb. küçük 

ikramların sunulduğu yemeksiz toplantılardan oluşmaktadır. Yemekli toplantı satış fiyatının 

80 TL/kişi yemeksiz toplantıların ise 50 TL/kişi gelir getireceği ve yemekli toplantı başına 

katılımın 250 kişi yemeksiz toplantı başına katılımın ise 300 kişi olacağı varsayılmaktadır. 

Salonun büyüklüğü dikkate alındığında 300 kişilik yemeksiz bir toplantının % 50 oranında 

doluluk sağlayacağı varsayılmaktadır.  

Yıllara göre düzenlenecek aktiviteler ve bu aktivitelerden de elde edilecek gelirler öngörülen 

talep artışı ve katılıma bağlı olarak aşağıda sunulmaktadır.  
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Tablo 6.1.8. Seçenek 2 için Yıllık Etkinlik ve Toplantı Programı 

  Yıllar 

Yıllık Toplantı ve Konferans                             

Sayısı 
Toplam        

Gün 
% Kullanım 

Yemekli Yemeksiz 

2017 35 25 60 17% 

2018 40 30 70 19% 

2019 44 33 77 21% 

2020 48 36 85 24% 

2021 53 40 93 26% 

2022 59 44 102 28% 

2023 64 48 113 31% 

2024 71 53 124 34% 

2025 78 58 136 38% 

2026 78 58 136 38% 

2027 78 58 136 38% 

2028 78 58 136 38% 

2029 78 58 136 38% 

2030 78 58 136 38% 

2031 78 58 136 38% 

2032 78 58 136 38% 

Tablo 6.1.9. Seçenek 2 için Yıllık Etkinlik Gelirleri Tablosu  

    Yıllar 
Fuar 

Gelirleri 

Kongre 

Gelirleri 

Toplam 

Gelirler 

2017 332.640 1.182.500 1.515.140 

2018 527.163 1.375.000 1.902.163 

2019 580.167 1.512.500 2.092.667 

2020 851.333 1.663.750 2.515.083 

2021 902.860 1.830.125 2.732.985 

2022 903.307 2.013.138 2.916.445 

2023 903.754 2.214.451 3.118.205 

2024 904.201 2.435.896 3.340.097 

2025 1.130.810 2.679.486 3.810.296 

2026 1.131.369 2.679.486 3.810.855 

2027 1.131.927 2.679.486 3.811.413 

2028 1.358.983 2.679.486 4.038.469 

2029 1.359.654 2.679.486 4.039.140 
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2030 1.360.324 2.679.486 4.039.810 

2031 1.360.995 2.679.486 4.040.481 

2032 1.361.665 2.679.486 4.041.151 

 

Yukarıda Tablo 6.1.9.’da kongre merkezinde yapılacak olan etkinliklerde elde edilecek 

gelirler yıllara göre tetkike sunulmaktadır. 

İkinci seçenekte de işletmenin kurulacak yatırımcı A.Ş. tarafından gerçekleştirileceği 

varsayılmıştır. Birinci seçenekte öngörülen yönetim ve fuar işletmeciliği giderleri yanında 

kongre merkezinin de işletilmesi ek sabit ve geçici personel istihdamını gerektirecektir. Ek 

sabit personel temininde güçlük çekilen kongre merkezi yöneticisi ve yeme içme birimi 

personelidir. Diğer taraftan yeme içme birimine aktivitelerin yoğunluğuna bağlı olarak geçici 

personel istihdam edilmesi öngörülmektedir. Etkinlik sayısına göre değişkenlik gösteren 

geçici istihdam yıllar içinde talebin beklenenden fazla artması halinde sabit istihdama 

çevrilecektir.  

Geçici olarak istihdam edilecek personel servis elemanları ve yardımcılarından oluşmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda ikinci seçenekte kongre merkezinin işletilmesi ile sağlanacak geçici 

istihdam verilmektedir.  

Tablo 6.1.10. Seçenek 2 Kongre Merkezi Geçici İstihdamı 

    Yıllar 
Kongre Merkezi 

Etkinlik Sayısı 

Kongre Merkezi 

Geçici İstihdam 

Kategori ve 

Yevmiye Sayısı 

Kongre Merkezi 

Geçici İstihdam 

Ödemesi 

2017 60 900 225.000 

2018 70 1.050 262.500 

2019 77 1.155 288.750 

2020 85 1.271 317.625 

2021 93 1.398 349.388 

2022 102 1.537 384.326 

2023 113 1.691 422.759 

2024 124 1.860 465.035 

2025 136 2.046 511.538 

2026 136 2.046 511.538 

2027 136 2.046 511.538 

2028 136 2.046 511.538 

2029 136 2.046 511.538 

2030 136 2.046 511.538 

2031 136 2.046 511.538 

2032 250 2.046 511.538 
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Kongre merkezinin işletmeye dâhil edilmesi ile sağlanacak hizmetlerin direkt maliyetleri de 

dikkate alınmıştır. Direkt maliyetler gıda ve yardımcı madde alımlarından oluşmaktadır. 

Benzeri işletmelerden alınan bilgilere göre direkt maliyetler satış fiyatının % 25 i, diğer 

maliyetler ise % 10’u olarak gerçekleşmektedir.  

Fuar alanı giderlerine ek olarak kongre merkezinin de giderlerinin dikkate alınması ile her iki 

işletmenin yıllık toplam giderleri özet olarak aşağıda sunulmaktadır. 

Tablo 6.1.11. Seçenek 2 Toplam İşletme Giderleri  

          İşletme Giderleri 2018 2020 2023 2026 2029 

Fuar ve Genel Yönetim 

Giderleri  

     

Ücretler - İşveren Maliyetleri       

Yönetim 353 388 427 564 564 

Toplam Yeme İçme Sabit 

Personeli  

241 265 353 427 427 

Geçici İstihdam 453 484 600 680 714 

Bordro Giderleri 1.047 1.138 1.380 1.671 1.705 

Genel Aydınlatma-Isıtma 

Giderleri  

24 39 41 51 62 

Tamir Bakım Giderleri  25 25 25 25 25 

Fuar Halı Giderleri  48 77 82 103 124 

Yönetim Genel Giderleri  72 94 73 82 99 

Pazarlama Giderleri  57 75 94 114 121 

Fuar İşletme Giderleri  1.272 1.448 1.695 2.047 2.135 

Çok Amaçlı Salon Giderleri       

Etkinlik Direkt Maliyetleri  268 324 431 521 521 

Etkinlik Diğer Maliyetleri 138 166 221 268 268 

Amortismanlar 384 384 237 237 167 

Toplam Giderler 2.062 2.323 2.583 3.072 3.091 

 

Fuar alanı yatırımına kongre merkezi ilavesi ile çok amaçlı bir işletme yapısının elde 

edilmesi sonucunda, yatırım öngörülen finansman ve işletme modelleri ile sürdürülebilir 

ve karlı sonuçlar vermektedir. 

Aşağıdaki şekilde işletmenin yıllara göre gelir ve giderleri sunulmaktadır.  
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Grafik 6.1.2. Seçenek 2 için Gelir ve Giderler  

 

İkinci alternatifte işletme % 6 oranında Net Bugünkü Değer İndirgeme faktörü ile öngörülen 

sermaye yatırımı üzerinde değerlerde sonuç vermektedir.  

Öngörülen hibe ve yatırım finansman modelinin uygulanmaması halinde bu değer 

toplam yatırım tutarının altında kalacağı için uygun finansal açıdan uygun olarak 

değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle benzer bir yatırımın sadece özel sektör tarafından 

kamu destekleri olmaksızın gerçekleştirilmesi imkânı yoktur.  

Tablo 6.1.12. Seçenek 2 için Özet Nakit Akış Tablosu  

      2018      2020      2023       2026       2029 

Toplam Gelirler      

1.902.163     

     

2.515.083     

     

3.118.205     

     

3.810.855     

        

4.039.140     

Öz kaynaklar                       

-     

                      

-     

                      

-     

                      

-     

                         

-     

Kamu Destekleri- 

Hibe 

                      

-     

                      

-     

                      

-     

                      

-     

                         

-     

Toplam Nakit Girişi      

1.902.163     

     

2.515.083     

     

3.118.205     

     

3.810.855     

        

4.039.140     

Toplam Giderler      

2.061.877     

     

2.322.829     

     

2.583.388     

     

3.072.430     

        

3.090.702     

Toplam Yatırım                                                                                                                   
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-     -     -     -     -     

Kredi Geri 

Ödemeleri  

                      

-     

                      

-     

                      

-     

                      

-     

                         

-     

Toplam Nakit Çıkışı      

2.061.877     

     

2.322.829     

     

2.583.388     

     

3.072.430     

        

3.090.702     

Amortismanlar          

384.429     

         

384.429     

         

236.575     

         

236.575     

           

166.575     

Kurumlar Vergisi                       

-     

                      

-     

           

59.649     

         

100.370     

           

156.372     

Nakit Akış -       

159.714     

         

192.254     

         

534.818     

         

738.424     

           

948.437     

Kümülatif Nakit 

Akış 

     

3.253.147     

     

3.486.056     

     

4.776.068     

     

6.922.933     

        

9.594.397     

Gelecekteki Nakit Akışların Bugünkü Değeri 

(NBD) 

3.703.504      

Sabit Yatırımlar 7.824.644   

 

6.1.3. Yatırım ve İşletme Seçenek 3 

Üçüncü seçenekte fuar alanı ve kongre merkezi yatırımının kamu ve yörede yerleşik sivil 

toplum kuruluşları tarafından kurulacak bir şirket tarafından yapılması ve özel sektörün yap 

işlet devret modeli ile işletilmesi öngörülmektedir. Özel sektör işletmecisinin kongre merkezi 

çok amaçlı salonun tefrişi ve dekorasyonu üstlenmesi öngörülmektedir. Bu seçeneğin 

geliştirilmesindeki ana amaç işletmenin konusunda uzmanlaşmış bir şirket tarafından kamu 

işletmelerine oranla daha düşük maliyetlerle ve daha verimli olarak yürütülmesi 

Bu model ile konusunda uzmanlaşmış bir şirketin; 

 İşletmede rol alması, 

 Yatırıma katılarak yatırım riskine ortak olması ve Yatırımcı A.Ş.’nin öz kaynak 

miktarını düşürmesi  

 Elde ettiği gelirlerden Yatırımcı A.Ş. işletme gelirlerinin % 6’sı oranında kira ödemesi 

öngörülmektedir.  

İşletmeci şirketin yatırım süreçleri içinde de yer alması tercih edilebilir. Bu şekilde işletmeci 

şirketin uzmanlaştığı konularda yatırım kararlarına katkıda bulunması sağlanacaktır.   

Yatırım Dönem Bilgileri  

Yatırım Tutarı 

Üçüncü seçenek kapsamında yukarıda seçenek 2 yatırım tutarından tefrişat ve dekorasyon 

yatırım harcamaları düşülmüştür. Yatırım tutarını oluşturan diğer harcama kalemleri 

değişmemiştir.  
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Tablo 6.1.13. Seçenek 3 için Yatırımcı A.Ş. Yatırım Tutarı Tablosu 

     Yatırım Konusu m
2
 Tutar (TL) 

Projeler ve teknik çalışmalar  400.000 

İnşaat İşleri  5.552.500 

Fuar Alanı Salonu  3000 3.600.000 

Fuaye  300 360.000 

Yönetim 150 112.500 

Kafeterya Yeme İçme 300 360.000 

Çok Amaçlı Salon  700 980.000 

Diğer Alanlar 200 140.000 

Peyzaj ve çevre düzenlemesi 24.000 0 

İnşaat + Peyzaj Toplam 28.650  

Tefrişat ve Dekorasyon   

Satın almalar  832.875 

Yatırım Dönemi Genel Giderler  339.269 

Toplam Yatırım   7.124.644 

 

Özel Sektör işletmeci şirket ise toplam 700.000 TL tutarında tefrişat ve dekorasyon yatırımı 

gerçekleştirerek yatırımın finansmanına katkı sağlayacaktır.  

Yatırımın Finansmanı  

Üçüncü seçenekte de yukarıda ikinci alternatifte de varsayılan finansman modelinin 

uygulanması öngörülmektedir. Ancak işletmeci şirketin katılımı nedeniyle yatırımcı şirketin 

yatırım harcamaları daha düşük değerlerde gerçekleşmektedir.  

Tablo 6.1.14. Seçenek 3 için Yatırımın Finansmanı Tablosu 

     Yatırım Konusu 
Yatırım Dönemi 

   2015 2016 2017 

Projeler ve teknik çalışmalar 40.000 160.000 200.000 

İnşaat İşleri  3.609.125 1.943.375 

Tefrişat ve Dekorasyon    

Satın almalar  166.575 666.300 

Yatırım Dönemi Genel Giderler 33.927 135.708 169.634 

Toplam Yatırım  73.927 4.071.408 2.979.309 

Başlangıç Sermaye Yatırımı  1.124.644  

Devlet Destekleri 6.000.000   
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Öz kaynaklar - 1.124.644 2.979.309 

Kamu Destekleri Hibe  6.000.000  

Sermaye 1.124.644   

Hibe 6.000.000   

Kredi Öz kaynak Oranı 1   

 

İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri 

Üçüncü seçenekte Yatırımcı A.Ş.’nin gelirleri işletmeciden tahsil edilecek kiralarla sınırlı 

kalacaktır. Ancak Yatırımcı A.Ş. işletme aşamasında herhangi bir rol almadığı için giderleri 

düşük ve nakit akışı yüksek olacaktır. Beklenen gider kalemleri işletme anlaşmasında 

kapsanmayan bakım onarım giderleri ile amortismanlardır. Gelirlerin hesaplanmasında 

yukarıda birinci ve ikinci alternatiflerde kullanılan fuar ve etkinlik programları dikkate 

alınmış ve seçeneklerin değerlendirilmesinde herhangi bir farklılık yaratılmamıştır. 

Yatırımcı A.Ş. gelir ve giderleri aşağıda tetkike sunulmaktadır ve ilk değerlendirmede büyük 

miktarlarda zararlar gözlenmektedir. Ancak zararların kaynağı ‘amortisman giderleri’dir ve 

yapılacak yatırım olumlu nakit akışı sağlamaktadır.  

Tablo 6.1.15. Seçenek 3 için İşletme Gelir ve Giderleri   

 2018 2021 2025 2029 2032 

Alınan Kira 

Gelirleri 
114.130 163.979 228.618 242.348 242.429 

Toplam Gelirler 114.130 163.979 228.618 242.348 242.429 

Yatırımcı Şirket Giderleri      

Tamir Bakım 

Giderleri  
0 55.525 55.525 55.525 55.525 

Amortismanlar 314.429 314.429 166.575 111.050 111.050 

Toplam Giderler 314.429 369.954 222.100 166.575 166.575 

Vergi Öncesi 

Gelir  
-200.299 -205.975 6.518 75.773 75.854 

Kurumlar Vergisi 0 0 1.304 15.155 15.171 

Vergi Sonrası 

Gelir  
-200.299 -205.975 5.214 60.619 60.683 

 

Elde edilecek nakit akışlarının % 6 ile hesaplanmış Net Bugünkü Değeri 1,9 Milyon TL 

olarak gerçekleşmekte ve öngörülen sermaye katkısının üzerinde gerçekleşmektedir.  
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6.2. ÖNERİLEN SEÇENEK 

Yukarıda yer alan finansman ve işletme modeli seçeneklerinden ilk seçenek işletmenin 

sürdürülebilirliği açısından uygun değildir. Bu nedenle fuar alanı yatırımı yanında işletme 

gelirleri açısından daha yüksek potansiyele sahip olan kongre merkezi yatırımı eklenmiş ve 

varsayımlar Seçenek 2 ile değerlendirilmiştir. Bu seçenekte yapılan değerlendirme sonucunda 

yatırım Yatırımcı A.Ş. açısından uygundur ancak projenin herhangi bir yatırım desteği 

olmaksızın, örneğin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi halinde yatırım uygun 

gözükmemektedir. Bu nedenle yatırımın finansmanı için kamu kaynaklarından desteğe ihtiyaç 

vardır.  

Fuar alanı kongre merkezi gibi bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımların sadece özel 

sektör tarafından gerçekleştirilmesi beklenmemekte, kamu desteklerinin varlığı yatırımın 

yapılabilirliğini yükseltmektedir. Ayrıca Yatırımcı A.Ş.’yi oluşturan ortakların birincil 

amaçları kar elde etmek değildir. Hibeler dışında sadece yapılan sermaye yatırımına yeterli 

geri dönüş alınması bile Seçenek 2’yi finansal açıdan da uygun hale getirmektedir.  

Yukarıda Seçenek 3 bölümünde de açıklandığı gibi fuar ve kongre merkezi işletmeciliği 

uzmanlaşma gerektiren bir sektördür. Yatırımcı A.Ş. fuar işletmeciliği ve özellikle tanıtım ve 

pazarlaması konusunda uzmanlaşmış değildir. Yatırımın konusunda uzmanlaşmış özel sektör 

işletmesine devredilmesi birçok üstünlük getirecektir. Bunlar; 

 Tanıtım ve pazarlama üstünlüğü 

 Birçok bölgede çalışma olanakları ile sabit yönetim giderlerinin daha düşük olması, 

 Uzmanlaşmış yönetim ve özellikle geçici işletme elemanlarının istihdamındaki 

kolaylık olarak belirlenebilir.  

Yatırımcı A.Ş.’nin fuar işletmesi konusunda yapılanması yerine işletmenin konusunda uzman 

özel sektör şirketine verilmesi uygun olacaktır.  

Diğer taraftan dikkat edilmesi gerekli husus işletmeci özel sektör şirketinin de işletmeden 

tatmin edici net karları elde etmesidir. Yeterli gelir elde etmeyen işletmecinin bu bölgede 

faaliyette bulunması beklenmemelidir.  

Aşağıda seçilen üçüncü alternatifte Yatırımcı A.Ş.’nin ve İşletmeci özel sektör yatırımcısının 

finansal analizleri birlikte yapılmıştır.  

6.2.1. Gelir ve Gider Analizleri 

Yatırımcı A.Ş.’nin gelirleri aşağıda verilmektedir. Yatırımcı A.Ş.’nin gelirleri Özel Sektör 

işletmeci şirket için gider unsuru olacaktır. Aşağıdaki hesaplamalarda kira bedeli işletme 

aşamasındaki toplam gelirlerin % 6’sı oranında hesaplanmıştır. Bu oran yatırımcı şirketin elde 

edeceği nakit akışının net bugünkü değerini yatırım tutarına eşit tutacak değerdedir.  Daha 

yüksek gelir elde edilmesinin amaçlanması halinde Özel Sektör İşletmecisi Şirketin gelirleri 

düşecek ve tercih edilmeyen bir durum oluşacaktır. Bu nedenle de İşletmeci Şirketin 

seçiminde kira oranı önemli bir değişken olacaktır.  
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Tablo 6.2.1. Yatırımcı A.Ş. Gelir ve Giderleri Tablosu 

 2018 2021 2025 2029 2032 

Alınan Kira 

Gelirleri 

114.130 163.979 228.618 242.348 242.429 

Toplam Gelirler 114.130 163.979 228.618 242.348 242.429 

Yatırımcı Şirket 

Giderleri  

    0 

Tamir Bakım 

Giderleri  

0 55.525 55.525 55.525 55.525 

Amortismanlar 314.429 314.429 166.575 111.050 111.050 

Toplam Giderler 314.429 369.954 222.100 166.575 166.575 

Vergi Öncesi 

Gelir  

-200.299 -205.975 6.518 75.773 75.854 

Kurumlar Vergisi 0 0 1.304 15.155 15.171 

Vergi Sonrası 

Gelir  

-200.299 -205.975 5.214 60.619 60.683 

 

Özel Sektör İşletmeci Şirket, işletmeden net kar elde edememesi halinde bölgede faaliyette 

bulunmaya istekli olmayacaktır. Bu nedenle Özel Sektör İşletmeci Şirket’in Seçenek 2’deki 

diğer şartlar sabit kalmak şartıyla işletme faaliyetlerinden elde edeceği kâr aşağıda 

sunulmaktadır.  

Tablo 6.2.2. Özel Sektör İşletmeci Şirket Yıllık Gelir Giderleri ve Kâr Dağıtımı Tablosu  

 2018 2021 2026 2030 

Satılan Fuar Alanı  3.994 6.840 8.571 10.305 

Toplam Gelirler 1.902.163 2.732.985 3.810.855 4.039.810 

Toplam İşletme 

Giderleri 

1.836.591 2.267.130 3.109.520 3.141.690 

Amortismanlar 70.000 70.000 70.000 0 

Toplam Giderler 1.906.591 2.337.130 3.179.520 3.141.690 

Brüt Kar -4.428 395.855 631.334 898.120 

Matrah -4.428 395.855 631.334 898.120 

Kurumlar Vergisi 0 79.171 126.267 179.624 

Vergi Sonrası Kar -4.428 316.684 505.067 718.496 

İhtiyat Akçesi 0 15.834 25.253 35.925 

Kümülatif İhtiyat 

Akçesi  

0 35.645 145.026 282.263 

Dağıtılabilir Kâr -4.428 300.850 479.814 682.571 

 

Değerlendirilen seçenekte Özel Sektör İşletmeci Şirketin de tefrişat ve dekorasyon giderlerini 

üstlenerek yatırıma katılması öngörülmektedir. Bu nedenle işletmeci şirketin elde edeceği 

nakit akışları değerlendirilmiş ve aşağıda verilmektedir.  
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Tablo 6.2.3. Özel Sektör İşletmeci Şirket Nakit Akış Tablosu ve NBD Hesaplaması 

 2018 2021 2026 2030 

Toplam Gelirler 1.902.163 2.732.985 3.810.855 4.039.810 

Toplam Nakit Girişi 1.902.163 2.732.985 3.810.855 4.039.810 

Toplam Giderler 1.836.591 2.267.130 3.109.520 3.141.690 

Toplam Nakit Çıkışı 1.836.591 2.267.130 3.109.520 3.141.690 

Amortismanlar 70.000 70.000 70.000 0 

Kurumlar Vergisi 0 79.171 126.267 179.624 

Nakit Akışı 135.572 456.684 645.067 718.496 

Kümülatif Nakit 

Akışı 

187.629 1.320.533 4.208.140 6.952.882 

Net Bugünkü Değer  4.762.858    

İndirgeme Oranı  0,06    

 

Yukarıdaki tablodan görüleceği gibi özel sektörün yapılacak olan yatırımın işletmesini 

üstlenmesi ve yatırıma katkıda bulunması olumlu sonuçlar vermektedir. Elde edilecek kârlar 

oluşan riskin üzerindedir ve yıllar içince pozitif nakit akışları sağlanmaktadır. 

6.2.2.Finansal Analiz 

Yukarıda görüldüğü gibi Yatırımcı A.Ş. giderlerinin önemli bir kısmını amortisman giderleri 

oluşturmaktadır. Amortisman giderlerinin yatırımın karlılığı üzerine etkisi olmasına rağmen 

nakit akış ve NBD hesaplamalarında dikkate alınmaması halinde Yatırımcı A.Ş.’nin yıllara 

göre nakit akış tablosu aşağıda verilmektedir. Net bugünkü değerin hesaplanmasında 

indirgeme oranı % 6 olarak dikkate alınmıştır.  

Tablo 6.2.4 Yatırımcı A.Ş. Nakit Akış Tablosu 

 2018 2020 2023 2026 2029 

Toplam Gelirler 114.130 150.905 187.092 228.651 242.348 

Toplam Nakit Girişi 114.130 150.905 187.092 228.651 242.348 

Toplam Giderler 314.429 369.954 222.100 222.100 166.575 

Amortismanlar 314.429 314.429 166.575 166.575 111.050 

Kurumlar Vergisi - - - 1.310 15.155 

Nakit Akış 114.130 95.380 131.567 171.816 171.669 

Kümülatif Nakit 

Akış 

205.038 370.453 729.936 1.218.422 1.722.465 

Gelecekteki Nakit Akışların Bugünkü 

Değeri (NBD) 

1.328.634   

Sabit Yatırımlar   7.124.644   

Kamu Destekleri Dışı Öz Kaynaklar 1.124.644   
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Duyarlılık Analizi 

Öngörülen girdilerin tahmin edilen değerlerde gerçekleşmemesi halinde elde edilecek 

sonuçları değerlendirmek amacıyla duyarlılık analizi yapılmıştır. Duyarlılık analizinde risk 

faktörleri olarak  

Talep;  

 Fuar alanına olan talep ve fuar alanı satış fiyatı 

 Kongre merkezi gelirleri  

Maliyetler:  

 Yatırım maliyetlerindeki değişimler  

dikkate alınmış ve yapılan hesaplamaların yatırımın net bugünkü değeri tekrar hesaplanmıştır. 

Hesaplamalarda değişkenler % 5’lik aralıklarla “-%20” değerinden “+20” değerine kadar 

değiştirilmiş ve talep ve maliyetlerde olacak sapmaların yatırımın Net Bugünkü Değeri 

üzerine etkisi araştırılmıştır.  

Yapılan hesaplamalar aşağıdaki tablo ile tetkike sunulmaktadır.  
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Tablo 6.2.5. Yatırımın Duyarlılığı Tablosu 

Değişken -%20 -%15 -%10 -%5 0 +%5 +%10 +%15  +%20 

Yatırım Tutarı  1.387.882 1.374.689 1.360.245 1.344.472 1.328.634 1.311.744 1.293.351 1.274.959 1.256.566 

% Değişim 4,46% 3,47% 2,38% 1,19% 0,00% -1,27% -2,66% -4,04% -5,42% 

Fuar Satış Alanı 

(gelirler)  

1.226.734 1.252.585 1.278.436 1.303.564 1.328.634 1.353.704 1.378.774 1.403.844 1.428.914 

% Değişim -7,67% -5,72% -3,78% -1,89% 0,00% 1,89% 3,77% 5,66% 7,55% 

Aktivite Gelirleri 1.093.941 1.152.990 1.212.039 1.271.088 1.328.634 1.385.833 1.443.033 1.500.204 1.556.486 

% Değişim -17,66% -13,22% -8,78% -4,33% 0,00% 4,31% 8,61% 12,91% 17,15% 
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Yukarıdaki tablodan görüleceği gibi; 

 Yatırım tutarındaki değişikliklerin kamu tarafından yapılacak yatırımın NBD’i 

üzerindeki etkisi düşüktür. Yatırımın çeşitli maliyetlerdeki artış nedeniyle   % 20 

oranında artması halinde NBD’deki azalış % 5,42 olarak gerçekleşmektedir.   

 Fuar alanı satış gelirlerinin% 20 oranında düşük gerçekleşmesi ve diğer şartların aynı 

kalması halinde halinde yatırımın NBD % 7,67 oranında düşecektir. Fuar alanı satış 

gelirlerinin % 20 artması halinde ise NBD’de yaklaşık aynı oranlarda artış 

beklenmektedir.  

 Kongre merkezi aktivite gelirlerinin yatırımın NBD’si üzerindeki etkisi diğer 

değişkenlere göre daha yüksek olarak gözlenmiştir. Diğer şartlar aynı kalmak şartıyla 

aktivite gelirlerindeki % 20 oranındaki azalış NBD’de % 17.66 oranında azalma 

göstermektedir. NBD ile kongre merkezi aktiviteleri arasında gözlenen doğrusal ilişki 

işletmecinin konusundaki yetersizliğini en önemli risk faktörü olarak belirlemektedir.  

Risk Analizi  

Duyarlılık analizinden de izlenebileceği gibi yatırımın karşılaşacağı en önemli risk faktörü 

talep tahminlerindeki yanılmadır. Hesaplamalarda talep tahminleri yörenin özellikleri dikkate 

alınarak optimize edilmiş olmasına rağmen,  

 genel ekonomik konjonktürdeki değişime  

 işletmeci özel sektör kuruluşunun yönetim ve pazarlama konusundaki yetersizliği  

 

bağlı olarak talepte % 20’den fazla azalma olması halinde yatırımın geri dönüşü beklenenden 

az gerçekleşecektir.  Talebin % 40 daralması halinde NDB 857.000 TL olarak gerçekleşecek 

kamu desteklerinin dışında yapılan öz sermaye yatırımın altında kalacaktır.  

 

Bu önemli risk faktörüne rağmen kamu kira gelirleri yatırımın sürdürülebilirliğini 

sağlamaktadır. Ancak talepte yaşanan daralma özel sektör yatırımcısının gelir ve giderlerini 

etkilemektedir.  Bu nedenle özel sektör yatırımın kamu yatırımına oranla düşük olması 

modellenmiştir. Özel sektörün üstlendiği düşük yatırım riski nedeniyle işletmesi işletme 

yılları boyunca karlı olarak çalışacak ancak yatırımına elde edeceği NBD 1.579.000 TL olarak 

gerçekleşecektir.  

 

Yatırımın riskinin azaltılması için işletmeci özel sektör yatırımcısının konusunda uzman bir 

kuruluş olarak tercih edilmesi ve yapılacak işletme anlaşmaların her iki tarafında hak ve 

sorumluluklarını dikkate alacak şekilde hazırlanması tavsiye edilmektedir.   
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6.2.3. Ekonomik Analiz 

Yatırımın kamuya genel faydasını ölçebilmek amacıyla yapılacak yatırım ve yıllar içinde elde 

edilen işletme gelir giderleri ile dolaylı faydalar dikkate alınarak ekonomik fayda maliyet 

analizi yapılmıştır. Ekonomik analizin bugüne indirgenmesinde katsayı % 9, yatırım 

tutarlarının vergi vb. giderlerden ayrıştırılması için % 80 oranı kullanılmıştır.  

Yatırımın ölçülebilir dolaylı giderleri, düzenlenen fuarların; yöre tanıtımına katkısı ve fuar 

katılımcılarının fuar dışı harcamaları olarak belirlenmiştir.  

Her iki dolaylı ekonomik etkide fuar gelirlerinin oranı olarak ele alınmıştır. Fuarların yöre 

tanıtımına katkısı % 10 olarak ele alınmış bulunan değerin vergi ve benzeri etkenlerden 

ayrıştırılması için % 80 oranı ile çağrılmıştır. Fuara katılacak olanlardan diğer illerde ve 

yurtdışından geleceklerin fuara katılım dışında konaklama ve yeme içme harcamaları 

yapacakları göz önüne alınarak fuar katılımcılarının fuara ödedikleri katılım payı dışında 

yörede % 25 oranında harcama yapacakları varsayılmış ve vergi vb. etkilerden arındırılmıştır.  

Ölçülebilir etkiler dışında, sosyo-kültürel etkiler ve uzun vadeli bölgesel kalkınma etkileri 

kapsam dışında tutulmuş ve ele alınmamıştır.  

Ekonomik analiz tablosu aşağıda verilmektedir. Fuar işletmesi boyunca elde edilecek 

33.176.000 TL net ekonomik faydanın bugüne indirgenmiş değeri 15.042.000 TL’dir.  
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6.2.6. Ekonomik Analiz Tablosu 

FAYDALAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Sabit Yatırım Tutarı           

Kamu Yatırımcı Şirket 59.142 3.257.126 2.383.448       

Özel Sektör İşletmesi    560.000       

İşletme yılları net gelirleri          

Kamu Yatırımcı Şirket   72.727 91.304 100.448 120.724 131.183 139.989 149.674 

Özel Sektör İşletmesi    1.515.140 1.902.163 2.092.667 2.515.083 2.732.985 2.916.445 3.118.205 

Direkt Ekonomik Faydalar 59.142 3.257.126 4.531.314 1.993.467 2.193.115 2.635.807 2.864.168 3.056.434 3.267.879 

Dolaylı Faydalar          

Fuarların yöre tanıtımına 

etkileri  

  26.611 42.173 46.413 68.107 72.229 72.265 72.300 

Fuar Katılımcıları Fuar 

Dışı Harcamaları  

  66.528 105.433 116.033 170.267 180.572 180.661 180.751 

Toplam Dolaylı faydalar   93.139 147.606 162.447 238.373 252.801 252.926 253.051 

TOPLAM FAYDALAR  59.142 3.257.126 4.624.453 2.141.073 2.355.562 2.874.180 3.116.969 3.309.360 3.520.930 

Ekonomik Maliyetler          

İşletme Yılları Giderleri          

Kamu Yatırımcı Şirket   314.429 314.429 369.954 369.954 369.954 222.100 222.100 

Özel Sektör İşletmesi    1.022.674 1.247.462 1.197.096 1.423.364 1.494.096 1.597.149 1.669.570 

TOPLAM 

MALİYETLER 

  1.337.103 1.561.890 1.567.050 1.793.318 1.864.049 1.819.249 1.891.670 

EKONOMİK FAYDA – 

EKONOMİK MALİYET 

3.257.126 3.287.350 579.182 788.512 1.080.862 1.252.920 1.490.111 1.629.261  
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6.2.6. Ekonomik Analiz Tablosu (devam) 

FAYDALAR 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Sabit Yatırım Tutarı           

Kamu Yatırımcı Şirket          

Özel Sektör İşletmesi           

İşletme yılları net gelirleri          

Kamu Yatırımcı Şirket 160.325 182.894 182.921 182.948 193.847 193.879 193.911 193.943 193.943 

Özel Sektör İşletmesi  3.340.097 3.810.296 3.810.855 3.811.413 4.038.469 4.039.140 4.039.810 4.040.481 4.040.481 

Direkt Ekonomik Faydalar 3.500.422 3.993.190 3.993.776 3.994.361 4.232.316 4.233.018 4.233.721 4.234.424 4.234.424 

Dolaylı Faydalar          

Fuarların yöre tanıtımına 

etkileri  

72.336 90.465 90.509 90.554 108.719 108.772 108.826 108.880 108.880 

Fuar Katılımcıları Fuar 

Dışı Harcamaları  

180.840 226.162 226.274 226.385 271.797 271.931 272.065 272.199 272.199 

Toplam Dolaylı faydalar 253.176 316.627 316.783 316.940 380.515 380.703 380.891 381.078 381.078 

TOPLAM FAYDALAR  3.753.598 4.309.817 4.310.559 4.311.301 4.612.831 4.613.721 4.614.612 4.615.502 4.615.502 

Ekonomik Maliyetler          

İşletme Yılları Giderleri          

Kamu Yatırımcı Şirket 222.100 222.100 222.100 166.575 166.575 166.575 166.575 166.575 166.575 

Özel Sektör İşletmesi  1.784.581 1.927.537 2.021.639 2.055.522 2.109.750 2.109.911 2.110.071 2.110.231 2.110.231 

TOPLAM 

MALİYETLER 

2.006.681 2.149.637 2.243.739 2.222.097 2.276.325 2.276.486 2.276.646 2.276.806 2.276.806 

EKONOMİK FAYDA – 

EKONOMİK MALİYET 

2.160.180 2.066.820 2.089.204 2.336.506 2.337.236 2.337.966 2.338.696 2.338.696  

EKONOMİK NBD  15.042.057         

NBDIO 0,09         
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6.3. YATIRIMIN DEVLET BÜTÇESİ ÜZERİNE ETKİLERİ  

Öngörülen yatırımın devlet bütçesi üzerine direkt ve endirekt etkileri vardır. Doğrudan etkileri 

ödenen vergiler, dolaylı etkileri ise yaratılan ek iş hacmi nedeniyle yaratılacak ekonomik 

büyümedir. Rapor kapsamında öncelikle doğrudan etkiler dikkate alınmıştır. Ödenecek 

vergiler, kurumlar vergisi, ücretlerden alınan gelir vergileri ve yaratılan katma değerdir. 

Yaratılacak katma değer işçilik ve elde edilecek karlar üzerinden hesaplanmaktadır.  

Aşağıdaki tablo ile yatırımın öngörülen şartlarda gerçekleşmesi halinde devlet bütçesi 

üzerindeki birincil etkileri ve etkilerin net bugünkü değeri tetkike sunulmaktadır. 

Yatırımın gerçekleştirilmesi ile toplam 11.860.000 TL gelir, kurumlar ve KDV ödenecek ve 

ödenecek vergilerin %6 NPD İndirgeme Oranı ile bugünkü değeri 6.900.000 TL olarak 

gerçekleşecektir. 

Yatırımın kamu kaynakları ile desteklenmesi halinde elde edilecek vergi gelirlerinin net 

bugünkü değeri verilen desteklerin üzerindedir.  
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6.3.1. Yatırımın Devlet Bütçesi Üzerine Etkileri 

 2017 2018 2019 2020 2021 2032 2033 2034 

Ödenen Ücretler         

Yatırımcı A.Ş.          

Özel Sektör İşletmecisi  886.500 1.046.625 984.000 1.137.788 1.199.236 1.305.660 1.380.013 1.495.551 

Ücretler Üzerinden Alınan Gelir 

Vergisi Ortalama Oranı  

0,2          

Ücretlerden Alınan Gelir 

Vergisi Toplamı 

177.300 209.325 196.800 227.558 239.847 261.132 276.003 299.110 

Kurumlar Vergisi          

Yatırımcı A.Ş.  - - - - - - - - 

Özel Sektör İşletmecisi  0 0 36.902 62.153 79.171 82.270 93.857 99.526 

Toplam Kurumlar Vergisi 

Ödemesi 

0 0 36.902 62.153 79.171 82.270 93.857 99.526 

Ödenen KDV         

Yatırımcı A.Ş.          

Ücretler         

Kâr  - - - - - - - - 

Özel Sektör İşletmecisi          

Ücretler 159.570 188.393 177.120 204.802 215.863 235.019 248.402 269.199 

Gelir Gider Farkı  0 0 25.241 42.512 54.153 56.273 64.198 68.076 

Ödenen Toplam KDV 159.570 188.393 202.361 247.314 270.016 291.291 312.601 337.275 

Toplam Ödenen Vergiler 336.870 397.718 436.063 537.024 589.034 634.693 682.461 735.911 
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6.3.1. Yatırımın Devlet Bütçesi Üzerine Etkileri (devam) 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Ödenen Ücretler         

Yatırımcı A.Ş.          

Özel Sektör İşletmecisi  1.577.077 1.671.046 1.704.796 1.704.796 1.704.796 1.704.796 1.704.796 766.312 

Ücretlerden Alınan Gelir 

Vergisi Toplamı 

315.415 334.209 340.959 340.959 340.959 340.959 340.959 153.262 

Kurumlar Vergisi          

Yatırımcı A.Ş.  1.304 1.310 12.422 15.147 15.155 15.163 15.171 15.171 

Özel Sektör İşletmecisi  144.982 126.267 147.595 179.436 179.530 179.624 179.718 179.718 

Toplam Kurumlar Vergisi 

Ödemesi 

146.286 127.577 160.017 194.583 194.685 194.787 194.889 194.889 

Ödenen KDV         

Yatırımcı A.Ş.          

Ücretler - - - - - - - - 

Kâr  1.173 1.179 11.180 13.632 13.639 13.646 13.654 13.654 

Özel Sektör İşletmecisi          

Ücretler 283.874 300.788 306.863 306.863 306.863 306.863 306.863 306.863 

Gelir Gider Farkı  99.168 86.367 100.955 122.734 122.799 122.863 122.927 122.927 

Ödenen Toplam KDV 384.215 388.334 418.998 443.230 443.301 443.373 443.444 443.444 

Toplam Ödenen Vergiler 845.916 850.120 919.975 978.771 978.945 979.119 979.292 979.292 
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7. SONUÇ 

Kırklareli ilimizde yapılacak kapsamlı fuar ve kongre merkezi yatırımı için gereki talep 

mevcuttur. Bölgenin sosyo ekonomik yapısının değerlendirilmesi ve diğer bölgelerimizdeki 

benzer yatırımlarla karşılaştırılması sonucunda yapılacak yatırımın kapasitesi 3000 m2 net 

fuar alanı ve 700 m2 kongre merkezi ve çok amaçlı salon olarak belirlenmiştir.  

Kırklareli kent merkezi civarında uygun yatırım alanı araştırması yapılmış ve belirlenen iki 

alternatif içinden uygun alan seçilmiştir. Seçilen yatırım yerinin fiziksel özelliklerine uygun 

taslak proje geliştirilmiştir.   

Yatırım dönemi 2015 Ağustos- 2017 Mayıs ayları arası olarak belirlenmiştir. İlk fuarın 2017 

Haziran ayı içinde düzenlenmesi beklenmektedir. İşletme dönemi 15 yıllık perspektifte 

değerlendirilmiştir.  

Yatırımın kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından kurulacak A.Ş. tarafından bölgesel 

kalkınma amaçlı fonların kullanılarak yapılması ve işletme döneminde  özel sektör tarafından 

işletilmesi uygun alternatif olarak belirlenmiştir. Yatırımcı A.Ş. işletmeciden  yıllık gelirlerin 

% 6’sı oranında kira talep etmesi halinde yatırım sürdürülebilir özelliklere sahip olacak, 

gerekli büyük bakım onarımlar da yatırımcı tarafından finanse edilecektir.  

Yapılacak yatırımın finansal analizi üç ayrı seçenekle değerlendirilmiştir.  

Birinci seçenek sadece fuar alanı yatırımının yapılmasıdır. Fuar taleplerine bağlı olarak 

yapılan finansal değerlendirmede birinci seçenek uygun ve sürdürülebilir bulunmamaktadır.  

İkinci seçenek fuar alanı ve kongre merkezi-çok amaçlı salon- yatırımlarının kamu ve sivil 

toplum kuruluşlarınca kurulacak bir şirket tarafından yapılması ve işletmenin aynı şirket 

tarafından gerçekleştirilmesidir. İkinci seçenek finansal açıdan uygun sonuçlar vermektedir.  

Üçüncü seçenek fuar alanı ve kongre merkezi-çok amaçlı salon- yatırımlarının kamu ve sivil 

toplum kuruluşlarınca kurulacak bir şirket tarafından yapılması ve konusunda uzman bir özel 

sektör kuruluşu tarafından işletilmesidir. Bu seçenekte toplam yatırım 7,1 Milyon TL olarak 

öngörülmekte yatırım finansmanında ise bölgesel kamu desteklerinin kullanılacağı 

varsayılmaktadır. Üçüncü seçeneğin finansal ve ekonomik analizleri olumlu sonuç 

vermektedir. Yatırımcı ve işletmeci kuruluşların onbeş yıl içinde elde edeceği gelirlerin net 

bugünkü değeri, ilgili yatırım tutarlarından yüksektir.  

Üçüncü seçeneğin uygulanabilirlik, finansal ve ekonomik sonuçlar açısından olumlu sonuç 

vermesi nedeni ile bu seçenek detaylı değerlendirmeye alınmıştır.  

Üçüncü seçenekle 2017 yılında iki fuar düzenleneceği ve işletme süresi boyunca toplam altı 

fuar kapasitesine ulaşılacağı öngörülmektedir. Kongre merkezi-çok amaçlı salonda da ilk 

işletme yılı için toplam 60 gün faaliyet olacağı bu kapasitenin 2032 yılında kadar artarak 136 

güne ulaşacağı ve aktivitelere 250-300 kişi arasında katılım olacağı varsayılmıştır.  
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Yatırımcı A.Ş.nin istihdam yaratması beklenmemektedir. Özel sektör işletmeci kuruluş 

tarafından 31 kişi sürekli istihdam edilecektir. Fuar ve kongre organizasyonlarında  ise ilk yıl 

için 1.180 adam/gün tam işletme kapasitesinde ise 2.800 adam/gün geçici personel 

çalıştırılacaktır.  

Yapılacak yatırımda yatırımcı A.Ş.’nin yatırımının elde edeceği nakit akışın net bugünkü 

değeri  1,3 Milyon TL, özel sektör işletmecisi şirketin elde edeceği nakit akışların bugünkü 

değeri ise 4,7 Milyon TL olarak belirlenmiştir.  

Yatırımın talepde gerçekleşecek değişikliklere karşı duyarlılığı dikkati çekmektedir. Özellikle 

yatırımın kongre merkezi – çok amaçlı salon- bölümünde  % 20 azalması halinde, yatırımın 

net bugünkü değeri % 17 oranında düşecektir. % 40 talep düşüşü halinde ise yatırımın 

sürdürülebilirliği riskli hal almaktadır. İşletmenin uzman kuruluşlarca üstlenilmesi riski en 

aza indirecektir.  

Ekonomi değerlendirmelerde yapılan yatırım, işletme gelirleri ve giderlerinin vergi ve benzeri 

faktörlerden arındırılması için hesaplamlarda % 80 oranı ele alınmıştır.  

Projenin ekonomik değerlendirilmesinde fuar alanının kentin tanıtımına katkısı ve fuar 

katılımcılarının fuar dışı harcamaları da dikkate alınmıştır. Projenin % 9 indirgeme faktörü ile 

hesaplanan  Ekonomik Net Bugünkü Değeri 15 Milyon TL olarak hesaplanmıştır.  

Projenin kamu bütçesi üzerinde olumlu etkisi vardır. İşletme süresi içinde toplam 11,8 Milyon 

TL vergi ödenecektir. Ödenen vergilerin net bugünkü değeri 6,9 Milyon TL olarak 

hesaplanmıştır.  
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EKLER 

EK 1 

KIRKLARELİ 

Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Saha Araştırması 

PAYDAŞ ANALİZİ İÇİN GÖRÜŞME SORULARI 

1. Sizce bölgede bir Fuar ve Kongre Merkezi kurulmasına yönelik ihtiyaç var mı? 

a. Sıklıkla fuar veya kongre düzenleme girişimleri oluyor mu?  

b. Evet ise, genellikle hangi sektörlere yönelik? 

c. Evet ise, nerelerde düzenleniyor?  

i. Bu alanların varlığı sizce yeterli mi? 

ii. Bu alanlar katılımcı ve ziyaretçilerin ihtiyacına karşılık verebiliyor mu? 

iii. Sorunlar neler? 

 

2. Sizce bölgede bir Fuar ve Kongre Merkezi kurulması ve bölgesel/ulusal/uluslararası 

düzeylerde fuar ve kongre organizasyonu için yeterli altyapı bulunmakta mı? 

 

a. Ziyaretçiler ve katılımcılar için konaklama, yeme, içme tesislerinin yeterliliği 

ve ulaşım 

 

3. Bölgede kurulacak bir Fuar ve Kongre Merkezinin bölgenin sosyal ve ekonomik 

gelişmesine faydalı olacağına inanıyor musunuz? 

 

4. Sizce kurulacak olan Fuar ve Kongre Merkezi genellikle hangi amaçlar için 

kullanılacaktır? 

 

a. Örn; Ticari fuarlar, bölgesel, yöresel, ulusal/uluslararası fuarlar, bilimsel veya 

sektörel kongreler 

 

5. Sizce Kırklareli ve çevresinin kurulacak Merkez ve gelecekteki organizasyonlar 

açısından avantajlı yönleri neler? 

 

a. Örn; Bulgaristan, Edirne ve İstanbul sınırında bulunması, Karadeniz’e kıyısı 

olması, vs. 

 

6. Yörenin bu yöndeki gelişim potansiyelini nasıl yorumluyorsunuz? 
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EK 2 

KIRKLARELİ 

Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Saha Araştırması 

BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA YÖNELİK SORU FORMU 

1. Firmanın adı: ....................................................................................... 

 

2. Firma/Tesisin bulunduğu ilçe veya 

OSB: 

....................................................................................... 

 

3. Firmanın faaliyet gösterdiği sektör:  İmalat  Ticaret  Hizmetler  Tarım 

4. Ürün veya hizmetler grubu: .......................................................................................

....................................................................................... 

5. Firmanın yaklaşık çalışan sayısı:  1-9  10-49 

  50-249  250 ve üzeri 

 

6. Firmanın 2014 yılı yaklaşık cirosu:  1 milyon TL’den az  1-8 milyon TL arası 

  8-40 milyon TL 

arası 

 40 milyon TL’den fazla 

 

7. Firmanın ana pazarlama kanalları nelerdir?  (Birden fazla işaretleyebilirsiniz) 

 Doğrudan müşterilere (Perakende)  Bayiler, dağıtıcılar vb. aracılığıyla 

 Doğrudan müşterilere (Toptan)  İşletmenin satış ekibi aracılığıyla 

 Diğer (Lütfen belirtiniz): 

 

8. İhracat yapıyor musunuz?  Evet  Hayır 

 

9. Yurtiçi / yurtdışı ticari fuarlara 

katılıyor musunuz? 
 Evet  Hayır 

       Cevabınız “Hayır” ise 9.3. soruya geçiniz. 

 

9. 1 Cevabınız “Evet” ise, lütfen geçtiğimiz 3 yıl içerisinde katıldığınız fuarlar için aşağıdaki 

tabloyu doldurunuz. 

Katılımcı olarak: 

Fuar Adı Yeri Yılı Stand m
2
 

    

    

    

    

    

    

Ziyaretçi olarak: 
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Fuar Adı Yeri Yılı  

   

   

   

   

   

   

 

9.2 Ticari fuarlara katılım amacınız nedir? (En önemli iki tanesini işaretleyiniz) 

 Tanıtım ve pazarlama 

 Yeni ve mevcut müşteriler ile birebir iletişim ve işbirliği yapma imkanına sahip olma 

 Rakipleri yakından tanıma fırsatı bulma 

 Sektördeki teknolojik yenilikleri takip etmek ve bilgi paylaşımında bulunma 

 

9.3 Fuarlara katılmama nedeninizi belirtir misiniz? (En önemli iki sorunu işaretleyiniz) 

 Yüksek maliyet  Zaman ayıramama 

sorunu 

 Organizasyon için gerekli işgücü 

eksikliği 

 Uzaklık ve 

ulaşım sorunları 

 Faydasına 

inanmıyoruz 

 Diğer (Belirtiniz): 

 

10. Bölgenizde bir  ticari fuar organizasyonu düzenlense, katılmayı ister miydiniz? 

  Evet  Hayır 

 

11. Yurtiçinde mesleki toplantılar veya kongrelere katılıyor musunuz? 

  Evet  Hayır 

          Cevabınız “Hayır” ise 12. soruya geçiniz. 

 

11.1 Cevabınız “Evet” ise hangi tür toplantılara katılıyorsunuz? 

 Bayii toplantıları  Bilimsel toplantı / kongreler  Eğitimler 

 Sektörel toplantılar  Strateji/Vizyon Çalıştayları  Diğer (Belirtiniz): 

 

 

11.2 Hangi sıklıkla? 

 Yılda birkaç kez   Yılda bir kez  Daha seyrek 

 

12. Bölgenizde bir Fuar ve Kongre Merkezi kurulmasının bölgenin sosyal ve ekonomik 

kalkınmasına faydalı olacağına inanıyor musunuz? 

 Kesinlikle evet   Kısmen  Kesinlikle hayır 

 

13. Bölgenizde bir Fuar ve Kongre Merkezi  kurulmasının firmanıza bir katkıda bulunacağına 

inanıyor musunuz? 

 Kesinlikle evet   Kısmen  Kesinlikle hayır 
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14. Kırklareli’nde Fuar ve Kongre Merkezi kurulması için bölgenin altyapısının uygunluğu ve 

ihtiyacı konusunda görüşleriniz varsa lütfen belirtiniz.  

          

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 


