İzmir iş dünyasında
İEF heyecanı
Türkiye’nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda geri sayım
devam ederken, iş dünyasında da fuar heyecanı yaşanıyor.
Bu yıl “İnovasyon-Teknoloji” ana temasıyla 7 Eylül’de 87. kez kapılarını açacak olan İzmir
Enternasyonal Fuarı ve öncesinde 5 - 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek İzmir İş
Günleri görüşmelerinden beklentileri bir hayli yüksek olan İzmir iş dünyasının önde gelen
oda başkanları İEF’nin büyüyerek yoluna devam etmesi gerektiğini ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7 – 16 Eylül tarihleri
arasında düzenlenecek Türkiye’nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 87. İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda geri sayım başladı. İzmir başta olmak üzere, Türkiye’den ve dünyadan
misafirlerini bekleyen İzmir Enternasyonal Fuarı, on gün sürecek etkinlik ve iş
görüşmeleriyle kente katkı sağlayacak. Ana Sponsoru Folkart, İnovasyon Ana Sponsoru
Vestel ve Etkinlik Sponsoru Migros olan İzmir Enternasyonal Fuarı, “İnovasyon-Teknoloji”
ana teması altında bu alanda son teknolojik gelişmeleri İzmir’de buluşturacak. Fuar’da bu
yıl “Partner Ülke” Sırbistan, 4 No’lu Hol’de yer alacak. “Odak Ülke” ise Hindistan olacak.
Çoğunluğu teknoloji ağırlıklı 50’nin üzerinde firmasıyla fuara katılacak olan Hindistan, Hol
1 – A’da yerini alacak. İki ülke de stantlarında teknoloji temasına öncelik verecek.
Oda Başkanlarında İEF heyecanı
İzmir iş dünyasının önde gelen meslek odalarının başkanları, 87. İzmir Enternasyonal
Fuarı’nın kente uzun yıllardır büyük katkı verdiğini ifade etti. Belirlenen temalarla birlikte
dünyaya ayak uydurulduğunu ifade eden başkanları, İEF’nin yapılan iş görüşmeleri ile
büyüyerek yoluna devam edeceğini söyledi.
Yorgancılar: İEF değişimin öncüsü
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın dünyadaki değişim rüzgarlarını İzmir’e ve Türkiye’ye
tanıttığını, yeniliklerin öncüsü olduğunu belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar, dijitalleşme çağında değişimin liderliğini teknolojinin
üstlendiğini söyledi. Yorgancılar, “Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve kalkınmanın
anahtarı, teknoloji odağında şekillenen yeni dünya sistemine uyumdan ve hatta değişimin
öncüsü olmaktan geçmektedir. Bu anlamda, 87. İEF’nin inovasyon-teknoloji temasıyla
gerçekleştiriliyor olmasını çok anlamlı buluyorum. İEF, Cumhuriyetin kuruluş sürecinde
olduğu gibi bugün de değişimin öncülüğünü üstlenmeye devam etmektedir.

İEF kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinlikler, yeni işbirliklerinin temellerinin
atılmasını sağlayarak, dijitalleşme yolunda ülkemize katkı sağlayacaktır. İEF, geçmişte nasıl
ki pek çok zor dönemde kapılarını azimle açtıysa, bugün de açmaya devam ederek zorluklar
karşısında umudun ve pes etmemenin temsilcisi olmaktadır” dedi.
Özgener: Fuarları İEF’ye borçluyuz
Fuarlar ile İzmir’in özdeşleştiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Özgener, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın tarihi önemini vurguladı. Özgener,
“Yıllarca en güncel uzay teknolojilerinden son model otomobillere, ilk buzdolabından ilk
yürüyen merdivene kadar pek çok yeniliği Türkiye ile tanıştıran İzmir Enternasyonal Fuarı,
bugün ise eğlence, kültür ve sanatın merkezi olma misyonuyla önemli çalışmalar yürütüyor.
Ana teması olan ‘teknoloji’ ile Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi
konusunda önemli bir mesaj da içeren 87’inci İEF, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
çizdiği ‘İzmir’i fuarlar ve kongreler kenti yapma’ hedefinde hala başrollerden birini
oynamaktadır. Zira bugün Fuar İzmir ve kentimizde her yıl düzenlenen 40’dan fazla fuarı
İEF’ye borçluyuz. Fuarcılık sektöründeki ihtisaslaşmayla birlikte İEF artık ülke
pavyonlarının birbiri ardına yarıştığı bir etkinlik olmasa da, ticari yönünün gelişmeye açık
olduğu aşikardır. Fuarın ticari boyutunu canlandırmak hepimizin görevi olmakla birlikte,
organizasyonun kent hayatına kattığı renk ve enerjinin kentteki 80 bin üyemize kazanç
olarak yansıması da temennimizdir” dedi.
Eskinazi: İş Günleri 1 milyar dolarlık katkı sağlar
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İletişim kanallarının bu kadar
gelişmediği yıllarda tarih boyunca Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturan İEF’nin bu yılki
temasının ‘Teknoloji’ olarak benimsenmesini, İEF’nin geçmiş yıllarda üstlendiği misyonun
tekrar hatırlanması adına çok doğru bir seçim olarak görüyorum. Her yıl ana temayı
belirlerken dünya gündemi ve toplumun beklentileri doğrultusunda hareket eden ve doğru
tercihler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ yönetimlerini kutluyorum. Tasarım
ve inovasyon kenti olma yolunda önemli adımlar atan İzmir, bu yıl İEF’de dünyanın ve
Türkiye’nin en önemli markalarını İzmirlilerle buluşturacak. Katma değerli üretim ve
ihracat için inovasyonu hayatımızın her aşamasına yerleştirmemiz gerekiyor. İEF, Marble
Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, IF Wedding Gelinlik Damatlık ve Abiye Fuarı başta olmak
üzere kentimizde düzenlenen fuarlar İzmir’in ticaret merkezi konumunu pekiştirecek. Bu yıl
Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenecek ‘İzmir İş Günleri Toplantıları’nda yatırım
yapmak amacıyla İzmir’e gelecek olan yabancı heyetler İzmir Enternasyonal Fuarı’na
olumlu katkı sağlayacak. İzmir İş Günleri Toplantıları’nda 1 milyar dolarlık ticari bağlantı
kurulması, İzmir’deki işletmelerin iş hacmine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum”
şeklinde konuştu.

Mutlu: Esnaf teknolojiyi İEF’de takip edecek
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, “Ana
teması ‘Teknoloji’ olarak belirlenen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nı İzmir esnaf
teşkilatının üyeleri de yakından takip edeceklerdir. Çünkü teknolojiyi takip etmek günün bir
gereği, üyelerimizin faaliyet gösterdikleri alandaki en büyük rehberidir. Mevcut
teknolojilere her saniye yenileri eklenmekte, bu baş döndürücü hızdaki gelişmeler bazı yeni
meslekler ortaya çıkarmakta, bu arada bazı meslekler de tarihe karışmaktadır. Hedefimiz,
bilgi çağında esnaf sanatkarların bilgiyi kullanarak kendilerini, üretim ve hizmetlerini
yenilemeleri, faaliyetlerinde inovasyonu ön planda tutarak gelirlerini artırmaları,
teknolojinin getirdiği acımasız koşullarda kendilerine yer bularak refah seviyelerini
artırmalarını sağlamaktır. 87. İEF’nin heyecanını İzmir esnaf teşkilatı da şimdiden
hissetmektedir. İzmir fuarcılık alanında şanslıdır” dedi.
Kestelli: İnovasyon üretmeliyiz
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Bu yıl 87. kez kapılarını
açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı, zamanın ruhunu, dönüşümün şifrelerini başarıyla
çözmeye odaklanmış organizasyonların başında geliyor. Son birkaç yıldır dinamik bir hava
yakalayan fuarda geçen yıl 1 milyar doları aşkın iş bağlantısının yapıldığını bilmek, oldukça
memnuniyet verici. Bu yılki fuarın teması “inovasyon-teknoloji”, ortak ülkesi Sırbistan,
odak ülkesi ise Hindistan olarak belirlendi. Konunun da, ülkelerin de son derece isabetli
olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bugün dünya düzenini belirleyen temel unsurun, teknoloji
üretenlerle para verip bu teknoloji ürünlerini kullananların ilişkisi olduğunu söylemek
mümkün. Bu ilişki ne yazık ki karşılıklı faydaya dayanan bir ilişki olmaktan çıkıp parazit
bir hüviyete büründü. Ülke olarak Amerika ile yaşadığımız son krizde bu negatif durumu
çok açık bir şekilde gördük. Bu nedenle ülke olarak inovasyonu konuşmaktan inovasyon
üretmeye hızla geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

