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GİRİŞ

İzmir Fuarı, Türkiye’nin en eski, en kapsamlı ve en görkemli ti-
cari organizasyonu olarak kabul edilir. Ancak fuar, İzmirliler için
bir ticari organizasyon olmanın da ötesinde birçok anlam ve duy-
gunun ana öğesidir.

Örneğin; İzmir fuarı, İzmirliler için hareketli bir hayat, ailece ge-
çirilen hoş bir zaman (yani felekten bir gün), eğlence ve adre-
nalinin bir arada olduğu bir gezinti, anıların tazelendiği ve büyük
aşkların yeşerdiği, tarifsiz duyguların hayat bulduğu bir mekan
demektir. Kısacası bu kentte yaşayan insanlar için İzmir fuar,
fuar da İzmir demektir.

Günümüzde bir yıl içerisinde ulusal ve uluslararası 32 fuar dü-
zenleyerek “Fuarlar Kenti” ülküsüne erişme noktasına gelmiş
olan İzmir’de fuar, sahip olduğu 93 yıllık tarihi birikimle de ku-
şaklar arası köprü olma misyonunu üstlenmiştir.
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İzmir Fuarı’nın İlk Nüvesi: I. (İzmir) İktisat Kongresi

I. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu’da yaşanan paylaşımlarla bir-
likte emperyalizmin o güne kadarki en vahşi saldırılarına maruz
kalmış bir coğrafyanın gözbebeği olan İzmir, emperyalizme karşı
direnişi canlandıran kent olarak tarihimizde önemli bir yer tut-
maktadır. Bununla birlikte 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgalinin
hemen akabinde başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 9 Eylül
1922’de yine İzmir’in kurtuluşuyla mutlak bir zafere dönüşmesi,
“Asya’nın Gerdanlık Kızı”nı bağımsızlığın simgesi haline getirmiş-
tir.

Askeri alanda elde edilen zaferin yeterli olmayacağını, “Tam Ba-
ğımsızlık” idealinin ancak ekonomik bağımsızlıkla temellendiril-
mesi halinde gerçekleşebileceğini düşünen Mustafa Kemal Paşa ve
kurmayları, askeri alanda simgeselleşen bu kenti, adeta ekonomik
alanda da öncü bir kent yapmak istercesine önemli bir karar alarak
İzmir’de bir iktisat kongresi toplamayı düşünmüşlerdir.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir Fuarı'nın temellerinin atıldığı 
I. İktisat Kongresi'ne gelirken
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Lozan Görüşmeleri’nin kesintiye uğradığı bir dönemde, 17 Şubat
1923’te İzmir’de toplanan I. Türkiye İktisat Kongresi, yalnızca ül-
keyi ilgilendiren ekonomik kararların alındığı değil, aynı zamanda
Türkiye’yi masada mağlup etmeye çalışan emperyalist bloğa da
önemli mesajların verildiği bir kongre olmuştur. Öyle ki Mustafa
Kemal Paşa’nın “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa ol-
sunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler
devamlı olamaz, az zamanda söner” ifadesi, yedi düvele “Tam Ba-
ğımsızlık” hedefinin ilanı anlamını taşımaktadır.

I. Türkiye İktisat Kongresi’nin bir başka önemli özelliği de bugün
“Fuarlar Kenti” olan İzmir’de, bu yolda ilk adımların atılmış olma-
sıdır. Mustafa Kemal Paşa’nın tarihte çok kıymetli bir hatırayı ka-
zanacağını söylediği kongrenin gerçekleştirildiği Hamparsumyan
Binası’nda düzenlenen “Yerli Malları Sergisi”, bugünkü fuarların ilk
nüvesini teşkil etmektedir.
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I. İktisat Kongresi'nden bir görüntü



Sergide el tezgahları ve küçük sanayi ürünle-
rinin yanı sıra Uşak, Isparta, Gördes ve Kula
halıları, yağlı ürünler, sabunlar, ayakkabı,
pamuk, makarna, mobilya, unlu yiyecekler,
deri ürünleri, kolonyalar, tarım araçları, hel-
valar, maden örnekleri, tuğla ve kiremitler, şa-
raplar, kereste ve tütün mamülleri gibi birçok
farklı ürün yer almıştır. Türkiye’nin birçok ye-
rinden getirilen ürünlerle ulusal bir nitelik ta-
şıyan bu ilk sergiye gösterilen ilgi üzerine
Mustafa Kemal Paşa, İzmir’in belki de kaderini
değiştirecek bir talimat vermiştir: “Bu şehirde
fuarlar kurun, sergiler açın.”
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Kongreye ev 
sahipliği yapan  
Hamparsumyan 

Binası
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9 Eylül Sergisi’nden 9 Eylül Panayırı’na

Kurtuluş Savaşı sürecinde yalnızca mimari alanda değil, ekonomik
alanda da büyük bir tahribata maruz kalan İzmir, yeni Türkiye’nin
parlayan yıldızı olma yolunda en önemli adımlardan bir tanesini 4
Eylül 1927 tarihinde atmıştır. I. İktisat Kongresi’ndeki serginin ar-
dından İzmir Ticaret Odası’nın teklifi ve dönemin İzmir Valisi
Kazım (Dirik) Paşa’nın kararı ile Mithat Paşa Sanat Enstitüsü’nde
“9 Eylül Sergisi” adıyla ikinci bir sergi düzenlenmiştir. 71 resmi ku-
ruluş ile birlikte 195 yerli firmanın yanı sıra Polonya, Almanya,
Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Macaristan ve İtalya gibi
ülkelerden 72 kuruluşun ürünlerinin sergilendiği organizasyon, bu
yıl 85.’si gerçekleştirilen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ilki olarak
kabul edilmektedir.

9 Eylül Sergisi Düzenleme Heyeti
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Büyük ilgi gören ve 80 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan 9 Eylül
Sergisi, hem İzmirli yöneticilerin ve tüccarların ufkunu genişleten
hem de Türkiye’nin ekonomik kalkınması noktasında büyük umut-
lar vaat eden bir organizasyona dönüşmüştür.

1927 yılındaki 9 Eylül Sergisi’nin gerek kentteki ticari hayata kat-
tığı canlılık, gerekse ülke ekonomisine getirdiği hareketlilik, bir yıl
sonra serginin tekrarlanmasını elzem kılmıştır. Nitekim 7 Eylül
1928 günü ikinci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan 9 Eylül
Sergisi, bu defa yalnızca İzmir’i değil, ülkeyi yönetenlerin de dik-
katini çekmiştir. Öyle ki Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Paşa’nın, gönderdiği telgrafta “Memleketi-
miz iktisadiyatının terakki ve inkişafına hizmeti
bulunan serginin kurulmasına yardım eden ve ku-
ranlara takdir ve tebrik ile muvaffakiyetimi te-
menni ederim” ifadelerine yer vermesi, serginin
uyandırdığı yankının bir göstergesidir.

İlkine nazaran daha büyük ilgi gören İkinci 9
Eylül Sergisi’ne 360 Türk kuruluşunun yanı sıra
Almanya, İtalya, Sovyet Rusya, Amerika, Fransa,
İngiltere, Avusturya, Çekoslovakya, Macaristan,
Belçika, İsveç ve Yugoslavya gibi ülkelerden 155
kuruluş katılmıştır. Toplamda 515 kuruluşun
ürünlerinin sergilendiği İkinci 9 Eylül Sergisi, gü-
nümüzde tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği İzmir
Enternasyonal Fuarı’nın gelişiminde önemli bir ki-
lometre taşıdır. Zira, bu sergiye gösterilen ilgi,
artık serginin çok daha büyük alanlara taşınma-
sını zorunlu hale getirmiştir. Ahenk Gazetesi

22 Temmuz 1929
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Bu zorunluluk üzerine serginin daha büyük, daha düzenli ve daha
görkemli hale getirilebilmesi için yeni yer arayışı başlamıştır. Ancak
bu yer arayışı, 1929 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik
buhranının etkileriyle birleşince fuar beş yıllık bir fetret dönemine
girmiştir.

22 Temmuz 1929 Pazartesi günü yayınlanan Ahenk Gazetesi, Bursa
Ticaret Gazetesi’nden alıntı yaparak yayınladığı haberle okuyucu-
larını İzmir Fuarı hakkında bilgilendirmiştir.

Söz konusu haberdeki ifadeler aynen şu şekildedir:

“Birinci ve ikinci İzmir 9 eylül sergisinde dahil ve hariçten teşhir
için vukubulan bir çok müracaatlar sergi mahallinin dar olması yü-
zünden is’af olunmadığı gibi sergiye iştirak eden müesseselerde
yerin darlığından her sene paviyonlarının müsit bir şekle koyabil-
mek için füzulî masraflar yapmak mecburiyetinde kalmışlardı. Bu
mahzurların izalesi ancak sergiye mahsus vasi bir saha temini ile
mümkün olabileceğinden sergi mahallinin tayini, binaların inşası
ve hariçten iştirak edenlerin kendi paviyonlarını istedikleri şekilde
vücuda getirmeleri için İzmir 9 eylül sergisine 1931 senesine kadar
fasıla vermek zarureti hasıl olmuştur. Binaenaleyh üçüncü İzmir 9
eylül sergisi 1931 senesinde açılacaktır.”

Her ne kadar 1931 yılında açılacağı söylense de ekonomik buhra-
nın da etkisiyle iki yıl daha kapalı kalarak İzmirlilerin özlemine
özlem katan İzmir Fuarı, bu defa “9 Eylül Panayırı” adıyla kapıla-
rını açmıştır. “Sergi” olarak açıldığı yıllarda daha çok bir kermes ni-
teliği taşıyan İzmir Fuarı, Cumhuriyet Meydanı’nda, 1922’deki
“Büyük Yangın”ın harap ettiği ve bugünkü Swissotel Büyük Efes İz-
mir’in olduğu alanda halkın tüm kesimlerinin katıldığı bir “pana-
yır”a dönüştürülmüştür.
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Burada bir dipnot açalım... 9 Eylül Panayırı’nın izleri tam anlamıyla
yok olmuş değildir. Lakin halen canlılığıyla İzmir’in uğrak yeri olan
ve panayır alanı içerisinde kalan Sevgi Yolu, dikkatle gezildiğinde
az da olsa o panayırların hazzını yaşatmaktadır insanlara.

9 Eylül 1933 tarihinde dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çak-
mak) Paşa’nın “İzmirlilerin büyük bir emek mukabilinde canlı bir
surette vücuda getirdikleri bu büyük eseri açmakla büyük bir haz
duyuyorum ve açıyorum” sözleriyle ziyaretçilerinin ağırlamaya baş-
layan 9 Eylül Panayırı, önceki sergilerin aksine ulusal bir nitelik ta-
şısa da Avrupa’da büyük yankı uyandırmıştır.

Yurtdışından birçok heyet panayırı gezmek amacıyla İzmir’e gelir-
ken, 14 Eylül 1933 tarihli Anadolu Gazetesi’nde yayınlanan bir ha-
berde yabancı bir muhabirin, çalıştığı gazeteye şöyle bir telgraf
çektiğinden bahsedilmiştir:

9 Eylül Panayırı Alanı'nın ana girişi
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“Türklerin İzmir’e muzafferane girişlerinin sene-i
devriyesi olan 9 Eylül’de İzmir panayırı pek büyük
merasimle açılmıştır. Bu panayırın göze çarpan en
büyük hususiyeti üç dört ay evvel viranelerden iba-
ret olan 32000 metre murabbaı mahallin bu kadar
az müddet zarfında mamureye kalbedilmesidir. Göze
çarpan diğer bir hususiyeti de panayırın mükkem-
meliyetidir. Panayır Avrupa’nın en meşhur panayır-
larına muadil olduğu gibi Balkan’larda henüz eşine
tesadüf edilmemiştir.”

Yalnızca bu ifade bile panayırın yarattığı etkinin bü-
yüklüğünü göstermesi açısından önemlidir.

250 firmanın katıldığı ve 30 Eylül’de kapılarını ka-
patan 9 Eylül Panayırı, açık kaldığı 21 gün boyunca
yaklaşık 300 bin kişiyi ağırlamıştır.

İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz’un 1933 yılın-
daki fuarın açılışında “Önümüzdeki sene burası
ağaçlandırılacak ve gelecek sene beynelmilel panayır
için daha geniş ve ağaçlar içinde güzel bir yer ola-
caktır. Amacımız geleceğin beynelmilel panayırını

yaratmaktır.” diyerek müjdesini verdiği “Beynelmilel 9 Eylül Pana-
yırı”, 26 Ağustos 1934 Pazar günü, yine Cumhuriyet Meydanı’nda,
dönemin Başbakanı İsmet (İnönü) Paşa’nın katılımıyla açılmıştır.

Başbakanın konuşmasında fuar ile ilgili olarak kullandığı şu ifade-
ler, bir yandan İzmirlileri gururlandırırken, öte yandan fuarın Tür-
kiye için ne anlam taşıdığını gözler önüne sermesi bakımından
önemlidir:

Anadolu 
Gazetesi 

14 Eylül 1933
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Panayır açılışına katılan Başbakan İsmet İnönü konuşma yaparken

Panayır açılışında İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz konuşma yaparken
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“Harabeler üstünde ve ancak 12 senelik bir zaman içinde beynel-
milel bir eser ortaya koymak vatandaşlar için zevkli bir hâdisedir.

Hâdise, Türk milletinin çalışkanlığını canlı olarak gösterecektir. Biz
bu panayıra manevî bir kıymet verdik...

İzmir panayırı, gerek ziraat mahsulâtını ve gerek sanayi mamulâtını
tanıtmak için çok yerinde bir şeydir.”

9 Eylül Panayırı'ndan bir görüntü

9 Eylül Panayırı'nın gece görüntüsü ve Panayır alanının içeriden görünüşü
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Panayır açılışına katılan Ekonomi Bakanı Celal Bayar konuşma yaparken

Yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuara 30’u yabancı olmak
üzere toplam 196 kurum ve kuruluş katılmıştır.

22 Ağustos 1935 tarihinde “Arsıulusal İzmir Panayırı” adıyla açılan
İzmir Fuarı, ziyaretçilerini Cumhuriyet Meydanı’nda son kez ağır-
lamıştır.

Dönemin Ekonomi Bakanı Celal Bayar tarafından açılan fuar, yine
ulusal ve uluslararası ticari çevrelerce büyük ilgiyle karşılanmıştır.
Öyle ki fuarın açık kaldığı süre boyunca 311.009 biletli ziyaretçi
tarafından gezilmiş olması ve 2100 kişiye de ücretsiz bilet sunul-
ması, fuarın gördüğü ilginin kanıtı olarak kabul edilebilir.

Artık İzmir’de fuarcılık faaliyetlerinin daha ciddi ve profesyonelce
yapılması gerekliliğini, bunun için de daha büyük ve de planlı bir
alana duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmış olmasından dolayı 1935 yı-
lındaki fuar büyük bir öneme sahiptir.
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Bu yüzdendir ki; 11 Eylül’de görkemli bir şölenle kapanan Arsıu-
lusal İzmir Panayırı’nın, bir sene sonra söz konusu ihtiyaçlara cevap
verecek bir alanda gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara vakit kay-
betmeden başlanmıştır.

Ekonomi Bakanı Celal Bayar, İzmir Valisi Fazlı Güleç ve Belediye Başkanı Behçet
Uz ile Panayır alanını gezerken



Küllerinden Doğan Kentin Simgesi: KÜLTÜRPARK

İzmir’de “fuar” denilince kuşkusuz ilk akla gelen yer Kültürpark’tır.
Günümüzde Nazım Hikmet ve Nejat Uygur heykellerinin yanı sıra
sanat kompleksleriyle kentin kültürel yaşantısına, tenis kortları, halı
sahaları ve spor salonlarıyla kentlinin sportif faaliyetlerine, luna-
parkı, fuar alanı, paraşüt kulesi, tam ortasından geçen kuğulu gölü
ve gazinolarıyla eğlence hayatına, Milli Mücadele Müzesi’ni andı-
ran Lozan, 26 Ağustos, Cumhuriyet, 9 Eylül ve Montrö kapılarıyla,
Lozan Kapısı’nın girişinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet
İnönü heykeliyle ve de Arkeoloji Müzesi’yle kentin belleğine katkı
sunan, böylece İzmir’in markalaşmasında önemli bir rol oynayan
mekan... Hatta daha da eskilere gidilecek olursa; hayvanat bahçesi,
tiyatroları, pavyonları ve aşk treniyle insana kendini unutturan eşsiz
bir park...
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Kültürpark'ın kurulması için yapılan çalışmalar kapsamında Büyük Yangın'ın en-
kazları temizlenirken
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Kültürpark... Kimilerinin sevgilisinin ilk kez elini tuttuğu, kimile-
rinin eğlenceyi hayatında hiç yaşamadığı kadar doyumsuzca yaşa-
dığı yer... Kimi İzmirliler paraşüt kulesinden atlayarak ilk kez
adranlinin tadına varırken, kimi İzmirlilerse lunaparktaki Ege Gü-
neşi’yle içinde bulunduğu mekanın ne kadar eşsiz olduğunun far-
kına ilk kez orada varmışlardır. Kültürpark’ın İzmir’e kattıkları,
yalnızca bununla sınırlı değil elbette...

Neil Armstrong’u Ay’a indiren kapsül ile Ay’dan getirilen kaya par-
çasını, Gagarin’in fotoğrafı altında kozmonot kıyafetinin ilk kez ser-
gilendiği fuarlara ev sahipliği yapan yerdir, Kültürpark.

Dondurması, horoz şekerleri, uçan balonlarıyla çocukların gitmek
için can attığı devasa bir parktır orası. Dahası çoğu İzmirlinin ünlü
sanatçıları ilk gördüğü yer olan Kültürpark, binlerce kez ömür boyu
sürecek mutluluklara atılan ilk imzalara tanıklık etmiştir.

Kültürpark'ın kurulması için yapılan çalışmalar kapsamında Büyük Yangın'ın en-
kazları temizlenirken
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İşte böylesi bir yerdir İzmirlilerin “Fuar” dediği, Kültürpark.

1935 yılındaki Arsıulusal İzmir Panayırı’nın kapatılmasının ardın-
dan panayır alanının, yine 1922 yılındaki “Büyük Yangın”ın yakıp
yok ettiği daha büyük bir mahalleye (bugünkü Kültürpark’a) ta-
şınması için çalışmalar başlatılmıştır.

İzmir Kültür Park Planı
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Dönemin İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz’un önderliğinde yakla-
şık bir yıllık hummalı bir çalışmanın sonunda İzmir Valisi Fazlı
Güleç ve kentin önde gelen isimlerden olan Suad Yurdkoru’nun da
katkılarıyla 360.000 metrekarelik devasa bir alan yeni panayır alanı
olarak kente kazandırılmıştır.

Moskova’daki bir parktan esinlenilen Kültürpark’ın inşasıyla Tica-
ret ve sanayi ürünlerinin sergilenmesinin yanı sıra çeşitli kültür–
sanat etkinlikleri ve hatta eğlenceli aktivitelerle zenginleştirilen
panayır, bu özelliğini geliştirerek her geçen sene daha da büyüye-
rek bugünlere ulaşmıştır. Ve hiç kuşku yok ki; bu yıl 85. kez kapı-
larını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın, panayırdan bugünkü
haline gelmesinde en büyük pay Kültürpark’a aittir.

Kültürpark'ın ilk yılları



- 25 -

HARABELER ÜZERİNDE 

CUMHURİYET ABİDESİ 

İZMİR FUARI

Panayır’dan Fuar’a

İzmirlilerin kendi elleriyle büyüttükleri, ancak kısa sürede tüm ül-
keye mal olan büyük bir esere dönüşen Arsıulusal İzmir Panayırı,
1 Eylül 1936’da yeni yerinde, Kültürpark’ta kapılarını açmıştır.

Kısa sürede harabeden büyük bir park inşa etmenin haklı gururunu
yaşayan İzmirliler, kendi eserini görmek için bu kez Kültürpark’ın
Lozan Kapısı’nda toplanmışlardı.

Dönemin Başbakanı İsmet İnönü, fuarın açılış konuşmasında İzmir
Belediye Başkanı Behçet Uz ve ekibinin hakkını teslim eden ve yine
İzmirlilerin göğsünü kabartan şu cümleleri dile getirmiştir:

Ve Fuar Kültürpark'ta ilk kez kapılarını açtı (1936)
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Ve Fuar Kültürpark'ta ilk kez kapılarını açtı (1936)

Kültürpark'ın içinden bugünkü Lozan Kapısı'na bakış
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“Birkaç sene evvel, burası hepimizin bildiği gibi boş, hatta harap
bir saha halinde idi. Burasını iktisadi hareketlerin bir toplantı yeri
ve memleket sanayii için bir numune sergisi olarak düşünmek ve
burada bir Kültürpark yetiştirmek fikri, asil ve yüksek bir düşün-
cedir.”

Sovyetler Birliği’nin yanı sıra Mısır ve Yunanistan’dan 48 yabancı
kuruluş ile birlikte 67 Türk kurum ve kuruluşun katıldığı Arsıulu-
sal İzmir Panayırı, yine İzmirlilerin büyük ilgisini çekti.

1936 yılındaki panayırın ardından birçok yeniliğin yaşandığı Kül-
türpark, her geçen gün İzmir’in çehresine daha fazla renk katarak
gelişimini sürdürürken, Türkiye’nin yüz akı haline gelen ticari or-
ganizasyon da “panayır”dan “fuar”a doğru emin adımlarla ilerle-
meye devam etmiştir.

Kültürpark'ın ilk lunaparkı
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Paraşüt Kulesi'nin yapım aşaması ve faaliyete geçişi
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Nitekim 20 Ağustos 1937 tarihinde “İzmir Enternasyonal Fuarı”
adıyla tüm dünyada ses getiren bir organizasyon, Kültürpark’ta Tür-
kiye’nin ilk koleksiyon tipi hayvanat bahçesinin oluşturulmasıyla
çok daha zengin bir karaktere bürünmüştür.

Yine 1939 yılında inşa edilen İzmir Paraşüt Kulesi’nin faaliyete geç-
mesi ve yeşeren ağaçlarıyla kentin nefesi haline gelen Kültürpark’ın
sürekli gelişmesiyle, kısa sürede bambaşka bir görünüme kavuşan
İzmir Fuarı, artık kent insanları için ürünlerin tanıtılıp satıldığı bir
ticaret organizasyonundan çok daha fazla anlamlar taşımaya başla-
mıştır ve bu anlam yoğunluğu her yıl daha da artmıştır.
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İZMİR FUARI
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1940-1950 Yıllarında İzmir Enternasyonal Fuarı

İzmir Enternasyonal Fuarı, 1939 yılında başlayan ve tüm dünyayı
alt üst eden 2. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda bile faaliyet-
lerini sürdürmüştür. Hatta 1941 yılına ait yılbaşı  kartpostallarında
“1941 İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, kârlı alış-veriş, cazip eğlen-
celer, göz kamaştıran güzellikler bulacaksınız.” dahi denilmiştir.

Ancak tarihler 1942’yi göster-
diğinde savaşın etkisi iyice
hissedilir hale gelirken, Tür-
kiye ekonomik bakımından
zorlu bir sürece girmiştir. Do-
laysıyla bu zorlu süreç, hükü-
meti 1942 yılında İzmir
Enternasyonal Fuarı’nın açıl-
maması yönünde bir karar al-
maya zorlamıştır.

1943 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı; Romanya, Bulgaristan,
Hindistan, Nazi Almanyası, Macaristan, İtalya ve İngiltere’den 639
yabancı firma ile 393 yerli kurum ve kuruluşun katılımıyla açıl-
mıştır. Bu, o dönemin dünyasında büyük başarı olarak kabul edil-
miştir. Hatta bu başarı Macaristan Büyükelçisi Jean Vörnle’ye şu
sözleri söyletmiştir:

“Öyle bir devirde yaşamaktayız ki, toplar bütün dünyada gürle-
mektedir ve Türk devlet adamlarının zekası sayesindedir ki, başka
milletlerin fuarları kaldırmak mecburiyetinde oldukları bugünlerde
Türkiye, Fuar ile meşgul olabilmektedir.”
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1940'lı yıllarda Kültürpark'ın görünümü
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1942 yılında verilen 1 yıllık ara-
nın ardından büyük bir coşkuyla
açılan İzmir Enternasyonal Fua-
rı’nın en önemli özelliği, o dö-
nemde birbiriyle savaş halinde
olan ülkeleri dahi biraraya getire-
bilmeyi başarmış olmasıdır. Nite-
kim böylesine bir misyonu
başarıyla yerine getiren İzmir En-
ternasyonal Fuarı, 1.016.533 kişi
tarafından ziyaret edilmiştir.

2. Dünya Savaşı’nın en kanlı ça-
tışmalarının yaşandığı 1944-1945
yıllarında ulusal bir karakter taşı-
yacak şekilde açılan İzmir Enter-
nasyonal Fuarı’na bu iki yılda
toplam 2219 yerli firma katılmış
ve yine toplam 2 milyon 500 ki-
şiyi ağırlamıştır.
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1943 yılı Fuar İlanı

İzmir Enternasyonal Fuarı ülke ekonomisine sayısız katkılar sağlamıştır
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İzmir’de fuarcılık alanında en
önemli gelişme 1946 yılında
yaşanmıştır. Savaş yıllarında
dahi güçlükle de olsa faaliyet-
lerini sürdürerek tüm dün-
yaya varlığını hissettiren İzmir
Enternasyonal Fuarı, 1946 yı-
lında kısa adı UFI olan Fuar
Endüstrisi Küresel Birliği’ne
üye olmuştur. Bu üyelikle be-
raber İzmir “Fuarlar Kenti”

olma yolunda önemli bir virajı geride bırakırken, artık fuarcılık hem
mesleki bir temele oturtulmuş hem de bir uzmanlık alanı haline ge-
tirilmiştir.

UFI’ye üye ilk Türk fuarı olan, İzmir Enternasyonal Fuarı, böylelikle
Türkiye’de fuarcılığın lokomotifi olmuştur. Nitekim bu anlaşmanın
etkisi kısa sürede etkisini göstererek hem fuara katılan yabancı firma
sayısında hem de ziyaretçi sayısında önemli artışlar kaydedilmiştir.
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1940’lı yıllarda Fuarın havadan 
görünümü
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1950 – 1960 Döneminde Türkiye’nin Parlayan Yıldızı:
İZMİR ENTERNASYONAL FUARI

Her geçen yıl daha fazla ilgi
gören ve büyüyen İzmir Enter-
nasyonal Fuarı, 1950’li yıllar-
dan itibaren yalnızca İzmir’in
değil, tüm ülkenin gurur abi-
desi haline gelmiştir. Zira,
dünyanın dört bir yanından
binlerce tüccarın akın ettiği,
bununla birlikte çeşitli eğlen-
celer ve  etkinliklerle yüzbin-
lerce yurttaşımızın ilgi gösterdiği büyük bir organizasyona
dönüşmüştür, İzmir Enternasyonal Fuarı...

Kuşkusuz bu yıllarda kentin yerel yöneticilerinin fuara daha fazla
ilgi göstermesi, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın itici gücü olmuştur.
Nitekim 1951 yılındaki açılışta konuşan İzmir Belediye Başkanı
Rauf Onursal, İzmir Enternasyonal Fuarı’na karşı duyduğu ilgi ve
heyecanı şu sözlerle dile getirmiştir:

“20. Enternasyonal Fuarımızın  karakteri, İhraç Fuarı olarak belir-
lenmiştir. Bu ilk kez böyle olmaktadır. Bundan sonraki bütün gay-
ret ve çalışmalarımız buna dönük olacaktır. Bu seneki fuarın
hazırlanması için yarım milyon liradan fazla bir miktar sarfedil-
miştir. Işık düzeni, yerli ve ecnebi firmaların iştirak nispeti, geçen
senelere nazaran rekor düzeydedir. İşte bu inancın verdiği heyecan
içindeki İzmirliler adına, dünya milletlerini selamlamakta bahti-
yarlık duyuyorum.”
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Fuarın simgelerinden olan lunaparkın
1950'li yıllardaki hali
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Kaskatlı Havuz ve 1953 yılındaki açılıştan bir enstantane



- 35 -

Sanayi ürünlerinin sergilendiği
Sanayi Pavyonu, cumhuriyet dö-
nemine ait eserleri anlatan “Kal-
kınan Türkiye Pavyonu” ve
yabancı tüccarların buluşup, din-
lendikleri yer olarak tasarlanan
“Yabancılar Kulübü”; 1950–1960
dönemi fuarının yenilikleri ola-
rak göze çarpmaktadır.

Bu arada 1950 yılında fuara katılan yerli ve yabancı firma sayısı
1852 iken, 1959 yılında 4727’ye, ziyaretçi sayısı ise 1.337.754’ten
1.758.308’e yükselmiştir. Bu da İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ge-
lişiminin rakamsal kanıtlarıdır.
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1950'li yıllarda Kültürpark'tan bir görünüm

1950'li yıllarda Fuar'daki 
Gölün çevresi
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En Unutulmaz Yıllar: 1960 - 1980 Dönemi

1950’li yılları görkemli bir şekilde geçiren ve gelişimini devam et-
tiren İzmir Enternasyonal Fuarı, 1960’lı yıllarda da Türkiye‘nin
umudu ve gururu olmayı sürdürmüştür. Öyle ki 1961 yılındaki açı-
lışta söz alan Ticaret Bakanı Mehmet Baydur, İzmir Enternasyonal
Fuarı’nı tanımlarken, “sağlam iktisadi bünyesi ile herkesin müsait
şartlarla ticaret yapmak istediği bir memleket olma yoluna giren
Türkiye’nin en gurur verici anıtı” nitelendirmesinde bulunmaktan
kendisini alamamıştır.

1963 yılında İzmir Belediye
Başkanlığı’na seçilen Osman
Kibar da tıpkı önceki belediye
başkanları gibi İzmir Enternas-
yonal Fuarı’na büyük önem
vermiştir. Hatta bu dönemde
UFI ile ilişkiler daha da gelişti-
rilmiş ve İzmir, UFI’nin 1968
yılındaki kongresine ev sahip-
liği yapmıştır. Böylelikle İzmir
Enternasyonal Fuarı’nın ulus-
lararası çaptaki saygınlığının
yanısıra fuara katılım da her
geçen yıl biraz daha artmıştır.

Tüm bu gelişmelerin bir so-
nucu olsa gerek, fuar yalnızca
Amerika ve Avrupa ülkelerini
değil, Asya ve Afrika ülkelerini
de misafir etmeye başlamıştır.
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Unutulmaz yılların simgesi; AŞK TRENİ
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İthalatın kotaya tabi olduğu bu yıllarda kotanın İzmir Enternasyo-
nal Fuarı için esnek tutulması ve 1972 yılındaki fuarda İhracat Ge-
liştirme ve Dayanışma Komitesi’nin faaliyete geçirilmesi, İzmir
Enternasyonal Fuarı’nı yalnızca ülke ekonomisinin değil, aynı za-
manda bölge ekonomisinin de lokomitifi durumuna getirmiştir.

1970’li yıllar, İzmir Enternasyonal Fuarı için çok enteresan geliş-
melerin olduğu bir süreç olmuştur. İzmirliler bir yandan aşk tre-
niyle birçok nostaljik anı biriktirirken, öte yandan birbirinden ünlü
sanatçılarla eğlencenin doruklarına ulaşmışlardır. Bu yüzdendir ki;
biraz yaşı ilerlemiş olanlar “nerede o eski fuarlar” diyerek, o günleri
özlemle anmaktadırlar. Hatta fuarın sanata kazandırdığı birçok isim
ilk kez bu yıllarda sahne almıştır. İzmir‘in en eğlenceli yıllarının ya-
şandığı bu süreçte  “Soğuk Savaş” yıllarının etkisinin en çok hisse-
dildiği organizasyonlardan biriydi, İzmir Enternasyonal Fuarı.
Nitekim kimi yazarlara göre bu yılların fuarı, kapitalizmle sosyaliz-
min kapışma alanıydı.
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İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki ABD Pavyonu (1967)
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İzmir Enternasyonal Fuarı, zaman zaman yalnızca ticari bakımdan
değil, ülkenin dış ilişkileri bakımından da önemli roller üstlenmiş-
tir. Örneğin; 1978 yılında gerçekleştirilen 45. UFI Kongresi’ne ka-
tılan dönemin İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak’ın 1981 yılının
tüm dünya fuarlarında Atatürk Yılı olarak kutlanması önerisi ve
yaptığı başarılı kulis çalışmalarıyla bu önerisini kabul ettirmesi, Tür-
kiye için bir onur vesilesidir. Nitekim 1981 yılındaki 50. İzmir En-
ternasyonal Fuarı’nın “Atatürk Fuarı” adıyla açılması da İhsan
Alyanak sayesinde olmuştur.
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1980’den Günümüze İzmir Enternasyonal Fuarı

Yıllar geçtikçe diğer ülkelerle ticari ilişkilerin değişmesi ve en ni-
hayetinde ticaretteki kotanın kaldırılmasıyla ekonomik olarak
önemli sıçramalar gerçekleştiren İzmir Ensternasyonal Fuarı, hem
ülke ihracatına hem de tanıtıma yaptığı katkılarla Türkiye’nin geli-
şiminde önemli görevler üstlenmiştir.

1970’lerdeki önemini 1980’li yıllarda da sürdüren İzmir Enternas-
yonal Fuarı, gazinolarıyla, pavyonlarıyla, eğlenceleriyle, lunapar-
kıyla, hayvanat bahçesiyle ve yeşillikleriyle İzmirlileri ağırlamaya
devam etmiştir.
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İzmir'de eğlencenin merkeziydi, fuar.



- 40 -

Fuarın Dümeninde Yeni Bir Kuruluş: İZFAŞ

1990 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kapı-
larını 59. kez açmayı planlayan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, birkaç yıl süren hazırlık çalışmalarının
sonunda fuar ile ilgili devrim niteliğinde bir atılım
gerçekleştirerek, kısa adı “İZFAŞ” olan “İzmir Fu-
arcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş.”yi kur-
muştur.

Gelişen dünya koşullarına paralel olarak fuarcılık alanında İzmir’i
söz sahibi kent konumuna getirmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir
Belediyesi, 7 Şubat 1990 tarihine kadar bünyesinde bulunan Fuar
ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen İzmir Enternas-
yonal Fuarı’nın düzenlenmesi işini Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret
Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile ortaklaşa kurduğu İZFAŞ’a dev-
retmiştir.

Böylelikle İZFAŞ’ın kuruluşunun İzmir’in “Fuarlar Kenti” olma ül-
küsünü daha da belirgin hale getirdiğini söylememiz mümkündür.
Kaldı ki İZFAŞ, kuruluşu sırasında kamuoyuna yaptığı duyuruda
bu ülküye vurgu yapmış ve şu cümleleri kullanmıştır:

“İZFAŞ, İzmir’i fuarlar kenti konumuna getirmek amacıyla yola çık-
mıştır.

Özgünü ve başarıyı ilke edinmiş bir kamu şirketi olarak İZFAŞ,
İzmir fuarlarını, dünya fuarları ile rekabet edecek düzeye ulaştır-
mayı ve çağdaş modern fuarcılığın uygulanabilirliğini hedeflemek-
tedir.”

HARABELER ÜZERİNDE 

CUMHURİYET ABİDESİ 

İZMİR FUARI



- 41 -

İZFAŞ ile birlikte bir yandan ihtisas fuarlarının sayısı artarken, öte
yandan fuarlar çok daha nitelikli bir hale getirilmiştir. Böylelikle
kısa sürede dünya çapında organizasyonlara öncülük etmeye baş-
layan İZFAŞ, günümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde 30’u aşkın
fuarın organizatörlüğünü yapan lokomotif bir kuruluş haline gel-
miştir.
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İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl 85. kez kapılarını açıyor
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Fuarlar Kenti İzmir

Bugün, Kültürpark’ta 55.000 m2 alan üzerine kurulmuş toplam
23.750 m2 sergi alanına ve son teknolojik donanımlarla sağlam-
laştırılmış teknik bir altyapıya sahip 4 adet holün yanı sıra İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziemir’de inşa edilen ve
337.000 m2 alan üzerine kurulu Türkiye’nin büyük fuar kompleksi
olan “Fuar İzmir” sayesinde fuarcılık faaliyetleri dünya standartla-
rına ulaşmıştır.

UFI’ye üye ilk Türk ticari
organizasyonunun sahibi
olan İzmir, alanlarında
dünyanın en büyük fuarla-
rından sayılan MARBLE ve
IF WEDDING FASHION
ile daha birçok ulusal ve
uluslararası fuara ev sahip-
liği yaparak Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün
işaret ettiği “Fuarlar Kenti”
olma ülküsüne erişmiştir.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz 
kaynaklarıyla inşa ettiği, Türkiye'nin en

büyük fuar kompleksi FUAR İZMİR

İzmir, dünyanın kendi alanlarında en büyük fuarları arasında gösterilen 
IF WEDDING FASHION ve MARBLE ile birlikte 30'u aşkın fuara 

ev sahipliği yapıyor.
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SONUÇ

1923 yılında gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi’yle temelleri atı-
lan ve 1927 yılında açılan 9 Eylül Sergisi’yle ilk örneği uygulanan
İzmir Enternasyonal Fuarı, sergiden panayıra, panayırdan fuara
giden yolda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.

İzmir’in yanı sıra tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya yayılan şöhreti ve
uygulamalarıyla adından söz ettiren İzmir Enternasyonal Fuarı,
bugün Türkiye’de fuarcılık sektörünün lokomotifi konumundadır.

Kısa sürede Türk ekonomisinde hatırı sayılır bir yer edinen fuar,
sahip olduğu konumunu korumayı başarmıştır.

Kuşkusuz İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kente ve ülkeye kazandır-
dıkları yalnızca ekonomik alanla sınırlı kalmamıştır. Örneğin hem
sosyal hem de kültürel açıdan İzmir’e ve Türkiye’ye büyük katkılar
sağlayan Kültürpark, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bir kazanımı
olarak nitelendirilebilir.

İzmir İktisat Kongresi’yle ana rahmine düşen, 9 Eylül Sergileri’yle
doğan, 9 Eylül Panayırları’yla büyüyen ve uluslararası fuarıyla bir-
likte koca bir çınara dönüşen İzmir Enternasyonal Fuarı, kendi bağ-
rından doğan ihtisas fuarlarıyla İzmir’i fuarlar kenti haline
getirmiştir. Ve bu koca çınar, bir yandan tıpkı Soğuk Savaş yılla-
rında olduğu gibi tüm dünyayı kucaklamaya hazır şekilde kök sal-
maya devam ederken, öte yandan “sürdürülebilirlik” ve “inovasyon”
ilkeleri üzerine kurulu vizyonuyla bir dünya markası olma yolunda
emin adımlarla ilerlemektedir.
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