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Değerli Katılımcımız;

“ÖNCE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” ilkesinin geçerli olduğu kuruluşumuz-
da, temel hedefimiz, kanunların bizlere ve sizlere yüklediği yasal şartlara 
uyarak, fuar alanında çalışanların karşı karşıya olduğu riskleri kontrol altına 
almak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek ve bu konularda gerekli 
her türlü çabayı göstermektir.
Bunu yaparken; fuar alanlarımızdaki katılımcı, müşteri, yüklenici ve onların 
personeli ile ziyaretçilerimizin de SAĞLIK ve GÜVENLİKLERİNİ gözetme-
miz gerekmektedir.
Öncelikle fuarımıza katılacağınız için teşekkür ederiz. 

Uzun bir dönemden beri yaşadığımız COVİD 19 salgını dolayısıyla; Fuar 
Organizatörü olarak firmamızın, katılımcı olarak sizlerin ve genelde toplum 
sağlığı için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVİD 19/SALGIN 
YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ’nde belirlenen kurallara uymak zorun-
dayız. 
Yine Fuarlarımızda stand kurulumu ve sökümü, Fuar süresince katılımcı 
ve ziyaretçiler için uygulamada olan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANU-
NU gibi PANDEMİ TEDBİRLERİ kapsamındaki kurallar hepimizin uymakla 
yükümlü olduğu kurallar olup, 3E Fuarcılık Organizasyon A.Ş. olarak her 
türlü tedbiri almış bulunmaktayız.  
Tehlikeleri ve zor günleri birlikte aşacağız.
 
Hepinize verimli ve keyifli bir fuar dileriz.

3E Fuarcılık Organizasyon A.Ş.

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.



w w w . 3 e f u a r . c o m 3

KURUMSAL...............................................................................................................................................04

MİSYON.......................................................................................................................................................05

VİZYON.......................................................................................................................................................05

GAZİANTEP ORTADOĞU FUARLAR SERİSİ.............................................................................06 

İÇİNDEKİLER

3E FUARCILIK
“HEP DAHA İLERİ”

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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Fuarlar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli fonksiyonlar ve 
hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda amaçlanan faaliyetleri özet-
lersek; firmaların ilgili sektörel fuar etkinliği ile bir araya getirilmesi, 
alıcı ve satıcının birbiri ile buluşturulması, ürünler hakkında bilgilen-
dirilmesi, firmalar arasında anlaşmalar yapılması ve yeni iş kuracak-
lar için ürün çeşitlerine kolayca ulaşması olarak tanımlayabiliriz. 30 
yılı aşan Fuar Tecrübesine sahip Danışman ve Yöneticimiz öncülü-
ğünde kurulan 3E Fuarcılık Organizasyon San. Ve Tic. A.Ş, yukarı-
da sıralanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek 
üzere fuarcılık sektöründe çalışmalarına başlamıştır. 

KURUMSAL

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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Ticaretin geliştirilmesinde önemli rol oynayan tanıtım, mevcut müşteriler 
ve potansiyel müşterilerle iş fırsatlarının fuar etkinlikleri ile yaratılarak, si-
pariş alma, anlaşma yapma, satış, paydaşlara ve kurumlara pazar araştır-
ma olanağını sunmak ve geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

Sektörel fuar yelpazesinde bulunan fuar çeşitlerini arttırmak, bu sayede 
hem fuarcılığı, hem turizm faaliyetlerini ve dolayısı ile ihracata katkı sağ-
lamaktır. Ulusal ve Uluslararası Ekonomi alanlarında üretim ve ticareti ile 
Marka Şehir olan Gaziantep’i, Ortadoğu’nun Fuar Merkezi olarak da Marka 
Şehir konumuna getirmektir.

MİSYON

VİZYON

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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GAZİANTEP ORTADOĞU 
FUARLAR SERİSİ

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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Ortadoğu’nun sektörel fuarı olan Isıtma, So-
ğutma, Havalandırma ve Enerji Sistemleri 
Fuarı. Gaziantep Fuar Merkezi’nde ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve enerji sistemleri 
endüstrisini tek çatı altında buluşturuyor.

Ortadoğu’nun Sektörel Alanda Öncü Fu-
arı: ISOHA ORTADOĞU, ısıtma, soğutma, 
klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, 
tesisat, su arıtma, doğalgaz, jeotermal ve 
güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği ve 
bina otomasyonu profesyonellerini her yıl 
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde bir 
araya getiriyor.

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Isıtma, Soğutma, Klima, 
Havalandırma, Yalıtım, Pompa, 

Vana, Tesisat, Su Arıtma, Doğalgaz, 
Jeotermal ve Güneş Enerjisi 

Sistemleri, Enerji Verimliliği ve
Bina Otomasyonu

ISOHA
Ortadoğu Isıtma, Soğutma, 

Havalandırma ve
Enerji Sistemleri Fuarı

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.



MEDİGAP
Ortadoğu Hastane 

İhtiyaçları, Sağlık Sistemleri, 
Teknolojileri, Makine Teçhizat 

ve Tüketim Malzemeleri, 
Hijyen Ürünleri Fuarı

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Görüntüleme, Ameliyathane, Yoğun 
Bakım, Fizik Tedavi, Rehabilitasyon, 
Ambulans Sistem ve Donanımları, 

Ortopedik Ürünler, Protezler, Hasta 
Yatakları, Hastane Donanımları, 
Sarf Malzemeleri, Laboratuvar 

Analiz, Teşhis
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Ortadoğu Sağlık Endüstrisinin 
Buluşma Noktası:

Medikal dünyasının en son teknolojilerinin 
alıcılarla bir araya geldiği, sağlık alanındaki 
güncel trendler ve etkinliklerinin takip edil-
diği, Ortadoğu’ya açılan kapının sektörel bu-
luşma noktası olan MEDİGAP ORTADOĞU, 
ulusal ve uluslararası alanda sektörün önde 
gelenlerinin başarılı bir şekilde buluştuğu ih-
tisas fuarıdır.

MEDİGAP ORTADOĞU; görüntüleme, ame-
liyathane, yoğun bakım, fizik tedavi, rehabi-
litasyon, ambulans sistem ve donanımları, 
ortopedik ürünler, protezler, hasta yatakları, 
hastane donanımları, sarf Malzemeleri, labo-
ratuvar analiz, teşhis ekipmanları üreticileri 
ve tedarikçilerini bir araya getiriyor.

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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BELÇEV ORTADOĞU; 

Sektörün önde gelen profesyonelleri-
ni aynı çatı altında buluşturarak yeni iş 
bağlantıları ve ortaklık anlaşmaları kur-
mak için eşsiz bir platform.

Marka yaratmak, yeni pazarlara açılma 
fırsatı yakalamak, pazar içindeki yerini 
saptamak, yeni alanları belirlemek, yeni 
ürünlerinizin tanıtımını yapmak ve müş-
teri analizini yapabilmek açısından bü-
yük fırsatlar sunan etkinliğimizle firma-
nızın gelişimine katkıda bulunun.

BELÇEV
Ortadoğu Kent Hizmetleri, 

Altyapı, Arıtma, Ulaşım 
Yönetim Sistemleri ve

Çevre Fuarı

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Belediye Hizmetleri,
Park ve Bahçeler, Her Türlü Arıtma 

Sistemleri, Yol Bakım Onarım
Araç ve Gereçleri,

Taşıma Sistemleri Yazılımlar

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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YUVAM
Ortadoğu Ev İhtiyaçları, 
Elektronik, Beyaz Eşya,
Anne ve Çocuk Tüketim 

Malzemeleri Fuarı

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Ev İhtiyaçları, Ev Elektroniği,
Ses, Görüntü,

Güvenlik Sistemleri,
Ev Otomasyonu

Anne ve Çocuk ihtiyaçları sektörünün önde 
gelen kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşe-
cek YUVAM ORTADOĞU, hizmet veren ve 
hizmete ihtiyaç duyan kesimleri bu eşsiz 
platformda buluşturuyor. 

Ev Eşyaları, Beyaz Eşya, Mutfak Gereçle-
ri, Ses, Görüntü, Güvenlik Sistemleri ve Ev 
Otomasyon firmalarının da önde gelen pro-
fesyonellerini bir araya getirecek etkinliği-
miz, bir çok alanda sektörün geliştirilmesine 
katkıda bulunacaktır.

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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Ortadoğu’nun sektörel fuarı olan Hasta-
ne ve Otel Ekipmanları, Yönetim Sistem-
leri, Yazılımları, Teknolojileri ve Tüketim 
Malzemeleri Fuarı, 16 – 19 Kasım tarihleri 
arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merke-
zi’nde hotel ekipmanları, teknolojileri ve tü-
ketim malzemeleri endüstrisini tek çatı altın-
da buluşturuyor. 

Gaziantep denilince sadece bir gastronomi 
şehri değil, doğal güzellikleri, tarihi yapıları, 
müzeleri ve antik kentleri ile tam anlamıyla 
bir turizm cenneti. Bu kapsamda katma de-
ğeri yüksek turizm oluşumları yaratmak ve 
iş hacmini arttırmak amacıyla düzenlenen 
HOTECH ORTADOĞU; ulusal ve uluslararası 
alanda sektör katılımcılarını bir araya getire-
rek profesyonel iş platformlarının geliştiril-
mesine yardımcı olmaktadır.

HOTECH
Ortadoğu Hastane ve 

Otel Ekipmanları, Yönetim 
Sistemleri, Yazılımları, 

Teknolojileri ve Tüketim 
Malzemeleri Fuarı

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Endüstriyel Mutfak ve Catering 
Donanımı, Masaüstü Ekipmanları, 

Oda Banyo Ekipmanları, 
Çamaşırhane Ekipmanları, Otel 
Tekstili, Mobilya ve Dekorasyon 
Endüstrisi, Spor-Havuz-Spor ve 

Rekreasyon Endüstrisi

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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SUSEN
Ortadoğu Suni ve Sentetik 

Elyaf ve İplik Fuarı

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Tıbbi, Suni ve Sentetik Elyaf ve 
İplik, Teknoloji, Ölçme, Analiz ve 

Laboratuvar Gereçleri

Gaziantep tekstil sanayi yönünde makine 
halısı ve makine halısını üretimine yönelik 
ihtiyaç duyulan sentetik iplikleri imal eden 
işletmeler yoğunlukta yer almaktadır. Maki-
ne halısı üretiminde son dönemde kullanımı 
yaygınlaşan  polyester, tekstürize polyester 
iplik, bükülmüş polyester iplik üreten işlet-
melerimizin sayısında artış olmuştur. Bu şe-
kilde makine halısı üretiminde yeni trendler 
yaratmaya devam ederek Türkiye’nin en 
önemli üretim merkezi olma konumunu ko-
rumaktadır.

SUSEN ORTADOĞU; sektörün profesyonel-
lerini tek çatı altında buluşturarak, firmaların 
ticaret hacimlerini arttırmaya yönelik, yük-
sek performanslı kaliteli ürünlerin sergilene-
ceği eşsiz bir platformu sizlere sunuyor.

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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Türkiye’de penye, kumaş ve konfeksiyon 
sektörünün üretim merkezi konumunda yer 
alan Gaziantep, firma sayısı açısından en 
fazla imalat yapılan sektörlerden birine ev 
sahipliği yapmaktadır.

TEKSKON ORTADOĞU; sektörün önde 
gelen profesyonellerini bir araya getirerek, 
sektörünüzle ilişkili firmalarla tanışma fır-
satına olanak sağlayarak; ürün kategorileri-
nizi sergilemeye, yeni ticari satış olanakları 
yakalamaya, iç ve dış pazarda potansiyel 
müşterilerinize ulaşma konusunda eşsiz bir 
platformla sektörel farkındalığınızı arttırma-
ya olanak sağlıyor.

TEKSKON
Ortadoğu Tekstil, Penye, 
Kumaş ve Konfeksiyon 

Ürünleri Fuarı

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Yuvarlak ve Düz Örgülü ve Örgüsüz 
Kumaş ve Mensucattan Mamül 
Tekstil Konfeksiyon Ürünleri, 

Aksesuarları, Makine ve Teçhizatları, 
Yazılımları

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.



MKP
Ortadoğu Metal, Kâğıt, 

Plastik Ambalaj Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Kâğıt, Karton, Metal, Plastik 
Ambalaj Ürünleri, Malzemeleri,

Makine ve Teknolojileri
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Gaziantep’te metal ve makine sanayi ilimizin 
ana sanayi dalları olan gıda, tekstil ve plastik 
sanayine dayalı olarak gelişmiştir. Gazian-
tep, değirmen makineleri, tarım makinele-
ri, tekstil makine ve yedek parçaları konu-
larında, Türkiye’de önemli bir yere sahiptir. 
Aynı zamanda kâğıt ürünleri sektörünü ele 
aldığımızda; Gaziantep kâğıt ürünleri imalatı 
sektöründe ağırlık oluklu mukavva ve karton 
kutu imalatı ile karton masura imalatındadır. 
Oluklu mukavva ve karton  kutular gıda ve 
tekstil sektörlerinde ambalaj  malzemesi 
olarak kullanılmaktadır. Karton masura ima-
latı yapan firmalar da tekstil sektöründe ip-
lik ve halı imalatı ile plastik sektöründe her 
türlü plastik film, sera örtüsü vb. imalatı ya-
pan firmaların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

MKP ORTADOĞU; metal ürünleri ve ekip-
manları ve kâğıt ürünleri ve ekipmanları 
sektör üreticilerini ve tedarikçilerini tek çatı 
altında buluşturarak, geniş ve çok katmanlı 
etkinlikler bütününü bir araya getiriyor. 

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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Plastik sektörü, kapasitesi, sağladığı istih-
dam ve katma değer ile Gaziantep için en 
önemli sektörlerden biridir. Gaziantep tekstil 
sektörü içerisinde yer alan bazı plastik ham-
maddenin (Akrilik, polipropilen ve polyes-
ter) dünyada en fazla tüketildiği şehirlerden 
biridir. Bu hammaddeler Gaziantep’ in temel 
taşı tekstil sektöründe halı, triko ipliği, çuval 
dokuma ve non-woven kumaş imalatlarında 
kullanılmaktadır.

PLASKİM ORTADOĞU; Plastik Makinele-
ri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp, Isı ve 
Kontrol Cihazları, Hidrolik-Pnömatik, Am-
balaj Ürünleri, Ambalaj Makineleri, İçecek 
ve Sıvı Gıda Teknolojileri, Baskı Teknolojileri, 
Oluklu Mukavva, Karton, Üretim Teknolojileri 
üretici ve tedarikçilerini bir araya getiriyor.

PLASKİM
Ortadoğu Plastik ve

Kimya Hammaddeleri,
Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Plastik Makineleri, Kimyasallar, 
Hammaddeler, Kalıp, Isı ve Kontrol 

Cihazları, Hidrolik-Pnömatik, 
Ambalaj Ürünleri, Ambalaj 

Makineleri, İçecek ve Sıvı Gıda 
Teknolojileri, Baskı Teknolojileri, 
Oluklu Mukavva, Karton, Üretim 

Teknolojileri

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.



İŞTAR
Ortadoğu Tarım, 

Hayvancılık, İş ve Tarım 
Makineleri Fuarı

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

İş Makinaları, İnşaat Makinaları, 
Tarım Makinaları, Cihaz ve 

Ekipmanları Fabrika ve Depo 
Ekipmanları, Motorlu ve Motorsuz 

Taşıyıcı Araçlar
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Tarım sektörü, oluşturduğu istihdam, tica-
ret ve diğer sektörlere sağladığı girdiler 
bakımından Gaziantep bölgesinde anahtar 
sektör konumundadır. Bu kapsamda ince-
lendiğinde sektörün ihtiyacı doğrultusunda 
sektörel faaliyetleri geliştirme bakımından 
İŞTAR ORTADOĞU, profesyonel tedarikçi 
firmaları tek çatı altında buluşturarak, fir-
maların ticaret hacmini arttırma, potansiyel 
müşterilerini bulma ve marka bilinirliğini ge-
nişletme açısından birçok büyük fırsatı de-
ğerli katılımcılara sunmaktadır.

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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Ülkemizde ayakkabı makineleri ve ayak-
kabı yan sanayi üretimi kapasite ve tek-
nolojik olarak gelişmiş olup üretim, çe-
şitlilik açısından zengindir. Taban, ökçe, 
kalıp, vardola ürünleri birçok ülkeye ihraç 
edilmektedir. Bu kapsamda Gaziantep 
ayakkabı yan sanayi üretiminin yoğunlaş-
tığı iller arasındadır.

Ortadoğu Ayakkabı Yan Sanayi Sektö-
rünün Fırsat Pazarı olan AYTER ORTA-
DOĞU/KIŞ ayakkabı, terlik ve yan sanayi 
sektörü üreticilerini ve tedarikçilerini bir 
araya getiriyor. Katılımcı firmaların ithalat 
ve ihracat hacimlerinin arttırmaları için 
sektöre yönelik önemli fırsatları sunuyor. 

AYTER
Ortadoğu Ayakkabı, Terlik 

ve Yan Sanayi Fuarı/Kış

Son yıllarda tasarıma yönelen Türk ayak-
kabı sektöründe modaya uygun kolek-
siyonlar hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 
ayakkabı sektöründeki eğitim faaliyetle-
rine de önem verilmektedir. Sektörün ta-
sarım konusundaki nitelikli eleman açığı-
nı karşılamak için Gaziantep Üniversitesi 
bünyesinde ayakkabı tasarımı ve üretimi 
bölümü mevcuttur. Tasarım konusunda 
yetenekli gençleri ortaya çıkarmak için her 
yıl yarışmalar düzenlenmektedir. Ayakkabı 
sektörünün uluslararası arenada rekabeti 
eğitim sayesinde sağlanmaktadır.
AYTER ORTADOĞU/YAZ; ayakkabı sek-
töründe modern ve geleneksel tasarım 
ürünleri ile yer alan katılımcı firmaları bir 
araya getirerek, uluslararası rekabette ne 
kadar yarışabilir olduğumuzu sizlere ser-
giliyor. Yeni pazarlara açılma, ticaret hac-
mini genişletmek ve yeni ürünlerinizin ta-
nıtımını yapmak açısından büyük fırsatlar 
sunan etkinliğimizle firmanızın gelişimine 
katkıda bulunuyoruz.

AYTER
Ortadoğu Ayakkabı, Terlik 
ve Yan Sanayi Fuarı/Yaz

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi

Başlıca Ürün
Hizmet Grupları

Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi

ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
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FUARLARIMIZ

Fuar tarihlerini firmamızla temasa geçerek not ediniz.

ORTADOĞU TEKSTİL,  PENYE,  KUMAŞ
VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ FUARI 

TEKSKON

ORTADOĞU KENT HİZMETLERİ,
ALTYAPI, ARITMA, ULAŞIM YÖNETİM
SİSTEMLERİ VE ÇEVRE  FUARI

BELÇEV

ORTADOĞU TARIM, HAVYANCILIK,
İŞ VE TARIM MAKİNALARI FUARI

İŞTAR

ORTADOĞU PLASTİK VE KİMYA
HAMMADDELERİ, ÜRÜNLERİ VE
TEKNOLOJİLERİ FUARI

PLASKİM

ORTADOĞU METAL, KAĞIT, PLASTİK AMBALAJ
ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI

MKP

ORTADOĞU EV İHTİYAÇLARI, ELEKTRONİK,
BEYAZ EŞYA, ANNE VE ÇOCUK TÜKETİM
MALZEMELERİ FUARI 

YUVAM

ORTADOĞU HASTANE İHTİYAÇLARI,
SAĞLIK SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ,
MAKİNE TECHİZAT VE TÜKETİM
MALZEMELERİ, HİJYEN ÜRÜNLERİ FUARI

MEDİGAP

ORTADOĞU HASTANE VE OTEL
EKİPMANLARI, YÖNETİM SİSTEMLERİ,
YAZILIMLARI, TEKNOLOJİLERİ VE
TÜKETİM MALZEMELERİ FUARI 

HOTECH

ORTADOĞU ISITMA, SOĞUTMA,
HAVALANDIRMA VE ENERJİ SİSTEMLERİ FUARI 

ISOHA 

ORTADOĞU AYAKKABI, TERLİK
VE YAN SANAYİ FUARI/YAZ

AYTER

ORTADOĞU AYAKKABI, TERLİK
VE YAN SANAYİ FUARI /KIŞ

AYTER

09/02/2022

09/03/2022

09/03/2022

01/06/2022

01/06/2022

31/08/2022

16/11/2022

16/11/2022

16/11/2022

ORTADOĞU SUNİ VE SENTETİK
ELYAF VE İPLİK  FUARI

SUSEN 09/02/2022 12/02/2022

12/02/2022

12/03/2022

12/03/2022

04/06/2022

04/06/2022

03/09/2022

16/11/2022

16/11/2022

16/11/2022

BAŞLANGIÇ
TARİHİ

BİTİŞ
TARİHİ
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