
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Basın Bülteni                 8 Ekim 2019 

 

Hyve Grup’un Türkiye’de düzenlediği “Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik 

Fuarı “- EURASIA RAIL’in 9’uncusu 3-5 Mart 2021 tarihleri arasında TÜYAP Konya Fuar 

Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bugüne dek İzmir’de gerçekleşen Fuar’ın Konya’da 

düzenleneceği bir basın toplantısıyla duyuruldu. 

 

                       EURASIA RAIL, 2021’de İLK KEZ KONYA’DA  
 

Dünyadaki en büyük ve önemli üç büyük demiryolu fuarından biri olarak kabul edilen, Hyve Grup’un 

Türkiye’de düzenlediği Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail’in 

9’uncusu için yapılan hazırlıklar, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 

(TCDD) tarafından imzalanan protokolün ardından hız kazandı. Protokol imza törenine Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Hyve Grup Bölge 

Direktörü Kemal Ülgen katıldı. 

 

Protokol töreninde ilk olarak söz alan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun demiryolu endüstrisindeki 

teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek için Fuarın önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Eriştiğimiz 

imkân ve kabiliyetleri diğer ülkelerle paylaştığımız, demiryolu ve sanayileşme yolunda kat ettiğimiz 

mesafeyi yansıtabileceğimiz en etkin platformlardan birisi uluslararası fuarlardır. Bu amaçla 

Teşekkülümüzün destekleriyle kurulan Eurasia Rail Fuarı’nın birincisi 2011 yılında Ankara’da diğerleri 

İstanbul’da ve son olarak da 2019 yılında İzmir’de düzenlenmiştir. Dünyada hızla gelişen demiryolu 

endüstrisinde meydana gelen teknolojileri takip etmemiz için fırsat olarak gördüğümüz bu Fuar, TCDD 

olarak eriştiğimiz imkân ve kabiliyetleri diğer ülkelerle paylaşma ve işbirliğine kapı aralamaktadır.” dedi. 

 

Konya’nın son dönemde demiryolu ve raylı sistem projeleri kapsamında Anadolu’nun önemli bir durağı 

haline geldiğini, Konya’nın bu pozisyonunu daha da güçleneceğini hatırlatan Hyve Grup Bölge Direktörü 

Kemal Ülgen, 2 Ekim’de imzalanan protokol kapsamında Fuarın 9’uncusunun Konya’da, sektörün yerli ve 

yabancı temsilcileri ile buluşacağını belirtti. Ülgen şöyle devam etti: “2011 yılından bugüne Avrasya 

Bölgesi’nde tüm sektörün nabzını tutarak yeni iş birliklerine imkan sunan Eurasia Rail’in, bölgedeki raylı 

sistemler sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getirerek Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev 

sahipliğinde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce İstanbul, Ankara ve son olarak 

İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleşen Fuar’ın 9. sunu fuar şehri olma yolunda emin adımlar ile yoluna devam 

eden Konya’da gerçekleştirmek hepimiz için çok önemli. Fuar boyunca, sektörün uluslararası katılımcıları iş 

ve ilişki geliştirecekler, düzenlenecek konferans ve seminer programları ile de sektörel bilgi ve deneyimi en 

üst seviyede katılımcılarımız ile paylaşacağız.” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hyve Grup tarafından 2021 yılında 9’uncu kez gerçekleştirilecek Fuar’ın destekçileri arasında T.C. Ticaret 

Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Konya Büyükşehir Belediyesi, 

KOSGEB ile Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) de yer alıyor. 

 

8’incisi İzmir’de düzenlenen Fuar’da; Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Katar, Almanya, Cezayir, Çek 

Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya gibi ülkelerden katılımcılar ağırlanmıştı.    

 

Hyve Grup Hakkında 

Hyve Grup, 14 ülkede 17 global ofisi ve 1.000’in üzerinde deneyimli personeliyle dünya genelinde 120’yi 

aşkın etkinlik düzenleyen uluslararası bir fuar şirketidir.  

Hyve Grup, amacı dünyanın her köşesinden gelen müşterilerin olağanüstü anlar paylaştığı ve sektör 

inovasyonunu şekillendirdiği kaçırılmayacak etkinlikler düzenlemek olan yeni nesil bir fuar şirketidir. 

Hyve Grup plc, Dönüşüm ve Büyüme (TAG) programının ardından Eylül 2019’da ITE Group plc’nin yeni 

ismi olarak duyuruldu. Vizyonumuz, dünyanın en önde gelen içerik odaklı ve mutlaka gidilmesi gereken 

etkinlik portföyünü oluşturarak müşterilerimize muazzam bir deneyim ve yatırım getirisi sağlamaktır. 

 

Türkiye’de ise Hyve Group gücünü bölgedeki küresel ağdan alarak inşaat (Yapı – Turkeybuild Istanbul), 

turizm (EMITT), kozmetik (BeautyEurasia), gıda (WorldFood Istanbul), raylı sistemler ve lojistik 

(Eurasia Rail) sektörlerinde Türkiye’nin öncü fuarlarını düzenlemektedir.  

Detaylı bilgi için:  

Bersay İletişim Danışmanlığı 

Ayben Cumalı / +90 554 844 68 05 / ayben.cumali@bersay.com.tr 

Kağan Konçak / +90 506 994 19 73 / kagan.koncak@bersay.com.tr   
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