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TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ 

01.01.2016   -  31.12.2016 DÖNEMİ 

FAALİYET RAPORU 
 

 

 

Değerli Üyelerimiz, 
 

 

2016 yılı Faaliyet Raporumuzu bilginize sunmadan önce hepinizi Yönetim Kurulumuz ve 

şahsım adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.   
 

Fuarcılık sektöründe gelişmeyi engelleyici, haksız, taklitçi rekabeti önlemek, doğru çalışma 

ilke ve kurallarını oluşturabilmek amacı ile kurulan Derneğimizin bugün için 26 fuarcılık 

şirketini temsilen 59 üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin ülkemiz yurtiçi fuarcılık faaliyetinin 

değer olarak üçte ikisini aşan bölümünü temsil ediyor olması gücümüzün en önemli 

göstergesidir. 2016 yılında Derneğimiz üyeleri başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa, 

Adana, Antalya, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Gaziantep, Van, Kocaali’de faaliyetlerini 

başarı ile sürdürdüler.  

 

2016 yılında ülkemizde yaşanan olumsuz koşullara rağmen, Dernek üyelerimizin hazırladığı 

fuarların dünya fuar takvimlerinde önde gelen önemli etkinlikler arasında yer aldığını gururla 

söyleyebiliriz. Avrasya coğrafyasından ve Avrupa’dan önemli ölçüde katılımcı ve ziyaretçinin 

ilgisini çeken uluslar arası ihtisas fuarlarımızın sayısı en azından azalmamakta olup, İstanbul 

ve beraberinde diğer fuar şehirlerimiz, komşularımız başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan 

gelen ziyaretçiler ve alım heyetleri için önemli bir ticari buluşma noktası oluşturmaktadır. 

Faaliyetlerimizin ülkemiz ekonomisine katkılarının olumlu sonuçlarını görmek hepimiz için 

memnuniyet vericidir.  Bu hepimizin ortak başarısıdır. 
 

Derneğimiz ülkemiz fuarcılık faaliyetlerinin kurumsallaşması ve geçmişten gelen mesleki 

olumsuzlukların azaltılması, kavram karmaşalarının düzeltilebilmesi için önemli çalışmalar 

yapmaktadır. 

 

Yıl boyunca, çeşitli mecralarda Dernek yöneticilerimizin, fuarcılık mesleği hakkındaki 

röportajları yayınlandı ve yazılı ve görsel basında mesleğimiz hakkında farkındalık 

yaratabildik. 

 

Derneğimiz üyeleri ve yöneticileri TOBB Fuar Komitesinde etkin bir rol oynamakta ve yine 

TOBB bünyesinde var olan Fuar Sektör Meclisinde Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı 

görevini başarı ile sürdürmektedir. Bu bağlamda derneğimiz üyeleri alınan kararlarda etkili 

rol oynamışlardır: 

 

Sektör Meclisi olarak Ekonomi Bakanlığı'ndan talep etmiş olduğumuz, "Uluslararası 

Nitelikteki Yurt İçi Fuarlara Katılım Desteği Verilmesi" hususu Bakanlık tarafından uygun 

görülerek üzerinde çalışma başlatıldı. Konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından 

hazırlanmış olan çalışma, Para Kredi Koordinasyon Kurulu Kararı olarak Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Türkiye Fuarcılık Meclisi olarak söz konusu 



"Usul ve Esaslar"ın hazırlanması sürecine etkin bir biçimde dahil olarak bu mevzuatın, 31 

Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Sektör Meclisi Toplantısı"nda üzerinde mutabakata 

varmış olan prensipler çerçevesinde, ülke ve sektör genel menfaatlerine uygun bir içerikte 

hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 

Kurul Kararı uyarınca, hazırlanacak yönetmelik doğrultusunda gerekli şartlara haiz fuar 

katılımcısının yer kirası ve stand konstrüksiyon bedeli faturasının toplamının yarısı, en fazla 

30.000 TL'ye kadarlık kısmı olmak üzere destekten yararlanabilecektir 
 

Fuarcılık sektörünü etkileyen önemli bir konu ise; KOSGEB tarafından KOBİ’lerin fuar 

katılımlarını teşvik etmek amacı ile kullandırılmakta olan Yurt İçi Fuar Desteği süreçlerinde 

yer alan bütün dokümanlarda (katılım formu, sözleşme, kira kontratı, proforma fatura vb.) 9 

Aralık 2016 tarihi itibarıyla resmi para birimimiz kullanılanlar değerlendirmeye 

alınacaktır.” kararıdır.  Ayrıca ilk defa yapılacak olan fuarlar içinde verilecektir. Destek için 

prensipte olumlu bir noktaya gelinmiştir.  

 

T.C. İş Mahkemelerinin bilirkişi talepleri ve Fuar sektöründe işçi - işveren anlaşmazlıklarında 

iş vasfına göre alınan maaşlar konusunda bilgimize müracaat edilmektedir. Bu konular da 

incelenip cevaplandırılmaktadır. 

 

SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) ve onun bağlı olduğu konfederasyon 

TÜRKONFED’de temsil edilerek ve yönetim kurulunda görev alarak fuarcılık endüstrisinin 

gelişim ve saygınlığına değer katma misyonumuzu sürdürdük.  Fuar hazırlık dönemlerinde iş 

güvenliği ve sağlığı konusunda yasal zorunluluklar için üyelerimizi aydınlatmayı görev bildik. 
 

Üyesi bulunduğumuz UFİ’nin “GED 17” Global Exhibition Day 2017 etkinliğinde yer 

alacağız.  Telekonferans sistemi ile yapılan bu toplantılarda 14 Haziran 2017 tarihinde 

yapılacak çeşitli etkinliklerle ülkemizde fuarcılık sektörünün farkındalığı artırılacak ve 

yaptığımız işin ülke ekonomisi için ne kadar yararlı olduğu basınla paylaşılacaktır. 
 

Dernek üyelerimizden Auna Yapı San. Ltd.Şti ve Akdeniz Tanıtım Reklam A.Ş. üyelikten 

kendi istekleriyle ayrılmıştır. Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş. ise faaliyetlerini 

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. bünyesinde yürüteceğinden dernek üyeliği 

sonlanmıştır. 

 

2016 yılı mali verileri ve bilançosu ile denetçilerimizin hazırlamış oldukları Denetim Raporu 

ekte bilginize sunulmaktadır. Derneğimizin hiçbir kamu ve özel kuruma borcu yoktur. Uzun 

yıllardır Derneğimize karşı sorumluluklarını yerine getiren ve desteklerini her zaman 

hissettiğimiz üyelerimize Yönetim Kurulu olarak şükranlarımızı sunuyorum. Bugüne dek 

dostluk, barış ve başarı içinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızın gelecek dönemlerde de devam 

edeceği inancı ile hepinize mutlu, sağlıklı ve beklentilerinizi karşılar bir yeni yıl diliyorum. 

 

 

Bülent ÜNAL 

Başkan 


