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TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ 
01.01.2017   -  31.12.2017 DÖNEMİ 

FAALİYET RAPORU 
 
 
 
Değerli Üyelerimiz, 
 
 
2017 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 27 fuarcılık 
şirketini temsilen 76 üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin ülkemiz yurtiçi fuarcılık faaliyetinin 
değer olarak üçte ikisini aşan bölümünü temsil ediyor olması gücümüzün en önemli 
göstergesidir. 2017 yılında Derneğimiz üyeleri başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa, 
Adana, Antalya, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Kocaeli’de 
faaliyetlerini başarı ile sürdürdüler.  
 
2017 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 fuarlarımızı 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: 
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1-) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 7 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da; Sayın 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve ekonomi ile ilgili Bakanların 
katılımıyla düzenlenen “Türkiye Ekonomi Şurası”nda, Derneğimizin de katkılarıyla 
oluşturulan Fuarcılık Sektörümüze ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından beklentilerimiz ve 
bunlara ilişkin aşağıdaki önerilerimiz sözcümüz Cihat ALAGÖZ tarafından sunuldu ve 
kamunun gündemine alınması sağlandı.  
 
 

- Fuarcılık Sektörünün, “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri”nden 
yararlanamaması  

  

Bu konuda Fuarcılık Sektörünün anılan desteklerden yararlanabilmesi için, Fuar 
Düzenleyicisi Şirketlerin doğrudan yurt dışı katılımcılara olan satışlarının döviz kazandırıcı 
hizmet ticareti olarak tanımlanarak bu faaliyetin, Maliye Bakanlığı uhdesinde yürütülen 1 Seri 
No’lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması 
Hakkında Tebliğ ile Ekonomi Bakanlığınca yürütülen İhracat 2008/6 sayılı Tebliğ’de yer 
alması ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 2015/8 sayılı Kararına eklenmesi çözüm 
önerisi olarak sunulmuştur.  

 

- Fuar Düzenleyici Şirketlerin düzenlediği fuarların yurt içinde tanıtımına yönelik 
faaliyetlerini destekleyecek mekanizma ihtiyacı 

 

Bu konuda Fuarcılık sektörünün geliştirilmesi ve daha nitelikli fuarların düzenlenmesinin 
sağlanabilmesi için, fuar düzenleyici şirketlerin yurt içinde düzenlenen fuarların tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik KOSGEB nezdinde bir teşvik mekanizması 
oluşturulması talep edilmiştir.  

 

- Yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlara yerli sanayinin katılımını teşvik 
edecek yeni bir mekanizma oluşturulması ihtiyacı  

 
 

Bu konuda Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 08.11.2016 tarihli ve 2016/9 sayılı 
“Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi” Kararı uyarınca Ekonomi 
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak olan “Uygulama Usul ve Esasları”nın, ülkemizde 
stratejik öneme haiz sektörler ve bu sektörlerin yoğunlaştığı bölgeler dikkate alınarak, ilgili 
sektöre yönelik bu bölgelerde düzenlenen fuarların gelişimini sağlayacak doğrultuda, TOBB 
Türkiye Fuarcılık Meclisi ile işbirliği içerisinde hazırlanmasının sağlanması önerilmiştir. 
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- Ülkemizde düzenlenen fuarların ve fuar merkezlerinin “Türkiye Fuarları” markası 
altında dünya ölçeğinde tanıtılması ihtiyacı. 

 

“Exhibit In Turkey” ana sloganı altında yürütülmesi öngörülen bu projeye ilgili Bakanlıklar 
tarafından maddi ve manevi destek sağlanması talep edilmiştir. 

 

- İhracatın arttırılması, iç ticaretin canlandırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi 
bakımından stratejik önemi dikkate alınarak Türkiye Fuarcılık Sektörünün 
geliştirilmesine yönelik bir Devlet Politikası oluşturulması ihtiyacı 

 
“Fuarcılık Sektörünün Küresel Rekabet Gücünü Artırmak” vizyonunun bir Devlet Politikası 
haline getirilmesine ve bu kapsamda atılacak adımların Hükümet nezdinde takip ve 
koordinasyonuna ihtiyaç duyulduğu dile getirilmiş, “Türkiye Fuarcılık Sektörü Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanarak yürürlüğe konulması önerilmiştir.  

 
Ayrıca, Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi’nin, Ekonomi Bakan Yardımcısı                                     
Sn. Fatih METİN’ in ve beraberindeki Ekonomi Bakanlığı bürokratlarının konuk edildiği ve 
Dernek Üyelerimizin de hazır bulunduğu 18 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen 
toplantısında; 

 
- Derneğimiz tarafından geliştirilerek Meclis gündemine sunulan “Exhibit in Turkey” 

projesine ilişkin Ekonomi Bakanlığı ile müşterek çalışma yürütülmesi konusunda 
mutabakata varıldı. 

- “Exhibit in Turkey Projesi”nin amacı ülkemizde düzenlenen uluslararası nitelikli 
ihtisas fuarlarının ve fuar merkezlerinin “Türkiye Fuarları” markası altında dünya 
ölçeğinde tanıtılarak mevcut istatistiklerde yer alandan çok daha yüksek sayıda yabancı 
fuar katılımcısı ve ziyaretçilerinin ülkemize getirilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca, 
Derneğimizce gündeme getirilen;  ve uzun bir süre sonuç almak için gayret gösterilen 
“Yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlara katılımın daha yüksek 
seviyeye ulaştırılarak bu fuarların yurt dışındaki emsalleri ile rekabet edebilir hale 
getirilebilmesi için yurt dışında düzenlenen fuarlara verilen katılım desteği benzeri bir 
modelin yurt içi fuarlar için de oluşturulması” önerisini içermektedir. Bu amacı 
gerçekleştirmek için Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan teşvik 
mekanizmasında ihtiyaç duyulan bir takım güncelleme ve değişiklik önerilerimiz 
konusunda Bakanlık yetkilileri ile fikir birliğine varıldı. Para-Kredi Koordinasyon 
Kurulu’nun 08.11.2016 tarihli ve 2016/9 sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi 
Fuarların Desteklenmesi” Kararında önerdiğimiz değişikliklerin gerçekleştirilmesi 
çalışması Ekonomi Bakanlığınca sonuçlandırılma aşamasına gelindi. 
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Derneğimiz 2017 yılında da; 
 
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 sürdürdü.  Fuar hazırlık dönemlerinde iş 
güvenliği ve sağlığı konusunda yasal zorunluluklar için üyelerimizi aydınlatmayı görev bildik. 
 
1-3 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’ da başlayan 3. Turizm Şurasına Derneğimiz davet 
edilmiş ve üyemiz  Mehmet Ali Ayyıldız Şurada derneğimizi temsil etmiştir. Komisyonlarda 
Fuarcılık sektörünün ülke Turizmine ne denli önemli katkılar sağladığı gündeme getirilmiştir. 
 
Üyesi bulunduğumuz UFİ’nin “GED 17” Global Exhibition Day 2017 etkinliğinde yer aldık.   
Bu vesile ile Derneğimizin Web sayfası yenilendi. Telekonferans sistemi ile yapılan bu 
toplantılarda 7 Haziran 2017 tarihinde yapılan çeşitli etkinliklerle ülkemizde fuarcılık 
sektörünün farkındalığı artırıldı ve yaptığımız işin ülke ekonomisi için ne kadar yararlı olduğu 
sosyal medyada paylaşıldı. 2018 yılı için 6 Haziran 2018 Dünya Fuarcılık Günü olarak 
kutlanacaktır. 
 
2017 yılı içinde  Dernek üyelerimizden Yapı Endüstri Merkezi A.Ş.  üyelikten kendi 
istekleriyle ayrılmıştır. Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. ve Tüyap Anadolu Fuarları 
A.Ş. yeni üye olarak Derneğimize katılmışlardır. 
 
2017 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 
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