
OBB Fuarc›l›k, Organizasyon, Denetim ve
Yönetim Dan›flmanl›¤› Sektör Meclisi Baflka-
n› ve Forum Fuarc›l›k A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Bilgin Aygül, dünyada yaflanan eko-

nomik kriz dönemlerinde, büyük fuarlar›n yap›ld›¤›
Avrupa ülkelerinin d›fl›nda daha çok, h›zla geliflen,
ekonomik potansiyeli yüksek ülkelerde düzenlenen
uluslararas› fuarlara do¤ru bir yönelim oldu¤una dik-
kat çekti.

“KOB‹F-KOB‹ Bilgilendirme ve E¤itim Fuarla-
r›”yla, Türk Patent Enstitüsü'nün “2007 Türk Patent
Ödülü”ne lay›k görülen Forum Fuarc›l›k, 2006'da
Uluslararas› Irak Fuar›'n› Türkiye'ye tafl›yarak yakala-
d›¤› baflar›y› sürdürüyor. Forum Fuarc›l›k, yurtiçinde
tar›m, g›da ve çevre teknolojileri a¤›rl›kl› 18 fuar orga-
nizasyonunun yan› s›ra yurtd›fl›nda makine ve inflaat
sektöründen 42 fuar›n ulusal kat›l›m›n› ya da bizzat
organizasyonunu gerçeklefltiriyor. 

Uluslararas› Irak Fuar›'n›n Gaziantep'e tafl›nmas›-
n›n bir ilk oldu¤una dikkat çeken Forum Fuarc›l›k ve

Gelifltirme A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› ve TOBB Fuarc›l›k Sektörü Meclis Baflkan› Bilgin
Aygül, “Bu y›l firmalar›m›z için Çin ve Uzakdo¤u pazarlar›na aç›l›m sa¤lama hedefini uygu-
lamaya koyduk. 2007'de CIFIT Fuar›'n›n Ulusal Kat›l›m Organizasyonu'nu gerçeklefltirdi-
¤imiz Çin pazar›na bu y›l iki fuar›n ulusal kat›l›m organizasyonunu düzenliyoruz. Akdeniz
‹hracatç› Birlikleri iflbirli¤i ile 15-20 Nisan 2008 ile 15-20 Ekim 2008 tarihlerinde CAN-
TON 2008-Çin Uluslararas› ‹thal ve ‹hraç Ürünleri Fuar›'na firmalar›m›z›n kat›l›m›n› sa¤la-
yaca¤›z” dedi.

Aygül, Ekonomik Forum Dergisi'nin sorular›n› yan›tlarken Türkiye'de gümrük mevzu-
at›n›n günümüzün fuarc›l›k anlay›fl›na uygun bir hale getirilmesi konusunun Türkiye'nin re-
kabet gücünü art›racak bir unsur olarak önemini korudu¤unu söyledi.

l Türkiye'de fuarc›l›k sektör olarak nas›l bir geliflme gösterdi?
Türkiye'de d›fla aç›k ekonomik yap›lanman›n 1980'li y›llarda h›z kazanmas›yla d›fl pazar-

lara aç›lma ihtiyac› ortaya ç›karken, bu süreçte fuarc›l›k önemli bir araç olarak h›zla önem ka-
zanmaya bafllad›. Uluslararas› düzeyde rekabet edebilme zorunlulu¤u, d›fl pazarlarda do¤ru
bir tan›t›m stratejisini zorunlu hale getirdi. Türkiye'nin ihracat potansiyeli ve geliflim seyriyle
paralel olarak fuarc›l›k sektöründe de geliflmeler yaflan›yor. 

Fuarlar, bafllang›çta daha çok genel ticaret ve sanayi ürünlerini kapsam›na alarak düzen-
lenirken, bugün art›k sektörel fuarlar, kat›l›mc› firmalar aç›s›ndan do¤ru organizasyonlar ola-
rak tercih ediliyor. Yurtd›fl›nda tan›t›m ve pazarlama çal›flmalar›n›n tek bir firma için zor ve
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“Türkiye Fuarc›l›k
Sektöründe Önemli Bir
Avantaja Sahip”

TOBB Fuarc›l›k, Organizasyon, Denetim ve Yönetim Dan›flmanl›¤› Sektör Meclisi
Baflkan› ve Forum Fuarc›l›k A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Bilgin Aygül:

Türkiye'nin, petrol gelirleri artan Ortado¤u ülkelerine
co¤rafi yak›nl›¤› nedeniyle fuarc›l›kta da önemli bir
koridorda yer almakta oldu¤unu ifade eden Aygül,
Türkiye'nin gerek, çevre ülkelerde düzenlenen
uluslararas› fuarlara kat›larak, ikili ticaretin
gelifltirilmesi konusunda gerekse, Türkiye'de
düzenlenen fuarlara, bu ülkelerden kat›l›mc› ve
ziyaretçilerin gelmesi konusunda önemli avantajlara
sahip oldu¤unu söyledi 
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maliyetli olmas› nedeniyle, fuarlar yurtd›fl›nda, ülke ko-
flullar›n›n ve pazar imkânlar›n›n araflt›r›lmas›, müflteriy-
le birebir iliflki kurma, ürünü müflteriye do¤rudan an-
latma olana¤› ve daha az maliyetle birebir tan›t›m ya-
pabilme olana¤› sunuyor. Yurtd›fl› fuarlara kat›l›m ya-
pan firmalar, tan›t›m, pazarlama ve aktif sat›fl konula-
r›nda yakalad›klar› f›rsatlarla, fuarlar› etkin bir yöntem
olarak kullanmaya bafllad›. 

Yurtiçinde düzenlenen fuarlara yurtd›fl›ndan gelen
al›m heyetleri ile yurtd›fl›nda düzenlenen fuarlara yöne-
lik resmi ifl gezilerinin say›s› ve kapsam› da artt›. Öte
yandan fuarlar, sadece ticari bir buluflma mekân› ol-
maktan ç›karak, ilgili sektöre yönelik sorunlar›n, gele-
ce¤e yönelik öngörülerin de¤erlendirildi¤i kongre ve
seminerlerle de önemli bir platform olarak dikkat çek-
meye bafllad›.    

l Fuar organizasyonlar›nda karfl›n›za ç›kan so-
runlar nedir?

Fuar organizasyonlar›n›n ve organizatörlerinin sa-
y›s›nda görülen h›zl› art›fl ise olumlu görünmekle bir-
likte beraberinde birtak›m sorunlar› da getiriyor. Fuar-
c›l›k, firmalar› bir fuar alan›nda bir araya getirmenin
çok ötesinde bir yeterlilik ve öngörü gerektiriyor. Do¤-
ru pazar, do¤ru zamanlama ve do¤ru mekân birlikteli-
¤i içinde düzenlenmeyen organizasyonlar, fuar kat›-
l›mc›s› firmalar için hayal k›r›kl›¤›na neden olabiliyor ve
yeni fuarlara yönelik olumsuz önyarg›lar› besleyebili-
yor. Bu noktay›, fuarc›l›¤›n Türkiye'deki geliflim süre-
cinde, afl›lmas› gereken bir sorun olarak de¤erlendire-
biliriz. 

l Yurtiçi fuar organizasyonlar› ile yurtd›fl› fu-
ar organizasyonlar› aras›nda belirli farkl›l›klar ne-
ler?

Fuarc›l›¤›n temel amac› olan, pazarlama ve tan›t›m
ifllevi aç›s›ndan ayn› iflleve sahip olurken, yurtd›fl› fuar-
lar, ülke tan›t›m› aç›s›ndan farkl› bir misyona da sahip
bulunuyor. Yurtd›fl› fuar organizasyonlar›, gerçekleflti-
rildikleri ülkelerde, Türkiye'nin sahip oldu¤u potansi-
yelin do¤ru alg›lanmas› konusunda önemli bir f›rsat ya-
rat›yor. Bu f›rsat›n do¤ru kullan›lmas› halinde, fuarlar-
da kurulan sa¤l›kl› iliflkiler ve bunun sonucunda ortaya
ç›kan uzun soluklu iflbirli¤i, Türkiye'nin uluslararas›
düzeydeki imaj›na olumlu katk›lar sa¤l›yor. 

Ülke tan›t›m›, yaflam›n her boyutunda söz konusu
olan bir olgu. “Made in Germany” denildi¤inde, sade-
ce ürünün kalitesine yönelik bir bilgilenmenin ötesin-
de, o ülkenin ekonomik gücüne ve kültürüne, ifl disip-
linine ve yaflam biçimine kadar genifl bir alg›lama söz
konusu. Dolay›s›yla, yurtd›fl›nda gerçeklefltirdi¤imiz
fuarlarda Türk ürünlerinin yan› s›ra Türkiye'nin de ta-
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Forum Fuarc›l›k A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Bilgin
Aygül, “Türkiye, yer ald›¤› co¤rafya nedeniyle fuarc›l›k
sektöründe önemli bir avantaja sahip. Bu potansiyeli
do¤ru kullanarak ciddi bir rekabet gücüne ulaflabilir
konumda, ama önemli sorunlar›n da bulundu¤unu
söylemek durumunday›z. Çözüm için ise sektörün
geneli aç›s›ndan uzun soluklu bir stratejinin
belirlenmesi gerekiyor”



n›t›m› söz konusu. Ancak, Türkiye'de tan›t›m çal›flma-
lar›nda yetki karmaflas› yaflan›yor. Bu konuda çeflitli
kurum ve kurulufllar aras›nda ortaya ç›kan koordinas-
yon eksikli¤inden dolay› ciddi bir kaynak ve zaman is-
raf› yaflan›rken, bu durum tan›t›m çal›flmalar›n›n etkin-
li¤ini de zay›flat›yor. 

Bu sorunun önüne, Türkiye'nin tan›t›m› ile ilgili
bir üst kurulun oluflturulmas› ve koordinasyonun sa¤-
lanmas› ile geçilebilir düflüncesindeyim. D›fliflleri Ba-
kanl›¤›, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Bas›n
Yay›n ve Enformasyon Genel Müdürlü¤ü gibi kurum
ve kurulufllar›n yer alaca¤› bir kurul, tan›t›m çal›flmala-
r›nda etkinli¤i ve koordinasyonu sa¤layabilir.  

Yurtd›fl›na ve yurtiçine yönelik organizasyonlar
aras›ndaki temel bir farkl›l›k ise fuar ziyaretçileri ile ka-
t›l›mc›lar› aras›nda kurulacak iliflkilerde ortaya ç›k›yor.
Fuar kat›l›mc›lar› yurtd›fl›nda, farkl› bir sosyokültürel
altyap›ya, ticari al›flkanl›klara, dolay›s›yla farkl› alg›lama
ve iletiflim biçimlerine sahip bir ziyaretçi kitlesiyle kar-
fl› karfl›ya. Dolay›s›yla, fuar s›ras›nda organizatörlerin,
fuara kat›lan firmalar›n temsilcileri ile fuar ziyaretçileri
aras›nda, fuarda kurulacak ikili iliflkilerde sa¤l›kl› bir
iletiflimin sa¤lanmas› konusunda bir katalizör ifllevi
üstlenmesi gerekiyor. Benzer çal›flmalar, yurtiçinde
düzenlenen uluslararas› nitelikteki fuarlar için de gerek
kat›l›mc› gerekse ziyaretçi baz›nda geçerlili¤ini koru-
yor. 

Yurtiçi ve yurtd›fl› fuarlar aras›nda, fuarda sergile-
necek ürünlerin nakliyesi, gümrük ifllemleri, fuar kat›-
l›mc›lar›n›n profili konular›nda da farkl›l›klardan söz
edebiliriz. 

l Forum Fuarc›l›k olarak gelece¤e yönelik ne
tür yat›r›mlar düflünüyorsunuz?

Forum Fuarc›l›k A.fi. olarak, 1993 y›l›ndan bugü-
ne, yurtiçinde ve yurtd›fl›nda önemli proje ve organi-
zasyonlar› gerçeklefltirmeye devam ediyoruz. Sektörel
fuarlar a¤›rl›kl› olmak üzere yurtd›fl› fuarlar›n yan› s›ra
son y›llarda yurtiçi organizasyonlar üzerinde de yo-
¤unlaflt›k. Mersin ve Gaziantep'te düzenledi¤imiz fu-
arlar, bu kentleri, Ortado¤u ülkelerinin ticari buluflma
mekân› haline getirdi. Gaziantep'te gerçeklefltirdi¤i-
miz Irak Uluslararas› Fuar› ile ilk kez bir ülkenin fuar›
yabanc› bir ülkede düzenlenirken, fuar›n kentin gelifli-
mine de ivme kazand›rd›¤›n› söyleyebiliriz. Turizm,
ticaret, üniversite, sanayi, ulafl›m ve tar›m sektörleri ile
önemli potansiyel tafl›yan Mersin'de hayata geçirdi¤i-
miz fuarlar, söz konusu sektörlerde hareketlilik yarat-
t›. 

Türkiye'de fuarc›l›¤›n Anadolu'ya yay›lmas› ko-
nusunda önemli ad›mlar oluflturan bu çal›flmalar, Ga-

ziantep ve Mersin'e bu amaca uygun fuar alanlar› da kazand›rd›. Gaziantep'te ilk kez 2006
y›l›nda düzenledi¤imiz Irak Uluslararas› Fuar›'n›n ard›ndan yap›m›na bafllanan Ortado¤u Fu-
ar Merkezi, 2007 y›l›nda ilk fuar kat›l›mc›lar›n› ve ziyaretçilerini a¤›rlad›. Yine, Mersin'de
2006 y›l›nda düzenledi¤imiz Mersin Tar›m Fuar›'n›n ard›ndan kentin fuar potansiyelinin gö-
rülmesiyle birlikte fuar merkezinin temeli at›ld›. 2006'da yap›m›na bafllanan Yeniflehir Fuar
Merkezi, 2007 y›l›nda hizmet vermeye bafllad›. 

Fuarc›l›k alan›nda yürüttü¤ümüz çal›flmalar›n yaratt›¤› olumlu sonuçlar› görmek, bizi
yurtiçinde ve yurtd›fl›ndaki organizasyonlar›m›zda do¤ru hedef ve planlamalar içinde oldu-
¤umuz yolundaki inanc›m›z› pekifltiriyor. 

l Fuarc›l›k alan›nda Türkiye, dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek konumda m›?
Kat›l›mc› ve ziyaretçi say›s›, kurulan ifl ba¤lant›lar› ve kat›l›mc› ülkeler aç›s›ndan uluslara-

ras› düzeydeki büyük fuarlara bakt›¤›m›zda, sektör, mekân aç›s›ndan uzun süreli stratejilerle
önemli altyap› destekleriyle gerçeklefltirildiklerini görüyoruz. Özellikle fuarc›l›k alan›nda ge-
liflmifl ülkelerde fuar organizasyonlar›n›n, kentlere dengeli bir da¤›l›m› söz konusu. Ticari po-
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tansiyeline, sektörel geliflmifllik düzeyine ba¤l› olarak, belli sektörel fuarlar farkl› kentlere da-
¤›lm›fl durumda. Fuarc›l›kta geliflmifl bir örnek olarak Almanya'y› ele ald›¤›m›zda, ayn› sek-
törde ayn› eyalette, hatta ülke genelinde iki fuar›n düzenlenmedi¤ine tan›k oluyoruz. Ancak
Türkiye'de, bu konuda bir karmafla söz konusu. Birbirine yak›n tarihlerde, ayn› illerde dü-
zenlenen ayn› sektöre yönelik fuarlar, s›kça karfl›lafl›lan bir sorun olarak karfl›m›zda duruyor.
Bu durum, kat›l›mc› ve ziyaretçi say›s›n›n bölünmesi nedeniyle fuar›n verimlili¤ini düflürür-
ken, organizatörler aç›s›ndan da haks›z bir rekabet ortam›na yol aç›yor. Gerekli fiziki koflul-
lara sahip büyük fuar alanlar›n›n eksikli¤i de Türkiye'de sektörün rekabet gücünü etkileyen
bir di¤er sorun olarak varl›¤›n› koruyor. 

Yurtd›fl›na yönelik fuarc›l›k sektöründe de, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n yurtd›fl› fuarlar-
da izin, denetim ve yönlendirme içinde olmas›, 1995 y›l›ndan sonra üretici ve ihracatç›lara
verdi¤i önemli destekler, bu alanda önemli mesafeler al›nmas›n› sa¤lad›. Ancak, s›n›rl› imkân-
larla önemli destekler sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu konuda kaynak israf›na yer vermeden
seçici olunmas› sa¤lanmal›d›r. Ülke ve sektörlere göre seçilmifl fuarlar desteklenmelidir. Tür-
kiye'nin stratejik hedef ülkelerinde, hedef sektörlere daha farkl› teflvikler uygulanabilir. 

l Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) fuarc›l›k alan›ndaki çal›flmalar›-
n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Yurtiçinde yürütülen fuarc›l›k çal›flmalar›nda, izin, denetim yetkisinin 2004 y›l›nda
TOBB'a verilmesiyle birlikte bu alanda h›zl› bir iyileflmenin göze çarpt›¤›n› söyleyebiliriz.
TOBB'un bu çal›flmalarda belirledi¤i baz› esaslarla, sürdürülebilir ve etkin bir fuarc›l›k anla-
y›fl›n› yerlefltirmeye çal›flt›¤›n› görüyoruz. Özellikle, “Yurt içinde Fuar Düzenleme Yetki Bel-
gesi”ne sahip olunabilmesi için flirketlerin sahip olmas› gereken fuar odakl›, sermaye yap›s›-
n›n bu sektörde aktif olarak faaliyet gösterebilece¤i düzeyde olmas› yönündeki koflulu flart
koflmas›, fuarc›l›k sektöründe belli bir standard›n sa¤lanmas› yolunda olumlu bir geliflme ola-
rak kaydedebiliriz. Yine, fuarlarda belirli birtak›m fiziki koflullar›n sa¤lanmas›na yönelik esas-
lar›n da fuarlar›n kalitesi ve kat›l›mc› ve ziyaretçilerin beklentilerinin karfl›lanabilmesi konu-
sundaki geliflmeler aras›nda sayabiliriz.

Belgesiz fuar firmalar›n›n sektörde faaliyet göstermelerinin engellenmesi, fuar istatistikle-
rinin sa¤l›kl› bir flekilde tutulmas›n›n sa¤lanmas› ve cezai müeyyidelerin koyulmas›, ayr›ca

TOBB Üniversitesi'ne ba¤l› bir fuarc›l›k enstitüsünün
kurulmas› sektörün sa¤l›kl› geliflimi ac›s›ndan önem ta-
fl›maktad›r.

Fuarc›l›¤›n daha sa¤l›kl› bir seyir izlemesi için, fuar
organizasyonlar›n›n ‹stanbul d›fl›nda 7-8 il seçilerek bu
illerde altyap› çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmesinin ve fuar-
c›l›¤a iliflkin 5-10 ve 20 y›ll›k stratejilerin belirlenmesi-
nin öncelikli olarak ele al›nmas› gereken noktalar oldu-
¤unu düflünüyorum. 

l KOB‹ Fuarlar›'n›n kazan›mlar› sizce ne oldu
ve bu tür organizasyonlar›n devam› için sizce nas›l
bir çal›flma yürütülmeli?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) ön-
cülü¤ünde Türkiye'de 19 ilde yürüttü¤ümüz KOB‹F-
KOB‹ Bilgilendirme ve E¤itim Fuarlar›, “1 Milyar YTL
KOB‹'leri bekliyor” slogan›yla KOB‹'leri bilgi ve hiz-
met üreten çözüm ortaklar›yla buluflturdu. Ankara,
Antalya, Adana, ‹zmir, Bursa, ‹stanbul, Gaziantep,
Kayseri, Trabzon, Erzurum, Malatya, Konya, Çorum,
Eskiflehir, Denizli, Samsun, Diyarbak›r, Adapazar› ve
Manisa'da gerçeklefltirdi¤imiz fuarlarda, KOB‹'lerin
iletiflim, bürokratik sorunlar›, altyap› problemleri, fi-
nans ve pazarlama sorunlar›na çözüm bulmalar› için
uygun bir platform yarat›ld›. 

KOB‹ Bilgi ve E¤itim Fuarlar›, KOB‹'lerin gelece-
¤e yönelik yeniden yap›lanma süreçlerinin yan› s›ra, ru-
tin iflleyifllerini sürdürebilmek için kamu kurulufllar› ve
di¤er çözüm ortaklar›yla aralar›nda yaflanan bürokrasi
sorununun afl›lmas›nda, ziyaretçilerine önemli katk›lar
sundu. Firmalar, uzun yaz›flmalarla elde edebilecekleri
bilgileri, ilgili standlarda, kurulufllar›n en yetkili isimle-
rine birebir sorarak ö¤renme flans› buldular. KOB‹
temsilcilerinin, farkl› yollardan ald›klar› bilgileri teyit et-
mekte güçlük çektiklerini, ancak bu fuarlarda birebir
görüflmeler yoluyla edindikleri bilgilerle daha kolay ik-
na olduklar› yolundaki görüflleri, fuarlar›n bu konuda
da amac›na ulaflt›¤›n› gösterir nitelikteki de¤erlendir-
meler aras›nda yer ald›. 

TOBB'un hayata geçirdi¤i, KOB‹ A.fi., KOB‹ Bil-
gi Sitesi vb. çal›flmalar› KOB‹'ler için önemli hizmetler.
Ancak yüz yüze görüflmeleri mümkün k›lan organizas-
yonlar›n özellikle Ankara ve ‹stanbul d›fl›ndaki KO-
B‹'ler için ciddi yararlar sa¤lad›¤› düflüncesindeyiz.
KOB‹F benzeri organizasyonlar›n iki y›l gibi aral›klarla
tekrarlanmas› yararl› olacakt›r. 

KOB‹ Bilgi ve E¤itim Fuarlar›'yla ortaya ç›kan
önemli bir gerçek de, KOB‹'lere yönelik organizasyon-
lar›n, KOB‹'lerle ilgili tüm taraflar›n iflbirli¤i ile müm-
kün oldu¤u fleklindedir. KOB‹'lerin sorunlar›n›n çeflit-
lili¤i, KOB‹'lere yararl› olabilecek organizasyonlarda
tüm çözüm ortaklar›n›n birlikteli¤ini zorunlu k›l›yor.

> SEKTÖR
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