
geçmifline, deneyimine sahip olduklar›n›, haz›rlad›klar› fuarlarda gerek kat›l›mc›y›, gerek ziya-
retçileri tatmin edecek tüm hizmetleri verdiklerini ve ola¤anüstü bilinçli ve bilgili bir gayret
gösterdiklerini söyledi.   

TYFD'nin geliflmeyi engelleyici haks›z, taklitçi rekabeti önlemek, do¤ru çal›flma ilke ve
kurallar›n› oluflturabilmek için kuruldu¤unu belirten Ünal, TYFD'nin kuruluflundan bu ya-
na baflkanl›¤›n› yürütmekte. Ünal, “TYFD'ye üye 33 kuruluflun temsilcileri sektörün yüzde
75'inden fazlas›na hâkim ve problemleri aflmak için bir arada mücadeleyi sürdürüyor. Bu ça-

ÜYAP Tüm Fuarc›l›k A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Bülent Ünal, ayn› zamanda Türkiye
Fuar Yap›mc›lar Derne¤i (TFYD)Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤›n› da sürdürmekte. Türk

Fuar Sektörü'nün dünya fuarc›lar› ile rekabet ederek,
pazardan daha büyük pay almas›n›n mümkün oldu¤u-
nu belirten Ünal, TÜYAP olarak 29 y›ll›k bir meslek

“‹stanbul, Tüm Avrasya’y›
Bir Araya Getiren Çok
Uluslu Bir Pazar”

TÜYAP Tüm Fuarc›l›k A.fi.Yönetim Kurulu Baflkan› ve Türkiye Fuar Yap›mc›lar
Derne¤i Baflkan› Bülent Ünal: 

Son befl y›l içinde fuarc›l›k faaliyetlerinde ortaya ç›kan flirket evliliklerinin veya fuar sat›n
almalar›n›n, Türkiye'nin bu konudaki gelece¤ine güvenin iflareti oldu¤unu belirten Bülent
Ünal, böylelikle teknolojiye, yurt d›fl›nda kurulmufl, kat›l›mc› ve ziyaretçi teminine dönük
çok etkili bir sat›fl a¤›na sahip olmak gibi avantajlara kavufluldu¤una dikkat çekti
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bas› içinde çok uluslu iliflkiler ile nitelikli fuarlar haz›rlanmas›nda yol gösterici, e¤itici çal›flma-
lar› da önemli bir yer tutuyor. Dernek dünyada art›k çok önemli bir referans noktas›; gerek
yönetmelik haz›rlanmas›nda gerek uluslararas› uygulamada bunu hep göz önünde bulundu-
ruyoruz” diyerek Ekonomik Forum Dergisi'nin sorular›n› yan›tlad›.

l Türkiye'de fuarc›l›k sektör olarak nas›l bir geliflme gösterdi?
Dünyada de¤iflim çok h›zl›, etkilerini fuarc›l›k mesle¤inde de görüyoruz. Geçmiflte sade-

ce uluslararas› ve mahalli fuarlar varken bugün bölgesel ve mahalli fuarlara do¤ru büyük bir
geliflim gözlenmekte. Geçmiflin çok büyük fuarlar› cazibesini yitirdi, yerlerini daha küçük, iyi-
ce ihtisaslaflm›fl bölgesel fuarlara ve onlar›n uzant›lar› mahalli fuarlara b›rak›yor. Geliflmifl Ba-
t› ekonomileri, özellikle AB'nin büyükleri, uzun aral›klarla yap›labilir denizafl›r› fuarlar kavra-
m›n› yerlefltirmeye çal›fl›yor. Bu geliflme içinde, önceleri mahalli bir pazar olan ‹stanbul art›k,
tüm Avrasya'y› bir araya getiren çok uluslu bir pazar. Ülkenin kalk›nmas›na olumlu katk›lar
sa¤layan, yeni yat›r›mc›lar›n ihtiyaç duydu¤u mahalli fuarlar Adana, Antalya, Bursa, Konya,
‹zmir gibi endüstrinin yo¤unlaflt›¤› flehirlerimizde haz›rlanmakta ve bir hayli de ses getirmek-
te.

Bu geliflme içinde baz› s›k›nt›lara ra¤men fuarlarda iyi sonuçlar al›yoruz ve do¤ru haz›r-
lanm›fl fuarlar, kurulufllar›m›z ve yurt d›fl›ndan kat›lan kurulufllar için önemli sonuçlar do¤u-
ruyor.

Son befl y›l içinde fuarc›l›k faaliyetlerinde ortaya ç›kan flirket evlilikleri veya fuar sat›n al-
malar, Türkiye'nin bu konudaki gelece¤ine güvenin iflareti. Böylelikle teknolojiye, yurt d›fl›n-
da kurulmufl, kat›l›mc› ve ziyaretçi teminine dönük çok etkili bir sat›fl a¤›na sahip olmak gibi
avantajlara kavufluluyor.

‹stanbul bugün, Biliflim, Konfeksiyon Makineleri, Tekstil Makineleri, Ev Tekstili, Ku-
mafl, Plastik ve Ambalaj Endüstrisi, Ayakkab›, Ofis Mobilyalar›, Yap› Malzemeleri, Matbaac›-
l›k, A¤aç Makineleri, T›p, Seramik Endüstrisi, Zücaciye, Is›tma, So¤utma, Metal ‹flleme gibi
pek çok konuda bölgenin en büyük fuarlar›n›n yap›ld›¤› bir merkez konumunda. Yaflanan si-
yasal geliflmeler sonras›nda komflu ülkelerin Orta Avrupa merkezli fuarlara gitmemeleri veya
gidememeleri de ‹stanbul fuarlar›na ayr› bir ivme kazand›r›yor. Bugün Almanya, ‹talya, Fran-
sa, ‹ngiltere biraz da Hollanda d›fl›nda Türkiye'de özellikle ‹stanbul'da haz›rlanan birçok fu-

ar Avrupa'da di¤er ülkeler ile k›yaslanamaz büyüklük-
te ve etkide.

Asya ile karfl›laflt›r›rsak Çin ve Japonya d›fl›nda tüm
ülkelerden daha iyi durumday›z.  Dubai'de haz›rlanan
fuarlar d›fl›nda Orta Do¤u ve Afrika ile herhangi bir
karfl›laflt›rma zaten yap›lamaz. Güney Amerika'da tüm
ülkelerin fuarc›l›¤›ndan çok daha iyi bir yerdeyiz.
Amerika'da Las Vegas, fiikago ve Atlanta'da haz›rlanan
fuarlar d›fl›nda di¤erleri ile boy ölçüflebilir seviyedeyiz.
Bu de¤erlendirme bize gösteriyor ki, Türkiye fuarc›l›k
mesle¤inde hat›r› say›l›r bir yerde.

l Fuarc›l›k sektörünün tahmini büyüklü¤ü,
2007 sonuçlar› ve 2008 hedefleri nedir?

Ülkemizde fuarc›l›k mesle¤inde faaliyette bulunan
çok firma var. Dünyada pek olmayan bir durum, ülke-
mizde tam 160 fuarc›l›k kuruluflu var. Bunlar›n 20 ta-
nesi kendi konular›nda do¤ru ifller yapabiliyor. Bu yir-
minin de 10-12 tanesi ön planda. 2007 y›l›nda pazar›n
sadece fuar kat›l›m ücretleri ile oluflan bölümünün iç
pazarda 240-250 milyon dolar oldu¤u hesaplanabili-
yor. Bu pazar her y›l ülkenin genel büyümesinin biraz
üstünde bir büyüme gösteriyor. 2008 y›l›nda da yüzde
sekiz, on seviyelerinde bir büyüme öngörülebilir.

l TÜYAP'›n fuarc›l›k endüstrisindeki yeri ko-
nusunda bilgi verir misiniz?

TÜYAP kuruldu¤u 1979 y›l›ndan beri sektörde
öncü ve lider. Bu sorumluluk bilinci ve 400 TÜYAP
çal›flan› ile haz›rlad›¤›m›z projelerde en iyiyi sunmay›
hedefliyoruz. Bunun için ‹stanbul d›fl›nda Adana, An-
kara, Bursa, Diyarbak›r, Gaziantep, ‹zmir, Kayseri,
Konya ve Samsun'da yurt içi ofislerimiz ve yurt d›fl›n-
da Moskova, Sofya, Tiflis, Tahran ve Halep'te ofisleri-
miz var. Bunlara ilaveten 15 ülkedeki temsilcilerimiz ile
yapt›klar›m›z› tüm dünyaya duyurmaya çal›fl›yoruz.

‹stanbul'da sahip oldu¤umuz TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi d›fl›nda Bursa, Konya ve Adana'da da
büyükflehir belediye baflkanl›klar›, sanayi ve ticaret oda-
lar›n›n deste¤i ile fuar alanlar› iflletmekte ve fuarc›l›k fa-
aliyetlerini bu illerde düzenli olarak sürdürmekteyiz.
Bu merkezlerde 58 de¤iflik konuda gerçeklefltirdi¤imiz
fuarlarda bugüne kadar 74 ülkeden toplam 169.100
kat›l›mc› kurulufla ve 88 ülkeden 22 milyonu aflk›n zi-
yaretçiye ev sahipli¤i yapt›¤›m›z› keyifle söyleyebilirim.
Yurt d›fl›nda da 28 ülkede yüzü aflk›n fuarda ülke üre-
timini dünya ile buluflturdu¤umuzu ilave etmekte de
fayda var.

Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda fuarc›l›k faaliyetlerini sür-
dürebilmek için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n
ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n vermifl oldu¤u bir nu-
maral› yetki ve yeterlilik belgeleri ile çal›flmalar›na bafl-
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TÜYAP fuarc›l›k faaliyetleri çerçevesinde Türkiye Fuar
Yap›mc›lar› Derne¤i'nin kurucu üyesi olmas›n›n yan› s›ra
uluslararas› örgütlerin de üyesi; UFI Küresel Fuar
Endüstrisi Birli¤i, INTEREXPO Uluslararas› Ticaret
Fuarlar›na Ulusal Kat›l›mlardan Sorumlu Organizatörler
Birli¤i ve ICCA Uluslararas› Kongreler Birli¤i'nin aktif bir
üyesi olarak çal›flmalar›n› sürdürüyor.



disiplin alt›na al›nm›fl durumda. Yurtd›fl› fuarc›l›k faaliyetleri ise D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n
(DTM) “Yurtd›fl›nda Fuar Düzenlenmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Tebli¤i” ile belir-
lenmekte. Yine bu çerçevede yurtd›fl› fuar kat›l›mlar›n›n desteklenmesi de DTM'nin yay›nla-
d›¤› tebli¤ ile belirleniyor.

Yurtd›fl› fuarc›l›k faaliyetlerinin çok daha büyük boyutlara gidebilmesi için baz› kötüye
kullan›lmayacak destekler flart. Ama hepsinin bafl›nda Türkiye'nin hedef pazarlar›n› iyi belir-
lemesi, bu pazarlarda mutab›k olmas› ve imkânlar›n› ona göre planlamas› gerekiyor. D›fl fu-
arlar do¤rudan ihracat ile ilgili yap›l›yor ve ihracat da zor bir ifl. Her kurumun ihracatç› ola-
bilmesi pek söz konusu de¤il. Bugün Türkiye'de k›rk bin civar›nda ihracat yapan kurum var,
ama biliyorum ki iç pazar biraz düzelir ise ço¤u ihracattan vazgeçer. Geçen y›l›n 160 milyar
dolarl›k ithalat›n›n da büyük bölümünü genelde ihracatç› olan kurumlar yapt›. ‹hracatç›lar›n
ilk büyük befl yüz firmas› ihracat›n yüzde 85'ini yap›yor ve ço¤unlu¤u da bir yabanc› serma-
ye ortakl›¤› veya do¤rudan yabanc› sermaye. Onlar›n fuar kat›l›mlar› de¤iflik kurallar içinde
oluyor. Geri kalan firmalar›n güçleri ortada ve o yap› ile de bu boyutta ifller yap›labiliyor.

l Fuar organizasyonlar› konusunda karfl›n›za ç›kan yasal s›k›nt›lar var m›, varsa
çözüm için neler yap›lmal›?

Bugün art›k ülkemizde haz›rlanan fuarlar sayesinde fuarlar›n magazin boyutunun ötesin-
de ifllevleri oldu¤unu kavrayabildik. 2005 y›l›nda yürürlü¤e giren ve TOBB taraf›ndan haz›r-
lanan ve denetlenen “Yurtiçinde Fuar Haz›rlanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar” sektöre bir di-
siplin getirdi. Fuarc›l›k faaliyetlerinin bu ifli düzenli bir mesleki faaliyet olarak sürdürmek ama-
c›yla münhas›ran kurulmufl flirketler taraf›ndan belirlenen kurallar çerçevesinde yap›lmas› so-
nucu, ortaya kat›l›mc›lar›n ve ziyaretçilerin do¤ru seçimler yapmalar›na imkân veren projeler
ç›kt›. TOBB'da bu konuda sürdürülen çal›flmalar›n sektöre olumlu katk›lar›n›n devam ede-
ce¤ine inan›yorum.

TOBB'un internet sayfas›nda ilan edildi¤i üzere sektöre iliflkin daha sa¤l›kl› istatistikî bil-
gi edinebiliyoruz. Fuar yap›mc›lar› art›k rastgele fuarlar yapmaktan vazgeçti. 2008 y›l› için
tüm yurtta planlanan 431 fuar var, bu say› 2007 y›l›nda 387, 2006 y›l›nda 444 idi. Haz›rla-
nacak fuarlardan 418'i ihtisas fuar› ve bunlar›n 76's› uluslararas› fuar.  

Fuarlar›n katk›lar›n›n yaln›zca ilgili sektör ile s›n›rl› olmad›¤›n›, fuar›n haz›rland›¤› flehri
ve ülkeyi zenginlefltirdiklerini de biliyoruz. 

‹stanbul d›fl›nda, ülkenin kalk›nmas›na olumlu katk›lar sa¤layan, yeni yat›r›mc›lar›n ihti-
yaç duydu¤u mahalli fuarlar Bursa, Konya, ‹zmir, Adana, Antalya gibi endüstrinin yo¤unlafl-
t›¤› flehirlerimizde haz›rlanmakta ve bir hayli de ses getirmekte. Bu flehirlerimize ilave edebi-
lece¤imiz bir iki yeni fuar yeri yat›r›m› yak›n bir gelecekte sisteme dâhil olacak. Fuarlar için
uygun altyap›lar› ile bu merkezler de tamamlan›p hizmete girdi¤inde yap›lmas› gereken söz
konusu illerde/alanlarda haz›rlanan fuarlara sahip ç›kmak, destek vermek. Her ilde bir fuar
merkezi olmas› do¤ru de¤il, yap›lmas› gereken do¤ru seçilmifl merkezlerde komflu illerin ye-
rel yönetimlerinin, ticaret ve sanayi odalar›n›n, meslek örgütlerinin vb. kurumlar›n ortak ak›l-
lar› ve dayan›flmalar› ile haz›rlanabilir do¤ru fuarlara destek vererek bölge üretiminin yeni pa-
zarlara, do¤ru al›c›lara tan›t›lmas›n› sa¤lamak olmal›.

layan TÜYAP bugün yurt içindeki faaliyetlerini Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin vermifl oldu¤u yetki
belgesi ile sürdürmektedir. Ayr›ca, öncülü¤ünü yapt›-
¤›m›z bu sektörde hizmet kalitemizi TS EN ISO
9001:2000 kalite belgesi ile de belgelemifl bulunuyo-
ruz.

2007 y›l› tüm projelerimizi baflar› ile gerçeklefltir-
di¤imiz bir y›l oldu. Elliyi aflk›n ülkeden 14 000'e ya-
k›n kat›l›mc› firmaya ve altm›fl ülkeden iki milyonu afl-
k›n ziyaretçiye hizmet verdik. 2008 y›l›nda ‹stanbul,
Adana, Ankara, Bursa, ‹zmir ve Konya'da 81 fuar ha-
z›rlayaca¤›z. Bunlara ek olarak yurt d›fl›nda da on fuar
haz›rl›yoruz. Bir önceki y›la göre say›sal olarak yüzde
ona yak›n bir büyüme hedefimiz var ve yeni yat›r›mlar
planl›yoruz.  Haz›rlad›¤›m›z fuarlar aras›nda Tüyap Ki-
tap Fuar› baflta olmak üzere, Tekstil Makineleri, Am-
balaj, Plastik, Ahflap Endüstrisi, Seramik, T›p, Konfek-
siyon Makineleri, Pencere Teknolojileri ve daha birçok
fuar art›k Avrupa'n›n ilk iki ve beflinci s›ralar›nda yer al›-
yor.

TÜYAP fuarc›l›k faaliyetleri çerçevesinde Türkiye
Fuar Yap›mc›lar› Derne¤i'nin kurucu üyesi olmas›n›n
yan› s›ra uluslararas› örgütlerin de üyesi; UFI Küresel
Fuar Endüstrisi Birli¤i, INTEREXPO Uluslararas› Ti-
caret Fuarlar›na Ulusal Kat›l›mlardan Sorumlu Organi-
zatörler Birli¤i ve ICCA Uluslararas› Kongreler Birli-
¤i'nin aktif bir üyesi olarak çal›flmalar›n› sürdürüyor.

l Yurtiçi fuar organizasyonlar› ile yurtd›fl› fu-
ar organizasyonlar› aras›nda belirli farklar nelerdir?

Yurtiçi fuar organizasyonlar› yukar›da da belirtti-
¤im gibi 5174 say›l› TOBB Yasas›'na göre belirlenen
yurtiçinde fuar düzenlenmesine dair usul ve esaslar ile
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