İZFAŞ A.Ş.
7 Şubat 1990 tarihinde İZFAŞ adıyla faaliyete başlayan İzmir Fuarcılık
Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş., kuruluşundan bu yana
sürdürdüğü başarılı çalışmasıyla ülke gündeminde adından sıkça söz
ettirmeyi başarmıştır. Ağırlıklı hissesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin
olmasına rağmen tanıtımda önemli rol oynayan fuarcılığın geniş tabana
yayılması amacıyla İZFAŞ'ın ortakları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası,
İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de bulunmaktadır. Her yıl bir önceki yıla
göre daha başarılı ve daha çok sayıdaki çalışmanın altına imza atan İZFAŞ
A.Ş., 2000 yılında da bu çizgisini sürdürecektir.
İzmir'de gerçekleştirilen ihtisas fuarlarında Türkiye'de kendini ispatlamış
ve artık dış dünyaya açılmış ve açılmak isteyen sektörler yer almaktadır.
Bu ihracat girişimlerinde ise İZFAŞ ve İZFAŞ işbirliği ile gerçekleştirilen
fuarlar sektör kurum ve kuruluşlarının en iyi tanıtım olanaklarından biri
olmuştur.
Gerçekleştirilen
bu
fuarların
İzmir
şehrinin
katma
değerinin
arttırılmasında, iç ve dış turizminin canlandırılmasında büyük payı
bulunmaktadır.
Türkiye'nin
tek
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ticaret
fuarı
olan
İzmir
Enternasyonal Fuarı ve diğer ihtisas fuarları İzmir ekonomisine büyük bir
katma değer sağlamaktadır. Ayrıca İZFAŞ, fuarcılık hizmetlerinin yanısıra
kültür ve sanat etkinliklerini de gerçekleştirmektedir. Kültürpark'ı kültür
ve sanat merkezi haline getirmeyi hedefleyen İZFAŞ, bu yolda da büyük
mesafe kaydetmiştir. İZFAŞ'ın katkılarıyla Kültürpark gerek altyapı
gerekse sosyal ve kültürel tesisleriyle buna hazır hale gelmiştir.
Özverili ve amatör ruhlu çalışan İZFAŞ, kalitesini sektörün ilk ve tek TSEEN ISO 9002 Kalite Sistem belgesi alarak tescillemiş, ayrıca MARBLE
Fuarı'nı UFİ üyesi yaparak başarısını uluslararası platforma taşımıştır.
Merkezi Madrid'de bulunan BID kuruluşu tarafından 10 Kasım 1998'de
dünya çapında "Altın Yıldız" ödülü verilen İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmetleri
Kültür ve Sanat İşleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin ayrıntılı raporu ekte
bilgilerinize sunulmuştur.
İzmir'de gerçekleştirilen ihtisas fuarlarında Türkiye'de kendini ispatlamış
ve artık dış dünyaya açılmış ve açılmak isteyen sektörler yer almaktadır.
Bu ihracat girişimlerinde ise İZFAŞ ve İZFAŞ işbirliği ile gerçekleştirilen
fuarlar sektör kurum ve kuruluşlarının en iyi tanıtım olanaklarından biri
olmuştur.
ISO 9002 Kalite Güvence Sistemi
Fuarcılık sektörünün gelişmesinde, gerek iç, gerekse dış pazarlarda
yüksek rekabet gücüne ulaşmasında vereceğimiz hizmetin taşıdığı önemin
bilincindeyiz.
Globalleşen dünyada kalite, rekabet üstünlüğünün en temel faktörleri
arasındadır. Bu bakış açısıyla hizmette kaliteyi ve müşteri memnuniyetini
baz alarak şirketimiz bünyesinde Kasım 1997 tarihi itibariyle TS-ISO-9002
Kalite Güvence Sistem çalışmaları başlatılmıştır.
Sektöründe Kalite Sistem Belgeli ilk fuarcılık şirketi olan İZFAŞ,
25.05.1998 tarihinde bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Hedefler belirli
aralıklarla değerlendirilmiş, tespit edilen uygunsuzlukların takibi
çalışmaları yapılmıştır. İZFAŞ, halen Kalite Hedefleri doğrultusundaki
çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimizde 31 Temmuz-01 Ağustos 2000 tarihlerinde TS-EN-ISO 9002
Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiş ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Kalite Sistem Belgesinin geçerliliğinin devamına karar verilmiştir.
Eğitim
Kuruluşumuzda eğitim en iyi motivasyon aracı olarak kabul edilmiş olup,
çalışan tüm personelin konularındaki gelişmeleri ve en iyi hizmeti
vermeleri açısından ihtiyaç duyulan eğitimler en üst seviyede
sağlanmaktadır.
2000 Yılında Alınan Eğitimler
Şubat 2000
Değer Yaratan İnsan Kaynakları
Mart 2000
Kapılar Şefliği Hizmet İçi Eğitimi
Temizlik Şefliği Hizmet İçi Eğitimi
Nisan 2000
Office 2000 Bilgisayar Eğitimi
Mayıs 2000
Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi
Haziran 2000
Kapılar Şefliği Hizmet İçi Eğitimi
Temizlik Şefliği Hizmet İçi Eğitimi
2000 yılı için saptanan kalite hedeflerinde belirlenen eğitim saati toplam
1500 saat olup, toplam gerçekleştirilen eğitim saati 1034'dür.
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
2000 Yılı Çalışmaları
Şirketimizde 1999 yılı sonunda kurulmuş olan İnsan Kaynakları
Müdürlüğü'nde yürürlükte bulunan Personel Yönetmeliği, Seyahat ve
Harcırah Yönetmeliği ve Mal ve İş İlişkileri Bildirim Yönetmeliklerine
uygun olarak faaliyetler 2000 yılında da sürdürülmüştür.
Kurum çalışanlarının özlük işlerinin takip edilmesi, personel ücretleri ve
bordroların hazırlanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu çalışmalarının
sürdürülmesinin yanısıra İZFAŞ tarafından düzenlenen
MARBLE'2000"Uluslararası Mermer, Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı,
MEDITECH'2000 "Medikal, Dental, Optik ve Laboratuar Ekipmanları Fuarı",
İEF'2000 "İzmir Enternasyonal Fuarı" ile Haydi Tatile organizasyonu için
İZFAŞ Geçici Personel Yönetmeliği'ne uygun olarak süreksiz(geçici), süreli
ve kadrolu personel ihtiyaçlarının birimler tarafından belirlendikten sonra,
personel alımı çalışmaları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından
yürütülmüştür. İZFAŞ tarafından 2000 yılında düzenlenen fuarlar ile tüm
organizasyonlarda toplam 489 geçici personel istihdam edilmiştir.
Gerek düzenlenen ihtisas fuarları gerekse İzmir Enternasyonal Fuarı için
istihdam edilecek geçici personel, yabancı dil sınavına tabi tutularak ve
yapılan mülakatlar sonucu bir elemeye tabi tutulmuş ve birimler
tarafından personele gerekli eğitimler verilmiştir.
Personel Durumu
İZFAŞ'ta 1 adet sözleşmeli işyeri hekimi yanısıra 107 adet personel
bulunmaktadır.
Hukuk Danışmanlığı

Şirketimizin onsekiz adet derdest dava dosyası mevcuttur. Bunlardan sekiz
tanesi şirketimizin aleyhine açılmıştır. Aleyhimize açılmış bir adet dava
lehimize sonuçlanmış olup, kararın kesinleşmesi beklenmektedir. Diğer
devam eden davalardan iki tanesi asliye hukuk, dört tanesi de asliye
ticaret mahkemesinde görülmekte olan alacak ve tazminat davaları olup,
bir tanesi iş mahkemesinde görülmekte olan iş kazasından doğan
tazminata yönelik davadır.
Şirketimizin açtığı on adet davadan, beş tanesi asliye ceza mahkemesinde
görülmekte olup bunlardan üç tanesi lehimize sonuçlanmıştır ancak
kararlarının kesinleşmesi beklenmektedir. Alacaklarımızın karara
bağlanması yolunda açılmış üç adet davadan iki tanesi asliye ticaret
mahkemesinde bir tanesi asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir.
Asliye hukuk mahkemesinde görülmekte olan bir adet davamız ise aktin
feshine yöneliktir.
Halen şirketimizin 14 adet takip dosyasından, bir kısmı için tebligat
yapılamamış olup adres tetkikatı istenmiş ve adres tespiti beklenmekte,
bir kısmı için ise borca itiraz edilmiş ve itirazın iptali davasına konu
olmuşlardır, geri kalan kısmı için ise hacze çıkılmış olup borç
taksitlendirilmiş ve ödemeler beklenmektedir.
Ödemeleri henüz yapılmayan dosyalardan çek borcu olanların tamamına
3167 sayılı kanuna muhalefetten ve mal beyanında bulunmayanlara da
mal beyanında bulunmamadan dolayı dava açılmıştır.
Mali İşler Müdürlüğü
Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Muhasebe ve Finansman
Bölümleri yıl içinde düzenlenen Fuarlar, Aktiviteler ve zilliyetinde bulunan
çeşitli mekanların kiralanması ile ilgili olarak , 1.343 katılımcı 352
civarında satıcı firma ile birlikte 1.695'den fazla hesap takip edilmiştir.
31 Aralıkl 2000 tarihi itibari ile şirketimiz 2.853.740.503.900.-TL Brüt
Satış Hasılatı elde etmiştir.
2000 yılında 55.289.668.246 .-TL Kurumlar Vergisi, 94.042.433.349.-TL
Gelir Vergisi Stopajı, Fon ve Damga Vergisi,132.010.465.989.-TL Katma
Değer Vergisi ile 176.732.528.162.-TL SSK Primi, işsizlik sigorta prim
ödemesi Yapılmıştır.
Şirketimiz gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında yoğun bir tanıtım
faaliyetini gerçekleştirmiştir.
Özkaynaklar % 13 artışla -1.807.630.530.199.-TL'ya yükselmiştir.
Aktif Toplamı %13 artışla, 2.517.530.608.247.-TL'ya yülselmiştir.
İzmir Enternasyonal Fuarı
TARİH 26/08 - 03/09/2000 Uluslararası
26/08 - 10/09/2000 Ulusal
ORGANİZATÖR İZFAŞ
KATILIMCI SAYISI 865
YERLİ KATILIMCI SAYISI 545
YABANCI KATILIMCI SAYISI 320
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TOPLAM TAHSİS ALANI 900 m
TOPLAM KAPALI ALAN 13.385 m2
TOPLAM AÇIK ALAN 43.515 m2
YABANCI KATILIMCILARIN TAHSİS ALANI 2.642 m
TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI 1.526.407
KATILIMCI ÜLKE SAYISI 42
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Ülkemizin tarihi ve turistik kentlerinden biri olan İzmir Türkiye'nin 3.
büyük kenti olarak geniş ticari kapasiteye de sahiptir. 69. İzmir
Enternasyonal Fuarı'ı İzmir'in 5000. yaşında yeni vizyonu ile ilgi
görmüştür. 2000 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı'nda köklü yapısal
değişikliklerin yapılması sağlanmış, gelen tüm talepler günün koşullarına

göre değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; yerleşim projeleri
güncellenmiş, her ürün grubunun kendi içerisinde tek bir merkezde
toplanması ve ihtisas fuarları özeniyle çalımalar gerçekleştirilmiştir. 69.
İEF'de yerli ve yabancı firmaların parekende satış uygulaması
kaldırılmıştır.

Aktiviteler
Fuar süresince ulusal ve uluslararası aktiviteler yoğun bir şekilde
gerçekleştirilmiştir. 7. Uluslararası Sanat Günleri, 1. Uluslararası Dünya
Mutfakları Festivali, Halk Konserleri, Çocuklara yönelik aktiviteler ve firma
etkinlikleri yer almıştır. Sanat Sokağı, Dünya Mutfakları Festivali Alanında
ve Gümrük Kapısı Girişinde kurulmuş olan sahnelerde her gece yoğun
aktiviteler ve konserler yer almıştır. Bu sene yine ilk defa gerçekleştirilen
fuarın değişik alanlarına yerleştirilen Sanatçı Noktaları'da çeşitli dallardaki
sanatçıların sunum yapmaları sağlanmış bulunmaktadır. Cumhuriyet
Kapı'sı girişinde kurulan platformda yer alan aşıklar her gece konser
vermiş ve yoğun ilgi ile karşılaşılmıştır. Büyük gölde ve kaskatlı havuzda
akşamları fuar süresince yarım saat arayla müzik eşliğinde gerçekleştirilen
su dansı ve su perdesi gösterileri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi
toplamıştır. TRT ile devam eden görüşmeler neticesinde Sayısal Gece
programının 26 Ağustos akşamı fuarda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
TOSYÖV
tarafından
İzmir
Sanat
Evi'nin
konferans
salonlarıda
organizasyonu yapılan konferanslar ilgi görmüş, İEF'nin yeni vizyonuna
yakışan bir aktivite olmuştur.
Ticari Bazda Katılan Ülkeler
Almanya, Arnavutluk, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Gana, Güney
Afrika, Hindistan, Hırvatistan, Irak, İran, Kamerun, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova (Onur Konuğu Ülke),
Pakistan,
Romanya,
Rusya,
Sudan,
Suriye,
Tataristan,
Türkiye,
Türkmenistan, Ukrayna, Vietnam, Yugoslavya, Yunanistan

İZFAŞ A.Ş. Tarafından Düzenlenen İhtisas Fuarları
İzfaş tarafından düzenlenen 2 adet ihtisas fuarında TOPLAM 9.786 m2 lik
alanda tahsis yapılmıştır. Bu fuarlar döneminde tüm teknik altyapının
hazırlanması ve stand çalışmaları Teknik Servis tarafından hazırlanmış ve
taşeron firmalar tarafından verilecek olan hizmetlerin temini
gerçekleştirilmiştir.
İzfaş tarfından ayrıca , 08-30 Nisan 2000 tarihleri arasında 5 nolu
pavyonda toplam 876 m2 lik alanda 1.OUTLET GİYİM ALIŞVERİŞ GÜNLERİ
düzenlenmiştir. Defile ve çeşitli aktivitelerle desteklenen bu
organizasyonda teknik hizmetler Teknik Servis tarfından ve ilgili taşeron
firmalar tarfından verilmiştir. Yine bir etkinlik olarak 01-10 Aralık tarihleri
arasında 14 nolu pavyonda HAYDİ TATİLE adı altında bir organizasyon
planlanmış olup firmalara yer tahsisleri ve hazırlık çalışmaları devam
etmektedir.
69. İzmir Enternasyonal Fuarı
69. kez düzenlenen İ.E.F.’de kapalı ve açık alanlarda olmak üzere toplam
56.900 m2 yer tahsisi yapılmıştır.
Özel Fuarcılık Şirketleri Tarafından Düzenlenen İhtisas Fuarları
Özel fuarcılık şirketleri tarafından ( DPR – TÜYAP – EFOR – TUNAJANS –
YAĞMUR – FGS – YEM ) düzenlenen 14 adet fuarda 33.846 m2 alan tahsisi

yapılmış ve stand kurulmuştur.
Bu fuar organizasyonlarında İzfaş Teknik servis tarafından ; pavyonların
hazırlanması ( klima bakımı – elektrik tesisatları bakımı – telefon
taleplerinin karşılanması -- ses düzenlerinin hazırlanması vb. ) ve
standların kurulması aşamalarında Özel Fuarcılık şirketlerine teknik
hizmet sağlanmış, taşeronlardan alımı yapılan hizmetlerinde zamanında ve
istenilen standartta temin edilmesi sağlanmıştır.
Kültürpark İçerisindeki Etkinliklerde Verilen Hizmetler
Kültürpark içerisinde yapılan etkinlikler için; standlar kurularak teknik
altyapısı hazırlanmıştır. Açık alanda aydınlatma sağlanmıştır.
Organizasyon için kapalı ve açık alanda telefon bağlantıları ve altyapısı
hazırlanmıştır. Halen haftanın belirli günlerinde bu sistem
çalıştırılmaktadır.
Kaskatlı havuz üzerinde 69. İEF döneminde Su perdesi kurdurulmuş, alt
yapı eksiklikleri giderilmiş ve sistemin çalıştırılması gerçekleştirilmiştir.
Özdemir Sabancı Cep Sineması ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki
gösteriler, açık alanda yapılan çeşitli aktiviteler, İEF esnasında 7 nolu
pavyon arkasında verilen ücretsiz halk konserleri , Minikler Federasyon
Kupası Eksrim Müsabakaları, Türkiye Okçuluk Şampiyonası gibi yıl içinde
gerçekleştirilen etkinlikleri için podyum kurulması, alanın teknik
altyapısının hazırlanması gibi gerekli altyapı çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Kültürpark Alanında Yenileştirme Çalışmaları Ve Tadilatlar
2000 yılı içerisinde Kültürpark Projesi ve İzmir Enternasyonal Fuar
hazırlıkları çerçevesinde İzfaş tarafından yapılan veya yaptırılan
çalışmalar aşağıda verilmiştir.
Kültürpark alanı kapılarında araç giriş-çıkışlarının bilgisayarlı otomasyon
sistemine geçirilmesi gerçekleştirilmiştir.
Kültürpark Projesi’ne ilişkin olarak yeni projede yeni fuar ve sergi
salonlarının bulunduğu, Basmane kapısı yanında bulunan atölye ve
gümrük sahasındaki binalarının yıkımı gerçekleştirilmiş ve bu alan yeni
projenin bu etabının hayata geçirilişine kadar geçecek sürede, geçici
olarak otapark alanı olarak kullanılmak maksadıyla yeniden
düzenlenmiştir.
Büyük Gölde iyileştirme çalışmaları kapsamında alanın yan yüzeylerinin
ıslah edilmesi ve cam mozayiği ile kaplanması işleri yaptırılmıştır. Göl
içerisinde kurdurulan ışıklı müzikli su dansları sisteminin çalıştırılabilmesi
için gerekli alt yapının tamamlanması gerçekleştirilmiştir.
9-10-11 nolu pavyonlarda altyapının iyileştirilmesi kapsamında elektrik
panolarının değiştirilmesi ve pavyon ana enerji besleme kablolarının
ihtiyaca uygun kesitle yenilenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
7 nolu pavyonda iç aydınlatma elemanlarının tamamı değiştirilerek ışık
şiddetinde önemsenmeyecek bir azalmaya karşın yüksek enerji tasarrufu
gerçekleştirilmiştir.
Kültürpark alanında genel dekoratif aydınlatma gerçekleştirilmiştir.
İEF döneminde sanat sokağı olarak kullanılan alanın düzenlemesi;
yapılmıştır.
69. İEF’de yine ilk olarak yapılan bir uygulama ile kültürpark alanındaki 11
ayrı noktaya özel standlar hazırlatılmış ve bu standlara gerekli olan teknik
alt yapı hizmeti sunulmuştur.
Montrö Kapısı ile Celal Atik Spor Salonu arsında bulunan ve bundan önceki
enternasyonel fuarlarda Marangoz Makinaları alanı olarak kullanılan alan
botanik parkı ile birleştirilerek yeşil alana dönüştürlmesi çalışmaları
başlatılmıştır. Bu çalışma tamamlandığında toplam 1350 m2’lik beton saha
yeşil alana dönüştürülerek kültürparka kazandırılmış olacaktır. Bu açıdan
bakıldığında 2000 yılı içerisnde toplam 5605 m2 yeni yeşil alan
oluşturularak kültürpark alanına kazandırılmış durumdadır.

Yine 69. İEF’de ilk kez yapılan bir uygulama ile kültürpark alanında 14
adet seyyar tuvalet kiralanarak geçici çözüm getirilmiştir.
Kültürpark Nikah Salonu Ağustos-Eylül ayı içerisinde büyük bir bakım ve
tadilata alınarak yeniden düzenletilmiş ve yenilenmiştir.
İZFAŞ İdari binada Bilgisayar Sistemi UPS Enerji Besleme Hattı tadilat
çalışmaları yapılmıştır.
Tüm kültürpark alanında bulunan sergi salonları ve diğer kullanım
mekanlarının tiyatro, gişe, vb. kullanım alanlarında oluşan arıza ve arıza
dışındaki bakım işlemleri teknik servis elemanlarınca gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle yeni alınan kararlar çerçevesinde detay planlarının hazırlanması
çalışmalarına başlanmış olup halen devam etmektedir.
Otomotiv sektörü (binek araçlar) Basmane Kapısı giriş kısmında , eski
gümrük sahası ve eski atölye binalarının bulunduğu alanda planlanmış
durumdadır. Sektörün ihtiyaç duyduğu enerji , temiz su ve atık su, telefon
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taleplerinin karşılanabilmesi açısından alanın tamamında (20.000 m )
altyapı çalışmaları yapılacaktır.
Makina sektörünün 9 ve 10 nolu pavyonlarda (5.000 m2) yer alması
planlanmış olup; mevcut altyapıdaki eksikliklerin giderilmesi açısından
altyapı tadilat çalışmaları yapılacaktır.
Dünya mutfakları alanı olarak planlanan eski Ekiciöver alanında (3.000
2

m ) özellikle temiz su ve atık su konusunda altyapı çalışmaları
yapılacaktır.
Uzun havuz çevresinde (toplam 1100 m2) firmaların yüksek enerji
taleplerinin karşılanabilmesi için enerji altyapı tadilat çalışmaları
yapılacaktır.
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Sanat sokağı olarak planlanan Mermer Yolda (1.500 m ) yeterli
aydınlatmanın sağlanması için enerji altyapı tadilat çalışmaları
yapılacaktır.
İzfaş Sanat Galerisi arkasında bulunan alanda (2.000 m2 ) yeraltı enerji
dağılım noktaları tadilatı yapılacaktır.

