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Önsöz
Değerli Meslektaşlarımız;

Sektörümüzün tek sivil toplum örgütü ve çatı kuruluşu 
TÜKİD yönetiminde görev yaptığımız 2019- 2021 döne-
minde tüm enerjimizi, tecrübemizi doğru yönlerde kulla-
narak, derneğimize kurumsal bir kimlik kazandırabilmek, 
kamuoyunda ‘Yetkili TÜKİD’ dir ‘imajını yerleştirebilmek 
adına önemli çalışmalara imza attık. Göreve başladığımız 
3 Temmuz 2019 tarihinden bu yana yaptığımız faali-
yetleri başlıklar şeklinde kısaca hatırlatmak istiyoruz. 
Göreve başladığımız 3 Temmuz 2019 tarihinden bu yana 
yaptığımız faaliyetleri başlıklar şeklinde kısaca
hatırlatmak istiyoruz.

Yılın En Önemli Organizasyonu; Uluslararası
İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı 

Sektörümüzün en önemli etkinliği ve buluşma noktası 
olan Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nın 2020 
ve 2021 yıllarındaki organizasyonlarında pek çok ilki 
başardık, beklentilerimizin çok üstünde sonuçlar aldık. 
Rekabet şartlarının her geçen yıl daha da çetin hâle geld-
iği bu dönemde, fuarımızdan istediğimiz sonuçları almak, 
beklentileri karşılayabilmek, sektörümüze can suyuola-
bilmek adına canla başla çalıştık. 19-23 Şubat 2020
tarihlerinde İstanbul’da, TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarımızda yeni bir rekora 
imza attık. Katılımcılarımızı beş salonda yerli ve yabancı 
ziyaretçilerimizle buluşturarak stant alanlarının tama-
mını doldurmayı başardık. 15 bin 836 metrekare ile tüm 
zamanların rekorunu kırdık. Geçtiğimiz yıllarda yerli ve 
yabancı ziyaretçilerimize üç geceye kadar sağladığımız 
konaklama desteğini 2021 yılında da başarılı bir şekilde 
gerçekleştirerek yurt içi ve yurt dışından 12 bine yakın 
profesyonel ziyaretçiyi ağırladık.

Yine bu yıl İstanbul’da 27’inci kez yurt içi ve yurtdışından 
sektör profesyonellerini 22-27 Mart 2021 tarihlerinde 
Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nda bir araya 
getirdik. Pandemi koşullarına rağmen böylesine büyük bir 
organizasyona imza atmak sektörümüz nezdinde büyük 
takdir topladı. TÜYAP ile olan işbirliğimizin bizi daha 
iyi yerlere getireceğine dair inancımızdan dolayı bazı 
ilkleri de hayata geçirdik. Yurt dışı ziyaretçilerine ilk defa 
videolu davetler gönderdik. İhracatçı meslektaşlarımız 
için yabancı ziyaretçileri fuarımıza özel olarak davet ettik, 
yoğun bir telefon, mail trafiği gerçekleştirdik. Yine yurt 
içi misafirlerimiz için de aynısını yaptık. Salonlara isim 
verilmesiyle ilgili geçtiğimiz yıl başlattığımız projeyi bu 
sene de devam ettirdik. Bu da dünyada ve Türkiye’de ilk 
defa bizim yaptığımız bir proje olarak tarihe geç Bu yıla 

mahsus fuarımızı ilk defa 6 güne çıkardık. Böylelikle fuar 
yoğunluğunu 6 güne çıkararak pandeminin olumsuz et-
kilerini de en alt seviyeye çekmeyi hedefledik ve ne kadar 
doğru bir karar verdiğimizi bir kere daha gördük.

Anadolu’nun dört bir yanından misafir ettiğimiz meslek-
taşlarımız ile fuar katılımcı firmalarımızın ve yurtdışı 
misafirlerimizin memnuniyetlerini her fırsatta dile 
getirmeleri, doğru ve yoğun çalışmalarımızın önemli birer 
nişanesi olmuştur. 

10. Kırtasiye Kurultayı & Değer Kat Fark Yarat

Türkiye’nin dört bir yanındaki kırtasiyeci dostlarımız-
la ‘Değer Kat Fark Yarat’ sloganıyla 28 Kasım–1 Aralık 
2019 tarihlerinde Antalya’da bir araya geldik, 10 Kırtasiye 
Kurultayı’mızı büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Kırta-
siye sektörünün tek sivil toplum kuruluşu olarak; üretici, 
toptancı, perakendeci ithalatçı ve ihracatçı tüm üyeleriyle 
dayanışmayı ve iş birliğini özendiren, 1985 yılından bu 
yana varlığını sürdüren ve 400’e yakın üyesiyle sektörün 
gelişimi yönünde öncü adımlar atan derneğimiz, 10 Kır-
tasiye Kurultayı ile adını tarihin altın sayfalarına yazdırdı. 
Çıtayı çok daha yukarıya taşıdı…
Bundan sonraki kurultayların da aynı heyecan, birliktelik 
ve coşkuyla yaşanacağına canıgönülden inanıyoruz.a

Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans Çalıştayı

27 Ağustos 2019’da Ticaret Bakanlığı’nın da desteği-
yle ‘Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans – Kırtasiyede Ürün 
Güvenliği Çalıştayı’ gerçekleştirdik. Basının yoğun 
ilgisiyle karşılaştığımız organizasyonda Ticaret Bakan-
lığı yetkilileri tüketicilerin kırtasiye alışverişi yaparken 
dikkat etmesi gereken noktalara ilişkin önemli uyarılarda 
bulundu. İthalata ilişkin kritik hususlarla ilgili de fikir 
alışverişinde bulunduğumuz Çalıştay’da TÜKİD üyesi 
meslektaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Ticaret 
Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen bu toplantının 
derneğimiz ve sektörümüz için birçok yönden faydalı 
olduğunu belirtmek isteriz. “Uzun yıllar sektörde ed-
indiğimiz tecrübemizi bakanlıklarla, kamuoyuyla ve 
basınla paylaşarak tüm bu kesimlerle çok hızlı bir biçimde 
kucaklaşacağız” söylemimin ilk adımlarını bu
organizasyonla ciddi bir biçimde atmış olduk.

ÖNSÖZ ÖNSÖZ

TÜKİD Yönetim Kurulu

Pandemi Sürecinde de Çalışmalarımıza Hız Kesmeden 
Devam Ettik

15 aydır pandemiyle mücadele eden sektörümüzün 
dernek temsiliyetinde olmamız sebebiyle yönetim kuru-
lu olarak bu süreçte pek çok kez yüz yüze ve çevrim içi 
platformlarda bir araya geldik. Bu toplantılarda İstanbul 
ve Anadolu’daki üye ziyaretleriyle ilgili görüş paylaşıl-
masına rağmen hem sağlık açısından üyelerimizi riske 
etmemek adına hem de şehirlerarası seyahat yasakların-
dan kaynaklı bu planlamalarımızı, çevrim içi toplantılar 
ile sektör birliği ve kaynaşması yaşanacak ortamlar 
oluşturmak üzere faaliyetlerimize aldık. Üyelerimizle 
ve sektörümüzün diğer mensuplarıyla sık sık çevrim içi 
toplantılar yaptık. Yine bu dönemde, sektörle ilgili tüm 
illerdeki ticaret odalarında meslektaşlarımıza ulaşarak 
taleplerimizin yer aldığı yazılarımızın ilgili makamlara 
ulaştırılması için bir sinerji oluşturduk.
Hafta sonu çalışma yasakları ve kısıtlamalarda marketle-
rde kırtasiye ürünlerinin satışının durdurulmasına varan 
birçok hususta makamların takipçisi olduk. Bu çalışma-
larımızın sonucunu İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha 
Kurulu kararlarında da gördük. Kısıtlama süreçlerinde 
marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışının yasaklanması, 
LGS ve YKS sınav günlerinde kırtasiyecilerin açık olacak 
işletmeler kapsamına alınması gibi verilecek birkaç örnek 
derneğimizin bahsi geçen kurumlarla olan yoğun iletişi-
minin bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle 
pandemi dönemindeki sosyal medya çalışmalarımız Tür-
kiye’nin dört bir yanındaki kırtasiyeci meslektaşlarımızın 
da katkısıyla on binlerce etkileşim aldı.

Sektörün tek sivil toplum kuruluşu olan derneğimiz 
bakanlıklar nezdinde özellikle son iki yıldır, danışılan, 
görüşü alınan ve sektörümüzü ilgilendiren kararların 
alınmasında yetkin kurum olarak benimsendi. Öyle ki bu 
dönemde ticaret odaları, sanayi odaları ve belediyeler  ile 
ilgili olan iletişimimiz de çok farklı bir noktaya evrildi,  
bu kurumların sektörel toplantılarına derneğimiz davet 
edilmeye başlandı. Bu tablo bizi gururlandırmaktadır.

Yurtdışı Fuarlar, İhracat Çalışmalarımız

Yurtdışı fuarlarıyla ilgili pek çok toplantı düzenledik, 
ihracatçı üyelerimizin haklarını korumak, onlara sunula-
cak avantajları artırabilmek adına çeşitli girişimlerde bu-
lunduk. Paperworld, Insights-X fuarlarında üyelerimizin 
yanında yer aldık, basın toplantılarına katıldık ve yurtdışı 
fuar yetkilileriyle her fırsatta bir araya geldik. 2020 ve 
2021 Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarlarında da 

bu çalışmalarımızın karşılığını aldık; yurtdışında iletişim 
kurduğumuz yabancı misafirleri fuarımızda ağırladık, 
onları ihracatçı üyelerimizle tanışmalarının önünü açtık.

Frekans Dergisi; Sektörümüzün En Önemli İletişim 
Aracı

Sektörümüzün tek dergisi, en önemli iletişim kaynağı 
Frekans, 18 yıldır yayın hayatını kesintisiz bir şekilde 
sürdürüyor, 148’den fazla sayıyı çıkarmış olmanın
tecrübesi ve gururuyla çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. Frekans Dergisi’nde; son 2 yılda, tasarımından di-
siplin başlıklarına, anlatımından dizgisine önemli değişik-
likler hayata geçirildi. Kağıt, baskı ve dağıtım maliyetler-
inin arttığı noktada dergimiz karlılığını her geçen gün 
artırarak sektörde önemli bir sinerji yaratmaya 
devam ediyor. Her sayıda sektör temsilcileri dışında özel
röportajlara yer verilerek, sektörümüz,

derneğimiz ve dergimizle ilgili geniş çaplı farkındalık 
oluşturuldu. Bu dönemde dijitalin her kanalını etkili bir 
şekilde kullanmaya başladık ve dergimizi tam anlamıyla 
parlattığımız bir çalışma dönemi geçirdik. Dijitalleşmesi 
yolunda büyük bir sıçrama yaşadık. Frekans Dergisi, tukid.
org web sitesinde
yer alan interaktif yayını dışında Turkcell dergilik ve Türk 
Telekom uygulamalarından da okurlarına ulaştı. Dağıtım 
ağı ile birlikte okur sayısı dergi başına 60 bine yaklaştı.

Dernek profesyonellerimizle birlikte güzel bir çalışma 
dönemi geçirdik. Tamamladığımız çalışma dönemini 
sektörümüzün gelişimi noktasında çok önemli görüyoruz. 
Görev süremiz boyunca ekibimizle birlikte çok önemli 
adımlar attık, maksimum çabayla görev yaptık. İki yıllık 
süreçte uzun yıllar sektörde edindiğimiz tecrübemizi 
bakanlıklarla, kamuoyuyla ve basınla paylaşarak tüm 
bu kesimlerle çok hızlı bir biçimde kucaklaştık. Yıl-
lar önce hayata geçirdiğimiz ‘Kırtasiye Kırtasiyeciden 
Alınır, Eğitimde Hedefimiz 1’ projesini geniş kitlelere 
duyurabilmek adına çok etkili çalışmalar hayata geçirdik.

İki yıllık çalışma dönemimiz boyunca bize destek olan 
bürokratlarımıza, hukuk ve muhasebe danışmanlarımıza, 
tüm iş ortaklarımıza, faaliyetlerimiz süresince yanımızda 
olan, hayata geçirdiğimiz tüm projelerde elini taşın altına 
koymaktan çekinmeyen kırtasiye sektörümüzün kıymetli 
mensuplarına, yine bu yoğun iletişim sürecini büyük bir 
özveri ve başarıyla yöneten TÜKİD profesyoneli
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.



Sektörümüzün tek sivil toplum kuruluşu olan TÜKİD için görev yapmak isteyen, derneğimize ve
sektörümüze hizmet etmek için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen yönetim kurulundaki
çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Genel Kurul’un güveniyle Temmuz 2019’da görevimize başladık

Mehmet HELVACIOĞLU

M. Ender KARVAR
Osman ÇELİK

A. Burak ÇİFTÇİOĞLU

Orhan Zekai KAVAK

Cengiz BAKIMLI

Mesut ÖZDEMİR

Taha KERESTECİ

Cihangir AYDIN

Reşit KESKİN

Bedri KARSLIOĞLU

Faruk ÇELİKTEN

Başkan

İkinci Başkan

Sözcü Üye

Sayman Üye

1. Üye

2. Üye

3. Üye

Yedek Üyeler

3 TEMMUZ 2019’DA
GÖREVİMİZE BAŞLADIK

YÖNETİM KURULU

TOPLANTILARIMIZ
Yönetim  Kurulu, Genişletilmiş Komite  
ve Denetim  Kurulu Toplantıları

Yoğun bir şekilde yönetim kurulu ve genişletilmiş komite
toplantıları gerçekleştirdik.

Göreve geldiğimizden bu yana;

Yönetim Kurulu
Toplantısı

İhracat Komitesi Denetim Kurulu

Fuar ve Kurultay
Komitesi

Yayın
Komitesi

59

7 2

30 25

TEMMUZ 2019 2019-2021 Faaliyet Dönemi 
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$PR TANITIMPR TANITIM
REKLAM EŞDEĞERİREKLAM EŞDEĞERİ

27 Ağustos 2019’da Ticaret Bakanlığı’nın da desteğiyle “Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans” –
Kırtasiyede Ürün Güvenliği Çalıştayı gerçekleştirdik. 2011 yılından bu yana yoğun bir şekilde 
sürdürülen ve TÜKİD işbirliği ile başarılı sonuçlara ulaşılan ürün güvenliği çalışmaları ‘Güvensiz 
Ürüne Karşı Sıfır Tolerans – Kırtasiyede Ürün Güvenliği Çalıştayı’nda görüşüldü. Sektör temsilcileri 
ve basın mensuplarının katıldığı çalıştayda; ürün denetimleri ve mevcut durum hakkında bilgi 
verildi. Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan ve TÜKİD Başkanı
Mehmet Helvacıoğlu, çalıştay öncesi ve sonrasında çeşitli yayın organlarının güvenilir ürün ve
kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler hakkındaki sorularını yanıtladı.

“Pek çok TV kanalına, ajansa 
ve gazeteye demeç verdik.”

Çalıştayımız yüzlerce sitede 
haber oldu

Dernek ve sektör faaliyetleri, kamuoyunu yakından ilgilendiren konular, sosyal
sorumluluk projeleri ve daha pek çok çalışmayla ilgili basın iletişim süreci, PR tanıtım 
çalışmaları yönetim kurulumuz göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra dernek
bünyemizde sürdürülmeye başlandı.
2 yıldır büyük çaplı PR çalışması yaptık. TÜKİD tarihinin en çok ses getiren PR tanıtımı 
bu çalışma döneminde kendi imkanlarımızla yapılmış oldu.

Görsel Medya
Reklam Eş Değer

578 bin 88578 bin 88
USDUSD

Basılı tMedya
Reklam Eş Değer

452 bin 426452 bin 426
USDUSD

Tüm Veriler AjansPress’ ten derlenmiştir.

KIRTASİYEDE ÜRÜN GÜVENLİĞİ
ÇALIŞTAYI

Çok ses getiren bir Çalıştay’a 
İMZA ATTIK!

TÜKİD PR TANITIM ÇALIŞMALARINI
KENDİ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜYOR

Son 2 yılda 1.000.000 $’ ın üstünde
reklam eşdeğeri

PR Tanıtım çalışmalarını
TÜKİD profesyonelleri üstleniyor

AĞUSTOS 2019 AĞUSTOS 2019
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Üyelerimize özel
fiyat çalışması

EXPORT sayımız
fuar alanında

Üyelerimize ücretsiz 
giriş imkanı

Yurt dışı fuarlarıyla ilgili çeşitli toplantılar düzenledik, çeşitli girişimlerde bulunduk ve 
fuar yetkilileriyle bir araya geldik…
Paperworld, Insights-X, Spielwarenmesse fuarları için haber ve PR desteği sağladık.

Kırtasiye sektörünün yenilikçi ve heyecan verici fuarı Insights-X, 5. kez, Almanya’nın 
Nürnberg kentinde düzenlendi.
Organizasyona farklı ülkelerden çok sayıda dernek ve alım grubu katılırken TÜKİD ve 
11 Türk katılımcı firma başarılı iş birliklerine imza attı. Derneğimiz ile fuar organiza-
törleriyle yapılan çalışmalar sonucunda; ziyaretçilerimize ücretsiz giriş imkânı sunul-
du, Türk katılımcı firmaların faydalanabilmeleri için fuarın ana merkezinde toplantı 
salonu hizmeti de verildi. Yurt dışında dağıtılmak üzere hazırlanan export sayımızı da 
fuar alanında sergileme imkanı bulduk. 
Yine fuara ilk kez katılacak Türk firmaları için ortak stant planlanması ve bu katılım için 
özel fiyat çalışması gibi konular da masaya yatırıldı.

İHRACAT VE
YURT DIŞI FUARLAR
İhracatçılarımızın yanında olduk

Başarılı İş Birliklerine İmza Atıldı

2019 INSIGHTS-X
Fuarı’ndaydık

EKİM 2019 EKİM 2019
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10. kez kırtasiye sektörünü bir araya getiren Kırtasiye Kurultayımızı 28 Kasım – 1 Aralık 
tarihlerinde Belek Antalya’da gerçekleştirdik.
“Değer Kat Fark Yarat” sloganı ile Türkiye’den 400’e yakın kırtasiyecinin bir araya 
geldiği kurultayda, sektörün bugünü ve yarını değerlendirildi.

Kurultayda bu yıl, farklarını ortaya koyan ve oluşturdukları değerle sektörün
gelişimine yön veren firmaların gelişimlerine katkı sağlamak için özel seminerler de 
düzenlendi. 

Dijital İletişim Danışmanı Ercüment Büyükşener dijital pazarlama yönetimi,
Ekonomist Fatih Keresteci finans yönetimi, Girişimci, İş Adamı ve Fütürist Alphan 
Manas ise girişimcilik ruhu ve geleceğin iş dünyasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. 
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden kıymetli hocalarımız, “Sertifikasyonun Önemi ve 
STK’ların Rolü” ile ilgili önemli noktalara değindi.

Kurultay

10. KIRTASİYE
KURULTAYIMIZI 
GERÇEKLEŞTİRDİK
Kurultayımızda Rekor Katılıma İmza Attık…

Kurultayımızda çok değerli konuklar vardı

İstanbul Ticaret Üni. 
Akademisyenleri

Alphan MANAS

Fatih KERESTECİ

Ercüment
BÜYÜKŞENER

KASIM 2019 KASIM  2019

12 - 2019-2021 Faaliyet Raporu 2019-2021 Faaliyet Raporu - 13



10. Kırtasiye Kurultayı

Türkiye’nin dört bir yanındaki kırtasiyeci dostlarımızla ‘Değer Kat Fark Yarat’
sloganıyla 28 Kasım–1 Aralık tarihlerinde Antalya’da bir araya geldik. 

Aylar öncesinde başladığımız hazırlıkların, titizlikle attığımız adımların, yoğun
mesailerimizin, kısacası her bir safhasını ilmek ilmek işlediğimiz bu organizasyonun 
karşılığını Kurultay katılımcılarımızın gözlerinde, yorumlarında ve alkışlarında görmek 
tüm yorgunluğumuzu aldı götürdü…

Kurultay

Türkiye’nin dört bir yanındaki kırtasiyecileri bir araya getiren, sektörün önemli
etkinliklerinden biri olan Kırtasiye Kurultayında TÜKİD’ e ve sektöre desteklerini
esirgemeyen Kurultay sponsorları ile TÜKİD Yönetim Kurulu Üyeleri  olarak 17 Aralık 
2019’da teşekkür yemeğinde bir araya geldik.  
Sponsorlarımıza, Kurultay hatıra fotoğraflarının yer aldığı dosyaları takdim ettik.

Kurultay

Kurultayımızda hasret giderdik,
hep bir aradaydık SPONSORLARIMIZLA

BİR ARAYA GELDİK
Kurultay sponsorlarımızla buluştuk

KASIM 2019 ARALIK  2019
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Kurultay Tarihi 28 Kasım - 1 Aralık 2019

Titanic Deluxe Belek / Antalya

16

405

210

298

Uçak (TÜKİD)

3 Gece

162.914.00 TL

555.228.00 TL

Kurultay’ın Yapıldığı yer

Sponsor Sayısı

TÜKİD Üye Sayısı

Katılan Firma Sayısı

Kişi Sayısı

Ulaşım Şekli

Konaklama Süresi

Ulaşım Maaliyeti

Sponsorlardan Alınan Toplam Tutar



Almanya’nın Frankfurt kentinde 25-28 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslar-
arası Kırtasiye, Büro Malzemeleri ve Yazı Malzemeleri Fuarı Paperworld 2020 
öncesinde fuar katılımcısı TÜKİD üyeleriyle; fuara ilişkin konuları istişare etmek, üye-
lerin faydalanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi vermek için 19 Aralık 2019’da 
dernek merkezinde bir araya geldik.

İTO Başkanı Şekip Avdagic’in ağırladığı TÜKİD yönetimi, kırtasiye sektörünün
durumu, dernek faaliyetleri ve İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı ilgili görüş alışverişinde 
bulundu.

İTO BAŞKANIYLA BİR  
ARAYA GELDİK
İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret ettik

PAPERWORLD 
KATILIMCILARI 
TÜKİD’DE BULUŞTU 
PAPERWORLD Fuarı öncesinde üyelerimizle
bir araya geldik

OCAK  2020 OCAK 2020
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Frankfurt tüketici ürünleri fuarları Paperworld, Creativeworld ve Christmasworld 
yeni iş sezonunda, yüksek sayıda katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturdu. 25-28 Ocak 
2020 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleşen fuarda;
74 ülkeden 3.051 katılımcı yer aldı.

Fuara Türkiye’den 47 TÜKİD üyesi
68 firma katıldı.
Fuara katılan Türk firmalar ile ihracat faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri potansiyel 
müşteriler, düzenlenen kokteylde TÜKİD standında buluştu. 

Üyelerinin talebi doğrultusunda İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile iletişime geçen 
derneğimiz, Paperworld Milli Katılım Organizasyonu için İTO’yla yoğun
görüşmeler gerçekleştirdi. Paperworld Fuarında 2020 yılında Milli Katılım
Organizasyonu gerçekleştirildi. Milli Katılım Organizasyonu’nda 8 firma yer aldı. 
Türkiye milli standında katılımcılara; stant inşaatı, ürünlerin nakliye, gümrük ve
sigorta işlemleri, Türkiye milli katılım kataloğunda firma bilgilerinin yer alması, fuarın 
web sitesinde katılımcı firma bilgilerinin bulunması, fuar esnasında iletişim ve ikram 
hizmetleri dahil olmak üzere paket hizmet sunuldu.

2020 PAPERWORLD
FUARI’NA KATILDIK
Paperworld’ de üyelerimizin yanındaydık

İTO MİLLİ KATILIM
ORGANİZASYONU
PAPERWORLD ‘e İTO Desteği

OCAK  2020 OCAK 2020
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Sektörümüzün en önemli etkinliği ve buluşma noktası olan Uluslararası İstanbul Kır-
tasiye Ofis Fuarı 2020’yi rekorlarla tamamladık. Rekabet şartlarının her geçen yıl daha 
da çetin hâle geldiği bu dönemde, fuarımızdan istediğimiz sonuçları almak, beklen-
tileri karşılayabilmek, sektörümüze can suyu olabilmek adına canla başla çalıştık. 
19-23 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen fuarımızda yeni bir rekora daha imza attık. Katılımcılarımızı beş
salonda yerli ve yabancı ziyaretçilerimizle buluşturarak stant alanlarının tamamını
doldurmayı başardık. 

15 bin 836 metrekare ile tüm zamanların rekorunu kırdık. Geçtiğimiz yıllarda yerli ve 
yabancı ziyaretçilerimize üç geceye kadar sağladığımız konaklama desteğini bu yıl da 
başarılı bir şekilde gerçekleştirerek yurt içi ve yurt dışından 12 bine yakın profesyonel 
ziyaretçiyi ağırladık.

5 Salonda,
15 Bin 836 M2 

Stant Alanı

26 Ülkeden 
Katılım

12 Bin Ziyaretçi

264 Firma ve
Firma Temsilciliği 

Katılımı

Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis 2020 Fuarı, bölgesinin en etkili kırtasiye fuarı
olarak 19 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’de 2 milyar liranın üzerinde hacme ulaşan 
Türkiye kırtasiye sektörünü buluşturan fuarın açılışına, Milli Eğitim Eski Bakanı
Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Ticaret Bakan-
lığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç,
TÜKİD Onursal Üyesi Doğan Hızlan, TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hel-
vacıoğlu, Tüyap Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve sektör temsilcileri katıldı.

Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis 2020 Fuarı; 26 ülkeden 349 marka ve 264 firma ve 
firma temsilciliği yer aldı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) iş birliğiyle TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar, kırtasiye sektörü için önemli uluslararası bir 
pazarlama platformu oldu.

26. İSTANBUL
KIRTASİYE OFİS FUARI
15 Bin 836 M2 İLE REKORA İMZA ATTIK!

SEKTÖRÜN BÜYÜK
BULUŞMASI FUARIMIZI
BAŞARIYLA TAMAMLADIK
Fuar, Önemli Bir Pazarlama Platformu Sundu

ŞUBAT 2020 ŞUBAT 2020
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Ülkelerin dünya pazarlarında söz sahibi olabilmeleri; pazar paylarını artırabilmeleri 
yanında rekabet güçlerini geliştirebilmelerine bağlıdır. İhracata dayalı büyüme
modelinin benimsendiği tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de firmaların ihracat-
larını geliştirmesinin temelinde TÜKİD gibi deneyimli kurumsal yapılarla dayanışma 
içerisinde olması yatmaktadır. Türkiye için ihracat; ekonomisindeki sorunları aşabilm-
esi, halkın refah seviyesini artırabilmesi, dünya ticaretinde önemli bir yere gelebilm-
esi için vazgeçilmez bir olgudur.

Tam da bu amaçlar doğrultusunda; yerli üretimi desteklemek, sektörün ihracat 
hacmini artırmak, yurt dışı pazarlarıyla iletişimi sürdürebilmek, yurt dışı
fuarlarından önce üyelerimize yeni kapılar açabilmek adına yurt dışı ziyaretçisine 
ayrı bir önem verdik ve bunun da karşılığını aldık. 

Uzun yıllardır kırtasiye sektörü temsilcilerini bir araya getiren en önemli organizasyon 
olan Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı ilklere imza atmaya devam ediyor, yeni 
uygulamalarla adından sıkça söz ettiriyor. 

Bu ilkler arasında fuar salonlarına, ebediyete intikal eden duayen kırtasiyecilerin 
adının verilmesi de geliyor. Bu proje ilk defa 2020 yılındaki fuarımızda hayata
geçirildi. 

Dünyada ilk ve tek olan bu projemiz sektörden büyük takdir topladı. 

YURT DIŞI ZİYARETÇİ
SAYISINDA BÜYÜK
ARTIŞ YAKALADIK 
76 Ülkeden 1469 Yabancı Ziyaretçiyi Fuarımıza
Getirmeyi Başardık

FUARIMIZDA İLKLERE
İMZA ATTIK

Sektör Duayenlerimizi Fuarımızda Andık

ŞUBAT 2020 ŞUBAT 2020
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TÜKİD olarak her fuarda ve organizasyonda sosyal sorumluluk projelerini haya-
Ta geçirmeye özen gösteriyoruz. 2020’deki projemiz kapsamında fuar alanındaki 
VIP otoparkın gelirini, eğitime ulaşmakta sorun yaşayan engelli öğrencilerimize 
akülü tekerlekli sandalyelerin alınabilmesi için tahsis ettik. Türk Anneler Derneği ile 
yaptığımız iş birliği sonucunda elde ettiğimiz gelirle öğrenci kardeşlerimize akülü 
tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. 

Ayrıca “7 Bölge 7 Okul Bütün Çocuklar Bizim’ projemiz kapsamında ise çocuk-
larımızın eğitimine destek olmak için yedi bölgedeki yedi okulun kırtasiye ihtiyaçlarını 
gönüllü kırtasiyeci meslektaşlarımızla sağladık. Yedi okulun hedeflendiği bu dayanış-
ma kampanyası, sektörünün vefakâr yaklaşımıyla neredeyse yedi bölge 50 okul pro-
jesine dönüştü; gurur duyuyoruz.  

2020 ve 2021 Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nda yeni sosyal sorumluluk 
projeleri hayata geçirildi. 

TÜKİD ile Türk Anneler Derneği iş birliğiyle eğitime ulaşmakta sorun yaşayan
engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun tasarlanan akülü tekerlekli sandalyeler 
düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. 

2020 ve 2021 Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nda TÜKİD’ in desteğiyle
“7 Bölge 7 Okul” sosyal sorumluluk projesi kapsamında; Türk kırtasiyecileri Tür-
kiye’nin 7 bölgesindeki 7 okulun öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla büyük ses getiren bir dayanışma örneğine imza attı. 
Projeye sektörden projeye büyük destek geldi.

FUARIMIZDA YENİ
PROJELERİ HAYATA
GEÇİRDİK 

SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİ DEVAM ETTİ

Kırtasiye Ofis Fuarı  2020 MART 2020
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Dayanışmanın, yardımlaşmanın, paylaşmanın önemini iyi bilen bir sektörün tek sivil 
toplum kuruluşu olan ve 1985 yılından bu yana sosyal sorumluluk projelerinde ön 
sıralarda yer alan Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), yeni sosyal sorumluluk
projeleriyle yine sahnedeki yerini aldı. 

ANTALYALI ENGELLİ
KARDEŞLERE 
KIRTASİYE DESTEĞİ
Tüm Kırtasiyeciler Derneği, Antalya’nın Kepez ilçesindeki engelli kardeşlerin
kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. TÜKİD bu destekle Türkiye’de yine farkındalık
yaratmayı ve ülkemizin geleceği genç nesillerin eğitimine katkı sağlamayı
hedefledi. 

PANDEMİ DÖNEMİ 
FAALİYETLERİMİZ

MART 2020
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Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılması planlanan Paperworld Middle East 2020 
Fuarı’na katılacak Türk firmalardan gelen talepler üzerine derneğimiz, Paperworld 
ME- Frankfurt ve İstanbul ofisleriyle iletişime geçerek; TÜKİD üyelerinin fuara
katılmaktan endişe duyduklarını, katılım haklarının gelecek seneye devredilmesi için 
destek beklediklerini iletmişti. Paperworld yetkilileriyle yapılan yoğun görüşmeler 
sonucunda Paperworld Middle East 2021’e ertelendi. 

Paperworld ME 2021’e ertelenmesi kararının ardından Paperworld Middle East
ekibinin dijital bir fuar düzenlemesi yönünde çalışmalar yaptığı bilgisi ulaştı.
Paperworld, dijital fuar organizasyonu için TÜKİD’ in desteğini almak istiyor.

13 Mart 2020 tarihinde eğitime 3 hafta ara verildiği açıklandı.
Bu tarihten itibaren katıldığımız televizyon ve radyo programlarında, demeç
verdiğimiz tüm haber kaynaklarında, sosyal medya hesaplarımızda, web sitemizde 
Kovid-19 salgınıyla ilgili sektörümüzün alması gereken önlemleri, alınması gereken 
tedbirleri her fırsatta aktardık. 

PAPERWORLD
ERTELENDİ
Derneğimizden Destek İstediler

PANDEMİ İLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRMELERİ HIZLA
YAPTIK

MART 2020 MART 2020
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Banka kredi ödemelerinde yaşanacak güçlüklerin değerlendirilmesi
suretiyle Bankalar Birliğinin ortak bir karar oluşturmasını sağlayacak
girişimlerde bulunulması. 

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgınının ekonomiye ve
kırtasiye sektörüne olumsuz etkilerini en alt seviyeye çekebilmek, sektörün bu 
süreçten en az zararla çıkabilmesini sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunduk. 

Mart ayı sonuna kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi
beyannamelerinin tesliminin ve ilk taksitinin ödeme süresinin uzatılması 

KDV beyannamesi ve ödemesi için de aynı uzatmanın yapılması

Bağ-Kur ve SGK prim ödemeleri için erteleme yapılması bağlamında     
gerekli girişimlerin Bakanlık öncülüğünde gerçekleştirilmesi

BAKANLIKLARLA 
YAZIŞMALAR YAPTIK

BAKANLIKTAN SEKTÖR 
ADINA İSTEDİKLERİMİZ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sektör
adına isteklerimizi 4 ana başlık altında ilettik;

MART 2020 NİSAN 2020
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26 Mart 2020 Ekonomik İstikrar Kalkanı  Paketinin açıklanmasıyla, paket kapsamında 
değerlendirilen Perakendeci Üyelerimize desteklerden faydalanmaları için
bilgilendirmeler yaptık. Derneğimize ulaşan  üyemiz olan ve olmayan 
tüm meslektaşlarımıza yardımcı olduk.

Sokağa çıkma kısıtlaması bu süreçte ilk olarak 10 Nisan 2020 tarihinde hafta sonu     
için  31 ili kapsayacak şekilde ilan edildi.

Sektörün tek sivil toplum kuruluşu olan derneğimiz hemen harekete geçti ve
TÜKİD’ e ulaşan imalatçı üyelerimize, sokağa çıkma yasağı süresince çalışabilmeleri 
için valilikten izin alabilme konusunda yardımcı oldu.

DESTEK PAKETLERİ
İLE İLGİLİ SEKTÖRÜ
BİLGİLENDİRDİK

ÜRETİMİN DEVAM ETMESİ
İÇİN GİRİŞİMLERDE
BULUNDUK

NİSAN 2020 NİSAN 2020
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18 Nisan 2020 tarihinde, Başlamış İşlem Tesisi Ek-1 maddesi eklenmeden
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ek vergi Resmi Gazete’de yayımlandı.

21 Nisan 2020 tarihinde CB Kararı ile ek vergiler yayımlandı. 

22 Nisan’da Düzeltme talebimizi, sadece 18 Nisan 
kararına Ek1 maddesi konulması üzerine- Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne
Ticaret Bakanlığı’na ve tabii ki kıymetli destekleri için İTO 6. Komiteye ilettik.

5 Mayıs’ta Ek-1 maddesi eklendi, en azından yüklemesi yapılmış /yolda /
antrepoda bulunan ithalatımızı kapsamdan çıkarabilme başarısını gösterdik.

11 Mayıs 2020’de mesai saatleri içerisinde mükerrer  ek vergiler ile ilgili CB kararı 
Resmi Gazete ’de yayımlandı, başlamış işlem tesisi 15 güne düşürülmüştü.
Aynı gün ürününü çekmeye çalışanlar büyük sıkıntı yaşadı. 12 Mayıs 2020’de
Gümrük Müşavirleri Derneği, PAGDER, BAGİDER ile birlikte Cumhurbaşkanlığına, 
Ticaret Bakanlığına, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne , İthalat Müdürlüğü’ne ve İTO 
6. Meslek Komitemize hazırladığımız yazılarımızı gönderdik.

İTHALATA GETİRİLEN
VERGİLER SONRASI
HAREKETE GEÇTİK

SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARIYLA ORTAK
HAREKET ETTİK

NİSAN 2020 MAYIS 2020
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, perakendecilerimizin faaliyetlerine 
devam edebilmeleri için, İçişleri Bakanlığı’na ve Valiliklere dilekçeler gönderdik. 

13 Mayıs 2020 tarihinde Almanya’nın Nurnberg kentinde Ekim ayında 7. kez 
gerçekleştirilmesi planlanan Insights-X fuarının iptal  edildiği haberi geldi. 
Fuar firması dijital fuar yapmayı planladıklarıı ve derneğimizle işbirliklerine devam 
etmek istedikleri notunu iletti.

Insights-X, TÜKİD ile olan partnerliğini devam ettirmek istediğini her fırsatta dile 
getiriyor.

SAHADAKİ 
MÜCADELEYE
DEVAM ETTİK

INSIGHTS-X TÜKİD’İN
DESTEĞİNİ ALMAYA
DEVAM ETMEK 
İSTİYOR

MAYIS 2020 MAYIS 2020
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Kırtasiye sektörünün en etkili
iletişim aracı ve sektörn tek 
yayını Frekans Dergisi,
“Kırtasiye sektörü hakkında 
her şey…” yayın hayatını
sürdürüyor.

2019 - 2021 döneminde biri
İngilizce olmak üzere 12 yayın
yapılan dergide, her ay kırtasiye
sektörünün gelişimini yansıtan,
sektör temsilcilerine yeni bakış
açıları kazandıran konu başlıkları
ile 200’den fazla firma ile
röportaj gerçekleştirildi.

18 yılı geride bırakan Frekans
Dergisi’nde; son 2 yılda,
tasarımından disiplin
başlıklarına, anlatımından 
dizgisine önemli değişiklikler 
hayata geçirildi.

TEMMUZ - AĞUSTOS 2019

EYLÜL  2019

EKİM 019

KASIM 2019

ARALIK T 2019

OCAK 2020 

ŞUBAT 2020

MART - NİSAN 2020

MAYIS - HAZİRAN 2020

TEMMUZ - AĞUSTOS 2020

EYLÜL - EKİM 2020

KASIM  2020

ARALIK 020

OCAK - ŞUBAT 2021

MART 2021

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN  2021

TEMMUZ - AĞUSTOS 2021

Okul Sezonu

Sanat ve Teknik Ürünler

Ofis Ürünleri

Kağıt-Defter-Ajanda

Kalem Hediyelik Eşya 

Export 2020

İhracat Atağı

Kırtasiye Ofis Fuarı 

Pandemi Koşullarında Ticaret

Pandemi Koşullarında Sezon Hazırlıkları

Pandemi Koşullarında Sezon

Kırtasiye Ofis Fuarı Geri Sayım Başladı

2021 Kırtasiye Ofis Fuarında Yeni Tarih

Salgın Sürecinin Sektördeki Yenilikleri

Şimdi Fuar Zamanı

Kırtasiye Sektörü Fuarda Buluştu

Pandemi Sonrası Sezon Hazırlığı

Yayın Ayı Ayın Konusu

2019 yılından itibaren;

Dergi disiplin başlıklarına yeni bölümler eklendi,
Dergi tasarımı güncel trendlere uygun olarak yenilen-
di, Dağıtım datası güncellendi ve 81 ile dergi gönder-
imi sağlandı, 2020 yılında dünya genelinde yaşanan 
Covid - 19 pandemisinin ekonomiye etklieri
nedeniyle ilan fiyaatlarında % 20 artış oldu.

Frekans Export sayısının 2020 Paperworld Fuarı
Magazin Desk bölümünde yer alması sağlandı.

Bu süreçte, sektörümüzün en önemli iletişim kaynağı Frekans Dergisi’ni dijital olarak 
da yayınlamaya başladık. Dergimizin kendi yeni normalini oluşturması için çalıştık; 
Turkcell,  Türk Telekom e dergilik uygulamalarında yerimizi aldık.

Meslektaşlarımızın verdiği desteklerle birlikte Frekans Dergimiz sektörümüzün en 
önemli iletişim kaynağı haline geldi.  18 yıldır hepimizin sesini duyurmada en önemli 
mecra olan, sektörümüzün en önemli iletişim kaynağı, sorunlarımızı gelecek
vizyonumuzu ortaya koyabildiğimiz platformumuz olan dergimizi çok daha iyi bir 
noktaya taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz. 

FREKANS DERGİSİ 
DİJİTALDE

FREKANS 2020 - 2021 FREKANS  2020 - 2021
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Toplantılara katılan üyelerimizin memnuniyetlerini her fırsatta dile getirmeleri, doğru 
ve yoğun çalışmalarımızın önemli birer nişanesi olmuştur. 

Üyelerimizle çevrimiçi platformlar aracılığıyla bir araya gelmek, sektörümüzü 
yakından ilgilendiren konuları masaya yatırmak ve bu süreci nasıl okumamız gerek-
tiğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak istedik. 

Bu çerçevede; “Pandemi Sonrası Kırtasiye Sektörü” ve “Pandemi Sonrası Sezon” 
ana başlıkları kapsamında, üyelerimizin sektörümüzün halini, üyelerimizi oluşturan 
imalatçı, ithalatçı, toptancı ve perakende gruplarının kendi aralarında ayrı - ayrı to-
planabildikleri video konferanslar gerçekleştirdik.

Tedariğinin sıkıntılı olduğu yeni normalimiz koruyucu maske ile üyelerimizin
bayramlarını erkenden kutlamış olduk. 

Bayramlaşma geleneğimiz, birliğimizin sembolü, güzel temennilerimizin yer aldığı 
tebrik mesajımızı Frekans Dergimizle birlikte üyelerimizle paylaşmanın mutluluğunu 
yaşadık.

TÜKİD ÜYELERİ DİJİTAL
TOPLANTILARDA BULUŞTU

ÜYELERİMİZE
BAYRAM HEDİYEMİZ
KORUYUCU MASKE
OLDU

MAYIS 2020 MAYIS 2020
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“Geleceğimizi sığdırdığımız kadim kırtasiye sektörünün,
köklerine sıkı sıkıya bağlı

olduğumuz bu çınarın değerli mensuplarından ayrı kalsak da kim demiş tek 
başımızayız diye…”

Belki de hiç olamadığımız kadar beraberiz.

Meslektaşlarımızın bu süreci en az kayıpla atlatabilmeleri için devletin her
kademesine ulaşmaya çalışıtık. Yüz yüze eğitimin son açıklanan tarih olan
21 Eylül’de başlaması, sektörümüz için vergi ve sigortaların ötelenmesi, kredi 
desteğinin sağlanması, kırtasiye ürünlerinde KDV indirimine gidilmesi gibi başlıkların 
yer aldığı, detaylıca hazırlanan dilekçelerimizi ticaret odalarına, il milli eğitim 
müdürlüklerine, resmi kurumlara, bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığına ivedilikle
gönderdik.

BAYRAMLAŞMA COŞKUSUNU
İLK KEZ DİJİTALDE YAŞADIK

ÜYELERİMİZLE ÇEVRİM İÇİ PLATFORMDA
BULUŞTUK, HASRET GİDERDİK,
BAYRAMLAŞTIK…

OKULLARIN AÇILIŞI
ERTELENDİ
TÜKİD HAREKETE
GEÇTİ
Devletin Her Kademesine Ulaşmaya Çalıştık

MAYIS 2020 AĞUSTOS 2020
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2020 Ağustos ayının son haftası Giresun, Samsun, Rize, Trabzon’da meydana gelen 
sel felaketi ne yazık ki pek çok can ve mal kaybına neden olmuştu.
Özellikle Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su
baskınlarına ve tahribata yol açtı. İlçede cadde mağazası bulunan kırtasiyeciler de 
büyük zarar gördü.

Meslektaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına, TÜKİD olarak bölge 
toptancıları aracılığıyla meslektaşlarımıza destek olduk.

TÜKİD Yönetim Kurulu olarak  2020 fuar katılımcısı TÜKİD üyesi firmalarla 1 Eylül 
2020’de İstanbul Pullman Otel’de bir araya geldik.

Covid-19 pandemi sürecinin 2021 Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’na ilişkin 
olası sonuçları değerlendirildi, sektörün içinde bulunduğu koşulların fuarı hangi
yönleriyle etkileyebileceğine dair görüşler paylaşıldı.

SEL FELAKETİ YAŞAYAN
KIRTASİYECİLERİMİZE
DESTEK OLDUK 
Dükkanları Zarar Gören Esnafımızın Yanında
Olduk

İSTANBUL KIRTASİYE
OFİS FUARI’NIN GELECEĞİ 
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLDÜ
Fuar Katılımcılarıyla Bir Araya Geldik

AĞUSTOS 2020 EYLÜL 2020
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TÜKİD, sektör temsilcileriyle bir araya gelmek, sektörü yakından ilgilendiren
konuları masaya yatırmak, 2020 yılının özetini çıkarmak, 2021 yılı için öngörüleri
dinlemek, sürecin nasıl okunması gerektiğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak 
amacıyla üyeleriyle dijital platformda buluştu. 

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel 
Müdürlüğü yetkilileri Tüm Kırtasiyeciler Derneği’ni (TÜKİD) ziyaret etti. Dernek 
merkezinde yapılan ziyarette TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üye-
leri hazır bulundu. 

2014 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu’nun Düzenleyici Reform 
ve Müktesebat Uyumu Programı kapsamında teklif edilen “Ürün Güvenliği, Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Kamuoyundaki 
Farkındalığın Artırılması” başlıklı AB Projesi’nin tamamlanmasına ilişkin görüşler pay-
laşıldı.

Toplantıda kaçak, sahte ürünlerle ilgili sektörün yaşadığı zorluklar, gümrüklerdeki 
sıkıntılar da dile getirildi. 

PERAKENDECİLERLE
ÇEVRİM İÇİ TOPLANDIK
Türkiye’nin Dört Bir Yanındaki
Perakendecilerle Çevrimiçi Toplantıda bir 
araya geldik

BAKANLIK’TAN TÜKİD’E
AB PROJESİ ZİYARETİ
Ticaret Bakanlığı Yetkilileri Derneğimizi
Ziyaret Etti

EYLÜL  2020 AĞUSTOS 2020
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TÜKİD ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle Dijital Akademi, Genel Serti-
fikasyon, Türkiye Kırtasiye Sektörü ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi, seminer, 
eğitim gibi konu başlıklarının değerlendirildiği bir dizi toplantı gerçekleştirdik. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Kasımoğlu ile Doç. Dr. Recep Ali 
Küçükçolak’ın yer aldığı toplantılarda, TÜKİD Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Çelikten, 
Orhan Zekai Kavak ile TÜKİD Genel Sekreteri İrem Özkal da hazır bulundu.

Sürdürülebilir ve düzenli bir eğitim programı oluşturulmasının, sertifikasyon sistemi 
kurulmasının, sektörümüzün hikayesinin yazabilmesinin ve  sektörel anlamda eğitim 
almış kalifiye iş gücünün oluşturulabilmesi akademi çalışmamızın ana amacını
oluşturmaktadır

“Markanıza değer katıp; fark  yaratırken ilanlarınızı üretken, inovatif ve yenilikçi bir
bakış açısıyla hazırlamak için yardıma hazırız” sloganıyla TÜKİD profesyonel ekibi,
grafik tasarım desteğiyle de üyelerinin yanında...

TÜKİD VE TİCARET
ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ
TÜKİD Dijital Akademi ve Genel Sertifikasyon
Konularıyla İlgili Görüşmeler Yapıldı

DERNEĞİMİZ GRAFİK 
TASARIM DESTEĞİ
VERMEYE BAŞLADI
Üyelerimize Grafik Tasarım Desteği Veriyoruz

EYLÜL  2020 KASIM 2020
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KVKK
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kırtasiye sektöründeki gelişmeler, dernek faaliyetleri, İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, 
Kırtasiye Kurultayı, Frekans Dergisi ve sektör temsilcilerinin yararlanacağı pek çok 
içeriği bir arada sunan www.tukid.org web sitesi yenilendi.

w w w . t u k i d . o r g

Teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu 
kişiler, kurumlar ve şirketler için kritik bir hal almaya başladı. 
Tüm Kırtasiyeciler Derneği de konuya hassasiyetle yaklaşan kurumlardan biri oldu.

TÜKİD, dernek bünyesindeki tüm çalışmalarla, faaliyetlerle ilgili KVKK noktasında
profesyonel destek aldı. KVKK gereklilikleriyle ilgili üyelerimiz de bilgilendirildi.

WEB SİTEMİZ YENİLENDİ DERNEĞİMİZİN KVKK 
ÇALIŞMALARI 
TAMAMLANDI

KASIM 2020 KASIM 2020
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TÜKİD, salgın sürecin nasıl okumak gerektiği, pandeminin sektörü hangi yönleriyle 
etkilediği, 2021’de sektörü nelerin beklediği, 2021’e nasıl hazırlık yapılması gerektiği, 
özellikle okul ürünlerinin satışındaki önemli düşüş, ödemelerde yaşanan sıkıntılar, 
cirolardaki ciddi etkilenme, sektörün kendi arasındaki iletişimi gibi konuları detaylıca 
konuşabilmek adına bir dizi dijital toplantılar organize etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) faaliyetlerinin
etkinleştirilmesi toplantılarına, Tüm Kırtasiyeciler Derneği’ni temsilen TÜKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu ile TÜKİD Genel Sekreteri İrem Özkal katılım 
sağladı.

2020 YILI ÇEVRİM İÇİ 
TOPLANTILARLA
DEĞERLENDİRİLDİ

İSO TOPLANTILARINA
KATILDIK

ARALIK 2020 OCAK 2021
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Ticaret Bakanlığı’nın, özellikle pandemi şartlarında gelir kaybına uğrayan küçük 
esnaf için harekete geçtiğini, bu kapsamda bakanlığın küçük esnafı korumak için 
üzerinde çalıştığı (Perakende Ticaretin Düzenlenmesi ile İlgili Yasa) taslağında 
alışveriş merkezleri ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış es-
aslarında bazı değişikliklere gittiği bilgisini çeşitli basın yayın kuruluşları aracılığıyla 
öğrendik. 

Gıda sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlerin satış yaptıkları ürün yelpaz-
esinde kırtasiye ürünleri için de bir sınırlandırma yapılabilmesi amacıyla ilgili merciler 
nezdinde gerekli girişimler derneğimizce yapıldı, sosyal medyada çok ses getiren 
bir dayanışma örneğine imza attık.

Kırtasiye ürünlerinin kullanımı ve eğitimdeki önemiyle ilgili farkındalık çalışmaları 
kapsamında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantıları 
sonrasında yaptığı açıklamalar sırasında;

“Eğitim Kırtasiyesiz Olmaz” ve “Yüz Yüze Eğitim Yüzde Yüz Eğitim”
sloganları bant reklam olarak ulusal TV’lerde yer aldı. Uzun bir süredir okulların kapalı 
olmasından dolayı kırtasiyeci perakendecilerimizin yaşadığı zorlukları ulusal çapta 
yansıtabilmek adına bu çalışmayı yaptık.

MARKETLERDE KIRTASİYE
ÜRÜNÜ SATILMASIN!
Destek Çağrısına Yüksek Katılım

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
ULUSAL KANALLARDA
“EĞİTİM KIRTASİYESİZ OLMAZ”

ŞUBAT 2021 ŞUBAT 2021
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İstanbul Sanayi Platformu İBB ve İstanbul Sanayi Sektörü arasında kurulması hede-
flenen köprünün ilk adımı; Şubat 2021 tarihinde  18 sektörde faaliyet gösteren yak-
laşık 250 dernek ile gerçekleştirilen online odak grup toplantıları ile atıldı. Toplantıya 
derneğimiz de davet edildi. Toplantıya TÜKİD’i temsilen Genel Sekreter İrem Özkal 
katıldı. 

Toplantılarda ana hedef sanayi sektörüne, yerel yönetimin her konuda iş birliğine ve 
desteğe açık olduğu ifade ederek sektörle sıcak bir tanışma ortamı yaratmaktı.
Ayrıca tanışma toplantılarımızda sanayi sektörünün mevcut durumuna, sorunlarına ve 
barındırdığı potansiyellere ilişkin sohbetler gerçekleştirme fırsatı da elde edildi. 

TÜKİD olarak; kadınların aktif ve güçlü bir biçimde hayatın her alanında var olmasını 
önemsiyor ve fırsat eşitliğinin önemini tüm samimi duygularımızla her fırsatta
vurguluyoruz. Toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanmasının ve bununla birlikte kadın
istihdam oranının artmasının gerekliliğine inanıyoruz.  

Sürdürülebilir bir gelecek, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanı-
na etkin katılımıyla mümkün olabilir. Huzurlu, mutlu ve zengin bir Türkiye, elbette 
emektar kadınlarımızla mümkün…

İSTANBUL SANAYİ
PLATFORMU - KAĞIT
İMALATI VE BASIMI
SANAYİ TOPLANTISI
Toplantıya TÜKİD de davet edildi

KADIN ÜYELERİMİZİN
8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ’NÜ KUTLADIK
Sektörümüzün kadın temsilcilerine
hediyelerimizi gönderdik

ŞUBAT 2021 MART 2021
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20 ülkeden 257 markanın yer aldığı Türk firmalarının farklı coğrafyalara ulaşarak ihra-
catı artırmak adına köprü vazifesi gören İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı, 2021 yılında 
kırtasiye sektörünün dünyadaki ilk yüz yüze fuarı olarak hafızalara kazındı. 

Fuar 6 günde önemli işbirliklerine de sahne oldu. Fuar yurtiçinden 77 ilden 6.332 
ziyaretçiyi ağırken, yurtdışında ise 54 ülkeden 658 kişiye ev sahipliği yaptı.

 77 ilden 6.332 
ziyaretçi.

54 Ülkeden 
Katılım

658 
Yabancı Ziyaretçi

20 Ülkeden 
257 Firma ve
Firma Temsilciliği 

Katılımı

TUYAP ile olan İşbirliğimizin bizi daha iyi yerlere getireceğine dair inancımızdan 
dolayı bazı ilkleri de hayata geçirdik. Yurt dışı ziyaretçilerine ilk defa videolu davetler 
gönderdik. İhracatçı meslektaşlarımız için yabancı ziyaretçileri fuarımıza Özel olarak 
davet ettik, yoğun bir telefon, mail trafiği gerçekleştirdik. 

Yine yurt içi misafirlerimiz için de aynısını yaptık. Salonlara İsim verilmesiyle ilgili 
geçtiğimiz yıl başlattığımız projeyi bu sene de devam ettirdik. Bu da dünyada ve 
Türkiye’de ilk defa bizim yaptığımız bir proje olarak tarihe geçti. 2021 yılına mahsus 
fuarımızı ilk defa 6 güne çıkardık. Böylelikle fuar yoğunluğunu 6 güne çıkararak
pandeminin olumsuz etkilerini de en alt seviyeye çekmeyi hedefledik.

2021 İSTANBUL
KIRTASİYE OFİS FUARI’NI 
GERÇEKLEŞTİRDİK
2021’de yüz yüze gerçekleştirilen ilk kırtasiye
fuarına imza attık

FUARIMIZDA 6 GÜNDE
BİNLERCE ZİYARETÇİYİ
AĞIRLADIK

MART 2021 MART  2021
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Fuar 2021 Fuar 2021

Pazarlama faaliyetlerinde bu yıl, TÜKİD’ in girişimleriyle yeni bir proje hayata
geçirildi.  Proje kapsamında; ihracat çalışmalarıyla sektörün gücüne güç katan 
firmaların temsilcileri, pek çok dilde video mesajlarla müşterilerini ve dünya
genelinde kırtasiye sektörü profesyonellerini İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’na davet etti.

KATILIMCILARA 
SERTİFİKALARINI TAKDİM
ETTİK
YönetimKurulu’muz fuar katılımcılarına sertifikaları ile fuar hatırası kupa hediye etti;

«Sektörümüzün Kıymetli Mensubu; 
İşine yatırım yapan, yenilikleri ve gelişimi yakından takip eden siz değerli fuar
katılımcılarımızla birlikte,  koronavirüs pandemisinin tetiklediği küresel ekonomik 
zorluklara ve kısıtlamalara rağmen sektörümüze âdeta can suyu olan, TÜKİD’in 
çatısı altındaki fuarımızı  gerçekleştirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu 
yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de sektörün belleği ve birleştirici  aktörleri olar-
ak hep birlikte yüklendiğimiz sorumluluğun bilincinde olmamız paha biçilemez… 
Geleceğimizi sığdırdığımız kadim kırtasiye sektörünün, köklerine sıkı sıkıya bağlı 
olduğumuz bu çınarın siz değerli mensuplarına fuarımıza katılımınızdan, verdiğiniz 
desteklerden dolayı teşekkür ederiz.»

İLK DEFA VİDEOLU FUAR
DAVETLERİ YAPTIK
“4 Ayrı” Dilde Fuara Davet!

MART 2021 MART  2021
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Fuar 2021Kırtasiye Ofis Fuarı  2021

Uzun yıllardır kırtasiye sektörü temsilcilerini bir araya getiren en önemli organizasyon 
olan Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı ilklere imza atmaya devam ediyor, yeni 
uygulamalarla adından sıkça söz ettiriyor. 
Bu ilkler arasında fuar salonlarına, ebediyete intikal eden duayen kırtasiyeciler-
in adının verilmesi de geliyor. Bu proje ilk defa 2020 yılındaki fuarımızda hayata 
geçirilmişti. 
Dünyada ilk ve tek olan, geçtiğimiz yıl da sektörden büyük takdir toplayan
projemizle, 22 - 27 Mart 2021 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen fuarda yine duayenler anıldı.

2020 - 2021 Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarları

FUARIMIZDA DUAYENLERİ
YENİDEN ANDIK
Sektör duayenlerimizi fuarımızda andık

Fuar 2021 Kırtasiye Ofis  2020 - 2021

Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı             2020                      2021
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TÜYAP

3

11.467

5.259.354.00 TL

%17

894.090.18 TL

20

177

257

54

658

77

6.332

6.990

1.382

Fuar Merkezi

Salon Sayısı

Net Alan m2

Toplam Ciro (KDV hariç)

Dernek Payı Oranı

Dernek Payı (KDV hariç tutarlar)

Katılan Ülke Sayısı

Katılan Ülke Marka Sayısı

Katılan Firma ve Firma Temsilciliği  Sayısı

Ziyaret Eden Ülke Sayısı

Yabancı Ziyaretçi Sayısı

Ziyaret Eden İl Sayısı

Yerli Ziyaretçi Sayısı

Toplam Ziyaretçi Sayısı

Konaklama Sağlanan Yerli ve Yabancı Ziyaretçi Sayısı

Konaklanan Oteller

TÜYAP

5

15.815

6.209.289.00 TL

%15

931.393.35 TL

26

349

264

76

1.469

80

9.675

11.144

1.683

Tüyap Palas, Kaya ramada,
Eser, Europark

Tüyap Palas



Kırtasiyecilerin kısıtlama süresince açık olacak işletmeler kapsamına alınması için pek 
çok girişimde bulunduk, kamuoyu oluşturmaya, ilgili kurumlarla yoğun bir  şekilde 
irtibatta olmaya çalıştık.

Konuyla ilgili tüm ilgili kurumlarla yoğun bir iletişim trafiği gerçekleştirdik,
sosyal medyanın gücünü sonuna kadar kullandık.

Yakında Meclis’e sunulacak olan ve küçük işletmeleri koruyacak yasa teklifiyle ilgili 
son düzenlemeler yapılıyor. Taslakta, zincir marketlerin hafta sonları kapalı olup
olmayacağı, hangi ürünlere satış yasağı getirileceği gibi alternatifler üzerinde
duruluyor. Buna göre zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışının da
yasaklanması gündemde. 

Konuya ilişkin Türkiye’nin farklı şehirlerindeki ticaret odalarında görevli kırtasiyeci 
meslektaşlarımızı harekete geçirdik.

KIRTASİYELER 
KISITLAMALARDA
“KAPANMASIN” ÇAĞRISI

YENİ PERAKENDE 
YASASINDA
KIRTASİYECİLER
KORUNSUN
Yeni Perakende Yasa Taslağı İle İlgili
Girişimlerde Bulunduk

Fuar 2021 NİSAN 2021 NİSAN 2021
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Pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri de hiç şüphesiz kırtasiye sektörü 
oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), pandeminin sektöre etkilerini araştırmak, kırtasiye 
sektöründe karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin alınması için Tüm
Kırtasiyeciler Derneği’nin de (TÜKİD) katkılarıyla sektör temsilcilerini online
toplantıda bir araya getirdi. 

Koronavirüs salgınından dolayı eğitimin bir yılı aşkın süredir uzaktan yapılması, 2020 
yılının Nisan ayında ithal ürün ve ham maddelere getirilen ek vergiler, kırtasiye ürün 
gruplarının zincir marketlerde satışının yapılması, sokağa çıkma kısıtlamalarında kır-
tasiyecilerin açık olacak işletmeler kapsamına alınmaması gibi konuları da içeren 
kırtasiye sektörü için rapor çalışması yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO), Tüm Kır-
tasiyeciler Derneği’nin de  (TÜKİD), sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıda 
tespitler ve çözüm önerileri dile getirildi, rapor için ön veriler derlendi. 

Kırtasiyecilerimizin LGS, YKS sınavlarının yapılacağı tarihlerde sokağa çıkma
kısıtlamasından, yasaklardan muaf tutulması, faaliyetlerine devam edebilmeleri için 
yoğun bir iletişim süreci başlattık, dilekçelerimizi ilgili kurumlara gönderdik, İçişleri 
Bakanlığı’yla konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşımı yaptık.

İçişleri Bakanlığı’nın 2 Haziran 2021 tarihinde yaptığı açıklamada kırtasiyecilerimizin 6 
Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavından dolayı açık olacak işletmeler 
kapsamına alındı, kırtasiyecilerimizde çalışan personeller de yine yasaktan muaf oldu. 

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ
BİR ARAYA GETİRDİK
TÜKİD & İTO iş birliği ile önemli bir toplantı
organize ettik

KIRTASİYECİLERİMİZ
SINAV GÜNÜ 
KISITLAMALARDAN MUAF
Perakendecilerimiz için yaptığımız girişimler
sonuç buldu

NİSAN  2021 MAYIS  2021
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Tüm Kırtasiyeciler Derneği olarak dün olduğu gibi bugün de sektörün belleği,
birleştirici aktörü olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyoruz. 

Pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen sektör mensuplarını buluşturabilmek adı-
na ilk defa geçtiğimiz yıl başlattığımız çevrim içi bayramlaşmayı’ bu yıl yeniden 
gerçekleştirdik, gönül köprülerini yeniden kurduk.

Üyelerimizle Çevrim içi
Platformda Bayramlaştık

Renklerin her tonunu içinde barındıran sektörümüzde kırtasiye kokusunun dün-
yanın en güzel kokusu olduğunu bilen, işini sahip olduğu bilgi ve titizlikle yürüten, 
yeteneğini tecrübesiyle harmanlayan, mesleğini bir annenin yavrusunu sahiplenme 
içgüdüsüyle sarıp sarmalayan ve görevini tüm benliğiyle icra eden kırtasiyeci
meslektaşlarımız pandeminin etkisinin azalmasıyla bu yıl okul sezonu için çok farklı 
bir heyecan yaşayacak.

TÜKİD olarak yeni bir projeye daha imza atıyoruz ve sezonda perakendeci kırtasiye-
cilerimizin mağazalarını bayraklarla donatıyoruz…

 ‘Kırtasiye Kırtasiyeciden Alınır, Eğitim Kırtasiyesiz Olmaz, Yüz Yüze Eğitim Yüzde Yüz 
Eğitim, Güvenilir Ürünler Kırtasiyecinizde” sloganlarının yer aldığı, 15 X 21.50 ölçüler-
inde, birbirine dikilmiş rengârenk bayraklarımızı perakendeci üyelerimize ücretsiz 
ulaştıracağız.

YÜZ YÜZE

YÜZDE 100

OLMAZ
ÜRÜNLER

Okula

Dönüyoruz..

YENİDEN DİJİTALDE
BAYRAMLAŞTIK

KIRTASİYE
MAĞAZALARIMIZI
BAYRAKLARLA 
DONATIYORUZ
Sezonu bayram gibi karşılıyoruz

MAYIS  2021 HAZİRAN 2021
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Basınla olan iletişimimize bu zorlu süreçte daha da önem verdik. Katıldığımız
televizyon ve radyo programlarında, demeç verdiğimiz tüm haber kaynaklarında; 
ğitime hizmet eden sektörümüzün tüm mensuplarının hijyen, sosyal mesafe iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda tedbirlerini en üst seviyede aldıkları konusunu ısrarla dile 
getirdik.

Kovid-19 hastalığının sektörümüze etkileri, ithalata getirilen ek vergiler, Uluslararası 
İstanbul Kırtasiye Fuarı’mız, sosyal sorumluluk projelerimiz ve sektörümüzü yakından 
ilgilendiren konularla ilgili demeç vermeye, kırtasiyecilerimizin sesi olmaya devam 
ettik. 

Basın çalışmalarının tamamı hiçbir PR desteği alınmadan, dernek profesyonelleri 
tarafından sürdürüldü.

İlkha haber Ntv

Ntv HaberHaber Türk

Basınla olan iletişimimizi, ilişkimizi önemli bir noktaya getirdiğimiz bir süreç  yönettik.
Onlarca TV kanalında, pek çok radyo programında röportajlarımızla yer aldık,
AA, DHA ve İHA gibi önemli haber ajanslarına demeçler verdik.
100’ ün üzerindekİ ulusal ve yerel gazetede haberlerimiz yayınlandı. 
Yüzlerce haber portalında mesajlarımıza yer verildi. 

BASINDA TÜKİD BASINDA TÜKİD
Basının önemli desteğini aldık

2019-2021 Faaliyet Dönemi 2019-2021 Faaliyet Dönemi Basında TÜKİD
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Milliy
et

Kamuoyunu bilinçlendirmek, sezon heyecanını korumak, geliştirmek ve sürdürmek 
adına bilgilendirme çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük.

Hürriyet

Sabah

Sözcü

Posta

Haber Türk

Derneğimiz yeni bir proje içim adımlarını attı. Sektörümüzün duayen isimleriyle
video röportajlar yaparak ve bu röportajları Youtube kanalımız aracılığıyla
sektörümüze ulaştırmayı hedefledik. 

Bu projeyle ilgili dernek merkezimizde küçük bir stüdyo kurduk.

BASINDA TÜKİD
Mesajlarımız basın yoluyla geniş kitlelere
ulaştı

YOUTUBE ÇEKİMLERİMİZ
İÇİN STÜDYOMUZ HAZIR
Dernek merkezimize stüdyomuzu kurduk

Basında TÜKİD 2019-2021 Faaliyet Dönemi 2019-2021 Faaliyet Dönemi Basında TÜKİD
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İrem ÖZKAL
Genel Sekreter

Ebülfez DEMİRDAŞ
Editör

Gamze KURNAZ
Yönetici Asistanı

Nurdan ŞİŞMAN
Sekreter

Metin ÖNCEL
Grafik Tasarım 

DERNEK BİNAMIZDAKİ 
YENİLİKLER

DERNEK
PROFESYONELLERİMİZ
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Denetim Raporları

DENETİM RAPORLARI
2019-2021 Faaliyet Dönemi 
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FİNANSAL TABLOLAR TÜM KIRTASİYECİLER DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2019 - 31.12.2020 VE 30.06.2021  DÖNEM BİLANÇOLARI  

2019-2021 Faaliyet Dönemi 
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TÜM KIRTASİYECİLER DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2019 - 
31.12.2019 - 31.12.2020 ve 30.06.2021 DÖNEMİ GELİR TABLOLARI 

TÜM KIRTASİYECİLER DERNEĞİ  İKTİSADİ İŞLETMESİÖZET RAPOR

2019-2021 Faaliyet Dönemi 2019-2021 Faaliyet Dönemi 
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31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021
1.825.510,32                    1.548.539,09   1.176.256,37 
1.825.060,32                    1.548.389,09   1.176.256,37 

-                                    -                   -                 
450,00                              150,00             -                 

-1.200,00 0,00 -4.858,00
-                                    -                   (4.858,00)       

(1.200,00)                          -                   -                 
-                                    -                   -                 

1.824.310,32                    1.548.539,09   1.171.398,37 
(355.507,93)                      (345.404,98)    (134.001,45)   
(355.507,93)                      (345.404,98)    (134.001,45)   

-                                    -                   -                 
-                                    -                   -                 
-                                    -                   -                 

1.468.802,39                    1.203.134,11   1.037.396,92 
(1.601.298,94)                   (765.736,25)    (426.325,84)   

-                                    -                   -                 
-                                    -                   -                 

(1.601.298,94)                   (765.736,25)    (426.325,84)   
(132.496,55)                      437.397,86      611.071,08    

216.491,35 194.820,95 59.972,10
-                                    -                   -                 
-                                    -                   -                 
-                                    -                   -                 

56.402,35                         27.385,59        27.556,58      
-                                    -                   -                 

969,89                              728,09             629,38           
-                                    -                   -                 

159.119,11                       166.707,27      31.786,14      
-1.498,92 -14.058,28 0,00

-                                    -                   -                 
-                                    -                   -                 
-                                    -                   -                 

(1.498,92)                          (1.058,28)         -                 
-                                    -                   -                 
-                                    (13.000,00)       -                 
0,00 0,00 0,00
-                                    -                   -                 
-                                    -                   -                 

82.495,88                         618.160,53      671.043,18    
2.708,25                           7.039,17          1.129,94        

-                                    -                   -                 
2.708,25                           7.039,17          1.129,94        

(1.619,81)                          (16.807,35)       (2.480,86)       
-                                    -                   -                 
-                                    -                   -                 

(1.619,81)                          (16.807,35)       (2.480,86)       
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 83.584,32                         608.392,35      669.692,26    

(14.877,23)                        (137.543,93)    -                 
K-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 68.707,09                         470.848,42      669.692,26    



TÜM KIRTASİYECİLER DERNEĞİ 31.12.2019 - 31.12.2020 VE 30.06.2021  DÖNEM BİLANÇOLARI TÜM KIRTASİYECİLER DERNEĞİ  31.12.2019 - 31.12.2020 - 31.12.2020 ve 
30.06.2021 DÖNEMİ GELİR TABLOLARI 
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TÜM KIRTASİYECİLER DERNEĞİ ÖZET RAPOR
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30/06/2021 TARİHLİ LİKİDİTE DURUMU



TÜM KIRTASİYECİLER DERNEĞİ  2021 - 2022 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇE
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