TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ
01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
Değerli Üyelerimiz,
2021 yılı Faaliyet Raporumuzu bilginize sunmadan önce hepinizi Yönetim Kurulumuz ve
şahsım adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
Fuarcılık sektöründe gelişmeyi engelleyici, haksız, taklitçi rekabeti önlemek, doğru çalışma
ilke ve kurallarını oluşturabilmek amacı ile 1997 yılında kurulan Derneğimiz 25. yılını yaşıyor.
bugün için 25 fuarcılık şirketini temsilen 71 üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin ülkemiz yurtiçi
fuarcılık faaliyetinin değer olarak üçte ikisine yakın bölümünü temsil ediyor olması
gücümüzün en önemli göstergesidir.
2021 senesini 2020 de başlayan, 2022 de de devam edeceği görülen, hiç birimizin herhangi bir
deneyimi olmayan bir salgın hastalık COVİD-19 ile tüm dünyada olduğu gibi mücadele ederek
geçirdik.
2021 yılında büyüklü, küçüklü 387 fuarın gerçekleştiği sektörümüzde, 2022 yılı için
yayınlanan fuar takvimine göre de 383 fuar planlaması duyuruldu. Bu rakam da 2019 yılının
bir hayli gerisinde gözüküyor.
Öncelikli amaç sağlığımızı ve çalışanlarımızı koruyabilmekti. Derneğimiz üye kuruluşlarının
bu yöndeki olumlu çabaları, amacımıza büyük ölçüde ulaşmamızı sağladı.
Gelirlerimizin büyük kısmının yok olduğu bu dönemde sayıları on binlerle ifade edilen
katılımcı firmalarımız ve milyonlarca kişi ve kurumdan oluşan fuar ziyaretçilerimiz ile
ilişkilerimizi sağlıklı tutmak onlar ile birlikte yeni bir gelecek kurgulamak önemli hedefimiz
idi. Bu konuda üyelerimizin ciddi başarılar elde etmesi hepimizi sevindiriyor.
Aynı dönemde gündeme gelen ve sadece ihracatçı birlikleri ile bazı ticaret odalarına Ticaret
Bakanlığı tarafından sağlanan parasal destekler ile gündemde tutulmaya çalışılan sanal fuar
kavramının bizim faaliyetlerimiz içinde anlamlı bir yerinin olmayacağı da birkaç başarısız
deneyimden sonra anlaşıldı. Ancak hibrit uygulamalar bu salgın döneminde uzak ülkeler için
benimsenir bir çaba oldu.
Sağlıklı çalışma şartlarının geriye dönüşü ile faaliyetlerimize hızla devam edebileceğimiz
inancını taşıyorum.
Bu dönemde uluslararası üst örgüt UFİ ile temaslarımızı yoğun sürdürdük. Dünya Fuar
endüstrisinin analizlerini yakından takip etmeye çalıştık. Kasım ayında Amsterdam’da yapılan
UFI Genel Kurul toplantısına katıldık. Fikir alışverişinde bulunduk.
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Aldığımız hijyen önlemleri, bölgemizde ticari buluşmaların en etken ülkesi olmamız ve bu
sıkıntılı dönemde dahi Türk Hava Yolları’ nın dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu
olabilme becerisi, rakip ülkelere göre daha erken bir periyotta işlerimizi
normalleştirebileceğimiz umudunu yükseltiyor.
Bu yılda TOBB Fuar Komitesinde, Fuarcılık Meclisinde ve SEDEFED Sektörel Dernekler
Federasyonu ile bağlı Konfederasyon TÜRKONFED’ de üst düzeyde temsil kabiliyetimizi
sürdürdük.
Geçmiş dönemde fuar endüstrisi için kamu temsilcilerine yapmış olduğumuz taleplerin
takipçisi olduk ve nihayet hizmet ihracatçıları içinde kendimize yer bulabildik. Çok uzun
soluklu bir mücadele sonunda Ticaret Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Fuarcılık, Gayrimenkul Hizmetleri ve Uluslararası Etkinlikler
Daire Başkanlığı 2021 yılı Temmuz ayı içinde kuruldu. Döviz kazandırıcı hizmet ticareti
boyutunda fuarcılık sektörü ile gayrimenkul hizmetleri sektörlerine odaklanarak faaliyetlerine
başladı.
Yaptığımız yapıcı girişimler sonrası Başkanlık, döviz kazandırıcı hizmet kavramı içinde
taleplerimiz olan aşağıda ifadeye çalıştığım destek ana başlıklarını büyük ölçüde kabul
ettirilebilir bir noktaya geldik. Bu taleplerimiz şöyle şekillendi;
 Yurt Dışı Reklam, Dijital Mecralarda Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 Ticari Alım Heyeti ve Yabancı Medya Davet Desteği
 Yurt Dışı Bürolar Kiralama, Kurulum ve İstihdam Desteği
 Yurt Dışı Acente Satış Komisyonu Desteği
 Önemli Profesyonel Ziyaretçilerin ve Akademisyenlerin Belirlenir bir
Limit Dahilinde Tarifeli Uçak Seferleri ile Türkiye’ye Gidiş/dönüş
Seyahatleri ve Otel Konaklama Desteği
 Uluslararası Marka Tescil Koruma Desteği
 Yurt Dışında Yapılabilir Fuarlar için Fuar Alanı Kiralama Desteği
 TURQUALITY Programından Yararlanabilme
 İhracat Kredilerinden Yararlanabilme
 Yurt Dışı Mesleki Fuar, Seminer, Konferans Katılım Desteği
 Fuarlara Katılan Yurt İçi Firma Çalışanları için Eğitim Desteği
 Ülke Fuarlarına Yurt Dışından Katılan Katılımcı Firmalara KDV
İadesi/Muafiyeti Desteği
 Türkiye’ de ki fuarların Ziyareti için THY’ den Sağlanabilir Özel
Destekler
 Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi
2022 yılında hayata geçirilmesi için kararlı çabalarımız sürdüreceğiz.
Bu zorlu dönemde KOSGEB’ in fuar teşviklerinde aldığı ve uygulamada ciddi sorunlar
çıkartan kararı ile ilgili girişimlerimiz askıda kaldı. Normalleşme dönemi ile birlikte ilk
hedeflerimizden biri bu teşviklerin katılımcı firmalar lehine yeniden yapılandırılması girişimi
olacak.
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Önemli bir gelişme de; Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine ilişkin Yönetmelikte var olan, fuar
endüstrisinde faaliyette bulunan şirketlerin başka bir iş ile iştigal edememe maddesi ısrarlı
taleplerimiz ve ilgili yasalar nedeni ile kaldırıldı. Artık fuar şirketleri ana sözleşmelerin de
fuarcılık faaliyetleri gerçekleştireceklerini iştigal konuları içinde açıkça ifade etmek koşulu ile
yasalar çerçevesinde diğer ticari faaliyetlerde de bulunabileceklerdir.
2021 yılı mali verileri ve bilançosu ile denetçilerimizin hazırlamış oldukları Denetim Raporu
ekte bilginize sunulmaktadır. Derneğimizin hiçbir kamu ve özel kuruma borcu yoktur. Uzun
yıllardır Derneğimize karşı sorumluluklarını yerine getiren ve desteklerini her zaman
hissettiğimiz üyelerimize Yönetim Kurulu olarak şükranlarımızı sunuyorum. Bugüne dek
dostluk, barış ve başarı içinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızın gelecek dönemlerde de devam
edeceği inancı ile hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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