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PROMASİAD’dan ‘Matbaa ve Promosyon Sektöründe Yeni Arayışlar ’ Açılımı   

 Gaziantep’te, Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği  (PROMOSİAD) tarafından 

‘Matbaa ve Promosyon Sektöründe Yeni Arayışlar’ "temalı İstişare Toplantısı düzenlendi. Program 

Gaziantep Shimal Hotel’de gerçekleşti 
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Anadolu Buluşmaları programlarının birincisi olarak düzenlenen programa PROMASİAD Genel Başkanı 

Ömer Karatemiz, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Veysel Şentürk, Lider Patronlar Birliği Başkanı Mustafa 

Karademir,  Gaziantep Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa, Gaziantep Ticaret Odası Meclis üyeleri 

Mehmet Özcan ve Necip Yılmaz, PROMASİAD üyeleri, Gaziantepli matbaa ve promosyon firma temsilcileri 

ve çok sayıda basın mensubu katılım sağladı. Programda ‘Matbaa ve Promosyon Sektöründe Yeni 

Yaklaşımlar’ , konusu ana tema olarak belirlendi.. Her iki sektörün yaşadığı sıkıntı ve problemler sektör 

temsilcisi firmalar tarafından değerlendirildi. Gaziantep basım sanayinin potansiyeli ve ihracat fırsatları ele 

alındı. 
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Promosyon Sektörü Basım Sanayine destek olacak 

Promosyon ve matbaa sektörünün Anadolu’ya ve Ortadoğu’ya açılan kapısı olması bakımından özellikle Gaziantep’te 

yapılan toplantıda konuşan PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, “Sektörümüzün İstanbul 

merkezli olan geleneksel yapısının Anadolu’ya yayılması ve dağılması bakımından bu buluşmaların oldukça önemli 

olduğuna inanıyorum” dedi. 

“Gaziantep, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sanayi ve ticaret alt yapısıyla Türkiye ekonomisinde 

oldukça önemli bir yer tutmakta olan bir şehrimizdir” diyen Ömer Karatemiz, “Suriye’de devam eden savaş; siyasi, 

ekonomik, diplomatik ve güvenlik alanlarında Gaziantep’i doğrudan etkilemiş ve Ortadoğu ile olan ticaret hacmi 

düşmüştür. Fakat bu olumsuz durumda dahi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en gelişmiş kenti olan Gaziantep birçok 

sektörde ülkemiz için bir üretim üssü olma özelliğini sürdürmektedir” değerlendirmesinde bulundu. 

Basım sanayi ve promosyon ürünleri alanında son bir-kaç yıldan bu yana ülkemizin, oldukça güçlü bir şekilde 

uluslararası rekabet gücü kazandığını belirten Başkan Karatemiz, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’a göre daha 

güçlü olan üretim avantajlarının bu şehirde değerlendirilmesi gerekiyor. Gaziantep’in başta ülkemiz büyük 

şehirlerinin olmak üzere tüm Ortadoğu’nun basım sanayi ve promosyon ürünler alanında üretim üssü olması şeklinde 

konuşlanmasını arzu ediyoruz. Bu alanda bizlerin, gerek pazar imkanları, gerekse know-how ve Ar-Ge olmak üzere 

tüm boyutları ile buradaki meslektaşlarımızla birlikte hareket etme arzusunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” 

Başkan Karatemiz, e-arşiv ve e-fatura uygulamaları ile matbaalarımızın iş imkânlarının daraldığı bir dönemde, 

promosyon sektöründe son bir-kaç yıldan bu yana önemli bir ölçüde kağıt ve kağıt türevi ürünlere talep artmaya 

başladığını söyledi.  Karatemiz, “Çin’den ithal edilen ürünlere getirilen ek vergiler ile üretim yatırımları daha da 

artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Artık matbaa mesleğinin bittiğinin söylendiği bu dönemde promosyon 

ürünlerde kağıt ve kağıt türevi olan ürünlere olan talep artmaya devam ediyor. Bu bağlamda promosyon sektörünün 

matbaa ve basım sanayine önümüzdeki dönemde daha güçlü destek olacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.
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Ortadoğu’ya hitap etmeliyiz 

Toplantıda konuşan Gaziantep Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa ise,  “Matbaa ve promosyon 
gerçekten birbirine eşdeğer sektörler. Gaziantep Ortadoğu’nun ticaretteki en önemli merkezi.  

Gaziantep’te Ortadoğu’ya hitap eden ihracatçılara çalışan firmalar istiyoruz. Fakat bir organize sanayi 
bölgesine çalışırken sorunlarımız oluyor. Müşteriye gittiğimiz an promosyonla alakalı katalog, ürün veya 
numuneler gitmiş oluyor. Bunları orada gördüğümüz zaman biz promosyon harici ürün satmaya çalışıyoruz. 
Biz istiyoruz ki organizedeki veya buradaki büyük firmalar tespit edilip oralarda diğer firmaların katalogları 
değil de şehrimizdeki kataloglar gitsin. Yapılacak işlerin şehrimizde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Yoksa 
burada kimse o ürünleri satma yolunda hamle yapmıyor.  

Gaziantep Matbaacılar Odası olarak bu derneğe destek veririz ama biz piyasamızın içerisinde başka yerleri 
görürsek  o zaman tepkimiz daha farklı olur. Yani bizleri çalıştırın. Şu yaptığımız işin devamını getirelim. 
Sizler bizi destekleyin. Biz de çıkalım promosyonlarımızı satalım” dedi. 
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Gaziantep Türkiye’nin 
Altıncı büyük şehridir 

Gaziantep Ticaret Odası Meclis 
Üyesi Mehmet Özcan ;  ‘Anadolu 
Buluşmaları kapsamında 
gerçekleşecek olan programların 
ilkinin şehrimizde düzenlenmiş 
olmasından dolayı teşekkür edi-
yoruz. Gaziantep Türkiye’nin 
altıncı büyük ekonomisi ve 
ihracatta da Türkiye’de altıncı 
şehrimizdir. Bizler yerelde birçok 
sorunumuzu çözüyoruz fakat 
ulusal alanda önümüze engeller 
çıkıyor. 

 
 

Meslek Okullarının Önemi  

İstanbul Ticaret Odası Meclis 

Üyesi Veysel Şentürk, İstanbul 

Ticaret Odası olarak 56 tane 

meslek okulumuza hamilik 

yapıyoruz. Yetişmiş eleman 

eksiğimiz var, çok büyük yatırım 

yaptığımız makinalarımızı teslim 

edeceğimiz personel bulamıyoruz. 

Bu okullarda sektörün istediği 

vasıfta öğrenci yetiştirmeye 

çalışıyoruz. Okullardaki 

öğretmenleri de bilinçlendirmeye 

gayret ediyoruz. Bu okulların 

eksikliklerini Ticaret Odası olarak 

oluşturduğumuz bütçe ile 

karşılamaya çalışıyoruz. 
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MATBAA ve PROMOSYON SEKTÖRÜNDE YENİ ARAYIŞLAR              

MUSTAFA KARADEMİR – Lider Patronlar Birliği Başkanı 

 

MATBAACILIK VE TARİHİ  

Matbaa ilk olarak uzak doğuda kullanılmaya başlanmıştır ve M.S 593 yılında Çin’de ilk matbaa makinesi icat 

edilmiştir. Pi Sheng adındaki bir Çinli’nin kilden elde ettiği porselen harfler yaparak bunları teker, teker dizerek baskı 

yapmayı denediği bilinmektedir. İlerleyen zamanlarda kalıp gibi kullanılan siyah volkanik sal taşlarına asit indirme ile 

harfler işlenmiş ve tipo tekniğine benzer bir yolla teksir edilerek çoğaltılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti matbaayı 

Islahat Hareketleri ile birlikte Avrupa’dan ilham alan İbrahim Müteferrika ile kullanmaya başlamış ve yeni matbaalar 

kurmuştur. İlk basılan eserler Kitab-i Lügat-i, Vankulu ve Arba’ah Turim olmuştur. Padişahlar ilk başlarda çok az kitap 

basımına izin vermişlerdir. II. Bayezid döneminde 19, Yavuz Sultan Selim dönemindeyse 33 kitap basılmış ve kitapların 

üzerine padişahların isimleri yazılmıştır. 1796 da Abdurrahman Efendi mühendishane matbaasını kurmuştur. 1800’lü 

yıllarda Üsküdar matbaası ve Takvimhane-i Amire matbaaları açılmıştır. Matbaa Süreçleri Günümüzde Baskı öncesi, 

Baskı, Baskı Sonrası diye adlandırılır. Ancak bana göre günümüz matbaacılığında ilave üç terim daha olmalı. Satış ve 

Pazarlama, Sevkiyat ve Tahsilat  

MATBAACILIKTA MEVCUT KONUMUMUZU GELİŞTİRMEK Kurumsallaşma süreci, İş takip sürecini kontrol altına 

almak, dijitalleşme, nesnelerin interneti, endüstri 4.0’a geçiş altyapısını kurmak, ERP, CRM, kaliteli üretim, kalifiye 

personel kullanımı ve yetiştirilmesi) Günümüzde en zor kurumsallaşan sektörlerden biri matbaa ve promosyon 

sektörüdür. Direkt işyeri sahibine bağlı olarak yönetildiğinde başarı elde edilir. Müdür veya CEO’lara emanet 

edildiğinde ise genellikle başarısız ve karsız bir sektör olarak karşımıza çıkar. Ancak iş akış süreçleri profesyonel 

anlamda yönetilebildiğinde karlılığın ve kalitenin arttığını söyleyebiliriz.  
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YENİ KAPILAR AÇMAK YENİ ATILIMLAR YAPMAK  

Yeni pazarlar, ihracata açılım, üretimin hızlandırılması ve kapasitenin az iş gücüyle doldurulmasının sağlanabilmesi. 

Öncelikle iç piyasadaki daralma aşikârdır. Yapılması gereken mutlaka dışarıya açılmak. Bunun için de bazı 

iyileştirmeler ve gereklilikler karşımıza çıkar. Bu yüzden sadece yurtdışına açılacak firmalarda değil kurumsal iç piyasa 

müşterilerine de hitap edebilmenin tek şartı yüksek kalite standartlarıdır. Bunu birkaç aşamada sıralayabiliriz. Yüksek 

teknoloji ürünü makina yazılım ve donanımlarıyla birlikte Renk Yönetim Sistemini uygulamak, iş akış ve müşteri 

yönetimini sağlamak ilk etapta olmazsa olmazlardandır. Avrupa ve Amerika gibi ülkeler komple kaliteye önem verir 

ve Sedex, Fsc, Ugra veya Fogra gibi ilave belgeler ister.  

GEÇMİŞTE VE GELECEKTE MATBAACILIK SERÜVENİ  

Matbaacılık saygın ve ciddi bir meslektir. Kesinlikle en prestijli işlerden biridir. Ancak son zamanlarda piyasa 

matbaacılığı, merdivenaltı üretim, çantacı matbaacılar bu prestiji sarsmakta ve zarar vermektedir. Geçmişte sadece 

entellektüellerin meslek olarak seçtiği matbaacılık şimdilede eline telefon ve çanta alan herkesin organize 

matbaacılık adı altında yaptığı seviyesi düşük satış teknikleri ve pazarlama yüzünden bütün saygınlığını yitirmek 

üzeredir. Ancak İmak Ofset ve Prestij Reklam gibi kurumsallaşma sürecini tamamlamış veya kalite kontrol sistemi 

uygulayarak hizmet kalitesini yükseltmiş firmalar saygınlığını korumaktadır.  

MATBAACILIKTA DEĞİŞİM  

En hızlı değişen mesleklerden biri matbaacılıktır. 20 yıl içerisinde çok değişimler yaşandı. Tek renk ve iki renkli 

makinalardan 4-5 renk, 8 ve 10 renkli makinalara geçildi. Film ortadan kalktı CTP dediğimiz direkt kalıba pozlama 

yapılmaya başlandı. Hatta direk baskıya geçiş sistemleri geliştirildi. Dijital matbaacılığın çok hızlı gelişmesi ve dijital 

makinalar daha profesyonelleşmesi, sanayi tipi dijital makinaların ortaya çıkması az adetli işlerde matbaacılığı 

baltalamıştır. Çünkü dijital matbaacılık aynı zamanda bireysel ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kişisel 

ürünler ve kişiselleştirme dijitale olan ilgiyi artırmaktadır.  

MATBAACININ YENİLİK ARAYIŞI  

İşte esas konumuz bu. Ne yapmalı? Kartacalı komutan Hanibalın dediği gibi,  YA BİR YOL BULURUZ, YA BİR YOL 

YAPARIZ… Yeni bir yol bulmalı… Matbaacılıkta dijitalleşme sebebiyle son derece talep azalmakta ancak arz her geçen 

gün artmaktadır. Bu ters orantı neticede pazar payını daraltmakta ve matbaacıları yeni pazar arayışına 

sürüklemektedir. Benim önerilerim ise matbaacılıkta; 1) Her geçen gün gelişen ve daha da lüks hale gelen ambalaj 

matbaacılığına geçmek. 2) Yine her geçen gün daha önemli hale gelen etiket veya butik promosyon matbaacılığı 

yapmak. Yapılan araştırmalarda 2019 yılında ambalaj sektörü %25 büyürken, matbaacılık talepleri %40 daralarak 

küçülmüştür. Bu da şunu göstermektedir. Gelecekte ambalaj sektörü ilerlerken klasik anlamda matbaacılık yerini 

dijital matbaacılığa bırakacaktır. Yüksek tiraj gerektiren işler için ise yine klasik matbaacılık teknikleri kullanılacak, 

ancak CTP, Kalıp vs gibi Baskı öncesi kısımlarda teknolojiye uygun değişimler yaşanacak ve bilgisayardan baskıya 

geçerek baskılar gerçekleşecektir. 

2020 Haziran ayında Almanya Duesseldorf’ta her 4 yılda bir düzenlenen Drupa Fuarında yenilikleri ve gelişmeleri 

görebiliriz. 
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PROMOSYON VE TARİHİ  

Promosyon ürünleri birçok farklı şirket için pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda 

pazarlama ve satış teknikleri konusunda promosyon endüstrisinde ve kullanılmasında bir patlama yaşandı. 

Promosyonun doğuşu İngiltere'de ve ABD'de 350 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Promosyon konusu Pazarlama 

endüstrisi geliştikçe ve ilerledikçe, bir dizi strateji ve kampanya ile, dinamik bir yapıya kavuşmuştur. Promosyon 

ürünleri nasıl başladı? Promosyon ürünlerinin kullanımı neredeyse markalaşma ile birlikte başlamıştır denebilir; 

günümüzde her markanın reklamını yapan bir dizi ürünler ağıyla çevriliyiz. Bu muhtemelen her zaman bir şekilde 

veya formda olsa da, promosyon ürünlerinin tek başına bir endüstri haline geldiği görülüyor. Bilerek kullanılan 

promosyon ürünlerinin ilk örneği ABD'de hatıra düğmeleri basılarak yapılmıştır. George Washington'u 1789'da yeni 

kurulan ABD'nin ilk Başkanı haline getirmek için üretilen bu ürünler genellikle promosyon ürünlerinin ilk kullanımı 

olarak bilinmektedir. Bugün de seçim kampanyalarında çok çeşitli promosyon ürünlerinin kullanıldığını biliyoruz. 

Ancak, 1880'lere kadar hiç kimse promosyon ürünlerinden bir iş oluşturulabileceğini fark etmemişti. Ohio'dan bir 

gazete bayisi bir ayakkabı mağazası sahibine bir öneride bulundu. Ayakkabı mağazasının reklamını yapmak için 

ayakkabı çantalarına marka ve mesajını yazarak ücretsiz dağıtmasını önerdi. Ve böylece ücretsiz olarak bir  

malzemenin dağıtılmasına başlanmış oldu. Daha sonra bunu gören diğer markalar aynı reklam yolunu takip ederek 

dünyaya yayılmasına vesile olmuş oldular. Daha sonra başka bir promosyon ürününe ihtiyaç duyuldu. O da takvimdi. 

1900’lü yıllarda neredeyse tüm bankalar ve şirketler takvim yaptırarak müşterilerine dağıtmaya başladılar ve bu da 

giderek yayıldı. Takvimler aynı zamanda markalaşmak ve reklam vermek için popüler bir ürün haline geldi ve bu süre 

zarfında ilk düzenli promosyon ürünlerinden biri oldu. Promosyon ürünleri nasıl büyüdü? Gelişen dünya, endüstri,  
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sanayi, ticaret ve teknoloji ile birlikte artan küçük malzemelerin kullanımı Promosyon taleplerine olan rağbeti 

artırmıştır. Kimi zaman bir inşaat firmasının katlanır metreye promosyon yaptırması, araç firmalarının anahtarlık ve 

şemsiye gibi promosyonlar yapması bunun en güzel örneklerindendir. Promosyona olan ihtiyaçların artması neticede 

bu ürünleri üreten firmaların da artmasına sebep olmuştur. Popülerliği nedeniyle, 12 promosyon üreten şirket 

temsilcileri, bugün hala var olan ve düzenli olarak fuar ve sergilere ev sahipliği yapan bir ticaret birliği olan 

Promosyon Ürünleri Birliği Uluslararası (PPAI) oluşturmak için 1904'te bir araya geldi. 1950'lere kadar İngiltere kendi 

iç piyasasında kurumsal pazarlama ve promosyon ürünleri kavramına yeni bir anlayış getirdi. 1970'lere gelindiğinde, 

promosyon ürünleri kullanımında gerçek bir patlama oldu. Kurumsal şirketler, kurumsal kimliklerini tanıtmanın ve 

markalarını kamuoyuna yaymanın faydalarını fark etmeye başladılar. Sektörün bu genişlemesi nedeniyle, 1965 yılında 

endüstriyi temsil etmek ve üreticilere ve distribütörlere hizmet vermek üzere İngiliz Promosyon Ürünleri Birliği 

(BPMA) kuruldu. 1980'lere gelindiğinde, promosyon ürünleri yaygın olarak kullanıldı ve şirketlerini gösteren ürün 

katalogları üretildi. Bu, pazarlamanın uygun bir dalı haline geldi ve şu anda dünya çapında stratejiler ve 

kampanyalarda sağlam bir hedef oluşturuldu. 

PROMOSYONUN AMACI  

Promosyon firmaların hedef kitlelerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini daha cazip hale getirerek pazarlamak 

amacıyla kullandığı bir tanıtım malzemesidir. Gündelik hayatta elimizin altında olan ve sürekli kullandığımız 

promosyon ürünleri her ne kadar dikkat çekmiyor gibi gözükse de en büyük Reklam aracı promosyon ürünleridir. 

Promosyonu beş ana başlıkta toplayabiliriz. 1) Genel Promosyon ürünleri (Kalem, Çakmak, anahtarlık, duvar saati vb) 

2) Matbaa kökenli promosyon ürünleri (Ajanda, Takvim, Defter, Bloknot vb) 3) Tekstil Promosyon ürünleri (Tişört, 

şapka, çanta vb) 4) Teknolojik promosyon ürünleri (USB, Powerbank, dijital ürünler vb) 5) Yeni promosyon anlayışı 

(Bankalar ilave maaş ikramiyeleri vb) Marka stratejileriyle birlikte kullanılan promosyon ürünleri, markaları 

tüketicilerin Üstün Markalaşma sağlamaları için reklam şirketlerinin de yardımıyla ciddi bir ivme yakalamıştır. 

Teknoloji ürünlerinden basit ofis masası öğelerine kadar neredeyse her şeyi markalama yeteneği ile promosyon 

ürünleri, markanızın reklamını yapmak, pazarlama kampanyalarınızı geliştirmek ve sonsuz fırsatlar yaratmak için çok 

modern bir yöntemdir. 

KLASİK PROMOSYON ANLAYIŞI  

Aslında her ne kadar değişim yaşansa da, teknoloji gelişse de ve daha farklı neler yapılabilir dense de Promosyonda 

öyle ürünler var ki onlar hiç değişmez. Ajanda, defter, kalem ve masa takvimi ve duvar saatleri, masa sümeni ve masa 

kalemlikleri gibi ürünler promosyonun değişmez ürünleridir. Kaç yıl geçerse geçsin onlara hep ihtiyaç duyulacaktır. 

Çünkü insanlar duvarlarında birer saat görmek ister, masalarında baskılı birer takvim, toplantılara girerken ellerinde 

ajanda veya defter ve yanında kalem görmek ister. Buna benzer ürünleri zaman eskitemez. Etkilemez ve her zaman 

devam edecektir. Ancak şöyle bir durum var. İhtiyaçlar bu yönde azalacağından dolayı bu tür ürünlerin de satış ve 

pazarlama teknikleri değişmeli ve gerçek ihtiyaç olduğu vurgusuyla reklam yaparak pazarlama gücü ve satış 

becerileriyle her alanda kullanıma sunulabilir.  
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PROMOSYONDA DEĞİŞİM  

Gelişen teknoloji, değişen ve globalleşen dünya ile de bugün Çin endüstrisi neredeyse Promosyon üzerine kuruldu. 

Bugün %80 kırtasiye ve promosyon ürünleri Çin tarafından üretilerek dünyaya pazarlanmaktadır.  Ayrıca yine 

promosyon konusunda üç boyutlu basıma geçilecektir. Üç boyutlu yazıcıların gelişmesi ve seri üretim yapabilir 

konuma gelmesi ile 3 boyutlu yazıcılarla muhtelif  promosyon ürünleri ve malzemeler üretilecektir.  

 

PROMOSYONDA YENİ ARAYIŞLAR  

Promosyon için değişim ve yeni arayışlar gelişen dünya ile birlikte zaten yerini almıştır. Bize düşen bu konjoktüre ayak 

uydurarak yönümüzü bu alana çevirmek ve doğru kullanmayı sağlamak. Kalem evet gerekli, ancak artık fonksiyonel 

ürünlerle para kazanılabilir. Her promosyon müşterisinin klasik bir sorusu vardır. Öyle farklı bir promosyon yaptırmak 

istiyorum ki kimsede olmasın. İşte buna kişisel promosyon ürünleri adını veriyoruz. Yani kişiye özel spesifik kutulu 

setler ve promosyonlar üretilmektedir. Kimi firmalar bu kutu içeriğini kendisi tesbit ederken kimisi hazır kutulu setler 

yaptırmakta. Ancak şu bir gerçek teknolojik dijital ürünler artık promosyonda aktif kullanılmakta. Bunun yanında 

termos, bardak vs gibi ürünler de yine yeni promosyon ürünleri arasında yerini almıştır. İşin doğrusu şu promosyon 

firmaları ihtiyaçları karşılamak üzere, ne kadar farklı ürünler yaparlarsa o kadar piyasa edinebilirler. Bu treni 

kaçırmadan her üreticinin mutlaka ciddi bir AR-GE merkezi kurması gerekiyor. Gelişmenin ve yeniliğin sonu yok. 

Kaliteli ürünler ve farkındalıklar mutlaka karşılığını bulmaktadır. 

Mustafa Karademir Bey’in sunumunun ardından gerçekleşen ikinci oturumda bölge 
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ÖKKEŞ BOYNUKISA – Gaziantep  

Matbaacılar Odası Başkanı  

Gaziantep şehrimizin ayrı bir konjektörü 

vardır. İşlerimizi bu şehirde birbirimizden 

yapmak isteriz. Gaziantep’ten dışarıya giden 

işlerin önünü önemli bir oranda kestik. Genç 

nesil burada öne çıkmaya başladı. Küçük 

matbaacılar farklı arayışlara yöneliyor. 

Promosyon, bez çanta, ambalaj vb. olabilir.  

Ortak üretim ile bizlerin önü açılabilir.Biz 

matbaacılar promosyon işlerini düşürmek 

zorunda kalıyoruz, yapmak istemiyoruz. 

Çünkü fiyat konusunda müşterilerimize 

mahcup oluyoruz. Fiyat odaklı kampanyalar 

yapılıyor ve bunlar bizleri promosyon işinden 

soğutuyor.Direk müşterilere ajanslara verilen 

iskontolar yapılıyor. Bu şekilde bizim ürün 

satma şansımız yok. 

 

 
 

 

ERHAN GAZİ – DİJİTAL PROMOSYON  

İstanbul’dan buradaki şirketlere katalog 

gönderildiği gibi, firmaya özel hazırlanan koli 

koli numuneler de gönderiliyor. Bizlerin bu 

şartlar altında iş yapma şansımız azalıyor. 
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GÜLSEREN VURAL – İLBAY MEDYA 

Bu işi meslek olarak yapan, oda kaydında yer alan firmalara iskontolar yapılmalı. Herkese aynı iskonto oranları 

uygulanmamalıdır. 

 

 

TARIK GÜNCÜ – PROMİST PROMOSYON 

Bu tip sıkıntılar sadece Gaziantep bölgesine has sıkıntılar değil. Birçok yerde benzer eleştiriler yapılıyor. Bu ve buna 

benzer sorunlarımıza daha fazla iletişim halinde kalarak çözüm bulabiliriz. 

ÖMER KARATEMİZ – PROMASİAD Genel Başkanı  

Bu sorunların kaynağının düşen kar oranları ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Üretici ve ithalatçıların eski kar 

oranlarını bulmaları mümkün olmuyor. Durum böyleyken ajans ve aracılık hizmeti yapan firmaların da karları aynı 

ölçüde düşüyor. Temel sorunun buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Sorunu doğru tespit etmemiz gerekiyor. 

YAHYA TAŞLILAR – AHİD AJANS DİJİTAL BASKI 

Programın başlığını ‘yeni arayışlar’ olarak belirlemişsiniz. Fakat eski arayışlar da konuşulmalı. Önceki dönemlerde 

uygulanan bayilik sisteminin tekrardan uygulanması gerekiyor. 
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MESUT SEMERCİOĞLU – REFORM REKLAM 

Bu toplantıların Anadolu’daki ilk ayağının Gaziantep’te yapılmasından ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Fakat ortak 

akıl mekanizması sözde kalıyor, çalıştıramıyoruz. Gaziantep ile ilgili bir çalışma yapılıyor ama maalesef bu toplantının 

ön çalışması yapılsa idi daha iyi olurdu. 

En büyük sorunumuz üretmiyoruz, bugün benimle birlikte halıcılık işine başlayan bir arkadaşım 38 ülkeye ihracat 

yapıyor. Bizlere ise reklamcı- matbaacı denilerek yaptığımız işe iyi gözle bakılmıyor. 

Üretmiyor, ithalata dayalı bir büyüme modeli benimsiyoruz. Şu salonda bulunanların toplam cirosu bir iplik 

fabrikasının aylık cirosu değil. 

Üretici ve ithalatçıyım diyen hangi firma Anadolu’daki bir firmaya Mart ayından sonra dönüp nasıl olduğunu, nasıl 

ayakta durduğunu sordu, soruyor?  Üretimi birlikte yapalım, örneğin Gaziantep’te kapak üretim tesisi kuralım, sizden 

kapak alalım, siz de üretin demediniz. 

30,35,40, 45 ve bugün gelinen noktada 50 iskonto oranlarını konuşuyoruz. Bu iskontolar hangimizin cebine giriyor. 

Birbirimizi kandırmayalım.35 TL maliyeti olan ürün müşterinin önüne 100 TL’ye gidiyor. Kim bu fiyatlardan bu ürünü 

alır ? Sektörün en büyük sorunu iskonto sorunudur. 

Promosyon sektörü tek bir çatı altında toplanmalı, birlik olunmalıdır. Herşeyden önce bu sektör gerekli itibara 

kavuşmalıdır. Çözüm konusunda ortak akıl ve tek çatı örgüt gereklidir. 
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ÇİĞDEM GÜNEŞ – PARS PROMOSYON  

Büyük bir firma bölgeye geldi, beni de ziyarete geldi. Kataloğuna baktım, inceledim. Kurumsal da satış yapacağım 

sizlere de iskonto yapacağım dedi. Sadece katalog göndermiyor firmalar, bizzat sahaya personel de gönderiyorlar. 

Üreticinin sahaya inip hem de bizlerle çalışmak istemesi etik değil.  

 

 

MEHMET ÖZCAN – ÖZCAN DAMLA MATBAA 

Gaziantep’de çok büyük yatırım yapan firmalar maalesef kurumsallaşmadıkları için patron kendisi bizlerle pazarlık 

yapmaya çalışıyor. Pazarlama konusuna eğilmemiz gerekiyor. Kendi çıtamızı ne kadar yükseltmeye çalışırsak işimiz o 

kadar kolaylaşacaktır. 

 

ÖKKEŞ BOYNUKISA – GAZİANTEP MATBAACILAR ODASI BAŞKANI  

İstişarelerden güzel neticeler çıkacaktır. Bu işin peşini bırakmayalım. Yerli üretim konusuna önem verelim. Yerli 

üretim olarak bizler sizleri burada destekleriz. Herkes elini taşın altına elini koysun. 
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ÖZCAN DEMİR – DAMLA MATBAASI  

Piyasaya sunulan ürünler, sezon başında stokta bitmesi bizleri sıkıntıya sokuyor. Daha güçlü stoklar ile çalışılmalıdır. 

 

VEYSEL ŞENTÜRK – ŞEN ETİKET  

Gaziantep Ticaret Odası matbaa ve promosyon sektörü ile ne zaman en son zirve yaptı?  Daha evvel hiç yapmadı 

değil mi ? Bizler İstanbul’da odada toplantı yaptığımızda çok az katılım oluyor.  Biz de başkaları yapsın, biz 

faydalanalım diye bir düşünce var. 

Sizlere bir öneride bulunuyorum, iki kez daha bir araya gelelim. İstanbul’da sizi misafir edelim, siz de bizi tekrar 

misafir edin. Fakat önce siz kendi aranızda bir anlaşın. Hep istekler var ama karşılıklı olarak anlaşmamız lazım. Bu 

toplantıları bütün yurda yayıp daha büyük bir sinerji oluşturalım 

Ticaret odaları yarı resmidir, ticaret odalarının yapamadığını sektörel dernekler yapar. Ben buraya gelirken bu kadar 

güzel insanlarla tanışacağımı, bu kadar verimli bir toplantı olacağını düşünmemiş- tim. Çok teşekkür ediyorum 

hepinize. 

 

MURAT ERDOĞAN – PROMASİAD 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

 

Rekabet gücü ve fiyat ile öne çıkmak 

istiyoruz. Kalite ve hizmet anlayışı ile öne 

çıkmak istemiyoruz. Ucuzdan bir şey 

olmaz. Bu anlayışa sahip olarak fiyat 

rekabetinden uzak durmamız gerekiyor. 
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MEHMET ÖZCAN – ÖZCAN DAMLA MATBAA 

Ticaret Odamızda komitemizde 450 üyemiz var, çok fazla alt sektör var. Ajanslar dahil 100 civarında matbaacımız var. 

Belirli aralıklarla toplantılar yapıyoruz. Zaman ve emek istiyor bu çalışmalar. 

YAŞAR KAYMAKÇIOĞLU – AYŞAR AJANDA  

Dışarıya açılmak isteyen dostlarımız hangi ülkeyi hedefliyorlarsa dernek olarak yardımcı olabiliriz. O ülkenin ticaret 

ataşesi ile sizleri bir araya getirebiliriz. 

İSMAİL CANPOLAT – VETROLIFE REKLAM  

Sıkıntılarımızdan bir tanesi de doğru iskontoyu doğru firmaya verilmesidir. Burada da bir seçicilik yapılması gerekiyor. 

ŞEVKET OVAYOLU - OVA PROMOSYON  

Matbaa ve promosyon kelimeleri bir arada nasıl oluyor, merak ederek bu programa geldim. Bizler Gaziantep’te pek 

bir arada çalışma imkanı bulamıyoruz. Matbaacılar, promosyon ürünlerinde kar amacı gütmüyorlar ve bizden aldığı 

fiyatla kar eklemeksizin müşterilere sunuyorlar. Bizler matbaa ürünlerinde kar koyduğumuzda pahalıcı gözüküyoruz. 

Matbaa ve promosyoncular olarak bir çalışalım fakat sahada kendimizi ayrı ifade edelim. 

MUSTAFA KARADEMİR – LİDER PATRONLAR BİRLİĞİ BAŞKANI 

Dijitalleşen ve dönüşen bir ortamda internet denen bir şey var. Müşteri ürünü koduyla birlikte internette araştırıyor 

ve fiyatlara ulaşabiliyor.  Fiyat ve iskonto konusu önemli ama böyle bir gerçeğin de farkına varmamız gerekiyor. 

Eskiden üretilen ürün talebe cevap veremiyordu ve herkes kazanıyor-du.  

Bazı matbaalar promosyon ürününe kar koymadan veriyorlar ve bu şekilde promosyon ürünlerinde bizler pahalı 

kalıyoruz. İşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor, eleştiri yapmak kolaydır. İstişarelerimizi sürdürelim ve farklı işbirlikleri 

geliştirelim. 

Güzel bir akademik çalışma yapılarak işlerimizin tanımlarını doğru ortaya koymalıyız. 

VEYSEL ŞENTÜRK – ŞEN ETİKET  

Sanayi Bakanlığı’nda matbaa ve promosyon sektörünün bir karşılığı, bir muhatabı yok. İstanbul Ticaret Odası olarak 

bu çalışmayı takip ediyoruz. Biz kendi gücümüzü bilmiyoruz, lobicilik yapamıyoruz. 

 

Plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. 
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BASIN YANSIMALARI 

 

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-41439971 

https://www.yenisafak.com/ekonomi/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-3524500 

https://www.ahaber.com.tr/ekonomi/2020/02/07/matbaacilardan-yerli-hamle 

https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/02/07/matbaacilardan-yerli-hamle 

https://www.milatgazetesi.com/ekonomi/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak/haber-230487 

https://www.platinonline.com/sektor/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-1059850 

https://www.haberler.com/promosyon-ve-matbaa-sektoru-temsilcileri-gaziantep-12890656-haberi/ 

http://www.ulasimgazetesi.com/mobil/haber/11333/promosyoncular-destek-olacak.html 

http://www.emlaktafark.com/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-156760.html 

https://www.aydinpost.com/ekonomi/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-h848748.html 

https://www.gazeteekspres.com/haber/istisare-toplantisi-gaziantepte-gerceklestirildi-83394 

https://www.turkgun.com/amp/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-haber-115382 

http://www.gaziantepgapgazetesi.com/haber-promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-13431.html 

http://www.artihaber27.com/haber/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-haberi-6511.html 

http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2940981-promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak 

https://www.ekonomiguncel.com/manset/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak/9883 

https://www.gaziantep27.net/promosyon-ve-matbaa-sektoru-bulustu-535094h.htm 

https://www.haber342.com/haber/promosyoncular-gaziantepe-cikarma-yapti-haberi-33411.html 

https://www.olaymedya.com/haber/21117/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak.html 

https://www.otomobilhaber.com.tr/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak/22887 

https://www.iyigunler.net/ekonomi/promosyon-sektoru-matbaa-sanayiine-destek-olacak-h336978.html 

http://www.guncelgazete.com/haber/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-haberi-19964.html 

https://www.sanliurfaolay.com/ekonomi/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak/39320 

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-41439971
https://www.yenisafak.com/ekonomi/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-3524500
https://www.ahaber.com.tr/ekonomi/2020/02/07/matbaacilardan-yerli-hamle
https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/02/07/matbaacilardan-yerli-hamle
https://www.milatgazetesi.com/ekonomi/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak/haber-230487
https://www.platinonline.com/sektor/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-1059850
https://www.haberler.com/promosyon-ve-matbaa-sektoru-temsilcileri-gaziantep-12890656-haberi/
http://www.ulasimgazetesi.com/mobil/haber/11333/promosyoncular-destek-olacak.html
http://www.emlaktafark.com/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-156760.html
https://www.aydinpost.com/ekonomi/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-h848748.html
https://www.gazeteekspres.com/haber/istisare-toplantisi-gaziantepte-gerceklestirildi-83394
https://www.turkgun.com/amp/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-haber-115382
http://www.gaziantepgapgazetesi.com/haber-promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-13431.html
http://www.artihaber27.com/haber/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-haberi-6511.html
http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2940981-promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak
https://www.ekonomiguncel.com/manset/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak/9883
https://www.gaziantep27.net/promosyon-ve-matbaa-sektoru-bulustu-535094h.htm
https://www.haber342.com/haber/promosyoncular-gaziantepe-cikarma-yapti-haberi-33411.html
https://www.olaymedya.com/haber/21117/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak.html
https://www.otomobilhaber.com.tr/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak/22887
https://www.iyigunler.net/ekonomi/promosyon-sektoru-matbaa-sanayiine-destek-olacak-h336978.html
http://www.guncelgazete.com/haber/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak-haberi-19964.html
https://www.sanliurfaolay.com/ekonomi/promosyon-sektoru-basim-sanayine-destek-olacak/39320
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BASIN YANSIMALARI 

 

http://mardinhaber.com.tr/haber/promosyon_sektoru_basim_sanayine_destek_olacak-22135.html 

https://www.gazianteppusula.com/haber/sektor-temsilcileri-gaziantepte-bulustu-haberi-77734.html 

http://referansgazetesi.com.tr/haber/sektor-temsilcileri-gaziantepte-bulustu-haberi-43107.html 

https://www.gaziantepsabah.com/ekonomideki-sikintili-gunler-daha-da-agirlasacak.html 

https://www.yurthaber.tv/promosyon-ve-matbaa-sektoru-bulustu-10266.html 

 

KATILIMCI LİSTESİ 

 

SIRA NO AD SOYAD FİRMA ÜNVANI 

1 ÖMER KARATEMİZ PROMASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

2 MURAT ERDOĞAN TAÇ PROMOSYON 

3 MUHAMMED KURT HİS PROMOSYON 

4 TARIK GÜNCÜ PROMİST PROMOSYON 

5 ORHAN NAVRİZ ÖZEN PROMOSYON 

6 SELMAN YILDIRIM MATSİS MATBAA 

7 ALİ ÖZBİLEN ARIN PROMOSYON 

8 YAŞAR KAYMAKÇIOĞLU AYŞAR AJANDA 

9 HAMZA  KAYMAKÇIOĞLU AYŞAR AJANDA 

10 MUSTAFA KARADEMİR İMAK OFSET 

11 ÖKKEŞ BOYNUKISA G.ANTEP MATBAACILAR ODASI BAŞKANI 

12 MURAT EREN PROMEDYA TANITIM 

13 ÖZCAN DEMİR ÖZCAN DAMLA MATBAA 

14 MEHMET ÖZCAN ÖZCAN DAMLA MATBAA 

15 ETHEM ÖZCAN MERT GRUP 

16 NECİP YILMAZ GNG OFSET 

17 İLHAMİ BOYNUKISA GAZİKENT OFSET 

18 SÜLEYMAN KAHRAMAN KAHRAMAN OFSET 

19 SELÇUK BÜYÜKTAŞ 27 MEDYA 

20 MUSTAFA YORGUNER CANER REKLAM 

21 YILMAZ SEZGİN SEZGİNER OFSET 

22 VEYSEL ŞENTRÜK ŞEN MATBAA 

23 EMİNE ŞENTÜRK ŞEN MATBAA 

24 ALİ YAĞCI OLUŞUM MATBAA 

25 YUSUF KEMAL KALALI KALE OFSET 

http://mardinhaber.com.tr/haber/promosyon_sektoru_basim_sanayine_destek_olacak-22135.html
https://www.gazianteppusula.com/haber/sektor-temsilcileri-gaziantepte-bulustu-haberi-77734.html
http://referansgazetesi.com.tr/haber/sektor-temsilcileri-gaziantepte-bulustu-haberi-43107.html
https://www.gaziantepsabah.com/ekonomideki-sikintili-gunler-daha-da-agirlasacak.html
https://www.yurthaber.tv/promosyon-ve-matbaa-sektoru-bulustu-10266.html
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KATILIMCI LİSTESİ 

 

SIRA NO AD SOYAD FİRMA ÜNVANI 

26 ÇİĞDEM  GÜNEŞ PARS REKLAM 

27 ABDULLAH ARSLAN ARSLAN ÇANTA 

28 MEHMET BEY TRYAKİOĞLU PİXEL REKLAM 

29 NEJAT SATICI PROVİZYON REKLAM 

30 MURAT ERTAŞ PROVİZYON REKLAM 

31 SELÇUK KALALI KALE OFSET 

32 ÖMER YILDIRIM YILDIRIM AJANS 

33 İLKER GÜVERCİN TEKOMER TEKNOLOJİ MERKEZ 

34 BEKİR BULUT PUSULA REKLAM 

35 İBRAHİM DURNAOĞLU ENS MATBAA PROMOSYON 

36 MEHMET TEMİZ KARİZMA MATBAA REKLAM 

37 İBRAHİM ZOR SÜPER KAĞIT VE MATBAA MALZ. 

38 H.YASİN YILMAZ SÜPER KAĞIT VE MATBAA MALZ. 

39 SERDAR ERGENÇ AKAN OFSET 

40 MURAT EZER  MERT GROUP LTD.ŞTİ 

41 ALİ YAĞCI AKSAY MATBAA 

42 ÖKKEŞ YOĞUN  ARSLAN ÇANTA 

43 FATİH YILMAZ  ARSLAN ÇANTA 

44 MUSTAFA ARSLAN ARSLAN ÇANTA 

45 MUSTAFA KEÇE RENK OFSET ETİKET 

46 CİHAT ÖZTÜRK TELGRAF GAZETESİ 

47 YAHYA TAŞLILAR  AHİD AJANS DİGİTAL BASKI 

48 GÖKHAN HAZIR ORVEGO PORMOSYON 

49 HARUN KAVAK ARIN PROMOSYON 

50 İLYAS BAYRAKTAR HATAY MEDYA 

51 GÜLSEREN VURAL İLBAY MEDYA 

52 MUSTAFA ŞİMŞEK PROTEP MEDYA 

53 HARUN BEY APAK MATBAA 

54 LEVENT YARICI EREN MATBAASI 

55 ÖKKEŞ KOLUMAN FERHAT ETİKET 

56 HÜSEYİN KARAKUŞ MESUT SERİGRAFİ 

57 RAMAZAN ALLI AKTİF OFSET MATBAACILIK 

58 İSMAİL CANPOLAT VETROLİFE REKLAM 

59 SEMİH YAKAK VETROLİFE REKLAM 
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KATILIMCI LİSTESİ 

 

SIRA NO AD SOYAD FİRMA ÜNVANI 

60 TEKİN ESMER REVİZYON REKLAM 

61 ÖMER GÜNEŞ REVİZYON REKLAM 

62 ŞEVKET OVAYOLU OVA PROMOSYON 

63 SERHAT OVAYOLU OVA PROMOSYON 

64 ALİ RIFAT UÇRAK EBAT OFSET MATBAACILIK 

65 H.İBRAHİM ASLANKUŞ TRİOART RAKLAM AJSN 

66 DOĞAN BİLDİM CANSU REKLAM 

68 ERHAN GAZİ DİGİTAL PROMSOYON 

69 MELEK HNM KOLUMAN 

70 ALİ BEY KOLUMAN 

71 BAKİ BOZKURT OĞUZ PROMOSYON 

72 M.ORKAN ÖZGÜZEL ORAJ OFSET 

73 ESRA AYDIN SABAH GAZETESİ 

74 MEHMET SAVAŞ RÜZGAR ARI OFSET MATBAACILIK 

75 HÜSEYİN DOST YEDİİKLİM REKLAM 

76 AYHAN YÜCEL KAHVECİ AYHAN 

77 DURAN KOLUMAN KOLUMAN PROMOSYON 

78 CAFER YILDIZ  TUGRA AJANS 

79 MEHMET BEY DİLEK MATBAA 

80 MEHMET GÖREN İMGE REKLAM 

81 BAHRİ UÇAR REFERANS GAZETESİ 

82 ABDULLAH ÇALIŞKAN DERİN FİKİRLER 

83 HALİL AÇAR HGM TANITIM VE ORGANİZASYON 

84 NUH ÇELİK PROTEP MEDYA 

85 AYDIN YILMAZ AYDIN KAĞIT 

86 ALİ RIZA ERDOĞAN KARE REKLAM MATBAA 

87 KEZİBAN ERDOĞAN  KARE REKLAM MATBAA 

88 HASAN BAĞCI HEDEF OFSET MATBAACILIK 

89 UĞUR GÜCELİOĞLU LAZER OFSET MATBAA 

90 OKAN TUZCUOĞLU PROMAT MEDYA 

91 ERAY SARMIŞ ES REKLAM 

92 BEKİR AKKURT İKRA REKLAM MATBAA 

93 MESUT SEMERCİOĞLU REFORM REKLAM 

94 SERCAN SEMERCİOĞLU REFORM REKLAM 

95 MAHMUT UZUN İLPEN KALEMCİLİK PROM 
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KATILIMCI LİSTESİ 

 

SIRA NO AD SOYAD FİRMA ÜNVANI 

96 ÖZLEM UZUN İLPEN KALEMCİLİK PROM 

97 NİHAL KARATEMİZ ÖZEN PROMOSYON 

98 AHMET FURKAN YÜREK YÜREK ÇAKMAK 

99 DİLARA YÜREK YÜREK ÇAKMAK 

100 MEDİNE EREN PROMEDYA TANITIM 

101 MURAT GÖRBULAK SKY FUARCILIK A.Ş. 

102 HÜSEYİN TEKE HASAT TEKSTİL 

103 AHMET ÇİLKAYA ASYA BAYRAK 

104 DİLEK EMRE PROMASİAD 
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