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From The 
Chairman

Başkandan

A

2 020 yılının sonlarına geldiğimiz bugünlerde, 
insanlık olarak sağlığımızın değerini anladığımız bir 
dönemden geçiyoruz. Yüzlerce yıllık insanlık tarihinde 
birçok salgın ve hastalık yaşanmış. Bazıları bölgesel 
kalmış, bazıları da COVID-19 gibi dünya genelinde 
ölümlere sebep olmuş. Umarım bir an önce aşı ve 
tedavi yöntemleri geliştirilir ve bu salgın sürecinden 
kurtulabiliriz. 
Salgın tehdidi ile geçirdiğimiz bu yılda 
uzaktan toplantılar vasıtasıyla müşterilerimiz 
ve tedarikçilerimizle temasta kalmaya 
çalıştık. Fuarlarımızı ne yazık ki bu süreçte 
gerçekleştiremedik. Promosyon ve matbaa sektörü 
olarak hem dünyada hem de ülkemizde süreci 
doğru analiz edip sonuçlar çıkarmalı ve gelecek 
planlamalarını bu doğrultuda yapmalıyız. 
Ülkemizde her geçen gün gelişen promosyon 
ve kurumsal hediye sektörü, üreteceği yeni 
fikirlerle hayatı kolaylaştırırken marka aidiyetini 
de güçlendirecektir. Ürün ve hizmetlerimizle uzun 
yıllardır insan sağlığını ve yeşil çevre hassasiyetlerini 
önceleyen sektörümüz, bu noktadaki çalışmalarına 
devam etmektedir. Salgınla ile birlikte global ölçekte 
yapılabilecek iletişimler, reklam ve pazarlama 
faaliyetleri sayesinde ürün tanıtımlarımızın şekli de 
değişecektir. Sektör olarak yeni teknolojilere uyum 
sağlayarak ürün ve hizmetlerimizi güncellemeliyiz. 
Yine finans sistemlerinde son dönemde geliştirilen 
açık bankacılık uygulamaları ve fintech ürünleri gibi 
konularda atacağımız yeni adımlarla da yerelde ve 
globalde ticaretimizi daha verimli hâle getirebiliriz. 
2021 yılı ile başlayacağımız yeni dönemimizde, 
PROMASİAD olarak siz değerli üyelerimiz ve 
sektörümüzün kıymetli şirketleri ile ticari 
faaliyetlerimizde ve fuarlarımızda sağlıcakla 
buluşmanın özlemi ile iyi bir yıl dilerim.

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZİ 
GÜNCELLEMELİYİZ

We Must Update Our 
Products and Services

Ömer Karatemiz
PROMASİAD Genel Başkanı 
PROMASIAD Chairman

Promosyon ve matbaa sektörü 
olarak süreci doğru analiz edip 
sonuçlar çıkarmalıyız

We must analyse the process 
correctly and take a lesson as the 
promotion and printing sector

s we reach the end of 2020, we understand the value of our 
health much more than ever. Humanity has seen lots of pan-
demics and diseases in its centuries-old history. Some were re-
gional, some caused deaths all around the world like COVID-19. 
We hope that vaccine and treatment methods are developed as 
soon as possible, and we leave this pandemic behind us. 

This year, we tried to keep in touch with our customers 
and suppliers through remote meetings due to the risk of in-
fection. We sadly could not hold the fairs that we did in previous 
years. As the promotion and printing sector, we must analyse 
this process both in the world and in our country accurately, 
draw conclusions, and make our future plans accordingly. 

The promotion and corporate gift sectors in our country 
are developing every day, and it will make life even more con-
venient with its new ideas and strengthen brand loyalty. Our 
industry, which has made human health and the protection of 
the ecology its priority for many years, never compromise this 
principle in its products and services. The pandemic will change 
the form of our product promotions, way of communication, 
advertising, and marketing activities on a global scale. We must 
update our products and services in accordance with new tech-
nologies as a sector. Again, we can make our business more 
efficient locally and globally with the new steps we will take in 
areas such as open banking applications and fintech products 
that have recently been developed in financial systems. 

As PROMASIAD, we wish you a good new year in 2021 
with a longing to meet with our valuable members and valuable 
companies in our sector in commercial activities and fairs.



6

Sektörel
Sectoral

Sektörel
Sectoral

Türkiye’nin Kâğıt Sektörü 
Amerika Pazarında 
% 101 Büyüdü
Paper Sector Of Turkey 
Has Grown By 101 Per 
Cent In The Us Market

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı-
ları Birliği, Türkiye’nin kâğıt ve kâğıt ürünleri sektö-
rünün büyüme rakamlarını açıkladı. Yapılan açıkla-
maya göre, Türkiye’nin kağıt ve kağıt ürünleri sektörü 
2020’nin ilk altı ayında 833,7 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Sektörde Haziran ayında 2019’un aynı 
ayına oranla yüzde 25’lik artış meydana geldi. Ayrıca 
Mart-Nisan-Mayıs döneminde yaşanan kayıp ihra-
cattaki artışla geri kazanıldı. Bu yılın ilk altı ayında 
ise Amerika pazarında yüzde 101, Çin pazarında ise 
yüzde 49 büyüme kaydedildi.
İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracat-
çıları Birliği Karton Ambalajdan sorumlu Başkan 
Yardımcısı Alican Duran, sektör olarak temel ihtiyaç 
maddeleri olan gıda, temizlik, ilaç ve diğer sağlık 
alanlarına yönelik üretimlerinin pandemi döneminde 
arttığına dikkati çekti.
Alican Duran,”2020’nin ikinci yarısında ise ihracat ar-
tışı daha önceki ayları telafi eden haziran gibi devam 
ederse seneyi 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşen 
2019 yılı rakamlarının üzerinde kapatacağımızı dü-
şünüyoruz.” dedi. 
Kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün alt kırılımı olan 
karton ambalaj tarafında büyük bir başarı yakalandı-
ğını aktaran Duran, şunları kaydetti: “Avrupa karton 
ambalaj pazarının yüzde 11’ini elimizde bulunduru-
yoruz ve pandemi döneminde gösterdiğimiz perfor-
mansla Avrupa üretim sıralamasında iki basamak 
yükselerek üçüncü olduk.” şeklinde konuştu.

Türkiye kâğıt ve kâğıt 
ürünleri sektörü pandemi 
sürecinde Amerika 
pazarında yüzde 101, 
Çin pazarında yüzde 49 
büyüme gösterdi.

Turkey’s paper and paper 
products sector has grown by 
101 per cent in the US market 
and 49 per cent in the Chinese 
market during the pandemic.

Istanbul Furniture, Paper and Forestry Products 
Exporters’ Association announced the growth 
numbers of the paper and paper products sec-
tor in Turkey. Turkey’s paper and paper prod-
ucts sector realized $833.7 million export in 
the first six months of 2020. There was a 25 
per cent increase in the sector in June com-
pared to the same month of 2019. The loss 
experienced in the March-April-May was also 
recovered with an increase in exports. In the 
first six months of this year, 101 per cent 
growth was recorded in the US market, and 49 
per cent in the Chinese market.
Alican Duran, the Vice Chairman responsible for 
Carton Packaging at Istanbul Furniture, Paper 
and Forestry Products Exporters’ Association 
stated that the production of food, cleaning, 
medicine, and other healthcare products in-
creased during the pandemic.
“If the increase in exports continues like June, 
compensating for the previous months, we be-
lieve that we will close the year above than 
2019 figures, which were $1.8 billion,” he said. 
Talking about the great success of carton pack-
aging, which is the breakdown of the paper and 
paper products sector, Duran also said, “We 
now hold 11 per cent of the European carton 
packaging market and during the pandemic, 
we climbed two places with our performance 
and became third in the European production 
ranking”.
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Matbaa Sektörü Pandemi Krizini Atlatacak

Psı 2021 Hazırlıkları Başladı

The Printing Sector Will Recover From The Pandemic Crisis

Psi 2o21 Preparations Have Started

The offset printing sector, which is an important 
branch of the printing sector, contains both small 
businesses and packaging printing houses. With 
this diversity, while small printing houses in the 
offset sector have experienced negative commer-
cial effects of Covid-19, the demand for dispos-
able products has been big.
Companies in the printing and packaging sec-
tors went into a panic in March, April, and 
May. Also, the advance of digital printing and 
the narrowing down of newspapers made the 
process even more difficult. However, some 
sector representatives managed the crisis in a 

mild manner. There were some problems regarding the delivery of 
products. Sustainable supply became very important for companies. 
They continue to work with the companies that are already in their 
network, and this has created a disadvantage for those trying to 
enter the sector. However, with the support of the government, I am 
sure there will be important improvements. 

The most important international associ-

ation of the promotion industry and bring-

ing together 8,000 promotional product 

producers and distributors all over the 

world, PSI postponed the promotional 

products fair to be held in Düsseldorf on 

January 12-14, 2021 within the scope 

of Covid-19 measures. PSI-International 

Promotional Products Fair will be held on 

May 18-20, 2021. 

“The month of May will be a better choice 

in providing the necessary driving force 

for a new start as soon as the crisis set-

tles and will provide industries with the 

best possible conditions for a successful 

event,” PSI Düsseldorf officials said in a 

statement. 

To take your place in PSI Düsseldorf 2021, 

you can apply from their website and re-

serve your place before the quota is full. 

Baskı sektörünün önemli kollarından biri olan ofset 
matbaalar arasında küçük işletmeler olduğu gibi am-
balaj baskıları yapan matbaalar da bulunmakta. Bu 
çeşitlilikten dolayı ofset sektöründe Covid-19 salgını 
etkisiyle küçük matbaalar ticari olarak olumsuz etki-
ler yaşarken, tek kullanımlık ürünlere yüksek bir talep 
oldu.
Baskı ve ambalaj sektöründeki firmalar Mart-Ni-
san-Mayıs aylarında panik havası yaşadı. Dijital yayıncı-
lığın gelişmesi, pandemi sürecinde de gazetelerin sayfa 
ve ebatlarda küçültmeye gitmesi süreci zorlaştırdı. 
Fakat süreç içerisinde sektör temsilcileri krizi ılımlı 
şekilde yönetti. Süreç içerisinde sevkiyat ile ilgili bir takım sorunlar yaşandı. Özel-
likle sürdürülebilir tedarik süreci firmalar için çok önemli hale geldi. Hâlihazırda 
kullandıkları firmalarla devam ediyorlar; bu da sektöre yeni girmeye çalışanlar için 
dezavantajlı bir durum oluşturdu. Fakat bu süreçte hükümetin destekleri devam 
ederse gözle görülür iyileşmeler görülecektir. 

Promosyon ürünleri üreticileri ve distribütör-
lerini bir araya getiren, tüm dünyadan 8 bin 
profesyonel üyesi bulunan, sektörün en önemli 
uluslararası derneği olan PSI, 12-14 Ocak 2021 
tarihlerinde Düsseldorf’ta gerçekleştirilecek 
olan promosyon ürünleri fuarını Covid-19 ön-
lemleri kapsamında erteledi. PSI-Uluslararası 
Promosyon Ürünler Fuarı 18-20 Mayıs 2021 
tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
PSI Düsseldorf yetkililerinden yapılan açıkla-
mada, “Mayıs ayı, kriz yatışır yatışmaz yeni bir 
başlangıç için ihtiyaç duyulan itici gücü sağ-
lamak, başarılı bir etkinlik için endüstrilere 
mümkün olan en iyi koşulları sağlayacaktır.” 
İfadesi yer aldı.
PSI Düsseldorf 2021’de yerinizi almak için web 
sitesinden başvuru yapabilir, kontenjan dolma-
dan yerinizi ayırtabilirsiniz. 
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Tek Kullanımlık Plastiklere 
Rekor Talep Artışı

Demand Increase For Disposable Plastics 
Broke Records

konusunda da uyardı. Petrol ve plastik endüstrisi 
ürünü olan tek kullanımlık plastik malzemelerin 
kanserojen madde içerebileceği tehlikesini hatır-
latan uzmanlar, güvenilir yerlerden ürün alınması 
gerektiğini ve mümkün olduğunca bu tarz ürünlerin 
az tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

In the fight against the coronavirus, we are 
using disposable products, which are prac-
tical in use and easily adapted to daily life, 
more and more. This increase in consump-
tion reflected positively on the demand for 
production. However, manufacturing com-
panies took advantage of this situation and 
increased the prices of disposable products. 
The prices going up three times did not make 
the consumers happy, of course, but did not 
lower down the demand either. 
The reason for the increasing demand for 
products is that some citizens want to eas-
ily meet their needs in the long term, while 
others want to make stocks. However, ex-
perts warn that this increase of single-use 
products will cause an increase in packaging 
wastes, signalling a great danger for the fu-
ture. 
Stating that along with domestic waste, 
decreasing the use of recyclable or non-re-
cyclable waste, and achieving hygiene in 
products used in households will decrease 
the need for such products and increase 
awareness in consumption. Also reminding 
the danger that disposable plastic mate-
rials, which are products of the petroleum 
and plastic industry, may contain carcino-
genic substances, experts say that products 
should be purchased from reliable places 
and should be consumed as little as possible.

Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken kullanım 
açısından pratik ve günlük yaşama kolayca adapte 
edilen tek kullanımlık plastik kullanımı da arttı. Tü-
ketimde yaşanan artış üretime olan talebe de olumlu 
olarak yansıdı. Fakat üretici firmalar bu durumdan 
istifade ederek kullan at ürünlerin fiyatlarına zam 
yaptı. Standardının üç katına çıkan fiyat artışı alı-
cıları memnun etmese de talep artışında bir düşüş 
gözlenmedi. 
Ürünlere talebin artması ile birlikte kimi vatandaşlar 
rahatça ihtiyaçlarını uzun vadeli karşılarken, kimileri 
ise stokçuluk peşinde. Fakat tek kullanımlık ürünle-
rin artması ile birlikte ambalaj atıklarında yükselişe 
sebep olacağı konusunda uyaran uzmanlar, bunun 
ilerleyen dönemlerde büyük tehlikeye yol açacağını 
vurguluyor. 
Evsel çöplerin yanı sıra geri dönüşüme uygun veya 
geri dönüştürülemeyen atıkların kullanımın azaltıl-
ması ve hanelerde kullanılan ürünlerde hijyenin sağ-
lanması ile bu ürünlere ihtiyacın az olacağının altını 
çizen uzmanlar, tüketimde doğru ve bilinçli olunması 

Sektörel
Sectoral

Kullan at ürünlerde 
yaşanan talep artışı, üretici 
firmaların üç katı zam 
yapmasına imkân tanıdı. 

Increasing demand for 
disposable products led 
manufacturers to increase 
prices three times. 
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Markalar 
Markalı Ürün Seçer
Brands Prefer Brands

With this slogan, Cey Promotion has always had 
an important place in the sector with top segment 
brands and products. It provides services as the 
main distributor of Deonet from the Netherlands, 
Schneider Pen from Germany, Pininfarina Pens 
from Italy, Sony, JBL, and Caselogic brands in the 
promotion. New products are added to its quality 
product range every three months. 
Remarkable products from TheCey in the last 
period of the year: Your office will be more hy-
gienic with the Deonet Spiral Printed Diffuser. 
Another product is Sony XB01 Bluetooth Speaker 
with excellent printing quality; your logo will be 
everywhere. For those who love to write, Schnei-
der Slider Edge is the only pen with which they 
can write both long and slick; this pen is addictive. 
Pininfarina Grafeex, the pioneer of Italian design, 
offers a unique gift for those who love to draw 
with graphite. Visit www.thecey.com for different 
and brand products.

Sony XB01 Bluetooth Hoparlör, mükemmel baskı kali-
tesi ile logonuz her yerde olacak. Yazı yazmayı sevenler 
için hem uzun hem kaygan yazabilecekleri tek kalem 
Schneider Slider Edge, bu kalem bağımlılık yaratır. 
İtalyan tasarımın öncüsü Pininfarina Grafeex modeli 
ile grafit ile çizim yapmaya sevenlere eşsiz bir hediye 
sunuyor. Farklı ve markalı ürünler için www.thecey.com 
web adresini ziyaret edin.

Cey Promosyon bu slogan ile her zaman üst segment 
marka ve ürünlerle sektörde önemli yer edinmiştir. 
Hollanda Deonet, Alman Schneider Kalem, İtalyan Pinin-
farina Kalemleri, Sony, JBL, Caselogic gibi markalarını 
promosyonda ana dağıtıcı olarak hizmet vermektedir. Her 
üç ayda bir kaliteli ürünlere yenileri eklenmektedir. 
Senenin son döneminde TheCey’den dikkat çeken ürün-
ler: Deonet Sarmal Baskılı Difüzör ile ofisiniz daha hijye-
nik olacak. Bir diğer ürün yanınızdan ayıramayacağınız 

Cey Promotion and Consultancy 
provides services as the only 
distributor of  Deonet-Schneider-
Pininfarina products to leading 
advertising agencies and promotion 
distributors in the country.

Cey Promosyon ve Danışmanlık yurtiçinde önde gelen reklam ajansı ve promosyon dağıtıcılarına 
Deonet-Schneider-Pininfarina ürünlerinin tek distribütörü olarak hizmet vermektedir.

Şirket 
Haberleri
Company 

News
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PROMASİAD, Anadolu Turunda
PROMASİAD In Anatolia Tour

General Manager of Hasat Sapka, providing 
services in the promotion sector since 2012, 
and Member of the Board of PROMASIAD (Pro-
motion and Printing Industry Businesspeople 
Association), Hüseyin Teke visited companies 
in the promotion and advertising sector in 
Konya and Ankara in the scope of “Anatolian 
Meetings”.  Listening to the problems of com-
panies in the promotion sector and present-
ing the PROMAG journal on the current affairs 
about PROMASIAD (Promotion and Printing 
Industry Businesspeople Association) and the 
promotion sector, Hüseyin Teke took positive 
feedbacks from companies in his visit.  During 
the company visits, we distributed PROMAG, 
and the companies had the opportunity to get 
to know the journal and review its content 
closely. 
Marketing hats, work-clothes, T-shirts, and 
general promotional textile products not only 
domestically, but also to Iraq, Azerbaijan, Rus-
sia, and the Balkan countries, Hüseyin Teke 
stated his satisfaction with visits and said, 
“We will make these visits more frequently to 
promote PROMASIAD and our journal. Although 
our visits are restricted during the pandemic 
process, we will visit other provinces as well.” 

ziyaretleri sırasında PROMAG dergisinin dağıtımının 
gerçekleştirildiği sırada firmalar, dergiyi tanıma ve 
içerikleri yakından inceleme imkânı buldu. 
Tamamen yerli üretim ile piyasaya sürdüğü; şapka, iş 
elbisesi, tişört ve genel tekstil promosyonu ürünlerini 
yalnızca yurt içinde değil; Irak, Azerbaycan, Rusya ve 
Balkan ülkelerinde de pazarlayan Hüseyin Teke, firma-
ların gerçekleştirilen ziyaretlerden memnun kaldığını 
belirterek, “PROMASİAD’ı ve dergimizi tanıtmak için 
bu tür ziyaretleri daha sık gerçekleştireceğiz. Pandemi 
sürecinde ziyaretlerimiz kısıtlansa da başka illeri de 
ziyaret edeceğiz.” dedi.

Promosyon sektöründe 2012 yılından beri hizmet 
veren Hasat Şapka Genel Müdürü ve PROMASİAD 
(Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği) 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Teke, “Anadolu Buluş-
maları” kapsamında Konya ve Ankara’da promosyon 
ve tanıtım sektöründe hizmet veren firmalara ziyaret 
gerçekleştirdi.  Promosyon sektöründeki firmaların 
sorunlarını dinlemek; PROMASİAD (Promosyon ve 
Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği)’ı ve promosyon 
sektörüne dair güncel gelişmelerin yer aldığı PROMAG 
dergisini tanıtmak için ziyaret gerçekleştiren Hüseyin 
Teke, firmalardan olumlu geri dönüşler aldı.  Firma 

Member of  the Board of 
PROMASIAD, Hüseyin Teke visited 
Konya and Ankara in the scope of 
«PROMASIAD Anatolian Meetings». 

PROMASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Teke, “PROMASİAD 
Anadolu Buluşmaları” kapsamında Konya ve Ankara’ya ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Şirket 
Haberleri
Company 

News



12 Türkiye’den Tüm Dünyaya 
Lecce Pen 
From Turkey To The Whole World: 
Lecce Pen

Founded in 1988, Ilpen Promotion has been 
one of the distinguished actors of the promo-
tional products sector for 32 years and is going 
strong about its position as the solution part-
ner of companies with its unique designs in the 
promotional and advertising products. 

Ilpen is producing most of the items in its ex-
tensive product range within a 4,000 square 
meter closed production area in Altın Sehir. 
The company continued its investments during 
the pandemic and took on a new project on 
its journey to be an important production base 
of Turkey. 

With the synergy that arose from its coopera-
tion with Happy Gifts Europe, one of Europe’s 
significant companies in its sector, Ilpen Pro-
motion raised its goals a little higher and rolled 
up the sleeves to produce Mava, the newest 
member of Lecce Pen. 

Mava is the newest model of Lecce Pen, de-
signed in Italy by the joint investment of Happy 
Gifts Europe and Ilpen and produced in Ilpen’s 
factory in Altınsehir to be exported to the whole 
world.

Promosyon ve Kalemcilik, Türkiye’nin önemli bir 
üretim üssü olma misyonuyla yeni bir projeye 
daha imza attı. 

İki yıl önce Türkiye’de Avrupa’nın önemli firmala-
rından Happy Gifts Europe ile başlattığı iş ortak-
lığından doğan sinerji ile hedef yükselterek ortak 
kalem üretimine başlayan İlpen Promosyon ve 
Kalemcilik, Lecce Pen’in en yeni modeli Mava’nın 
üretimi için kolları sıvadı. 

Mava; Happy Gifts Europe ile İlpen’in ortak yatı-
rımı ile İtalya’da tasarlanan ve üretiminin tama-
men İlpen’in Altınşehir’deki fabrikasında yapılıp, 
buradan tüm dünyaya satılacağı Lecce Pen’in en 
yeni modeli…

1988 yılında kurulan, sektördeki yerini en üst 
düzeye taşıyabilmenin gururu ile 32 yıldır tanı-
tım ürünleri sektörünün seçkin firmalarından biri 
olan İlpen Promosyon ve Kalemcilik, promosyon 
ve tanıtım ürünleri konusunda özgün tasarımlar 
gerçekleştirerek firmalara çözüm ortağı olmaya 
devam ediyor. 

Geniş ürün yelpazesine sahip olan İlpen, ürünle-
rinin çoğunu Altınşehir’de 4 bin metrekare kapalı 
üretim alanında üretiyor. Pandemi döneminde de 
yatırımlarına hız kesmeden devam eden İlpen 

Ilpen Promotion has continued 
its production and investments 
without slowing down while 
fighting the Covid-19 pandemic 
and made a new investment...

Covid-19 salgınıyla mücadele 
ederken üretime ve yatırıma hız 
kesmeden devam eden İlpen 
Promosyon ve Kalemcilik, yeni 
bir yatırıma imza attı…

Şirket 
Haberleri
Company 

News
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Sağlığınız, 
Özen Promosyon’a Emanet…
Your Health Is In Good Hands With 
Özen Promotion...

Established in 1998 and producing key-
rings, lapel pins, metal labels, textile prod-
ucts, medallions, brooches, etc. in the 
metal accessory field, Özen Promotion 
has been walking in line with its corporate 
goals for 22 years and with the same 
mission without disrupting the production 
line. Offering services with a young and 
dynamic team, Özen Promotion always 
prioritises customer satisfaction and quali-
ty in its production. 
With more than 22 years of experience, 
we produce and export printed pro-
motional products especially in Turkic 
Republics, the Middle East, Balkans, and 
European countries as well as Turkey, 
and we continue our investments and 
production without slowing down in this 
pandemic period. 
Monitoring the global market closely and 
always committed to catching up with 
the current trends, Özen Promotion has 
produced antimicrobial products that in-
dividuals can easily adapt to their daily life 
and use easily in social life while dealing 
with Covid-19. 
You can avoid contacting with door 
handles, elevator buttons, POS machines, 
and ATM’s with “COVID Hooks”, which 
are multi-purpose, hygienic and produced 
within the body of Özen Promotion for 
the first time in Turkey, and you can keep 
bacteria away from yourselves and your 
pockets with antimicrobial key and card-
holders in these days. 

Küresel pazarı yakından takip eden ve güncel trendleri 
yakalamayı prensip hâline getiren Özen Promosyon, 
küresel bir kriz hâline dönüşen Covid-19 salgınıyla 
mücadele ederken bireylerin gündelik yaşamına ko-
layca adapte edebileceği ve sosyal hayatta kolaylıkla 
kullanabileceği antimicrobial ürünlerin üretimini ger-
çekleştirdi. 
Virüs ve bakterilerle mücadelenin önem kazandığı şu 
günlerde kapı kolları, asansör düğmeleri, pos maki-
neleri ve ATM gibi noktalara Özen Promosyon’ un Tür-
kiye’de ilk defa kendi bünyesinde ürettiği çok amaçlı 
hijyenik “Covid Kancaları” ile teması sıfıra indirgeyebilir, 
antimicrobial anahtarlık ve kartvizitlikler ile de bakteri-
leri kendinizden ve cebinizden uzak tutabilirsiniz.

1998 yılında kurulan; anahtarlık, yaka rozeti, metal 
etiket, tekstil ürünleri, madalyon, broş vb. metal ak-
sesuar alanında üretim hizmeti veren Özen Promos-
yon kurumsal hedeflerine, üretim çizgisini bozmadan 
22 yıldır aynı misyon doğrultusunda ilerliyor. Genç ve 
dinamik kadrosuyla hizmet veren Özen Promosyon, 
üretim yaparken müşteri memnuniyetini ve kaliteyi 
ön planda tutuyor. 
Sektörde 22 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’nin yanı 
sıra başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Orta Doğu, 
Balkan ve Avrupa ülkelerinde baskılı promosyon ürün-
leri üretimi ve ihracatı gerçekleştiren Özen Promosyon, 
pandemi sürecinde de yatırımlarına ve üretimine hız 
kesmeden devam etti. 

Reduce your contact 
with bacteria with these 
antimicrobial promotional 
products, and make your 
daily life easier...

Antimicrobial promosyon ürünleriyle bakterilerle olan 
teması azaltırken, gündelik yaşamınızı kolaylaştırın…

Şirket 
Haberleri
Company 

News
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“Ekonomide Ve Hukukta Yeni 
Reform Dönemi Başlıyor”

T.R. President Recep Tayyip Erdoğan

"A New Reform Era Starts In Economy And Law"

T.R. President Recep Tayyip Erdogan attend-
ed the Tekirdag 7th Ordinary Congress of AK 
Party at Namık Kemal Stadium. Highlighting 
the important topics at the congress, Presi-
dent Erdogan said, “We need to level down 
the course of the coronavirus, which is now 
on the rise in our country and in the world. 
We are aware of the shortcomings of our 

lerin yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Salgının 
önüne geçemezsek daha sonra can acıtıcı ted-
birler uygulamak zorunda kalabilir. Milletimden 
sabır ve destek istiyorum.” dedi.
Koronavirüs salgınının küresel düzeyde yarattığı 
sarsıntıdan Türkiye’nin de etkilendiğine vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik açı-

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık 
Kemal Stadyumu’nda düzenlenen AK Parti Tekir-
dağ 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongrede 
önemli başlıkların altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yük-
selişe geçen koronavirüs salgının seyrini bir an 
önce aşağı çekmemiz gerekiyor. Aldığımız tedbir-

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, “BAKANLIKLARIMIZ VE KURUMLARIMIZ YANINDA 
İLGİLİ TÜM KESİMLERLE YAKIN DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ HÂLİNDE ÜLKEMİZDE EKONOMİDE VE 
HUKUKTA YENİ BİR REFORM DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ.” DEDİ. 

«WE ARE STARTING A NEW ECONOMIC AND 
LEGAL REFORM ERA IN OUR COUNTRY 

IN CLOSE DIALOGUE AND COOPERATION 
WITH ALL RELEVANT SECTORS AS WELL AS 
OUR MINISTRIES AND INSTITUTIONS,» SAID 

PRESIDENT RECEP TAYYIP ERDOGAN. 

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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measures. However, if we cannot prevent 
the pandemic, we may need to take more 
troublesome measures in the future. I ask for 
patience and support from our citizens.”
 Stating that Turkey was also affected by the 
global challenges of the virus, President Er-
dogan said they will launch a new approach 
to improve this process which has affected 
all the world economically. 
He added: “We are starting a new economic 
and legal reform era in our country in close 
dialogue and cooperation with all relevant 
sectors as well as our ministries and insti-
tutions. We are starting a new mobilisation 
plan focused on stability, growth, and em-
ployment, knowing that a country without a 
strong economy cannot maintain its gains in 
other areas as well. We aim to develop and 
improve our country in line with our goals 
in a period when the whole world is going 
through a historical transformation both po-
litically and economically. We will build our 
economic policies on three pillars: Price sta-
bility, financial stability, and macroeconomic 
stability. We will realize our goals with God’s 
permission. In this context, our priority is to 
reduce inflation rapidly to single digits and 
then to the levels in our medium-term pro-
gram. We will also remove the concerns of 
our citizens by increasing employment.”

MARKETS HAVE STARTED TO COME ALIVE
Stating that markets have started to fluctu-
ate positively with the announcement of the 
new era’s parameters, President Erdogan 
called investors to trust in Turkey and to be-
gin their investments immediately.
“We know that the principle of being a state 
of law is one of the most important ways to 
establish a climate for raising and increasing 
investments and providing economic growth, 
development, and stability. We are starting 
a new investment, production, and employ-
ment mobilisation in the economy. We will 
launch these extensive reforms after budget 
negotiations. We are also accelerating our le-
gal reforms. Our Assembly accepted 3 pack-
ages regarding the Judicial Reform Strategy 
Document. We will also convey other reforms 
in packages to the Assembly. And we will put 
the Human Rights Action Plan into its final 
form by expanding it to increase the trust 
climate in the economy,” he said.

endişelerini ortadan kaldırmak da temel öncelik-
lerimiz arasındadır.”

PİYASALAR HAREKETLENDİ
Yeni dönem parametrelerinin açıklanmasının 
akabinde piyasalarda olumlu yönde dalgalanma-
lar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yatırımcılara Türkiye’ye güvenmeleri ve süratle 
yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulundu.
Erdoğan, “Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren 
iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kal-
kınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli 
yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu 
biliyoruz. Ekonomide yeni yatırım, üretim, istih-
dam seferberliği başlatıyoruz. Bütçe görüşme-
lerinin ardından kapsamlı reformları hayata ge-
çireceğiz. Hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz. 
Yargı Reformu Stratejisi Belgesiyle ilgili 3 paket 
Meclisimizde kabul edildi. Diğer reformları da pa-
ketler halinde Meclis’e taşıyacağız. İnsan Hakları 
Eylem Planı’na ekonomide güven iklimini artıra-
cak şekilde genişleterek son halini vereceğiz.” 
diye konuştu.

dan dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen bu sürecin 
iyileştirilmesi için yeni bir yaklaşımı hayata ge-
çireceklerini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında 
ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği 
hâlinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni 
bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü 
olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımla-
rını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, 
büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatı-
yoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik 
bakımdan tarihî bir değişim sürecinden geçtiği 
şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusun-
da geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını 
tekrar çiziyorum. Ekonomi politikalarımızı, fiyat 
istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik 
istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa 
ederek inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Bu 
çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu 
süratle tek haneli rakamlara, ardından da orta 
vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. 
İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2021 yılını ülkemiz için 
kayıpları azaltmanın ötesinde bir kazanç haline getirmek 
istiyoruz.” dedi.

President Erdogan: 
«We want not only to 
compensate for the losses 
of  2020 but to make 2021 
a year of  gain.»

Güncel
Topical
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Avrupa Ülkelerinin Tek Tercihi  
Türkiye Olacak
Turkey Will Be The Only Choice In Europe

First appearing in Wuhan, China in 2019, the 
coronavirus outbreak spread around the world in 
waves, causing negative fluctuations in the pro-
motion and printing sector. It didn’t only affect 
economies or industries, it also caused a great 
number of deaths in many countries, including 
Turkey. These negative fluctuations in the econ-
omy and the fact that many industries brought 
all their activities to a halt created panic among 
people. No matter how calm we try to be in 
managing such crisis conditions, our most basic 
instinct, fear takes over all of us. Fear is one of 
our most basic emotions and human beings tend 
to fear what they do not know. For example, it 

2019 yılında Çin’in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan, 
akabinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
(Coronavirüs) virüsü, Her sektörde olduğu gibi 
promosyon ve matbaa sektöründe de olumsuz 
dalgalanmaların yaşanmasına sebep oldu. Sade-
ce sektör üzerinde durgunluk yaşanmasına değil, 
Türkiye dâhil pek çok ülkede can kayıplarının 
yaşanmasına neden oldu. Ekonomideki olumsuz 
dalgalanmalar, pek çok sektörün durma nok-
tasına gelmesi insanlar üzerinde bir panik hali 
yarattı. Kriz yönetirken her ne kadar soğukkanlı 
davranmaya çalışsak ta en temel duygumuz olan 
korku burada devreye girdi. İnsanın en temel 
duygularından biri korkudur ve insanoğlu ileriyi 

2021 YILINDA TÜRKİYE, PANDEMİ KRİZİNİN ÜSTESİNDEN 
GELECEK VE ALTIN ÇAĞI YAŞAYACAK.

Görüş
Opinion

Orhan Navriz 
Özen Promosyon CEO’su
CEO at Özen Promotion

Turkey will get over this pandemic 
crisis in 2021 and enter its 
golden era.
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is very difficult to make sound decisions when we 
don’t know when the global crisis of the Covid-19 
pandemic will end, how long its impacts will last, 
or even whether we’re going to survive or not, for 
that matter.
Working people arrange their expenses according 
to their income levels. However, the fear of being 
unemployed, the risk of not receiving our salaries 
wear us out mentally and lead to fear... This kind of 
fear that especially arises in crises switches on our 
defence mechanisms and leads us to restrict and 
cut down on our expenses. 
And there is another thing I would like to mention 
here; not only people but the business world itself 
also has to cut down on their expenses. Howev-
er, businesses do one thing wrong in these crisis 
periods. They decide to cut down on the budgets 
they normally allocate for corporate promotion and 
advertising in situations such as outbreaks, natural 
disasters, economic crises, etc. Sector represen-
tatives who take this decision damage their cor-
porate identity without even realizing it since this 
move further leads to losses for the recognition of 
their brands in the narrowing global market. 
What those companies need to remember that 
however big their target market can be, no product 
will sell itself! That is why companies should never 
regard advertising as an end, rather as a tool to 
increase their sales rates and introduce their brand 

hiçbir ürün kendi kendini pazarlayamaz! Bu ne-
denle şirketler, reklamı hiçbir zaman bir amaç 
olarak değil, kurumun satış oranlarını arttır-
mada ve marka tanıtımını daha geniş kitleye 
yaymada bir araç olarak görmeliler. Unutulma-
malıdır ki krizlerle başa çıkmanın en doğru yol-
larından biri inovatif ve bütçeye uygun reklam 
enstrümanlarını tüketiciye sunmak ve yaptığınız 
işin önemi olmaksızın marka tanıtımını artırarak 
küresel pazarda yer alan oyuncu firmaların bir 
adım önünde söz sahibi olmak.

göremediğinden dolayı içgüdüsel olarak korkar. 
Örneğin; Covid-19 salgının küresel çapta yarattı-
ğı krizin ne zaman biteceğini, etkilerinin ne kadar 
süreceğini hatta hayatta kalıp kalamayacağımızı 
dahi ön göremediğimiz bu süreçte sağlıklı karar 
almak çok güç.
Çalışan bireyler, harcama kalemlerini gelir dü-
zeylerine göre ayarlar ve bu istikrarda harcama 
yaparlar. Fakat bu süreçte yaşanan işsizlik kaygı-
sı, maaş alabilecek miyim düşüncesi hem mental 
olarak yoran hem de korku hali yaran bir durum-
dan başka bir şey değil… Az öncede bahsetti-
ğim ve bu tür kriz anlarında ortaya çıkan korku 
duygusu savunma mekanizmasını devreye soktu 
ve bizi maddi anlamda harcama kalemlerimizde 
kısıtlamaya götürdü. 
Tabii, değinmek istediğim bir nokta var; harcama 
kalemlerindeki kısıtlama sadece bireysel değil, iş 
dünyasında da karşımıza çıkıyor. Bu kriz sürecin-
de, yanlış bir uygulama olduğuna kanaat getirdi-
ğim ve sonuna kadar savunduğum bir husus var; 
salgın, doğal afet, ekonomik kriz vs. gibi durum-
larda pek çok firma reklam bütçesinde kısıtlama 
hatta bir süre kurumsal tanıtım ve reklama bütçe 
ayırmama kararı aldı. Aldıkları bu kararın doğru 
olduğuna inanan sektör temsilcileri aslında bil-
meden firmalarının kurumsal kimliklerine zarar 
veriyor, çünkü yaptıkları bu hamle işe daralan 
küresel pazarda markalarının var olan bilinirlik-
lerinin kaybolmasına neden oldu. 
Firmaların dikkate alması gereken husus; firma-
nın hedef kitlesi ne kadar yüksek olursa olsun, 

Görüş
Opinion

Kriz dönemlerinde firmaların reklam bütçelerinde 
kısıtlama kararı alması, firmaların küresel pazardaki 
bilinirliğinin kaybolmasına sebep oluyor. 

The decision of  companies 
to restrict their advertising 
budgets during crisis periods 
causes companies to lose their 
awareness in the global market. 
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Türkiye’de yer alan her firma kendi kurumsal kim-
liklerine, taşıdıkları misyona göre reklam çalışması 
gerçekleştiriyor. Promosyon sektörü ise geniş ürün 
yelpazesi, tasarlanan ürünlerde kullanılan malzeme-
lerin doğru kombinasyonu, ürünlerin hem pratik hem 
günlük kullanıma uygun olması ve şık endüstriyel ta-
sarımlarla, farklı form ve estetikte üretildiği için fir-
maların marka tanıtımı için doğru bir seçenek oluyor. 
Nitekim bu zorlu pandemi sürecinde de pek çok 
firma tekstil promosyonunda bir adım daha kendini 
geliştirerek maske üretimine; diğer üretim grubunda 
yer alan firmalar da koruyucu sağlık ekipmanı üreti-
mine geçti. Firmalar, ülkemizin medikal anlamdaki 
bu ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ekonomik 
anlamda rahatlama sağladı. Hatta tüm Dünyanın 
maske sıkıntısı çektiği, başka ülkelerin birbirlerinin 
maskelerini gasp ettiği zorlu süreçte, gerek komşu 
ülkelere gerek Avrupa’nın süper gücü olarak nitelen-
dirilen ülkelere maske gönderiminde bulunan Türki-
ye, cömert bir davranış sergiledi. Bizler de bu üretime 
dâhil olduğumuz için çok sevindik. 
Sonuç olarak Türkiye, pandemi krizini başka ülkelere 
muhtaç olmadan aksine cömert davranışlar sergile-
yerek atlatıyor. Her ne kadar salgın yayılımında hız-
lanma ve vaka sayılarında ciddi oranda artış görülse 
de yeni ve istikrarlı tedbirler ile 2021 yılında ülke-
mizin bu krizin üstesinden geleceğine ve altın çağı 
yaşayacağına inanıyorum. T.C. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomik reform müjdesi de 
bu anlamda atılan önemli adımlardan biri oldu. Avru-
pa ülkeleri, tek tedarikçi olarak gördüğü ve alternatifi 
aramaya dahi gerek duymadıkları Çin’de pandeminin 
başlamasıyla birlikte yaptıkları hatanın ne derece bü-
yük olduğun farkına vardılar. Bu sebepten ötürü ge-
rek lojistik gerek dövizin Türk Lirası (TL) karşısındaki 
yükselişi gerekse de uygun fiyat avantajı nedeniyle 
Avrupalı ülkelerin tek tercihi Türkiye olacaktır. 
Biz üreticilerin bu hususta yapması gereken ise ka-
liteden taviz vermeden ticaretin sürdürülebilirliğini 
sağlamak…

Krizlerle başa çıkmanın 
en doğru yollarından 
biri inovatif ve 
bütçeye uygun reklam 
enstrümanlarını 
tüketiciye sunmak.

to more and more people. They must remember that 
one of the most effective ways of coping with crises is 
to present innovative and budget-friendly advertising 
instruments to consumers and to have a say in the 
global market by increasing their brand promotion, 
regardless of the work they do.
Each company in Turkey has advertising campaigns 
according to their missions and corporate identities. 
The promotion sector, on the other hand, is the right 
choice for the brand promotion of companies with its 
wide product range, the right combination of materi-
als used in the designed products, practical and daily 
use of the products, and their aesthetic industrial de-
signs and forms. 
Indeed, many companies in the textile promotion 
went one step further and started producing masks 
in these challenging days; companies in other pro-
duction groups started producing protective health-
care kits. This way, they were both able to supply 
for the medical needs of our company and to provide 
economic relief. Even with the mask shortage in the 
whole world when companies tried to seize each oth-
er’s mask supplies, Turkey showed its generosity by 
sending masks both to its neighbouring countries and 
some European superpowers. And we were glad to 
take part in this production. 
To sum it up, Turkey goes through this process with-
out needing any aid and showing generous behaviour 
instead. Even with an increase in the spread of the 
virus and a significant increase in the number of cas-
es, I believe that our country will overcome this crisis 
and experience a golden age in 2021 with new and 
steady measures. The new economic reform news of 
our President Recep Tayyip Erdogan was an important 
step in this regard. European countries realized how 
big of a mistake they made with China, which they 
saw as the only supplier and did not even need to 
look for an alternative. Turkey will become the new 
only choice of European countries both for its logistics 
advantages and the rise of foreign exchange against 
the Turkish Lira (TRY). 
What we producers should do in this regard is to en-
sure the sustainability of the trade without sacrificing 
quality.

One of  the most effective 
ways of  coping with crises 
is to present innovative 
and budget-friendly 
advertising instruments to 
consumers.

Görüş
Opinion
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WE WILL CHANGE OUR WAY OF DOING 
BUSINESS IN 2021 JUST AS FAST AS 
THE VIRUS MUTATES. WE WILL HOLD A 
STRONG POSITION IN THE NEW WORLD.

Our Version Of 2021: Anti-Covid 2021 In 
Production And Export

VİRÜS NASIL MUTASYONA UĞRUYORSA, 2021’DE BİZ 
DE İŞ YAPIŞ ŞEKLİMİZİ AYNI HIZLA DEĞİŞTİRECEĞİZ. 
YENİ DÜNYADA GÜÇLÜ POZİSYON ALACAĞIZ.

2021 Kurgumuz:  
Üretim ve İhracatta 
Anti-Kovid 2021

Makale
Article

Şekib Avdagiç 
İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
Chairman of the Istanbul Chamber of Commerce
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T 
hese days, the statements about an 
effective vaccine against Covid-19 and 
how it will be applied extensively in 
2021 is everywhere. The vaccine will 

turn into an economic indicator in the upcom-
ing days. When we leave the fear of Covid-19 
with enough vaccination, orders to Turkey will 
increase.
However, we will not magically return to our 
previous lives with the vaccine. The new year 
will be a turning point where the virus will 
come right under our noses, but we’ll face it 
with new and effective measures.
Instead of “wishing” to get rid of the virus in 
2021, we should take concrete steps and wait 
until it is taken under control. In the business 
world, we consider the plan A and plan B.

We Will Keep a Strong Position in the New 
World
2021 will include both the coronavirus and the 
people vaccinated against it. So, as the busi-
ness world, we have not placed our hopes only 
on the development of the vaccine in 2021. We 
will change our way of doing business in 2021 
just as fast as the virus mutates. We will hold a 
strong position in the new world.
Keep your masks on your faces to avoid mask-
ing our production. Otherwise, Covid-19 will 
remain in our lives as Covid-21. The virus ob-
viously changed everyone’s lives, and it will 
continue to do so. The vaccine will only be the 
beginning of the end of the pandemic.
We will see how much we really want to drive 
the virus away from our lives with the mea-
sures we have taken these days. One thing that 
everyone needs to remember: What will re-
move this virus from our lives is the measures 
that everybody must take.

We See Great Potential in the E-Commerce 
Area That Crosses Borders
The pandemic has really taught us one thing. 
From production to marketing, those who 

Keep your masks on your faces 
to avoid masking our production. 
Otherwise, Covid-19 will remain in 
our lives as Covid-21.

K ovid-19’a karşı etkili bir aşının 2021’de 
dünyada yaygın şekilde kullanılacağına 
dair açıklamalar arka arkaya geliyor. 
Önümüzdeki günlerde aşı bir tür ekono-

mik gösterge muamelesi görecek. Yeterli ölçüde 
aşılama ile Covid endişesinin geride kalmasıyla 
Türkiye’ye siparişler de artacaktır.
Ne var ki aşı ile birden normal hayata dönmemiz 
de hiç kolay olmayacak. Hem virüsün en yakı-
nımıza kadar sokulduğunu hem de buna karşı 
alacağımız yeni tedbirleri konuşacağımız dönüm 
noktası bir yıl bizi bekliyor.
2021’de virüsün yok olmasını temenni etmekten 
çok, kontrol altında olmasını beklemek daha 
doğru bir bakış olabilir. İş dünyası olarak A ve B 
planlarını birlikte göz önünde tutuyoruz.

Yeni yılda yüzümüzü maskeleyelim ki üretimimiz 
maskelenmesin. Çünkü Kovid-19, Kovid-21 olarak kendini 
hissettirmeye devam edecek.

Makale
Article
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Yeni Dünyada Güçlü Pozisyon Alacağız
2021 yılı koronavirüsün ve aşılı insanların birlikte 
yaşayacağı bir yıl olacak. İş dünyası olarak 2021’de 
umutlarımızı tek başına aşıya bağlamadık. Virüs 
nasıl mutasyona uğruyorsa, 2021’de biz de iş yapış 
şeklimizi aynı hızla değiştireceğiz. Yeni dünyada 
güçlü pozisyon alacağız.
Yeni yılda yüzümüzü maskeleyelim ki üretimimiz 
maskelenmesin. Çünkü Kovid-19, Kovid-21 olarak 
kendini hissettirmeye devam edecek. Virüs haya-
tımızı zaten değiştirdi, ama daha da değiştireceği 
muhakkak. Kovid-19 aşısı pandeminin sonunun 
sadece başlangıcı olacak.
Bugün alacağımız tedbirler, virüsü 2021’de hayatı-
mızdan ne kadar erken uzaklaştırmak istediğimizi 
de gösterecek. Virüsün asıl sonunu hepimizin 
alacağımız tedbirlerin getireceği gerçeğini sözde 
bırakmamak gerek.
Sınır Aşan Elektronik Ticaret Alanında Büyük 
Potansiyel Görüyoruz
Pandemi süreci, bize bir şeyi gösterdi. Üretimden 
pazarlamaya değin, geniş ölçekte dijital çağa en 
hızlı şekilde uyum sağlayan, açık ara öne geçecek-
tir. Geliştireceğimiz ‘yeni teknolojik ürün ve hiz-
metlerin’ önemli gelişmelerin başlatıcısı olacağına 
inanıyoruz.
Türkiye için doğru bir strateji ile pandemi dönemi 
sıçrama dönemine dönüşebilir. Üretim kompozis-
yonunda Türkiye öne çıkarken 2021 ülkemiz için 
güçlü ihracat yılı olacaktır, olmalıdır.
Bu yüzden reel sektör ve hükümet olarak odaklan-

quickly adapt to the digital age will be ahead of 
all the rest. We believe that the “new technolog-
ical products and services” that we will develop 
will trigger important achievements.
Turkey will turn the pandemic into a significant 
leap with the right strategies. Turkey will stand 
out in the production composition and turn 2021 
into a year of export, and it has to.
As the real sector and the government, what 
we need to focus on is domestic production and 
export. We especially see great potential in the 
e-commerce area, which crosses borders. We 
see the possible income it can bring into the 
country. 

2021 To-Do List
We can evaluate the issues that the business 
world will follow closely in 2021 as follows.
As the Istanbul Chamber of Commerce, we will 
continue to play an active role in preparing the 
economic policies and implementing them in 
compliance with the real sector.
We will try to do everything we can to be among 
the first countries that recover from Covid-19. 
In this regard, we will coordinate our members 
while representing 1/3 of business in Turkey.
Another issue is that we, as the business world, 

2021 yılı faaliyetlerimizi 
‘Üretim ve ihracatta anti-
Kovid 2021’ teması üzerine 
kuruyoruz.

We will build our activities in 2021 
with the «Anti-Covid 2021 in 
production and export» theme.

Alacağımız tedbirler, virüsü 2021’de hayatımızdan 
ne kadar erken uzaklaştırmak istediğimizi de 
gösterecek. Virüsün asıl sonunu hepimizin 
alacağımız tedbirlerin getireceği gerçeğini sözde 
bırakmamak gerek

We will see how much we really want to 
drive the virus away from our lives with 
the measures we have taken. One thing 
that everyone needs to remember: What 
will remove this virus from our lives is the 
measures that everybody must take.

Makale
Article
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mamız gereken tek konu, milli üretim ve ihracattır. 
Bilhassa sınır aşan elektronik ticaret alanında bü-
yük potansiyel görüyoruz, Türkiye’ye ciddi bir gelir 
sağlayabileceğini öngörüyoruz. 

2021’in Yapılacaklar Listesi
2021’de iş dünyasının yakından izleyeceği konuları 
ise şöyle değerlendirebiliriz.
İstanbul Ticaret Odası olarak 2021’de ekonomik 
politikaların oluşumunda ve reel sektörle uyum 
içinde uygulanmasında aktif rol oynamaya devam 
edeceğiz.
Bu bağlamda Kovid-19’un etkilerini ilk atlatan ül-
kelerden biri olmak için hep birlikte çalışacağız. Bu 
konuda Türkiye’deki 3 işletmeden 1’ini birini temsil 
eden İTO olarak üyelerimizi koordine edeceğiz.
Bir diğer konu ise ekonominin iyi işlemesi için 
Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği hukuk ve diğer 
alanlarda reformlara hız verilmesine iş dünyası 
olarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Türkiye potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dö-
nüştüreceği bir ortama sahiptir. Güçlü ekonomi, 
sadece yer altı ya da yer üstü zenginliklere sahip 
olmakla olmuyor. Katma değer üretmekle mümkün 
hale geliyor. Bu konuda son dönemde atılan olum-
lu adımları daha da ileriye taşımamız gerekiyor. 
Böylece binlerce kilogram ürünü satıp karşılığında 
sadece bir teknolojik ürünü almak ‘geleneği’ tarihe 
karışacak.
Biz Türk iş dünyasının en büyük odası olarak bu 
konularda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. 
Bizim hep birlikte tüm yurtta inovasyon rüzgârı 
estirmemiz lazım. Bütün gelişmiş ülkeler, bunu 
devletin desteği ve özel sektörün liderliğinde yaptı. 
Biz de bunu başarabiliriz. Yeter ki gayret edelim.
2021 bu yönde pandemiye rağmen umutlarla dolu 
olduğumuz, pandemiye rağmen büyük hedeflerden 
vazgeçmediğimiz ve kararlılıkla ilerlediğimiz bir yol 
olmalı.

aim to contribute to the acceleration of reforms 
in law and other fields indicated by our President 
for a better functioning economy.
Turkey has the means to convert potential energy 
into kinetic energy. Rich underground and ground 
sources are not enough for a strong economy. 
You need to produce added value. We need to 
increase the positive steps taken recently in this 
regard even further. Thus, the “tradition” of sell-
ing thousands of kilograms of products and buy-
ing only one technological product in return will 
be a thing of the past.
As the biggest chamber in the Turkish business 
world, we try to do our part in this fight. We must 
all keep the wind of innovation high all around 
the country. All developed countries achieved this 
under the leadership of the private sector and 
with government support. Why shouldn’t we? All 
we need is a bit of devotion.
2021 should be full of hopes despite the pan-
demic, where we do not give up on our big goals 
despite the pandemic and proceed in our way 
with determination.

Türk iş dünyasının en büyük odası olarak bu 
konularda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. 
Bizim hep birlikte tüm yurtta inovasyon rüzgârı 
estirmemiz lazım. Bütün gelişmiş ülkeler, bunu 
devletin desteği ve özel sektörün liderliğinde yaptı. 
Biz de bunu başarabiliriz. Yeter ki gayret edelim.

As the biggest chamber in the Turkish 
business world, we try to do our part in 
this fight. We must all keep the wind of 
innovation high all around the country. All 
developed countries achieved this under 
the leadership of the private sector and 
with government support. Why shouldn’t 
we? All we need is a bit of devotion.

Makale
Article



24

Analiz
Analysis

Promosyon Ve Matbaa Sektörünün 
Ekonomik Durumu 
ve 2021 Yılında Sektörü Bekleyen Riskler

The Economic Situation Of The Promotion And 
Printing Sector And The Risks Expected In 2021

2020 has been a very troublesome year for the 
whole world. The rapid spread of the coronavi-
rus has brought many economic activities to a 
halt, especially in the service sector. States all 
around the world provided significant support 
and extended credits to keep their economies 
alive while the purchasing power of their peo-
ple dropped substantially. 
And the service sector was affected the most 
from the whole process. Many measures were 
commissioned to prevent people from going 
out. Also, the closing of borders, suspension of 

2020 Yılı tüm Dünya için oldukça sıkıntılı geç-
mektedir. Covid 19 virüsünün hızla yayılması 
özellikle hizmet sektöründe birçok ekonomik 
faaliyeti de durma noktasına getirdi. Global an-
lamda halkın alım gücü zayıflarken birçok devlet 
ekonomiyi ayakta tutabilmek için ciddi destekler 
çıkardı ve bol bol kredi verdi. 
Bu süreçten en çok hizmet sektörü etkilendi. 
Çünkü halkın dolaşımını engelleyici birçok ted-
bir devreye alındı. Örneğin sınırların kapatılması, 
uçuşların durdurulması, restoranların kapatılma-
sı vb.

COVİD 19 VİRÜSÜNÜN HIZLA YAYILMASI ÖZELLİKLE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİRÇOK EKONOMİK 
FAALİYETİ DE DURMA NOKTASINA GETİRDİ.

THE RAPID SPREAD OF THE 
CORONAVIRUS HAS BROUGHT 
MANY ECONOMIC ACTIVITIES 
TO A HALT, ESPECIALLY IN THE 
SERVICE SECTOR.

Hikmet Baydar
Ekonomist/Danışman -3. Göz Danışmanlık Kurucusu
Economist/Consultant-Founder of 3rd Eye Consulting
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Seyahat sınırlamalarının getirilmesi ister istemez 
turizm sektörüne ciddi zarar verdi. Ulaştırma ve 
konaklama firmaları taahhütlerini yerine getire-
meyecek noktalara geldi. 
Bunların yanında restoranlar, AVM’ler ve berberler 
vb. gibi hizmet yerleri de kapalı tutulduğu için bu 
yerlerde çalışan veya aynı meslek grubunda bu-
lunan firmalar taahhütlerini yerine getiremeyecek 
noktalara geldi.
Bütün gelişmelere baktığımızda, hemen hemen 
her sektöre hitap eden promosyon sektörü de 
ister istemez bu gelişmelerden etkilendi. Özel-
likle ciro yapamayan hizmet sektörünün talebinin 
kesilmesi alternatif kanallara yönelme zorunlu-
luğunu getirdi. Ancak global anlamda üretimlerin 
aksaması, büyümelerin sekteye uğraması nede-
niyle promosyon ürünlerinde talebin daralması 
kaçınılmazdı. 
Pandeminin kamusal tedbirler nedeniyle etkisi-
nin yanında toplumun psikolojisinde oluşturduğu 
travmayı da dikkate almalıyız. Başkasının tuttuğu 
kalemi bile tutmak istemeyen, el sıkışmaktan 
kaçınan, eski alışkanlıklarını tamamen bırakmak 
zorunda kalan, karton bardağı daha güvenli gö-
ren bir davranış sergilemesi nedeniyle tüketici 
davranışlarındaki değişimi de iyi takip etmemiz 
gerekmektedir.
Pandemiyi iyi okuyanlar riski görerek kabuğuna 
çekilmek yerine bu riski nasıl fırsata dönüştü-

flights, restaurants shutting down,
and travel bans all took a heavy toll on the 
tourism sector. Transportation and accommo-
dation companies were unable to fulfil their 
commitments. 
In addition, since service places such as restau-
rants, malls, and barbers, etc. are also closed, 
companies working in these places or in the 
same profession group couldn’t fulfil their com-
mitments either.
And catering to almost all other sectors, the 
promotion sector was inevitably affected by 
these developments. Especially when the ser-
vice sector stopped their demand for not mak-
ing a turnover, the promotion sector had to look 
for alternative media. However, the demand for 
promotional products would inevitably shrink 
due to the disruption of production and the in-
terruption of growth. 
In addition to the public impact of the pan-
demic due to measures, we must also keep in 
mind the trauma it creates in the psychology 
of society. And we must closely monitor the 
behavioural changes of consumers who, these 
days, hesitate to hold the same pencil as an-
other person, for example, avoid shaking hands 
with each other, have to abandon most of their 
old habits, and even see paper cups as a safer 
option.
Those who can read the situation well and try 
to turn this crisis into an opportunity instead 
of withdrawing into their shells will find those 
opportunities.
A couple of examples: Pencil campaigns with 
the motto, “Here is your complimentary pencil 
for you to use it only for yourself to avoid the 
virus” or, paper cup and plate alternatives with, 
“Don’t share your cup or plate with others, keep 
the virus away.” 
Marketing policy needs a good target market 
definition. If you do not closely monitor the be-
havioural changes and priorities of your target 
market, your once-highly-demanded products 
can remain in stocks.
Those who monitor consumer behaviour and 
make promotional products such as masks 
and disinfectants for protection against the 

Tüketici davranışlarındaki 
davranışı takip edip, 
pandemiden korunmaya 
yarayan maske ve dezenfektan 
gibi ürünlerden promosyon 
ürünü yapanların cirolarını 
artırma ihtimali yüksektir.

Those who monitor consumer 
behaviour and make 
promotional products such 
as masks and disinfectants 
for protection against the 
pandemic are likely to increase 
their turnover.
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rürüm düşüncesiyle hareket ettiklerinde güzel 
fırsatları yakalayabildiklerini de görmektedirler.
Örneğin; “sadece kendi kaleminizi kullanın vi-
rüsten korunun, bizim için önemlisiniz o yüzden 
kaleminiz bizden” kalem kampanyaları, “Barda-
ğınızı, tabağınızı sadece siz kullanın ve atın, vi-
rüs size yaklaşamasın”  karton bardak ve tabak 
kampanyası gibi bir sürü alternatifler üretmek 
mümkün. 
Pazarlama politikası iyi bir hedef kitle tanımla-
masına ihtiyaç duyar. Hedef kitledeki davranış 
farklılıkları ve önceliklerin değişmesi yakından 
takip edilmediği takdirde, daha önce talep gö-
ren ürünlerinizin artık talep görmemesi nedeniyle 
stoklarda kalmasıyla yüz yüze kalabilirsiniz.
Tüketici davranışlarındaki davranışı takip edip, 
pandemiden korunmaya yarayan maske ve de-
zenfektan gibi ürünlerden promosyon ürünü ya-
panların cirolarını artırma ihtimali yüksektir. Bu 
tür ürün gamı değişiklikleri yapanlar krizi fırsata 
çevirmiş durumdalar.
Pandemi bittikten sonra ise bizi bambaşka bir 

piyasa beklemektedir; Ertelenmiş harcamalar, 
geçmiş hayata olan özlem nedeniyle ciddi bir 
hareketlilik olma ihtimali çok yüksektir. Buna 
kısacası “talep patlaması” demek yanlış olmaya-
caktır. Bu talep patlaması özellikle hizmet, ulaş-
tırma gibi sektörlerde gerçekleşecektir. Turizm 
firmaları iyi reklam ve pazarlama yaptığı takdirde 
“yok” satabilirler. İşte promosyon firmaları bu 
aşamada devreye girmelidir. Promosyon ürünleri 
pazarlama araçları olduğundan gelecekte gerçek-
leşecek piyasalarda doğru yerde yer almak ama-
cıyla kullanılır. Promosyon firmaları hedef kitleyi 
proaktif bir düşünceyle “bugüne değil gelecek-
teki piyasaya odaklanın” şeklinde motive etmeyi 
başarabilirse önümüzdeki dönem pazarlama büt-
çelerinde doğru bir rakamla yer alabilecektirler. O 
zaman pandemi sonrası için hazırlık yapmak daha 
da kolaylaşacaktır. 
Şunu unutmamalıyız; Daralan ve küçülen eko-
nomilerde harcama kesintilerine gidilir. Acil ol-
mayan ve hayati öneme haiz olmayan harcamalar 
kesilir. Bu nedenle de promosyon ürünlerine ta-

pandemic are likely to increase their turnover. 
Companies who have changed their product 
range as such have now turned the crisis for 
their own benefit.
And after the pandemic, we will face totally 
different markets: There can be quite an inten-
sive mobility in the markets to compensate for 
delayed expenditures, for nostalgia to the past. 
We will probably call this a “demand boom.” 
Especially service and transportation services 
will experience this boom. Tourism companies 
can sell out quickly with good advertising and 
marketing. And this is where the promotion 
companies can step in. Promotion products are 
marketing tools, and they are used to be in the 
right place in future markets. If the promotion 
companies can motivate the target market with 
the proactive mindset of “focusing on the mar-
ket of the future, not today” they can find their 
place in the marketing budgets of companies in 
the upcoming periods. And it will be easier to 
prepare for the post-pandemic period. 
Always remember, economies that narrow 
down cut down on their expenses. Expenses 
that are not immediate or vital for life are the 
first to go. Therefore, the demand for promo-
tional products may shrink. But these products 
are also effective for companies to maintain 
their market share. And customers need to be 
well educated in this regard. 
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Hedef kitledeki davranış 
farklılıkları ve önceliklerin 
değişmesi yakından takip 
edilmediği takdirde, daha 
önce talep gören ürünler talep 
göremeyebilir ve stoklarda 
kalabilir

If  producers do not closely monitor the behavioural 
changes and priorities of  their target market, their 
once-highly-demanded products can remain in stocks
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lep daralabilir. Oysa bu tarz ürünler pazar payını 
korumak için de etkilidir. O yüzden müşterinin bu 
konuda iyice bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
Önümüzdeki dönem aşı umutlarının uygulamaya 
dönüştüğü dönem olacaktır. Dolayısıyla piyasa-
larda önemli bir ciro artışı yaşayabiliriz. Ancak 
bizleri bazı riskler de beklemektedir; Hızlı büyüme 
potansiyelinin global anlamda artması, hammadde 
arzında sıkıntılar oluşturabilir. Kısacası malzeme 
tedariğinde dar boğazlar veya ciddi fiyat oynaklık-
ları görebiliriz. Bu durumda alım ve satım taah-
hütlerinin iyi dengelenmesi gerekmektedir. Aksi 
halde ciro artırılamayabilir ya da nakit darboğazına 
girilebilir. Mevcut durumda ciro yetersizliği nakit 
sıkıntısı oluştururken, alım ve satım şekli uyuş-
mazlığı gelecekte ciro artışında bile çek ödemede 
zorlanmamıza neden olabilmektedir.
Sonuç olarak; Riskler her zaman vardır ve var ol-
maya devam edecektir. Bazıları büyük bazıları ise 
önemsizdir. Mevcut dönemde dikkate alınmayan 
ancak son derece büyük olan bir salgın riski tüm 
dengeleri alt üst etse de önümüzdeki dönemde 
ayakta kalmayı başaranlar boşlukları doldurmak 
için hızlı büyüyeceklerdir. Bu arada malzeme arzı 
talep artışını destekleyecek kadar hızla artmaya-
bilir. Çünkü kapalı fabrikaları tekrar hayata geçir-
mek zaman istemektedir. İşte böyle bir durumda 
talebe karşı da finansman dengesine de dikkat 
ederek hazırlıklı olunmalıdır.
Unutmayın, her karanlık gecenin bir sabahı ve ay-
dınlığı vardır.

We are also expecting the implementation of 
vaccine studies now. And markets can experi-
ence a substantial turnover increase. However, 
it does not mean that there are no risks; the 
global increase in rapid growth potential may 
cause difficulties in supplying raw materials. 
There may be bottlenecks and serious price 
changes in material supply. So, purchase and 
sale commitments need to be well-balanced. 
Otherwise, companies may not be able to in-
crease their turnover or experience cash bot-
tlenecks. While insufficient turnover creates a 
cash shortage in the current situation, if the 
purchase and sales do not match, it may cause 
difficulties in paying checks even with the fu-
ture turnover increases.
To sum it up, there will always be risks. Some 
will be major; some will be trivial. Although not 
taken seriously in the current period, the risk of 
the pandemic may disrupt all balances in the 
market and those who can survive in the up-
coming period will grow rapidly to fill the gaps 
that have occurred. Meanwhile, the supply of 
materials may not increase rapidly enough to 
support the increase in demand. Because com-
panies that have shut down will take time to 
reopen. We should be prepared by paying at-
tention to the demand and the financing bal-
ance.
Remember, there is always light at the end of 
the tunnel.
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Promosyon Sektörü Raporuna 
İTO’dan Destek 
Icoc's Support To The Promotion Sector Report

THE WORKING MEETING OF THE PROMOTIONAL PRODUCTS INDUSTRY 
WAS HELD ONLINE THIS YEAR UNDER THE LEADERSHIP OF 
DR. ISRAFIL KURALAY, THE VICE CHAIRMAN OF ICOC.

PROMOSYON ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 
ÇALIŞMA TOPLANTISI, İTO BAŞKAN 
YARDIMCISI DR. İSRAFİL KURALAY 
YÖNETİMİNDE ONLİNE OLARAK YAPILDI.
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Promosyon ürünleri sektörü çalışma toplan-
tısı, İTO Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Ku-
ralay yönetiminde 10 Kasım 2020 tarihinde 
online olarak gerçekleşti. Online düzenle-

nen toplantıya İTO Meclis ve Komite Üyeleri, İstan-
bul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ömer Torlak ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Figen Yıldırım, PROMASİAD Genel 
Başkanı Ömer Karatemiz, PROMASİAD Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ceyhun Yavaş ve PROMASİAD Genel Sek-
reteri Ramazan Çağrı Karakaya katıldı. Toplantıda, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından hazırlana-
cak sektörel araştırma raporuyla ilgili yol haritası 
belirlenirken, görüş ve öneriler masaya yatırıldı.

Kamu İhalelerinde Yerli Ürünler Tercih Edil-
meli
Sektör temsilcileri, promosyon ürünlerinin firmalar 

ile tüketiciler arasında bir köprü olduğunu belir-
terek, sektörün işletme yönetimi ve pazarlama 
açısından da incelenmesi gerektiğini söyledi. Sek-
törün istihdam ve ihracat yönüne de dikkat çeken 
sektör temsilcileri, ihracatta Çin ile rekabet ettik-
lerini, piyasanın ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap 
verebildiklerini de vurguladı. Yerli üretime destek 
konusunda promosyon ürünlerinde de yapılabile-
cekler olduğunun altını çizen sektör temsilcileri, 
kamu ihalelerinde yerli ürünlerin tercih edilmesi 
gerektiğini ifade etti.

Promosyon Sektör Raporuna İTO’dan Teşvik
Sektörel araştırmaların mevcut durumun yanı sıra 
geleceğe yönelik de bir projeksiyon çizdiğini belir-
ten İTO (İstanbul Ticaret Odası) Başkan Yardımcısı 
Dr. İsrafil Kuralay, rapor için gereken desteği vere-
ceklerini söyledi.

T   
he working meeting of the promotion-
al products industry was held online 
on 10 November 2020 under the lead-
ership of Dr. Israfil Kuralay, the Vice 

Chairman of ICOC. ICOC Assembly and Com-
mittee Members, Istanbul Commerce Univer-
sity Faculty of Business Dean Prof. Dr. Ömer 
Torlak, and Social Sciences Institute Director 
Prof. Dr. Figen Yıldırım, PROMASIAD President 
Ömer Karatemiz, PROMASIAD Board Member 
Ceyhun Yavas, and PROMASIAD General Sec-
retary Ramazan Çagrı Karakaya attended the 
online meeting. The roadmap for the sectoral 
research report to be prepared by the Istan-
bul Commerce University was discussed, and 
opinions and suggestions were exchanged at 
the meeting.

Domestic Products Should Be Preferred in 
Public Biddings
Sector representatives stated that promotion-
al products are the bridge between companies 
and consumers and that the sector should be 
reviewed in terms of business management 
and marketing. Drawing attention to employ-
ment and export in the sector, the representa-
tives highlighted their competition with China 
in exports and that they can respond quick-
ly to the needs of the market. Talking about 
what can be done in promotional products to 
support domestic production, sector represen-
tatives stated that local products should be 
preferred in public biddings.

Support from ICOC To The Promotion Sector 
Report
Stating that sectoral research draws a projec-
tion both for the future and the current situ-
ation, ICOC (Istanbul Chamber of Commerce) 
Vice Chairman Dr. Israfil Kuralay said that they 
would provide the necessary support for the 
report.
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Kış Aylarında İçinizi Isıtacak 
Promosyon Ürünleri
Promotional Products To Warm You In Cold 
Winter Months

KIŞ MEVSİMİNDE GÜNLÜK HAYATI 
KOLAYLAŞTIRAN ENDÜSTRİYEL 
TASARIMLARLA MARKA BİLİNİRLİĞİNİZİ 
ARTIRIRKEN, SOĞUK GEÇEN KIŞ 
GÜNLERİNDE İÇİNİZİ ISITABİLİRSİNİZ.

Çiğdem Öz



33P    
romotional products change according 
to the time they are produced. Each 
season has its own ideal promotional 
products. For this reason, companies 

or organisations should decide in advance on 
the period they believe is important for them 
for their promotion and the products they will 
use to approach the right target market. 
Products to be used as a promotion should 
be of high quality, long-lasting, useful, and 
should be aesthetically pleasing at the same 
time. And you can hit the bull’s eye with your 
target market if you choose products that can 
be incorporated into everyone’s daily lives. 
Promotional products used in the spring and 
fall are pretty much similar. In fact, over 80% 
of the promotional products that you know 
or hear are used in these seasons. The most 
common promotional products used in the 
summer days are hats, parasols, cloth bags, 
and magnets. 
Along with mugs, thermos mugs, umbrellas, 
you also have the options of textile products 
such as coats, jackets, fleece jackets, vests, 
waterproof boots, raincoats, ponchos, berets, 
and scarves and add a different layer to your 
promotion. And you should give extra attention 
to fabric types to achieve quality in your pro-
motional products.

YOU CAN INCREASE THE RECOGNITION OF YOUR BRAND 
AND GET WARM WITH INDUSTRIAL DESIGNS THAT MAKE 
LIFE EASIER ON COLD WINTER DAYS.

Promosyon ürünleri, üretildikleri zamana 
göre değişkenlik gösterir. Her mevsim 
için ideal promosyon ürünleri vardır. Bu 
sebepten ötürü firmalar veya kurumlar pro-

mosyon tanıtımı için hangi dönemin kendileri için 
önemli olduğuna ve doğru hedef kitleye ulaşmada 
nasıl ürünler kullanacağına önceden karar verme-
liler. 
Promosyon olarak kullanılacak ürünler kaliteli, 
uzun ömürlü, kullanışlı olurken aynı zamanda göze 
hitap etmelidir. Promosyon ürünleri tasarlanırken 
hedef kitleyi tam on ikiden vurması için gündelik 
hayata uyarlanabilecek olmasına dikkat edilmeli-
dir. 
İlkbahar ve sonbahar aylarında kullanılan pro-
mosyon ürünleri çok fazla değişkenlik göstermez. 
Hatta adını duyduğumuz promosyon ürünlerinin 
yüzde 80’inden fazlası bu mevsimlerde kullanılır. 
Yaz aylarında en çok kullanılan promosyon ürünleri 
arasında; şapka, plaj şemsiyesi, bez çantalar, buz 
dolabı magnetleri ön plana çıkıyor. 
Kış aylarında ise kupa, termos bardaklar ve şem-
siyenin yanı sıra mont, palto, polar hırka, yelek, su 
geçirmez botlar, yağmurluk, panço, bere ve polar 
atkı gibi tekstil ürünleri de içleri ısıtırken firma 
tanıtımına görsel bir hava katar. Ürünlerin kaliteli 
görünmesi açısından tekstil ürünleri promosyonla-
rında kumaş çeşitlerine dikkat edilmelidir. 

Promosyon
Promotion
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2020 Yılını Nasıl Geçirdi?

How Was 2020 for the 

Promosyon Sektörü, 

Promotion 
Industry?
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THE PROMOTION INDUSTRY, WHICH HAS AN 
EXTENSIVE PRODUCTION NETWORK, CLOSED 

2020 IN THE SHADE OF PANDEMIC.

Cem Eker
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GENİŞ BİR ÜRETİM AĞINA SAHİP PROMOSYON SEKTÖRÜ, 
2020 YILINI PANDEMİNİN GÖLGESİNDE TAMAMLADI.
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36 D ünyayı etkisi altına alarak bir pandemi hâ-
line gelen yeni tip koronavirüs (COVID-19) 
salgını, ülkeleri ve birçok kilit sektörü 
derinden etkiledi. Dünya genelinde olduğu 

gibi Türkiye’de de çeşitli kısıtlamalara gidildi ve bir-
çok işletme, belirli süreler faaliyetlerine ara vermek 
zorunda kaldı. Birçok açıdan oldukça dinamik yapıya 
sahip olan promosyon sektörü de bu salgının tesir-
lerini yaşadı.
Promosyon sektörü, 2020’ye olumlu bir başlangıç 
yapma hedefiyle yola çıkmıştı. Bu kapsamda özel-
likle yılın ilk üç ayı sektör özelinde yoğun geçti. 
Hatta Avrupa’nın en büyük promosyon ürünleri fuarı 
olan PSI Uluslararası Promosyon Ürünleri Fuarı’nda 
Türk şirketler, 100 milyon dolarlık bağlantı gerçek-
leştirdi. Fakat mart ayının ortalarına doğru Türkiye’de 
COVID-19 vakalarının görülmesiyle birlikte firmalar, 
pazarlama bütçelerinde kısıtlamalara gitti ve planla-
nan yeni projeler askıya alındı. Her sektörde olduğu 
gibi promosyon alanında da işler durma noktasına 
geldi. Özellikle fuar, konser, konferans ve yeni ürün 
lansmanları gibi organizasyonların iptal edilmesi de 
bunda etkili oldu.

Yeni Dünya Düzeninde Rota Türkiye Olabilir 
Yaşanan olumsuzlukların gölgesinde kalan Avrupalı 
firmalar, özellikle yıl ortasında Uzak Doğu’dan yap-
tıkları alışverişleri durdurdu. Siparişler, Türkiye’ye 
doğru yöneldi ve sektör bir miktar da olsa topar-
lanma eğilimine girdi. Bunda salgınla birlikte çeşitli 

T 
he novel coronavirus (COVID-19), 
which has taken the whole world un-
der its influence, has deeply affected 
countries and many key sectors. Just 

like the whole world, Turkey imposed some re-
strictions to fight against the pandemic, shut-
ting down many businesses for certain periods. 
The promotion sector was heavily affected by 
the pandemic as well due to its very dynamic 
structure in many respects.
The industry set out with the goal of making 
a positive start in 2020. And the first three 
months of the year were quite busy. In fact, 
Turkish companies made a network of $100 
million at the PSI International Promotion Prod-
ucts Exhibition, the largest promotional prod-
ucts fair in Europe. However, with the emerging 

Birçok açıdan oldukça 
dinamik yapıya sahip olan 
promosyon sektörü, salgının 
tesirlerini yaşadı.

2020’nin 
ilk 3 ayı 

promosyon sektörü 
için yoğun geçti.

The promotion sector was heavily 
affected by the pandemic due to 
its very dynamic structure in many 
respects.

The first 3 
months

 of  2020
 was quite busy for the 

sector.
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The pandemic has 
proved to businesses 
the indispensability of 
e-commerce and online 
stores.

değişikliklerin olması öngörülen küresel tedarik 
zincirinin de önemli bir payı var. Zira ticaretin en 
büyük arz sağlayıcısı konumunda yer alan Çin’e karşı 
bir güven eksilmesi yaşandı ve bu güven kaybının 
orta-uzun vadede de devam etmesi bekleniyor.
Tüketiciler, salgının bir sonucu olarak daha hijyenik 
ve güvenilir ürünlere talep göstermeye başladı. Do-
layısıyla satışlarda “güven” ve “kalite” kavramları ön 
plana çıktı. Bu kapsamda Türkiye; coğrafi konumu, 
lojistik bağlantıları, üretim kapasitesi, kaliteli-uy-
gun maliyet anlayışı ve deneyimiyle avantajlı bir 
konumda bulunuyor. Uzmanlar, Türkiye’nin bu kritik 
süreci fırsata çevirebilecek potansiyelinin olduğunu 
belirtiyor. T.C. Ticaret Bakanlığı da krizi avantaja dö-
nüştürecek adımlar atmayı sürdürüyor. 
Yeni dünya düzeninin ve farklılaşan alışkanlıkların, 
piyasalar ile üretim sürecini değiştirmesi bekleni-
yor. Promosyon sektörü de kendini doğru bir yerde 
konumlandırmak için çalışmalarına devam ediyor. 
Sonuçta kurumsal firmalar, yeni düzende farklı pa-
zarlara girebilmek için çeşitli kampanyaları hayata 
geçirecek ve bu kampanyaların içerisinde promosyon 
ürünleri de şüphesiz yer alacak.

Tüketici İhtiyaçları Değişti
Yıl değerlendirmesine farklı bir açıdan baktığımızda, 
tüketici ihtiyaçları da keskin bir dönüşüm yaşadı. 
Özellikle dijitalleşme, pandemiyle birlikte gündeme 
oturdu. Buna bağlı olarak e-ticaret sektörü ivme ka-
zandı. Daha öncesinde böyle bir sektörle hiç tanış-
mamış yaş grupları bile internetten sipariş vermeye 
başladı ve bunun rahatlığını keşfetmiş oldu. Pande-
mi, işletmelere e-ticaretin ve online mağazanın artık 
zorunluluk hâline geldiğini kanıtladı. E-ticaret alt-
yapı sağlayıcılarından olan IdeaSoft’un söz konusu 
alana yönelik ilk altı aylık verileri de bunu doğrular 
nitelikte. Öyle ki 9 binden fazla e-ticaret sitesinin 
2020 Ocak-Haziran verileri incelendiğinde; bir önceki 
yılın aynı dönemine göre satış hacminde yüzde 88, 
sipariş sayısında ise yüzde 77 büyüme olduğu görü-
lüyor. Dolayısıyla e-ticaret vasıtasıyla dijitalleşen ve 
sürece hızlı adapte olan firmalar ayakta kalmayı ba-
şardı. Rakamlara bakıldığında, promosyon sektörün-
de hizmet veren şirketlerin hedef kitleye daha kolay 
ulaşabilmesi için kurumsal web siteleri ile sosyal 
medya hesapları başta olmak üzere dijital dünyaya 
yatırım yapmaları kaçınılmaz görünüyor. Yani bir 

COVID-19 cases towards mid-March, companies 
restricted their marketing budgets and sus-
pended their projects. As in every sector, things 
came to a halt in promotion too. Especially, the 
cancellation of events such as fairs, concerts, 
conferences, and new product launches had an 
impact.

The Route May Turn to Turkey in the New 
World Order 
In light of the recent unfavourable conditions, 
European companies stopped trading with the 
Far East, especially in the middle of the year. 
Orders turned their direction to Turkey and the 
sector started recovering mildly. The glob-
al supply chain, expected to undergo various 
changes with the pandemic, also has an im-
portant share in this. This is because countries 
lost their confidence in China, the largest global 
supplier of trade, and this loss of confidence is 
expected to continue in the medium-long term.
Consumers started to demand more hygienic 
and reliable products as a result of the pan-
demic. And the concepts of “quality” and “reli-
ability” stood out more in sales. In this respect, 
Turkey has many advantages with its geograph-
ical location, logistics connections, production 
capacity, quality-affordability approach, and 
experiences. Experts say that Turkey has the 
potential to turn this critical process into an 
opportunity. T.R. Ministry of Trade also con-
tinues to take steps to turn the crisis into an 
advantage. 
The new world order and changing habits are 
expected to change the markets and production 
processes. And the promotion sector continues 
to be positioned in the right place. Corporate 
companies will implement various campaigns 
to enter different markets in the new order, 
and promotional products will undoubtedly be 
included in these campaigns.

Pandemi, işletmelere 
e-ticaretin ve online 
mağazanın artık 
zorunluluk hâline geldiğini 
kanıtladı.
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başka deyişle yeni dünya düzeninde dijitalleşmeyi 
merkezine alanlar artık bir adım önde olacak.

Yeni Trend Maske ve Dezenfektan 
Promosyonları
Türkiye; pandemiyle mücadelede başarılı bir süreç 
yönetimi sergilemesi ve özellikle birçok ülkeye tıbbi 
malzeme yardımı göndermesi, ülkenin potansiyelini 
bir kez daha gözler önüne serdi. Salgın sebebiyle 
daralan ekonomide promosyon firmaları da ayakta 
kalmak için farklı arayışlara girdi. Hareket kabili-
yeti yüksek olan şirketler, bu küresel olaya kayıtsız 
kalmayarak tıbbi malzemeler alanında da üretime 
başladı. Nitekim geniş bir skalası olan promosyon 
ürünlerinin arasına maske ve dezenfektan da eklen-
miş oldu.
Özetle geniş bir üretim ağına sahip promosyon 
sektörü, yapı itibarıyla inovatif ve yaratıcı olmak 
zorunda. Tüketici algılarındaki değişikliği zamanında 
fark edip hazırlık yapanlar, şartlar normalleştiğinde 
ilk tercih edilen firmalar hâline gelecek. Böylece 
ciroları da sektör ortalamasına göre hızlı bir şekilde 
artış gösterebilecek.

Those who see the 
change in consumer 
perceptions on time 
and make preparations 
accordingly will become 
the companies to be 
chosen first when things 
go back to normal.

Tüketici algılarındaki 
değişikliği zamanında fark 
edip hazırlık yapanlar, şartlar 
normalleştiğinde ilk tercih 
edilen firmalar hâline gelecek.
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The e-commerce 
industry grew by 

88% 
in the first half 

of  the year.

E-ticaret sektörü,
 yılın ilk yarısında 

% 88 büyüdü.

Customer Needs Have Changed
When we look at this year from another perspec-
tive, we see a sharp transformation in consumer 
needs. Especially, digitalisation came to every-
one’s agenda with the pandemic. And e-com-
merce was accelerated accordingly. Even age 
groups who never met the e-commerce industry 
before started to order online and discovered 
how convenient it is. The pandemic has proved to 
businesses the indispensability of e-commerce 
and online stores. And the first six months data 
of e-commerce infrastructure provider IdeaSoft 
confirms this. 2020 January-June data of over 
9,000 e-commerce websites reveal 88 per cent 
growth in sales volume and 77 per cent in the 
number of orders compared to the same period 
of the previous year. Therefore, companies that 
have digitalised through e-commerce and quickly 
adapted to the process survived. Looking at the 
figures, it seems inevitable for companies in the 
promotion industry to invest in the digital world, 
especially corporate websites, and social media 
accounts, in order to reach their target markets 
more easily. In other words, those who focus on 
digitalisation in the new world order will now be 
one step ahead.

The New Trend is Mask and Disinfectant 
Promotions
Turkey’s successful management of the fight 
against the pandemic and medical supply aid to 
many countries showed its potential to the whole 
world once again. With the contraction of the 
economy due to the pandemic, promotion com-
panies looked for other means to survive. Com-
panies with high mobility did not remain indif-
ferent to this global event and started producing 
medical supplies. So, masks and disinfectants 
entered among the wide range of promotional 
products.
In summary, the promotion sector, which has a 
wide production network, has to be innovative 
and creative. Those who see the change in con-
sumer perceptions on time and make prepara-
tions accordingly will become the companies to 
be chosen first when things go back to normal. 
Thus, their turnover can increase rapidly com-
pared to the sector average.
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Geleceğe Hazırlananlar,   
Geleceğin Kazananları Olacak
Those Who Prepare For The Future Will Be 
The Winners Of The Future

Let us examine the concept of promotion, shall 
we? The word is derived from the French word 
Promotion, and before the 14th century, it was 
Promocion in French and Latin texts. In French, it 
means “advertising, progress”. Let us continue to 
move forward in the light of Etymology. 
The word “promotion” is one of the 4Ps (although 
some extend it to 7 or more, the base is 4P) of 
Marketing.  What are these 4Ps?  Product, Place, 
Price and Promotion. Promotion is pretty much 
the backbone of Marketing and one of the basic 
branches of business sciences. But does it have 
the same value today’s language use? I do not 
think so. Because the concept is now narrowed 
down to free, distributed, and generally shoddy 
products. 
99.8 per cent of our country’s economy consists 
of SMEs (Small and Medium Enterprises). I want 
to ask, how scientific is their approach to Market-

Promosyon kelimesini kavram yönünden birlikte incele-
yelim. Kelime Türkçe’mize Fransızca Promotion kelime-
sinden geliyor, 14. Yüzyıl öncesinde ise Promocion olarak 
Fransızca ve Latince metinlerde geçiyor. Fransızca’da 
“reklam, ilerleme” manalarında kullanılmakta. Etimolo-
ji’nin bize tuttuğu fenerle biraz yol almaya devam edelim. 
“Promotion” kelimesi Pazarlama’nın 4 P’sinin (kimileri 
bunu 7 ve fazlasına doğru ilerletse de omurga 4 P’dir) 
bir tanesidir. Neydi 4 P.  Product (Ürün) , Place (Pazar, 
Dağıtım kanalı) , Price (Fiyat) ve Promotion (Reklam, 

GENEL KRİZ DÖNEMLERİ, İŞLETMELERE KENDİ FİNANSAL 
VE YÖNETİMSEL DURUMLARINI DEĞERLENDİRME İMKÂNI 
TANIMAKTADIR.

General crisis periods give 
businesses the opportunity 
to evaluate their financial and 
managerial statuses.
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ing really? How aware are they of the importance of 
Promotion, which is one of the four main topics in 
marketing science? Now let us approach the subject 
from the “field” perspective. 
Every company needs marketing. Marketing is an 
indispensable part of sustainable trade. Working 
as a marketer in an SME, Ahmet wants to visit the 
company he wants to have as a customer. The first 
challenge is getting the appointment. After sched-
uling the appointment by mail or phone, he focuses 
on this special meeting. At all costs, he wants to get 
the customer by offering price or quality lure. Ahmet 
does not want to go without bringing something to 
the company for the visit, he presents the gift he had 
gotten before, with the logo of his company on it, 
holds the meeting, and leaves. Every time the gift is 
seen in the company, the logo of Ahmet’s company 
will be remembered. Ahmet positioned his brand, 
constantly reminding them of his company. Promo-
tion is a marketing key that is effectively used in such 
situations. 
The year 2020 is going challenging for the whole 
world. Fairs are not organised, travels and visits are 
limited, so it has become much more difficult than it 
already has to get new customers. Companies that 
can do what I have explained above even in today’s 
conditions continue to climb the steps of success. 
Although companies cannot bring gifts to their target 
market in person, they continue to contact them and 
deliver their gifts via cargo, courier, etc.  From this 
point of view, the promotion sector has an advantage 
compared to some sectors such as tourism, which is 
heavily affected by the pandemic, since it contains 
print and corporation gift products. For example, 
restaurants turning into the take-away service due to 
the pandemic want to make refrigerator magnets to 
make their own promotions and apply to the mem-
bers of our sector. On the other hand, as the demand 
for products such as disinfectants and cologne has 
increased, our members who produce cologne, print 
their boxes and print their labels are experiencing an 
increase in turnover. 
When we evaluate the year 2020 from the beginning 
to the end, we can say that it was a year in which the 
demand and turnover decreased in total compared 
to the previous years. These type of general crisis 
periods gives businesses the opportunity to evaluate 
their financial and managerial statuses. The vision-
aries who prepare for the future and turn the tides 
be the winners of the future by turning this situation 
into an advantage.  I wish all our readers a year full 
of health, well-being, peace, and prosperous work.

yor, seyahatler kısıtlı, ziyaretler kısıtlı dolayısıyla zaten 
zor olan yeni müşteri elde etmek çok daha zorlaşmış 
durumda. Yukarıda anlattıklarımı günümüz koşulla-
rında gerçekleştiren firmalar ise başarı basamaklarını 
çıkmaya devam ediyorlar. Firmalar, hedef kitlelerine 
hediyeyi elden götüremese de kargo/kurye yoluyla 
ulaştırıp iletişim kurmaya devam ediyor ve bağlantıyı 
koparmıyor. 
Promosyon sektörü bu açıdan baktığımızda matbaa 
ve kurumsal hediye ürünlerini bir arada içerdiği için 
turizm gibi pandemi etkisinin göbeğinde bulunan bazı 
sektörlere göre avantajlı duruyor. Örneğin pandemi 
etkisiyle paket servise dönen restoranlar kendi tanı-
tımlarını yapmak için buzdolabı magneti yaptırıyor ve 
sektörümüz mensuplarına başvuruyor. Diğer yandan 
dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerin talebi arttığı 
için kolonya üretimi yapan, kutusunu basan, etiketini 
basan mensuplarımız ciro artışı yaşıyor. 
2020 yılını başından sonuna değerlendirdiğimizde 
geçmiş yıllara göre toplamda talebin ve ciroların düş-
tüğü bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür genel kriz 
dönemleri, işletmelere kendi finansal ve yönetimsel 
durumlarını değerlendirme imkânı tanımaktadır. Gö-
ren gözler, bu durumu avantaja çevirerek adeta bir yay 
etkisiyle geleceğe hazırlananlar, geleceğin kazananları 
olacaktır. 
Tüm okurlarımıza sağlık, afiyet, huzur ve bereketli iş-
lerle dolu olacak bir yıl dilerim.

Promosyon). İşletme biliminin temel dallarından biri 
olan Pazarlama’da omurgayı oluşturan bir kelime olan 
Promosyon, sizce günümüz dil kullanımında aynı değer-
de mi? Bence değil. Çünkü kavram; ücretsiz dağıtılan, 
genellikle kalitesiz ürün anlamına sıkıştırılmış. 
Ülke ekonomimizin yüzde 99,8’i KOBİ (Küçük ve Orta 
Boy İşletmeler)’den müteşekkildir. Peki bu KOBİ’ler 
Pazarlama’ya ne kadar bilimsel yaklaşıyorlar? Pazarlama 
biliminin içinde dört ana konudan biri olan Promosyonun 
öneminin ne kadar bilincindeler? Şimdi konuya biraz 
“saha”dan yaklaşalım. 
Her firma pazarlama yapmaya muhtaçtır. Sürdürülebi-
lir ticaretin olmazsa olmazıdır pazarlama. Bir KOBİ’de 
pazarlamacı olarak çalışan Ahmet Bey, müşteri olarak 
kazanmak istediği firmayı ziyaret etmek ister. Birinci 
zorluğu, randevu koparmaktır. Randevuyu mail veya 
telefonla planladıktan sonra bu özel buluşmaya odak-
lanır. Ne yapıp edip, fiyat veya kalite cazibesi sunarak bu 
müşteriyi elde etmek istemektedir. Ahmet Bey, firmaya 
ziyarete giderken eli boş gitmek istemez, daha önce 
yaptırdığı, üzerinde firmasının logosu bulunan hediyeyi 
takdim eder, görüşmesini gerçekleştirir ve ayrılır. Ahmet 
Bey’in ziyaret ettiği kişi gelen hediyeyi her gördüğünde 
Ahmet Bey’in firmasını hatırlar. Ahmet Bey, marka ko-
numlamasını yapmış, firmasını sürekli hatırlatmaktadır. 
Promosyon bu tür durumlarda etkili kullanılan bir pazar-
lama anahtarıdır. 
2020 yılı tüm dünya için zor geçiyor. Fuarlar düzenlenmi-

The promotion sector has an 
advantage compared to some 
sectors such as tourism, which is 
heavily affected by the pandemic 
since it contains print and 
corporation gift products.

Görüş
Opinion

Promosyon sektörü, matbaa ve 
kurumsal hediye ürünlerini bir 
arada içerdiği için turizm gibi 
pandemi etkisinin göbeğinde 
bulunan bazı sektörlere göre 
avantajlı duruyor.
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PANDEMİ SÜRECİNDE İŞ DÜNYASININ HAREKET ALANININ KISITLANMASI VE 
COVİD-19 SÜRECİNDE TEKNOLOJİYE ADAPTE OLMALARI SANAL FUAR TERİMİNİ 
POPÜLER BİR KAVRAM HÂLİNE GETİRDİ.

RESTRICTION OF THE BUSINESS WORLD IN THE 
PANDEMIC AND ADAPTATION TO TECHNOLOGY 
HAVE MADE VIRTUAL FAIRS MORE POPULAR.

Teknoloji
Technology

Yeni Trend;

The New Trend: Virtual Fairs

Sanal Fuarcılık 
Çiğdem Öz
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F uar, herhangi bir ürün veya hizmeti sunmak is-
teyen üreticileri ve bir hizmetten yararlanmak 
isteyen potansiyel alıcıları bir araya getiren 
bir platform… Koronavirüs salgınının yaygın-

laşmasıyla birlikte konvansiyonel yani fiziki fuarlar 
yerini sanal fuar, online fuar veya dijital fuara bıraktı. 
Sosyal mesafenin sağlanması ve virüs yayılımının 
artmasıyla birlikte pek çok fuar ertelenirken pek çok 
fuarda dijital ortamda üç boyutlu gerçekleştirildi. 
Günümüzde bir organizasyonun hayatta kalabilmesi 
için ekonomik olarak kâr elde etmesi, rakipleriyle 
küresel pazarda rekabet edebilmesi, ürün ve hiz-
metlerinin kullanıcı için verimli ve esnek bir yapıda 
olması gerekiyor. Bu nedenle küresel pazara açılan 
firmalar için teknoloji ve internet önem arz ediyor. Şu 
anda çoğu ihracatçı firma ürünlerini sanal dünyaya 
taşımış durumda… Teknolojinin gelişmesi, günümüz 
firmalarının bu teknolojiye adapte olması da sanal 
fuar kavramının duyulma sürecini hızlandıran etken-
lerden oldu. 

A 
fair is a platform that brings togeth-
er producers who want to offer their 
products or services and potential cus-
tomers who are interested in them... 

With the spread of the coronavirus pandemic, 
conventional i.e. physical fairs have been re-
placed by virtual fairs, online fairs, or digital 
fairs. With social distancing and the increas-
ing spread of the virus, many fairs have been 
postponed, and others have been held in three 
dimensions in the digital environment. 
Today, an organisation needs to gain profits 
economically, compete with its competitors in 
the global market, and offer efficient and flex-
ible products and services to the users in or-
der to survive. For this reason, technology and 
the internet are important for companies that 
will open to the global market. Many exporter 
companies have their products across the virtu-
al world now... The development of technology 
and the adaptation of today’s companies to it 
have been among the factors that accelerated 

Türkiye’deki pahalı 
internet hizmetleri ve 
telekomünikasyon 
altyapısı e-ticaret 
kültürü, ülkedeki 
e-ticaret ve sanal 
fuarcılığın gelişmesini 
engelliyor.

Expensive internet services 
and telecommunication 
infrastructure in Turkey 
hinder the development of 
the e-commerce culture, 
activities, and virtual fairs in 
the country.
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Burada çok tartışılan bir şeye değinmekte fayda 
var; sanal fuar, firmaların hedeflediği başarıyı ya-
kalama noktasında ne kadar etkili olur? Dijital ve 
konvansiyonel fuarın maliyet açısından herhangi 
bir farkı var mı? Şöyle bir durum söz konusu fiziki 
fuarlarda gösterilebilir ürünler sınırlı olabiliyor, 
bu noktada bu ürünler sanal fuarlara üç boyut-
lu olarak da entegre edilebiliyor. Firma ürününü 
doğru bir tasarım ve pazarlamayla sanal ortamda 
tanıtıp istediği başarıyı elde edebiliyor. Pandemi 
sürecinde firmalar veya kurumlar daha düşük 
bütçe kullanarak verimliliğini artıracak yollar 
arıyor. Online fuarcılık, fiziki fuarlara oranla daha 
uygun bütçelerle kurumların ve kişilerin ürettik-

leri her türlü ürün ve hizmeti tanıtmalarına ola-
nak sağlıyor. Fakat her ürünün üç boyutlu olarak 
tasarlandığını varsayarsak geleneksel fuara göre 
maliyet artabilir. 
Covid-19 virüsü, iş dünyasının hareket alanını kı-
sıtladığı için sanal fuarlar biraz daha geliştirilirse 
geleneksel fuarlarda uygulanan B2B görüşmeleri, 
konferanslar, özel oturumlar entegre edilebilir. 
Öte yandan online platformlara erişim artık daha 
kolay hale getirildiği için internet bağlantısının 
olduğu her yerde dijital fuarlar ziyaret edilebilir. 
Sanal fuarlar, ülkelerin ihracatlarını geliştirmesi 
bakımından önem arz eden; yüksek teknolojiyle 
birlikte dijital ortamda ihraç ürünlerinin global 
pazarda sunulmasına imkan tanıyor. Sanal or-
tamda düzenlenen fuarlarda, sektörler sınıflandı-
rılarak görüntülü ve sesli animasyon desteğiyle 
kaliteli bir ortam yaratılıyor. organizasyonlarda 
üreticiler ürünlerini dış pazarlara sunmadan önce 
sanal fuar yöntemiyle tüketicinin beğenisine 
sunabilirler ve ürüne nasıl bir tepki geleceğini 

the process of the concept of virtual fairs. 
It is also worth mentioning here some-
thing that has been discussed a lot; how 
effective are these fairs in achieving the 
success targeted by companies? Is there a 
difference between digital and convention-
al fairs in terms of cost? Products that can 
be displayed in physical fairs may be limit-
ed, but they can be integrated into virtual 
fairs in three dimensions. The company can 
promote its product in the virtual environ-
ment with the right design and marketing 
and achieve their desired success. During 
the pandemic, companies and institutions 
have started to look for ways to increase 
their efficiency with a lower budget. Online 
fairs allow institutions and individuals to 
promote all kinds of products and services 
they produce with more affordable bud-
gets compared to physical fairs. However, 
considering that each product is designed 
in three dimensions, the cost may increase 
compared to the traditional fairs. 
Since Covid-19 limits the movement area of 
the business world, B2B meetings, confer-
ences, and special sessions applied in tra-
ditional fairs can be integrated into virtual 
fairs with enough development. On the oth-
er hand, since access to online platforms is 
now so much easier, digital fairs can be vis-
ited anywhere with an internet connection. 
Virtual fairs enable export products to be 

Sanal ortamda katılımcı 
firmalar rekabet ettiği 
firmaların fiyat politikaları, ürün 
gamları ve pazarlama sistemleri 
hakkında bilgi sahibi oluyor.

Participating companies can 
obtain information on the price 

policies, product ranges, and 
marketing system of  their 
competitors in the virtual 

environment.
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presented in the global market in the digital 
environment with high technology, a really 
important feature for countries to improve 
their exports. In virtual fairs, sectors are clas-
sified, and a quality environment is created 
with visual and audio animation support. In 
these organisations, producers can present 
their products to the taste of consumers with 
the virtual fair method before presenting their 
products to foreign markets, and they can in-
stantly see the reactions their product will 
receive. In addition, participators and visitors 
from many countries can establish mutual 
connections. On the other hand, since all 
companies are gathered under one roof in 
the virtual environment, participating com-
panies can obtain information on the price 
policies, product ranges, and marketing sys-
tem of their competitors. At the same time, a 
detailed data collection can be carried out on 
the virtual fair. In addition to the number of 
exhibitors and visitors, demographic informa-
tion of exhibitors, or information about which 
booth is visited by more people are reported 
and presented to companies.
As a result, information technologies have 
started to grow more rapidly with the impact 
of globalisation. This change led to the emer-
gence of new applications with the internet. 
The development of information technologies 
has revealed new approaches in many or-
ganisational structuring and management as 
well as in daily life. The virtual fair is one of 
them... The virtual fair is a widely used virtu-
al organisation in developed countries... Ac-
cording to information obtained from the vir-
tual trade show organisers in Turkey, regional 
chambers of commerce, professional organ-
isations, public institutions, and the private 
sector especially have recently begun virtual 
fair operations to adapt to the e-commerce 
storm that has blown the world in recent 
years. The expensive internet services and 
telecommunication infrastructure, shortage 
of trained specialist personnel, and unknown 
e-commerce culture hinder the development 
of e-commerce and virtual fair organisations 
in the country. 
Despite all problems, the e-commerce and 
virtual fair sector in Turkey develops quickly 
with the innovative and entrepreneurial spirit 
of the Turkish people. The virtual fair industry 
needs to be encouraged by the state and the 
private sector to develop. Virtual fairs are a 
system that will create development in the 
fields of promotion, tourism, international re-
lations, education, and science of developing 
countries. Therefore, if credit is provided for 
computer program software and technical in-
frastructure, Turkey will take its part among 
the developed countries in e-commerce and 
virtual fair.

anında ekrandan görebilirler. Ayrıca pek çok ül-
keden katılımcılar ve ziyaretçiler karşılıklı olarak 
bağlantı kurabiliyor. Öte yandan sanal ortamda 
tüm firmalar tek bir çatı altında toplandığı için, 
katılımcı firmalar rekabet ettiği firmaların fiyat 
politikaları, ürün gamları ve pazarlama sistemleri 
hakkında bilgi sahibi oluyor. Aynı zamanda sanal 
fuar da detaylı veri toplama işlemi yapılıyor. Ka-
tılımcı ve ziyaretçi sayılarının yanı sıra, katılımcı-
ların demografik bilgileri, hangi standın daha çok 
kişi tarafından ziyaret edildiği gibi bilgiler rapor-
lanıp firmalara sunuluyor.
Sonuç olarak; globalleşmenin etkisiyle birlikte 
bilişim teknolojilerinin gelişimi büyük bir ivme 
kazandı. Yaşanan bu değişim, internetle birlikte 
yeni uygulamaların çıkmasına neden oldu. Bili-
şim teknolojilerinin gelişmesi gündelik yaşamda 
olduğu kadar birçok organizasyonel yapılanma ve 
yönetimlerinde de yeni yaklaşımları ortaya çıkardı. 
Sanal fuarcılık da bu uygulamalardan bir tanesi… 
Sanal fuarcılık, gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın 
kullanılan sanal bir organizasyon uygulaması… 

Türkiye’deki sanal fuar organizatörlerinden elde 
edilen bilgilere göre, son yıllarda dünyada esen 
e-ticaret fırtınasına uyum sağlamak için özellikle 
bölgesel ticaret odaları, meslek kuruluşları, kamu 
kurumları ve özel sektör sanal fuarcılık çalışma-
larına yeni yeni başlamıştır. Türkiye’deki pahalı 
internet hizmetleri ve telekomünikasyon altyapısı, 
yetişmiş uzman personel sıkıntısı ve iyi bilinme-
yen e-ticaret kültürü, ülkedeki e-ticaret ve sanal 
fuarcılığın gelişmesini engellemektedir. 
Türkiye’deki e-ticaret ve sanal fuarcılık sektörü 
tüm olumsuzluklara rağmen, Türk halkının yeni-
liğe açık ve girişimci yapısı sayesinde hızla ge-
lişmektedir. Sanal fuarcılık sektörünün gelişmesi 
için devlet ve özel sektör tarafından teşvik edil-
mesi gerekmektedir. Sanal fuarlar özellikle geliş-
mekte olan ülkelerin tanıtım, turizm, uluslararası 
ilişkiler, eğitim ve bilim alanlarında gelişme yara-
tacak bir sistemdir. Bu nedenle bilgisayar program 
yazılımı ve teknik altyapı kredi desteği sağlanması 
halinde Türkiye de, e-ticaret ve sanal fuarcılık ta 
gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alacaktır.

Teknoloji
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Tanıtım Ürünleri Sektörünün  
2020’deki Durumu ve 2021 Beklentileri
The Status of Promotional Products Sector in 
2020 and Expectations from 2021

We have entered the last quarter of 2020, a very 
important time for the promotional products in-
dustry. We live in such times that when we look 
back years later, we will probably remember it 
as, “Wow, what a year”. We all encountered the 
pandemic for the first time, and its effects have 
become a part of our lives. We all had unusual 
and difficult times in the promotional products 
industry as well. I refer to this period as the co-
rona crisis, and it has had a great impact on the 
possible orders of sector’s companies. In the 
second and third quarters of 2020, an average 
of 50% turnover loss was experienced. It came 
as no surprise, of course. The reason for this is 
that the sector has been based on face-to-face 
communication and personal relationships for 
years. Unfortunately, social distancing was not 
a thing in our sector. Even though we are still 
getting prepared for face-to-face contact with 
the important fair, Promotion Show at the end 
of the year, Promasiad and fair management 
decided to postpone it 2 months before the fair 
as “human health comes first.” Well, what did 
we do in this inactive period? Our companies 
downsized to compensate for the losses in the 
turnovers at least, and we concentrated on pre-
ventive products against Covid-19. Considering 
the economic problems in our country especial-
ly in this period, our companies tried to increase 
their exports abroad. Of course, it is still not at 
the desired level in our sector. Maybe we can 
examine the details of it in another issue.  The 
companies investing in themselves for produc-
tion, raw material, or certificates to compen-

sektör şirketlerinin olası siparişlerine büyük etki 
yarattı. 2020’nin 2.ve 3.çeyreğinde ortalama % 50 
ciro kayıpları yaşandı. Bu süreç tabi ki sürpriz ol-
madı. Bunun nedeni de sektörün yıllardır yüz yüze 
iletişim ve kişisel ilişkiler ile yön bulması diye-
biliriz. Sosyal mesafe sektörümüzde var olan bir 
konsept olmadı maalesef. Her ne kadar sektörün 
önemli fuarı Promosyon Show ile sene sonunda 

Tanıtım ürünleri sektörü için önemli 2020’nin son 
dönemecine girmiş durumdayız. Belki uzun yıllar 
sonra ‘‘vay be nasıl bir yıldı’’ diyeceğimiz bir sene 
geçiriyoruz. Hepimizin hayatı boyunca ilk kez kar-
şılaştığı pandemi ve etkileri hayatımızın bir par-
çası oldu. Tanıtım ürünleri sektöründe alışılmışın 
dışında hepimiz zor aylar geçirdik. Ben bu süreci 
korona krizi olarak nitelendiriyorum ve bu kriz 

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİM KONUSUNDA GERİDE KALDIĞI GERİ DÖNÜŞÜM (SUSTAİNABİLİTY) VE 
ÇEVRE KONUSU 2021’İN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ OLACAK.

Recycling (sustainability) and 
the environment will be the 
most important issues. 

Makale
Article

Ceyhun YAVAŞ
Cey Promosyon ve Danışmanlık Genel Müdürü 
General Manager at Cey Promosyon ve Danışmanlık 
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sate for the period will benefit with added value 
in the upcoming period. We always said the world 
was a “global village”, but there are distances in 
this village now, and we need to overcome them. 
We can only do this by explaining ourselves well 
from a distance. Companies that focus on pre-
sentation, details, and corporate ethical culture 
will clearly stand out among the others.  
What will shape the expectations in 2021 will 
be the demand for the sector. The sector is still 
number one as the most important promotional 
tool in America and Europe. A sector leaving even 
the Internet, magazine, and journal promotions 
behind should be number one in Turkey too. Of 
course, the reason for that is not only sectoral 
companies and NGOs but also corporate clients 
that do not receive analysis results and feed-
back on the impact of promotional products to 
increase their sales. However, the most import-
ant tools to use when sales stop are advertis-
ing and promotional products. Companies that 
produce and sell promotional products should 
clearly emphasize this to their customers. In this 
regard, under the leadership of Promasiad, ac-
ademics started an analysis that had not been 
done in the sector for years. In a short time, the 
values brought by the sector can be presented 
both in quantity and quality. This may be the 
most important gain of the upcoming days for the 
industry. It is clear that even when we receive 
positive news about COVID-19 vaccine studies, 
we believe that recovery will not be immediate.  
In terms of turnover, it will not be possible for 
the sector to reach the desired level in the first 6 
months of 2021. It is not surprising that there will 
be some changes in the industry and companies 
during this period. The concept that will gain im-
portance in the world will be human health and 
the world’s own health. Recycling (sustainability) 
and the environment will be the most important 
issues. Turkey is still slow in taking the necessary 
steps in this regard. It will be extremely import-
ant to produce the raw materials required both 
for products and promotional products within this 
framework. If we cannot do this, unfortunately, 
there may be the risk of closing export gates. 
In addition, the transition from an individual ap-
proach to the collective approach in this period 
will enable the companies in the sector to under-
go the process with the least injury. In short, the 
idea of compensating 2020 losses in 2021 would 
be a very optimistic approach. No matter what 
we experience in the sector in 2020, the most 
important thing in life is the health and we have 
understood this quite well...

yine yüz yüze iletişime hazırlansak da PROMASİ-
AD ve fuar yönetiminin ‘’ilk önce insan sağlığı’’ 
kavramı ile fuardan 2 ay önce erteleme kararı 
alınması gerekti. Peki, bizler durgun olan bu dö-
nemde neler yaptık? Cirolardaki kayıpları az da 
olsa telafi etmek için firmalarımız küçülmelere 
gitti ve ek ürün olarak Covid koruyucu ürünlere 
ağırlık verdik. Özelikle bu dönemde ülkemizdeki 
ekonomik problemleri de göz önünde bulundu-
rursak yurt dışı ihracatlarına firmalarımız ağırlık 
vermeye çalıştı. Tabi bu sektörümüzde halen tam 
olarak istenen seviyeye gelmemiş durumdadır. 
Bunun detaylarını bir başka sayıda detaylı bir 
şekilde irdeleyebiliriz.  Bu dönemdeki boşlukları 
kendilerine gerek üretim gerek hammadde ge-
rekse sertifika anlamında yatırım yapan firmalar 
önümüzdeki dönemde katma değerli bir şekilde 
geri dönüşlerini alacaktır. Her zaman dünya için 
‘’global köy’’ kavramını kullanırdık artık bu köy-
de mesafeler var ve biz bu mesafeleri aşmalıyız. 
Bunu da ancak kendimizi uzaktan iyi anlatarak 
yapabiliriz. Sunumuna, detaylara ve şirket etik 
kültürüne ağırlık veren sektör firmaları diğerle-
rinden bariz bir şekilde ayrışacaktır.  

2021’de beklentileri biçimlendirecek şey sektö-
re yönelik talebin ne kadar olacağı ile ilgilidir. 
Amerika ve Avrupa’da sektör en önemli tanıtım 
aracı olarak halen bir numaradır. İnternet, ma-
gazin ve dergi tanıtımlarını bile geride bırakmış 
bir sektör Türkiye’de de bir numaraya gelmesi 
gerekmektedir. Tabi bunun sebebi sadece sektör 
firmaları ve STK’lar değil aynı zamanda kurum-
sal müşterilerin kendi satışlarını arttırmada pro-
mosyon ürünlerinin ne kadar etkili olduğu ko-
nusunda analiz ve geri dönüşler almamalarından 
kaynaklanmaktadır. Oysa satışın durduğu anda 
kullanılacak en önemli silah reklam ve tanıtım 

ürünleridir. Tanıtım ürünleri üreten ve satan fir-
malar müşterilerine bunu net bir şekilde vurgu-
lamalıdır. Bu konuda da PROMASİAD öncülüğün-
de akademisyenler sektörde yıllarca yapılmamış 
bir analiz başlattı. Kısa sürede sektörün getirdiği 
değerler hem nicelik hem de nitelik olarak su-
nulabilecektir. Bu belki de önümüzdeki günlerin 
sektörel anlamda en önemli kazancı olacaktır. 
Covid aşı çalışmalarında olumlu haberler aldığı-
mız bu günlerde iyileşmenin hemen olmayacağı 
nettir.  Sektörün cirosal anlamda 2021’in ilk 6 
ayında istenen seviyeye gelmesi mümkün olma-
yacaktır. Bu dönemde sektörde ve firmalarda kan 
değişiklikleri olması şaşırtıcı değildir. Yine bu 
süreçte Dünya’da önem kazanacak kavram insan 
sağlığı ve Dünya’nın kendi sağlığı olacaktır. Geri 
dönüşüm (sustainability) ve çevre kavramı en 
önemli gündem olacaktır. Türkiye’de bu konuda 
istenen adımlar halen yavaş kalmaktadır. Gerek 
ürün gerekse tanıtım ürünleri için gereken ham 
maddelerin bu çerçevede üretilmesi aşırı önem 
kazanacaktır. Bunu yapamazsak ne yazık ki ih-
racat kapılarının kapanma riski ortaya çıkabile-
cektir. Ayrıca bu dönemde bireysel yaklaşımdan 
kolektif yaklaşıma geçecek sektör firmaları en 
az yara ile süreci geçirmelerini sağlayacaktır. 
Kısacası 2020 de var olan kayıpların 2021’de te-
lafi edilmesi düşüncesi çok iyimser bir yaklaşım 
olacaktır. 2020’de sektörel anlamda ne yaşarsak 
yaşayalım yaşamda en önemli şey sağlık ve biz 
bunun değerini çok iyi anlamış olduk..
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It will not be possible for the 
promotion sector to reach the 
desired level in terms of  turnover 
in the first 6 months of  2021.

Promosyon sektörünün cirosal 
anlamda 2021’in ilk 6 ayında 
istenen seviyeye gelmesi 
mümkün olmayacaktır.
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THE CORONAVIRUS OUTBREAK HAS LED PROMOTION COMPANIES TO NEW INDUSTRIAL DESIGNS. 

Covid-19 Sürecinde 
Öne Çıkan Promosyon Ürünler

KORONAVİRÜS SALGINI, PROMOSYON SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARI YENİ ENDÜSTRİYEL 
TASARIMLARA YÖNELTTİ. 

Promotional Products That 
Stand Out During Covid-19
Çiğdem Öz

Promosyon
Promotion
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First appearing in China in 2019 and rapidly 
spreading around the whole world, the Coro-
navirus outbreak increased demand for dis-
posable packaging products as well as masks 
and gloves. And the actors of the promotion 
sector turned to new industrial designs to 
take measures against this life-threatening 
virus and to take their brand promotion to a 
higher level.

FACE SHIELDS
At first, only a few companies attempted to 
produce face shields, and then they went on 
the radar of many companies in the promo-
tion sector. Companies started selling face 
shields with their logos on them. Think about 
people wearing your brand on their faces... A 
quite an interesting and original choice... And 
let us make a quick calculation now. If a per-
son has a conversation with around 200 peo-
ple a day, that means 200 people will get to 
see your brand and logo on the face shield... 

MULTI-PURPOSE KEY HOLDER
Throughout the pandemic, people avoided 
or minimised their contact with everything. 
And a lot of companies launched a new 
industrial design with this fear. They pro-
duced multi-purpose key holders under the 
Anti-Covid category. Made of metal in many 
forms, these key holders both offer a stylish 
look and make our lives easier. With their 
hooks, you can minimise your contact with 
doorknobs, buttons of POS machines, ele-
vator buttons, anywhere that your hand can 
touch basically.  

2019 yılında Çin’de başlayan ve hızla tüm dünyaya 
yayılan Koronavirüs salgını, maske ve eldivene 
olduğu kadar tek kullanımlık ambalaj ürünleri-
ne olan talebi de arttırdı. Bu nedenle promosyon 
sektöründe yer alan oyuncu firmalar, hem insan 
sağlığı açısından tehdit oluşturan bu virüse kar-
şı önlem almak hem de marka tanıtımını bir üst 
seviyeye taşımak için yeni endüstriyel tasarımlara 
yöneldi.

YÜZ SİPERLİĞİ
İlk başlarda birkaç firmanın girişimde bulunduğu 
yüz siperliği, daha sonra promosyon sektöründe 
yer alan çoğu firmanın radarına girdi. Firmalar 
yüz siperliklerine markalarının logolarını yer-
leştirerek satış yapmaya başladı. İnsanların yü-
zünüzde sizin markanızı taşıdığını düşünsenize… 
Gayet ilgi çekici ve orijinal bir tercih… Küçük bir 
matematik hesabı yapacak olursak. Bir insan 
günde 200 kişiyle karşılıklı diyalog kuruyorsa, 
yüz siperliğindeki logonuzu ve firmanızı 200 kişi 
tanıyacak demek... 

İnovatif ürün sunan bazı 
firmalar, antimicrobial 
malzemeler ile üretilen 
şık kartvizitler ile virüsleri 
cebimizden uzak tutuyor.

Companies that offer 
innovative products keep our 
pockets free of  viruses with 
stylish business cards made of 
antimicrobial materials.

Promosyon
Promotion
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Tek kullanımlık karton 
bardaklardan ziyade bazı 
firmalar işin estetik boyutunu 
da ön planda tutarak; özellikle 
ofis ortamlarında tercih 
edilen kullan at cam bardaklar 
üretmeye başladı.

ÇOK AMAÇLI ANAHTARLIK
Pandemi sürecinde insanlar en çok bir yerlere 
temas etmemeye veya bu teması en aza indir-
gemeye çalıştılar. Bu süreçte yine pek çok firma 
yeni bir endüstriyel tasarıma imza attı. Anti-Covid 
kategorisinde satışa sunduğu çok amaçlı anah-
tarlıkları üretti. Pek çok formda ve metalik ola-
rak üretilen bu anahtarlıklar hem şık bir görünüm 
sunuyor hem de hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu 
anahtarlıklarda bulunan kancalar sayesinde kapı 
kollarına, pos cihazlarındaki tuşlara, asansör 
düğmelerine vs. elimizin değeceği pek çok yere 
olan teması sıfıra sıfıra indirgeniyor.  

YIKANABİLİR MASKE
T.C. Sağlık Bakanlığı, pek çok hekim veya uzman 
yıkanabilir maskeler yerine tek kullanımlık cer-
rahi maskeleri önerse de promosyon sektörü bu 
ürün için de kolları sıvadı. Bazı firmalar medikal 
standartlara uygun koşullarda, antibakteriyel 
ve antiviral özellikte olan, virüse karşı yüzde 94 
koruma sağlayan yıkanabilir maske üretti. Bazı 
firmalar bu maskelerin desenlisini üreterek ge-
niş ürün yelpazesine ayrı bir renk kattı. Tabii bu 
sadece bir seçenek… Kimi firmalarda yıkanabilir 
maske yerine cerrahi maskelerin üretimine geçti 
ve logolarını bu maskelerde kullanmayı tercih 
etti. 

WASHABLE MASKS
Although T.R. Ministry of Health, many physi-
cians, or experts recommend disposable sur-
gical masks instead of washable ones, the 
promotion sector has rolled up its sleeves for 
this product. Some companies produced an-
tibacterial and antiviral masks in accordance 
with medical standards that offer 94% pro-
tection against the virus. Some companies 
added patterns to the masks to bring a new 
colour to their wide product range. This is 
only a choice, of course... Some companies 
produced surgical masks instead of dispos-
able ones and placed their logos on them. 

COVID-REPELLENT DISINFECTANTS
We protect our face and hands, but how 
about disinfectants, our greatest support in 
killing those microbes and viruses? Disin-
fectants are like fly sprays; everybody now 
carries them in their pockets, and they are 
the most popular item of hygiene fashion 
nowadays. Many companies that produce 
disinfectant bottles have also achieved great 
success in this regard. And some companies 
prefer to produce antibacterial hand wipes 
instead of disinfectants.  

Rather than single-use carton 
cups, some companies have 
started to produce disposable 
glass cups, especially preferred 
in office environments, keeping 
the aesthetic a priority.

Promosyon
Promotion



51

DISPOSABLE CUPS
I talked about how people’s demand has in-
creased for disposable products with coro-
navirus... And some companies did not want 
to forget the aesthetic side of promotion 
and started producing disposable glass cups 
instead of carton cups to be used in office 
environments. However, different forms and 
designs of disposable cups increase their 
cost as well as their areas of use. They are 
preferred only by certain companies for their 
higher cost. Disposable cups as a whole; 
however, are a great choice for companies 
to use for their promotion with their conve-
nience of use. 

PROTECTIVE OVERALLS AND MASKS
Experts often said that the virus was spread-
ing easily through droplets. And the com-
panies looking for some difference started 
producing protective goggles and overalls. 
Companies that collaborate with healthcare 
institutions both advertise themselves with 
the overalls they produce and take an im-
portant step for people’s health. 

ANTIMICROBIAL CARDHOLDERS
All the products mentioned in this article 
were products designed and manufactured 
to help protect from coronavirus. Some of 
the major companies in the sector started to 
produce the antimicrobial leather business 
card and key holders. Companies that offer 
innovative products keep our pockets free of 
viruses with stylish business cards made of 
antimicrobial materials. 

COVİD PÜSKÜRTÜCÜ DEZENFEKTANLAR
Elimizi, yüzümüzü koruyoruz peki mikropları öl-
dürme konusunda en büyük yardımcımız olan 
dezenfektanlar konusunda hangi adımlar atılıyor. 
Sinek savar gibi artık herkesin cebinde taşıdığı 
dezenfektanlar, hijyen modasının en gözde ürünü 
haline geldi. Dezenfektan şişelerini üreten pek 
çok firma da bu hususta büyük başarı sergiledi 
diyebiliriz. Dezenfektan yerine tek kullanımlık 
Antibakteriyel el temizleme mendili de bazı fir-
maların odak noktası oldu.  

KULLAN AT BARDAKLAR
Koronavirüs salgınının maske ve eldivenin yanı 
sıra tek kullanımlık ürünlere olan talebi arttır-
dığına yazının ilk satırlarında değinmiştik… Tek 
kullanımlık karton bardaklardan ziyade bazı fir-
malar işin estetik boyutunu da ön planda tutarak; 
özellikle ofis ortamlarında tercih edilen kullan at 
cam bardaklar üretmeye başladı. Fakat kullan at 
bardakların farklı formda ve estetikte tasarlanışı 
kullanım alanını genişlettiği gibi maliyetini de 
arttırıyor. Maliyeti karton bardaklardan daha fazla 
olduğu için bazı firmalar tercih ediyor. Kullanım 
kolaylığı sunan kullan at bardaklar firmaların, 
kendi tanıtımını yapmaları konusunda tercih ede-
bilecekleri bir seçenek olarak karşısına çıkıyor. 

KORUYUCU TULUM VE MASKE
Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde uzman-
lar sıklıkla, virüsün damlacık yoluyla bulaştığını 
belirtiyordu. Bu hususta değişik bir yol izleyen 
firmalar, maske ve yüz siperliğinin yanı sıra koru-
yucu gözlük ve tulum üretimine geçti. Bazı sağlık 
kuruluşlarıyla iş birliği yapan firmalar, ürettiği 
tulum ile hem reklamını yapıyor hem de sağlık 
açısından önemli bir adım atmış oluyor. 

ANTIMICROBIAL KARTVİZİTLİK
Yazıda bahsi geçen tüm ürünler virüsten korun-
maya yardım etmek için tasarlanan ve üretilen 
ürünlerdi. Sektörün gözde firmalarından bazıları 
antimicrobial deri kartvizitlik ve anahtarlık üreti-
mine geçti. Pek çok inovatif ürün sunan bazı fir-
malar, antimicrobial malzemeler ile üretilen şık 
kartvizitler ile virüsleri cebimizden uzak tutuyor. 

Promosyon
Promotion
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Pandemi Sonrası Promosyon ve 
Tanıtım Faliyetlerinin Geleceği

Future Of Promotion And Promotional Activities 
In The Post-Pandemic Period

Even if I say “post-pandemic” in the title of my article, 
the general opinion and the incoming scientific data and 
my own belief show that we will live with these kind of 
pandemics for a long time and try to adopt new paradigms 
in performing our works. As my personal career, I am an 
expert in health management and policies. Additionally, I 
have worked in civil societies and had commercial medical 
operations. The centre of all of them is the healthcare sec-
tor. We are going through a very unusual year both for the 
world and our country. We have been successfully man-
aging the process on our side. What we go through now is 
like scenes from a Hollywood movie, but it is real enough 
and we are suffering. As a result, and sadly, our economy 
is under threat as well as our health.

Her ne kadar yazımın başlığına pandemi sonrası desem 
de gelen bilimsel veriler doğrultusunda oluşan genel 
kanı ve benim inancım,  bu tip salgınlar ile uzun bir süre 
yaşayacağımız ve işlerimizi eskisi gibi değil de yeni pa-
radigmada yapmaya çalışacağımızdır. Kişisel kariyerim 
olarak sağlık yönetim ve politikaları konusunda uzman 
sayılırım. Ayrıca akademik dünya dışında sivil toplum ve 
medikal ticari çalışmalarım bulunmakta. Tatbikî hepsinin 
merkezinde sağlık sektörü var. Dünyanın ve ülkemizin hiç 

PROMOSYON SEKTÖRÜ BU DÖNEMİ İYİ ANALİZ ETMELİ, DAHA NİTELİKLİ 
ÜRÜNLERE YATIRIM YAPMALI, MATBAA VE PROMOSYON SEKTÖRÜ ASLA 
BİTMEZ AMA DÖNÜŞÜR.

As a result, the promotion sector should 
analyse this change widely and invest in more 
qualified products; the printing and promotion 
sector will never end but transform. 

Makale
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While I was contemplating on these topics, I was in-
vited to write a blog to you, the dear representatives 
operating in the promotion sector. Since my area of 
expertise is the healthcare sector, I will especially fo-
cus on future promotion strategies of pharmaceutical 
and medical companies.
As you know, there is a concept called health pro-
motion or medical promotion. There are even some 
agencies specializing in the subject. Well, where did 
this concept come from, or how did this demand 
arise?
Many people do not know that our country has 
enough investment to be among the top 5 in the 
world in generic medicine production. With the health 
transformation program that started in 2011, our cit-
izens were able to get free medicine from more than 
25 thousand pharmacies. The sector has not been 
established from scratch, of course, but with the 
transfer of the pharmaceutical factories by the social 
insurance institution, the private sector has come a 
long way today.
And certainly, this production had to be supported 
by sales. At some period, the drug industry and the 
ministry have reached a mutual understanding and 
signed a protocol consisting of effective sale princi-
ples with the agreement on promotion and promo-
tional regulations. According to the protocol, promo-
tional materials could be the products that did not 
exceed TRY 20 and supported the provision of health 
services suitable for use in open spaces of doctors. 
For a better explanation, a towel with a company 
logo would be accepted, but a vizor to use outside 
would not.
Additionally, the promotional budgets of companies 
with a big share in promotion distribution were deter-
mined to be between 3% and 5% of their turnover. In 
other words, they are distributed as congress, sym-
posium, reduced sample, and promotion materials.
Tracking competitors and developing different strat-
egies will be inevitable in the market where com-
petition is so intense, and correspondingly, the com-
panies will prefer niche promotion products of good 
quality as defined above with features to represent 
their brand.
And how will this process be affected in the pandem-
ic period? That is the real question. Now, the visits of 
pharmaceutical representatives are at the minimum 
level, and most doctors do not even accept a visitor. 
I do not know how long it will continue like this, but I 
can say that companies are trying to find alternative 
ways.
 In fact, it is true that every crisis has its opportunities. 
Such that, in this period, medical promotion is de-
manded by companies outside the healthcare sector. 
Visors, printed masks, spray disinfectant boxes, vari-
ous table warning signs, etc. 
In my opinion, a new area of opportunity is rising both 
in our country and other countries.
As a result, the promotion sector should analyse this 
change widely and invest in more qualified products; 
the printing and promotion sector will never end but 
transform. I am sure that those who manage the 
transformation will turn out to be stronger.

alışık olmadığı bir yıl yaşamaktayız. Süreci bizim 
açımızdan gayet başarılı olarak yürütüyoruz. Ya-
şanalar sanki bir Hollywood filiminim sahneleri 
gibi ama oldukça gerçek ve acı. Sonuç olarak 
sağlığımız olduğu kadar ekonomimizde tehdit 
altında maalesef.
Tamda bu konuları istişare ederken promosyon 
sektöründe faaliyet gösteren siz değerli temsil-
cilere bir yazı kaleme almam teklif edildi. Uz-
manlık alanım sağlık sektörü olduğundan bakış 
açımı özelikle ilaç ve medikal firmaların gele-
cekteki tanıtım stratejileri konusunda olacak.
Bildiğiniz üzere sağlık promosyon veya medikal 
promosyon diye bir kavram var. Hatta bu konuda 
uzmanlaşmış ajanslar mevcut. Peki nerden çıktı 
bu kavram veya bu talep nerden oluştu?
Çok kişi bilmez ama ülkemiz jenerik ilaç üre-
timimde dünyada ilk 5 te sayılacak kadar yatı-
rıma sahip.2011 de başlanan sağlıkta dönüşüm 
programı ile beraber vatandaşlarımız 25 bini 
aşan eczaneden ücretsiz ilaç alma yolu açıldı. 
Öncesinde bu sektör vardı elbet fakat sosyal si-
gortalar kurumunun ilaç fabrikalarını devretmesi 
ile beraber özel sektör günümüze doğru hayli yol 
aldı.
Tabi bu üretim satış ile desteklenmeliydi. Aynı 
dönemlerde ilaç endüstrisi ve bakanlık bir mu-
tabakata vararak tanıtım ve promosyon yönet-
meliği üzerinde anlaşmayla etki satış ilkelerini 
oluşturan ortak protokolle imza attılar. Bu 
protokole göre tanıtım materyali yaklaşık 20 TL 
geçmeyen, doktorların açık mekanlarında kulla-
nıma uygun sağlık hizmetinin verilmesine destek 
olacak ürünler olabilecekti. Açıklamak gerekirse 
üzerinde firma logosu bulunan bir el havlusu 
evet ama dışarda kullanacağı bir güneşlik hayır 
olarak kabul edildi.
Ayrıca promosyon dağıtımında büyük pay sahibi 
firmaların tanıtım bütçesi ciro üzerinden % 3 ile 

% 5 arasında olacak şeklide belirlendi. Bu şu 
demek kongre, sempozyum, azaltılmış numune 
ve promosyon materyali olarak dağıtılmış du-
rumda.
Gelecekte rekabetin bu denli yoğun olduğu bir 
pazarda, rakiplerin izlenmesi ve farklı strateji-
ler geliştirilmesi kaçınılmaz olacak, buna bağlı 
olarak firmalar yukardaki tanıma giren kaliteli, 
markalarını temsil edecek özelikte niş promos-
yon ürünleri tercih edecektir.
Peki, pandemi süresinde bu süreç nasıl etkile-
necek? İşte asıl soru bu. Şuan için mümessiller 
tarafından ziyaretler minimum seviyede hatta 
birçok hekim ziyaretçi kabul etmemekte. Durum 
daha ne kadar devam eder bilemem ama firmalar 
alternatif yollar bulmaya çalışıyor diyebilirim.
Aslına bakarsanız her kriz kendi içinde fırsatlar 
barındırdığı bir gerçek. Öyle ki bu dönemde me-
dikal promosyonu, sağlık dışında diğer firmala-
rında talep ettiğini gördük. Örnek vermek gere-
kirse siperlik, baskılı maske, sprey dezenfektan 
kutuları, çeşitli masa üstü uyarıcıları vb. 
Bence yeni bir fırsat alanı doğuyor hem ülkemiz-
de hem de dünyanın diğer ülkelerinde.
Sonuç olarak promosyon sektörü bu değişimi 
iyi analiz etmeli, daha nitelikli ürünlere yatırım 
yapmalı, matbaa ve promosyon sektörü asla bit-
mez ama dönüşür. Dönüşümü yönetebilenin bu 
mücadeleden başarılı çıkacağına eminim.
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Promosyon dağıtımında 
büyük pay sahibi firmaların 
tanıtım bütçesi ciro 
üzerinden % 3 ile % 5 
arasında olacak şeklide 
belirlendi.
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ve Covid-19
Hindistan'ın Ekonomik Pazarı 

The Economy Market And Covid-19 In India

Although the economic growth in India is 
expected around (-) 4-5% in 2020, it is also 
expected to rise again in 2021. 

HİNDİSTAN’DA EKONOMİK BÜYÜMENİN 
2020’DE (-) 4-5% GİBİ GERÇEKLEŞMESİ 
BEKLENSE DE 2021’DE TEKRAR 
YÜKSELİŞE GEÇMESİ BEKLENMEKTEDİR. 

Analiz
Analysis
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29 eyalet 7 bölge aslında büyük bir kıta 
olan Hindistan, ülkelerin GSYİH gelişim 
sıralamasında Asya pasifik ülkeleri 
içerisinde Çin ve Japonya’dan sonra 3.  

Dünya’da ise 5.büyük ekonomidir.
Küresel hegemonya değişikliği (kültürel ve eko-
nomik paradigma değişimi) yaşanırken Türkiye 
ve Hindistan siyasi ekonomik ve kültürel ilişki-
leri daha çok önem kazanmaktadır.
İki ülke dış ticaretinin lehimize olacak şekilde 
2020 hedefi 10 milyar usd  2023 hedefi ise 25 
milyar usd’dır.
Başbakan Modi, 2012’den bu yana başarılı bir 
grafik sergiliyor. 2016 yılında BankNote deği-
şikliği ile büyük bir reforma imza atıldı. Böyle-
likle kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına alarak 
ekonomiye nefes aldıran başbakan Modi bugün 
de aynı şekilde yine  Covid -19’a karşı ciddi bir 
mücadele ve performans göstermekte, başarılı 
bir performans sergilemektedir.

Our pistachio, which has turned 
into a brand on its own, Turkish 
delight, apples, Turkish movies, 
and the wedding tourism can be 
listed among the Turkish export 
items to India.

W 
ith 29 states and 7 regions, 
India is actually a large 
continent and has the 3rd 
largest economy among 

Asia pacific countries after China and Ja-
pan, and the 5th largest economy in the 
World.
With global hegemony changes (cultural 
and economic paradigm shifts), the polit-
ical, economic, and cultural relations be-
tween Turkey and India have become more 
and more important.
Our foreign trade volume goal is $10 bil-

lion for 2020 and 25 million for 2023.
Prime Minister Modi has been showing a 
successful graphic since 2012. The coun-
try brought about a substantial reform 
with BankNote change in 2016. Relieving 
the economy by taking the unrecorded 
economy under control, Modi is now put-
ting up a strong fight against Covid-19.
Even though the country’s foreign trade 
has dropped by 20-25% in the Q1 and Q2 
of 2020, we believe that they will catch 
up on last year’s figures easily by the end 
of the year.
The trade between Turkey and India has 
been increasing for the first time in the 
last 2 years and growing regularly and 
consistently for both countries. As of last 
year, we have reached $8.5 billion worth 
of foreign trade volume with $7 billion 
worth of imports, and $1.2 billion worth 
of exports. Some industries and products 
that can benefit both Turkey and India.

Tevfik Dönmez 
MUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi- Birleşme ve Devralma Komite Başkanı
Member of Board of Directors of MUSİAD 

Markalaşan Antep fıstığı, 
lokum, elma, Türk filmleri, 
düğün turizmi Hindistan 
için Türk turizminin 
canlılığı tamamlayan 
sacayaklarından sadece 
birkaçı olarak görülebilir.
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1. FOOD INDUSTRY PRODUCTS
TPCI -Trade Promotion Council of India- 
is offering an incentive and grant source 
up to 70% for Turkish investors. During 
Covid-19, where more value-added prod-
ucts turn into opportunities, many food 
products continue to be the centre of 
attention in the market in hygienic con-
ditions, mostly in mini grammages and 
single-use packages. The biggest increase 
in our food and food industry product ex-
ports to India has been in fisheries, animal 
products, oilseeds, grains, and legumes.

2. HEALTHCARE SECTOR AND PRODUCTS 
(FIELD HOSPITAL PROJECT)
Today, health diplomacy starts to gain 
more importance than masks, and our 
unrequited aid to nearly 100 countries 
opens up great opportunities and doors in 
this field. India, the country that produces 

Maske yerine sağlık diplomasisinin ağırlık 
kazandığı bugünlerde 100’e yakın ülkeye 
yaptığımız karşılıksız yardımlar bu alanda müthiş 
fırsatlar ve kapılar aralıyor.
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ürünleri ihracatımızda en büyük artış su ürün-
leri, hayvansal ürünler, yağlı tohumlar, hububat 
ve bakliyatta yaşanmaktadır..

2. SAĞLIK SEKTÖRÜ VE ÜRÜNLERİ ( SAHRA 
PROJESİ)
Maske yerine sağlık diplomasisinin ağırlık 
kazandığı bugünlerde 100’e yakın ülkeye yap-
tığımız karşılıksız yardımlar bu alanda müthiş 
fırsatlar ve kapılar aralıyor. Dünya’da birçok ilaç 
ham maddesinin üretildiği Hindistan ile Medikal 
cihazlar ve ürünler, test kitleri vantilasyon ve 
görüntüleme cihazları ve daha birçok katma de-
ğeri yüksek ürünlerin üretim üssü Türkiye kar-
şılıklı olarak önemli bir avantajı fırsata çevirme 
potansiyeline sahiptir. Kısa vadede belki sadece 
sağlık alt yapısı olarak ortaya çıkacak olan ama 
orta ve uzun vadede hem prefabrik hem sağlık 
altyapısının yani Sahra Hastaneleri Projelerinin 
bu dönemde ortaya çıkan bu ihtiyaç için her 
şeye rağmen Türkiye’nin sağ elinin güçlü oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

2020 1.& 2. çeyrekte dış ticarette yüzde 20-25 
gibi bir düşüş görünse de yılın sonunda gecen 
senenin rakamlarını çok rahatlıkla yakalayaca-
ğımıza inanıyoruz.
Türkiye ve Hindistan arasındaki dış ticaret 2 
yıldır ilk defa artarak devam etmekte iki ülke 
için düzenli ve istikrarlı bir büyüme gerçek-
leşmektedir. Geçen sene itibariyle 7 miyar usd 
ithalat, 1.2 milyar usd ihracat hacmiyle toplam 
8,5 milyar usd lik dış ticaret hedefini yakalamış 
bulunuyoruz. Türkiye ve Hindistan için fırsat 
olarak gördüğümüz bazı sektör ve ürünler.

1. GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ
Türk yatırımcıları için TPCI- Hindistan yatırım 
ajansı - üretim için  yüzde 70’e varan bir teşvik 
ve hibe kaynağı sunuyor. Daha çok katma değeri 
yüksek ürünlerin fırsata dönüştüğü Covid-19 
boyunca birçok gıda ürünü hijyenik şartlarda, 
daha çok mini gramajlarda ve tek kullanımlık 
paketlerde pazarda ilgi odağı olmaya devam 
ediyor. Hindistan’a olan gıda  ve gıda sanayi 
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3. SAVUNMA SANAYİ VE DENİZCİLİK 
TAIS’in imzaladığı 5 gemi yapımını içeren  sa-
vunma sanayi devlet ihalesinin toplam değeri 
2.3 milyar usd dır. 150 milyar usd silah ve mo-
dernizasyon yatırımı gerçekleştirecek Hindistan 
için Türkiye’nin denizcilik ve savunma sanayin-
deki birikimi ve tecrübesi hayat kurtaracak ve 
uzun vadede dış ticaret açığımızı kapatacak bir 
potansiyele sahiptir. Bu sayede ülkemize ciddi 
bir döviz girdisi sağlanırken aynı zamanda ulus-
lararası bir prestij de kazandırmış olacaktır,

TURİZM  
• 300 bini bulan turist sayısı son 2 yıldır yüzde 
100’e varan bir çarpan etkisi ile sürekli artmaya 
devam etmektedir.
• 2019 da 25 düğün turizmi ile 100 milyon 
usd’yi aşan Hindistan’a ihraç ettiğimiz Düğün 
Turizmimiz 2020’de düşüş gösterse de 2021 de 
yeniden ve hızla artarak yeni rekorları test ede-
ceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.. 
• Markalaşan Antep fıstığı, lokum, elma, Türk 
filmleri, Düğün Turizmi Hindistan için Türk tu-
rizminin canlılığı tamamlayan sacayaklarından 
sadece birkaçı olarak görülebilir.

COVID -19 VE 100 GÜNÜ SÜREN DÜNYANIN 
EN BÜYÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Son 3 yüz yılın en büyük felaketi olarak ilan 
edilen bu zor dönem aynı zamanda fırsatları 
da bizlere sunuyor. Yani, sel kütük kaldırır asla 
batırmaz kabilinden birçok somut ve sağlam iş 
olanakları ve bağlantıları dünden bugüne daha 

the raw materials of many drugs in the 
world and Turkey, the manufacturing base 
of test kits, ventilation, imaging devices, 
and many other high added-value prod-
ucts can turn an important advantage into 
an opportunity together. Turkey has a very 
strong hand for the needs of healthcare 
infrastructure in the short term but will 
turn it into a middle and long-term pre-
fabricated Field Hospital Projects.

3. DEFENCE INDUSTRY AND NAVIGATION 
The state tender signed by TAIS and con-
sisting of the construction of 5 ships is 
worth $2.3 billion in total. India will invest 
$150 billion in arms and modernisation 
in general, and Turkey’s experience and 

knowledge in navigation and the defence 
industry have the potential to be a lifesav-
er and close the foreign trade gap in the 
long term. This way, substantial amounts 
of foreign exchange will enter our country, 
providing international prestige.

TOURISM  
• The number of tourists, which has 
reached 300 thousand, continues to in-
crease continuously in the last 2 years 
with a multiplier effect of up to 100%.
• Exceeding $100 million with 25 wed-
dings in 2019, our Wedding Tourism export 
to India has decreased in 2020, but we 
can easily say that it will increase rapidly 
in 2021 and make new records. 
• Our pistachio, which has turned into a 

Today, health diplomacy starts 
to gain more importance than 
masks, and our unrequited aid 
to nearly 100 countries opens 
up great opportunities and 
doors in this field. 
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kolay ve hızlı ortaya çıkabileceğini aklımızdan çı-
karmamalıyız.
• Bağışıklığı güçlü, nüfusunun yüzde 70’lik bir 
kısmı kırsal kesimde yaşayan ve dünyanın en 
genç nüfuslarından birine sahip olan , mevsimsel 
ve coğrafi olarak sıcak bir iklime sahip Hindistan 
bu faktörleri ve avantajları ile pandemide daha 
rahat ve kontrollü bir süreç yaşamaktadır.
• Özellikle 2.çeyrekte yüzde 30 kapasite ile çalı-
şan Hindistan’da ağustos ayının sonuna kadar iç 
talep patlamasının devam edeceği öngörülmek-
tedir. Diğer taraftan gelmesi muhtemel görünen 
2. ve 3. Dalgaların eylül ayından itibaren yeni ve 
daha ağır bir risk barındıracağını da söylemek 
zorundayız.
• Vakaların ve ölüm oranlarının mayıs ayı itiba-
riyle peak yaptığı Hindistan kısa vadede mobilite 
sorununa ve emek yoğun üretimin getirdiği olum-
suzluklara rağmen orta ve uzun vadede Çin’in ye-
rine ikame edilecek bir ülke olarak büyük yatırım 
taahhütleri almaktadır. Vietnam ve Bangladeş’in 
de Çin hâkim gücü karşısında Hindistan’a Asya 
pasifikte tamamlayıcı bir unsur olduğunu düşü-
nürsek Hindistan’ın doğru adres olduğu daha net 
ortaya çıkmaktadır.
• Sonuncusu 5.0 lockdown ardından kontrollü bir 
şekilde normalleşme yaşayan Hindistan elbette 
bu pandemide diğer birçok ülke gibi ekonomiyi 
feda edememiştir. Tam da bu noktada bizlerin 
bu ülkeye yapacağı çalışmaların hayati önem arz 
etmektedir.
• Uzun bir süredir Marka kaşesi düşen Çin’e duyu-
lan öfke ve tepki üzerine ABD’nin, Avrupa’nın, Kore 
ve Japonya gibi birçok Asya pasifik ülkelerinin 
Çin’den yatırımlarını Hindistan’a taşımaya başla-

brand on its own, Turkish delight, apples, 
Turkish movies, and the wedding tourism 
can be listed among the Turkish export 
items to India.

COVID-19 AND WORLD’S LONGEST LOCK-
DOWN OF 100 DAYS
Declared as the biggest disaster of the 
last 3 centuries, this difficult period also 
offers us opportunities. There will always 
a rainbow after a rain and difficult times 

lead to creative solutions. Likewise, many 
concrete and solid business opportunities 
and connections can arise faster than be-
fore these days.
• With one of the world’s youngest pop-
ulation of strong immune systems, 70% 
of which lives in the countryside, and a 
warm climate both seasonally and geo-
graphically, India has been going through 
a relatively easy and controlled pandemic 
process despite its large population.

Türkiye ve Hindistan 
arasındaki dış ticaret 2 
yıldır ilk defa artarak devam 
etmekte iki ülke için düzenli 
ve istikrarlı bir büyüme 
gerçekleşmektedir. 

The trade between Turkey and India 
has been increasing for the first 
time in the last 2 years and growing 
regularly and consistently for both 
countries. 
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dılar. Zengin bir coğrafya, güvenilir dost ve yumuşak 
gücü ile ilişkilerinde güç kazanan Hindistan küresel 
hegemonya değişiminde önemli bir aktör olacaktır.
• Hindistan’da ekonomik büyümenin 2020’de (-) yüzde 
4-5 gibi gerçekleşmesi beklense de 2021’de tekrar 
yükselişe geçmesi beklenmektedir. 
• Çin ile siyasi ve askeri alanda yaşadığı birçok so-
runlar neticesinde özellikle Hindistan’ın Çin devleti ile 
yapacağı ihaleler ve projelerde tercihin ve teveccühün 
ülkemize döndüğünü aldığımız son savunma ihalesi  
çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu anlamda 
Maliye ve Hazine, Dış İşleri, Ticaret ve Turizm bakan-
lıklarımız Hindistan ile birçok ortak projeleri dünden 
bugüne daha kolay yapabilecek bir zemine sahiptir. 
Daha önce hiç örneği yaşanmamış askeri yük gemisi 
ihalesi, demiryolu sinyalizasyon ihaleleri bizler için 
bu sürecin getirdiği yeni gelişmelerin sonucu olarak 
görülmelidir.
• 8 Haziran günü İstanbul havalimanında 230’u aşkın 
Türkiye’den Hint Vatandaşlarının tahliyesi gerçekleşti. 
Görev süresi sona eren İstanbul Başkonsolosu, Anka-
ra Maslahatgüzarı ve Misyon şeflerini uğurlamak için 
onlara yaptıkları çalışmalara karşılık ahde vefa örneği 
göstererek yanlarında olduk. Çalışmalarından dolayı 
teşekkür mektubu muzu ve hediyelerimizi takdim 
ederek iki ülke arasında dostluk örneği ve özlemini 
ortaya koymuş olduk.

• It is predicted that the domestic demand 
boom will continue until the end of August 
in India, which has worked with 30% ca-
pacity in Q2. On the other hand, we have to 
say that the expected 2nd and 3rd waves 
will carry a new and heavier risk as of Sep-
tember.
• India, where cases and death rates peak-
ed as of May, receives great investment 
commitments as a country to replace Chi-
na in the medium and long term, despite 
the mobility problem in the short term and 
the negativities brought by labour-intensive 
production. Considering that Vietnam and 
Bangladesh can also be a complementary 
element to India in the Asia-Pacific against 
China’s dominance, India again becomes the 
right address.
• India turned to controlled normalisation 
after the final 5.0 lockdown and could not 
sacrifice its economy during this pandemic, 
like many other countries. At this very point, 
the work we perform in this country will be 
of vital importance.
• Upon their anger and reaction against Chi-
na, which has been discredited for a long 
time, the USA, Europe, and many Asia-Pacif-
ic countries such as Korea and Japan start-
ed to move their investments from China 
to India. With its rich geography, reliable 
friendships, and soft power, India will be 
an important player in the change of global 
hegemony.
• Although the economic growth in India is 
expected around (-) 4-5% in 2020, it is 
also expected to rise again in 2021. 
• After many political and military problems 
with China, our last defence tender with the 
country clearly shows that India has start-
ed to prefer our country especially in the 
tenders and projects that it will make with 
the Chinese government. In this sense, our 
Ministries of Finance and Treasury, Foreign 
Affairs, Trade and Tourism have a ground to 
make many joint projects with India easi-
er than before. The first military cargo ship 
tender and railway signalling tenders should 
be seen as the result of the new develop-
ments brought about by this process.
• On June 8, over 230 Indian citizens were 
sent to their countries from Istanbul airport. 
In order to bid farewell to the Istanbul Con-
sul General, Ankara Charge D’affaires and 
Mission Chiefs, whose term of office ex-
pired, we showed them an example of pacta 
sunt servanda in return for their work. By 
presenting our acknowledgement letter and 
gifts for their works, we demonstrated the 
example and longing of friendship between 
the two countries.
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In the Tulip Period of  the Empire, important reforms took place and good relations with the West were tried to be 
established; it was the most appropriate time to establish a printing house in a systematic way.

Derin Tarihiyle
Matbaa
Osmanlı İmparatorluğu’nda, önemli reformların gerçekleştiği, Batı ile iyi ilişkilerin kurulmaya 
çalışıldığı Lale Devri Dönemi, matbaanın sistemli bir şekilde kurulmasının en uygun zamanı oldu.

Printing And Its Long History

Aktüel
Actual

Çiğdem Öz
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W 
riting is the best and most relax-
ing way to express feelings and 
reflections by some. People can 
pour out their feelings on any 

kind of paper they can grab, create poems. 
And then, all the words written in those pa-
pers can turn into art in the form of a nov-
el, a story, or a poem. And the widespread 
printing press brings those works of art to 
thousands of people. How was the machine 
invented? How did it reach our day? It did not 
come out of thin air, of course. 
It was first widely used by the Chinese around 
593 AD and was a primitive publishing media 
that had woodblocks and letters engraved in 
them. Rumours say that the first printed work 
was the Sacred Buddhist Texts by the Em-
press Shōtoku. And when we delve deeper 
into history, we see another myth that the 
work was printed by a Chinese named Pi 
Sheng casting porcelain letters one by one.
The machine is then taken to the Uyghur 
lands from China. Texts and books in the Uy-
ghur language found in Dunhuang Caves in 
1902 are stated to have been printed in the 
9th century. 
THE FOOTPRINTS OF THE MACHINE IN EUROPE
Come the 15th century, and we see the trac-
es of the printing press in Europe. First, we 
see the “calligraphy” and “engraving” tech-
niques used in the Netherlands. Before we go 
on any further, I would like to explain a little 
bit about what “calligraphy” and “engraving” 
are really. A calligraphist is someone who 
writes, and an engraver is the person who 
takes these writings into some kind of board 
actually. 
On the other hand, the most important name 
in the history and development of the print-
ing press is of course Johannes Gutenberg... 
Johannes Gutenberg was the first person to 
establish metal letters and serial printing 
system in 1450, laying the foundation of the 
first modern printing press. And in 1455, the 
first Bible containing 47 lines was pressed. 
Johannes Gutenberg’s printing technique 
became popular in all European countries 
in a very short period of time and spread 
throughout Europe. Johannes Gutenberg’s 
modern printing technique was called “typo”.  
J. Gutenberg prepared the letters and charac-

ters in the printing technique by casting them 
one by one. First, he prepared the brass or 
bronze mould for the character. He created 
a matrix by casting lead around the moulds 
and then created the characters by casting a 
lead-tin-antimony mixture over it. He devel-
oped a printing machine consisting of a fixed 
bed at the bottom and a cover at the top that 
moves vertically with a screwed lever. In this 
system, the engraving to be printed is fixat-
ed on a metal frame in the bed, inked, and 
then a paper is placed over it. And then, the 
cover put pressure on the paper by using a 
roller on it.
And in 1475, Peter Schöffer started using 
steel moulds instead of soft metal moulds. 
He made it convenient to prepare copper 
engravings, in which the lines could be ar-
ranged properly. The bed section of the print-
ing machine was also made mobile, making 
it easier to change the paper, to ink the 
plate, and to apply pressure to the top cover.
PRINTING PRESS IN THE OTTOMAN LANDS
The printing press did not arrive at the Ot-
toman lands and develop there as easily as 
thought. Ibrahim Muteferrika established the 
first official printing press in 1727. But the 
printing press was previously used by the 
Jew, Armenian, and Greek minorities in the 
Ottoman lands. 
Even before that, Jewish people escaping 
from Spanish persecution and taking refuge 
in the Ottoman Empire had brought their 
printing presses in 1492 and started using it 
for themselves. Other minorities also started 
using the printing press way before Ibrahim 
Muteferrika. However, some issues such as 

İlk olarak M.S. 593 yılında 
Çinliler tarafından yaygın 
şekilde kullanılan matbaa, o 
dönemde ağaç oyma harfler 
ile işlenen ve tek tek döşenen 
ilkel bir yayım organıydı.

It was first widely used 
by the Chinese around 
593 AD and was a 
primitive publishing 
media that had 
woodblocks and letters 
engraved in them.

Y azmak, kimileri için duygu ve düşünce-
lerini ifade etmenin en rahatlatıcı yolu 
olarak kabul ediliyor. Sonuçta insanlar 
buldukları herhangi bir kâğıda, defte-

re vs. hislerini döküp, şiirleştirdiği duygularını 
yansıtabiliyor. Ardından kâğıda veya deftere ya-
zılan her bir sözcük, romana, hikayeye veya şiir 
kitabına kısacası sanat eserine dönüştürülüyor. 
Günümüzün en yaygın basım aleti olan matbaa da 
bu eserlerin daha çok yayılmasına imkân tanıyor. 
Peki, bu matbaa nasıl icat edildi? Günümüze nasıl 
ve ne şekilde ulaştı? Herhalde armudun daldan 
düştüğü gibi bir anda kimse matbaayla tanışmadı. 
İlk olarak M.S. 593 yılında Çinliler tarafından 
yaygın şekilde kullanılan matbaa, o dönemde 
ağaç oyma harfler ile işlenen ve tek tek döşenen 
ilkel bir yayım organıydı. Bir rivayette, ilk basılan 
eserin İmparatoriçe Shotoko’nun Budizm’in Kut-
sal Metinleri olduğu yer alıyor. Hatta tarihin tozlu 
sayfalarında bu eserin Pi Sheng adındaki bir Çinli 
tarafından yapıldığı ve Pi Sheng’in porselenden 
harfler kullanıp, bunları teker teker dökerek bas-
kı yaptığı yazıyor.
Matbaa, Çinlilerden sonra Uygurluların yaşadığı 
topraklara götürülüyor.  1902’de Tun Huang Mağa-
rası’nda bulunan Uygurca metinlerin ve kitapların 
9. yüzyıl itibarıyla basıldığı farklı tarih kitapların-
da ve kaynaklarda yer alıyor. 

MATBAANIN AVRUPA’DAKİ AYAK İZLERİ
15. yüzyıla geldiğimizde ise matbaanın izlerini 
Avrupa’da görmeye başlıyoruz. İlk olarak Hollan-
da’da “hattat” ve “hakkak” teknikleri kullanılıyor. 
Peki, bilmeyenler için “hattat” ve “hakkak”ın ne 
olduklarını açıklama gereği duyuyoruz. Hattat; 

Aktüel
Actual
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the low literacy rate in the Ottoman Em-
pire, and the people’s unwillingness to-
wards sharing information slowed down 
the development process of the printing 
press. Another story is that the 90 thou-
sand members of the Calligraphists and 
Engravers Guild in the Ottoman feared un-
employment because of the printing press 
and did not take warmly to the develop-
ment of the machine.
But despite all these objections from cer-
tain sections of the population, people’s 
hunger for knowledge laid the necessary 
basis for establishing the printing press in 
the Ottoman Empire. First, some printing 
movements were made based on abroad. 
In Europe, the first book in Arabic letters 
was pressed in 1514 in Italy. The first Qu-
ran was printed in 1640 again in Italy. The 
edict of Sultan Murat III in 1588, allowing 
“to bring and sell books in the country 
without paying customs money” was an 
important step in ensuring the legitimacy 
of printed works. Also, the printing ac-
tivities of the minorities accelerated the 
development of the printing press in the 
Ottoman. 
In the Tulip Period of the Empire, important 
reforms took place and good relations with 
the West were tried to be established; it 
was the most appropriate time to establish 
a printing house in a systematic way. An 
edict was issued to allow printing hous-
es upon the sympathy of the grand vizier 
of the period and Sultan Ahmet III for the 
idea, and the positive fatwa of Mevlana 
Abdullah Efendi, the Sheikh of Islam of the 
time. Thus, on December 16, 1727, Ibrahim 
Muteferrika established the first printing 
house called Darü’t-Tıbâati’l Amire. First, 
only the religious books were allowed to be 
printed in the house. The first books pub-
lished were Kitab-i Lügat-i, Vankulu, and 
Arba’ah Turim. 

yazı yazan kişilere, Hakkak ise bu yazıları tahtaya 
geçirenlere verilen isim. 
Öte yandan matbaa tarihinde ve gelişiminde par-
makla gösterilen en önemli isim ise koşulsuz Jo-
hannes Gutenberg... Çünkü Johannes Gutenberg, 
1450’de ilk metal harfleri ve seri baskı sistemini 
kurarak ilk modern matbaanın temeline bir tuğla 
koydu. Ve 1455 yılında 47 satırdan oluşan İncil’in 
ilk basımı yapıldı. Johannes Gutenberg’in matbaa 
tekniği çok kısa zaman zarfı içerisinde tüm Avru-
pa ülkelerinden rağbet gördü ve tüm Avrupa’ya hız 
kesmeden yayıldı. Johannes Gutenberg’in modern 
matbaa tekniğine “tipo” ismi verildi.  
J. Gutenberg matbaa tekniğinde, harfleri ve ka-
rakterleri tek tek dökerek hazırladı. Önce karak-
terin pirinç veya tunçtan kalıbını hazırladı. Ka-
lıpların çevresine kurşun dökerek bir matris elde 
etti ve bunun üzerine kurşun kalay ve antimon 
karışımı bir alaşım dökerek karakterler elde etti. 
Altta sabit bir yatak ile üstte vidalı bir kol yar-
dımıyla düşey olarak hareket eden bir kapaktan 
meydana gelen bir matbaa makinesi geliştirdi. Bu 
sistemde baskısı yapılacak klişe yataktaki metal 
bir çerçeveye tesbit ediliyor, mürekkepleniyor ve 
üstüne kâğıt konuluyordu. Daha sonra kapak kâ-
ğıdın üzerinden merdane ile basınç uygulanarak 
kâğıt üzerine baskı gerçekleştiriliyordu.
Takvimler 1475’i gösterdiğinde Peter Schöffer, 
yumuşak metal kalıplar yerine çelik kalıpların 
kullanılması uygulamasını başlattı. Satırların 
düzgün bir biçimde dizilebildiği bakır klişele-
rin hazırlanmasını elverişli hâle getirdi. Baskı 

makinesinin yatak bölümü de hareketli duruma 
getirilerek kâğıt değiştirme, klişe mürekkepleme 
ve üst kapağa basınç uygulama işlemleri de ko-
laylaştırıldı.

OSMANLI TOPRAKLARINDA MATBAA
Nitekim Avrupa’nın ardından matbaanın Osman-
lı topraklarına gelişi ve Osmanlı’daki gelişimi 
sanıldığı kadar kolay olmadı. Resmi olarak 
Osmanlı’da ilk matbaayı İbrahim Müteferrika, 
1727 yılında kurdu. Zira matbaa tekniği Osmanlı 
topraklarında ilk olarak Yahudi, Ermeni ve Rum 
azınlıkları tarafından kullanıldı. 
Öte yandan İspanyolların zulmünden kaçan ve 
Osmanlı Devleti’ne sığınan Museviler, 1492 yı-
lında yanlarında matbaa makineleri getirerek bu 
icattan ülke içinde de faydalanmaya devam etti-
ler. Yine bu süreci takiben bazı azınlık gruplar da 
matbaayı İbrahim Müteferrika’dan önce kullandı-
lar. Fakat Osmanlı İmparatorluğu’nun okuryazar 
oranındaki düşüklük, burada yaşayan halkın bilgi 
paylaşımına karşı isteksizliği gibi bir takım pü-
rüzler matbaanın gelişim hızını Osmanlı’da düşür-
dü. Nitekim Hattat ve Yazıcılar Loncası’nın 90 bin 
üyesi olduğu ve bu üyelerin tamamının matbaa 
yüzünden işsiz kalma korkusuyla baş başa kaldığı 
için matbaanın kurulmasına sıcak bakmadıkları 
farklı kaynaklarda yer alıyor.
Fakat matbaa her ne kadar bazı kesimler tarafın-
dan istenmese de halkın bilgi açlığı matbaanın 
Osmanlı topraklarında kurulmasına uygun bir 
zemin hazırladı. İlk olarak bazı basım hareketleri 

Resmî olarak Osmanlı’da 
ilk matbaayı İbrahim 
Müteferrika, 1727 yılında 
kurdu.

Ibrahim Muteferrika established 
the first official printing press 
in 1727.
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yurt dışı temelli gerçekleştirildi. Avrupa’da Arap 
harfleriyle ilk kitabın basımı 1514 yılında İtal-
ya’da gerçekleşti. İlk Kur’an basımı ise 1640 yılın-
da yine İtalya’da gerçekleşti. Padişah III. Murat’ın 
1588 yılında yayımladığı fermanla, “gümrük pa-
rası ödemeden ülkeye kitap sokmak ve satmak” 
izni verilmesi ise matbu eserlerin meşruiyetinin 
sağlanması adına önemli bir adım oldu. Azınlıkla-
rın matbaa faaliyetleri de Osmanlı’da matbaanın 
gelişimini hızlandırdı. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda, önemli reformların 
gerçekleştiği, Batı ile iyi ilişkilerin kurulmaya ça-
lışıldığı Lale Devri Dönemi,  matbaanın sistemli 
bir şekilde kurulmasının en uygun zamanı oldu. 
Dönemin sadrazamının bu fikre sıcak bakması, 
zamanın Şeyhülislam’ı Mevlana Abdullah Efen-
di’nin olumlu fetvası ve III. Ahmed’in de bu fikre 
sıcak yaklaşması üzerine matbaanın kurulması 
yönünde ferman hazırlandı. Böylelikle 16 Ara-
lık 1727 tarihinde İbrahim Müteferrika’nın Da-
rü’t-Tıbâati’l Amire isimli ilk matbaayı kurmasıyla 
süreç başladı. Ve bu matbaada ilk etapta yalnızca 
dini kitapların basılmasına müsaade edildi. İlk 
basılan eserler Kitab-i Lügat-i, Vankulu ve Ar-
ba’ah Turim oldu. 
Akabinde İbrahim Müteferrika, din dışı eserleri 
basmayı planladığında basımevini kurarken gös-
terdiği sabır ve dikkati, basacağı eserleri seçer-
ken de gösterdi. İbrahim Müteferrika’nın kurduğu 
matbaasında yaşamı boyunca toplam 17 ayrı ki-
tap basıldı. Bunlardan 11’i tarih 3’ü dil ve sözlük, 
biri mıknatıs, biri coğrafya ve biri de toplumsal 
eleştiri konuludur. Matbaada basılan bu eser-
lerden bazıları şunlardır: Sihah il-Cevheri, Tu-
fe’tül-Kibar fi Esfar ül-Bihar, Tarih-i Seyyah,  Ki-
tab-ı İklim-i Cedid, Tarih-i Timur Güryan, Tarih-i 
Mısr ül-Kadime ve Mısr ül-Cedide, Cihan Nüma ve 
son olarak Asım Tarihi. Her ne kadar padişahlar, 
ilk başlarda çok az kitap basımına izin verseler 
de II. Bayezid döneminde 19, Yavuz Sultan Selim 
dönemindeyse 33 kitap basılırken, bu kitapların 
üzerlerine padişahların isimleri yazıldı. Yıllar akıp 
geçerken, 1796 yılında Abdurrahman Efendi Mü-
hendishane Matbaasını kuruyor. 1800’lü yıllarda 
Üsküdar matbaası ve Takvimhane-i Amire matba-
aları açılıyor. 
21. yüzyıla geldiğimizde ise teknolojinin matbaayı 
ileri bir seviyeye taşıdığını görüyoruz. Ofset bas-
kılar aşamalı olarak gerçekleşirken, yavaş yavaş 
dijital baskı teknikleri de onları üreten şirketler 
kadar gelişti.  Okuduğunuz üzere Çin toprakların-
da başlayan matbaanın hikâyesi günümüze farklı 
şekillerde ve metotlarda yansıyor ve gelişen tek-
noloji en yaygın basım tekniği olan matbaanın 
çağ atlamasına da olanak sağlıyor.

Hattat; yazı yazan 
kişilere, Hakkak ise 
bu yazıları tahtaya 
geçirenlere verilen isim. 

A calligraphist is someone who writes, and an engraver is the 
person who takes these writings into some kind of  board actually. 

Afterwards, upon turning to non-religious 
books, Ibrahim Muteferrika showed the same 
patience, attention, and care while choos-
ing the books as he did in establishing the 
house. A total of 17 different books were 
published in the printing house established 
by ōbrahim Muteferrika during his lifetime. 
11 of them were history books, 3 were about 
language and dictionary, one of them was a 
magnet, one geography and another was a 
social critique. Some of the books published 
in the printing house were: Sihah il-Cevheri, 
Tufe’tül-Kibar fi Esfar ül-Bihar, Tarih-i Seyyah,  
Kitab-ı ōklim-i Cedid, Tarih-i Timur Güryan, 
Tarih-i Mısr ül-Kadime ve Mısr ül-Cedide, Ci-
han Nüma, and Asım Tarihi. Although the sul-
tans allowed very few books to be published 
at first, 19 books were printed during the 
reign of Bayezid II and 33 books in the reign 
of Yavuz Sultan Selim, and the names of the 
sultans were written on the books. As the 
years progressed, Abdurrahman Efendi es-
tablished the Engineer School Printing House. 
And in the 1800s, Üsküdar printing house 
and Takvimhane-i Amire printing house were 
also established. 
And in the 21st century, technology now has 
taken the printing press to a whole other 
level. When offset printing has developed 
gradually, digital printing techniques also 
developed as the companies that developed 
them.  As you have read, the story of the 
printing house is reflected in different ways 
and methods today all the way from China, 
and the developing technology allows the 
printing press, which is the most common 
printing technique, to step into the new age.
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Gücü Adına!
In The Name Of Tea!
Çayın 

KIŞ MEVSİMİNİN 
KORKUTUCU AYAZINDA 
HASTALIKLARA 
YAKALANMAMAK VE 
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ 
GÜÇLÜ TUTMAK İÇİN KIŞ 
ÇAYI TÜKETİN…

T 
urkey has the most amount of tea 
consumed per capita... And espe-
cially with the Covid-19 pandemic all 
around the world, people in Turkey 

consume lots of water and hot beverages to 
prevent the virus from staying in our throats. 
And the most popular hot beverage in Tur-
key is tea... I do not think anything can re-
place the tea culture that has penetrated all 
around Turkey. And there is a great variety 
of teas from different herbal mixes to fruit 
teas. 
Now, I want to talk about tea varieties that will 
boost our immune system against colds, es-
pecially in these cold winter months. Ginger, 
linden, and sage are the top contenders in this 
regard. People of all ages with influenza turn 
to linden tea as a cure. 

IF YOU WANT TO HAVE A STRONG 
IMMUNE SYSTEM AND PROTECT 
YOURSELF AGAINST DISEASES IN 
THESE CHALLENGING WINTER DAYS, 
DRINK TEA...

K işi başına en çok çay tüketen ülke şüphesiz 
Türkiye… Hele de şu sıralar en çok gündemi 
meşgul eden, tüm dünya ülkelerindeki in-
sanlar gibi Covid-19 (Coronavirüs) salgınıyla 

mücadelesine devam eden Türk insanları özellikle 
virüsün boğazda kalışını engellemek ve hasta olma-
mak için bol bol su ve sıcak içecekler tüketiyor. 
Sıcak içeceklerin en başını ise “Çay” çekiyor… Türk 
toplumunda yaygın olan çay kültürünün yerini yıllar 
geçse de dolduracak bir şey bulunacağını zannet-
miyoruz. Çay demişken, son dönemlerde çeşitli bitki 
karışımlarından elde edileninden tutun da meyve 
çayına kadar pek çok çeşit var. 
Peki, soğuk kış aylarında özellikle soğuk algınlığına 
karşı bağışıklığımızı zinde tutacak olan çay çeşitleri 
nelerdir? İlk olarak zencefil, ıhlamur ve adaçayından 

Çiğdem Öz
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65bahsedebiliriz. Yediden yetmişe gribal enfeksiyon ge-
çiren pek çok insan ıhlamur çayında şifasını buluyor. 
Hele de ıhlamur çayını bir kaşık balla tatlandırdığınız 
zaman yumuşak içimli bir çay elde ediyorsunuz. Şe-
kersiz olmak kaydıyla bitki yapraklarını demleyerek 
elde edeceğiniz bu çayları haftada 4-5 defa tüketti-
ğiniz takdirde soğuk algınlığı ve solunum yolu has-
talıklarına karşı bir kalkan oluşturmuş olacaksınız. 
Belki adını duyanlar kadar duymayanlar, belki de hiç 
tatmayanlar için chai baharatlı çaylardan söz edebili-
riz. Pek çok baharatın karışımı sonucu elde edilen bu 
çay bazı kahve dükkanlarında sütle karışık halde sa-
tışa sunuluyor. Tabii, tarçın alerjisi olanlar dikkat et-
sin çünkü içerisinde yoğun tarçın barındırıyor. Tarçın, 
kan şekerinizi dengeliyor, tatlı krizlerinizi önlüyor. 
Ayrıca yine etken maddelerinden biri olan karabiber 
ve zencefil de bağışıklık sisteminizin güçlenmesine 
yardımcı oluyor. 
Öte yandan adını sıklıkla duyduğumuz, birçok sağlık 
uzmanının ve diyetisyenin beslenme listelerinin en 
başında yer alan yeşil çaydan bahsetmezsek hatırı 
kalır. Aslında yeşil çay; siyah çayın işlenmemiş hâli-
dir. Fakat metabolizma hızlandırıcı etkisi olduğundan 
kilo vermek isteyenlerin en büyük dostu olan yeşil 
çay, fazla tüketildiğinde ise vücutta ödem oluşma-
sına neden oluyor. 
Vücudumuzda bağışıklık sistemi kadar önemli bir 
misyonu olan sindirim sistemini unutmayalım, çünkü 
ikisi birlikte hareket ediyor. Birinin işlevi bozuldu-
ğunda öteki de bu durumdan dolaylı olarak etkile-

niyor. Bu nedenle haftada 3 kez tüketeceğiniz bir 
fincan kayısı çayı hem sindirim sisteminizi düzenler 
hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirerek virüslere 
karşı koruma kalkanı oluşturur.  
Bitkisel çaylar başta olmak üzere reçel ve marmelat 
yapımında kullanılan kuşburnu meyvesinin faydaları 
saymakla bitmez. Göz sağlığını koruyan, cildi güzel-
leştiren ve kansızlığa iyi gelen kuşburnu meyvesinin 

Add a teaspoon of honey to it, and you will have 
a very smooth tea experience. When you brew 
these herb leaves without sugar and drink them 
4 or 5 times a week, you will have a powerful 
shield against colds and respiratory tract dis-
eases. 
We can also talk about chai spice teas for those 
who have or have not heard of it. A mixture of 
many different spices, this tea can be found in 
some coffee houses served with milk. However, 
people allergic to cinnamon should be careful 
because the tea contains a large amount of cin-
namon to balance the blood sugar, preventing 
sweet cravings. Its other active ingredients like 
black pepper and cinnamon help boost your 
immune system. 
We also have another actor that we need to talk 
about in this winter season: green tea, the most 
essential part of the diet lists of many health 
professionals and dietitians. Green tea is ac-
tually the unprocessed black tea. But despite 
being a great friend of those who wants to lose 
weight due to its metabolism-accelerating ef-
fect, green tea can cause oedema in the body if 
consumed too much. 
Our digestive system is as important as the im-
mune system in our body; in fact, the two of 
them work together. When one gets dysfunc-

A cup of  apricot tea, which you 
will consume 3 times a week, both 
regulates your digestive system 
and creates a protection shield 
against viruses by strengthening 
your system.

Haftada 3 kez tüketeceğiniz bir fincan kayısı çayı hem sindirim 
sisteminizi düzenler hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirerek 
virüslere karşı koruma kalkanı oluşturur.  
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çayı düzenli kullanıldığı zaman bağışıklık sistemi 
üzerinde oldukça önemli etkiler bırakıyor. 
Kuşburnu meyvesi gibi bağışıklık sisteminin güç-
lenmesine, sindirim sisteminin düzenlenmesine yar-
dımcı olan; içerdiği zengin C vitamini nedeniyle kış 
aylarında vücudumuzu soğuk algınlıkları ve solunum 
yolu hastalıklarına karşı koruyan alıç meyvesini ve 
çayını tüketmekte fayda var. 
Çoğu insan papatyayı sever peki papatya çayını? Si-
nirli anlarımızda sakinleşmek ve biraz olsun ruhumu-
zu dinlendirmek için tükettiğimiz papatya çayı içerdi-
ği güçlü etken maddeler sayesinde virüs, mantar ve 
bakteri gibi bulaşıcı hastalıklara karşı vücudumuzu 
korur. Özellikle bir fincan papatya çayı tok karnına 
tüketildiğinde bağışıklık sisteminizin güçlenmesi 
için biçilmez kaftan…
İyi hoş çay tüketmek güzel fakat fazlasının da zarar 
olduğunu unutmamak gerekiyor. Kaş yaparken göz 
çıkarmak deyimini size hatırlatmak isteriz. Sağlı-
ğımızı koruyacağız, bağışıklığımızı güçlendireceğiz 
niyetiyle yaptığımız pek çok şey sağlığımıza zarar da 
verebilir. Bahsettiğimiz bitki çaylarını haftada 3-4 
defa olmak kaydıyla tüketmeye özen gösterirken, ba-
ğışıklık sisteminizi güçlendirecek kış çayı tarifimize 

de lütfen göz atın. Ayrıca bağışıklık sistemini güç-
lendirmek için çayın dışında probiyotikli ve proteinli 
ürünler tüketmeyi, yeterince çinko desteği almayı ve 
bol bol su tüketmeyi de ihmal etmeyin…

Bağışıklığı Artıran Kış Çayı
Malzemeler
• 500 ml su
• Yarım limon
• 1 tutam ıhlamur
• 1-2 adet çubuk tarçın
• 1 fındık büyüklüğünde taze zencefil
• 5-6 adet karanfil

Hazırlanışı 
• Bütün malzemeleri 500 ml suyun içerisinde kay-
natıp içebilirsiniz.

Kış Çayı Tarifi
Malzemeler
• 25 gram ıhlamur
• 25 gram adaçayı
• 25 gram hibiskus
• 25 gram kök zencefil
• 25 gram ekinezya
• 25 gram havlucan
• 25 gram gül hatmi
• 25 gram kabuk tarçın
• 2 su bardağı içme suyu

tional, it affects the other one as well. Therefore, 
a cup of apricot tea 3 times a week will both 
regulate your digestive system and strengthen 
your immune system and build a defensive wall 
against viruses.  
The benefits of the rosehip fruit used in jam and 
marmalade making, and especially in herbal 
teas, are beyond count. When used regularly, the 
rosehip tea protects eye health, glows up the 
skin, is good for anaemia, and is very effective 
on the immune system. 
It is also beneficial to consume hawthorn fruit 
and tea, which helps strengthen the immune 
system and regulate the digestive system just 
like the rosehip fruit and protects our body 
against colds and respiratory diseases during the 
winter months due to its rich vitamin C content. 
Most people love chamomile, but what about 
chamomile tea? Being usually consumed to 
calm down in frustrating moments and to rest 
our soul a little, chamomile tea protects our 
bodies against infectious diseases such as virus-
es, fungi, and bacteria with its powerful active 
ingredients. Especially when consumed on a full 
stomach, a cup of chamomile tea is perfect for 
strengthening our immune system...
Yes, it is beneficial to consume tea, but it should 
not be forgotten that too much of it can be 
harmful. We would like to remind you of the 
cure being worse than the disease. Many things 
we do with the intention of protecting our health 
and strengthening our immunity may also harm 
them. While trying to consume the herbal teas 
we mentioned 3-4 times a week, please take a 
look at our winter tea recipe to boost your im-
mune system. Also, do not forget to consume 
probiotics and protein products other than tea, 
to get enough zinc support, and to drink lots of 
water for your immune system...

The Winter Tea to Boost Your Immune System
Ingredients
• 500 ml of water
• Half a lemon
• 1 pinch of linden
• 1 or 2 pieces of cinnamon sticks
• 1 hazelnut-sized fresh ginger
• 5 or 6 cloves

Preparation 
• You can boil all the ingredients in 500 ml of 
water and drink it.

Winter Tea Recipe
Ingredients
• 25 grams of linden
• 25 grams of sage

A cup of  chamomile tea is invaluable 
for strengthening the immune system 
when consumed on a full stomach.

Bir fincan papatya çayı tok 
karnına tüketildiğinde bağışıklık 
sisteminizin güçlenmesi için 
biçilmez kaftan…
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Hazırlanışı
• İçme suyunu cezveye aktarın. Kök zencefil, havlu-
can ve çubuk tarçını ekleyin.
• Kök bitkileri kısık ateşte kaynamaya bırakın.
• Bir iki taşım kaynayan çay karışımını ocaktan alın. 
2-3 dakika kadar bekletin.
• Son olarak; ıhlamur, ada çayı hibiskus, ekinezya 
ve gül hatmiyi ekledikten sonra demlenmesi için 5 
dakika kadar bekletin.
• Demlendikten sonra servis edebilirsiniz

Kış Çayı Tarifi
Malzemeler
• Yarım ayva
• 1 adet portakal

• 2 adet limon (kabukları soyulmuş)
• 1 adet mandalina
• 1 kabuk tarçın
• 5-6 adet karanfil

Hazırlanışı
• Bir tencerenin içine yarım ayva, bir portakal ve 
kabukları soyulmuş iki tane limonu sıkın. Mandali-
naları bölerek tencereye ilave edin. Doğrayıp tence-
reye aldığınız meyveleri kaynamaya bırakın. Tarçın ve 
karanfilleri de ilave edin.
• Suyu önceden kaynatmış olmalısınız. Sonra mey-
veleri atıp 10-15 dakika daha kaynatıp kenara ala-
rak demlemeye bırakın. Demleme süresi en fazla 
15 dakika olmalı, daha fazla olursa çayın faydasını 
göremeyiz.

• 25 grams of hibiscus
• 25 grams of ginger root
• 25 grams of echinacea
• 25 grams of galangal
• 25 grams of hollyhock
• 25 grams cinnamon pod
• 2 glasses of drinking water

Preparation
• Put the drinking water in a pot. Add the root 
ginger, galangal, and cinnamon sticks.
• Let the root crops simmer in low heat.
• Take the boiling tea mixture from the stove. Let 
it sit for 2 or 3 minutes.
• Finally; add the linden, sage, hibiscus, echina-
cea, and hollyhock, and let it brew for 5 minutes.
• After brewing, you can serve it.

Winter Tea Recipe
Ingredients
• Half a quince
• 1 orange
• 2 lemons (peeled)
• 1 tangerine
• 1 cinnamon pod
• 5 or 6 cloves

Preparation
• Add half a quince, the orange, and two peeled 
lemons into a saucepan. Separate the tanger-
ines and add them to the pot. Chop the fruits, 
take them into the pot, and leave it to boil. Then, 
add the cinnamon and cloves.
• You need to boil the water beforehand. Then 
add the fruits, boil them for another 10 to 15 
minutes, and leave them to brew. The brewing 
time should be 15 minutes at the most as more 
of it will remove the benefits of the tea.

Do not forget to consume prebiotic 
and protein products other than tea, 
take zinc supplements and drink 
plenty of  water to strengthen the 
immune system.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için çayın dışında 
probiyotikli ve proteinli ürünler tüketmeyi, çinko 
desteği almayı ve bol su tüketmeyi unutmayın.
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Rota
Route

Erzurum: The White Gold Of The East...

Doğu’nun Beyaz Altını; 

DOĞU ANADOLU’NUN BEYAZLARLA ÖRTÜLÜ 
ŞEHRİ ERZURUM, TARİHİ DOKUSU VE YÖRESEL 
LEZZETLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR…

Çiğdem Öz

Erzurum…
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Rota
Route

Erzurum, a city 
covered in white in 
Eastern Anatolia, 

awaits visitors with 
its history and local 

delicacies...

T 
he “Land of the Dadash (Brave 
Men)”, the “Pearl of the East”, the 
greatest city in the Eastern Anatolia 
Region: Erzurum... Witnessing many 

important events of prehistory, an important 
intersection of geographies, Erzurum is also 
a student city... 

One of the must-see places in winter, Er-
zurum will make you glad for your visit with 
its history, its cuisine, and cosy and warm 
environment even in -52 degree cold... 
Speaking of cold, the city’s weather was 
even reflected in the Evliya Çelebi’s Seyahat-
nâme (Book of Travels) with the words, “Er-
zurum is so cold that in winter days if a cat 

D oğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük kenti, 
“Dadaşlar Diyarı”, “Doğu’nun incisi” gibi 
sıfatlarla nitelendirilen kadim şehir; Erzu-
rum… Tarih öncesi çağlarda pek çok olaylara 

tanıklık ettiği konuşulan, coğrafi yapısından dolayı 
önemli bir kavşak noktasında yer alan Erzurum, aynı 
zamanda öğrenci şehridir… 

Sıfırın altında 52 dereceyi gören soğuğunda samimi 
ve sıcak sohbetiyle sizi hoşnut eden insanıyla muaz-
zam bir yer… Soğuk demişken, Erzurum’un soğuğu 
Evliya Çelebi’nin de eserlerine yansımış ki, Seyahat-
name adlı eserinde, Erzurum’dan şöyle bahsediyor: 
“Erzurum o kadar soğuk ki kışın bir kedi, bir damdan 
diğer dama atladığında havada donup kalıyor.” 
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wants to jump from one roof to another, it 
freezes in the air.” 
When you arrive at the city, you are wel-
comed by many historical artefacts of the 
Seljuk and Ottoman architecture. At the 
city centre, we suggest you take a walk 
in Cumhuriyet Street, called “Obligation 
Street” by students, and see Atatürk House, 
where Mustafa Kemal Atatürk, founder of 
Turkey, stayed for two months. Built in the 
19th century and used as the German Con-
sulate for a while, Atatürk House has been 
a museum since 1984. 
When you walk up Cumhuriyet Street, Er-
zurum Castle will greet you on your left. 
Even though it does not have a clear date 
of construction, it is estimated to have 
survived from the 5th century AD. The cas-
tle that started to go through restoration 
last year and ended on October 7, 2020 
is enormous and worth seeing with its old 
historical texture. 
After the Castle, make sure you visit Ya-
kutiye Medrese, which is very close to the 
castle and has been serving as the Muse-
um of Islamic Works since 1994.  There is 
also another Madrasa in Erzurum, which is 
called Twin Minaret Madrasa and regarded 
as the symbol of the city, at the centre of 
Erzurum Bazaar. Consisting of geometric 
motifs in its entrance called the “Crown 
Gate”, which resembles the Seljuk archi-
tecture, the ornaments reveal the most 
magnificent example of the depth and 
aesthetic of Seljuk stone decoration. Right 
next to the door, the Tree of Life relief will 
excite the photography enthusiasts. 

Şehre geldiğiniz de Selçuklu ve Osmanlı Devletleri-
nin mimari özelliklerini taşıyan pek çok tarihi eser ile 
karşılaşıyorsunuz. Şehrin merkezinde, öğrencilerin 
“Mecburiyet Caddesi” olarak adlandırdığı Cumhuri-
yet Caddesi’nde tur atarken önce sizi Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
iki ay boyunca konakladığı Atatürk Evi selamlıyor. 19. 
yüzyılda inşa edilen ve bir dönem Alman Konsoloslu-
ğu olarak kullanılan Atatürk Evi, 1984’ten beri müze 
olarak hizmet veriyor. 

Cumhuriyet Caddesi’nden yukarı doğru yürüdüğünüz-
de sol tarafınızda sizi Erzurum Kalesi karşılıyor ola-
cak. İnşa edildiği tarih net olmamakla birlikte M.S. 
5. yüzyıldan günümüze kadar geldiği tahmin ediliyor. 
Geçtiğimiz senelerde başlanan ve 7 Ekim 2020 ta-
rihinde restorasyonu tamamlanan Erzurum Kalesi, 
oldukça muazzam görünse de eski tarihi dokusuyla 
da görülmeye değerdi. 

Erzurum Kalesi’ni gördükten sonra yine çok yakında 
yer alan, 1994’ten beri İslami Eserler Müzesi olarak 
hizmet veren Yakutiye Medresesi’ni de ziyaret edin.  
Yakutiye Medresesi’nden sonra Erzurum’un sembolü 
niteliğinde olan Çifte Minareli Medrese, eski Erzurum 
Çarşısı’nın tam ortasında yer alıyor. Selçuklu mima-
risini andıran yapının “Taç Kapı” olarak adlandırılan 
giriş kısmında geometrik motiflerden oluşan süsle-
meler, Selçuklu taş süslemesindeki derinliğin ve es-
tetik anlayışın en muhteşem örneğini ortaya koyuyor. 
Kapının hemen yanında da Hayat Ağacı kabartması 
fotoğraf tutkunlarının kadrajına giriyor. 

Yakutiye Medresesi’ne çok yakın bir yerde konum-
landırılan Taşhan; Osmanlı Devleti’nin mimarisini 
taşıyor. Oltu taşı, teşbih ve hediyelik ürünlerin 
satıldığı Taşhan’dan sevdiklerinize hediye almadan 
gitmeyin.  Gelelim bir başka tarihi yapıya… Erzu-
rum’daki en önemli tarihi yapılar arasında sıralanan, 
Çifte Minareli Medrese’nin arka tarafında inşa edi-
len Üç Kümbetler… Kesme taşlardan inşa edilmiş 
ve Üç Kümbetler’i diğer Türk-İslam eserlerinden 
ayıran özelliği ise kullanılan malzemenin niteliği ve 
süsleme tekniği… 

Eğer Erzurum’a geldiyseniz, içinizdeki millî duygular 
da kabardıysa Erzurum Kongre Binası’nı gezmeyi 
unutmayın. “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, 
parçalanamaz” kararının alındığı kongre binasının 
orijinali bugüne ulaşamamış. Söylenene göre, bi-
nanın orijinal hali 1925’te büyük bir yangın atlatmış 
ve tüm ahşap bölümleri yanmış. Akabinde gerçek-
leştirilen restorasyon neticesinde Yapı Sanat Mek-
tebi olarak hizmete girmiş; sonra da Güzel Sanatlar 
Lisesi’ne dönüştürülmüş.

ŞİFANIN ADRESİ; ERZURUM
Tarihi dokusuyla gezmeye doyamayacağınız Er-
zurum’un bilmediğiniz kaplıcaları sağlık turizmi 
açısından oldukça önem arz etmekle birlikte, başta 
romatizma ve sindirim hastalıkları olmak üzerek 
birçok hastalığa şifa arayanların adresi oluyor. 
Özellikle Pasinler, Ilıca ve Köprüköy ilçelerinde yer 
alan kaplıcalar sağlık turizmi açısından görülmeye 
değer…

19. yüzyılda inşa edilen ve bir dönem Alman Konsolosluğu 
olarak kullanılan Atatürk Evi, 1984’ten beri müze olarak 
hizmet veriyor. 

Built in the 19th century and used 
as the German Consulate for a 
while, Atatürk House has been a 
museum since 1984. 



73

Rota
Route

And you will find Taōhan very close to 
Yakutiye Madrasa, carrying the traces of 
Ottoman architecture. You can buy souve-
nirs for your loved ones such as jet gem-
stones and prayer beads.  And let’s talk 
about another historical structure... Right 
behind the Twin Minaret Madrasa, you will 
find Üç Kümbetler (Three Domes)... Built 
from cut stones, what distinguishes Three 
Domes from other Turkish-Islamic works is 
the quality of its materials and decoration 
technique... 
If you are in Erzurum and with national feel-
ings rising inside of you, you should also visit 
the Erzurum Congress Hall Building. The orig-
inal congress building, where the decision 
of “Homeland is a whole, it cannot be torn 
apart” was taken, did not survive. It is said 
that there was a huge fire in 1925 in the orig-
inal building, and all the wooden sections of 
it were burnt down. It was restored after the 
fire and turned into a Construction Art School 
first, and then transformed into a Fine Arts 
High School. The symbolic Congress Museum 
on the ground floor of the high school that 
contains photographs, biographies, desks, 
and various items of delegates is open to 
visitors.
Erzurum has countless places to visit and 
see: Narman Fairy Chimneys, Öōvank 

Church, Tortum Waterfall, Tortum Lake, Seven 
Lakes, and the Grand Mosque are among other 
must-see places in the city. 

THE CENTRE OF HEALING: ERZURUM
Along with its historical structures, the hot 
springs of Erzurum are also great tourist at-
tractions for the city in terms of healthcare 
and attract those who seek healing for many 
disorders, especially rheumatism and diges-
tive diseases. Hot springs in Pasinler, Ilıca, 
and Köprüköy are especially worth seeing for 
healthcare tourism.

ERZURUM’S AMAZING DELICACIES
Erzurum has two very famous flavours: cag 
kebabı and kadayıf dolması... Prepared with a 
special mixture, the meat is rested for a day 
and then cooked by putting on the shish. Al-
though you can eat the kebab almost every-
where in Turkey, do not forget that “everything 
is better in its original place”. And kadayıf 
dolması, which can be found in almost any 
restaurant of Erzurum... The dessert is pre-
pared by wrapping shredded kadayıf with wal-
nuts, deep frying it, and is served hot after 
adding sherbet on it. A taste to warm you in 
the cold days of Erzurum. Served at breakfast, 
or with tea, çullama is another famous flavour 
of Erzurum prepared by frying mulberries with 
granulated sugar and butter...
On cold nights of Erzurum, a hot cup of tea 
and kartol, potatoes grilled over the stove, and 
a lovely conversation with friends will be more 
than enough to cheer you up. Erzurum has 
other numerous flavours and delicacies that 
we cannot count, but make sure to buy fresh 
gata, curd cheese stuffing, and eat lalanga 
and aōotu soup while you are there. Those 
who love long journeys can travel to Erzurum 
by train and witness the incredible snow view 
in winter, but those who want to spend more 
time in the city instead of wasting time on 
the road can also fly to the city. After seeing 
the magnificent historical texture and tasting 
the local flavours, you will leave the city with 
good memories and small souvenirs for your 
loved ones. 

ERZURUM’UN PARMAK ISIRTAN LEZZETLERİ
Erzurum’un en bilindik iki meşhur lezzeti var; cağ 
kebabı ve kadayıf dolması… Özel bir karışımla ha-
zırlanan et, bir gün boyunca dinlendiriliyor ve şişe 
takılarak pişiriliyor. Her ne kadar başka şehirlerde de 
cağ kebabı yeme imkânınız olsa da unutmayın ki “Taş 
yerinde ağırdır.” Erzurum’a gittiğiniz zaman hemen 
hemen her restoranda servis edilen kadayıf dolması… 
Tel kadayıfın içine; ceviz konulduktan sonra kadayıf 
dolma şeklinde sarılan ve yağda kızartılan tatlı, şer-
betlendikten sonra sıcak sıcak servis ediliyor. Erzu-
rum soğuğunda içinizi ısıtacak bir lezzet diyebilirim. 
Bazen kahvaltıda bazen çayın yanında ikram edilen, 
dutların toz şeker ve tereyağı ile kavrulmasıyla hazır-
lanan dut çullaması, tatlı ihtiyacınızı doğal yollardan 
karşılamak isteyenler için birebir lezzet…

Soğuk havada, arkadaşlarınızla soba etrafına dizilerek 
gerçekleştireceğiniz sohbette sobada közlenen kartol 
yani patates ve yanında dumanı üstünde sıcak bir çay 
gerçekten keyiflenmeniz için yeterli olacaktır. Lez-
zetleri de saymakla bitmeyen Erzurum’dan gitmeden 
önce taze kete almayı, lor dolması ile lalanga yemeyi 
ve aşotu çorbası içmeyi unutmayın. 

If  you go to Erzurum, make sure 
you eat its kartol while drinking 
some tea.

Erzurum’a yolunuz düşerse 
kartol yemeyi ve yanında çay 
içmeyi ihmal etmeyin.
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Astounding Tastes From Konya

Konya mutfağından  
parmak ısırtan lezzetler

Çiğdem Öz

The magnificent cuisine of  Konya feasts both eyes and the 
stomach at the same time.

KONYA’NIN İHTİŞAMLI MUTFAĞI GÖZLERİ DOYURURKEN, MİDELERİ BAYRAM ETTİRİYOR.

Gurme
Gourmet 

Tastes
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K onya, çok eski zamanlardan beri insanoğlu için 
önem arz eden birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış, farklı kültürlerin izini bağrına basmış 
ve İslam bilginlerinden olan Mevlânâ Celâled-

dîn-i Rûmî’yi yetiştirmiş bir kent... Selçuklu İmpara-
torluğu’nun izlerini taşıyan tarihi insanları büyülese de 
Konya deyince akla nesilden nesile aktarılan, tatları 
damaklarda bırakan yöresel lezzetleri; etli ekmeği, su 
böreği, bamya ve arabaşı çorbası kaygana tatlısı, höş-
merim ve sac arası tatlısı geliyor.

NAMI DEĞER “ETLEKMEK” 
Bir şehri içerisinde yaşayan insanlar kadar kültürü de 
zenginleştiriyor. Bu bağlamda Selçuklu döneminin 
izlerini görebileceğiniz Konya mutfağı şehre farklı bir 
değer katıyor. Bir yiyenin bir daha yemek isteyeceği o 
unutulmaz tatlara gelin beraber göz atalım. Adıyla nam 
salmış, ünü Konya dışına yayılmış 800 yıllık iştah ka-
bartan bir lezzet; “Etli Ekmek.” Etli ekmek, Konya’nın en 
meşhur tatları arasında yer alan; genelde şehri ziyaret 
edenlerin ilk olarak tercih ettiği bir yemek. Bu tadın 
Konya’ya mı, Sivas’a mı ait olduğu tartışmaları kulaktan 
kulağa dolaşsa da 1923 yılından sonra ilk olarak Konya 
Kebapçılar Çarşısı’nda yapıldığına dair bilgiler mevcu-
diyetini koruyor. Hatta bir rivayete göre, kişinin Konyalı 
olup olmadığı ya yolun ortasında yürüyüşünden ya da 
etli ekmek söyleyişinden anlaşılıyor. Çünkü Konyalılar 
bu yemeği söylerken aradaki “i” sesini düşürüp, “etlek-
mek” şeklinde ifade ediyor.
Tabii etli ekmeği yapmak her ustanın harcı değil. Bir 
ustanın işinin ehli olup olmadığı etli ekmeğin uzun-
luğundan anlaşılıyor. İşini iyi icra eden usta genel-
likle bir insan boyunda, ortalama 1,80 santimetrelik 
bir hamur açıyor. Etli ekmeğin yapım aşamasında 
genellikle dört işçi çalışıyor. Usta, ekmek hamurunu 
uzatıp fırına verdikten sonra diğer çalışan etli ekmek 
hamurunun içini doldurarak kapatıyor. Konyalılar bu 

K 
onya has hosted many important ci-
vilisations for human beings since 
ancient times, harbours the traces of 
different cultures, and raised Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî, one of the greatest Islamic 
scholars... While it can fascinate people with 
a history going all the way back to the Seljuk 
Empire, its local delicacies that are passed on 
from generation to generation such as etli ek-
mek, su böreōi, gombo, and arabaōı soup, 
kaygana dessert, höōmerim, and sac arası 
deserve a mention on their own.

ALSO KNOWN AS “ETLEKMEK” 
A city is enriched by its culture as much as the 
people living within its borders. And Konya’s 
cuisine, which bears the traces of the Seljuki-
an period, adds a different value to the city. 
Let us take a look at those unforgettable fla-
vours that will keep you wanting more once 
you’ve eaten them. An 800-year-old, tantalis-
ing flavour that is famous all over the country: 
“Etli Ekmek”. Etli ekmek is among the most 
famous flavours of Konya and is generally pre-
ferred by the visitors of the city. Even though 

The proficiency of  a chef  is 
understood from the length of  etli 
ekmek; a good chef  spread the 
dough to about 1.80 cm. 
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Bir ustanın işinin ehli olup 
olmadığı etli ekmeğin 
uzunluğundan anlaşılıyor; 
iyi bir usta ortalama 1,80 
santimetrelik bir hamur açıyor. 
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kişiyi “tırnakçı” olarak ifade ediyor. Ve son işlem 
etli ekmeğin kesilip tepsilere yerleştirilmesi… Bu 
da son işçi tarafından “Ellerine sağlık” dedirtecek 
titizlikte yapılıyor. 
Konya’ya özgü bir başka lezzet ise batırık… Tahin 
sevenler burada mı? Görüntüsüyle çiğköfte veya 
mercimek köftesini andırsa da Konyalılara göre tadı 
da lezzeti de daha güzel. Batırık, kıvam olarak biraz 
daha sulu olduğu için çiğ köfte ve mercimek köfte-
sinden ayrılıyor. Ayrıca yapımında kullanılan bulgur 
tahinle karıştırılıyor; çeşitli baharatlar, maydanoz ve 
soğanla harmanlandıktan sonra servis ediliyor. 

DUMANI ÜSTÜNDE ÇORBALAR
Konya’nın ağzınızın suyunu akıtacak lezzetleri bi-
ter mi? Bitmez tabi ki. Gelin, Konya mutfağının bir 
başka eşsiz lezzetini birlikte tanıyalım. Selçuklu 
saraylarının mutfaklarından geldiği söylenen ve 
Konya mutfağının klasik menülerinde ara yemek 
olarak servis edilen, sıcaklığıyla içleri ısıtan “Bamya 
Çorbası…” Düğün, davet ve kara yemek menülerin-
de konumlandırılmış bu lezzet damaklarda ekşi bir 
tat bırakıyor. Turistlerin tatmak istedikleri yemekler 
arasında bulunan çorbanın ana malzemesi bamya, 
çiçeği üstündeyken toplanıyor. Lezzeti ve sunumuyla 
hem karınları hem de gözleri doyuran bamya çorbası 
sağlık açısından da oldukça yarar sağlıyor. Bamya 
hem sebzeli hem de etli yemek grubuna girdiği için 
sindirimi oldukça kolaylaştırıyor. Beslenme uzman-
ları tarafından da “Sihirli çorba” olarak tarif ediliyor. 
Çorba, mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını 
sağlamakla kalmayıp, içerisinde barındırdığı zengin 
mineral ve vitaminlerle de kırgınlığa, hâlsizliğe iyi 
geliyor. İçerdiği lif bakımından da kilo vermek veya 
zinde kalmak isteyenlere oldukça yardımcı oluyor. 
Gelelim dumanı üstünde bir başka çorbamız olan 

it is still debated whether this flavour belongs 
to Konya or Sivas, according to records, the first 
one was made in Konya Kebapçılar Bazaar in 
1923. And some say that you can tell whether 
a person is from Konya by looking at if they 
walk in the middle of the road or the way they 
pronounce etli ekmek. Because, apparently, 
everyone in Konya calls it “etlekmek” with a 
silent “i”.
And not every chef can make a good etli ekmek. 
The proficiency of a chef is understood from the 
length of etli ekmek. A good chef can spread 
the dough to about 1.80 cm. There are usually 
four people making the bread. When the chef 
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arabaşına… Soğuk geçen kış aylarının vazgeçilmezi 
olan arabaşı çorbası, ilk zamanlarda keklik etinden 
yapılsa da şimdi tavuk etiyle pişiriliyor.  Arabaşını 
diğer çorbalardan ayıran özelliği ise yanında yediği-
niz hamuru… Arabaşı çorbasının yapımına muhallebi 
kıvamında bir hamur yapılarak başlanıyor. Hamur 
yüksek kenarlı bir tepsiye dökülüp, kar üstünde so-
ğutulup kare kare kesiliyor. 

TATLI YIYELIM TATLI KONUŞALIM
Akşam ailecek yenilen yemeklerin ardından içi-
len çayın veya kahvenin yanında tatlı yiyelim tatlı 
konuşalım diyenler “Sac Arası” tatlısını tercih et-
meliler. Çünkü Konya mutfağında şerbetli tatlılar 
arasında yerini koruyan eşsiz lezzet, asırlardır sa-
mimi sohbetlere ve tatlı gülüşmelere vesile oluyor. 
El açması hamurla yapılan tatlıyı vakti olmayanlar 
hazır baklava yufkası ile de icra ediyor. İçerisinde 
bulunan saf tereyağı ve kaymak da tatlının lezzetini 
ikiye katlıyor. Yine Konya’da düğün yemekleri ara-
sında bulunan tatlı bol “Antep Fıstığı” kullanılarak 
hazırlanıyor. Damak çatlatan tadı, gösterişli sunu-
mu ile akşam sofralarının süsü sac arası tatlısının 
ismi geleneksel usullere göre yapılışından geliyor. 
Hazırlanan tepsi sacın üzerine konulup ocağa otur-
tuluyor; İkinci bir sac üzerine yerleştiriliyor. Sacın 
üzerine maharetli ustalar ocaktan alınan meşe 
odununun korlarını döşüyor. Dedik ya geleneği-
ni hâlâ sürdürmektedir diye. Kentte bu yöntemle 
yapılmaya devam eden tatlı genellikle Konyalı ha-
nımlar tarafından akraba ve komşu ziyaretlerinde 
bir araya gelinerek hazırlanıyor. Hele de tatlıyı odun 
ateşinde ağır ağır pişiriyorsanız doymayın tadına. 
Elbette Konya’ya yolu düşüp de şehrin eşsiz tatla-
rını denemeyenlere de bir tavsiyemiz olacak: Sakın 
ola kendinizi bu lezzetlerden mahrum bırakmayın.

spreads the dough and puts it into the oven, 
other workers will fill inside of it and close the 
bread. People of Konya call these people “tır-
nakçı”, the notcher. And the last part, slicing the 
bread and placing the parts into trays... That is 
done by the last worker on the job that deserves 
a big “thank you” for his meticulous work. 
And another flavour from Konya, batırık... Are 
there any tahini lovers out there? It looks like a 
chee kofta, or lentil balls but tastes nothing like 
them. According to the people of the city, it is 
so much better than both. Batırık is a bit juicier 
in its texture than chee kofta and lentil balls. 
And the bulgur used in it is mixed with tahini, 
parsley, onion, and various spices. 

PIPING HOT SOUPS
Konya has countless mouth-watering flavours. 
They are endless, really. Now, let us get to 
know about another unique flavour of Kon-
ya’s cuisine. Said to come from the kitchens 
of Seljuk palaces and served as a starter in a 
classical Konya menu, warming all your body 
with one spoon, “Gombo Soup...” Always find-
ing a place in wedding, invitation, and funeral 
menus, this flavour leaves a sour taste on the 
palate. The main ingredient of the soup, which 
is a tourist favourite, gombo is collected with its 
flower on it. Satisfying both our tummies and 
eyes with its taste and presentation, the soup 
is also a very healthy choice. Since it is includ-
ed in both vegetable and meat dishes, it helps 
digestion. It is called by many nutritionists the 
“Miraculous soup.” The soup not only helps the 
function of the stomach and intestines but is 
also good for fatigue and weakness with the 
rich minerals and vitamins it contains. It is a 
great choice for people who want to lose weight 
and stay in shape with its rich fibre content. 
Konya has another soup to make you crave 

more once you drink it: Arabaōı soup. An es-
sential part of the cold winter months, arabaōı 
soup was made from partridge meat in the 
early days, but now it is cooked with chicken.  
What distinguishes it from other soups is the 
paste served with it... Arabaōı soup is started 
with a pudding-like soup dough. The dough is 
then poured into a high-sided tray, cooled on 
snow, and cut into square frames. 

EAT SWEET AND TALK SWEET
Those who want to eat sweet and talk sweet 
along with tea or coffee served after dinner 
can give “Sac Arası” dessert a try. Because this 
unique nectared flavour of Konya cuisine has 
been accompanying sincere conversations and 
sweet smiles for centuries. You can make it 
with the dough you have prepared from scratch 
or do it with ready dough if you are short on 
time. The pure butter and cream in this des-
sert make it even tastier. Another regular in 
the wedding menus of Konya, the dessert is 
also prepared with pistachios. The name of this 
tantalising and quite pretty-looking dessert is 
coming from the traditional ways it has been 
made. The prepared tray is placed on sheet 
metal, meaning “sac” in Turkish, put on an 
oven, and the second sheet metal is brought 
over it. Skilled chefs then add the cinder of oak 
pieces from the oven over the sheet metal. As 
we said, the tradition still continues. The des-
sert, which continues to be made in the same 
method in the city, is usually prepared by the 
women of Konya, when visiting relatives and 
neighbours. Especially, if you cook it slowly 
over wood fire, you will not get enough of it. 
Therefore, we will have a recommendation for 
those who travel to Konya and do not try the 
unique tastes of the city: Do not deprive your-
self of these flavours.

Gurme
Gourmet 

Tastes
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P  
romotion and Printing Industry Busi-
nesspeople Association (PROMASIAD) 
produced 6,000 Turkish and Azerbai-
jani flags that were ordered by Azer-

baijan for free to be used in the Karabagh victory 
and delivered them to authorities. 
PROMASIAD Chairman Ömer Karatemiz stated 
that “Our state and nation stood by our friend 

and sister country Azerbaijan in the liberation of 
Karabagh. We were glad to hear the news from 
Azerbaijan. 6,000 Turkish and Azerbaijani flags 
were ordered to be produced in our country for 
Azerbaijan’s days of victory. As PROMASIAD, we 
produced this very meaningful order for free with 
the love of Azerbaijan in our hearts and delivered 
to authorities as a gesture of our support.”

P  
ROMASIAD and the Istanbul 
Chamber of Commerce came 
together in the Cemile Sultan 
High Forest. In the meeting, at-

tended by Dr. ōsrafil Kuralay, the Dep-
uty Chairman of the Istanbul Chamber of 
Commerce, the activities of the Istanbul 
Chamber of Commerce, and the possible 
joint activities of PROMASIAD and ICOC re-
garding the promotion - printing sectors 
were discussed.
PROMASIAD’s Chairman Ömer Karatemiz 
stated in the meeting that “In the pro-
gram, we had the opportunity to exchange 
ideas with our members about the pan-
demic and its aftermath, and the Pro-
motion Show Istanbul Fair to be held on 
September 16-19. We would like to thank 
all our colleagues who kindly attended 
and contributed to our meeting that we 
held with great participation in a difficult 
period economically when many other 
sectoral meetings were cancelled.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadam-
ları Derneği ( PROMASİAD), Azerbaycan 
tarafından Karabağ zaferinde kullanıl-
mak üzere sipariş edilen 6 bin Türkiye 

ve Azerbaycan bayrağını ücretsiz olarak üretti ve 
yetkililere teslim etti. 
PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ka-
ratemiz “Karabağ’ın işgalden kurtarılması için 
verilen mücadelede devletimiz ve milletimiz 
dost ve kardeş̧ ülke Azerbaycan’ın yanında 
oldu. Azerbaycan’dan gelen zafer haberleriyle 
sevindik. Azerbaycan’ın zafere ulaştığı bugün-
lerde, ülkemizde üretilmesi için 6 bin adet 
Türk ve Azerbaycan bayrağı siparişi geldi. Biz 
PROMASİAD olarak bu çok anlamlı siparişi, 
kalbimizdeki Azerbaycan sevgisi ile bedelsiz 
olarak üretip, desteğimizin bir göstergesi olarak 
yetkililere teslim ettik. “dedi.

PROMASİAD ve İstanbul Ticaret Odası, İs-
tanbul Cemile Sultan Korusu’nda bir araya 
geldi. İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili 
Dr. İsrafil Kuralay’ ın eşlik ettiği toplantıda 

İstanbul Ticaret Odası’nın faaliyetleri, promosyon 
– matbaa sektörleri ile ilgili PROMASİAD ile İTO 
arasında yapılabilecek ortak çalışmalar masaya 
yatırıldı.
PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz, “Pandemi 

dönemi ve sonrası ile ilgili üyelerimizle fikir alışve-
rişinde bulunma fırsatı yakaladığımız programda 16-
19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Promosyon 
Show İstanbul Fuarı’nın değerlendirilmesi yapıldı. 
Birçok sektörel toplantının iptal edildiği, ekonomik 
açıdan zor geçen bir dönemde oldukça yoğun bir ka-
tılımla gerçekleştirdiğimiz toplantımızda bulunma 
nezaketi gösteren, katkı veren tüm meslektaşları-
mıza teşekkür ediyoruz.” dedi

PROMASİAD’DAN AZERBAYCAN’A DESTEK

PROMOSYON SEKTÖRÜ VE İTO CEMİLE SULTAN KORUSU’NDA BULUŞTU

Support From Promasiad To Azerbaijan

Promotion Sector And Icoc Met In The 
Cemile Sultan High Forest
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Ö  
mer Karatemiz, Ceyhun Yavaō, 
and Ramazan Çaōrı Karakaya, 
respectively the Chairman, Exec-
utive Board Member, and General 

Secretary of Promotion and Printing Industry 
Businesspeople Association (PROMASIAD) 
attended the “Operational Meeting for the 
Promotional Products Industry” held by the 

Istanbul Chamber of Commerce.
Prof. Dr. Ömer Torlak, Head of the Faculty of 
Business Administration at Istanbul Com-
merce University, and Prof. Dr. Figen Yıldırım 
also exchanged opinions with sector repre-
sentatives for a planned research report in 
the meeting hosted by Mr. ōsrafil Kuralay, 
the Vice President of ICOC.

P  
romotion and Printing Indus-
try Businesspeople Association 
Board Members and PIAP (Polish 
Chamber of Promotional Prod-

ucts) executives had an online interview. 
At the meeting, possible collaborations 
between the two associations during and 
after the pandemic were discussed. Also, 
information was given about the sectoral 
fairs to be held in both countries.

İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen 
‘Promosyon Ürünleri Sektörü Çalışma Top-
lantısı’na Promosyon ve Matbaa Sanayici 
İşadamları Derneği ( PROMASİAD ) Genel 

Başkanı Ömer Karatemiz , Yönetim Kurulu Üyesi 
Ceyhun Yavaş ve Genel Sekreter’i Ramazan Çağrı 
Karakaya katılım sağladı.
İTO Genel Başkan Vekili Sayın İsrafil Kuralay’ın 
başkanlığını yaptığı toplantıda, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr 
Ömer Torlak ve Prof.Dr Figen Yıldırım, hazırlan-
ması planlanan araştırma raporu kapsamında 
sektör temsilcileri ile fikir alışverişinde bulun-
dular.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları 
Derneği (PROMASİAD)Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile PIAP (Polonya Promosyon Ürünleri Üre-
ticileri Birliği) yöneticileri online olarak bir 

görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda 
pandemi sürecinde ve sonrasında iki dernek arasında 
yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü. Her iki ülkede 
düzenlenecek olan sektörel fuarlar hakkında bilgi 
paylaşımında bulunuldu.

İTO PROMOSYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

PROMASİAD VE PIAP YÖNETİCİLERİNDEN İŞBİRLİĞİ

Icoc Held An Operational Meeting For The Promotion Industry

Collaboration Of Promasiad And Piap Executives
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