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BAŞKANDAN

Dünya sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve hızla cid-
di bir tehdit oluşturan korona virüsü, gündemimizin 
tamamını etkisi altına aldı. Dileğim tabiki sağlıklı 
günlerin en kısa zamanda gelmesi, bu arada gerekli 
önlemleri ihmal etmeksizin almalı ve yakın çevremizi 
hassasiyet göstermeye davet etmeliyiz; zira gelişme-
ler çok daha üzücü olabilir.

Geçmişe göre iş yapma biçimimiz, kullanılan malze-
meler, dijitalleşen makineler gibi her şey; inanılmaz 
bir hızla değişiyor. İnsan gücü yerini çoktan endüstri-
yel sisteme bıraktı. Totem, tabela, stand; ahşap, me-
tal, plastik; tasarımcı, kaynakçı, marangoz, elektrikçi 
derken geldiğimiz nokta Endüstriyel hale dönüşen 
reklamcılık oldu.

Şubat ayı başında yapmış olduğumuz yönetim kurulu 
toplantımızda, Açıkhava Reklamcılar Derneği’nin ya-
nına Endüstriyel kelimesini de ilave etmiş olmamız, 
bizi daha doğru tanımlayacağını düşünmemizden 
kaynaklanıyor. Daha doğru tanımlanmış olduğunu 
düşündüğümüz, yenilenmiş ismimizle Açıkhava ve 
Endüstriyel Reklamcılar Derneği olarak, umarım ya-
pay zekanın, Endüstri 4.0’ın, sanal gerçekliğin, diji-
talleşen çağın gerisinde kalmadan meslektaşlarımı-
zın çözüm ortağı oluruz.

Aynı zamanda ARED’in 20. yılını da kutluyor oldu-
ğumuz 2020 yılındaki çalışmalarımızı hız kesme-
den sürdürüyoruz. Adana Ticaret Odası Başkanı 
Atila Menevşe’nin de katılımıyla 38. Meslek Grubu 
Üyeleriyle bir araya gelerek meslek liseleriyle olan 
iş birliğimizden, eğitim-destek faaliyetlerimizden  
bahsettik ve yeni projeler geliştirebilme anlamında 
da önemli adımlar attık. Yine Adana’da Tabelacılar 
Odası’ndan meslektaşımız Celal Konuş bizleri bü-
yük bir mutlulukla karşıladı ve Açıkhavada Dünden 
Bugüne Ustalarımız kitabımızın ikinci baskısında 
kendilerinden destek alıyor olacağız. Yeri gelmişken 
Adana’da, İstanbul Anadolu Yakası’nda, Bursa’da, 
Giresun’da bizleri tüm misafirperverlikleriyle ağırla-
yan sektör mensuplarımıza da ayrıca teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Şubat ayında, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’i 
makamında ziyaret ettik ve kendileriyle uzun süredir 
emek verdiğimiz konularda büyük adımlar attık. MEB 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birli-
ği protokolümüze istinaden açtığımız teknik öğretim 
programlarının İstanbul, İzmir ve Ankara’da bağım-
sız dal olması konusunda olumlu sonuçlar elde ettik. 
Bu süreçte ARED’e desteğini esirgemeyen Ankara 
Ticaret Odası Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetle-
ri Meslek Komitesi’ne, İstanbul Ticaret Odası’na ve 
İzmir Ticaret Odası’na bir kez daha teşekkür ederiz.

Mart ayında Erzurum ve civar illerdeki sektör men-
suplarımızla, ARED Erzurum İl Toplantısı ve Sektö-
rel Eğitim Semineri’nde bir araya gelme fırsatı ya-
kaladık. Mimaki Eurasia’ya ana sponsorluğu, FESPA 
Eurasia, Folpa, İstanbul Reklam, SDS ve Unifol fir-
malarına ise sponsorlukları için teşekkür ediyorum. 
Erzurum’un yanı sıra Kars, Erzincan, Trabzon, Muş 
gibi illerden gelen sektör temsilcilerine ARED faali-
yetlerinden bahsettik ve onları FESPA Eurasia 2020 
fuarımıza davet ettik. ARED Erzurum Ustalara Saygı 
Töreni’nde, Erzurum ve civar illerde sektörde iz bıra-
kan ustalarımızla yüz yüze tanışmak ve kendilerine 
plaketlerini takdim etmek de bizleri oldukça mut-
lu etti. Erzurum’da ayrıca toplantı esnasında ARED 
Yönetim Kurulu Üyesi Evren Güldoğan’ın sunumunu 
gerçekleştirdiği E-Fatura, E-Arşiv Faturası, E-Defter 
Uygulamaları konulu eğitimimiz ve İlyas Kılavuz’un 
sunumunu gerçekleştirdiği uygulamalı araç giydirme 
eğitim seminerimiz oldukça yoğun ilgi gördü.

Sözlerimi noktalamadan önce Mart ayının iki özel gü-
nünün ayrıca üzerinde durmak, vurguda bulunmak 
isterim. Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününü kutlarım. Aynı zamanda Çanakka-
le Zaferimizin 105. yıl dönümünde başta Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak 
üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Tedirginlikten uzak, sağlıklı günler dileklerimle...

Sevgi ve Saygılarımla,

Değerli 
Meslektaşlarım

Ahmet ÖZDEMİREL
Açıkhava Reklamcıları Derneği

Başkan

ahmet.ozdemirel@duygureklam.com
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ARED Yönetim Kurulu Üyesi ve İhracat Geliştirme Komitesi Başka-
nı Mustafa Göktürk, Almanya Messe Düsseldorf’ta gerçekleştirilen 
EuroShop 2020 fuarında katılımcı olan üyelerimizden MT Reklam, 
Ateş Neon, Işıklar Led ve İlker Elektronik’in standlarını ziyaret etti.

ARED Başkan Yardımcısı Şahin Acar, 20 Şubat 2020 tarihinde, 
Kanal 5’te gerçekleştirilen Elif Ufluoğlu ile Sivil Etki programına 
katılarak, ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği’nin 
kuruluş amacını, temsil gücünü, sektörel hedeflerini, faaliyetlerini, 
gerçekleştirilen eğitimlerin niteliklerini ve MEB ile yapılan iş birliği 
çalışmalarını, Açıkhavada Dünden Bugüne Ustalarımız çalışmasını 
ve FESPA Eurasia fuarını anlattı.

Gelişen teknolojinin yoğun bir şekilde sektörün kullanılması, boya ve 
fırçanın yerini endüstrinin almasıyla birlikte sektörümüzün adı son 
yıllarda “Endüstriyel Reklam Ürünleri” olarak kullanılmaya başlandı.  
Bu durum, ARED’in de sektörel bilgi ve birikimiyle destek verdiği İstan-
bul Ticaret Odası 30 Nolu Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komitesi’nin 
Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörü Araştırma Raporu çalışması sü-
recinde netlik kazandı.  Çalışma sonucunda Endüstriyel Reklam Ürün-
leri Sektörü’nün dönüşüm süreci değerlendirilerek sektörün faaliyet 
alanları günümüz koşullarına göre yeniden güncellendi. Derneğimizin 
adının da sektörümüzü yansıtacak şekilde güncellenmesi gerektiği ön 
görülerek Dernek isminin resmi halinin korunmasına ancak marka 
olarak “ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği” adının 
kullanmaya başlanılmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda, Kültür A.Ş. ve 
Popülist Media Works tarafından yürütülen proje kapsamında 
İstanbul sokaklarına boya ve fırçalarla sanatsal dokunuşlar yapılıyor. 
Proje kapsamında uygulamaları yapan kişiler arasında ARED Açıkha-
vada Dünden Bugüne İstanbul Ustalarımız Ressam Hasan Gürşan ve 
Ressam Ali Baş ile Ressam Yücel Tüzünal da yer alıyor.

EuroShop 2020 Ziyaretleri 

ARED, Elif Ufluoğlu ile Sivil Etki 
Programında

ARED Açıkhava ve Endüstriyel 
Reklamcılar Derneği 

ARED Açıkhavada Dünden Bugüne 
Ustalarının İstanbul Dokunuşları

ARED Yönetim Kurulu Üyeleri Şubat ayı toplantısını Dernek 
Merkezi’nde, Mart ayı toplantısını ise ARED Erzurum İl Toplantısı ve 
Sektörel Eğitim Semineri’nin düzenlendiği Polat Erzurum Resort 
Hotel’de  gerçekleştirdi. Gündemde yer alan konuları değerlendiren 
ARED Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik başvurularını, MEB iş birliğin-
de yapılacak olan çalışmaları, çalışma komitelerinin yıllık planlarını, 
FESPA Eurasia 2020 ve 6. ARED Ödülleri’20 hazırlıklarını değerlendirdi.

ARED Yönetimi Şubat’ta Dernek 
Merkezinde, Mart’ta Erzurum’da 
Toplandı 
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Publicis Italy tarafından yaratılan ‘Feel it’ kampanyasında Coca-
Cola’nın ikonik şişesini göremeseniz de optik yanılsamayla şişenin 
orada olduğu düşündürülüyor. Markanın şişesi üzerinden hazırlanan 
açıkhava kampanyasındaki tasarımlarda aslında herkes tarafından 
bilinen cam şişe yer almıyor. Kırmızı arka plan üstünde yer alan Co-
ca-Cola logosu sayesinde cam şişe afişte görülmese de optik yanılsa-
mayla ikonik hale gelen şişenin orada yer aldığı düşünülüyor. Feel it 
kampanyası Orta ve Doğu Avrupa pazarlarında basılı reklamların yanı 
sıra açık hava reklamlarıyla da destekleniyor.

Berlin sokaklarında gezenler 
bugünlerde alışık olmadıkları 
acil durum kutularıyla karşıla-
şıyor. İngiliz gazetelerinden The 
Guardian tarafından, uluslara-
rası haber dergisi The Guardi-
an Weekly için yerleştirilen acil 
durum kutularında insanlardan 

adaletsizlik, yolsuzluk, iklim değişikliği gibi durumlarda camı kırmaları 
talep ediliyor.

OLIVER imzalı interaktif açıkhava kampanyasında acil durum kutuları 
içerisinde ücretsiz The Guardian Weekly sayıları yer alıyor ve insanlar 
camı kırarak bu sayılara sahip olabiliyor. Hazırlanan ilanlarda da dergi-
nin son 12 ayda çıkan ikonik kapakları boy gösteriyor.

PUMA ve Havas Media, Sky Dreamer Sneaker’ın lansmanı için başlattık-
ları yeni açıkhava kampanyasında, çeşitli Chicago simgelerinin önünde 
bulunan park edilmiş araçların üzerine 360 derecelik Sky Dreamer spor 
ayakkabı görüntüsünü yansıtmak için Firefly ile ortaklık kurdu. Gelenek-
sel reklamcılık yöntemlerinin geride bırakıldığı kampanya, dijital medya 
ve 3D hologram teknolojisinin kullanımına önemli bir örnek oluşturuyor.

Coca Cola Şişesini Hisset

İhtiyaç Anında Camı Kırınız

Hologram

Tatil Sepeti tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan kampan-
yada, birçok arkeolojik eserin aşk yazılarıyla tahrip edildiği gerçeğinden 
yola çıkılıyor. Tatil Sepeti bu çalışmayla “gerçek aşk bu değil” mesajını 
vererek, insanlara aşkı bulabilecekleri kültür turlarının tatilsepeti.com’da 
olduğu bilgisini vermenin farklı bir yolunu bulmuş. 

Alman otomotiv şirket BMW radikal bir kararla, 23 yıl sonra logosunu değiş-
tirdi. Şirket en son 1997 yılında benzer bir değişikliğe gitme kararı almıştı. 

Eski logodaki siyah dış halka yerini şeffaf bir tasarıma bıraktı. Bununla bir-
likte Volkswagen logo değişikliğinde olduğu gibi 3 boyutlu ve aydınlatmalı 
efektler yerine daha minimal bir logo tercih edildi. BMW Müşteri Markası 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda 
şu ifadelere yer verdi: “Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilite ve 
gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor.

Kar amacı gütmeyen konaklama organizasyonu New Story ve Échale ile 
inşaat teknolojileri şirketi Icon tarafından, düşük gelirli aileler için inşa 
edilecek olan dünyanın en büyük 3D baskı mahallesi tamamen 3D yazı-
cılarla, Meksika’da oluşturuluyor. Evler Meksika’nın kırsal bölgesindeki 
ihtiyaç sahibi aileler için inşa ediliyor ve plan, yıl sonuna kadar 50 ev 
üretmeyi, bu evlerin insanların kendileri için kurdukları metal ve ahşap 
barınakların yerini almalarını içeriyor.

Tatil Sepeti’nin 14 Şubat Mesajı

BMW 23 Yıldan  Sonra Logosunu Değiştirdi

Meksika’da Kurulan 3D Baskı 
Mahallesi
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Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını halk sağlığı ile 
birlikte ekonomik anlamda da birçok sektörü olumsuz etkili-
yor. Yıllık 9 milyar dolarlık iş hacmine sahip olan açıkhava ve 
endüstriyel reklam sektörü devlet desteği bekliyor. Sektörde 
uzaktan çalışma imkanı olmadığı için yaklaşık 125 bin kişiyi is-
tihdam eden kurumları zor günler bekliyor. 

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), endüst-
riyel reklam üreticileri ve benzeri grupların uzaktan çalışma 
imkânlarının olmaması ve doğrudan kapatılan ya da faaliyetleri 
kısıtlanan işletmelere münhasır ürün ve hizmetler sunmaları 
nedeniyle bu tür işletmeler için daha farklı önlemlerin alınma-
sı gerektiğini açıkladı. ARED, mevcut ekonomik ortamda tüm 
paydaşlarının yanında olma bilinciyle çözüm önerilerini şöyle 
sıraladı: 

1- İşyerlerinin su, elektrik, doğalgaz gibi giderlerine ait ödeme-
lerinin süreç bitene kadar ertelenmesi,

2- Vergi, SGK gibi devlete yapılacak ödemelerde indirime gidil-
mesi, süreç bitene kadar ertelenmesi, zorunlu izinlerde SGK 
ödemelerinin alınmaması,

3- İşletmenin maddi olarak sıkıntıya girmesi sonucu faaliyet-
lerine ara vermek zorunda kalması durumunda ilgili işletmeye 
Avrupa ve ABD uygulandığı gibi geri ödemesiz maddi destek 
sağlanması,

4- İşçi ücretlerinin kısa çalışma ödeneğinden ödenmesi, bu du-
rumdan sektördeki herkesin yararlanması için de gün ve prim 
şartlarının bir defaya mahsus olmak üzere kaldırılması,

5- Küçük ve orta ölçekli firmaların kredi ödemelerinin temer-
rüde düşmeden yapılandırılması, 

KGF ve KOSGEB Kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması beklen-
mektedir.

ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, koronavirüsün yayılmasına 
önlem olarak düşünülen uzaktan çalışma yönteminin bu sektör 
için mümkün olmadığını belirterek şöyle konuştu: 

“Bu koşullarda belirtilen iş aşamalarının sekteye uğraması ve 
üretim yapılamaması durumunda,  işverenin çalışanlarına üc-
retlerini ödeyememesi, ileri aşamada da işyerlerinin faaliyet-
lerini  durdurma mecburiyetinde kalması riski söz konusudur. 

Önerilerimizin, içinde bulunulan bu zor dönemde hem işçiyi 
hem de işvereni rahatlatacak çözümler sunabileceği kanaatin-
deyiz. Kısa zamanda önlem alınamazsa içinde bulunduğumuz 
durumda 125 bin kişiye istihdam sağlayan sektörü zor günler 
bekliyor.”

9 Milyar $’lık Açıkhava ve 
Endüstriyel Reklam Sektörü 
Devlet Desteği Bekliyor
Tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs toplum sağlığının yanında 
çeşitli sektörleri de olumsuz etkiliyor. Yıllık 9 milyar dolarlık iş hacmine sahip olan açıkhava ve 
endüstriyel reklam sektörü devlet desteği bekliyor. Sektörde uzaktan çalışma imkanı olmadığını 
belirten ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, “Önlem alınmazsa 125 bin kişiye istihdam sağlayan 
sektörde çok zor günler yaşayacağız” diyor.

ARED’DEN HABERLER





HUKUK DÜNYASINDAN

Tacirlerin mali ve yönetsel işlemlerini kayıt altına aldıkları mecralara, 
kayıtların elle tutulduğu eski zamanlardan kalma bir alışkanlıkla defter 
diyoruz.  Defterler hem ticaret hayatı hem de hukuk düzeni açısından 
büyük önem taşıyor. Bu yazımızda konuya farklı hukuk dalları açısından 
yaklaşmaya ve özet bilgiler vermeye çalışacağız.

Vergi Hukukunda Defterler
Vergi Usul Kanunu’na baktığımızda defterlere değinen birçok mad-
de görmek mümkün.  “Defter Tutma” başlığı altında yer alan 171 ile 
226’ncı maddeler ise doğrudan bu konuyu düzenliyor.  Kanun açısından 
defter tutulmasının amacı mükelleflerin ve onlarla işlem yapan üçüncü 
kişilerin vergisel durum ve işlemlerinin tespit edilmesi. Defter tutması 
gerekenler ise ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketleri, iktisadi kamu 
müesseseleri, dernek ve vakıf iktisadi işletmeleri, serbest meslek er-
babı ve çiftçiler.  

Açıkhava ve endüstriyel reklamcılık sektöründe tacir ve esnaflar faali-
yet gösterdiğinden sadece bunların tutması gereken defterlere bakma-
mız yeterli. Ancak baştan uyaralım: Ticaret hukukuna ilişkin bir ayrım 
olan tacir – esnaf ayrımı aynı şekilde Vergi Usul Kanunu’nda yer almı-
yor. Bir başka deyişle ticaret hukuku kapsamında esnaf kabul edilen 
bir kişinin Vergi Usul Kanunu açısından tüccar olarak sınıflandırılması 
mümkün.

Tüccarlar bilanço esasına göre defter tutması gereken birinci sınıf tüc-
carlar ve işletme hesabı esasına göre tutması gereken ikinci sınıf tüc-
carlar olarak ayrılıyor. Birinci sınıf tüccarlar izleyen şekilde (Verdiğimiz 
rakamlar 2020 yılı için geçerli tutarlar.): (1) Satın aldıkları malları oldu-
ğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 280.000 TL 
veya satışlarının tutarı 390.000 TL’yi aşanlar, (2) diğer işlerle uğraşıp bir 
yıl içerisinde 140.000 TL’den fazla brüt iş hasılatı elde edenler, (3) bu iş-
lerin birlikte yapılması durumunda iş hasılatının beş katı ile yıllık satışı 
tutarı toplamı 280.000 TL’yi aşanlar, (4) ticaret şirketleri, (5) kurumlar 
vergisine tabi olan diğer tüzelkişiler ve (6) ihtiyari olarak bilanço esa-
sına göre defter tutanlar. Geri kalan diğer tüm tüccarlar ikinci sınıfta 
kabul ediliyor.

Birinci sınıf tüccarların – Türk Ticaret Kanunu açısından da ticari defter 
olarak kabul edilen – yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri, 
ikinci sınıf tüccarların işletme hesabı defteri tutması gerekiyor. Sınai 
işletmeler ve bankalar gibi kuruluşların tutması gereken ek defterler 
de var.  Günlük hayatta bu defterler işletme bünyesinde çalışan muha-
sebe görevlileri ya da serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından 
tutulmakta. Ancak meslek mensuplarına doğru şekilde bilgi ve evrak 
verilmesi, dolayısıyla defterlerin içeriklerinin doğru olmasından so-
rumlu olanlar tacir ve esnafların bizzat kendisi.

Defter Tutulmasına İlişkin Yaptırımlar
Defterlerin ticaret hayatı ve vergileme açısından oynadığı önem karşı-
sında usulüne uygun şekilde ya da hiç tutulmamaları bazı yaptırımlara 
tabi kılınmış bulunuyor. Hem de birden fazla kanun tarafından.

Vergi Usul Kanunu’na bakacak olursak tutulması zorunlu olan defter-
lerden herhangi birinin tutulmamış olması, defter kayıtları ve dayanak 
belgelerin denetlenmeye elverişli olmayacak şekilde tutulması ve tas-
diki zorunlu defterlerin tasdik edilmemesi veya bir aydan geç tasdik 
edilmesi birinci derece usulsüzlük, defterlerin bir aya kadar geç tasdik 
edilmesi ikinci derece usulsüzlük, işyerinde bulunması gereken defter-
lerin bulunmaması ve kayıtların süresinde yapılmaması özel usulsüz-
lük olarak kabul edilmiş durumda. Kanun bu usulsüzlüklerin her birine 
idari para cezası verilmesini hükme bağlıyor.

Ancak iş bununla kalmıyor. Defterlerin usulüne uygun şekilde tutulma-
ması sonucunda bazı vergilerin geç tahakkuk ettiği ya da hiç etmediği-
nin tespit edilmesi halinde hem vergi tahakkuku yapılıyor, hem de bir 
katı vergi zıyaı cezası, yani vergi kadar idari para cezası kesiliyor.

Defter ve kayıtlarını hileli tutanlar, tahrif edenler veya gizleyenler ise 
vergi kaçakçılığı suçu işlemiş kabul ediliyor. Bu durumda vergi zıyaı ce-
zası bir değil, tam üç kat düzenleniyor.  Ayrıca on sekiz aydan üç yıla 
kadar hapis cezası gündeme geliyor.

Türk Ticaret Kanunu’na dönecek olursak defter tutma yükümlülüğü-
nü yerine getirmeyen, usule aykırı defter tutan ve tasdik yaptırmayan 
tacirlere idari para cezası verilmesi öngörülmüş. Yani – tartışmalı ol-
makla beraber – aynı fiilden dolayı iki ayrı kanun kapsamında idari para 
cezası verilmesi mümkün.

Defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmamasının bir diğer sonucu 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda karşımıza çıkıyor. Buna göre ilgili 
mevzuata uygun şekilde tutulmayan defterler delil olma özelliğini kay-
bediyor. Diyelim ki sizin defterleriniz usulüne uygun, karşı tarafın değil. 
Maça bir sıfır önde başlamış oluyorsunuz, zira sadece sizin defterleri-
niz delil olarak kabul ediliyor.

Sıradaki kanunumuz, İcra İflas Kanunu. 310’uncu maddesine göre en-
vanter defterlerini hiç ya da usulüne uygun şekilde tutmayan tacirler 
iflas etmeleri halinde taksiratlı müflis sayılıyor, yani kendi kusurlarıyla 
(taksirleriyle) iflas etmiş kabul ediliyor.

Türk Ceza Kanunu ile de bitirelim. Defterlerini kasten gerçeğe aykırı 
tutan ya da gizleyen, bu şekilde varlıklarını daha az gösteren ve mal ka-
çıran kişiler hileli iflas suçunu işlemiş kabul ediliyor. Cezası üç yıldan 
sekiz yıla kadar hapis. İcra İflas Kanunu’nda da değinilen taksirli iflas 
ise üç aydan iki yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor.

Görüldüğü üzere defter tutma yükümlülüğüne aykırı davranmanın çe-
şit çeşit sonucu var.  Dolayısıyla en iyisi defterlerimizin eksiksiz ve usu-
lüne uygun tutulduğuna dikkat etmek.

Hukukumuzda 
Defter Tutma Yükümlülüğü

Evren GÜLDOĞAN
Açıkhava Reklamcıları Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

evren@sayreklam.com

9



ARED’DEN HABERLER



Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının tüm yeniliklerinin bir arada sergi-
lendiği Avrasya’nın en büyük fuarı FESPA Eurasia için hazırlıklar şimdiden başladı. 
FESPA Eurasia 2020, 3-6 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde baskı 
dünyasını sekizinci kez bir araya getirecek. 

2019’da rekor kırmıştı
Sektörün bütün yıl heyecanla beklediği FESPA Eurasia 2019, 5-8 Aralık tarihleri 
arasında 120 katılımcı ve 500’den fazla markanın katılımıyla birlikte 10 bini aşan 
ziyaretçiye ev sahipliği yaparak yeni bir rekor kırmıştı. FESPA Eurasia Fuar Müdürü 
Betül Binici, 2020 yılında da hem katılım hem de ziyaretçi sayısında artış kaydede-
rek rekoru tazeleyeceklerini söyledi. Türkiye’nin sektör liderleri ve küresel marka-
lardan oluşan markalar, en yeni teknolojilerini ve uygulamalarını bu yıl da FESPA 
Eurasia’da sergileyecek. Yerli katılımcılar bölge ülkelere açılma ve uluslararası 
müşterilere ulaşma imkanına kavuşurken iç piyasa da canlanacak.

FESPA Eurasia 2020, baskı ve endüstriyel reklam dünyasının trendleri takip edebil-
me potansiyelini artırarak yeni işler yaratabilmesini hedefliyor. Geniş format dijital 
baskı, serigrafi baskı, tekstil baskı ve endüstriyel reklama dair yeni ürünler ve tek-
nolojilerin sergileneceği FESPA Eurasia 2020, 3-6 Aralık tarihlerinde Avrasya bölge-
sini İstanbul’da buluşturacak.

FESPA Eurasia 2020 İçin 
Hazırlıklar Başladı!
Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia, bu yıl 3-6 Aralık 2020 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde baskı dünyasını sekizinci kez bir araya getirecek. 2019 yılını rekor 
katılım ve ziyaretçi sayısıyla tamamlayan FESPA Eurasia, 2020 yılında da rekor tazeleyecek.

FESPA EURASIA’DAN HABERLER
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ARED, 2020 Yılına Erzurum 
İl Toplantısı ve Sektörel 
Eğitim Semineriyle Başladı
ARED Açıkhava Reklamcıları Derneği kuruluşunun 20. yılını kutladığı 2020 yılına Erzurum 
İl Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri ile giriş yaptı.

ARED Erzurum İl Toplantısı ve 
Sektörel Eğitim Semineri, ARED 
Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Şahin Acar’ın gerçekleştirdi-
ği firma ziyaretlerinin ardından, 
ARED Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin organizasyonunda, Mi-
maki Eurasia ana sponsorluğun-
da, 11 Mart 2020’de, Polat Erzu-
rum Resort Hotel’de gerçekleşti.  
10:00 – 12:30 saatleri arasında 
Mimaki Eurasia’nın ürünleri-
ni sergilediği etkinlik alanında 
makinelerle ilgili bilgi alma ve 
Mimaki Eurasia ekibiyle sohbet 
etme fırsatı elde eden sektör 
mensuplarıyla birlikte yenilen 
öğle yemeğinin ardından, toplan-

tının açılışını toplantı moderatö-
rü ve ARED Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Şahin Acar yaptı. 

Toplantı açılış konuşmasını Erzu-
rum Matbaa, Kırtasiye, Tabela ve 
Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkar-
lar Odası Başkanı Hikmet Karaca 
gerçekleştirdi. Toplantı öncesi 
bölgedeki sektör firmalarına 
mesaj yoluyla bilgilendirme ya-
pıldığını belirten ve Erzurum’un 
buluşma noktası olmasından 
duydukları mutluluğu dile ge-
tiren Karaca, ARED ailesine ve 
organizasyonda emeği geçenlere 
teşekkürlerini ileterek konuşma-
sını sonlandırdı.

ARED Erzurum İl Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri 11 Mart 2020’de, Polat Erzurum Resort Hotel’de gerçekleşti.  

Mimaki Eurasia Etkinlik Alanı

Hikmet Karaca, Erzurum Matbaa, 
Kırtasiye, Tabela ve Fotoğrafçılar 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

Şahin Acar, ARED Başkan Yardımcısı 
ve Toplantı Moderatörü 
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Hikmet Karaca’nın ardından hoş geldiniz 
konuşmasını ARED Başkanı Ahmet Öz-
demirel gerçekleştirdi. Ahmet Özdemirel 
konuşmasına bu organizasyonda görev 
alanlara, ana sponsor Mimaki Eurasia’ya 
ve sponsorluklarıyla destek veren FESPA 
Eurasia, Folpa, İstanbul Reklam, SDS ve 
Unifol firmalarına teşekkür ederek baş-
ladı. Daha önce 17 Temmuz 2008 tari-
hinde de Erzurum’a gelindiğini belirten 
Ahmet Özdemirel, katılımları ve misa-
firperverlikleri için tüm salona teşekkür 
etti. Ahmet Özdemirel, ARED’in sektörde-
ki iletişimi mümkün olduğunca artırmaya 
ve güçlendirmeye yönelik düzenlediği il 
toplantılarında, ARED’in de yerel sektör 
sorunlarını birebir dinleme imkanı bul-
duğunu belirtti. Son yıllarda sektörde 
teknoloji, makine ve bilgisayarların yoğun 
kullanımı ve çeşitlenme ile tabelacılık, 
açıkhava reklamcılığı gibi terimlerin sek-
törü adlandırmakta yetersiz kaldığını be-
lirten Ahmet Özdemirel, ARED’in 10 yıldır 
sektör adını “Endüstriyel Reklamcılık” 
olarak telaffuz ettiğini söyledi. Günümüz-
de Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörü 
adının kabul gördüğünü ve kullanılır ol-
duğunu belirten Ahmet Özdemirel, sek-
tördeki gelişmeleri de güncellemek ama-
cıyla sektörün faaliyet alanlarının yeniden 
oluşturulduğunu anlattı. Bu minvalde 
sektörü rakamsal verilerle tanımlamanın 
ARED için büyük önem arz ettiğini ifade 
eden Özdemirel, İstanbul Ticaret Odası 30 
Nolu Meslek Komitesi girişimi ve ARED’in 
katkıları ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile 
Marmara Üniversitesi’nden akademis-

yenlerin uzun süren saha çalışmalarının 
da desteğiyle hayata geçirilen Türkiye 
Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörü 
Genel Değerlendirme Raporu’nun edi-
nilmesinin sektör mensupları açısından 
önemini yineledi. Gelişen teknolojiye 
ayak uydurabilen eleman ihtiyacının, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından üstlenilerek 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 
bir dal olarak okutulması olması gayret 
ve çabası içerisinde olunduğunu belirten 
Özdemirel, Milli Eğitim Bakan Yardımcı-
sı ile görüşme sağlandığının, bölümün 
bağımsız bir dal olması için İstanbul’da 
akademisyenlerin de katılacağı bir çalış-
tay gerçekleştirilmesi kararı alındığının 
müjdesini verdi. Konuşmasının devamın-
da ARED faaliyetleri ve sektörel sorunlar 
hakkında bilgilendirmede bulunan Ahmet 
Özdemirel, salondaki tüm katılımcıları 
ARED ve FESPA ortaklığıyla 3 – 6 Aralık 
2020’de İFM’de (İstanbul Fuar Merkezi) 
düzenlenecek 8. FESPA Eurasia Fuarı’nı 
ziyaret etmeye davet ederek konuşmasını 
sonlandırdı.

ARED Başkanı Ahmet Özdemirel’in açılış 
ve hoş geldiniz konuşmasının ardından 
gerçekleşen tanışma bölümünde farklı 
illerden bir araya gelen katılımcılar tek 
tek söz alarak hem kendilerini hem de 
firmalarını tanıttılar. Katılımcıların bir-
biriyle tanışmasının ardından toplantının 
ana sponsoru Mimaki Eurasia’nın tanıtım 
sunumunu gerçekleştiren Hüseyin Şarer-
ler Mimaki’nin global ve yereldeki faali-
yetleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. 

ARED Erzurum Ustalara Saygı Töreni’nde, Erzurum ve civar il-
lerde sektörde iz bırakan ustalardan, Rahmetli Birol Sümeroğlu, 
Hamza Yağan, Hanifi Soğancı, Abdullah Gülerci ve Sadettin Ayık’ın 
plaketleri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin Acar, Genel 

Sekreter İbrahim Demirseren, Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Ten-
şi, Mustafa Göktürk ve Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evert-
se tarafından takdim edildi.

Ahmet Özdemirel, ARED Başkanı

Hüseyin Şarerler, Mimaki Eurasia

ARED Erzurum Ustalara Saygı Töreni’nde, Erzurum ve civar illerde sektörde iz bırakan ustaların plaketleri takdim edildi.
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Törenlerin ardından söz alan FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül 
Binici, FESPA Eurasia 2019 Fuarı, rakamsal verileri ve gerçekle-
şen etkinlikleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirirken 2020 tarihle-
rini yeniden hatırlatarak tüm sektör temsilcilerini, sektörün fuarı 
FESPA Eurasia 2020 Fuarı’na katılmaya davet etti. 

Toplantının devamında ARED Yönetim Kurulu Üyesi Evren Güldo-
ğan; E-Fatura, E-Arşiv Faturası, E-Defter Uygulamaları konulu 
sunumunu gerçekleştirdi. Güldoğan sunumunda defter kavramın-
dan, E-defter uygulamasından, fatura kavramından, E-Fatura ve 
E-Arşiv faturası konularından; E-Defter, E-İrsaliye, E-Gider Pusu-
lası, E-Dekont gibi başlıkları ayrıca ele alarak, kapsamlı bir şe-
kilde açıkladı ve konuyla ilgili mevzuatları, kullanım şartlarını ve 
uyulması gereken kuralları anlattı. 

E-Fatura, E-Arşiv Faturası, E-Defter Uygulamaları konulu eğiti-
min ardından sunumunu Unifol – Bes Reklam’dan İlyas Kılavuz’un 
gerçekleştirdiği uygulamalı araç giydirme eğitim semineri yapıldı. 
Bir yandan teorik bilgiler aktaran İlyas Kılavuz salona getirilen bir 
araç kapısı üzerinde de teorik bilgilerin uygulamalarını gerçekleş-
tirdi. Bu sırada katılımcılara FESPA’nın globalde gerçekleştirdiği 
World Wrap Masters yarışmasıyla ilgili de bilgi verildi.

Toplantı sonunda ise katılımcılara katılım belgeleri, organizasyon-
da emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. ARED Erzu-
rum İl Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri’ne Erzurum’un yanı 
sıra Kars, Erzincan, Trabzon, Muş ve İstanbul’dan toplam 41 kişi 
katılım sağladı. 

İlyas Kılavuz, Unifol

Toplantı sonunda katılımcılara katılım belgeleri, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. 

Evren Güldoğan, ARED Yönetim Kurulu Üyesi

ANA SPONSOR SPONSORLAR

www.istanbulreklam.com www.unifol.com.trwww.folpa.comwww.fespaeurasia.com www.snapper.com.tr
www.sds.com.tr
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ARED’den MEB Ziyareti

Ankara Ticaret Odası 13. Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Üyeleri

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Ziyareti. (Soldan Sağa: Burhan Varol (ATO Meclis Üyesi ve 13. Meslek Komitesi Üyesi), Hayati Özbek (ATO Meclis Üyesi ve 
13. Meslek Komitesi Üyesi), Arif Demirbaş (ATO 13. Meslek Komitesi Başkanı), Mahmut Özer (MEB Bakan Yardımcısı), Şahin Acar (ARED Başkan Yardımcısı), 
Şenay İpek (ARED Koordinatörü), Levent Olcayto (ARED Saymanı)

ARED’in, endüstriyel reklamcılık sektörünün 
gelişen teknolojiye ayak uydurabilen eleman ih-
tiyacının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üst-
lenilen, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 
bir dal olarak okutulması konusundaki gayret ve 
çabaları büyük bir titizlikle sürdürülüyordu. Bu 
minvalde MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer 
ile yapılan görüşmede, MEB Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü ile ARED iş birliği proto-
kolüne istinaden açılan teknik öğretim program-
larının İstanbul, İzmir ve Ankara’da bağımsız dal 
olması konusunda olumlu sonuçlar elde edildi ve 
bölümün bağımsız bir dal olması konusunda en 
yakın zamanda, akademisyenlerin de katılacağı 
bir çalıştay gerçekleştirilmesine karar verildi.

Bu süreçte ARED’e desteğini esirgemeyen An-
kara Ticaret Odası 13. Reklam ve Görsel İleti-
şim Faaliyetleri Meslek Komitesi’ne, İstanbul 
Ticaret Odası 30. Bilgi, İletişim ve Medya Meslek 
Komitesi’ne ve İzmir Ticaret Odası 60. Reklam 
Ajansları ve Piyasa Kamuoyu Araştırma Faaliyet-
leri Grubu Meslek Komitesi’ne teşekkür ederiz.

ARED Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’i makamında 
ziyaret etti. 
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Açıkhavada İnteraktif Reklamcılık

Gelişen teknolojinin iletişim ve reklam dünyasına yansımaları hız 
kesmeden devam ediyor. Yaşanan gelişmelerin açıkhava reklam-
cılığı sektörü içerisindeki dinamikleri ve anlayışları da değiştir-
mekte olduğu yadsınamaz bir gerçek. Öyle ki artık hareketsiz bill-
boardların yerini, insan hareketlerini algılayan ve hatta taklidini 
yapan  billboardların almaya başladığını söylemek mümkün.

İlgi gören bu dinamizm sektörel ifadesini interaktif reklamcılık ile 
buldu. İnteraktif reklamcılık, karşılıklı etkileşime dayalı bir ileti-
şimi ifade ediyor ve geleneksel ya da geleneksel olmayan medya 
yöntemlerini bünyesinde barındırıyor. Fakat günümüzde, yeni ile-
tişim teknolojilerinin etkisiyle dijitalleşmenin araçlarını kullanan, 
yeni medya yöntemleriyle anılan ve tüketiciyle deneyim yaşatma 
yoluyla iletişime geçen bir sisteme sahip olduğu söylenebilir.

Tüketici açısından bakıldığında, bilgiye erişimin son derece kolay 
olduğu, çeşitlilik barındıran ve müşterideki değerlendirme ölçüt-
lerinin kalitesinin arttığı son dönemde, deneyimsel pazarlama 
yöntemleri güçlenmiş ve tüketicinin kendini reklamın içerisinde 
bularak markayla özdeşleşmesi interaktiviteyi sağlayan önemli 
bir faktör olmuştur. Dolayısıyla interaktif reklamcılık anlayışının 

tüketici beklentilerini karşılama amacıyla firmaların bilgi ve veriyi 
işleyen kanallar üzerinden yeni iletişim ve yönetim stratejilerini 
inşa etmesi odağında dijitalleşme ile buluşmuştur.

Bina cepheleri, şehir meydanları ve genelde dijital ekranlar yo-
luyla açıkhavayla buluşan interaktif reklamcılık uygulamalarına 
günümüzde çok sık rastlıyoruz. Örneğin; Nutella Hollanda’da bir 
billboard ile imza attığı interaktif kampanyayla billboard’un yanın-
dan geçen herkesi gülümseterek markaya duyulan sempatiyi art-
tırdı. Kampanyada billboard’ta yer alan Nutella kutuları sokaktan 
geçen insanlarla sohbet etti ve ortaya renkli diyaloglar çıktı. 

Aynı şekilde billboardlarda yer alan bir QR Kod kullanımı da dura-
ğan bir açıkhava reklamını interaktif bir hale getirebilir. Nokia’nın 
Lumia’nın özelliklerini keşfetmek için teknoloji mağazına gidilme-
sine gerek bırakmayan çalışması, Kenzo’nun çiçek dağıtan bill-
boardları, kahve markası Caribou’nun Hot n Wholesome menüsü 
için otobüs duraklarına ısıtıcılar eklettiği açıkhava uygulamaları 
yine interaktif reklamcılığın başarılı projeleri için birer örnek teş-
kil etmektedirler.

Günümüzde iletişim teknolojileri hızla gelişiyor ve bu gelişme içerisinde geleneksel reklam 
uygulamalarının dışında yeni mecralar da medya planlarına dahil edilmeye başlandı.

SEKTÖRDEN HABERLER
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Açıkhava reklamcılığı sektöründe tabela imalatında CNC 
router’lar bizim için olmazsa olmazdır. Hepimiz yenilikçi olma-
nın faydalarını bilmemize, farkında olmamıza rağmen çoğumuz 
kolay olduğu için standart ve alışılmış tasarımlar, tabelalar yapı-
yoruz. 3D işleme oldukça zor, tasarlama, programlama ve uzun 
süreli kesim zamanı derken çoğumuz yeniliklerden uzak duru-
yoruz. Fakat özel olarak tasarlanmış CNC router bıçaklarıyla işi-
nizi oldukça kolaylaştırabilir, aynı zamanda hızlandırabilirsiniz. 

Örneklerde görülebileceği üzere bıçakların fiziki yapılarından 
dolayı kestiğiniz malzemeye açtığı kanallar sayesinde oldukça 

hoş, dikkat çekici ve yenilikçi tasarımlar yapabilirsiniz. Yapmanız 
gereken kesim öncesi bıçağınızı inceleyip açı, genişlik ve uzun-
luk ölçülerini bilmeniz ve hayal etmeniz yeterli.

Makinenizin 3D işleme özelliği olmasa bile bu tarz bıçaklar sa-
yesinde kolayca ve hızlı bir şekilde göz alıcı tasarımlar ve tabe-
lalar yapabilirsiniz. Bu işlemleri daha sağlıklı ve kolay şekilde 
yapabilmek için makinelerinizin periyodik bakımlarını düzenli 
bir şekilde yapmayı unutmamalısınız.

CNC Router’lar 3D Kesim 
Kolaylıkları

Ali UZUN 
İstanbul Reklam Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Teknik Servis

aliuzun@istanbulreklam.com

KÖŞE YAZISI
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ARED Bursa Ziyaretleri

Candaş Tekstil’den İpek Candaş ziyareti

Folpa Reklam’dan Seyfettin Işığıbol ziyareti 

Mert Dijital’den Ender Yılmaz ziyareti

Procolor’dan İdris Doğrul ve Mehmet Doğrul ziyareti

Nova Rota Reklam ZiyaretiSoletex’ten Cüneyt Çetinkaya ziyareti

18

ARED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özdemirel, Saymanı Levent Olcayto, Yönetim Kurulu Üyesi 
Şaban Beyler ve FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici, fuar çalışmaları kapsamında, 27 Şubat 
tarihinde Bursa’daki sektör mensuplarına firma ziyareti gerçekleştirdi. 

Folpa Reklam’dan Seyfettin Işığıbol, Procolor’dan İdris Doğ-
rul ve Mehmet Doğrul,  Candaş Tekstil’den İpek Candaş, Mert 
Dijital’den Ender Yılmaz, Soletex’ten Cüneyt Çetinkaya ve Nova 

Rota Reklam’a yapılan ziyaretlerde FESPA Eurasia 2020 fuar ça-
lışmaları hakkında bilgi verildi ve ARED 2020 projeleriyle ilgili fikir 
alış verişinde bulunuldu.
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ARED’DEN HABERLER

ARED İstanbul Anadolu 
Yakası Ziyaretleri

Polin Yapı’dan Raşit İnmez ziyareti

Gala Reklam’dan Oktay Dalkıran ve Mustafa Dalkıran ziyareti

Işık Plastik’ten Abdullah Çeker ile Gürkan Varyel ziyareti

Küp Reklam’dan Hasan Aktuğ ziyareti

ARED Genel Sekreteri İbrahim Demirseren, Saymanı Levent Olcayto, Yönetim Kurulu Üyesi 
Şaban Beyler ve FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici, fuar çalışmaları kapsamında İstanbul 
Anadolu Yakası’ndaki sektör mensuplarına firma ziyareti gerçekleştirdi. FESPA Eurasia 2020 
fuar çalışmaları hakkında verilen bilgilerin ardından ARED faaliyetleri ve 2020 projeleriyle ilgili 
fikir alış verişinde bulunuldu.
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ARED Adana Ziyaretleri

SDS Adana firmasından Cem Erol ziyaretiÇobanoğlu Reklam’dan Ümit Çobanoğlu ziyareti

Adana Saatçı Matbaacı Tabelacı ve Camcılar Odası Başkanı Celal Konuş ziyaretiAdana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe’nin de katılımıyla, 38. Meslek Grubu 
Üyeleriyle yapılan görüşme

ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, Başkan Yardımcısı Şahin Acar, Genel Sekreter İbrahim 
Demirseren, Yönetim Kurulu Üyeleri Altuğ Öztürk, Mustafa Göktürk, Şaban Beyler ve ARED 
Adana Üyelerinden ve Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Pehlivan’ın katılımlarıyla 16 Ocak 2020 
tarihinde Adana’ya ziyaret gerçekleştirildi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe’nin de katılımıyla, 38. 
Meslek Grubu Üyeleriyle yapılan görüşme ARED’in gerçekleştir-
mekte olduğu faaliyetler ile ilgili yapılan bilgilendirmeler ile baş-
ladı. ARED’in üye profili, meslek liseleriyle geliştirdiği ilişkiler, 
eğitim destek faaliyetleri ve fuar çalışmaları ile ilgili bilgiler akta-
rıldı. İstanbul Ticaret Odası 30 Nolu Bilgi, İletişim ve Medya Meslek 
Komitesi’nin 2019 yılında yayınladığı ve ARED’in de sektörel bilgi 
ve birikimiyle destek verdiği Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektö-
rü Genel Değerlendirme Raporu çalışma süreci açıklanarak bir 
örneği takdim edildi. Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi’nin 
ilgili bölüm öğrencilerine ilişkin olarak uygulanabilecek projeler 
hususunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Adana Ticaret Odası’nda yapılan toplantının ardından Adana Sa-
atçı Matbaacı Tabelacı ve Camcılar Odası Başkanı Celal Konuş 
ziyaret edildi. ARED’in yakın dönem faaliyetleri ve tarihsel süre-
cinden bahsedilmesinin ardından Adana’daki fırça döneminden 

gelen usta tabelacıların tespiti konusunda iş birliği içerisinde çalışı-
labileceği ve Açıkhavada Dünden Bugüne Ustalarımız Kitabının ikinci 
baskısında, il bazında kendilerinden destek alınabileceği görüşüldü.

Adana ziyaretlerinin diğer bir ayağı ise FESPA Eurasia fuar çalış-
maları kapsamında gerçekleştirildi. FESPA Eurasia Fuar Müdürü 
Betül Binici’nin de katılım gösterdiği ziyaretlerden ilki Çobanoğlu 
Reklam’dan Ümit Çobanoğlu’na gerçekleştirildi. FESPA Eurasia 
fuarı ile ilgili olumlu izlenimlerin paylaşılmasının ardından 2019 
fuar katılımcılarından olan SDS Adana firmasından Cem Erol’a 
ziyaret gerçekleştirildi. FESPA Eurasia 2019 fuarının firma bazın-
da oldukça verimli geçtiği hususunda olumlu görüşlerin paylaşıl-
masının ardından bir yemek ve gezi etkinliği düzenlendi. ARED’in 
genel faaliyetlerine ve FESPA Eurasia fuar çalışmalarına büyük 
katkılar sunacak verimli görüşmeler ve sektör birliğini güçlendi-
recek güzel anılarla birlikte Adana ziyaretleri sonlandırıldı.
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ARED Giresun Ziyareti

ARED Kariyer Günleri Etkinliği

ARED Yönetim Kurulu Üyesi Şaban 
Beyler ve ARED İstanbul Avrupa Ya-
kası İl Temsilcisi Muharrem Yıldırım, 
Giresun’lu sektör temsilcilerinden ge-
len davet üzerine ARED Üye Komitesi’ni 
temsilen bölgede faaliyet gösteren 
reklam ajansları ve üretici firmalarla 
görüşme sağladı. Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası hizmet binasında ger-
çekleştirilen toplantıda ARED’in faali-
yetleri hakkında bilgi verildi, sektörün 
büyüklüğü, yurtiçi ve yurtdışı iş hacim-
leri, bölgesel avantajlar ve hedefler 
konularında fikir alışverişinde bulundu. 
Bölgedeki firmalara sektöre yönelik 
katkıları, aktif çalışmaları ve ARED’e 
gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.

ARED, iş birliği içerisinde olduğu meslek liselerindeki öğrencile-
rin sektörel bilgi ve yetkinliğini arttırma amacıyla gerçekleştirdi-
ği uygulamalı ve teorik eğitimleri, tecrübelerini aktararak bölüm 
öğretmenlerine verdiği desteği bu yıl da devam ettiriyor. 2019’un 
Aralık ayında gerçekleştirilen FESPA Eurasia 2019 fuarında öğret-
men ve öğrencilerin ağırlanmasının ardından Şubat ayı itibariyle 
Kariyer Günleri Etkinliği kapsamındaki 2020 yılının eğitim planı da 
uygulamaya koyuldu. 

Bu çerçevede İzmir Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ARED Endüstriyel Reklam Ürünleri Teknik Öğretim Programı bö-
lüm öğrencileri için sektörel eğitim seminerleri düzenlendi. 

Bölüm öğrencilerine, 6.02.2020 tarihinde “Dünden Bugüne En-
düstriyel Reklamcılık” konulu seminer sunumunu Nurettin Üs-
tünsoy (Ses Reklamcılık), 13.02.2020 tarihinde ‘’Dijital Baskı 
Makinalarının Baskı Kalitesi” konulu seminer sunumunu Ertunç 
Tunç (Blackink) gerçekleştirdi.

ARED’DEN HABERLER



FESPA Mexico 2020, 24-26 Eylül 2020 tarihleri 
arasında Mexico City’de Centro Citibanamex’te 
gerçekleşecek. Fuar, Meksika ve Orta Ameri-
ka’daki grafik sanatlar endüstrisi için en büyük 
fuarı ve ziyaretçilere teknoloji, yenilikçi çözüm-
ler ve trend anlayışlarında en son gelişmeleri 
sunuyor.

2020 yılındaki FESPA Mexico’nun şimdiye ka-
darki en büyüğü olacağına inanılıyor. Bu yıl FESPA tarafından fuar kapsa-
mında çok daha fazla eğitim içeriği düzenlenecek ve fuar özel yarışmala-
ra ev sahipliği yapacak.

24 - 26 Eylül 2020 tarihleri arasında, yüzlerce özel ürün lansmanını, en 
son teknolojinin canlı tanıtımlarını görmek ve grafik sanatları endüstri-
sinde yeniliğin ön saflarında yer almak için endüstri profesyonellerine 
katılabilirsiniz. İster yeni ekipman satın almak, yeni iş ilişkileri geliştir-
mek ya da sadece en son piyasa trendlerine göz atmakla ilgileniyor olun, 
FESPA Mexico 2020 beklentilerinizi aşmayı vaat ediyor.

FESPA Brasil, 80’den fazla katılımcının en 
güncel ürünlerini sergileyen ve 18.000 ziya-
retçiyi ağırlayan geniş format baskı endüstrisi 
için ülkenin önde gelen fuarıdır.

FESPA ve APS,18 -21 Mart 2020 tarihlerinde, 
Brezilya’da gerçekleşmesi planlanan FESPA 
Brasil 2020 etkinliğini erteleme kararı aldı.

FESPA Brasil ekibi, erteleme konusunda tüm katılımcılar ve kaydını yap-
tırmış olan ziyaretçilerle birebir iletişim halinde olduğunu ve yeni tarih 
konusunda gelecek günlerde bildirim yapabileceğini belirtti.

FESPA Mexico 2020 

FESPA Brasil Koranavirüs 
Sebebiyle Ertelendi

FESPA’nın 04.03.2020 tarihinde üye dernek ve katılımcılarından edindi-
ği görüşler çerçevesinde aldığı karara göre, bölgede artan Koronavirüs 
vakaları nedeniyle 24-27 Mart 2020 tarihinde, Madrid IFEMA’da gerçek-
leştirilmesi planlanan FESPA Global Print Expo 2020 ile eş zamanlı ger-
çekleştirilecek olan European Sign Expo 2020 ve Sportswear Pro 2020 
etkinlikleri henüz belirlenmeyen, daha ileri bir tarihe ertelendi. 

FESPA CEO’su Neil Felton yaptığı açıklamada, kararın alındığı tarihe ka-
dar virüs hakkındaki gelişmelerin kendileri tarafından sıkı bir şekilde 
takip edildiğini, Avrupa’da virüsün hızla yayılması neticesinde ise pay-
daşlarına da danışarak katılımcı ve ziyaretçilerin, sağlık ve refahlarını 
koruma amaçlı erteleme kararı aldıklarını belirtti. İlgili basın bültenine  
www.fespa.com adresinden ulaşılabilir.

FESPA, büyüyen pazarı desteklemek için her yıl World Wrap Masters 
yarışmasını düzenliyor. Yıllar boyunca FESPA World Wrap Masters’a ya-
pılan çok sayıda başarılı başvurudan esinlenen FESPA.com, geçtiğimiz 
yıla ait en iyi araç kaplama uygulamalarını seçti. FESPA’nın ilk beşi şu 
şekilde;

FESPA GPE 2020 Koronavirüs 
Sebebiyle Ertelendi

FESPA Seçimiyle Araç Kaplama 
Uygulamalarının Enleri

FESPA’DAN HABERLER

Tasarımcı: Maserati

Açıklama: Maserati yeni arabasının lans-
manını yapmak için özel bir kaplama 
stili kullandı. Kaplama, Mayıs 2020 için 
planlanan etkinliğin öncesinde “Save 
the date” teaser’ını yansıtan bir yapıya 
sahipti.

Tasarımcı: Fleet Livery Solutions

Açıklama: 3M yetkili araç kaplayıcısı Fle-
et Livery Solutions tarafından kaplanmış 
olan Nissan R35 GTR, Avrupa çapında 
çok çeşitli etkinliklerde yer aldı. Baggy-
sBoy olarak adlandırılan Steve Baggsy 
Biggioni tarafından sahip olunan otomo-
bil, 3M 780mC yansıtıcı filmle kaplandı.

Tasarımcı: Astra Signs

Açıklama: Geçen Mayıs ayında Liverpool, 
Uefa Şampiyonlar Ligi’nin yarı finalin-
de Barcelona’yı, yarışma tarihindeki en 
inanılmaz oyunlardan biriyle yendi. Astra 
Signs, Barselona’yı ziyaret eden İspan-
yol ekibinin otobüsünü kaplamak için 
Drytac’ın Polar serisinden PVC malze-
meler kullandı.

Tasarımcı: ITV / Scenic Design Department                           

Açıklama: İngiliz dizisi Emmerdale, Sce-
nic Design Department’ın tasarladığı 
üstü açık çift katlı otobüsle Leeds Pride 
kutlamalarına katıldı. Ekip aracı kaplar-
ken, Roland TrueVIS VG2 kullanılarak 
basılan Drytac’tan çıkarılabilir grafik 
malzemeleri kullandı.

Tasarımcı: Triain Moldovan

Açıklama: Avusturyalı Triain Moldovan, 
2019 yılında dünyanın dört bir yanından 
gelen rakiplerinin önüne geçerek FESPA 
World Wrap Masters’ın kazananı oldu. 
Moldovan, Almanya’nın Münih kentindeki  
FESPA Global Print Expo 2019’da en iyi 
ödülünü aldı.
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