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HP Indigo 8000 Dijital Baskı Makinesi

HP Indigo 6900 Dijital Baskı Makinesi HP Indigo 20000 Dijital Baskı Makinesi

HP Indigo Dijital Baskı Makineleri ile etiket ve ambalajda 
karlı bir yol izleyerek geleceğinizi güvence altına alın.  

On yıllık tecrübesi ve yenilikçi yapısıyla sınıfının en iyi teknolojisine sahip olan HP, etiket ve 

esnek ambalaj sektörü için de çözümler üretmekte. İşinizin gereksinimlerini en geniş dijital 

çözümler sunan HP Indigo ürün gamı ile karşılayın. Orta ve uzun tirajlı, geniş ebatlı işlerde 

HP Indigo 20000 Dijital Baskı Makinesini, farklı ve özel işlerde HP Indigo 6900 Dijital Baskı 

Makinesini, kısa ve orta tirajlı işlerde yüksek performanslı en fazla talep gören işlerde başarılı 

sonuçlar alan, dar en dijital etiket baskı makinesi pazarındaki en yüksek hıza sahip, yeni HP 

Indigo 8000 Dijital Baskı Makinesini seçin.  

HP Indigo, size başarısı kanıtlanmış, yeni olanaklar sağlayan ve müşterileriniz için çözümler 

üretmenize yardımcı olan geniş ürün portföyü ile hizmet vermekte. HP Indigo avantajlarını 

keşfedin ve güvenli bir şekilde işinizi büyütün.

Daha fazlası için: hp.com/go/labelsandpackaging 
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HP Indigo 12000 Dijital Baskı Makinesi

HP Indigo 5900 Dijital Baskı Makinesi HP Indigo 7900 Dijital Baskı Makinesi

Kalite veya malzeme çeşitliliğinden ödün vermeden, 
gelen işlerin %98’ini uygun maliyetlerle üretmek için 
“EVET” deyin.

Hp Indigo çığır açan yeniliklerini sunar. Hızlı, akıllı ve daha karlı, tüm bu yenilik dizisi 

oyunun kurallarını değiştiriyor. Hp Indigo 5900 ve 7900 dijital baskı makinelerinin 

yanı sıra geniş ebat 53x75 cm Hp Indigo 12000 Dijital Ofset baskı makinesini de 

içeren Hp Indigo dijital ofset baskı makineleri tüm beklentileri daha geniş formatta 

karşılamaktadır. Yenilikçi ürün gamı, baskıyla nelerin mümkün olduğunu yeniden 

tanımlamaktadır.

Çalışmakta olan binlerce dijital tabaka baskı makineleri, baskı öncesi ve sonrası 

çözümler sunan konusunda uzman ortakları ile beraber, HP Indigo karlı büyüme için 

doğru bir çözüm ortağıdır.

Daha fazlası için hp.com/go/indigo 

 

Ezber bozan 
yenilikler www.matset.com.tr
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KOLBUS

SW.G 500

Kutu işleme hattı

KOLBUS

SA 260

Astarlama ünitesi

KOLBUS

SW.M 400

Mıknatıs yerleştirici

KOLBUS

NM 101

Kanal açma makinası

KOLBUS

SW.H 500

Kutu makinası

KOLBUS  
LÜKS AMBALAJ  
ÜRETİMİ
Lüks ambalaj endüstrisi için, bu yeni bir çağın başlangıcı... 
ilk defa ürün değişiklikleri kalıp yenilemeden, bir makinanın ayarları 
sıfırlanarak yapılıyor. 

1 mm’den 4 mm’ye kadar mukavva kalınlıklarında  
65 devir/dakikalık performansı ile  
yeni oluk açma makinası 
KOLBUS NM 101

KOLBUS. Türkiye 2013

� KOLBUS baskı sonrasında heyecan verici yeniliklerini duyurdu � KOLBUS Türkiye, yılın ilk
üç çeyreğinde önemli satışlara imza attı � KOLBUS Türkiye, yeni web sayfasi yayinda
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KOLBUS NM 101 OLUK AÇMA MAKİNASI 65 Parça/Dakika

KOLBUS. Türkiye 2013

� KOLBUS baskı sonrasında heyecan verici yeniliklerini duyurdu � KOLBUS Türkiye, yılın ilk
üç çeyreğinde önemli satışlara imza attı � KOLBUS Türkiye, yeni web sayfasi yayinda

KOLBUS Matbaa Makinaları 
Satış ve Servis Ltd. Şti.

Oruç Reis Mah. Mahmutpaşa Cad. 
D4 B-33 No:122-123 Giyimkent

Esenler - ISTANBUL
Tel. (+90 212) 438 16 86 • Fax (+90 212) 438 35 77

info@kolbus.com.tr • erolipin@kolbus.com.tr
www.kolbus.com.tr
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DA 290

DA 260
DA 280

DA 270

Büyük ebat taslama makinası

 Kutu kapakları
 Oyun tahtaları
 Özel ürünler
 İlan panoları

 Dönkartlar
 Kitap kapakları

Dakikada 40 kapak

min.
300 x 210 mm

max.
1.050 x 735 mm

Tam otomatik
üretim

KOLBUS Copilot®

sistemi



HP Indigo 12000 Dijital Baskı Makinesi

HP Indigo 5900 Dijital Baskı Makinesi HP Indigo 7900 Dijital Baskı Makinesi

Kalite veya malzeme çeşitliliğinden ödün vermeden, 
gelen işlerin %98’ini uygun maliyetlerle üretmek için 
“EVET” deyin.

Hp Indigo çığır açan yeniliklerini sunar. Hızlı, akıllı ve daha karlı, tüm bu yenilik dizisi 

oyunun kurallarını değiştiriyor. Hp Indigo 5900 ve 7900 dijital baskı makinelerinin 

yanı sıra geniş ebat 53x75 cm Hp Indigo 12000 Dijital Ofset baskı makinesini de 

içeren Hp Indigo dijital ofset baskı makineleri tüm beklentileri daha geniş formatta 

karşılamaktadır. Yenilikçi ürün gamı, baskıyla nelerin mümkün olduğunu yeniden 

tanımlamaktadır.

Çalışmakta olan binlerce dijital tabaka baskı makineleri, baskı öncesi ve sonrası 

çözümler sunan konusunda uzman ortakları ile beraber, HP Indigo karlı büyüme için 

doğru bir çözüm ortağıdır.

Daha fazlası için hp.com/go/indigo 
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26 ÜRÜN TANITIMI  / hubergroup PACIFICA (PC250) 
 tabaka ofset proses mürekkep serisi
 Ümit FALAY / hubergroup Türkiye Teknik Destek Uzmanı

6 YATIRIM HABERLERİ
 Heidelberg’de Versafire dijital baskı makinesi kurulumları  
 tam gaz devam ediyor

8 YENİ TEMSİLCİLİKLER

20 FİRMA TANITIMI
 Mekân düzenlemesi ve farklı bir hizmet anlayışı ile  
 oluşturulan bir konsept: Taze Baskı Merkezi

8 Matset A.Ş. HP Scitex ile anlaşma imzaladı
10 Matset A.Ş., Edale UK Limited distribütörlüğünü üstlendi
12 Matset Genel Müdürü Doğu Pabuççuoğlu ile yeni temsilciliklerini ve  
 Matset Genel Müdürlüğündeki 2,5 yılını konuştuk.
 Matset yeni temsilcilikleri ile büyümeye devam ediyor

18 Screen Truepress inkjet web baskı makinelerinin temsilcisi  
 Elektroser, etiket sonlandırma çözümlerinde de 
  Rotocontrol Türkiye Temsilcisi oldu

Naturel Matbaa ve Reklam HizmetleriEmek Form Ofset
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116 DÜNYADAN HABERLER
 Etiket matbaası Insignis Gallus Labelfire 
 dijital etiket baskı makinesini tercih etti

118 FUAR HABERLERİ

93 SEKTÖR HABERLERİ

106 KARTON AMBALAJ
  Yeni Fujifilm gıda güvenli mürekkepleriyle
  Jet Press 720S birincil gıda ambalajı basabiliyor

93 Screen Truepress Jet L350UV+LM saygın EDP Ödülü’nü kazandı 

94 İstanbul’da sektör dergilerinin editörleriyle buluşan Mimaki Eurasia 

 potansiyel kullanıcıları eşşiz Mimaki deneyimine katılmaya davet ediyor

100 Kodak ‘2018 Global Flekso İnovasyon Ödülleri’ni başlattı

100 Kodak’tan Prinergy Cloud için yeni kalıp ve mürekkep kullanımı tahmin hizmeti

101 Yeni Ricoh Pro VC70000: Ofset kuşe kâğıda çığır açan inkjet baskı kalitesi

102 Xerox Baskı Merkezleri için son teknolojileri sunmaya devam ediyor

102 Makine Montajcıları için de belge zorunluluğu getirildi

103 Koenig & Bauer’den 4+4 perfektörlü Rapida 145 ofset baskı makinesi

103 Vietnam’ın ilk Roland 700 Evolution baskı makinesi

104 Imeks Grup, yurtdışında 10. kule flekso kurulumunu Güney Kıbrıs’a gerçekleştiriyor

104 Yeni Xerox Global Print Driver® V4  

 hem kaynak hem de zaman tasarrufu sağlıyor

107 Mimaki Europe Başkanı Sakae Sagane emekli oldu

28 Ankara Matsan Genel Müdürü Zeynel Yılmaz: “Son 2 yıldır karamsarım 

 lakin güçlü markalarım ve üretimim ile umudum sürüyor”

30 50 yıllık deneyim: Oruç Bileme

32 Ankara Baydan Ofset yeni yerinde

36 Dumat Ofset Genel Müdürü Cumhur Duru: 

 Ankara’daki küçülmenin nedeni İstanbul’a ağırlık verilmesi
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66 Klasmat, piyasadaki olumsuzluklara rağmen iyimser

70 Bayram Bakır (Step Repro); “CtP-CTcP kalıp üretimi yanında Dijitalde 
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76 Repro Oğuz, deneyimli personeliyle matbaacılara CtP hizmeti veriyor
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110 Endüstri 4.0 - İnternetin “EN”leri
 Hazırlayan: Nadir KARGI - Lino SİSTEM A.Ş.
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 The Boston Consulting Group

112 Endüstri 4.0 ve baskının gelişen teknolojisi
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RÖPORTAJ

DÖVİZ, EYLÜL VE DOSYALARIMIZ...

Saygılarımızla, 

A. Tamer ARDIÇ

Eylül ayı ile birlikte günlük hayatında bir farklılaşma 
başlar. Eylül, artık yazın sonuna geldiğimizin, yaza ilişkin 
yapılması planlananların hayata geçirilmesi için çok az 

bir süre kaldığının da habercisidir. Okulların açılacak olması 
ve buna ilişkin alış veriş ve hazırlıklar da gündemimizdedir. 
Eylül ayı bir taraftan da insanların zihinsel olarak rahat olduğu 
bir ay; çoğu tatil planı gerçekleşmiş, dinlenilmiş ve enerji 
toplanmıştır. Artık bu enerjilerin eve, işe, okula aktarılması 
zamanıdır. 

Ancak, bu Eylül pek iç açıcı başlamıyor. Dövizin 
önlenemeyen yükselişi devam ediyor. Bu yükseliş, 
fakirleşmemiz gibi bir çok olumsuzluk yanında işleri 

durma noktasına da getiriyor. Malzeme ve kağıt satışlarının 
zaman zaman durdurulduğu bir ara dönem yaşıyoruz. Toplum 
olarak fakirleşmek bir yana iş dünyası için en büyük sorun 
bu istikrarsızlık. Neyin nerede duracağının belli olmadığı bu 
gibi dönemler en sıkıntılı dönemler. Kağıtta, özellikle gazete 
kağıdındaki tedarik sorunu artmış durumda. Bu yüzden bazı 
gazeteler ve dergiler yayınlarına ara vermak ve ardından satış 
fiyatlarını arttırmak zorunda kaldılar. Bazı dergiler de ebatlarını 
küçülttüler. Ülke olarak bu sıkıntıları kısa sürede atlatmayı 
diliyoruz.

Yukarıdaki tablo tek başına ele alındığında oldukça karamsal, 
ancak bu ülkenin farklı dinamikleri de var ve onlarla ayaktayız. 
Yatırımlar özellikle dijital tarafta yine devam ediyor. Yeni 
temsilcilikler devreye giriyor. Elektroser etiket sonlandırma 
çözümlerinde Rotokontrol’un Türkiye temsilcisi oldu. Matset 
A.Ş. iki yeni temsilcilikle sezona başlıyor: Firma HP Scitex’in 
karton ve oluklu ambalaj makinelerinin ve Edale firmasının 
flekso ve hibrit makinelerinin temsilciliğini üstlendi. Bu iki 
temsilcilik ve Matset’in son 2,5 yılını Matset Genel Müdürü 
Doğu Pabuççuoğlu ile konuştuk. 

Bu sayımızda bir baskı merkezi konseptini sayfalarımıza 
taşıdık. İlgili sayfalarımızda Taze Baskı Merkezi’nin kısa 
süreye sığıdırdığı makine yatırımlarının ve iş modelinin 

arka planını okuyacaksınız.

Ankara Dosyamızın ikinci kısmını 25 firma temsilcisi ile 
yaptığımız görüşmelerle bu sayımızda yayınlıyoruz. 
Ankara matbaaları arz fazlası ve bunun fiyatlar 

üzerindeki baskısından yakınıyorlar. işletmelerin bir kısmı 
yatırımlarını tamamlamış durumdalar. Ama bir kısmının da 
kısa vadeli yeni bina, baskı ve baskı sonrası yatırım planları 
var. En büyük sorun bütün sanayinin olduğu gibi ara eleman 
ve kalfa, çırak sorunu. Eğitim sistemimizin yap boz tahtasına 
dündüğü bu dönemde sanayiye eleman da yetiştiremiyoruz. 

Mimaki yetkili bayileri kanalıyla başlattığı Deneyim Merkezleri 
ile müşterilerinin ihtiyaçlarını belirliyor ve en uygun çözümleri 
sunmaya çalışıyor. Firma bu konudaki yaklaşımını bir toplantı 
ile sektör dergilerinin editörleri ile paylaştı.

Eylül sayımızın ikinci dosya konusunun başlığını 
“Endüstri 4,0 ve  Sektöre Etkileri” başlığını taşıyor. 
Tedarikçilerimizden gelen değerlendirmeler dosya 

sayfalarımızda. 

Eylül ayı ile birlikte fuarlar da start alacak. Önümüzde ilk 
olarak 20-23 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak olan 
Sign İstanbul 2018 fuarı var. Ardından sezon hareketlenecek. 
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YATIRIM HABERLERİ

(İstanbul, Çanakkale) Çanakkale’de faaliyet 
gösteren Emek Form Ofset ve İstanbul, 
Topkapı’da faaliyet gösteren Naturel Matbaa 
ve Reklam Hizmetleri; Heidelberg’den 
gerçekleştirdikleri Versafire CV-4 renk dijital 
baskı makinesi yatırımları ile üretimlerini 
çeşitlendirip taleplere daha hızlı yanıt verme 
imkanı sağladılar.

Ticari Matbaacılık alanında faaliyet gösteren 
her iki firma da, kartvizit, kataloglar, kişiselleş-
tirilmiş basılı ürünler, takvimler, broşürler ve 
daha birçok ürünün, çeşitlendirme yöntemleri 
ile ve tiraj farketmeksizin ofset baskı kalitesinde 
üretimini gerçekleştirebiliyor.

Benzersiz avantajları ile 
Heidelberg Versafire CV/EV
Versafire CV modeli, ilave seçenekleri ile 
birlikte 2018 yılı ortasından itibaren Versafire 
EV adını aldı.

Yüksek kalitede yüksek baskı hızı

Saatte 2,700/A3 sayfalık baskı hızı, yüksek 
kalite standartları ve geniş fonksiyonları ile 
Versafire CV, kendi performans sınıfında yeni 
standartlar belirliyor.

Heidelberg’de Versafire  
dijital baskı makinesi kurulumları  
tam gaz devam ediyor
Emek Ofset ve Naturel Matbaa dijital yatırımında tercihini Heidelberg Versafire CV’den yana kullandı.

Emek Form Ofset Firma Sahibi Bülent Kaşıkçı ve Heidelberg Türkiye Dijital Baskı Satış 
Müdürü Ertan Taşkın, Çanakkale’nin ilk ve tek Heidelberg Versafire CV dijital baskı 
makinesi ile birlikte

Naturel Matbaa ve Reklam Hizmetleri Firma Sahibi Nihat Yılmaz ve Heidelberg 
Türkiye Dijital Baskı Satış Müdürü Ertan Taşkın, Versafire CV dijital baskı makinesi 
ile birlikte

Geniş malzeme yelpazesine 70 cm ye 
kadar baskı

Kullanıcılar, özel kağıtlardan, kuşe malzemelere, 
renkli kağıtlar, zarflar ve sentetik filmlere kadar 
geniş malzeme yelpazesine baskı gerçekleşti-
rebiliyor. Dahası Versafire CV’nin geniş kağıt 
ebatlarına göre dizayn edilmesinden dolayı 
700 mm’ye kadar (33x70 cm) olan kağıtlara 
baskı gerçekleştirilip 3 katlamalı broşürler veya 
posterler tek baskı işleminde üretilebiliyor.

360 g/m² malzemeye ön arka baskı

Sistem içerisindeki kasetlere çok çeşitli 
malzemeler aynı anda yüklenebiliyor ve bu 
hazırlık sürelerini kısaltıyor. Çeşitli yüksek 
kapasiteli kasetler opsiyonel olarak vakum/emici 
bant besleme ile donatılabiliyor ve bu özellik 
sayesinde operatörün sürekli olarak makine 
başında olmasına gerek olmadan kağıt beslemesi 
Versafire CV’den takip edilebiliyor. Bu sistem, 
tek geçişlerdeki uzun tirajlı işlerde hatasız üretim 
sağlıyor. Yeni ve geliştirilmiş bir operatör grafik 
ara yüzü ile her türlü baskı işinde ve tekrar işlerde 
kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Versafire CV’de ön/arka baskı dahil 360 g/m² 
malzemelere baskı yapılabiliyor, banner baskıda 
70 cm uzunluğa ve 300 g/m²’ye kadar olan 
malzemeler yüksek baskı keskinliği ve kalitesi ile 
işlenebiliyor. 
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YENİ TEMSİLCİLİKLER

(İstanbul) Matset A.Ş. ve HP Scitex iç-dış mekân, 
geniş format karton ve oluklu ambalaj makinele-
rinin distribütörlüğü için bir anlaşma imzaladı.

“Türkiye basım sektörünün lider firması Matset 
A.Ş., HP geniş format inkjet sistemlerinin 
Türkiye’de satışı konusunda mümessilik anlaş-
ması imzaladıklarını duyurmaktan mutluluk 
duyar” açıklamasıyla duyurulan bu anlaşma ile 
HP Inkjet sistemlerinin küresel büyümesini daha 
da ileriye taşınmasına ve Matset A.Ş.’nin makine 
portföyünün zenginleşmesine katkı sağlandığı 
ifade ediliyor.

Matset Genel Müdürü Doğu Pabuççuoğlu, 
konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor.

“HP Scitex geniş format baskı çözümleri ile 
birlikte yüksek kaliteli ürün portföyümüze 
önemli bir ilave yapmış olduk. Bu ilave Matset’in 
reklam, tabela ve oluklu ambalaj pazarına 
bilinen ve kabul görmüş markaların, güvenilir ve 
yaratıcı çözümleriyle pazarın gelişimine katkısını 
göstermektedir.

HP Scitex ve geniş format makineleri; en yeni 

Matset A.Ş. HP Scitex ile 
anlaşma imzaladı
İmzalanan distribütörlük anlaşması iç – dış mekân geniş format karton ve oluklu ambalaj makinelerini kapsıyor

dijital baskı teknolojileriyle donatılmış çok yönlü 
bir baskı makinesi portföyü ile geniş formatlı 
baskının dijital dönüşümünü sağlayan, iş akışı 
karmaşıklıklarını azaltan inkjet sistemlerdir. HP 
Scitex Yüksek Dinamik Aralıklı baskı teknolojisi 
ile ofset ve flekso düzeyinde kaliteli sonuçlar 
üretiyor ve endüstriyel dijital baskı makinelerin-
den beklenileni tam anlamıyla sağlıyor. Geniş 
tabela ve görsel teşhir öğesi grafikleri yelpazesin-
den, oluklu ambalajlara kadar HP Scitex baskı 
makineleri grubu, özel pazar taleplerini karşıla-
yarak firmaların işini büyütmesinde önemli rol 
almaktadır.”

Matset A.Ş. 45 yıldır Türk basım endüstrisine 
makine ve malzeme tedariği konusunda hizmet 
veriyor. Matset A.Ş., değişen pazar dinamiklerini 
yakından takip ediyor ve özellikle son yıllarda 
konvansiyonel sistemler yerine dijital çözümlere 
yöneliyor. Dijital baskı dünyasının alanında 
en büyük ve öncü firmaları ile distribütörlük 
anlaşmaları yaparak bu büyük firmaların Türkiye 
pazarına satışını ve satış sonrası teknik servis 
hizmetlerini gerçekleştiren Matset, Türkiye baskı 
sektörüne 1974 yılından beri hizmet veriyor. 
Merkez binası İstanbul’da olan Matset’in, İzmir 
ve Ankara’da birer satış ofisinin yanı sıra Çorlu’da 
fabrikası bulunuyor. Matset’in kardeş firması 
olan Mattur, Bodrum’da bulunan oteli ile turizm 
sektörüne hizmet veriyor. Matset, Türkiye’nin 
her yerindeki müşterilerine temsilciliğini yaptığı 
dünya devi firmaların yeni teknolojili ve kaliteli 
ürünlerinin tedariği sağlıyor. Matset vizyon 
ve misyonunu çerçevesinde hedeflerini yerine 
getirerek büyüyüp gelişmeye devam ediyor. 

1939 yılında kurulan 
Hewlett-Packard Şirketi, 

merkezi ABD’de Palo Alto, 
Kaliforniya’da bulunan 

çok büyük bir uluslararası 
şirket olup, bilgi işlem, 

baskı sistemleri ve sayısal 
görüntüleme donanımları 

üreticisidir. Dünyanın dört 
bir yanında yaşayan tüm 

insanlar, kuruluşlar ve 
topluluklar için her yerde 

hayatı iyileştiren teknolojiler 
geliştirmektedir.
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HP PageWilde T4005

HP Scitex 15500

HP Scitex 17000



Fuarın Rüzgarı Sizi Uçursun
Sign İstanbul 2018 Salon 12/Stant D10’ dayız.
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Beyaz/neon/şeffaf tonerle
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Ekonomik ve profesyonel
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CMYK+Beyaz
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(İstanbul) Türkiye basım sektörünün lider 
firmalarından Matset A.Ş., Edale UK Limited 
ile fleksografik, hibrit baskı ve sonlandırma maki-
nelerinin Türkiye’de satışı konusunda mümessilik 
anlaşması imzaladığını duyurdu.

Edale yüksek teknolojili, dar-orta genişlikte 
web fleksografik ve dijital baskı makineleri ve 
dönüştürücü ekipmanların önde gelen tedarikçisi. 
Edale, çok sayıda endüstri ve son kullanıcı için 
ambalaj üretim tedariğinde uzman. Firmanın 
makineleri, sağlık, yiyecek ve içecek, şarap ve 
alkollü içkiler, ilaç ve tıbbi ürünler, ev eşyaları, 
endüstriyel etiket, güvenlik, telefon kartları, 
piyango kartları ve diğer sektörler için en kaliteli 
etiket ve ambalaj çözümleri üretiyor.

Hibrit baskı artık sektördeki en gelişmiş 
baskı yöntemlerinden biri. Edale, sektördeki 

Matset A.Ş., Edale UK Limited 
distribütörlüğünü üstlendi
İngiliz Edale fleksografik, hibrit baskı ve sonlandırma makineleri üretiyor.

en otomatik makinelerden birini üretmek için, 
yüksek oranda otomatik fleksografik baskı ile 
dijital inkjet baskıyı birleştirerek dünya pazarına 
sunuyor. Bu işlemde, kullanıcının hemen hemen 
her türlü malzeme üzerinde geniş bir renk gamı 
gerektiren çok sayıda karmaşık projeyi basmasına 
olanak tanıyan fleksografik istasyonlarla, dijital 
baskıyı sağlamak için bir UV Inkjet sistemi 
kullanılıyor. Hibrit baskı, kısa-orta tirajlı baskı 
işlerini kârlı hale getirerek, daha az malzeme 
gerektiriyor, daha az mürekkep / vernik / laminas-
yon ile verimliliği etiket ve ambalaj üreticilerine 
sunuyor.

Edale UK Limited
Dünya çapında 50’den fazla acentesi ve distribütö-
rü bulunan Edale, birçok uluslararası lokasyonda 
uzun süreli memnun müşterilere sahip.

Baskı ve ambalaj pazarının sürekli değişen 
ihtiyaçlarını izleyerek tasarım ve mühendislik 
gelişimleriyle kaliteli ekipmanlar sunarak 
firmaların imajını yenilemelerine ve kârlılıklarını 
artırmalarına destek oluyor.

Ayrıca, üreticilerin taleplerini sürekli karşılaya-
bilmek adına yükseltilebilir konfigürasyona sahip 
makineler üretiyor. 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
İndirimli yıllık abonelik bedeli 200 TL, iki yıllık 375 TL. 

Tel: (312) 495 10 80
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HP Indigo satışlarında büyük başarı yakalayan ve 
Türkiye’de 62 adet Indigo’ya servis veren Matset  
narrow web tarafında yılda 7-8 satışa imza atıyor.  

Matset tarafından bu yıl Umur Basım A.Ş.’ye bir 
adet Indigo 12000, bir adet 6900; Lider Etiket’e 
(İzmir) Indigo 6800 ve Elit Etiket’e (Ankara) 10 
ay önce kurulan 4500’den sonra bir de 6900 satışı 
yapıldı.

Şirket iki yeni temsilciliği HP Scitex’in oluklu ve 
ambalaj makineleri ve Edale flekso baskı makine-
leri ile karton ambalaj ve oluklu alanında gücünü 
pekiştiriyor.

Matset A.Ş. Genel Müdürü Doğu Pabuççuoğlu 
sorularımızı yanıtladı.

İki yeni temsilciliğiniz var: HP Scitex ve 
Edale. Bu süreç nasıl başladı, buradaki 
hedefler neler?

Matset olarak dijital sektörde büyüme 
arayışlarımızı sürdürürken HP Scitex bizimle 
çalışmak istediğini beyan etti. Fespa Berlin’de 
görüştük. Geçen ay da el sıkıştık. Bizim özellikle 

Matset Genel Müdürü Doğu Pabuççuoğlu ile yeni temsilciliklerini ve  
Matset Genel Müdürlüğündeki 2,5 yılını konuştuk.

Matset yeni temsilcilikleri ile 
büyümeye devam ediyor
Firma karton ambalaj ve oluklu pazarına yönelik HP Scitex’in oluklu ve ambalaj makinelerinin ve Edale flekso 
baskı makinelerinin distribütörü oldu

yoğunlaşacağımız alan corrugated (oluklu) ve 
ambalaj sektörü. Biz bu sektöre malzeme temin 
eden 45 yıllık bir firma olmanın avantajına sahibiz. 
Onların da bizimle çalışmak istemesinin ana 
sebebi bu. Ambalaj, ihracata dayalı büyüyen bir 
sektör. 2020’den sonra Avrupa’ya ihraç edeceğimiz 
ürünlerde artık hiç plastik malzeme olmayacak. 
Bunun için bu sektörde büyüme potansiyeli 
gördük. Eğitimlerimiz tamamlandı. Bizim en 
büyük gücümüz tabii ki teknik servisteki artımız. 

Scitex ürün gamının tamamını mı temsil 
edeceksiniz? Mat Kağıt ve Yatay Bilgisayar’la 
çakışma var mı?

Mat Kağıt corrugated (oluklu) ve ambalaj kısmın-
da olmayacak. Burada bizimle ortak distribütör 
Yatay Bilgisayar var. Biz dış mekâna girmeyeceğiz. 
Dış mekân bizim ilgimizi çekmiyor. 

Hp Scitex oluklu ve ambalaj makinelerinin 
özellikleri neler?

HP karton ambalaj ve oluklu pazarında büyüme 
öngörüyor. Ambalaj tarafında aktif pazarlamada 
bir değişim var; firmalar alt markalarla piyasaya 
giriyor ve alt markayla ihracata yönelebiliyorlar. 
Dolayısıyla kısa tirajlı iş talepleri sözkonusu. HP 
bunu yönetiyor. 

T400 serisi makineler bobinden bobine ya da 
bobinden tabakaya ambalaj baskısı yapıyor. Dijital 
web teknolojisi ile çalışıyor. 

Bir de lansmanı yeni yapılan ve tabakadan 
tabakaya oluklu üzerine baskı yapan C500 serisi 
makineler var. Henüz dünyada 3 kurulumu yapıldı. 
Türkiye’de bu potansiyel var. İkisi de çok hızlı 
makineler. 

Diğer yeni temsilciliğiniz Edale?

HP İndigo’nun ambalaj tarafında yoğun bir şekilde 
satış gerçekleştirdiğimiz için görüyoruz ki, hemen 
hemen her müşterimiz letterpress ve ofset eteket 
makinelerini flekso ile değiştiriyorlar. Dijitalin en 
büyük özelliği fleksoya yardımcı olmak. Tek başına 
dijital çok zor. Çok spesifik olması lazım. Bizim de 
flekso tarafında bir arayışımız vardı. Biliyorsunuz 
bizim abg tmesilciliğimiz de var. Edale ve abg 
firmaları ortak bir sonlandırma makinesi üretiyor-
lar. Bu süreçte Edale bize geldi.  
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Edale’nin flekso karton ambalaj baskı makinesi 
var. 8-10 renk olarak alınabilen makineyi çift 
yönlü kullanabiliyorsunuz. Bobinden bobine ve 
650 grama kadar kartona baskı yapabiliyorsunuz. 
Amaç kısa tirajlı karton ambalaj ürünlerini 
yapmak. Türkiye’de pazarı var. Makine baskı ve 
sonlandırmayı tek geçişte yapabildiği için çıkan 
ürünü direkt katlamaya koyabiliyorsunuz.

Rakiplerinden en büyük farkı biraz daha orta-üst 
segmente hitap etmesi. Servo motorlarla çalışıyor. 
Dolayısıyla ayarların hepsi otomatik ve işten işe 
geçiş süreleri çok kısa. Ayrıca kendi geliştirdikleri 
bir teknolojiyle baskı esnasında ayarlamalarda 
değişiklik yapılabiliyor. Şaft yok bu makinelerde. 
Siparişe göre üretim yapılıyor. 

İki firma da bizi çok heyecanlandırdı. Edale’nin 
Türkiye’de distribütörü yoktu. Tek temsilci 
anlaşması yaptık. Türkiye’de daha önce komisyon 
modeliyle çalışmışlar. Bu modelde müşteriyi 
buluyorsunuz karşı karşıya getirip komisyon alıyor-
sunuz. Matset’in sevmediği bir çalışma modeli. 

Matset’in temsil ettiği markalar arttı. Bu 
yapısal bir değişikliğe neden olacak mı? 

Önümüzdeki günlerde dikey organizasyona 
geçeceğiz; artık markalar bazında yöneticiler 
olacak, yurtdışındaki gibi. Indigo’nun, Scitex’in, 
3D’nin başında ayrı kişiler olacak. Bir de bunlara 
servis hizmeti veren Servis Müdürlüğü olacak. 
Servis Müdürlüğü hepsine bakacak. Organizasyon 
biraz daha yalın bir hale gelecek. 

Önümüzdeki fuarlardan hangilerine 
katılmayı planlıyorsunuz?

Tüyap Avrasya Ambalaj fuarına büyük bir stantla 
katılıp HP Indigo 6900’ü sergileyeceğiz. FESPA 
ve Sign konusunda kararsızız. O pazarda biraz 
sıkıntı var. Agfa çok iyi, endüstriyel bir makine 
ve sattığımız herkes çok memnun ama high end 
/ yüksek uçta kalıyor. Alıcı, Agfa satın alsa 10 yıl 
sorunsuz kullanacak, çok şeye çözüm sağlayacak 
ama yalnızca yatırım maliyeti göz önüne alınıyor. 
Uyardığımız sorunlarla karşılaşınca da “Ne olacak 
3 sene sonra atar, yenisini alırım” deniyor. 

Böyle bir pazar varsa bu pazara ayak uydurmak 
buna göre müşteriye bir seçenek sunmalısınız. Biz 
de o yönde bir çalışma yapıyoruz. Sadece Agfa 
ile devam edemeyiz. Daha rekabetçi bir marka 
da gerekiyor. Böylelikle müşterimize seçenek 
sunabilir, her ikisini de satabiliriz.

Hindistan’ın inkjet üretimi yapan Colorjet firması 

ile görüşüyoruz. Onlarla bir iş birliği olabilir.  

İndigo’da tabaka, etiket ve ambalaj tarafında 
ivme nasıl? Yıldan yıla nasıl bir seyir izledi 
şu anda kaç tane Indigo var?

Şu anda Türkiye’de 62 Indigo’ya servis veriyoruz. 

Özellikle 15 Temmuz 2016’dan sonra ticari sektör 
durma noktasına gelince oradaki satışlar çok düştü 
ama ambalaj kısmında büyüyoruz. HP Indigo 6800 
şimdi 6900 oldu. Dar formatta yılda 6-7 makine 
satıyoruz. Geçen yıl 8 makine sattık. Bu yıl ise 
toplamda 5 makine oldu. Yıl sonuna kadar 8 
makineyi bulmasını bekliyoruz. 

Doğa Etiket’e Indigo 20000 kurulmuştu. 
Orada durum nasıl?

Doğa Etiket’e aslında bir Indigo daha düşünülüyor 
ama yaşanılan belirsizlikler herkesi korkutmuş 
durumda. HP Indigo’da doğru müşteriyi bulursak 
finansman desteğini HP veriyor. O büyük bir 
rahatlık.

Finansman konusunu biraz açar mısınız?

HP’nin kendi finansman firması var. Eğer müşteri 
kredibıl ise kendi sattığı ürünlere finansman 
desteği veriyor. Şu ana kadar sattığımız ürünlerin 
% 98’ini onunla sattık. 

Başka leasing şirketleri makine bedeli kadar 
teminat istiyor. Ee, nerede bunun ticari katkısı? 
Leasing dediğiniz şey riski koklayıp ona göre 
davranmak demek  ama leasing firmaları hiç risk 
almayı düşünmüyor. 

Sektörde leasing eski etkinliğini kaybetti. 
Bir dönem  oldukça popülerdi. Şimdi matbaa 
sektöründen uzaklaştılar değil mi?

Şimdi tam gaz inşaatta gidiyorlar ama inşaat 
patlarsa hiç para alamayacaklar. Kime satacaksınız 
o kadar vinci. Söktüğünüz zaman beş para etmez. 
Bence bu sektöre sırtlarını dönmekte hata 
ediyorlar. Çünkü bu sektör bir şekilde yaşayacak. 
Hayatımızın her aşamasında var. 

Toplam kağıt tüketimi aşağı doğru düşmüyor, 
dağılımı değişiyor. Gazete aşağı düşüyor kitap bile 
dünyada o kadar aşağı düşmüyor. 

Amazon hala çatır çatır kitap satıyor. Amazon’dan 
sipariş verince 3 gün içinde gönderiyor. HP Indigo 
ile yapıyor bunu. Avrupa’daysan Çekya’ya kurulan 
HP Indigo’da basıyorlar bir hafta sonra masanda. 
Bu demek değildir ki kitap sektörü bitiyor. Şekil 
değiştiriyor. Bunu insanlara anlatmakta zorlanı-

“HP’nin kendi 
finansman firması 
var. Eğer müşteri 
kredibıl ise kendi 
sattığı ürünlere 
finansman desteği 
veriyor. Şu ana 
kadar sattığımız 
ürünlerin % 98’ini 
onunla sattık.” 

HP PageWide T400S

HP Scitex15500
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yoruz. Ticari kısımda da öyle. Tamam gazete ayrı 
bir konu. Çok daha farklı bir şey. Türkiye’de çok 
daha başka. Haber ihtiyacı anlık habere dönüyor, 
ertesi sabah okuduğunuz haber sizi heyecanlandır-
mıyor. Zaten internetten öğrenmiş oluyorsunuz. 
Televizyon da seyredilmiyor artık. Eskiden doların 
bir gecede arttığını ertesi gün gazetede öğreniyor-
duk. Şimdi öyle değil ki. Gece üç buçuğa kadar 
doları takip ediyoruz. Dolayısıyla bu yok olduğu 
anlamına gelmiyor. Şekil değiştiriyor her şey. 

Dergi sektörü de öyle. Eskiden dergi sektörü 
Hürriyet’te de çalıştığım için yakınen biliyorum. 
Haftalık Tempo Dergisi  60 bin satardı. Tamam 
ama raflarda 5 dergi vardı o zaman. Bugün göz 
alabildiğine dergi var. Toplam tiraj aynı hatta 
belki bugün daha fazla. Çünkü artık insanlara 
Tempo okumak, bir şey ifade etmiyor. İnsanlar 
kendi beğendikleri konulara hitap eden dergileri 
okumak istiyorlar. Psikoloji ile ilgili çıkan dergi 
sayısı bile 3’tü en son. Kendi alt dallarına göre 
uzmanlaşmış dergiler var. İnsanlar avcılıkla ilgili 
ise eskiden aktüel bir dergide çıkan iki sayfa ile 
yetiniyordu şimdi avcılık dergileri var. Toplamda 
tirajlar büyük, ticari matbaacılık bu işte. Dijital 
dünya da burada devreye giriyor. 

Indigo tarafında sarf malzemelerini de 
veriyorsunuz. Sarf malzeme tüketimlerine 
bakarsanız iş hacimleri konusunda durum 
nasıl?

HP sayfa büyümesi olarak tanımlıyor. Matbaa 
sektöründen daha farklı bakıyoruz. Her sene % 
30 büyüyor. Matset’in büyümesiyle aşağı yukarı 
paralel bir büyüme. Bizi büyüten etiket ve ambalaj. 
Özellikle de etiket, ticari kısım istediğimiz gibi 
büyümüyor.

Indigo 30000 ile ilgili bir gelişme var mı?

30000’de bizi sınırlandıran ebat. Ambalaj sektö-
ründe her şey büyük ebada yönelik yapılandırılmış 
durumda. Potansiyel var, dünya kadar kısa tiraj 
var, maliyetlerde tutturuyoruz ama sonlandırmada 
yatırımlar 70x100’e göre olduğu için ek yatırım 
gerektiriyor. 

Sarf konusunda Türkiye ve Dünya’yayı 
karşılaştırırsanız durum nasıl?

Dünyada da sayfa büyüklüğü artıyor. Geçen sene 
HP Indigo dünyada % 60-70 büyüdü. Avrupa 
özellikle çok hızlı büyüyor. Amerika anormal hızlı 
büyüyor.

Vietnam’a 30000 satıldı, ikincisi de kuruldu. 
Kamboçya’ya makine kuruldu. Buralara dijital 
makine satılması daha zor ama oralara da makine 

satıldı. HP Indigo kendi alanında uzak ara lider. 

Yeni temsilciliklerinizin Matset’in cirosunu 
nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

Yeni temsilcilikler Matset’e 2018’de ciro katkısı 
sağlamaz. 

HP Scitex’de 2020’yi bile bulabilir, çünkü uzun 
soluklu proje bunlar. HP Scitex’de konuştu-
ğumuz proje büyüklükleri 5-15 milyon euro 
arasında. Projeye başlama süreci ve sonlandırma 
1 yıl sürer. Kolay bir yatırım değil, senede bir 
makine ancak satılır.

Edale’de ise senede 2-3 makine satacağımızı 
düşünüyoruz. HP sattığımız firmalara elimizde 
flekso da var diyeceğiz. Bunun için ayrıca bir 
performans harcamamıza gerek kalmayacak. 
Aynı ekip bunu da yapacak. 

Bizim her çalışanımız ürün gamına hakim. 
Örneğin yarın eğitimimiz var. Ben ve 
Muzaffer Bey dahil 13 kişi eğitime katılacağız. 
Derinlemesine öğrenmiyoruz ama hangi makine 
ne yapıyor, nereye hitap eder, kimlerle rekabet 
eder gibi anahatlarıyla öğreniyoruz. 

Bu yeni temsilciliklerle Matset için yeni bir 
kulvar açılıyor diyebilir miyiz?

Scitex kısmında doğru. Edale’de çok açılmıyor 
aslında. HP Indigo’nun yan makinesi gibi. 

Pazarlamada farklı bir şey yapacak 
mısınız? Yeni ekipler, yeni yöntemler? 

Bizim sattığımız ürünlerde, özellikle HP 
Indigo’da pazarlamada yapacak çok bir şey yok 
ama yoğun biçimde iş geliştirme konusunda müş-
terilerimize destek oluyoruz. Müşterilerimize, 
satış ekiplerine, müşterilerimizin müşterilerine 
sürekli eğitimlerimiz var. Bizim pazarlama 
faaliyetimiz daha çok satış sonrasında oluyor. 
Dünyadaki örnekleri getirip anlatıyoruz, bu 
örnekler üzerinden kendi müşterilerine gitmeleri 
için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim pazarla-
mamız bu. Biz müşterilerimize sadece bir makine 
satmıyoruz. Onlarla makineyi kullandıkları 
sürece onların iş ortağı gibiyiz. Onların başarılı 
olmaları için elimizden geleni yapmaya hazırız. 
Bu değişik bir model. Konvansiyonel pazardan 
çok farklı. Konvansiyonelde garanti süresi 
bitince müşteri istediği yerden servis alır, istediği 
yerden parça getirir. Burada öyle bir şey yok 
biz onlara malzeme sağlamaya devam ediyoruz. 
Mesela yeni bir olgu geliştirdik. Biliyorsunuz 
malzeme ve parçalar klik anlaşması çerçevesinde 
bedava veriliyor. Online raporlar bize geliyor 
müşterilerde da var ama bakmayabiliyorlar. 
Blanket değiştirmeyi müşteri 2 yerine 8 defa 
yaparsa orada kaybedeceği zamanı göstermek 
üzere bir program başlatıyoruz. Life Span 
diye bir programı var HP’nin. Malzeme ömrü 
gibi düşünebiliriz. Malzeme ömrünün doğru 
kullanılmasını müşterinin kendisine anlatıyoruz. 
Çünkü, operatörü bir saat az üretim yapmak  

“Senede 2-3 adet 
Edale makine 
satacağımızı 

düşünüyoruz. HP 
sattığımız firmalara 

elimizde flekso da 
var diyeceğiz.”

Edale fleksografik, hibrit 
baskı ve sonlandırma 

makineleri
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Ankara:
Tel: 0312 395 34 31 (pbx)

Faks: 0312 395 23 64

Gaziantep:
Tel: 0342 235 66 50-61

Faks: 0342 235 66 63

Hadımköy:
Tel: 0212 798 23 70 (20 hat)

Faks: 0212 798 23 87

Korda Kağıt Paz. ve Tic. A.Ş.
Kasap Sok. Konak Azer İşhanı

No:12 Kat:3 Esentepe 34394 İstanbul
Tel: 0212 274 01 40 (pbx)
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ilgilendirmiyor. Oysa dijital için bu çok önemli bir 
süre. 

Matset Genel Müdürlüğüne başladıktan 
hemen sonra Şubat 2016’da sizinle kapsamlı 
bir görüşme yapmıştık. O günden bugüne 
süreci değerlendirir misiniz?

Göz açıp kapayıncaya kadar geçti bu 2 buçuk yıl. 
Yapmak istediklerimin %  80’ini gerçekleştirdim. 
Göreve başladıktan sonra çok güzel bir drupa 
yaşayacağız dedik. Yaşadık da. Drupa fuarı 
öncesinde orada sergileyeceğimiz 8 makineyi 
sattık ve fuara öyle gittik. Daha sonra 15 Temmuz 
darbe kalkışması oldu. Olmasaydı çok daha 
farklı bir pozisyonda olurduk. Ben iki katı fazla 
büyüme bekliyordum açıkçası. O piyasayı altüst 
etti. Ardından kaç seçim geçirdik hatırlamıyorum. 
Bunlara rağmen şirket ilk yıl % 30 bu yıl geçtiğimiz 
yıla oranla % 30 büyüdü. Kârlılığımızı da arttırdık. 
Ben memnunum. Birlikte çalışmaya devam 
ettiğimize göre Muzaffer Bey de memnun diye 
tahmin ediyorum. Bu şansızlıklar olmasaydı şu 
anda biz çok daha farklı bir yerde olurduk. 

15 Temmuz sonrası da frene basmadık, fuarlara 
katıldık. Sektör bize para kazandırdı biz de 
sektöre hizmet etmeliyiz mantığıyla hareket ettik. 
Muzaffer Bey bu konuda çok hassas. Hiç geri 
adım atmadık. Yatırım yapmaya devam ettik ama 
bizim düşündüğümüzün dışında sektör küçüldü. 
Özellikle ticari kısım çok ciddi küçüldü. 

Bu yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl 
geçecek sizce?

Bütçemiz Ekim 1’de başlıyor. HP’nin koyduğu 
hedefler var. Tabii biz de satmak istiyoruz ama 
Türkiye gerçekleri de ortada. Doğru müşteriyi 
bularak büyümeye devam edeceğimizi düşünü-
yorum. Daha çok çalışacağız. Buradaki sorun 
kurdaki hareketlilik. Kur 6 liraya otursa ve bir 
süre böylece devam etse kimsenin sıkıntısı olmaz. 
Müşteri, bir ay önce 4 liradan ödüyordum şimdi 6 
liradan ödüyorum, borcum büyüyor diye bakıyor. 
Ama satışını ona göre belirlerse, satış geliriyle 
doğru orantı kurarsa bu büyümeye devam ediyor 
demektir. Biz bunu görebilen firmaları bulmalıyız.

Biz bu makine bu parayı kazandıracak mı, onun 
çalışmasını yapıyoruz. Örneğin aylık taksit 9 bin 
euro ise bunu kazanabilecek misin ona bakıyoruz. 
Bunu yapabileceğini düşünen müşteri haklısınız 
diyerek makineyi alıyor. Sonuçta basılan ürünün 
de fiyatı artıyor. Bir tek makinenin fiyatı artmıyor 

ki. Müşteriye fiyat artışını iyi anlatabilmek lazım. 
% 20 kârla mutlu olabiliyorsanız ki artık daha 
fazla kârlılık beklemek çok mantıklı değil karşı 
taraf da sizinle çalışmaya devam edecektir. Önemli 
olan bu zinciri kurabilmek. 

Matset’in Serbest Bölgedeki faaliyetleri 
sürüyor mu?

Epeydir orada kalıp ebatlamıyoruz, kalıplar 
bizim markamızla ebatlı olarak geliyor. Yıllık 1 
milyon metrekare civarında film ebatlıyoruz. Film 
tarafında hala biraz ihracatımız var. Film kısmı 
önümüzdeki 3-5 sene içerisinde sonlanacak gibi 
gözüküyor. 

Anadolu – İstanbul karşılaştırması 
yaparsanız, iki tarafın ivmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Anadolu biraz 
zayıfladı mı, ne dersiniz?

Evet, Anadolu Türkiye haritasını göz önüne 
getirdiğinizde kocaman bir yer. Ama İzmir’i 
Anadolu’dan ayırmak lazım. İzmir’de 14 makineye 
ulaştık. İkinci servis elemanını işe aldık. İzmir’i 
ve Ege Bölgesi’ni dışarda tutarsak Anadolu’da 
bir sıkıntı var. Güneydoğu Anadolu’yu da biraz 
dışarda tutmak lazım. Gaziantep’te şu anda 3-4 
makinemiz oldu. Onun dışındaki kısımlarda pek 
yatırım hevesi yok. 

Mesela ben Antalya’yı bir türlü anlayamıyorum. 
Antalya’da dijital matbaacılık için analizler de 
yaptık, büyük bir potansiyel var ama yatırım yapan 
yok. Herkes işlerin İstanbul’a gittiğinden yakını-
yor. Göndertmeyin o zaman, demek ki bir yerde 
hata var. Oradaki matbaacıların bakış açılarını 
değiştirmeleri gerekiyor. Mesela bu İzmir’de 
değişti. İzmir’de 6800-6900 makinelerimizden 
kurduk. Firma sahipleri kolları sıvadı, uğraştı 
didindi aylık baskı adetleri oldukça arttı. Biraz 
çaba sarf etmekle ilgili konu. 

Yazları Bodrum’a gidiyorum. Bodrum’da da 
yüzlerce otel var. Hepsinin baskısı İzmir’de bile 
yapılmıyor, İstanbul’a geliyor. Hiç anlamlı değil. 
Kaynak kaybı her şeyden önce.

Dövizde yaşadığımız dalgalanmalar için 
öneriniz nedir? 

Allah şu zor dönemlerde hepimize kolaylık versin. 
Hep birlikte bir sınavdan geçiyoruz. Neticede bu 
bir döngü. Ekonomi böyle bir şey. Sabredersiniz 
çok yüksek kazanç elde ettiğiniz günler olur. 

Biz firma olarak 46 senedir kaç kriz atlattık. 
Herhalde şerbetli olduk. Şirket içindeki konuşma-
larımız, düsturumuz, müşterilere söylediklerimiz, 
panik olmamak yönünde. Sakin kalırsanız kazana-
rak çıkarsanız, panik olursanız kaybedersiniz. 

Biz satmaya devam ediyoruz. Bu dönemlerde böl-
ge satış müdürleri karar almakta zorlanıyor, risk 
almak istemiyorlar, orada biz devreye giriyoruz. 
Onların riskini üstlerinden alıp önlerini açıyoruz. 
Herkes işini yapıyor. Doğru büyüyen firmaların 
büyümeye devam edeceğine inanıyorum. 

“Biz Matset olarak 
46 senedir kaç kriz 
atlattık. Herhalde 

şerbetli olduk. 
Şirket içindeki 

konuşmalarımız, 
düsturumuz, 
müşterilere 

söylediklerimiz, 
panik olmamak 
yönünde. Sakin 

kalırsanız 
kazanarak 
çıkarsanız, 

panik olursanız 
kaybedersiniz.”

Geçen sayımızda Faruk 
Ekinci röportajında 
(Sayfa 8)  “Heidelberg 
Türkiye’nin ilk 
Türk yöneticisi” 
ibaresi hatalı yer aldı. 
Doğrusu “Heidelberg 
Türkiye’nin ilk Türk 
kökenli yöneticisi” 
olacaktı.  
Düzeltir, özür dileriz.





18 • MATBAAHABER • SAYI 181 / EYLÜL 2018

YENİ TEMSİLCİLİKLER

(LINAU, Almanya) ROTOCONTROL, 
Elektroser A.Ş.’yi denetleme, dilimleme, 
sarma, şekilli kesim, üst baskı, dijital 
ve buklet etiketlere yönelik kendi geniş 
etiket baskı sonrası makineleri yelpazesi 
için Türkiye’deki yerel temsilcisi olarak 
atadığını duyurdu.

Screen Truepress inkjet web baskı makinelerinin temsilcisi 

Elektroser, etiket sonlandırma 
çözümlerinde de Rotocontrol  
Türkiye Temsilcisi oldu
Yedi bölgesel şube ofisiyle, Elektroser geniş bir yerel satış ve destek ağı sağlıyor.

Öncü Güyer (Genel 
Müdür, Elektroser), Marco 

Aengenvoort (İcra Direktörü, 
ROTOCONTROL) ve Emrah 

Hosgör (Yönetim Kurulu 
Üyesi, Elektroser)

1981’de kurulmuş olan Elektroser; yedi bölgeyi 
kapsayan, Bursa, Adana, Antalya, Ankara, 
Samsun, Denizli ve Çorlu’daki şube ofisleriyle 
ofis otomasyonu için Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinden biri. 

Şirket, Truepress Jet L350UV + serisi etiket 
baskı makinelerini ve Truepress Jet520HD 
yüksek çözünürlüklü inkjet web baskı maki-
nelerinin satışı için son zamanlarda Screen ile 
bir iş ortaklığına girerek, ana iş alanına etiket 
ve ambalaj ve yüksek hacimli belge basımı için 
yeni iş kollarını entegre ediyor.

Rotocontrol sağlam bir 
tasarıma ve yüksek özelleştirme 
seviyesine sahip
“ROTOCONTROL etiket konverting endüst-
risinde iyi bilinen bir marka” diyen Elektroser 
Genel Müdürü Öncü Güyer, ekliyor: “Sağlam 
bir tasarıma sahip sonlandırma makineleri, 
yüksek özelleştirme seviyesi olan etiket 
üreticilerinin ihtiyaçlarına göre çok gelişmiş ve 
uygun. ROTOCONTROL, etiket sonlandırma 
çözümlerinin tasarlanması ve üretilmesinde 
EMT ile daha da güçlendi.”

“Elektroser’in önde gelen markaları 
temsil etme konusunda kanıtlanmış 
geçmişi ve yerel mevcudiyete geniş erişimi 
ile ROTOCONTROL Türkiye genelinde iyi 
temsil edilecek” diyen ROTOCONTROL 
İcra Direktörü Marco Aengenvoort, “Ek 
olarak, Elektroser bir dizi başarılı kurulumla 
dijital baskıyla aktif olarak ilgili. Bu da, dijital 
olarak basılmış etiket rulolarının işlenmesi ve 
sonlandırılmasında DT Serisi dijital sonlan-
dırma serimiz için Türkiye’de yeni fırsatlar 
sağlayacak” diyor. 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
İndirimli yıllık abonelik bedeli 200 TL, iki yıllık 375 TL. 

Tel: (312) 495 10 80
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Mekân düzenlemesi ve farklı bir hizmet anlayışı ile 
oluşturulan bir konsept: 

Taze Baskı Merkezi
Yıllardır sözünü ettiğimiz “Baskı biçim değiştiriyor” 
söyleminin, en azından sektörün bir kulvarı için, örnek 
mekânlarından biri bu yazının konusu… Şık bir bina; 
algı sınırlarını zorlayarak arkasındaki gücü katlayarak 
büyüten bir cephe görünümü ve tabela uygulaması 
(Bir anlamda da şansı); renkli, temiz lüks bir mağaza 
düzeni ve bunların arka planındaki bir konsept… 
Bunlar Taze Baskı Merkezi’nin İstanbul Maltepe’deki 
yeni yerine girince ilk göze çarpanlar. 

Çok değil 8 yıl önce yola çıkan Cebrail Avcu ve 
Engin Ünlü, Indigo dijital ofset baskı makineleri ile 
gelişimlerini sürdürmüşler ve bu kısa süre içinde  
3 adet Indigo yatırımı yapmışlar. Son yatırımları  
2015 yılında yaptıkları Indigo 10000. O tarihte 
Türkiye’deki 4. Indigo 10000 olan bu makine gelince 
Indigo 5600 elden çıkarılmış. Taze Baskı Merkezi 
bugün ağırlıkla Indigo 10000 ile müşterilerine  
hizmet veriyor. 
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Taze Baskı merkezi Indigo 10000 yatırımı ile 
İstanbul’un Anadolu tarafına geçen bir firma. 
Levent’te başlayan serüven mevcut bina Indigo 
10000’in kurulumu için uygun olmayınca ve 
Anadolu yakasında bir potansiyel görüldüğü için 
Bostancı’da kurulan bir şubede devreye alınmış. 
Bir süre iki şubede devam eden çalışma 2017 
yılı Temmuz ayında Maltepe’deki yeni mekanda 
birleştirilmiş ve Levent’deki şube kapatılmış. 

Cebrail Avcu bu süreci şöyle anlatıyor. 
“Bostancı’daki yerimizde malzeme giriş çıkışı 
sorun olmaya başlamıştı, aynı zamanda binanın 
konumu itibari ile bir tabela sorunumuz vardı. 
Arka tarafta kalıyorduk, görünmüyorduk. Ayrıca 
Levent’teki yeri kapatacağımız için daha geniş bir 
yere de ihtiyacımız vardı. Böylece tabela değeri 
olan, giriş çıkışı rahat olan, otopark imkanları 
olan Maltepe’deki bu binaya geldik. Burada 
malzeme giriş çıkışı için kamyon yanaşabilecek 
ayrı bir yerimiz, 11, 12 araçlık park alanımız var”. 
Yeni mekanın bu özellikleri firmanın işlerine de 
yansımış. Cebrail Avcu bunu şöyle ifade ediyor. 
“Zaten Indigo 10000 ile birlikte hayatımızda çok 
ciddi bir değişiklik oldu. Burada ise çok yoğun bir 
trafik önümüzden geçiyor. Dolayısıyla bilinirli-
ğimiz, tabela ve marka değerimiz arttı. Müşteri 
ziyaretleri yaptığımızda ‘ben yerinizi biliyorum, 
önünden geçerken görüyorum’ diye bilinirliğimi-
zin arttığına yönelik tepkiler alıyoruz.”

Yeni, şık ve görünürlüğü yüksek olan yeni bina 
Taze Baskı’nın işlerinde %20 – 25 oranında bir 
artışa da neden olmuş. Mekandaki bu olumlu 
değişiklik hem firma ortaklarının hem de çalı-
şanların morellerini de oldukça yükseltmiş. Bunu 
“Biliyorsunuz, günün büyük kısmı ofiste geçiyor, 

insanlar çalıştıkları mekanlarda daha huzurlu ve 
keyifli olmak istiyorlar. Biz kısa bir sürede 3 ayrı 
mekanda 3 kısmi inşaat yaparak mekanlarımızı 
düzenledik” diye ifade ediyor Cebrail Avcu. 

Taze Baskı Merkezi dijitalle başlayıp devam 
eden 8 yaşında bir baskı merkezi. 30- 40 yıllık 
firmaların arasından sıyrılmak biraz sancılı olsa 
da, firma ortakları gelinen noktadan memnunlar. 

Geniş makine parkı
Firmanın makine parkında Indigolar dışında, 
siyah beyaz baskılar için bir Ricoh dijital baskı 
makinesi, 2 adet Latex ve 2 adet iç mekan geniş 
format inkjet baskı makinesi, 1 Esko Konsberg 
kesim makinesi, otomatik selofan, sıvama, pedal 
kesim makineleri bulunuyor. 

Taze baskı kendini 
ne bir matbaa ne 
de sadece bir dijital 
baskıcı olarak 
tanımlıyor. Henüz 
bu iş modelinin 
belirlenmiş bir adı 
yok. Bu tür baskı 
merkezlerinin 
çoğalması sektöre 
yeni kavramların 
girmesine de neden 
olacak gibi.

Taze Baskı  
Firma Ortağı  
Cebrail Avcu
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2015 yılında Esko Konsberg kesim makinesi ve 
Indigo 10000’in devreye girmesi firmaya yeni 
bir kulvar açmış. Bu iki makinenin varlığı Taze 
Baskı’nın özel kutu projeleri yapmasına ve bu 
alanda önemli bir boşluğu doldurmasını sağlamış. 
Daha önce bir kutu yaptırmak isteyenler bunu çok 
sayıda siparişleri varsa gerçekleştirebilirken, Taze 
Baskı az sayıdaki, kişiye özel, şekilli, standart 
dışı ihtiyaçlara da cevap vermiş. Diğer dijital 
baskı makineleri ebat itibari ile bu ihtiyaca cevap 
veremezken Indigo 10000 ebattan dolayı avantaj 
sağlamış, Konsberg de sonlandırma sorununu 
çözmüş. 

Tanıtım konusunda Taze Baskı dışarıdan da 
destek almaya başlamış. Profesyonel bir sosyal 
medya desteği için bir ajansla anlaşmışlar. 
Sonbaharla birlikte bu çalışmalar yoğunlaşacak. 
Firma ortakları her ne kadar kendi tasarım 
ekipleri olsa da dışarıdan bir gözün daha farklı 
bakacağını ve kendilerinin göremedikleri şeyleri 
görebileceğini düşünüyorlar. Bunun için yapılan 
iş örnekleri belli bir konseptte fotoğraflanıp, 
bütün sosyal medya kanalları kullanılarak tanıtım 
çalışmaları yoğunlaştırılacak. 

Taze Baskı özel kutu ve kağıt 
konfeksiyon çalışmaları ile 
sadece baskı değil tasarım da 
satıyor

Taze Baskı’nın özel kutu ve kağıt konfeksiyon 
çalışmaları müşteriler tarafından büyük bir 
heyecanla karşılanmış. “İnsanlar bu tür özel 
kutular yaptığımızı görünce şoke oldular. 
Çünkü 20 adet gibi az sayıdaki özel hediyeleri 
müşterilerine sunarken sunumun da özel 
olmasını istiyorlar. Üzerinde isim veya bir not 
olsun isteniyor. Biz bu ihtiyaca cevap veriyoruz. 
Özel, taslaması yapılmış, süngeri, mıknatısı 
takılmış kutular yapınca, bunu veren de alan 
da çok mutlu oluyor. Hatta çoğu zaman hediye 
kutusu, üzerinde kişiye özel bir isim vs olduğu 
için atılmıyor bile. Özellikle kadınlar bu kutuları 
takı kutusu, kalemlik olarak kullanabiliyorlar” 
diyor Cebrail Avcu. Bunun gibi yaptıkları özel 
promosyon çalışmaları için de çok ciddi tepkiler 
almışlar. 

Taze Baskı sadece baskı satmıyor, tasarım da 
satıyor. Firma ortaklarının reklam ajansı geç-
mişinin olması müşterilerin olası ihtiyaçları için 
fikir yürütüp o doğrultuda tasarımlar yaparak 
sunmalarını da sağlamış. 

Taze Baskı kendini ne bir matbaa ne de sadece 
bir dijital baskıcı olarak tanımlıyor. Henüz bu iş 
modelinin belirlenmiş bir adı yok. Bu tür baskı 
merkezlerinin çoğalması sektöre yeni kavramların 
girmesine de neden olacak gibi. 

Firmada 30 kişi çalışıyor. 
Dört tasarımcı işleri 

tasarlarken, firma ortakları 
ile birlikte toplam 5 

kişi müşteri ilişkilerini 
sürdürüyor. Teslimatların 
müşterilerin adreslerine 
yapıldığı firmada bunun 

için 4 adet moto kurye de 
istihdam edilmiş.



Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti.
Tel. (212) 410 37 00 • Faks (212) 410 37 99
www.tr.heidelberg.com • info.tr@heidelberg.com

Teslimata hazır üretim. 
Heidelberg Versafire.
Aynı gün basın ve teslim edin: Versafire EP, tek bir makinede tam bir matbaa gibidir. Akıllı iş yöne-
timi ve Heidelberg Prinect ile eksiksiz iş akışı entegrasyonu sayesinde, gerçek bir iş istasyonu olarak 
durmaksızın, neredeyse kesintisiz olarak üretiyor. Sonuç? Tamamen sonlandırılmış ürünlerin daha 
yüksek verimliliği.
 › heidelberg.com/tr
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Firmada 30 kişi çalışıyor. Dört tasarımcı işleri 
tasarlarken, firma ortakları ile birlikte toplam 5 
kişi müşteri ilişkilerini sürdürüyor. Teslimatların 
müşterilerin adreslerine yapıldığı firmada bunun 
için 4 adet moto kurye de istihdam edilmiş.

Cebrail Avcu müşteri taleplerinin farklılaştığını, 
bir tür plaza insanı profilinin oluştuğunu artık 
kimsenin yerinden kalkmadan internet üzerinden 
alış-veriş yaptığını, bunun için de motor ve 
araç kuryeler ile hizmet ağını geliştirdiklerini 
belirtiyor. Hazırlanan bir örnek müşterinin 
onayı alındıktan sonra üretilip, gerekirse 
tüm Türkiye’ye ulaştırılması sağlanıyor. Bazı 
mağazalarının kampanya çalışmalarının görsel 
unsurları da üretilip tüm Türkiye’deki mağaza 
ağına dağıtımı da gerçekleştiriliyor. 

Taze Baskı’nın tirajları 2 tabaka 
ile 1000 tabaka arasında 
değişiyor
Indigo 10000, 50 x 70 ön arka baskı yapabildiği 
için, daha önce ön ve arka olarak ayrı ayrı basılan 
medyalar yerine, şimdi tek yaprakla işler çözül-
müş. Süre konusu da önemli ölçüde azalmış. 

Tirajların genellikte 2 tabaka ile 1000 tabaka 
arasında değiştiği Taze Baskı’da Indigo 10000 ile 
ön arka 5000 tabaka işler de basılmış. Zamanın 
önemli olduğu noktada dijitalin avantajının arttı-
ğını belirten Avcu, bünyelerinde kesim makineleri 
de olduğu için iş bir taraftan basılırken diğer 
taraftan selofan, kesim ve mücellit işlerinin de 
yapılmaya başlandığını, dolayısıyla kesintisiz bir 
şekilde işin sonlandırılabildiğini söylüyor. 

Avcu “Makineyi doldurabiliyor musunuz” 
sorumuzu şöyle yanıtlıyor. “Dijital baskının 
tercih edilmesinin en büyük nedeni zamanla 
ilgili. Zamanın da herkes için en kısa süre 
olması gerekiyor. Aynı anda 10 kişi arayıp acil 
iş isteyebiliyor. Dolayısıyla makine parkımız, 
aylık olarak baktığınızda belki % 35-40 doluluk 
oranında gidiyordur. Ama iki iş zaman olarak 
çakıştığında kimseye mahcup olmadan işi 
sonlandırıp teslim etmemiz gerekiyor. Mesela 
aşağıda Indigo 3550’miz de var ama neredeyse 
hiç açmıyoruz. Makine arızası gibi herhangi 
bir sorunda “Makinemiz arıza yaptı” dememek 

için maliyetine katlanıp o makineyi bir kenarda 
tutuyoruz. Bunun gibi hemen hemen bütün 
makinelerimiz ikişer adet. Hatta olası bir arıza 
durumunda ortada kalmamak için ikinci bir 
giyotin almayı bile düşünüyoruz. 

Bundan sonrası için..
Bizim işimiz koşu bandı gibi. Bundan bir süre 
önce taslamada köşeleri yuvarlayan bir makine 
ve bir varak yaldız makinesi aldık. Bu şekilde 
sert kapaklı, büyük ebat, köşeleri yuvarlanmış 
100’lerce menü ve kataloglar yaptık. Bir 
laser kesim makinesi almayı planlıyoruz. Kağıt 
kenarlarında iz bırakmayan bir kesim makinesine 
ihtiyacımız var.” 

Taze Baskı’nın yeni mekanının etkileyici 
görünümü gelen müşterilerin firmaya bakışını da 
değiştirmiş. Firmanın saygınlığı ve güvenilirliği 
artmış. Geçmişte ağırlıkta olan ajans müşterileri 
yerini artık kurumsal müşterilere bırakmış. 

Etiket ve ambalaja dönük bir faaliyet Taze Baskı 
ortaklarının da zihninin bir köşesinde var. 
Ancak rotasyon baskı sonrasının farklı makine 
ve donanım gerektiriyor olması henüz bu konuda 
bir adım atmalarının önünde bir engel. Etiket 
ve ambalaj tarafının hızlı bir gelişme içinde 
olduğu Taze Baskı ortaklarının da dikkatlerinden 
kaçmayan bir konu olmakla birlikte şimdilik o 
alanı izliyorlar.

Taze Baskı bir taraftan da bir ajans gibi sıfırdan, 
müşterinin ihtiyaçlarına göre tasarımlar yapıyor. 
Bunun için ciddi bir zaman ve enerji harcamaktan 
kaçınmıyor. 

Taze Baskı’nın 
yeni mekanının 

etkileyici görünümü 
gelen müşterilerin 

firmaya bakışını 
da değiştirmiş. 

Firmanın saygınlığı ve 
güvenilirliği artmış. 
Geçmişte ağırlıkta 

olan ajans müşterileri 
yerini artık kurumsal 

müşterilere bırakmış. 



Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti.
Tel. (212) 410 37 00 • Faks (212) 410 37 99
www.tr.heidelberg.com • info.tr@heidelberg.com

Beklenmeyen şeyleri keşfedin.  
Versafire.
Dijital baskıda artırılmış esnekliği tecrübe edin. Heidelberg'in Versafire serisi, rakipsiz 
baskı malzemesi işlenmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda eşsiz Prinect Digital 
Front End yazılımı ile % 100 dijital entegrasyonu garanti eder.
 › heidelberg.com/tr
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hubergroup PACIFICA (PC250) 
tabaka ofset proses mürekkep serisi
“Yeni nesil tabaka ofset makineleri için geliştirilmiş, yenilenebilir hammaddelerle formüle edilen,  
üstün performanslı tabaka ofset mürekkebi” 

Ümit FALAY / hubergroup Türkiye  
Teknik Destek Uzmanı 

PACIFICA proses serisi yüksek esneklik ve mü-
kemmel kalite için, yenilenebilir hammaddelerle 
formüle edilen, çok yönlü tabaka ofset mürekkep 
serisidir. Hammadde seçiminde aşırı derecede 
özen gösterildiğinden, bu mürekkeplerde hem 
baskı ortamında hem de basılı malzemede koku 
önemli derecede düşürülmüştür.

Mükemmel sürtünme direnci özelliğini, çok hızlı 
kuruma özelliğiyle birlikte sunan PACIFICA 
proses serisi, ön-arka baskının aynı anda 
gerçekleştirildiği perfektörlü makinelerde de 
mükemmel performans sergiliyor. Mat kuşe ve 
yüksek gramajlı I.hamur kağıtlar gibi mürek-
kebin sürtünme direncinin kritik olduğu baskı 
yüzeylerinde lak ve selefon benzeri bir kaplama 
yapılmadığı durumlarda dahi sorunsuz bir baskı 
sonrası işlem yapma imkanı sağlıyor. 

Yeni nesil ofset makinelerine göre dizayn edilen 
mürekkep serisi, yüksek hızlarda kararlı ve 
dengeli mürekkep transferi sağlar. Sıcaklıkların 
arttığı yaz aylarında yüksek viskozite ve tack  
değerleriyle sorunsuz baskı yapma imkanı  sağlar. 

PACIFICA (PC250) Özellikleri:

• Özellikle alkolsüz ve azaltılmış alkollü baskı 
sistemlerinde üstün su mürekkep dengesi.

• Yüksek hızlı baskı makineleri için uygun.

• Minimum kurutma tozu kullanımı.

• Düşük koku.

• Mürekkep haznesinde kurumayan formülas-
yon. 

• Mükemmel sürtünme direnci.

• Çok hızlı kağıda nüfuz ederek kuruma, çok 
kısa sürede arka baskısına geçiş imkanı 
sağlar. 

• Mükemmel parlaklık

• ISO 2846-1 ve IS0 12647-2 renk standartları-
na uygun renk değerleri.

• Çok iyi tram keskinliği ve mükemmel trapping 
özelliği.

• Kızıl ötesi (IR) kurutma için uygun.

• Mineral yağ içermez.

Mürekkepten beklenen yüksek pigmentasyon, 
hızlı  kuruma, parlaklık, sürtünme direnci, 
perfektörlü makinelere uygunluk, düşük koku, 
bitkisel yağ bazlı formülasyon gibi bütün özellik-
lerin tek bir  seride toplantığı PACIFICA proses  
mürekkep serisi ofset baskılı işlerinizde mürek-
kep ile ilgili bütün beklentilerinizi mükemmel bir 
şekilde karşılıyor. 
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Ankara Matsan’ın İvedik Organize Sanayi 
Matbaacılar Sitesi’nde bulunan 300 metre karelik 
yerinde üçü pazarlama ekibinde bulunmak üzere 
6 kişi çalışıyor.

Ankara Matsan’ın Genel Müdürü Zeynel 
Yılmaz’ın firmaları ve piyasa hakkındaki 
değerlendirmeleri şöyle:

“Üretici firma olmanın 
avantajlarını kullanıyoruz”
“Matsan aslında İstanbul kuruluşudur. Matsan 
olarak 38 senedir bu sektördeyiz. Son 10 senedir 
Ankara Matsan olarak müşteri portföyümüze 
hizmet veriyoruz. Üretici firma olmamızın 
avantajları var, bu avantajları kullanıyoruz.

Tutkal deyince yıllardır tek çeşit tutkal algı-
lanmış. Oysa tutkal çok çeşitli bir ürün ve çok 
fazla sektörde kullanılıyor. Biz de matbaa ve 
inşaat sektörüne tutkal satışı yapıyoruz. Mobilya 
sektöründe de çalışmalarımız devam ediyor. 
Bundan sonraki hedeflerimiz arasında mobilya 

ve diğer sektörlere de tutkal satışı yapmak var. 
Sektör geniş ama sektör geniş olduğu kadar 
piyasa genelindeki sıkıntılardan da ciddi anlamda 
etkileniyoruz.

“Piyasada çok ciddi rekabet var”
25 yıl İstanbul’da sektöre hizmet ettikten sonra 
Ankara’ya geldim. Ankara piyasası İstanbul 
piyasasına göre çok küçük kalıyor. Ankara’ya geli-
şimizin sebebi Anadolu’ya yakın olup daha hızlı 
ve iyi hizmet verebilmekti. Her ilde en az bir tane 
bayimiz var. Onların düzenli ziyaretlerini yaparak 
ürün yelpazelerini genişletmeye çalışıyoruz. 
Onlar da bulundukları bölgedeki müşterilerinden 
şikâyetçi. Kendilerinden vadeli ve az miktarda 
mal aldıklarını büyükşehirlerdeki firmalardan 
yüklü miktarda ve peşin mal aldıklarını söylü-
yorlar. Ayrıca, çok fazla malzemeci var. Bunlar 
arasında da çok ciddi rekabet var. Sektörde kâr 
marjları % 5’e düştü. 1990’lı yıllarda bu oran çok 
daha yüksekti. Kimse matbaacıya bunun hesabını 
sormuyor, pazarlık yapmıyordu. Matbaalar da 

Ankara Matsan Genel Müdürü Zeynel Yılmaz:

“Son 2 yıldır 
karamsarım lakin  
güçlü markalarım ve 
üretimim ile umudum 
sürüyor”
Ankara Matsan Ltd. Şti., 2008’den bu yana Ankara’ya ve 
Anadolu’ya hizmet vermeye devam ediyor. Firma, ürettiği Politek 
tutkalları, Henkel marka Ahdesin – Technomelt yapıştırıcıları 
Sefox markalı solvent bazlı yapıştırıcılar ve Hotmeltler, Loctite 
el temizleme kremleri, Heinrich Erdmann Avrupa dikiş telleri ile 
bayiliğini yaptığı Frimpeks ve Mavera Kimya’nın ürünlerini de 
satıyor.



 
 

 
 

 
 

 

Bilgi için 
www.fujifilm.com.tr 
Tel: 0 (212) 709 92 00 info@fujifilm.com.tr 

Luxel T-9800 HD
ve ZAC Sistemi

Daha Hızlı, Daha Çevreci

4 ay ya da 15.000 m2 banyo ömrü
UV mürekkep ile baskı
Düşük kimyasal tüketimi, düşük maliyet
Çevreci baskı üretimi

Fujifilm ZAC Sistemi

Dahili kompresör
Saatte 70 adet 70x100 kalıp
4.000 dpi ile lenticular baskı opsiyonu
Tekli veya çoklu kaset seçeneği
Her tip kalıba pozlama yapabilme

Luxel T-9800 HD
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malzemeciye sormuyordu. Şimdi kuruşların 
hesabını yapar haldeyiz ve bu durumdan ne 
matbaacı ne de bizler memnun değiliz.

“Sattığımız ürünlerin yerine 
yenisini koyamıyoruz”
Son dönemde kur hareketleri ve yüksek faizli 
banka kredileri bizim gibi işletmeleri zor duruma 
sokuyor, vadeli sektör oluşumuz sattığımız 
ürünleri yerine koymada bize büyük sıkıntılar 
doğuruyor. Bu kur hareketlerinin son 2 aydaki % 
20’lik artışı sattığımız ürünü yerine koymada bizi 
eritiyor. Ürünlerimi satmasam daha karlı olaca-
ğım lakin piyasayı da düşünerek müşterilerimize 
yok diyemiyoruz. Önceden firmalar banka kanalı 
ile yıllık % 14’lerde fonlama yapabiliyordu. Bugün 
firmamızı bankadan fonlamaya kalksak % 27-34 
aralığında maliyetler karşımıza çıkıyor. Ne bizim 
sektörümüzde ne de başka sektörlerde böyle bir 
kâr marjı yok ki firmamızı fonlayabilelim. Bu 
durum da sektördeki firmalara fonlamaları için 

kaynaklarını nasıl sağlayacağı, sağlayamazlar ise 
çöküşlerin gelebileceği korkusunu yaşatıyor.

Ben 1990 yılında girdim sektöre o yıllarda 
herkesin heyecanı vardı. Zevkle, heyecanla işimizi 
yapardık. Şimdi işyerine zorla geliyoruz, bir 
isteksizlik var. Bu isteksizlik piyasanın olumsuz 
gidişatından kaynaklanıyor.

“Kalifiye personel bulamıyoruz”
Tüm bunlara rağmen kalifiye personel de bula-
mıyoruz. Az kişiyle çok iş yapmaya çalışıyoruz şu 
an. Gerektiğinde ben bile önlüğümü giyip üretim 
bandına iniyorum. 

Yaklaşık üç aydır depocu arıyorum hiç kimse 
müracaat etmiyor, eden de 1 ay çalışmadan işten 
ayrılıyor. Sektörümüzde satış ve pazarlamada 
kalifiye eleman bulamazken şu dönemde depocu 
dahi bulamaz olduk.

“Matbaacılar Sitesi’nde makine 
sesi duymuyoruz”
Son 2 yıldır karamsarım. Her geçen gün daha 
da kötüye gidiyoruz. Bir krizin içerisindeyiz. 
Sektörde yakın zamanda bir daralma yaşanacak 
izlenimine hakimim. Bu, benim gibi bütün malze-
meci ve üreticilerin korkulu rüyası, bu dönemde 
borçlanması en az olan, uzun vadeye açılmayan 
firmalar ayakta kalacaktır. Hepimizden bir şeyler 
eksilecek buna göğüs gererek yolumuza devam 
edeceğiz. 

“Ankara Matsan 
üretici firma 

olmasının 
avantajlarını 
kullanıyor.”

Oruç Bileme, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Matbaacılar Sitesi’ndeki 400 metre karelik tesisinde kağıt, 
metal, plastik ve ahşap sektöründe kullanılan bıçakların 
imalatı, ithalatı ve bilemesi konularında Türkiye’nin her 
yerinden gelen talepleri karşılıyor. Oruç Bileme, matbaacılık 
sektöründe kullanılan tüm bıçakların imalatı ve bilemesini 
yapabiliyor. Kağıt kesim bıçakları imalatları arasında 3 
ağız bıçakları, tel dikiş robot bıçakları, elmas kapak takma 
bıçakları, web bıçakları, ayrıca ofsette kullanılan diğer tüm 
bıçaklar bulunuyor. Firmada ayrıca, her türlü bıçak çıtası, 
her ebatta Avrupa bıçak lamaları satışı, ebat bobin kesim 
bıçakları imalatı ve bilemesi de yapılıyor.

Oruç Bileme’nin makine parkında 5 adet bileme tezgahı, 
torna, freze, takım bileme, taşlama makineleri bulunuyor.

Teknolojiyi yakalamak için gelecekte CNC ağırlıklı çalışmayı 
hedeflediklerini söyleyen Erol Irmak, “Hassas bileme 
tezgahları alıp işi tamamen CNC’ye çevirmeyi hedefliyoruz. 
Aynı zamanda bıçak imalatı yapan ilk firma ünvanını almak 

50 yıllık deneyim: Oruç Bileme
1967 yılında Ziya Oruç tarafından kurulan Oruç Bileme, 1974’de aynı işyerinde çalışmaya başlayan ve 1997’de 
atölyeyi devralan Erol Irmak’ın yönetiminde 7 kişiyle hizmet vermeye devam ediyor. 

için çabalıyoruz. Bunun için ArGe çalışmalarımız ve 
yetkili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 
çerçevede tecrübemizi üretime dökmek istiyoruz” diyor. 

Erol Irmak, firmada yeğeni Serkan Irmak ile beraber 
çalışıyor. 
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Baydan Ofset, Haziran ayı itibarıyla 
Macunköy’ün hemen girişinde, Serhat 
Mahallesi’nde kiralanan dört katlı bir binaya ta-
şındıktan sonra, portföyüne eklediği promosyon 
ürünlerini sergilemek üzere showroom hazırlık-
ları içinde. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 
Baydan Ofset Eylül/Ekim ayı içinde yapılacak bir 
açılış töreniyle promosyon sezonunu açacak. 

Sorularımızı Emre Baydan yanıtladı.

Yeni yerinizde değişecek ekipman ya da iş 
kolu var mı?

Tasarım ajansı ve matbaa olarak çalışmaya 
devam etmeyi düşünüyoruz. Ayrıca promosyona 
da giriyoruz; halen showroom hazırlıklarımız 
sürüyor. Baskıda dijitale ağırlık vereceğiz.

Yeni yerimiz 1200 metre kare, dört katlı. Burada 
işlerimiz hem daha düzenli hem de daha sistema-
tik olacak.

UV ofset baskılarımız son sürat devam ediyor; 
spirali satmayı düşünüyorduk, vazgeçtik. Halen 
19 kişilik kadromuzla UV Ofset baskının yanı 
sıra Dijital baskı, Hologram Baskı, Spiral Yapımı 

ve Tasarım çözümleriyle hizmet vermeye devam 
edeceğiz. 

Uzun vadeli projeleriniz var mı?

Tasarıma ağırlık vererek bünyemizdeki imalatın 
da gücü ile çalıştığımız matbaa, ajans, kişi, şirket 
ve kurumlara daha estetik işler sunmak istiyoruz.

Kurumların ve özel şirketlerin taleplerine cevap 
verebilmek, tasarımda katma değerli işler yarata-
rak, kendi bünyemizde ve kapasitemizi aştığında 
dışarıdan iyi bir tedarikçiden hizmet almak 
suretiyle yine katma değerli ürünler üreterek 
ve ürettirerek işimizi sürdürmek hedefindeyiz. 
Kitap, dergi, katalog, promosyon ürünlerinin 
yanı sıra UV makinelerde hologramlı baskılar, 
lentiküler baskılar gibi işlerde spesifik hizmet 
sunmaya devam etmek niyetindeyiz. Tabi bu 
süreçte klişecisinden baskıcısına kadar, bizdeki 
kapasiteyi tamamlayacak tedarikçi bulmak da 
önemli. 

Baskıda yüksek hacimli işlerde mi dışarıdan 
hizmet alıyorsunuz?

Makine parkımızda kağıda baskı yapan her  

Ankara Baydan Ofset yeni yerinde
UV Ofset tesisine 4 yıl önce dijitali ekleyen firma, yeni adresinde promosyonu da portföyüne ekleyerek çok 
yakında hazır olacak showroom katı ile sezonu açacak.
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matbaada olduğu gibi tek renkli, 2 renkli, 5 renkli 
makinalar mevcut. Hepsi UV donanımlı. Biz 
kâğıdın dışında PVC, PP, lenticular, hologram 
gibi normal baskı makinalarının basamadığı 
malzemelerde de yine tek adresiz. Kalite ve hızı 
öncelik tuttuğumuz için tirajı çok yüksek işlerde 
baskı kalitesine güvendiğimiz çözüm ortakları-
mızdan destek alıyoruz.

Tasarımı katma değerli satabiliyor musunuz?

Mevcut piyasa şartlarında zorlanıyoruz. 
Seçici davranıyoruz. Sektöründe farklılaşmak 
isteyen, bir arayışta olan müşterilerle devam 
etmeye çalışıyoruz. Müşteriler daha çok referanslı 
geliyor. Baskıyı ve tasarımı beğendiriyoruz ama 
istediğimiz fiyatı kabul ettiremiyoruz. Biraz biz 
biraz karşı taraf derken bir şekilde orta bir yol 
buluyoruz, zaten farklı bir iş isteyen, farklılaşmak 
isteyen kişi ya da kurumlar maddi olarak fiyatlara 
biraz daha hazırlıklı oluyor, bu şekilde yol almaya 
çalışıyoruz. Ama bu düzende işler çok sıkıntılı.

Cebeci’den Balgat’a, oradan İskitler’e ve 
sonunda Serhat Mahallesi’ne taşındınız; 
burası dördüncü yeriniz... Her taşınma size 
yeni müşteriler kazandırdı mı?

Cebeci’den Balgat’a giderken, Cebeci’nin 
sıkışıklığı; Balgat’ın kendi yerimiz olması cazip 
gelmişti. Altta imalat, üstte kırtasiye mağazası 
şeklinde satış düşünmüştük, istediğimiz gibi 
olmadı. Defter imalatına girince, Balgat bu 
trafiğe cevap vermedi. İmalatta, kamyon trafiği ve 
elemanların işe gelip gitmesi sorun oldu; imalatı 
İskitler’e taşıdık. Büronun Balgat’ta kalmasını 
istedik ama sonra büroyu da taşımak durumunda 
kaldık. İskitler’de yerimiz rahat ve büyümeye 
müsait değildi, sanayi de taşınma sürecindeydi. 
32 yılın sonunda Serhat Mahallesi’ne Macunköy’e 
geldik. Her taşınma bize maliyet çıkardı ama her 
seferinde yeni müşteriler de kazandık, büyü-
memizi de sağladı. Bu taşınmanın da bir mali 
sıkışıklığı olacaktı ama bu kadar devalüasyon 
beklemiyorduk. Taşınma, inşaat, doların kuru 
derken bu hesaplarımızı tamamen aştı, yine de 
hep birlikte bu zorlukları aşacağımıza inanıyoruz.

Kur artışı nasıl zorluklar getirdi?

Tedarikçiler, kâğıtçılar sağlıklı fiyat vermiyorlar, 
mal da vermiyorlar. Bazı firmalar peşin de öde-
seniz kâğıt vermiyor. Bir ihale için 1000 top kâğıt 
bulamadık. Bir yerlerden üç beş top bulabiliyoruz; 
ihaleye de girsek günü birlik fiyat verebiliyoruz. 
İnsanlar fiyat verseler de arkasında duramıyorlar. 
Kur düşerse verdiğiniz fiyat yüksek kalıyor.

Daha önce kalıp fiyatlarında artış olmuş 
muydu?

Hayır, olmamıştı. Şimdi artışlar gelmeye başladı. 
Bundan öncesinde kriz olmasaydı yine yansıtıla-
caktı. Dolar kurunun 6 liraya çıkmasından önce 
de 4.5 liradan başlayan bir kur artışı vardı. Daha 
önce vadeler kısılarak dolaylı bir artış yapılıyordu. 

Promosyonda showroom’unuzda neler 
olacak?

Kalem, çakmak, ajanda gibi kurumların ihtiyaç 
duyacağı her türlü ürünlerin yanı sıra kendi üret-
tiğimiz tasarım ürünleri de showroom’umuzda 
yer alacak. Diğer konularda olduğu gibi pro-
mosyonda da seçici olacağız ve kaliteli ürünlere 
yer vereceğiz, genelde insanların görmedikleri 
numuneleri sunacağız. Eğer anlaşabilirsek güçlü 
bir firmanın bayiliğini de alabiliriz. Promosyon 
bölümümüz sanıyorum iki aya kadar hazır olacak.

Etikette neler yapıyorsunuz?

Etiket bizim işimiz. Şeffaf etiketler, plastik eti-
ketler, yapışkanlı etiketler yapıyoruz. Kurumların 
sertifikaları için bandrollü, hologramlı güvenlik 
etiketleri, kabartma etiketler yapıyoruz. Genelde 
çalıştığımız tirajlar ortalama 1000 – 5000 adet 
arasında. Kapasite olarak 100.000’lere kadar 
cevap verecek altyapımız var. Gizli boyalı, 
sertifikalarda kullandığımız ürünler var. Buna 
benzer üç boyutlu klişe ile yaptığımız ürünler 
var. Bunları daha da geliştireceğiz; takvimlerde, 
takvim kapaklarında, aynalarında, ajanda 
kapakların suni deri, termo deri kullanıyor veya 
ofset baskı yapıyoruz.

Lenticular baskı yapıyor musunuz?

Bu işimizin bir parçası fakat malzemenin döviz 
kuru ile alınması, çalışma ve numune maliyetinin 
yüksek olması nedeniyle genelde sezonda, takvim 
aylarında seçkin firmalara ve kurumlara yönelik 
çalışıyoruz. Oysa kartvizitten bardak altlığına, 
cepli dosyadan bloknota, cetvele kadar Lenticular 
baskının uygulama alanı çok geniş. İş örnekle-
rimizi ofisimizde de görebilir, numuneleri talep 
edebilirler.

Lazer kesim düşünüyor musunuz?

Aslında lazer kesime yatırım yapmayı çok 
düşündük, bize bir tık daha farklılaşma imkânı 
sunacak bir makina fakat lazer yatırımı pahalı. 
Dolar kurunu da düşünürseniz biraz daha zamanı 
var gibi. Daha önceleri iyi bir operatör bulamaya-
cağımızı düşündüğümüzden ve kesiminin başarılı 
olması ama kâğıdı sarartmasından dolayı yatırımı 
ertelemiştik. Şimdi olayımız tamamen duygusal 
oldu. İlerleyen süreçte bünyemize katmak isteriz.

Kartvizitte fiyat aralıkları çok geniş,  
değil mi?

Organize matbaalarda ve internette bin adedi 15 
liradan başlıyor. Bizde 2500 liraya da kartvizit 
var. Evet dediğiniz gibi aralık çok geniş fakat 
müşterilerimiz farklılaşmak istediği zaman biz 
onların isteği doğrultusunda yapabileceklerimizi 
sunuyoruz. Piyasada belli kâğıtlara belli uygu-
lamalar yapılıyor, bizde ise yok yok. Genelde 
müşteriler bizi ya internet sitemizden ya da 
referans ile buluyorlar. Beğendikleri tasarımlar 
da yabancı kaynaklı oluyor. Kâğıt, uygulanan 
makyaj, özel kesim derken maalesef maliyetler 
ciddi anlamda yükseliyor. 

Bayram Baydan

“Etiket bizim 
işimiz. Şeffaf 

etiketler, plastik 
etiketler, yapışkanlı 

etiketlerin yanı 
sıra kurumların 

sertifikaları 
için bandrollü, 

hologramlı 
güvenlik etiketleri, 
kabartma etiketler 

yapıyoruz.”
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Ankara’nın makine parkı ve yaptığı işler ile öne 
çıkan matbalarından biri olan Dumat Ofset 
1995 yılında İhsan Duru ve kardeşleri Cumhur 
ve Cengiz Duru tarafından kurulan bir matbaa. 
Fiilen İhsan ve Cumhur Duru tarafından 
yönetilen firma Maltepe semtinde devralınan 
bir matbaa ile faaliyetine başladı. Geçtiğimiz 
Haziran ayında hayata gözlerini yuman İhsan 
Duru Ankara’nın iyi baskı ustalarından biriydi. 
İhsan Duru’nun bu niteliği ve yapılan kaliteli 
işlerle firma kısa sürede büyüdü ve makine parkı 
genişledi. 2001 yılında Gersan Sanayi Sitesi’ndeki 
daha geniş ve 3 katlı yeni bir yere taşınan firma 
bir süre sonra bu yer de yeterli olmayınca 2010 
yılında Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi Bölgesi’nde 
satın alınan bir binaya taşındı ve matbaa tek kat 
üzerine bir yapılanmaya kavuşturuldu. 

Halen Cumhur Duru yönetiminde yoluna devam 
eden Dumat Ofset’te Cumhur Duru ile bügünü, 
işleri ve gelecek planlarını konuştuk.

Ankara’da işler nasıl gidiyor. Nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Ankara’da bir küçülme var. Bu küçülmenin 
nedeni İstanbul’a ağırlık verilmesinden. İstanbul’a 
ağırlık verildiği için oraya doğru bir kaçış var. 
Ankara matbaacılarının iş yaptığı bankalar, resmi 
kurumlar; Merkez Bankası, Halk Bankası gibi 
bir çok kurum; Ankara’ya iş potansiyeli sağlayan 

büyük kuruluşlar genel merkezlerini İstanbul’a 
taşıdığı için Ankara’da sektörde bir daralma var. 
Beş, altı yıldır süren bir durum bu. Aynı zamanda 
sektörde dijitalden dolayı da bir daralma da var. 

Size bununla ilgili bir iki örnek vereyim: Ben 
Ankara Sanayi Odası Meslek Komitesi üyesiyim. 
Ankara Sanayi Odası’nın dergisi İstanbul’da 
basılıyor. Bununla ilgili mücadele verdik. 
Derginin hazırlığını ve dağıtımını Dünya 
Gazetesi yaptığı için dergi İstanbul’da basılıyordu. 
Yaptığımız çalışmalar sonucunda gelecek sana 
derginin Ankara’da basılması sözünü aldık. 
Yine bir Ankara kurumundan bir yetkilinin 
bu sektörün duayenlerinden birine verdiği 
katalog da İstanbul’da basılmış. Bu Ankara 
kurumu Ankara’da bu kadar matbaa varken 
kendi kataloglarını İstanbul’da bastırırsa Ankara 
Matbaacılarının halini düşünün. Sorunlarımız 
büyük. 

Ankara’nın tersine dönen 
dinamikleri

Ankara matbaacılığı biraz da devletle beraber 
büyüdü. Sektörde 2000’li yıllardaki makine 
sayısının artmasının nedeni biraz da buydu. 
Ancak, Ankara’da orta ölçekli sanayide 
bir gelişme de var. Bunlar bir potansiyel 
yaratmıyor mu?

Ekonomi iyiye giderken yaratıyordu. Şöyle 
yaratıyordu; firmalar Suriye, Kuzey Irak, Erbil, 
Süleymaniye gibi yerlere iş yaparken oralarda ba-
yilikler açıyorlardı. Mobilya, konfeksiyon sektörü 
gibi alanlarda hareket vardı. İşler çok güzeldi. 
O zamanlar inşaat firmalarının broşürlerini, 
kataloglarını basıyorduk ama Suriye ve Kuzey 
Irak kapısı kapanınca oraya iş yapan birçok firma 
küçüldü. Böylelikle Ankara’da bir darboğaza 
girildi. Onun için firmaların hepsi zor durumda. 
Biz inşaat sektörüne çok iş yapıyorduk. İnşaat 
sektörü de duraklamaya girince orası da bir 
senedir yavaşladı. Matbaacılık sektörü darboğaz 
içinde. Yayıncılar dönemsel iş yapıyorlar. Orası 
da pamuk ipliğine bağlı. Devlet politikasında 
ufak bir değişiklik Ankaralı web matbaalarını zor 
duruma sokar. Bütün makineler ellerinde kalır. 
Zaten işler yavaş yavaş kuşeye dönüyor ve bu 
yüzden kurutmalı makine yatırımları yapılıyor.

Dumat Ofset Genel Müdürü Cumhur Duru: 

Ankara’daki küçülmenin nedeni 
İstanbul’a ağırlık verilmesi
“Ankara’ya iş potansiyeli sağlayan büyük kuruluşların genel merkezlerini İstanbul’a taşıması  
Ankara’da sektörel bir daralmaya yol açtı”
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Bir sorunumuz da kalifiye eleman sorunu. 
Yetenekli eleman yetiştirilmiyor artık. Baskı 
ustası, matbaa ustası, mücellit ve çırak sorunumuz 
var. Bünyemizde çok nadir yetişiyor. Bu eğitimle 
de ilgili. Eğitim 8 yıla çıktıktan sonra 17-18 
yaşında çocuklar liseyi bitiriyor. O yaştan sonra 
çırak olmuyor. 13-14 yaşında yetiştirmek üzere 
çırak gelmiyor. Sanayi Odası’nda da dile getirdik. 
Bu sadece bizim sorunumuz da değil. Ara eleman 
sorunu tüm sanayinin sorunu. Bununla ilgili 
görüşmeler yaptık. Bazı çalışmalar var ama yavaş 
ilerliyor. Lise denginde meslek okulları talep 
ettik. Bu liselerde matbaacı, marangoz, tornacı, 
elektronikçi vs. ara eleman ihtiyacına yönelik 
eğitim verilsin istedik. 

Bir dönem çok dergi basardınız. O alanda 
durum nasıl?

Geçmişte aylık olarak bastığımız 70-80 dergi 
vardı. Şu anda toplasan 3-5 tane kaldı. Dergiler 
reklam geliriyle ayakta duruyorlar. Reklam 
alamayınca dergilerin gelirleri de olmuyor. Para 
kazanan dergiler devlet kurumlarından, devlet 
bankalarından, holdinglerden reklam alıyordu. 
Şimdi onlar da bu masraflarını kıstılar. Devletin 
politikasında da ekonomik tedbirlere gidiliyor. 
İlk kısılacak yer de reklam ve kırtasiye giderleri 
oluyor. Reklam ve kırtasiye gideri kısılınca mat-
baalar bu durumdan muzdarip oluyor. Kamudaki 
dergilerin tirajları da çok düştü. Dergi tirajları 
artık 1000-2000 civarında. 

Matbaada kaç kişi istihdam ediliyor?

Bünyemizde 46 kişi var ve hepsi de kadrolu 
elemanlarımız. Biz kurumsal çalışmaya gayret 
ediyoruz. Personelimize aldığı maaştan sigorta 
yatırıyoruz. Sosyal haklarını veriyoruz. E-fatura 
düzenine geçtik. Bizim maliye ile hiçbir 
sorunumuz yok ama para da kazanamıyoruz. 

Rakip firmalar, merdiven altındaki firmalar eski 
koşullarda çalıştığı için giderleri az. Kayıt dışı 
eleman çalıştırıp, kayıt dışı iş alıyorlar. Bizde 
böyle şeyler olmadığı için giderlerimiz yüksek. 
Bugüne kadar karşılayabildik ama bundan sonra 
bizim gibi çalışan firmalar ne kadar ayakta 
kalabilir ne kadar bu işi göğüsler bilemiyoruz. 

Makine parkınızda neler var?

Makine parkımıza ufak işleri yapabilmek için 
2010 model 4+lak 50x70 ebadında bir Roland 500 
ilave ettik. Devreye gireli 8-10 ay oldu. Güzel bir 
makine. 

Heidelberg’ten dijital baskı makinesi de almıştık 
ama klik paramız yüksek. Böyle olunca rekabet 
edemiyoruz. 100 bin Euro’nun üzerinde yatırım 
yaptık fakat neredeyse atıl durumda. Bir de malı 
Türk Lirası üzerinden satıyoruz klik parasını 
dolar bazında ödüyoruz. Kur farkı da oluyor. 
Dijitalin cazip tarafı kalmadı. Dijital çok iyi bir 
şey ama matbaa içinde dijital olmuyor. O ayrı bir 
hizmet. 

Büyük ebat makine olarak da 70x100 6+lak 
Roland 700, 5+lak Roland 700 , 4 Renk Roland 
700 ve 2 Renk 70x100 Roland baskı makineleri-
miz var. 

Makinelerin kullanımında yoğunluk nasıl? 
Hangi makineler daha yoğun? 

Geçen aya kadar makinelerimizden 3’ü genellikle 
vardiyalı çalışıyordu. Gündüz beş makine gece 
3 makine çalışıyorduk. Bu ay bayram, tatil ve 
döviz etkisiyle işler azaldı. Tek makine vardiyalı 
çalışıyor. Gündüz 3 veya 4 makine çalışıyoruz. 
İşlerimizde çok sıkıntı olmadı. Ama bir aydır  
rölantide gidiyoruz. Personele izin kullandırıyo-
ruz. 10 kişi şu an izinde. 
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2018 nasıl bir yıl sizin için? 

Bizde genel olarak bir sıkıntı yok. Hala işimiz 
var. Ama yarın ne olur onu bilemiyoruz. Çünkü 
gece yatıyoruz sabaha bir bakıyorsun dolar bir 
lira artmış. Önümüzü göremiyoruz. Bu durum 
standarda oturursa, döviz dalgalanması durursa 
biz de normal işimize devam edeceğiz. 

Geçen yılki ilk 6 ay ile bu yılki ilk 6 ayı 
karşılaştırınca durum nasıl?

Tonaj olarak % 15 civarında düştük ama fiyat 
olarak aynı durumda ya da biraz üstündeyiz. 
Piyasa düştü. Sadece bizim işlerimiz önemli 
değil. Oturmuş bir firmayız; kendi yerimizdeyiz, 
makine borcumuz yok. Düşündüğümüz tek 
şey vergi ile personel giderlerimiz. İşlerimizi 
döndürüyoruz ama bizim iyi olmamız bir anlam 
taşımıyor; sektörün de, insanların da iyi olması 
gerekiyor. Sektörümüzde çok sıkıntılı arkadaşla-
rımız olduğunu biliyoruz. Onların da ekonomik 
bir sıkıntıya düştüklerinde ilk yapacaklar şey 
fiyatları geri çekmek. Bu da kârlılığımızı etkiliyor. 
Piyasanın dengesi bozuluyor. Şu anda emin olun 
17 liraya aldığım en kaliteli boya 30 lira. Öte 
yandan bizim baskı fiyatlarımızda artış olmadı. 
İşin durumuna göre maliyet çıkarıyoruz. 

Büyük ebatta 4 Renk, 5 Renk, 6 Renk 
makineleriniz var. Hangi makine daha 
yoğun çalışıyor? Ek üniteleri çok kullanıyor 
musunuz?

Rekabet arttıkça tasarım yapan arkadaşlar da ön 
plana çıkmak için ağır tasarımlar yapıyorlar. Bu 
tasarımlar için 5-6-7 Renkli makineler avantajlı 
oluyor. Bizde dispersyon lak da var, o da etkili 
oluyor. Kaynak kitaplar çok revaçta; özellikle, 
yabancı dil yardımcı kitapları. Yayıncılara dönük 
faaliyetlerimiz var. Bazı özel okulların kitapla-
rını basıyoruz. Bastığımız ürünlerin % 80’inin 
kâğıdını kendimiz alıyoruz.

Pazarlama faaliyetiniz var mı? 

Pazarlama faaliyetimiz yok. Oturmuş müşte-
rilerimiz var onlara çalışıyoruz. Aklımızın bir 
köşesinde o tür bir şey var ama bu işin pazarla-
ması da biraz riskli oluyor. Müşterinin ayağına 
gidince iş değişiyor. İş değişince vadeli çalışma 

başlıyor. O da ister istemez riskli oluyor. Geçen 
sene bu şekilde bir para kaybımız oldu. Sonra 
sisteme çeki düzen verdik. Herkese iş yapmamaya 
başladık. Ankara’da büyük bir market zincirine 
iş yapıyorduk orada fazla para kaybettik. Şimdi 
biraz daha ayağımızı sağlam basmaya dikkat 
ediyoruz.

Önünüzü nasıl görüyorsunuz? Dumat 
Ofset’in bundan sonraki süreci nasıl geçecek? 

Bundan sonraki sürecimiz stabil geçer. Yeni 
bir makine yatırımı düşünmüyoruz. Elimizdeki 
işlerle ve hali hazırdaki personelimizle çalışmayı 
düşünüyoruz. Çünkü bizim sektörümüzün önü 
kapalı. Dijitale geçişten sonra eğer ambalaj sektö-
rüne çalışmıyorsanız büyük makineler, büyük ya-
tırımlar döviz yüksekliğinden dolayı çok güçleşti. 
Sıfır makineler çok pahalı. 10 trilyon bir matbaa 
makinesi. Bu yatırımı yapabilecek bir matbaa 
Ankara’da ne gördüm ne de duydum. Eskiden 
döviz düşüktü bir şekilde alınıyordu. Bu saatten 
sonra zor. Fazla makine de girdi zamanında. 
Bunlar tek tek dökülecek. Dökülürken hepimize 
zarar verecek ama dökülmesi lazım. Hakikaten 
çok eski makineler var. Geçen bir yayıncı işinde 
(5 tane çok renkli makinem var) adamın biri 25 
yaşındaki eski model makinesiyle bizim işimizi 
elimizden aldı. Müşteri fiyata bakıyor. Müşterinin 
sadece fiyata bakmaması lazım. İşin kalitesine, 
makine parkının özelliklerine de bakması lazım. 
25 yaşındaki bir makinenin o işleri yayın dönemi-
ne kadar çıkarması mümkün değil. Bir taraftan 
da iyi ki almamışız o işleri diyoruz. En az 200-250 
bin lira kur farkı yiyecektik. 

Ankara piyasasının böyle bir handikapı 
var ve kur nedeniyle bu handikap arttı. 
İnsanların hayatları iyice zorlaşacak mı?

Çok zorlaşacak. MEB ihalesini alan matbaacı 
arkadaşlarımızın işi çok zor. Eğer elinde kağıdı 
yoksa ki yoktur. Rakamlar çok yüksek, kağıtçıdan 
aldıkça ödeyecekler. Şimdi kur farkı da geldi. 
Eğer devlet kur farkını vermezse bu firmalar çok 
zor duruma düşerler, batabilirler. O yüzden zor 
bir dönemeç. 
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LÜTFEN ZİYARET EDİNİZ
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• Metal Ambalaj Kaplama Sistemleri • Metal Ambalaj Mürekkepleri

• Güvenlik Mürekkepleri • Flekso ve Rotogravür Mürekkepleri • Pigment 

• Gazete ve Dergi Mürekkepleri • Serigrafi Mürekkepleri • Laminasyon Tutkalları 

• Sheet-Fed Ofset Mürekkepleri • Masterbatch • Inkjet (Dijital Mürekkepler) 
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Matset A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü, altı ayı 
aşkın bir süredir Matbaacılar Sitesi’nin yanında, 
Mat-Sit binasındaki 1500 metre kare kapalı alana 
sahip kendi yerinde 12 kişilik kadrosuyla hizmet 
veriyor. Sorularımızı Bölge Satış Müdürü Murat 
Keskinkılıç yanıtladı.

“Altı ay önce Matbaacılar Sitesi’ndeki trafikten ve 
yoğunluktan kurtulmak için Mat-Sit binasındaki 
kendi mülkümüze taşındık. Faaliyet alanımız 
matbaa malzemeleri ve makine. İşimizin %  40’ı 
artık dijital makineler. Sektör dijitale gidiyor. Biz 
burada da farklılaştık ve yayıncılara yöneldik, 
görüştüğümüz firmalar var. Yeni analog ve 

Matset Ankara Bölge Satış Müdürü  
Murat Keskinkılıç; 

“Tirajlar düşüyor, 
dijital daha ekonomik 
çözüm oluyor” 

dijital distribütörlükler aldık. Dijitale ve ambalaj 
sektörüne yöneleceğiz. Ayrıca HP’nin Scitex geniş 
format baskı sistemlerinin distribütörlüğünü 
aldık. Biraz makineye kayacağız. Sarf malze-
melerinde 45-50 yıldır devam eden varlığımızı 
sürdüreceğiz. Ama daha kaliteli markalarla, 
ağır metalden yoksun mürekkepler, kimyasalsız 
kalıplar ve reçineli kağıtlar gibi ürünlerle devam 
edeceğiz. Bu kağıtlar baskı kalitesini çok yüksel-
tiyor. Bu kağıtlar dijital makineleri desteklemek 
için üretilmişti ama maliyetleri düştüğünden ofset 
baskıda da kullanılabiliyor, 90 – 450 g arasında 
temin edilebiliyor. Artık hep ucuz beklentisinden 
uzaklaşmamız, toplum olarak kaliteyi ve 
dürüstlüğü öne çıkarmamız gerekiyor. Kalitesiz 
ve ucuz olanın işimize maliyeti her zaman daha 
yüksek oluyor. Ucuz diye aldığımız mürekkepler 
zehirli kostikler ve ağır metaller barındırıyor; 
sağlığımıza zarar veriyor.

Satışını yaptığınız markalarda Ankara’da 
daha çok tercih edilenler nelerdir?

Malzemede çok geniş bir yelpazemiz yok; kendi 
markamız olan Alfa kalıplarını, Agfa kalıplarını 
ve Mylan kalıplarını getiriyoruz. Maalesef müş-
terinin isteğine göre Çin’den de kalıp getiriyoruz. 
Çorlu Serbest Bölge’deki fabrikamızda kendi Alfa 
filmlerimizi üretiyoruz. Toyo mürekkeplerini 
satıyoruz.

Film kullanımı nasıl gidiyor?

Her yıl %  20 azalıyor. Filmin sonu geldi. Artık 
filmi lak filmi olarak alıyorlar ya da tekrarı olan 
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özel işler için, cam deseni için kullanılıyor. Yeni 
film makineleri de üretilmiyor. Dünyada filmi 
iki firma, Agfa ve Fujifilm üretiyor. Biz Agfa’dan 
temin ediyoruz.

HP Scitex distribütörlüğü ile birlikte, 
Ankara’da reklam sektöründe hedefiniz ne 
olacak?

HP Indigo ile hedefimiz reklam sektörü değildi. 
Artık sektörler birbirine girdi, reklam ve matbaa, 
kopyalama merkezi bir arada hizmet veren 
firmalar var. Geniş format dijital ile Ankara’da 
ve Anadolu’da iyi iş yapacağımıza inanıyorum. 
Reklam Patlayan bir sektör. Artık toplum olarak 
görselin en büyüğünü istiyoruz. Gün geçmiyor ki 
ülkemizde bir seçim olmasın. Reklam ambalaj ile 
beraber Türkiye’de yükselen bir sektör.

HP Indigo’da ikinci el piyasası ne durumda?

HP Indigo’da ikinci el piyasası oluşmaya başladı. 
Piyasaya 50 x 70 HP Indigo 10000 makineler 
girdiği için küçük makineler el değiştirmeye 
başladı. Biz o makinelere de servis veriyoruz. 
Adana, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa gibi illerde 
HP Indigo’lar çalışıyor. Ankara’da yayın sektörü 
önde olduğu için HP’nin T serisi dijital web baskı 
makineleri konusunda da devam eden görüşme-
lerimiz var. Bu yayın dönemi sonunda, yayıncılar 
sık değişiklikler nedeniyle yüksek tirajlı baskılar 
yapmak istemiyorlar. İnternetten satış nedeniyle 
stok tutmadan dijital baskının avantajlarından 
yararlanmak istiyorlar. Bunun için en uygun 
çözüm HP’nin T serisi. Yeni temsilciliğimiz 
Edale’nin toplayıcı, dilimleyici, baskı kontrol 
sistemlerini de biz tedarik edeceğiz.

Küçük işletmeler için yatırım maliyetleri 
yüksek geliyor ama şirket evlilikleri 
yoluyla çok daha verimli ve kârlı işletmeler 
kurulabilir, siz ne düşünüyorsunuz?

Matbaaacılıkta babadan kalan firmalar belli 
bir yere kadar getiriliyor ve orada bekleniyor. 
Ortaklıktan çekiniliyor. Birkaç yerden duyduğum 
kadarıyla; birkaç firmanın girişimiyle ciddi bir 
dijital baskı merkezi kurulabilir. Reprodüksiyon 
firmalarında da şirket birleşmeleriyle dijital 
yatırımı yönünde eğilimler var. 

Ankara’da kurulan 50 x 70 makine şu anda 
kendini amorti etmiş sayılır. Yatırım işini bir 
proje olarak ele almamız ve nasıl katma değerli 
işler yapabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. 
Herkes kendini korumaya alıyor ve dış etkenler-
den korunmaya çalışıyor. Bu şirketler bir şekilde 
zamanla yok oluyorlar. Akıllı yatırım her zaman 
doğru yatırımdır. Bu sene yeni bir şey beklemi-
yoruz. Önümüzdeki Mart ayında ne olacağı belli 
olacak. 

Yayın sektöründe de tirajlar düşüyor, dijital daha 
ekonomik çözüm oluyor. Müşterilerimize tirajlar 
düştükçe malzeme tüketimlerinin artacağını 
söyledim. Siparişleri de bu doğrultuda verdim. 
Dediğim gibi oldu. Geçen yıl 100 bin kalıp alan 
firma, bu yılın ilk ayında 30 bin kalıp aldı. Çünkü 
2000 – 3000 adet baskılar yapıyor, ‘kalıp yetişti-
remiyorum’ diyor. Çünkü daha önce bir defada 
bastığı işi artık küçük adetlere bölerek basıyor ve 
kalıp tüketimi artıyor. Bu yüzden dijital düşük 
tiraj için ekonomik bir çözüm.

Şu anda yayın sektörü 24 saat çalışıyor ve biz de 
talep olduğunda hem malzemede hem teknik 
serviste 7/24 hizmet verebiliyoruz.

Hedeflerinizle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Yıl sonuna kadar dört fuar var; iki ambalaj ve iki 
dijital fuarı var. İstanbul Ambalaj fuarına katı-
lacağız; diğerleri henüz belli değil. Hedeflerimiz 
dijital ağırlıklı olacak, mevcut ve yeni distribütör-
lüklerimizin ürünlerini tanıtacağız. 

Yeni yatırımcılar da piyasaya giriyorlar. Arap 
sermayesinin Türkiye’de matbaa açacağı konu-
şuluyor. Kuveytli bir firma Ankara’da ciddi bir 
altyapı ile dijital matbaa kurmak istiyor. 
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Kros Matbaa Malzemeleri Kodak CtP 
satışlarıyla ivmeyi yükseltti
Dereli Graphic Bölge Bayii, Başak Matbaacılık ve BRC Matbaacılık firmalarına  
Kodak Trendsetter 800Q (W Speed) CtP sistemleri satışı gerçekleştirdi.

Dünya’da 21.000, Türkiye’de 280’den fazla kuruluş ile rakipsiz

Ofset ve
Ambalaj için
CtP Çözümleri

Kros Matbaa Malzemeleri Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. 
Şti. Dereli Graphic’in makine ve malzemeler 
başta olmak üzere ürün portföyünün Ankara 
Bölge Bayiliğini yürütüyor. Altı kişilik kadrosuyla 
400 metre kare merkez ve 400 metre kare depo 
olmak üzere 800 metre kare kapalı alanda hizmet 
veren firmanın ambalaj makineleri, kalıp ve sarf 
malzemelerinde Dereli Graphic ürünleri dışında 
bir portföyü de var. En son eklenen ürünler ise 
shrink ambalaj makineleri. 

Şirket merkezinde Genel Müdür Burhan Edemen 
sorularımızı yanıtladı.

Kros Matbaa Malzemeleri olarak ürün 
portföyünde bir değişiklik var mı?

Dereli Graphic’in Ankara Bölge Bayiliğini 
yürütüyoruz. Özellikle Kodak CtP sistemlerinde 
iyi bir durumdayız. Başak Matbaacılık ve BRC 

Matbaacılık firmalarına 2018 yılında Kodak 
Trendsetter 800Q, saatte 67 kalıp pozlayan (W 
Speed) CtP sistemleri verdik. 

“Shrink makineleri satışına 
başladık”
Yurt dışından Kros olarak selofan getiriyoruz. 
Kodak developer satıyoruz, A’dan Z’ye matbaa 
malzemeleri satışları yapıyoruz. Blanket (Day 
ve Sava) satışlarımız devam ediyor. Teknova’nın 
Fogra sertifikalı solvent ve alkolü, Matkim 
speragumu, Sontara yıkama bezleri (Baldwin) 
gibi ürünleri de müşterilerin tercihlerine göre 
satıyoruz. Flint Group klişeleri, 3M ve Tesa klişe 
montaj bantları, Henkel tutkalları da tedarik 
ettiğimiz ürünler arasında.

Dereli Graphic’in Epple (Almanya) mürekkep-



lerini, Kodak kalıplarını satmaya devam ediyoruz. Ambalaja 
yönelik shrink makineleri satışına başladık. Biri Koza Yayın 
Dağıtım’a tam otomatik olmak üzere özel sektöre iki shrink 
makinesi verdik. İki üç makine resmi kurumlara verdik. 
Dereli Graphic’in Techkon densitometreleri de portföyümüz-
de yer alıyor.

Kodak’ın çevre dostu kalıplarına talep var mı?

Kamu kurumları dışında yok gibi. Çünkü normal kalıplardan 
daha pahalı. Fiyatlar ilerde düşerse ya da çevre konusunda, 
zararlı atıklar konusunda daha çok yaptırım uygulanırsa talep 
olacaktır.

“Ankara dışı satışlarımız da fena değil”
Ankara’da hangi alanlar daha canlı? Yatırımlar, işler 
nerelerde yoğunlaşıyor?

Kamu kurumlarında baskı makineleri, CtP sistemleri, dijital 
baskı makineleri alımları devam ediyor. Ticari tarafta da 
küçülme görmüyorum. Özellikle kitap basan matbaaların 
web ofset yatırımları ve kısmen ikinci el tabaka ofset yatı-
rımları devam ediyor. Web ofsette kurutmalı yatırımları var. 
İkinci el ve sıfır makinaların Arasında büyük fiyat farkları da 
olduğundan Ankara pek sıfır makine seven bir şehir değil. 

Satış sonrası hizmet olarak neler yapıyorsunuz? Sorun 
bildirilen ürünlerde nasıl bir yol izliyorsunuz?

Kalıp vermişsek, hemen her tedarikçi gibi densitometre 
ile makineye göre ölçümler yapılır, teknik ekibimiz bizden 
mi, başka bir faktörden mi kaynaklandığını tespit edebilir. 
Gerekirse CtP cihazında lazer ayarlamaları yapılır. Bu 
konuda Dereli Graphic’ten teknik destek alıyoruz.

Ankara dışında sorumlu 
olduğunuz bölgede durum 
nasıl?

Ankara dışında da fena değiliz. 
Eski müşterilerimizi ziyaret 
ediyoruz. Tabii Türkiye’nin 
koşulları belli ve eski canlılık 
ve hareketlilik yok. Eskişehir, 
Samsun, Kayseri, Trabzon 
dahil sorumluluk bölgemizdeki 
illerde müşterilerimize malzeme 
vermeye devam ediyoruz. 
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Arkadaş Basım sert kapak cilt hattıyla 
baskı sonrasını güçlendirecek
Halen büyük ebat katalogları ciltleyebilecek otomatik bir hat için görüşmelerini sürdüren firma, önümüzdeki yıla 
kadar aradığı makineyi bulursa yeni binasını beklemeden matbaaya yakın bir mekana mücellithaneyi kuracak.

Fırat Ersoy (ayakta) ve 
babası Murat Ersoy.

Arkadaş Basım özellikle inşaat sektöründen 
gelen sert kapaklı katalog ve kamu kurumların-
dan gelen sert kapaklı albüm talebinin artması 
üzerine mevcut Zhengrun sert kapak taslama ve 
Aster iplik dikiş makinelerinin yanına otomatik 
bir sert kapak cilt hattı kurmak için görüşmelerini 
sürdürüyor. Kısa vadede makine yatırımları 
gerçekleşirse yeni hattın matbaa yakınlarında 
kiralanacak bir yere kurulması planlanıyor; eğer 
alım işi uzarsa yeni makineler mevcut arsaları 
üzerine inşa edecekleri kendi üretim tesislerine 
kurulacak. 

Arkadaş Basım’ın üçüncü nesil genç yöneticisi 
Fırat Ersoy, Matbaa Haber’in sorularını yanıtladı. 

“Fogra Sertifikamız geçerliliğini 
koruyor, baskı kalitemiz kusursuz 
şekilde sürüyor”

En son 2017 Mart ayında Odak iş birliği 
ile düzenlediğiniz renk yönetimi ve kalite 
güvence workshop’u vesilesiyle görüşmüştük. 
Bu on altı ayda Arkadaş Basım’da neler 
değişti? 

Son görüşmemizden bu yana iş yoğunluğumuz 
özellikle sert kapak kataloglar ve albümler 
tarafında arttı. Ağırlıklı olarak inşaat şirket-
lerinden büyük ebat sert kapaklı kataloglar ve 
kamu kurumlarından sert kapaklı albüm talepleri 
geliyor. Geçen yıl almış olduğumuz Fogra 

sertifikası ile baskı kalitemizi resmileştirmiştik. 
Bu yıl Fogra ara testimizi yaptık ve sonuçlar 
doğrultusunda Fogra sertifikamız geçerliliğini 
koruyor. Yani baskı kalitemizi kusursuz şekilde 
sürdürmeye devam ediyoruz. 

“Kısa dönem planımız sert 
kapak cilt hattı, uzun dönemde 
ise tüm birimlerimizin bir arada 
olacağı bir tesis kurmak”
Mevcut mücellithanemizde iplik dikiş 
makinemiz ve taslama makinemiz var ama sert 
kapaklı işlerin bir kısmı makineden çıkıyor, bir 
kısmı ise elde yapılıyor. Dolayısıyla sert kapak 
üretimini otomatik hale getirmek ve baskı 
sonrasında da tıpkı baskı sürecimizdeki kaliteyi 
sürdürmek adına sert kapak yatırımı yapmayı 
planlıyoruz. 

Balkan Ciltevi’nin piyasadan çekilmesinin 
ardından baskı sonrasında bir boşluk oluştu. 
2019’daki ilk planımız mücellithaneye yatırım 
yapmak. Alacağımız makine harman çekecek, 
iplik dikiş yapacak, yan kağıdını yapıştıracak, 
üstünü alacak, şerazesini, kurdelasını yapıştı-
racak, sert kapağını taktıktan sonra muhatını 
atacak, ondan sonra istediğimiz sayıda paket-
lenmiş olarak çıkaracak. Birçok ayarı online 
olarak yapılacak ve bizi baskı sonrasında iyi bir 
duruma getirecek. Azami üç kişiyle on kişinin 
yaptığı işi yapacak. Bu sayede hem zamanı 
daha etkili bir biçimde kullanacağız hem de 
müşterilerimize fiyatlandırma konusunda da 
yardımcı olabileceğiz. 

Uzun vadede ise öncelikli planımız tüm 
birimlerimizin bir arada olacağı bir matbaa 
yerleşkesi kurmak. Bu amacımız doğrultusunda 
Anteks Sanayi Sitesi’nde arsa yatırımı yaptık 
ancak planladığımız kapsamlı tesisi kurmak 
3-4 sene sürecek. Kısa vadede ise mevcut 
yerimize yakın bir yerde bir işyeri kiralayarak 
baskı sonrası üretimine başlayabiliriz. Halen 
otomatik bir sert kapak cilt hattı için görüşme-
lerimiz sürüyor. 

Bu durum birçok matbaa için geçerli, sert 
kapak talebi artıyor ve matbaalarda baskı 
sonrası baskıya göre yavaş kalıyor, siz 
kalite yanında bu yavaşlama sorununu da 
aşmak istiyorsunuz... 
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Besleme Ekipmanları

Koli Bantlama Makinesi

Terazili Otomatik 
Paketleme Makinesi

Tünelsiz Strafor  
EPS Paketleme Makinesi

Yandan Beslemeli 
Otomatik Shrink Makinesi

Shrink Makinesi Tam Otomatik Shrink Makinesi

Tünelli Yarı Otomatik
L Kesim Shrink Makinesi

Sürekli Shrink Makinesi

 
 Paketleme ve Ambalajlama  
	 			Makineleri	ile	yanınızdayız
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“Zhengrun taslama makinesini 
aldıktan sonra sert kapak 
talepleri arttı”
Bundan dört sene önce Aras Grup’tan Zhengrun 
taslama makinesini makine parkımıza dahil 
ettik. Bu girişimimizden önce 24 saat vardiyaya 
döndüğümüz zaman iki günde baskısı biten 
işlerin sert kapak cilt işlerinin elle sıvama, üst 
alma aşamaları sebebiyle tamamlanması 7-10 iş 
gününü buluyordu. Sert kapak sıvama makinesini 
aldığımız günden bu yana sert kapak taleplerinin 
artmasıyla tam kapasite kullanıyoruz. Elle 
yapılana göre daha hassas sıvama yaptığı için 
ortaya çıkan sonuçlar çok kaliteli oluyor. 

Bu yatırımı yaptıktan sonra sert kapak işleri 
daha da artmaya başladı. Baskı ve baskı sonrası 
süreçlerde zaman alan süreçleri yeni yatırımlarla 
kısaltmayı amaçlıyoruz. Şu anda üretim sürecinde 
vakit kaybına sebep olan sert kapak cilt hattı 
(harman, iplik dikiş, üst alma vs.). Bunun önüne 
geçmek istiyoruz. Bize bir dergi işi geldiğinde 
basıp, ciltleyip altı saatte teslim ettiğimizi 
biliyorum. Ama sert kapakta, fantezi işlerde bu 
kadar hızlı olamıyoruz. Bu süreyi hızlandırmak 
ve baskı sürecindeki kalitemizi baskı sonrasında 
da sürdürmek adına sert kapak cilt hattı yatırımı 
yapmayı planlıyoruz.

“Sert kapak cilt hattını A3 
ebadında düşünüyoruz.”

Sert kapakta başka hangi işler geliyor? 
Örneğin gelen siparişlerde sert kapak 
kitaplar da var mı? 

Genelde katalog üzerine çalışıyoruz. Ofset 
makine parkımız 4 renk ve 5 + dispersiyon 
lak olduğu için tek renk kitap üretimine pek 
uygun değil. İnşaat sektöründen ağırlıklı olarak 
katalog geliyor. Farklı ürün sunma isteği ön 
planda olduğundan maliyetten çok kaliteye önem 
veriliyor ve beşinci renk, lak vb. unsurlar isteniyor. 
Bu kataloglar A4 ve A3 arasındaki çok büyük 
ebatlarda geliyor. Buna ek olarak resmi kurumla-

rın faaliyet raporları ve fotoğraf albümleri de sert 
kapak talebiyle geliyor.

Katalogların sayfa hacimleri nedir? 

İnşaat katalogları genellikle inşaat bitmeden 
önce hazırlandığı için fotoğraftan çok çizim 
oluyor, müşteriye sunulan bilgi sınırlı olduğundan 
kataloğun tamamı 100 sayfanın altında oluyor. 
Ancak ebatların A3 boyutunda olması zaman 
zaman zorlanmamıza neden olabiliyor. Konu ile 
ilgili olarak Kolbus ile görüşüyoruz. Normal A4 
cilt makinesiyle kıyaslandığında A3 cilt makine 
fiyatının iki kat fazla olduğunu belirttiler.. 

Genelde ürettiğimiz ebatlar 30 x 30 cm’den 
başlayıp yukarıya doğru gittiğinden, bu ebatlar 
için uygun bir çözüm arıyoruz ve görüşmelerimiz 
sürüyor. 

Vardiya durumunuz nedir? Kadroda 
değişiklik var mı? 

Kadroda değişiklik yok. Ön büro, baskı öncesi 
ve mücellithane sabah 8.30 – 18.00 arasında 
çalışıyor; baskı bölümü 24 saat çalışıyor. 

Fogra sertifikası alan bazı matbaalar 
süreçleri aynı mantıkla kontrol etmeyi 
sürdürseler de sertifika yenilemeyebiliyorlar. 
Siz devam ettiriyorsunuz, bunun önemi 
nedir? 

Fogra bize kendimizi kontrol etme fırsatı 
veriyor. Müşteri bastığımız işle gelip, ‘Burası 
biraz sarıya kaçmış’ dediğinde, kağıdı, kalıbı, 
baskıyı standartlar dahilinde ölçerek, baskı Fogra 
standartları dahilinde, sizin orijinaliniz bu sonucu 
veriyor” diyebiliyoruz. Baskıda sorun olduğunda 
müdahale edebiliyor ve makinemize tekrar 
kalibrasyon yapabiliyoruz. Çünkü bizim için 
ortaya çıkardığımız her üründe öncelik müşteri 
memnuniyeti ve sürdürülebilir yüksek kalite. 

Katalog ve dergi dışındaki işlerin iş 
hacminizdeki payı nedir? 

Üretimimizin % 70’i katalog ve dergiden oluşu-
yor, % 30’u parça iş ama onun içinde sürekli form 
da var. Bizimle 30 yıldır çalışan ve mali evrakları 
bittiğinde başka hiçbir matbaaya sormadan bizi 
arayan birçok müşterimiz var. Bu haftalık veya 
on günlük bir periyod gerektiren kataloğun 
aksine günlük koşuşturma gerektiren bir iş ve bizi 
devamlı zinde tutuyor. 

Fırat Ersoy; 
“Üretimimizin  

% 70’i katalog ve 
dergiden oluşuyor, 

% 30’u parça iş 
ama onun içinde 

sürekli form da 
var”
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Miki Matbaası’nın yapı taşlarını Barış Yazgan 
şöyle aktarıyor. 

“Babam 60’lı yılların sonunda aldığı yaldız 
üniteli sıfır maşalı ile uzun yıllar çok iyi işler 
yaptı. O tarihte bu makineden Ankara’ya 
2 adet gelmişti. Biri bize, biri de Karadayı 
Matbaası’na. Daha sonra alınan tek renkli 
pompalı ofset makine için ağabeyimin çok ısrar 
ettiğini hatırlıyorum. Babam bir türlü ofsete 
yanaşmıyordu. 41x57 pompalımız Almanya’dan 
geldi. Dönüm noktalarımızdan bir diğeri 
Almanya’dan bir matbaayı tümüyle satın 
almamızdır. O satın alma ile 64x90 çift renk 
ofset baskı makinesi, kırım, bıçak, kapak takma 
ve şase kalıp banyo makineleri matbaanın 
makine parkına eklendi.

“Makinelerimizi ve 
programlarımızı özenle seçtik”
Arada başka makineler de alındı ama 2005 
yılında Heidelberg SM52 (35x50) 2 renk maki-

Bir butik matbaa:  
Miki Matbaası
Abdülkadir Yazgan tarafından 1956 yılında kurulan Miki 
Matbaası 2000’li yıllara kadar Cebeci’de Cemal Gürsel 
Caddesi’nde faaliyetini sürdürdü, ardından İvedik 
Matbaacılar Sitesi’ndeki kendi yerine taşındı. Miki Matbaası 
bugün 400 m² alanda 14 kişi ile faaliyet gösteriyor. Firma 
80’li yılların başında devreye giren büyük oğul Savaş Yazgan 
ve 90’lı yılların başında devreye giren küçük oğul Barış 
Yazgan tarafından yönetiyor.

Abdülkadir Yazgan ise Miki matbaasını yeni kuşağa 
devretmiş olmanın rahatlığı içinde yarı zamanlı olarak 
çalışıyor.

Miki Matbaası’nın genç 
kuşak yöneticilerinden  

Barış Yazgan

nemizi ve 2008 yılında SM74 (50x74) 4 renkli 
makinemizi Heidelberg’ten sıfır aldık. 2011 
yılında ise kendi kalıplarımızı üretmek için CtP 
devreye girdi. 64x90 iki renkli makinemiz halen 
bünyemizde. Makinelerimizi ve programları-
mızı hep özenle seçtik. Makinemizde Access 
Control Systemi var. Renk Yönetimi ile baskı 
standardımızı optimize ediyor ve bu standardı 
koruyoruz. Fogra sertifikamız yok ama almış 
gibi tüm prosedürü uygulayarak çalışıyoruz. İyi 
malzeme kullanıyor ve niş işler yapıyoruz. Butik 
bir matbaayız. Kataloğ kitap ağırlıklı çalışıyo-
ruz. Malzeme olarak hangi markaları kulla-
nacağımız bellidir. Makinelerimiz Heidelberg 
olduğu için çoğu malzemeyi Heidelberg’ten 
alıyoruz. Kalıpta Fuji ile çalışıyoruz. Her 
şeyimizi sabitledik. Bu şekilde sorunsuz bir 
şekilde ilerliyoruz.”

Barış Yazgan kağıtta standardı tutturamadık-
larından şikayetçi. Kağıtla ilgili yaşadıkları 
sorunları söyle örnekliyor. “Bazen müşteri yurt 
dışından gelen bir kağıt örneğini getirip, bu 
kağıttan istiyoruz diyebiliyor. Oysa biz doğru 
dürüst birinci hamur kağıt bile bulamıyoruz. 
Renk yönetimi yapıyoruz ama kağıdı ölçtü-
ğümüzde, ölçüm değerleri delta 3’ün altında 
olması gerekirken Delta 4-5’ler çıkıyor.”

2 adet de yaldız üniteli maşalının da bulunduğu 
Miki matbaası katalog, kitap, broşür baskıların-
da oldukça iyi işler çıkartmış. Genelde organi-
zasyon firmalarına, ticari şirketlere ve ajanslara 
çalışan matbaanın müşterileri her yerde olduğu 
gibi aceleci; sabah verdiği işi akşam istiyor. 
Barış Yazgan bununla nasıl baş edebildiklerini 
şöyle açıklıyor.
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ÇIĞIR AÇAN IŞILTI. 
Tek geçişte 6 renkli karışık 
metalik baskı yapabilme 
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xerografik baskı makinesiyle 
tanışın: Xerox® Iridesse™ 
Production Press. Işıltılı 
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renklendirmeler, Ultra HD 
çözünürlük ve güçlü son işlem 
seçenekleri ile dikkat çekiyor. 
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fırsatlar yakalamanız için 
tasarlandı. İçinizdeki ışıltıyı 
ortaya çıkarın.
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“Makinelerimiz hızlı, işten işe çok hızlı 
geçebiliyoruz. CtP’nin bünyemizde olması 
bir avantaj. Dışarıya iş olarak yalnızca 64x90 
makinenin kalıplarını veriyoruz. Cildi ve sert 
kapağı kendimiz yapıyoruz. Cilt makinelerimiz 
olmasa da ortalama tirajlar 1000-2000 civa-
rında olduğu için zorlanmıyoruz. Bastığımız 
işlerde tirajlarımız 50-100 ile 5000 arasında 
değişiyor” diyor.

Barış Yazgan “Dijital almayı  
bir ara düşündük, araştırdık ama 
bize 35x50 çift renk makinemizi 
4 renge çevirmek daha  
anlamlı geldi”  
Miki Matbaası dijitalle nasıl baş ediyor, soru-
muza Barış Yazgan şöyle cevap veriyor. “Baskı 
miktarları çok düştü buna karşılık iş kalemleri 
arttı. Dijital aslında ucuz gibi görünüyor ama 
hala pahalı. Kendi bünyemizde ofsetle basma-
mız daha avantajlı olabiliyor. Dijital almayı 
bir ara düşündük, araştırdık ama bize 35x50 
çift renk makinemizi 4 renge çevirmek daha 
anlamlı geldi.”  

Barış ve Savaş Yazgan kabuklarına sığamıyorlar 
ama önlerini de görememekten rahatsızlar. 
Hem kendi aralarında hem de yakın meslektaş-
ları ile nasıl bir yol izleyeceklerini konuşuyorlar. 
Herkesin bir arayış içerisinde olduğunu belirten 
Barış Yazgan “Cirolar yükseliyor ama maliyet-
ler yükseldiği için yükseliyor, karlılık anlamın-
da değil. Baskı fiyatları herhalde 10 yıldır yeteri 
kadar artmadı. Piyasada komik rakamlara iş 
basanlar var. Şartlar yüzde 10 gerektirdiğinde 
biz yüzde 5 fiyat artışı yapabildik” diyor.

Yazgan kardeşler promosyona veya ambalaja 
yönelmeyi düşünmüyorlar. Müşterilerinin özel 
talepleri olursa promosyon işine giriyorlar. 

Ambalaj için ise Ankara’nın uygun bir şehir 
olmadığı görüşündeler. “Ambalaj farklı bir iş. 
Ambalaja dönmek kolay değil. Yere ve büyük 
makineye ihtiyaç var” diyorlar.

“Grafikerlere matbaa  
eğitimi de verilmeli”
Genel olarak matbaaya işler hazır PDF dosyası 
olarak geliyor. Gelen dosyanın PDF kontrolü 
yapılıyor, RIP’ten geçiriliyor ve ön hazırlığı iyi 
olmayanlar geri yollanıyor. 

Matbaa dışındaki grafikerlerin tamamen 
ekrana yoğunlaştığını, baskının nasıl olacağı 
konusunda bilgileri olmadığını söyleyen Barış 
Yazgan “Tasarımcılar okulda matbaa üzerine 
eğitim almıyorlar. Birçoğu hangi matbaa ile ça-
lıştıklarını dahi bilmiyor, matbaaların yapabile-
cekleri ve yapamayacakları konusunda fikirleri 
yok. Oysa matbaa ile görüşmeleri işin nasıl bir 
sistemle üretileceğini bilmeleri lazım. Yeni 
mezun grafikerlerin bazılarının Pantone’den 
bile haberleri yok. Tek renk basılacak işi dört 
renk hazırlayabiliyorlar. İnternetten indirdikleri 
fotoğrafın süper basılmasını bekliyorlar veya 
kartvizit yazılarını kesime 1,5 mm yakınlıkta 
koyabiliyorlar. Biz gereken düzeltmeleri 
yapıyoruz. İnşallah herşey güzel olur da doğru 
şeyleri yapmaya devam ederiz” diyor. 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
İndirimli yıllık abonelik bedeli 200 TL, iki yıllık 375 TL. 

Tel: (312) 495 10 80



MİKİ MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
T. 0 (312) 395 21 28  | www.miki.com.tr

62 yıldır
gülümseten

baskı çözümleri
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İskitler-Altındağ semtinde Alibey İşhanı’nda 
kendi işyerlerinde matbaa, cilt tesisleri, ofis ve 
showroom’u olan Kalkan Matbaacılık, daha 
verimli çalışabileceği yeni bina ve makine yatırımı 
için ekonominin istikrar kazanmasını bekliyor.

Ankara’da ciltli kitap üretiminde söz sahibi olan 
matbaalardan Kalkan Matbaacılık’ta sorularımızı 
35 yıllık matbaanın kurucusu, 44 yıllık matbaacı-
lık deneyimi olan Erol Kalkan cevapladı. 

Özel sert kapak ciltli kitap üretimine 
yoğunlaşmıştınız; firmada yapı, kadro ve 
tesis olarak bir değişiklik var mı?

Kalkan’da herhangi bir değişiklik yok. Mevcut 
makinelerimizle sanatsal işler basıyoruz, 
ciltliyoruz ve belli kalitede ürünler ortaya 
çıkarıyoruz. Bu portföyde özel sektörde ve resmi 
dairelerde halihazırda müşterilerimiz var ve 
onlarla bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 
Düşündüğümüz yatırımları piyasanın dalgalı 
olması nedeniyle maalesef şimdilik erteliyoruz. 

Erol Kalkan; “Kalkan Matbaacılık yeni 
yatırımlar için ekonominin istikrar 
kazanmasını bekliyor”

Matbaacılık sektörü de dahil olmak üzere şu an 
pek çok sektörde yatırımların bekleme sürecinde 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Döviz istikrarlı olmadığından mı  
bu karara vardınız?

Makinelerimizi ve ham maddelerimizi dövizle 
veya dövize endeksli fiyatlandırılmış olarak temin 
edebiliyoruz. Bu durumda vermiş olduğumuz 
fiyatların geçerlilik süresi neredeyse günlük 
oluyor ve her zaman dövizdeki artıştan kaynak-
lanan fiyat farkını müşteriye yansıtamıyoruz. 
Dolayısıyla kazancımız da yatırım yapmaya yeterli 
gelmiyor. Mevcut durumu korumaya çalışmanın 
da bir yatırım olarak değerlendirilebileceğini dü-
şünüyorum. İlerleyen zamanlarda döviz kurunda 
da bir istikrar olmasıyla birlikte yatırımlarımızı 
gerçekleştirebiliriz. 

Kamudan tahsilatlar nasıl, aksama  
oluyor mu?

Kamu kurumlarında faturamızı kestikten sonra 
en geç on beş gün içinde tahsilat yapabiliyoruz. 
Herhangi bir sorun yok.  

Dışarıya cilt hizmeti devam ediyor mu?

Dışarıya cilt hizmeti vermeye devam ediyoruz. 
Ancak matbaacı kaliteyi fark edemiyor ve onun 
bedelini ödemek istemiyor. Ankara’da bir ikisi 
dışında iyi cilt hizmeti veren matbaa yok. Biz 
ciltten geldiğimiz için neyin ne olduğunu çok iyi 
biliyoruz ve müşterinin talebini anlayabiliyoruz. 
Her işimizi yüzümüzün akıyla bitirip teslim 
etmek için çalışıyoruz. Ankara’nın cilt işleri 
İstanbul’a kayıyor. İstanbul’da matbaalar kendi 
cilt atölyelerini kurmuşlar ve güzel işler yapıyor-
lar. Bu ekonomik şartlarda riske girmek istemi-
yoruz ancak ileride kendi tesisimizi yaparsak 
Ankara’da bu talebe cevap verebileceğimizi 
öngörüyorum. 
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Sert kapak ciltli eserler işinizin ne kadarını 
oluşturuyor?

İşlerimizin yüzde ellisi ciltli, diğer yarısı karton 
kapaklı; her gün buradan ortalama 10-15 kitap 
çıktığını söyleyebiliriz. Tirajlar düşük ve genel-
likle 1.000 – 3.000 arasında değişiklik gösteriyor. 
Yayıncılar kitaplarını olası bir değişiklik ya da 
düzenlemeden dolayı fazla bastırmak istemiyorlar 
ve depolama maliyetinden de kaçınıyorlar, 
kitapların ikinci ve üçüncü baskıları daha sonra 
geliyor. Tekrar basma maliyetine katlanmak 
riske katlanma maliyetinden daha düşük oluyor. 
Bu maliyetlerin yüksek olması dolayısıyla 
müşterilerimiz arasında ‘home offfice’ olarak bile 
çalışanlar var, merkezde kiralar yüksek olduğun-
dan kenar semtlerde depolar kiralıyorlar ve diğer 
işlerini bireysel olarak ofis olmaksızın yürütmeye 
çalışıyorlar.

Yeni bina projeniz ne durumda?

Mevcut bir arsamız var, üzerine tesisimizi 
kurmanın hesaplarını yapıyoruz ama ne zaman 
olur, bunu bilemiyorum. Ajanslar ve matbaacılara 
da hizmet verdiğimiz için mevcut yerimizden pek 
uzaklaşmak istemiyoruz ancak burada kalmak da 
ilerleyebilmemiz için doğru bir tercih değil. Zaten 
büyümenin getirdiği açılımla bir noktadan sonra 
bu yatırımları yapmaya mecbur kalıyorsunuz. 
Daha verimli daha hızlı ve daha kaliteli bir 
üretim için bizde bu yatırımı yapmak için hevesle 
bekliyoruz ve ilk fırsatta hedeflerimiz için büyük 
bir adım atacağız. 

Yaptığınız işte değişiklik düşünüyor 
musunuz?

Kalkan Matbaacılık olarak şu ana kadar çok 
idealist çalıştık ve her zaman sanatsal işler 
yapmak için büyük çabalar harcadık. “En iyi iş 
bildiğin iştir” dedik ve tecrübelerimizin üzerine 
deneyimlerimizi eklemeye devam ettik. Tesisimizi 
kurduğumuzda alanımızın genişlemesi ve müşteri 
portföyümüzün de değişmesiyle web ofsete de 
giriş yaparak yolumuza devam edeceğiz. Her 
zaman huzurun ve istikrarın peşinde olduk, 
hırslarımıza asla yenilmedik, hiçbir zaman sadece 
ticari düşünmedik. Allah’ın izniyle her zaman 
olduğu gibi yeni yatırımlar yapmaya ve basamak-
ları birer birer çıkmaya devam edeceğiz. 

Erol Kalkan, (Soldan sağa) 
Esra Kalkan ve Esma Kalkan  
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KraftTürk Yıl sonunda makine 
parkına yeni bir selofan 
makinesi daha ilave edecek
KraftTürk’ün Billhöfer marka 102x114 cm 
ebadındaki otomatik selofan makinesi dakikada 
60 metre hızında. Saatte 7500 tabaka selofan 
yapabilen makinede toz toplama ünitesi de var. 
Firma lak hizmetleri için SPS marka 70x100 ve 
50x70 ebadında serigrafi UV lak makinesi ile 
simli, bölgesel, kabartmalı ve kokulu lak yapıyor. 

KraftTürk 21 yıllık tecrübesi ile liftli boşaltmalı 
kapalı kasa kamyonlarla 7/24 hizmet veren bir 
işletme. Firma yıl sonuna kadar makine parkına 
sıfır bir selofan  makinesi daha ilave edecek.

KraftTürk’ün sahibi Erol Çimen’le mevcut 
durumu ve planlarını konuştuk.

KraftTürk’ün kuruluşu nasıl gerçekleşti, 
fikir nereden çıktı, nasıl gelişti?

21 yıldır basım sektörüne selofan ve lak 
hizmeti veriyorum. Bu yıl yeni bir yapılanma 
ile KraftTürk Ambalaj’ı kurarak hizmet 
yelpazemizi genişlettik. Selofan ve lak hizmetine 
devam ederken yeni bir kulvar da açtık.Beyaz ve 
esmer Kraft kağıttan baskılı  çanta da üretmeye 

Erol Çimen 21 yıllık tecrübesi ile yeni bir yapılanmada

KraftTürk Ambalaj, selofan, lak ve 
çanta üretiminde yüksek kapasite ile 
hizmet veriyor
Ankara’da uzun yıllardır otomatik makinelerle selofan ve lak hizmeti veren ve geçtiğimiz aylarda yeni bir 
yapılanma ve farklı bir firma kimliği ile yoluna devam eden Erol Çimen iki ayrı mekanda selofan, lak hizmeti 
verip, beyaz ve esmer kraft kağıttan altı renk baskılı çanta üretimi yapıyor. 

başladık.

KraftTürk ben Prizma’nın ortağı iken de 
vardı. Prizma’da bu yıl bir bölünme yaşadık. 
KraftTürk markamız vardı ama şirket olarak 
yoktu. KraftTürk Ambalaj’ı bu yıl kurduk. 
Selofan ve lak işine de devam ediyoruz. İkisi de 
KraftTürk Ambalaj adı altında yürüyor. 

Çanta üretme fikri 2 yıl önce bir ambalaj 
yatırımı yapma düşüncemizle ortaya çıktı. 
Genelde ambalaj yatırımları karton kutu üze-
rine. Sektörde boşluk olan alan ne olabilir diye 
düşünerek kraft çanta yatırımına da yöneldik.

Türkiye’de bu tür yatırımlar çok az. Geleceği 
olan, pazarı her zaman büyüyen bir sektör 
olarak gördük. İhracat da yapabileceğimiz bir 
sektör. Bu düşünceyle başladık. Yaklaşık bir yıl 
makineleri araştırdık. Sonunda doğru makinele-
ri bulduğumuza karar vererek yola koyulduk.

Selofan ve lak tarafında Ankara’da 
büyük bir kapasite var. Pazarı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Firmalar artıyor ama bu arada pazar da büyüdü. 
Özellikle yayın tarafında pazar çok büyük. Bir 

Erol Çimen; 
“KraftTürk 

Ambalaj’ı bu yıl 
kurduk. Selofan ve 
lak işine de devam 

ediyoruz.”
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de son birkaç yıldır devlet kitapları kuşeye geçti. 
Oradan da bir pazar oluştu. Yatırım var ama 
pazar da büyüyor. İnşallah herkesin işi, gücü 
olur. 

“Selofanda kapasitemiz  
günlük 100 bin, lakta ise 40 bin 
tabaka kadar”
Türkiye’de selofanda ilk otomasyona geçenler-
denim. Keza serigrafide de aynı şekilde. Siz çok 
iyi bilirsiniz. Türkiye’de kabartma, simli, kokulu 
lak çok fazla bilinmiyordu (İstanbul dahil). Ben 
bunları çok yaygınlaştırdım. İlk kataloğumu 
2005 yılında yaptığımda Türkiye genelinde sizin 
derginiz vasıtasıyla dağıtmıştık. O zaman çok 
olumlu tepkiler aldım. Türkiye genelinde lak 
bir İstanbul’da bir de Ankara’da vardı. Ama 
İstanbul’da kataloğu olan firma yoktu. O yüzden 
biz simli lak olsun, kabartma lak olsun, kokulu 
laklar olsun bunlarda artık uzmanlaştık. Nasıl 
yapılır, nasıl yapılması gerekir, bunları çok iyi 
biliyoruz. O yüzden biz işimizi iyi yapacağız. 
Müşterimize göstereceğiz. Takdir müşterinin. 
Selofanda ya da lakta olsun çabamızı gösteri-
yoruz. İşimizi iyi yapmaya çalışıyor ve işimizi 
seviyoruz. 

Selofanda Billhöffer marka makine aldık. 
Bildiğimiz bir makine. Bir makinemiz daha 
gelecek bu yıl sonunda. bir tane de SPS marka 
UV serigrafi makinemiz var, o da 70x100 
ebadında. Birde 50x70  serigrafi makinemiz var 
UV kurutmalı, kartvizit büyüklüğündeki işlere 
dahi baskı yapabiliyoruz. 

Zemin ve boşaltmalı işlerde 50x70 Heidelberg 
pompalı UV lak makinemiz var. İş teslimatı için 
nakliyeye önem verdik yeni liftli boşaltma kapalı 
kasa kamyonlarımızla taşıma yapıyoruz.

Lak tarafında yeni bir şeyler var mı? 

Lak tarafında çok yeni bir şey yok. Yapacağımızı 
yaptık. Serigrafide yapılabilecekler zaten simli 
lak, kokulu lak, gece parlayan lak gibi uygula-
malar.

Talep nasıl?

Simli lak, kabartma lak, bölgesel lakta talep var 
ama kokulu lak, gece parlayan lak gibi işler için 
onlar kadar talep yok (her işte kullanılamadığı 
için). Onların oranı % 3-5 diyebilirim. Kokulu 
lakı çok özel bir ürün olacak da ona uygulaya-
caksınız…

Her kokuyu bulmak mümkün mü? Sıkıntı 
var mı?

Eskiden kataloğumuzda da kullandığımız 
kokulu laklar moleküllü laklardı. Yurtdışından 
getiriyorduk, sonra ithalatçı firma getirmemeye 
başladı. Şimdi daha çok konsantre esans kulla-
nıyoruz. O da molekül koku gibi çok uzun süreli 
ve kalıcı olmuyor. Bir süre sonra yok oluyor. 
Baskın kokular daha uzun kalıyor ama mesela 
bir çikolata kokusu geçiyor ama Hindistan cevizi 
kokusu baskın, o daha uzun kalabiliyor. 

Selofanda ve lakta kapasite nedir?

Selofan ve lakta otomasyonlu makinelerimiz var. 
Selofanda kapasitemiz günlük 100 bin taba-
kaya yakındır. Lakta durum özel ama günlük 
üretebileceğimiz rakam 40 bin tabaka civarında. 
Yaz sezonu olması itibariyle işler biraz düşük 
ama bayramdan sonra sezon da açılıyor. Yayın 
da başladı. İnşallah biraz daha hareketlenecek. 

Konumlanmanız nasıl, iki yeriniz 
var, toplam kaç metrekare alan 
kullanıyorsunuz?

Evet, iki yer var. Toplam kapalı alanımız 1600 
metrekare. Çanta makineleri yeni binada. 
Selofan ve lak burada. 16 kişilik bir kadromuz 
var.

Çanta tarafında makine parkınızda  
neler var?

Şu anda kaliteli Japon malı çanta makinemizin 
yanı sıra 140 cm eninde 6 renk merkezi tambur 
flekso baskı makinemiz ve 150 cm ende 5 cm 
ene kadar 10 bıçaklı kağıt dilimleme yapabilen 
makinemiz var. Çanta makinemizle 18 cm 
enden 46 cm ene, 22 cm boydan 47 cm boya,  
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8 cm körükten 22 cm körüğe kadar çanta 
üretebiliyoruz. Makine seçimi anlamında doğru 
karar verdiğimizi düşünüyorum. Bu işi bizden 
önce yapanlar da öyle söylüyor.  

KraftTürk Avrasya Ambalaj 
fuarına katılıyor. Erol Çimen; 
“Fuardan beklentimiz yüksek”
Şu anda makinelerimizden memnunuz ama 
Ankara sektörel anlamda kör bir yer. Bu yıl 
Avrasya Ambalaj Fuarı’na katılacağız. Fuardan 
beklentilerimiz yüksek. Hedefimiz ihracat. 
İstanbul’da olsak belki iç piyasadan çok işimiz 
olur ama Ankara’dan da İstanbul’daki müşte-
rilerimize hizmet veriyoruz. Ancak hedefimiz 
ihracat. Bu işin ihracat potansiyeli var. Bizim 
makinemizin günlük üretim kapasitesi 100 
bin çanta. Hiç el değmeden otomasyon  çanta 
üretiyoruz. Böyle bir makinede de 3-5 bin çanta 
yerine daha tirajlı çanta üretimi yapmamız 
lazım. O yüzden hedefimiz ihracat.

Yoğun talepten dolayı bir yıldır 
kraft kağıtta sorun yaşıyoruz

Tedarik konusunda bir sorun var mı?

Tedarik konusunda zaman zaman sorunlar 
yaşıyoruz. Son döviz dalgalanmalarından önce 
de sorunlar vardı. Bir yıldır kâğıtta sorun 
yaşıyoruz. Bunun nedeni Dünya’da Kraft kâğıda 
bir dönüşün olması. Bu yüzden kraft kağıt 
değerlendi. Yoğun talepten dolayı bir sorun var. 

İşlerimiz daha çok 70 ile 100 gram kraft üzerine. 
Makinemiz 140 gram da yapabiliyor. 100 gram 
üstünü maliyet artışı nedeniyle çok fazla tercih 
etmiyoruz. Müşterimiz de tercih etmiyor zaten. 
Flekso’da 140 cm ene kadar bobin baskısı 
yapabiliyoruz.

Çanta üretiminde Ankara dışına ne 

kadar yayıldınız? 

Şu anda üretimimizin % 50’si Ankara dışına. 
İhracatımız da var ama henüz çok küçük çap-
lı. İhracatı büyütmek istiyoruz. Üretimimizin 
% 50’si ihracata dönük olsun istiyoruz. 

İhracatta hedef Avrupa, Arap ülkeleri ve 
Afrika ülkeleri daha çok. İhracat için şu an 
bir departmanımız yok ama kuracağız. Fuarla 
birlikte süreç başlayacak. 

“Hem içeride hem dışarıda 
çantanın pazarı giderek 
artıyor”

Önümüzdeki sürece nasıl bakıyorsunuz? 
İhracat da gündeminizde olduğuna 
göre bundan sonra işlerin gidişatı nasıl 
şekillenecek?

Çantanın pazarı gün geçtikçe artıyor. Hem iç 
piyasada hem de dış piyasada. O yüzden orada 
bir endişemiz yok. Ama hammadde tarafında 
sorun var. Kâğıttaki en büyük üreticiler 
Amerika’da. Amerika Türkiye’ye bir süre 
kapandı. Ne olacak bilmiyoruz. Kâğıtta zaten 
sorunlarımız vardı. Amerika’dan gelen kâğıda 
% 20 ek gümrük vergisi gelmiş. Çok ciddi bir 
sıkıntı. Bu ne kadar etkileyecek göreceğiz. 
Oradan çok fazla kâğıt geliyordu. Amerika’da 
çok büyük kâğıt fabrikaları var. Amerika 
kesilince diğer firmalar da bunu fırsat olarak 
görecek. 

Çantada günlük kapasiteniz 
100 bin dediniz. Ne kadarını 
doldurabiliyorsunuz?

Kapasiteyi dolduramıyoruz ama günlük 40-50 
bin çanta üretiyoruz. 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
İndirimli yıllık abonelik bedeli 200 TL, iki yıllık 375 TL. 

Tel: (312) 495 10 80
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Geniş makine parkı 

Firma, geçtiğimiz Kasım ayında Enes Cilt’e 
kurulan Zhengrun CM540A kapak taslama 
makinesini 1994 model bir Kolbus kapak 
taslama makinesiyle destekleyerek; sert 
kapak üretiminde kalitesini ve üretkenliğini 
arttırdı.Kahramanmaraş, Gaziantep gibi uzak 
illere de hizmet verebilen firma sert kapak 
üretimine yaptığı yatırımlarla iş teslim süresini 
hızlandırırken, kalitesini de arttırdı. 

Ailenin Karataş Basım ve Cilt Sanayii adıyla 

yumuşak kapak üretimi yapan bir kardeş 
firması da var. Karataş Basım’a da geçtiğimiz 
Kasım ayı sonunda bir Heidelberg Eurobind 
üst model ikinci el kapak takma makinesi 
kuruldu. İki firma, iş verenler dahil toplam 13 
kişilik kadrosuyla hizmet veriyor.

Enes Cilt’te iki adet yaldız baskı, tel dikiş, 
shrink, pres, Polar giyotin gibi makineler 
var. Karataş Basım Cilt Sanayii’nde ise 
Wohlenberg üç ağız bıçak, Aster iplik dikiş 
makineleri, Polar giyotin, shrink, Pony 5 ve 
Eurobind kapak takma makineleri bulunuyor.

Baskı sonrasında iki kardeş firma:  
Enes Cilt ile Karataş Basım ve Cilt Sanayii
Ankara’nın köklü baskı sonrası firmalarından Enes Cilt, sektördeki 46. yılını yaşıyor. 

Karataşçıoğlu ailesinin ikinci ve üçüncü kuşaklarını temsil eden baba – oğul Osman Karataşçıoğlu ve Semih 
Karataşçıoğlu tarafından yönetilen bu aile şirketi, 2000 yılına kadar İncesu semtinde hizmet vermiş,  
2000 yılında İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kendi yerine taşınmıştı.
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“İki üç yıl öncenin fiyatları ile iş yapıyor, 
tahsilat yapamıyoruz. Yaşadığımız 
sorunların çözümünde oda ve 
dernekler daha etkin olmalılar”
Osman Karataşçıoğlu, başlıca sorunları arasında özel-
likle eleman sıkıntısını, tahsilat zorluklarını, malzeme 
fiyatlarındaki artışı ve düşük fiyatları sayıyor. Döviz 
kurlarındaki hareketlilikten dolayı malzeme fiyatlarına 
gelen zamların çalışmayı zorlaştırdığını söyleyen 
Karataşçıoğlu, “Artık günü kurtarmaya çalışıyoruz. 
Şu anda ekonomik olarak çalışmasam çalıştığımdan 
daha rahat hareket ederim. Ama ne yapalım, yine de 
sabah işimiz var diyerek çıkıp geliyoruz. Bu herkes için 
böyle sadece bizim için değil. İki üç sene öncesinin 
fiyatlarıyla iş yapıyoruz” diyor ve ekliyor “O zaman 
paralarımızı alabiliyorduk. Ödemeler zamanında 
yapılıyordu. Şimdi inanır mısınız yılbaşında yaptığımız 
işin tahsilatını yapamadığımız yerler var.” Odaların ve 
derneklerin bu noktada etkin olmadığından şikâyetçi 
olan Karataşçıoğlu, odalardan ve derneklerden de bu 
noktada hiçbir fayda görmediklerini, seçim zamanı 
herkesin konuştuğunu ancak icraat yapmadıklarını 
belirtiyor. 

Geçtiğimiz yıl yaptıkları yatırımların ardından şu 
anda yeni bir yatırım düşünmediklerini dile getiren 
Karataşçıoğlu, “Şu anda yeni bir yatırıma gerek 
görmüyoruz. Makine parkımız ihtiyacımızı karşılıyor. 
Ancak bir yatırım ihtiyacımız olsa bile şu anda yapmayı 
doğru bulmuyoruz” diyor. 

Fiyat rekabetinde müşterinin fiyat kırmak için 
firmaların isimlerini kullandığını dile getiren 
Karataşçıoğlu, “Müşteri fiyat rekabetinin farkında. 
Fiyat kırmak için başka firmaların adını kullanarak 
onlara verilen fiyatın altında fiyat söyleyerek fiyat 
kırmaya çalışıyorlar” diyor. 
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Emek-İş Cilt ve Basımevi, 1973 yılında 
Kurtuluş’ta Mustafa Karakurşun tarafından 
kurulan bir işletme. Balkan Ciltevi’nde çalışan 
ve ustalarının izniyle Emek-İş’i kuran Mustafa 
Karakurşun vefat ettiği 2015 yılına kadar 
bilfiil işinin başındaydı. İkinci kuşak Osman 
Karakurşun, 1998 yılında üniversiteyi bitirdikten 
sonra babasıyla birlikte çalışmaya başladı ve ba-
basının vefatının ardından da firmayı tek başına 
yürütüyor. 1999 yılında Kurtuluş’ta bulunan 
yerlerinden İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ne 
taşınan Emek-İş Cilt ve Basımevi, şu anda 500 
metre karelik yerinde 9 çalışanıyla hizmet veriyor.

Emek-İş Cilt ve Basımevi’nin makine parkında, 
iplik dikiş makinesi, sert kapak yapma makinesi, 

Köklü bir butik ciltçi: 
Emek-İş Cilt ve 
Basımevi

klasör çakma makinesi ve butik bir ciltçide 
olması gereken bütün makineler bulunuyor. Çok 
büyüme heveslisi olmadığını belirten Osman 
Karakurşun, “Çok büyüdükçe hem sorun artıyor 
hem de personelle ilişki zorlaşıyor. Onları tat-
min etmek için piyasaya saldırmak gerekiyor, bu 
da fiyatı aşağıya çekiyor. O yüzden butik olarak 
kalmayı tercih ediyorum” diyor ve ekliyor, 
“Butik işler yapıyoruz. Klasör ve kutu işlerimiz 
var. Ayrıca matbaaların kendi cilt hatlarında 
yapamadıkları ya da süre bakımından yapmak 
istemediği bazı işlerimiz oluyor. Aslında bizim 
yaptığımız iş, bir tür makyaj.”

Köklü bir firma olmanın ve babası Mustafa 
Karakurşun’un piyasadaki imajından faydalana-
rak iş bulma konusunda sıkıntı çekmediklerini 
ifade eden Osman Karakurşun, “Özellikle 
Matbaacılar Sitesi’nde olmanın avantajı oldu-
ğunu da düşünüyorum. Buradaki matbaacılar 
nakliyeyle uğramamak ve işlerinin göz önünde 
yapılması için bizi tercih edebiliyorlar” diyor. 

“İşçi bulamıyoruz”
Sektördeki en büyük sorunlardan birinin işçi 
bulamamak olduğuna değinen Karakurşun, 
“”Kalifiye olsun, olmasın işçi bulamıyoruz. 2017 
Mayıs ayında eleman için İş-Kur’a başvurdum. 2 
tane elaman geldi, gelenlerin de matbaa ve cilt-
çilik ile alakası yok, kaportacıydı. Herkese haber 
verdim, 3 eleman almıştım daha sonra ikisi 
ayrıldı” diyor ve ekliyor, “Ciltçilik ağır ve emek 
yoğun bir iş. Ancak severek yapılırsa bence 
matbaadan daha güzel bir alan. Matbaanın kötü 
bastığını çok kötü bastığını süsleyip satabiliriz 
ya da matbaanın çok güzel bastığını rezil 
edebiliriz. Bu ciltçinin yeteneğine bağlı.” 

“Müşteri seçerek çalışıyoruz”
Vadelerin artmasından da şikayetçi olan 
Karakurşun, “Tahsilat sıkıntımız çok fazla. 
Adeta kabus. Eskiden iki üç aylığı vade olarak 
kabul ederken şimdi iki üç aylık ödemeleri 
peşin olarak görüyoruz. Emek-İş olarak tek 
güzel tarafımız dar bir müşteri portföyüne 
sahip olmamız. Müşteri seçerek çalışıyoruz. Bu 
yüzden başımız fazla ağrımıyor. Sorun yaşadığı-



mız müşteriyi de eliyoruz” diyor. 

Promosyona dönük işlerin geçmişe göre azaldığı-
nı belirten Karakurşun, promosyondaki çeşidin 
çoğaldığını, pastanın daha fazla bölündüğünü ve 
bu pastadan pay kapmanın zorlaştığını söylüyor. 
Karakurşun, üretimi hızlandıran makineler alma-
larına rağmen işlerin azaldığını dile getiriyor. 

“Müşteriden iş kapabilmek için 
fiyatı sürekli aşağı çekiyoruz”
Piyasadaki fiyatlandırmadan da rahatsız olduğu-
nu söyleyen Karakurşun, “Biz sektör olarak nihai 
tüketiciye çalışıyoruz. Ama nihai tüketicinin 
parasını cebinde bırakıyoruz. Müşteriden iş 

kapabilmek için fiyatı sürekli aşağıya çeki-
yoruz. Müşteri de bunun farkında. Piyasayı 
aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor, fiyat 
kırdırıyor. Ortak bir fiyat aralığı, konsensüs 
olsa herkes mutlu olacak ve rahat para 
kazanacak” diyor.

“Yatırım yapmak için 
çocuklarımın kararını 
bekliyorum”
Yatırım yapmak için çocukları Oğuz Mustafa 
ve Erman’ın firmada devam edip etmeme 
kararını beklediğini söyleyen Karakurşun 
“Şimdi benim oğullarım üniversiteyi bitirme 
aşamasındalar. Onlar yardım eder mi, devam 
eder miyiz? Bilmiyorum. Şu anda onların 
kararını bekliyorum. Gönlüm ister ki 1973’te 
kurulan firma hayatına devam etsin. Ben en 
azından ilk elli yılı için 2023’e kadar götüre-
ceğim. Ancak, gönül ister ki 100 yıllık köklü 
bir firma olsun. Ama bu piyasa şartlarında 
çok zor. Çocukların kararına göre ya yatırıma 
devam edeceğiz ya da butik olarak çalışmaya 
devam edeceğiz” diyor. 
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2005 yılından bu yana İvedik Organize Sanayi 
Bölgesi Matbaacılar Sitesi’nde bulunan Klasmat 
500 metrekarelik yerinde 8 kişiyle hizmet veriyor. 
İş yoğunluğuna göre vardiyalı çalışma sistemine 
geçebilen firma, kendi müşteri portföyü ile yoluna 
devam ediyor. 

Klasmat’ın makine parkında bir adet 70x100 
4 renk Roland Rekord, bir adet Pompalı, bir 
adet kazanlı, adet bir maşalı, bir adet kırım, bir 
adet Pony5 kapak takma ve çeşitli baskı sonrası 
ekipmanları bulunuyor ve kendi bünyesinde 
Grafik tasarım hizmeti veriyor. 

Gökhan Turan, Klasmat Matbaacılık’ta yaptıkları 
işleri ve sektöre dair düşüncelerini şöyle özetliyor, 

“Biz firma olarak sağlam adımlarla ilerlemeyi 
tercih ediyoruz. Ufak ufak ama daha istikrarlı 
daha emin adımlarla düzgün bir yapıyla ilerliyo-
ruz. Bunun için gücümüzün yettiğince elimizden 
gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. 

“Tamamen kendi müşterilerimize 
çalışıyoruz”
Klasmat’ta tamamen kendi müşterilerimize 
çalışıyoruz. Ancak bazı arkadaşlarımızın ricası 

üzerine müsait olduğumuzda onların da işlerine 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ajans matbaa 
konseptinde çalışıyoruz. 

Prestijli ve nitelikli işler yapmaya gayret gös-
teriyoruz. Büyük sirkülasyonlu işlerden ziyade 
nitelikli işler yapmaya çalışıyoruz, bu bizim için 
daha önemli. Piyasada firmaların çoğu fabrika 
mantığında çalışıyor. Her şey işi en kısa zamanda 
yetiştirmek üzerine kurulu. Bu nedenle nitelik 
de zamanla düşüyor. Biz daha ziyade az iş ama 
nitelikli, düzgün ve temiz iş mantığıyla hareket 
ediyoruz. 

Eski bir firma olduğumuz için tedarikte sorun 
yaşamıyoruz, istediğimiz ürünü bulabiliyoruz. 

“Yaşadığımız en büyük sorun 
fiyat rekabeti”
Bizim yaşadığımız en büyük sorun fiyat rekabeti. 
Onun dışında sıkıntı çekmiyoruz diyebilirim. 
Ortada dolaşan rakamlar gerçekten anlamsız. 
Şaşırtıcı ve korkunç bir rekabet var. Taban diyebi-
leceğimiz bir rakam yok. Fiyatlar günü kurtarma 
üzerine kurulu. Önünü görmeye çalışan birinin 
verebileceği rakamlar değil. Bizim işimiz insana 

Klasmat, piyasadaki olumsuzluklara 
rağmen iyimser
1986 yılında Hora Ofset Matbaacılık adı altında Sıhhıye’de Orhan Gazi Turan tarafından kurulan matbaa, 2005 
yılından bu yana Klasmat adı altında faaliyetlerine devam ediyor. Klasmat’ın başında bugün ikinci kuşaktan 
Gökhan Turan bulunuyor.
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dayalı bir iş ve hata riski çok yüksek. Piyasadaki 
fiyatlar üzerinden yaptığınız bir işte hata olduğu 
zaman komple zarara giriyorsunuz. Bu hep düşük 
fiyat vermekten kaynaklı. 100 bin lira maliyeti 
olan bir işe matbaacılar 110 bin lira fiyat veriyor. 
%10 gibi bir kar oranıyla çalışıyorlar. 10 bin 
lira kazanacağım diye 100 bin lira riskin altına 
giriyoruz. Bu çok anlamsız bir risk. Yaptığınız bir 
işte sıkıntı yaşanırsa bu işin zararını kapatmak 
için 10 tane iş yapmanız gerekiyor. Herkesin 
makine parkı ve gücü tabii ki aynı değil. Rekabet 
illa ki olacaktır. Ancak kâr marjları çok düşük. 
Piyasalar da ortada. Kur almış başını gitmiş, 
bunları göz önünde bulundurunca 15 gün önceki 
verdiğimiz fiyatla şimdiki fiyat aynı değil. 

Ayrıca, matbaacılar tasarıma da ücret almıyorlar. 
Biz burada yaptığımız her işe tasarım fiyatı ekli-
yoruz. Burada bir emek var, az ya da çok bir şeyler 
koyuyoruz. Matbaacılar nasıl olsa elemanım var 
diyerek tasarım fiyatlandırması yapmıyor. Sadece 
tasarım da değil, kırımı yazmıyor, işçiliklerin 
bazı kalemlerini yazmıyor, bunlar benim elimde 
var diye düşünüyor. Elbette var ama burada bir 
zaman ve emek de var. Bunların da bir bedeli var. 
Fiyatı indirmek için bu kalemleri yok sayıyorlar. 
Bu da diğer firmaların rekabet şansını bitiriyor. 

Ancak, rekabete rağmen bizim işimiz fena değil. 
Bunun da sebebi ticari faaliyetler değil müşteri ile 
kurduğumuz insani ilişkiler. 

“Zor günler yaşıyoruz ancak bir 
şekilde atlatılacak”
Biz önümüzü iyi görüyoruz. Zor günler yaşıyoruz 
ancak bir şekilde atlatılacak. Ancak bizim sek-
törümüzün de kendi sıkıntıları var. Dijitalleşme 
bizim sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Eskiden 
resmi kurumlara yaptığımız kurum içi evraklar-
dan kafamızı kaldıramaz, doğru düzgün başka iş 
yapamazdık. Şimdi bunların neredeyse tamamı 
ortadan kalktı. Hepsi dijital yazışmalar halini 
aldı. Bir yandan tasarruf anlamında iyi ama 
piyasa açısında daralmaya neden oluyor. Eskiye 
baktığımızda birisi katalog yaptıracaksa 5 bin 
yaptırırdı şimdi binlere, 2 binlere çekiyor rakamı. 
Daha çok sosyal medyada ve internette reklamını 
yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.

“2019 yılı içerisinde bir ofset 
makine yatırımı düşünüyoruz”

Makine parkımızı hızlandırmak için bir yatırım 
planımız var. İkinci bir makine almayı düşünüyo-
ruz. Piyasa şartlarına bakarsak bu yatırımı 2019 
yılı içinde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Makine 
olarak, Roland 700 düşünüyoruz. Bunun sebebi 
de fiyatla alakalı. Piyasada fiyatlarının uygunluğu 
nedeniyle Roland’ın bir hâkimiyeti de söz konusu.

“Matbaacılar arasında birlik 
ve beraberliğin olmadığından 
şikayetçiyiz”
Matbaacıların arasında birlik ve beraberliğin 
olmadığından şikâyetçiyiz. Özellikle sektör 
temsilcilerimizin yıllardır bu yapılar içinde 
oldukları halde hiçbir netice alamadığından 
şikâyetçiyiz. Sektörümüzde bir sıkıntı var. Herkes 
üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylüyor zaten. 
Bakıyoruz, bizi yöneten insanlar da aynı. Neyi 
başardınız, ne değiştirdiniz, ne yaptınız da biz sizi 
sürekli seçiyoruz? Bu sektörün yeni bir jene-
rasyona, yeni insanlara ve yeni yüzlere ihtiyacı 
var. 20 sene önceye gidin hep aynı insanları ve 
aynı yüzleri görürsünüz. Fakat 20 seneki önceki 
sektörün durumuyla şu anki sektörün durumu 
çok farklı. Çok ciddi problemler var. Bu prob-
lemlerin suçlusunun sadece bizi yöneten insanlar 
olduğunu söylemiyorum. Fakat çalışmıyorlar. Bir 
şeyler yapmıyorlar. Yaptıkları iyi şeyler, olumlu 
şeyler de var ama sektörün hali de ortada. Artık 
bir değişim zamanının geldiğine inanıyoruz. 
Bu değişim olmadığı için de birlik ve beraberlik 
olmuyor. Kutuplaşmalar, ayrışmalar, inatlaşmalar 
oluyor. Yeni yüzler ve yeni bir jenerasyon bazı şey-
leri çözer diye düşünüyorum. Tabii ki her şeyi süt 
liman yapmaz, kimsenin elinde sihirli bir değnek 
yok ama bir şeyleri çözer diye düşünüyorum.” 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
İndirimli yıllık abonelik bedeli 200 TL, iki yıllık 375 TL. 

Tel: (312) 495 10 80
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Step Repro, İvedik Organize Sanayi Bölgesi 88 
Oto Sanayi Sitesi’ndeki merkezinde toplam 16 
kişilik kadrosuyla grafik tasarım, dijital baskı 
ve kalıp hizmetleriyle matbaa müşterilerinin 
çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

“Bu son kur artışlarına daha 
gerçekçi fiyat belirleme 
yönünden bir zorunluluk olarak 
bakılmalı”
Step Repro’da Bayram Bakır, sorularımızı 
yanıtladı.

İşinizde dijitalin ve reprodüksiyon 
hizmetinin oranı ne yönde değişti?

Matbaa müşterilerimiz eskiden düşük adetli 
baskı taleplerini yapamayacaklarını söyleyip geri 
çeviriyorlardı artık bu tip işleri geri çevirmeyip 
bize gönderiyorlar bu sayede hem bizim iş 
hacmimiz artıyor hemde müşterilerimiz kendi 
müşterilerinin tüm işlerine cevap vermiş olup iş 
kaybı yaşamamış oluyorlar.

Kalıp tarafında ise matbaaların kâr marjları 

Bayram Bakır (Step Repro); 

“CtP-CTcP kalıp üretimi yanında 
Dijitalde renkli ve siyah beyaz kitap 
üretimine yoğunlaştık”
Geçtiğimiz Ocak ayından bu yana renkli Ricoh Pro C9100 dijital baskı makinesiyle renkli kitap, yıllık rapor, okul 
yıllıkları dahil yeni hizmet kalemleriyle dijital baskı portföyünü genişleten ve arttıran Step Repro renk ayrımı ve 
iki CtP cihazıyla hem termal hem konvansiyonel kalıp pozlama hizmeti vermeye devam ediyor. 

düşük olduğundan her iki taraf da gerçek 
maliyetlerini fiyatlarına yansıtamayıp bundan 
zarar görüyor  Son kur artışı ile maliyetler ast-
ronomik düzeye yükseldi. Zaten kur artışından 
önce kalıp fiyatlarında % 10-15 artış olmuştu. 
Kurlarda oluşan artış  ile 8-9 liraya aldığımız 
kalıbı 18-19 liraya alıyoruz.

Reprodüksiyon piyasasında arz fazlası mı 
var?

Piyasada hem repro atölyesi sayısı hem de 
CtP yatırımı yapan matbaa sayısı arttı. Sadece 
Matbaacılar Sitesi ve çevresinde 15-20 makine 
var. Kalıp tüketimi ayda 3500 ve üzerinde olan 
matbaalar CtP alıyorlar. Hem iş akışını yöne-
tebilmeleri hem de maliyetleri nedeniyle CtP 
almaları gerekiyor. Hepsi birleşince piyasada da 
rekabet artıyor Arz artarken iş hacmi artmıyor.

Artık matbaaların 70 x 100 cm kalıp için 
müşterilerine sadece kalıp maliyetini en az 30 
TL olarak hesaplamaları gerekiyor. Bu artış 
matbaa sektörüne yansıyacak. Dijitalde de en 
büyük üretim kalemlerinden kağıda büyük bir 
zam geldi. Kağıt fiyatları nerdeyse iki katına 
çıktı. Elektriğe de ciddi bir zam bekleniyor. 

Bu son kur artışlarına matbaacılar ve dijitalciler 
ve kalıp hizmeti verenler için daha gerçekçi 
fiyat belirleme yönünden bir zorunluluk olarak 
bakılmalı. Maliyetleri yeni baştan hesaplayarak 
belirlenecek yeni fiyatlara kararlılıkla sahip 
çıkılması, gelecekteki risklere hazır olmamız 
için zorunlu hale geldi. Ham kalıp alış fiyatımız 
tam iki katına çıktı. Bu yansıtılmayacak bir 
maliyet artışı değil.

Kalıp bizim sektörümüzün can damarı. Sadece 
bizim yıllık 200 bin dolar civarında kalıp sipari-
şimiz oluyor. Tüm sektörün kalıp tüketimini göz 
önünde bulundurursak bizim ülke olarak kalıp 
üretmemiz zaruridir.

Düşük tirajlı ve renkli kitaplar nereden 
geliyor?

Daha çok tıp kitapları, akademik kitaplar 
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geliyor. Yıllık raporların ve yıllıkların ciddi bir 
oranı da dijitalde basılıyor. Okul yıllıklarının % 
90’ı artık dijitalde basılıyor. renkli ve siyah beyaz 
dijitalde kitaba yoğunlaştık.

Son döviz kurları sıçramasını parantez içine 
alırsak, uzun vadede dijitalde hedefiniz ne 
olacak?

Yedi – sekiz senedir su bazlı mürekkeple bobin-
den baskı yapan inkjet dijital baskı sistemlerini 
araştırıyorum. Makine fiyatlarından çok üretim 
maliyetleriyle ilgileniyorum. Yatırım maliyetleri 
zaten yüksek; üretim maliyetleri de yüksek oldu-
ğunda yatırımın geri dönüşü bir hayli zorlaşıyor, 
neredeyse imkânsız hale geliyor. İlk görüşmeye 
başladığımızda bu makinelerin boyalarının 
fiyatları çok yüksekti yarı yarıya düşmesine 
rağmen  hâlâ yüksek. Yurt dışında artık 3000 
adetler bile dijital makinelerde basılıyor. Çünkü 
yurt dışında (Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da) 
matbaaların maliyetleri çok yüksek ve dijital bu 
tirajlarda bile avantajlı hale gelebiliyor. Dijital 
hızı ve kalitesi yönünden ve gerektirdiği personel 
sayısı yönünden tercih ediliyor. Bobinden basan 
bir makinede iki personel ile bir baskı hattını 
idare edebiliyorsunuz. İster online ister off line 
makineler kullanabilirsiniz. İş profilinize göre 
seçim yapabiliyorsunuz. Çok ciddi zaman ve 
para harcamış olduğumuz bu projemizi devam 
ettirmekteyiz

Avrupada olduğu gibi ülkemizdede matbaaların 
ve dijitalcilerin bünyesine katması gereken bir 
sitem olduğuna inanmaktayız.

Kadronun dağılımı nasıl?

Grafik, dijital, repro bölümlerinde toplam 
16 kişiyiz. Kadromuz kalabalık görünse de 
hem kaliteli hem hızlı iş üretmek ve teslimatı 
gününde yapmak için böyle bir ekip bulundurmak 
zorundayız. Hepsi seçilmiş arkadaşlardır. Grafik 
tasarımda 4, CtP bölümünde 3, dijital bölümünde 
7 arkadaşımız var. İki arkadaşımız da hem grafik 
hem dijital işlerimizde bize destek oluyor. 

Grafikte sadece RIP ve kontrol için mi bu 
kadro? Sıfırdan tasarım hizmeti veriyor 
musunuz?

Bir arkadaşımız gelen işlerin kontrolü ve RIP 
için, bir arkadaşımız sıfırdan tasarım için 
çalışıyor. İki arkadaşımız da hem kalıp hem de 
dijital bölümünde destek için çalışıyor. Sadece 
kendi müşterilerimiz için sıfırdan tasarım hizmeti 
veriyoruz. Dışarıya tasarım hizmetimiz yok. 
Zaten kalıp işinde müşterinin her işiyle ilgilenme-
niz gerekiyor. Çok eski müşterilerimiz var gelen 
işte poblem olup olmadığına bakıp müdahale 
ediyoruz . Hem ticari olarak hem de dostluk 
itibarıyla onları hoş tutmak durumundayız. 
Elimizden geleni yapıyoruz ve bu da bize müşteri 
memnuniyeti olarak yansıyor. 
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Ankara’da özellikle kutu ve karton çanta üreti-
miyle tanınan Öztunç Matbaa Ambalaj Reklam 
San. Tic. Ltd. Şti. Nuri Yücel yönetiminde, 
toplam 8 kişilik kadrosuyla İskitler semtinde 400 
metre kare kapalı alana sahip iş yerinde hizmet 
veriyor. Roland 200 çift renk ofset baskı makinesi 
olan firma 50 x 70 üzerindeki işleri yapmamaya 
çalışıyor. Firmanın ayrıca Vatan Makina tek nokta 
kutu yapıştırma makinesi ve kesim için kullandığı 
50 x 70 ve 40 x 58 cm kazanlı tabir edilen tipo 
makineleri var. Yaldız için dışarıdan hizmet 
alınıyor. Firmanın sahibi Nuri Yücel Matbaa 
Haber’in sorularını yanıtladı.

İş hayatına ne zaman atıldınız ve Öztunç 
Kutu ne zaman faaliyete geçti?

Öztunç, butik kutu ve çanta üretiyor
İş hacmini müşteri referanslarıyla arttıran firma, yüksek yatırım maliyetleri ve kalifiye personel sıkıntısı gibi 
nedenlerle ortak yatırım projelerini değerlendirmek istiyor.

2001 yılında adi ortaklık olarak başladık ve 
2005 yılında limited şirket statüsüne geçtik. 
2005’ten bu yana tek başına devam ediyorum. 
Bu sektörde 17 yıllık geçmişimiz var. Öncesinde 
ticaretle uğraşıyordum, 1988 yılında 18 yaşında 
Şaşmaz’da oto yedek parça işine girerek ilk 
Bağ-Kur kaydımı yaptırdım. 1994 yılında 
askere giderken firmayı kapattım. 1995 yılında 
Ümitköy’de hediyelik eşya işine girdim. 2001 kri-
zinde hediyelik eşya satışları düşünce kapatmak 
zorunda kaldık. Matbaacılık işini görüyordum, 
biliyordum. ‘Kriz de olsa ticarette, üretim 
malzemesi olduğundan iş en azından rölantiye 
düşer, üretim azalsa da devam eder’ düşüncesi 
beni bu sektöre çekti. İnceledim, firmalara 
baktım. Teknik lise mezunuyum, makinelerle 
ilgili iyi – kötü bilgim de vardı. Başlangıçta biraz 
alışma – tanıma süreci yaşadım. Geldiğimiz 
noktada aynı personel ile devam ediyoruz. 
Personel devamlılığına özen gösterdim. Çünkü 
tecrübesiz personelin makineye ve işe vereceği 
zararı dikkate aldım. İnişler, çıkışlar, zorluklar 
yaşadık ama benim ticarette inancım, işe yön 
verebilmektir. Müşterilerim, resmi kurumlar 
işlerimi beğendiler, birbirlerine referans oldular 
ve birçok kurumun işini yapıyorum.

Neler yapıyorsunuz?

Üç ayrı grupta işimiz var. Birincisi, kitap, dergi, 
katalog ve diğer matbaa işleri, ikincisi karton 
ambalaj ve üçüncüsü oluklu mukavva ambalaj. 
Maalesef hepimiz her işi yapmak zorunda kalıyo-
ruz. Yedek parça işinden tanıdığım firmalar şu 
anda benden ürünleri için kutu talep ediyorlar; 
dışarıdan sıvama, ondüle hizmetleri alarak 
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oluklu kutu işi de yapmak zorunda kalıyorum. Cilt 
işinde de dışarıdan hizmet alıyoruz. İki tip müşteri 
var; fiyat arayan ve aramayan. Müşteri fiyat ara-
mıyorsa, kaliteli malzeme, kaliteli ürün istiyordur. 
AVM’lerden müşteriler aradım. Şu anda karton 
çanta ana işlerimizden biri diyebilirim. Yaptığımız 
çantalardaki logomuzu görenlerin bize ulaşmasıyla 
iş hacmimiz arttı. Kapasiteyi aşmaya başlıyoruz, 
bu bizi makineleşmeye zorluyor ama büyümekten 
de korkuyoruz çünkü iş yaptığımız firmaların da 
zorluklar yaşadıklarını, ödeme sıkıntıları içinde 
olduklarını görüyoruz. Aynı zamanda makine için 
yer sıkıntısı da söz konusu. Daha büyük bir yere 
taşınmak, daha büyük yatırım demek. Büyümeyi 
risk olarak görüyoruz.

İş verenlere inanıyoruz ama ertesi gün sıkıntıya 
girebiliyorlar. Arayıp bir iki ödemesini ertelemek 
isteyebiliyor. Bu işi sürdüreceğiz ama biraz 
rölantiye alacağız. 2011 yılında bir AVM’de eşime 
bir parfümeri işi açtım. Bu işyeri bize AVM’den 
işler getiriyor. O iş kendini kurtarmasından ziyade 
matbaaya iş getiriyor. Bu günler de geçecek diye 
düşünüyorum. 

“Ciromuzda oluklunun payı % 7-8 
kadar, karton kutu ve çanta % 70. 
Geri kalanını ticari matbaa işleri 
oluşturuyor”

Kapasitenize, iş hacminize göre personel 
sayınız az değil mi? Vardiya yapabiliyor 
musunuz?

Normal şartlarda her makinede ustanın yanında 
bir çırak olsa, 14-15 personelimiz olabilir ama artık 
ne çırak ne de yetişmiş personel bulabiliyoruz. 
Kalifiye eleman zaten yok. Elde tutabilmek zor. 
Müşteri işi sabah veriyor, akşam istiyor. Uzun 
süredir mesaiye kalmıyoruz. ‘Sezon’ dediğimiz 
dönemde, mesaiye kaldığımız da oluyordu. 
Sabahlara kadar çalıştığımız günler artık yok.

İşinizin ne kadarı karton ambalaj, ne kadarı 
oluklu ya da çanta?

Oluklu işi almamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu 
kadar müşteriyi karton kutuya yönlendirmeye 
çalışıyorum ama çözemediğimde, olukluya giriyo-
rum. Ciromuzda oluklunun payı %  7-8 kadardır. 
Müşteriyi kırmamak için yapıyoruz. Kuyumcu, me-
dikal, optik grubu karton kutu ve çanta, ciromuzun 
%  70’ini dolduruyor. Geri kalanı da dergi, katalog 
gibi tüm ticari matbaa işleri oluşturuyor. Aldığımız 
karton ve kuşe kağıttan bunu hesaplayabiliyoruz.

Çanta tirajları ne düzeyde geliyor?

İki sene önce bir kurum işi gelmişti. Yaklaşık 20 
gün zarfında 450 bin adet ürettik ve kurumdan 
teşekkür aldık. Diğerleri yıllık 800 bin – 1 milyon 
aralığında diyebilirim.

Yıllık iş gününe bölünce yoğun bir iş değil 
gibi görünüyor, makine alarak daha fazla iş 
yapabilirim diye düşündünüz mü?

Karton çanta mevcut durumda el işçiliği yoğun 
bir iş. Onu düşündüm ama Ankara’da bunu 
yapan belli başlı firmalar var. Toplam çanta 
tüketimine bakıyorum, çanta üreten firmaların 
bunu yapabileceklerini görüyorum. Öte yandan 
maliyetlerin artması kullanıcı firmaları naylon 
poşete yönlendiriyor. Gross marketlerde görebi-
lirsiniz, bir karton çantaya 4 lira fiyat koyuyorlar 
ama biz 1 liraya, 150 kuruşa satmaya zorlanıyoruz. 
O tarz yerlere girilebilir, giren firmalar var. 
Ayrıca çantada boyutlar, ölçüler çok çeşitli. 
Makine yatırımında bunu dikkate almak şart. 
Hangi ölçülerde, hangi çantalara göre makine 
alınacak? El işçiliği en aza nasıl indirilebilir? İyi 
araştırılması gereken bir konu. Bir de ihracatın 
varsa, makineleşmek anlamlı olabilir. Bu yönde 
araştırmalar yapıyoruz. Makineyi alıp el işçiliğini 
azalttığımda bana avantajı ciddi bir tirajda ortaya 
çıkacaktır. O tirajı Ankara’da yakalamak mümkün 
mü? Makine alan arkadaşlar fiyat belirleyemiyor. 
Her müşteri grubu farklı ölçülerde çanta istiyor. 
Her birinin kağıdını stoklamak isteseniz, ciddi 
bir maliyet. Stoklamadan devam etseniz, fiyat 
tutturamıyorsunuz. Ankara’da makineleşmek 
bana zor geliyor. Katlama yapıştırma makinesini 
ilaç kutusu vb. işlerimiz olduğunda açıyorum. 
Dışarıdan, ajanslardan iş almıyorum.

Diğer işleriniz nasıl? Davetiye, dosya vb. işler 
geliyor mu?

O işleri de hatır işi olarak yapıyoruz. Onlar da 
kağıt işi diye müşteriler bizden talep ediyorlar ama 
fiyat koyarken sıkıntı yaşıyoruz. Kazancı düşürerek 
yapıyoruz. Dosya işi dijitalin etkisiyle azaldı. 
Eskiden takoz takvim için sabaha kadar çalışırdık. 
Ajanda cep telefonlarından sonra çok azaldı. Artık 
takoz takvim kullanılmıyor. Müşteri daha düşük 
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fiyat verene gidiyor. (Röportaj esnasında da buna 
tanık olduk- MH). 

Büyük ebat işler de geliyor mu?

Geliyor ama o işleri almamaya ya da 50 x 70 
olarak bastırmaya çalışıyoruz. Çünkü kalite 
düşüyor. Büyük ebatta basılmış işi diyelim ki 70 
x 100 tabakada sekiz kutu var; kağıdı keserken 
makas tarafında, iki tarafında sorun olmuyor ama 
diğer taraflarında kaymalar oluyor; butik çalışmayı 
ilke edindiğimden bunu tercih etmiyorum. Butik 
işleri yapacak matbaaların da bize işleri geliyor; 
onları da 50 x 70’e yönlendiriyorum. En basiti, 
yayınevlerinin sticker kesimleri, çoklu kesimleri, 
özel kesimlerinin hassas olması gerekiyor. Ebadın 
olabilecek en küçük ebatta olması gerekiyor. 
Olmuyorsa, kesim işini müşterinin halletmesini ve 
bize göndermesini istiyoruz.

Müşterilerin ne kadarı matbaalardan 
oluşuyor?

Yüzde 30’u matbaalardan oluşuyor. Onlarla 
karşılıklı paslaştığımız da oluyor. Biz onların 
işini yaparken, onlar da bizim bazı işlerimizi 
yapıyorlar. Çoğunluğu, %  70’i kendi müşterimiz 
olsun diye hedef koyduk ve bunu başardığımızı 
düşünüyorum. Büyüklerimiz, meslektaşlarımız 
da doğru yolda olduğumuzu söylüyorlar. Eskiden 
tümüyle matbaaların işlerini yapıyorduk. Onların 
kesim, konik işleri geliyor, yapıp gönderiyorduk. 
Ama basılmış, bitmiş işin tekrar burada işlemden 
geçmesinin, makineye girmesinin bir riski 
var. Fireyi en aza indirmeniz, mümkünse fire 
vermemeniz gerekiyor. Bu da son derece titiz ve 
özenli çalışmak zorunda olmanız demek ve bunun 
bir maliyeti var. Riskin büyüğü bizde demek ve 
kazancını da ona göre belirlemen gerekiyor. En 
büyük sıkıntı da bu. Bizden ayrılıp iş yeri açan da 
oldu. Birinci kozları da fiyatı aşağıya çekmek oldu. 
Biz müşteriye gün veriyoruz, o gün hepsini teslim 
ediyoruz. Makine parkımızı bu kadar büyütebildik 
ama iş hacmimizi büyüttük, bunun için mutluyum. 
İşin bir kısmı dijitale kaymaya başladığı için makas 
daralıyor. Meslek okullarından stajyerler gön-
derilmesini, matbaalarda eleman yetiştirilmesini 
bekliyoruz. Makine alsak, teslim edecek personel 
yok. İşçilikle makineyi dengeleyerek devam edi-
yoruz. Kutu makinesini de yenilemeyi düşündüm, 
işin kârlılığını hesapladım ama mantıksız geldi. 
Ambalaj büyüyor, yatırım yapmak doğru ama 
birkaç firmamın birleşerek bunu yapması, yatırımı 
ihracat hedefiyle planlaması mantıklı görünüyor. 

Ankara’da arsa fiyatları İstanbul’a göre daha 
makul ve hem doğu hem de batı ülkelerine ihracat 
için Ankara iyi bir üs olabilir. Irak ve Suriye’de 
savaşın da bitmesi gerekiyor.

Ortaklık konusunda girişiminiz oldu mu?

Teklifler geldi. Onlarda 7 – 8 eleman, bizde 7 – 8 
eleman var. Birlikte çalışmamız daha mantıklı. 
Ama sabırlı olmak lazım. Ciddi olarak bu işi mes-
lek edinmiş firmalarla ortaklığın doğru olduğuna 
inanıyorum. Matbaa sektörü ağırlıklı olarak resmi 
kurumlara çalışıyor. Pastane ve gıda sektörüne 
yönelik kutuda tüketim yüksek ama aşırı rekabet 
var ve fiyatı belirleyen İstanbul oluyor. Tesisi de 
ona göre kurmuşlar. Bobin ebatlamayı, uygun, 
abartısız makineleri, ayıklamalı kesim makinesini 
ona göre kurmuşlar. Bizim gibi katlı ortamlarda 
çalışmıyorlar.

Çanta mı kutu mu yatırım için daha cazip?

Kutu daha cazip. İlaç, parfümeri, kuyumculuk 
sektörleri hepsi kutu istiyorlar. Çanta güzel iş ama 
emek yoğun, meşakkatli iş. Singapur’da ve Çin’de 
de aynı şekilde devam ediyor. Makineler belli 
ölçülere kadar yapabiliyor. Ölçü değişince kalıbı 
değiştirmen gerekiyor. Büyük ebat için makineyi 
büyük ebat kurman gerekiyor. Ankara’da tirajlara 
bakıyorsun, 1000 – 5000, en yüksek 10 bin – 20 
bin tiraj var. Bu rakamlarla makine bana mantıklı 
gelmedi. Çanta işinde ya fiyatlar tavana çıkar ya 
da biri gözünü karartıp makine getirir, bekleyip 
görmek lazım. 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
İndirimli yıllık abonelik bedeli 200 TL, iki yıllık 375 TL. 

Tel: (312) 495 10 80

Öztunç Matbaa Ambalaj 
Reklam San. Tic. Ltd. Şti. 
yöneticisi Nuri Yücel
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2013 yılında Oğuz Savranlar tarafından İvedik 
Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi Mat-Sit İş 
Merkezi’nde açılan Repro Oğuz matbaacılara CtP 
hizmeti veriyor. Repro Oğuz’un 185 metrekarelik 
alanında 5 kişi çalışıyor ve makine parkında şu 
makineler bulunuyor, Basys Print 850, Basys Print 
860x. 

Sektöre 1994 yılında bir matbaada grafiker olarak 
başlayan Oğuz Savranlar, 1999 yılında bir repro 
firmasına ortak olmuş. 2013 yılında kendi firmasını 
kuran Oğuz Savranlar bu serüveni ve piyasadaki 
sorunlarını şöyle anlatıyor, 

“2013 yılının Ağustos ayında Repro Oğuz’u 
kurdum. 2013 yılında ilk Basys Print’i aldık. İş 
potansiyelimizin artmasıyla tek makine yetmez 
hale geldi ve 2015’in sonunda bir Çin makinesi 

Repro Oğuz,  
deneyimli personeliyle 
matbaacılara CtP 
hizmeti veriyor

aldık. Ancak ondan randıman alamadık daha 
sonra Basys Print 860x yatırımı yaptık.  Bu 
makinemiz saatte 50 kalıp basabiliyor. Makineden 
çok memnunum. 

“Birinci kalite hizmet vermeye 
çalışıyoruz”
Müşteri portföyümde küçüklü büyüklü 100’e 
yakın müşterimiz var. Ama günlük iş gönderen 
müşteri portföyüm 20 ile 30 arasında. Ben aslen 
grafik tasarımcıyım ama genellikle grafik hizmeti 
vermeyi tercih etmiyoruz. Müşterilerimizi mağdur 
etmemek adına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Bünyemizde bulunan grafikerimiz var ama genel-
likle montajla uğraşıyor. Çünkü matbaacılardan 
gelen iş montajlı gelmiyor. Müşterilerimize birinci 
kalite hizmet vermeye çalışıyoruz.

“7 gün 24 saat hizmet”
Müşterilerimize 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. 
Mail üzerinden müşterimizden gelen işlerin 
montaj ve kalıp işlemlerini yapıp servis şoförü-
müzle teslimatını gerçekleştiriyoruz. Firmamızın 
konumu çok iyi. Mat-Sit İş Merkezi’ndeyiz. Aynı 
zamanda Matbaacılar Sitesi’nin hemen yanı 
başındayız. Müşterimizin acil kalıplarını yapıp hızlı 
teslimat konusunda sorun yaşamıyoruz. Eskiden 
İskitler’deki matbaacılara da hizmet veriyordum 
ancak o bölgedeki reprocuların çoğalması ve 
rekabet ortamı sebebiyle o bölgeyi servis ağımız-
dan çıkardık.

Piyasadaki kalıpların hepsi benim gözümde aynı 
yalnızca etiketleri değişik. Hepsi Uzak Doğu 
kalıbı olduğu için kalıp kalitelerinin hepsi aynı. 
Kalıpta önemli olan çekim pozu ve banyo geçişleri. 
Bunu doğru ayarladığınız sürece müşterinizle 
sorun yaşamazsınız. Reprocular olarak malze-
meci seçmeyiz. Müşterimiz için hangisi uygunsa 
müşterimiz bize kalıbı oradan gönderir biz de ona 
işçilik yaparız. 

“Dövizdeki dalgalanmalar bizi 
aşırı derecede sıkıntıya soktu”
Matbaacıların ve bizim kullandığımız hammad-



denin ithal olmasından dolayı büyük zararlara 
uğramaktayız. Son dönemde yaşadığımız dövizdeki 
dalgalanmalar bizi aşırı derecede sıkıntıya sokmuş 
durumda. Matbaacılarda da benzer sıkıntılar var. 
Piyasamız bu durumdan olumsuz etkileniyor. 
Bizim beklentimiz, piyasanın rayına oturup döviz 
fiyatlarındaki dalgalanmanın azalması. 

Döviz arttığında tedarikçiler mal vermiyorlar, bu 
da çok büyük bir sıkıntı. Ancak biz önlem olarak 
sürekli stoklu çalışıyoruz. Dövizlerin arttığı bu 
dönemde hiçbir malzemeciyi arayarak malzeme 
istemedim. Bunun tek sebebi stoklu çalışmam. 

Ödemeleri almakta da sıkıntılar yaşıyoruz. 
Matbaacılar müşterilerinden alacaklarını tahsil 
etmekte zorlanıyor. Bizim de müşterilerimiz 
matbaacılar olduğu için onların yaşadıkları 
sıkıntılar bize yansıyor.

“Maksimum kapasitemiz  
günde 2 bin kalıp”
Mevcut portföyümde iki tane kalıp makinesinin 
üretimi bizim için yeterli görünüyor. Bu yüzden 
şu aşamadı bir yatırım planımız yok. 24 saat 
aralıksız çalıştığımızda 2 bin kalıp üretebiliyoruz. 
Maksimum kapasitemiz 2 bin kalıp şu anda ger-
çekleşen ise bin ile bin 200 kalıp civarında Keşke 

olsa da 2 bin kalıp basabilsek. Kurlardan dolayı 
işler azalıyor, çoğu yayıncı işlerini beklemeye aldı 
ya da adetlerini düşürdü. 

Piyasada yeni müşteri portföyü yaratmak mümkün 
değil ortadaki pasta belli, bütün reprocuların 
kendine göre müşterisi var. Herkes müşterisine 
sarılmış durumda. Matbaacılar arasındaki 
rekabetten daha yoğun bir rekabet var bizim 
piyasamızda. Bu yüzden gece gündüz demeden 
müşterimizin çözüm ortağı olarak çalışmaya gayret 
gösteriyoruz. 



78 • MATBAAHABER • SAYI 181 / EYLÜL 2018

DOSYAANKARA KENT DOSYASI - 2

Orsay Makina Matbaa ve Ambalaj Makinaları, 
baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası matbaa ve 
ambalaj makinelerinin ikinci ellerini genelde 
Avrupa’dan, birinci el makinelerini ise Uzak 
Doğu’dan getirip müşterilerine sunuyor. 20 yıldır 
sektörde olan Mehmet Şahin tarafından 6 yıl 
önce kurulan Orsay Makina’da dört kişi çalışıyor.

Makine satışının zaman zaman iyi bir grafik 
çizdiğini zaman zamansa durduğunu söyleyen 
Mehmet Şahin, “Türkiye’nin genel ekonomik du-
rumuyla alakalı olarak makine satışı da değişiyor. 
Son günlerdeki döviz artışı yatırımları olumsuz 
etkiledi. Döviz, birdenbire çok yükseldi. Piyasa 
dengeyi bulduktan sonra ekonomi canlanıyor ve 
makine yatırımları yapılıyor, dolayısıyla bizim 
işlerimiz de açılıyor” diyor ve ekliyor “Son 3 aydır 
piyasa biraz durgun. Ben Eylül’den sonra işlerin 
açılacağını umuyorum. Türkiye sonuçta büyük bir 
ekonomi. Bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. 
Hükümet de kuruldu, bir istikrar da söz konusu. 
İşin olmaması için bir sebep yok. Seçim bitti artık 
geçim var. Çalışacağız.” 

“Sektör değişim ve dönüşüm 
içinde”
Matbaacılığın ve baskı sektörünün, ambalaj 
kısmı dışında her geçen gün küçüldüğünü ve 
kan kaybettiğini belirten Şahin, “Bu küçülmenin 
sebeplerinden birisi dijital sistemlerinin yaygın-
laşması. Artık bazı verilerin dijital ortamlarda 
tutulması, kağıda geçirme talebinin her geçen 
gün azalması. Şirketlerin birçoğu artık yazışma-
larını, portföylerini ve belgelerini dijital ortamda 

Orsay Makina, ambalaj 
makinalarına yöneliyor

tutuyor. Bir diğer sebebi de dijital baskı makine-
lerinin artması. Bu makinelerin yaygınlaşması 
bizim gibi konvansiyonel makine satıcılarını çok 
etkiledi. Dijital makineler yaygınlaştıkça bizim 
müşteriye sattığımız tek renkli, iki renkli, 35x50 
ve 50x70 makinelere talep her geçen gün azaldı. 
Hatta neredeyse bitme noktasına geldi. Diğer 
taraftan dijital ortamın yaygınlaşması küçük 
matbaaları ortadan kaldırdı. Onların yerine diji-
tal matbaalar geldi. Tek makineyle çalışan mat-
baaların yerini copy centerlar aldı. Bu durumdan 
hem biz hem de matbaacılar etkilendi. Bu 
dönüşümü sağlayan matbaacılar yoluna devam 
etti sağlayamayanlar da kapandı, eriyip gitti. Biz 
de bu durumda ambalaj makinelerine yöneldik. 
Çünkü o alanın önü açık. Ambalaj baskı, kesim, 
yapıştırma, laminasyon, selofan tarzı makinelere 
yöneldik. Bu tür makinelerin hem ikinci elini 
Avrupa’dan getiriyoruz, birinci elini de isteğe 
bağlı olarak Uzak Doğu’dan getirip müşterile-
rimize satıyoruz” diyor. Sektörün değişim ve 
dönüşüm içinde bulunduğunu söyleyen Şahin, bu 
değişim ve dönüşüm sırasında alınan pozisyonun 
çok önemli olduğunu vurguluyor. 

Türkiye’de makine satın almak isteyen 
firmaların kendi makinelerini elden çıkararak 
yatırım yapmak istediklerini belirten Şahin, 
“ Makine almak isteyenler beklemede ya da 
mevcut makinesini takas vermek istiyor. Bu 
da bizi zorluyor. Eğer mevcut makineye pazar 
bulabilirsek o zaman müşteriye yeni bir makine 
verebiliyoruz. Makine değiştirmek isteyen çok 
ama finansman yok. Nakit sorunu var. Çekle, 
senetle vadeli makine almak istiyorlar” diyor.

“İhracata yöneldik”
Türkiye’deki makine satışlarının azalması 
nedeniyle firma olarak ihracata yöneldiklerini 
belirten Şahin, “Azerbaycan’a, Suriye’ye, Irak’a, 
İran’a makineler sattık. Yeni pazarlara açılmaya 
çalışıyoruz. Türkiye’de matbaacıların elden 
çıkardığı makineleri alıp başka ülkelere satıyo-
ruz. Türkiye’den aldığımız makineleri daha çok 
Afrika ülkelerine satıyoruz. Tamirini, bakımını, 
revizyonunu yapıp paketleyip ambalajlayıp 
götürüyoruz. Burada artık ihtiyaç olmayan bir 
makine dünyanın başka bir yerinde işe yarayabi-
liyor. Biz de o makineyle o müşteriyi buluşturu-
yoruz. Şimdi Özbekistan, Kazakistan gibi Türki 
Cumhuriyetlerle irtibat kurmaya çalışıyoruz. 
Afrika ile temaslarımız da devam ediyor” diyor 
ve ekliyor, “İhracatımızın ciromuza oranı % 50 
civarında. Son üç ayda 4 makine sattık dışarıya. 
Hem de bu makineleri direkt Avrupa’dan aldık, 
Türkiye’ye getirmeden müşteriye teslim ettik. 
Dışarıya sattığımız makineleri peşin satıyoruz. 
Bu da bizim firmamızın ayakta kalmasını 
sağlıyor”
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“Türkiye’de matbaacılık alanında 
kalifiye personel sıkıntısı var”
Ankara’da hatta Türkiye’de matbaacılıkla ilgili kalifiye 
personel sıkıntısı sorunu olduğunu söyleyen Şahin, “Bu 
sorun, hat safhada. Ben de eski bir eğitimci olarak şunu 
söyleyeyim, bu sektördeki odalar, dernekler, sektörün ileri 
gelenleri bir araya gelip sektöre eleman yetiştirecek bir 
yol bulmalı. Maalesef bu eğitim sistemi sanayiye, esnafa 
ve tüccara ara eleman yetiştirilmesini ortadan kaldırdı. 
Avrupa’da her gittiğim iş yerinde 4-5 tane öğrenci oluyor. 
Orada ustadan işi öğreniyor. Bizim bu sistemi oturtmamız 
lazım. Mesleki ve teknik eğitim uygulamada iyi takip 
edilerek başlatılmalı. Çırak bulunamıyor. Yetiştirmek 
üzere işçi bulamıyoruz. Bunların yerine Suriyeli, Afgan, 
Kırgız hatta Afrikalı işçiler geliyor. Biz ülke olarak buna 
bir çözüm bulmalıyız” diyor.

Avrupa’dan getirilen ikinci el 
makinelere uygulanan vergiye tepki
1 Ocak 2018 tarihi itibariyle hükümetin aldığı ikinci el 
ofset, mücellit ve kesim makinelerine uygulanan ekstra 
vergilerden şikayetçi olan Şahin, yaşadıkları sorunları 
şöyle dile getiriyor, “Bu karara göre, ikinci el ofset 
makinelerin kilogramı 5 dolarla çarpılıyor bundan % 
18 KDV alınıyor. Mücellit makinelerinin kilogramı 10 
dolarla, kesim makinelerinin kilogramı ise 20 dolarla 
çarpılıyor. Örneğin, 1990 model bir Bobst kesim makinesi 
alıyoruz. Bunun fiyatı 70 bin Euro civarında. Bu makine 
yaklaşık 20-25 ton geliyor. Bu katsayı ile çarpılınca 500 
bin Euro ediyor. Bunun % 18’i 90 bin Euro’ya denk 
geliyor. Makinenin fiyatından daha çok KDV ödemek 
zorunda kalıyor matbaacı. Dolayısıyla Avrupa’nın ikinci 
el makinesini almakta zorlanıyoruz. Öncesinde yerli 
üreticiyi destelemek için sadece giyotinde böyle bir 
uygulama vardı, diğer makinelerde normal % 18 KDV 
uygulanıyordu. Böyle olunca matbaacılar, Avrupa’nın 
kaliteli makinelerine yüksek vergi ödememek için 
Çin’den kalitesiz, kısa süre içerisinde değerini yitirecek 
makinelere yatırım yapmaya başladı. Hükümet, ikinci 
el makineler hakkında bu kararı alırken Türkiye’nin 
makine çöplüğü olmasını engellemeyi amaçlıyor. Ancak, 
Avrupa’nın bizim sektörümüz için ürettiği makineler 
tercih edilen ve sağlam makineler. Çok eski modelleri bile 
hala çalışır durumda. Matbaacılarımız bu eski modelleri 
de yoğun olarak kullanıyor. Avrupa’dan ikinci el olarak 
alınan makine en az 20 – 30 yıl daha kullanılıyor daha 
sonra da çöp olmuyor, satılarak elden çıkarılıyor. Ama 
Çin’den gelen makine 5 yılda deforme oluyor. Asıl Çin’den 
gelecek kalitesiz makineler aracılığıyla Türkiye makine 
çöplüğü haline gelecek. Aynı zamanda bu makinelerde 
basılan ürünlerin de kalitesi düşecek. Devlet matbaacının 
üzerinden bu yükü kaldırmalı. Türkiye’deki matbaacılık 
geliştiyse Avrupa’dan gelen bu ikinci el makineler 
aracılığıyla gelişti. Bizim buradaki insanlarımız yetiştiyse 
bu makineler sayesinde yetişti. Önce gidip ikinci el aldı 
daha sonra daha yenisini daha sonra da sıfırını getirdi. 
Biz niye Avrupa’nın ileri teknolojisi varken Çin’den ucuz 
teknoloji satın alalım.” 

Aşık Ofset yeniden 
yapılanıyor
Fantezi kağıt, fantezi zarf, bazı fabrikaların yazışma zarfı, 
davetiye zarfı, çıkartma kağıt gibi ürünlerinin tedarikçisi, 
imsakiye, takvim ve aynı zamanda Aşık Davetiye’nin üreticisi 
Aşık Matbaa Malzemeleri bu pazardan ayrılıyor. Yoluna Aşık 
Ofset olarak devam etme kararı almış. Firma sahibi Hüseyin 
Gürbüz, davetiye üretimini de bir iki yıl içerisinde bıraka-
caklarını belirtiyor. Aşık Matbaa Malzemeleri’nin sadece 
tabela olarak kalacağını, İvedik’te Aşık Ofset olarak hizmet 
vermeye devam ettiklerini aktaran Gürbüz, İskitler’deki yeri 
ise önümüzdeki günlerde 
matbaanın bürosu olarak 
kullanacaklarını söylüyor.

İvedik’te 400 metrekarelik 
alanda 7 kişiyle hizmet 
veren Aşık Ofset’in makine 
parkında şu makineler 
bulunuyor, bir tane 2 renkli 
36x52 GTO, bir tane tek 
renk 36x52 GTO, bir tane 
52x74 tek renk aparatlı 
Heidelberg, iki tane varak 
yaldız tertibatlı maşalı, bir 
tane 54x70 kesim, bir tane 
36x52 kesim, bir tane 32x46 
GTO ve giyotin. 

Aşık Ofset ambalaj sektörüne girmeyi 
hedefliyor
Aşık Ofset ile ambalaj sektörüne girmeyi hedeflediklerini 
söyleyen Gürbüz, “Elimizdeki makinelerle başlayacağız işe. 
Ama tabii yatırım yapmayı da istiyoruz. Hatta bu işi birkaç 
arkadaşımızla yapmayı düşünüyoruz. Yani Matbaacılar 
Federasyonu’nda organize etmeye çalıştığımız ‘Birlikte 
Matbaacılık’ projesini kendi firmamızda gerçekleştirmek 
istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Bu geçiş 2-3 ay içerisine 
gerçekleşecek. Amacımız kutu ve ambalaj üretmek” diyor.

Güçlü bir pazarlama ağı kurmayı düşündüklerini ifade eden 
Gürbüz, Ankara’da çok sayıda boş duran makine olduğunu 
bu yüzden üretimde sıkıntı yaşamayacaklarını düşünerek 
pazarlamaya ağırlık vereceklerini belirtiyor. 

Şirketlerin ve firmaların ürünlerini satarken ambalajlarını 
da sattıklarına dikkat çeken Gürbüz, “Örneğin, baklavacı 
baklavanın kilosu 80 liraysa kutu ile beraber tartıp kutunun 
da kilosunu 80 liradan satıyor. Kasap ambalajını mutlaka 
terazisine koyup da eti tartıyor. Kutu üreten arkadaşlarımız 
ürünlerini fiyatlandırırken, kafalarında bu durumun bir soru 
işareti olarak kalması lazım” diyor.

Bu geçiş aşamasında küçük çaplı davetiye, imsakiye ve takvim 
işine devam edeceklerini belirten Gürbüz, bir yıl gibi bir 
sürenin sonunda ellerinde bulunan stokları eriterek tamamen 
ambalaja yöneleceklerini söylüyor.  
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Kağıt poşet alanında uzmanlaşmış olan Smart 
Ambalaj düz tabanlı ve dörtgen tabanlı kağıt 
poşetler, baskılı kağıtlar (tepsi altları, Amerikan 
servis, oto paspası, ebatlı ambalaj kağıtları, 
baskılı bobin kağıtlar vb.) üretiyor; ayrıca bu 
alanda kullanılan kağıtların (şamua, kraft, yağlı 
kağıt, beyaz sülfit, kahverengi kraft, kuşe, LWC) 
ticaretini yapıyor. Sorularımızı Genel Müdürü 
Cem Seçkin yanıtladı.

Son görüşmemizden bu yana Smart 
Ambalaj’da teknoloji ve ekipman olarak 
değişiklik var mı?

Bizde teknoloji çok değişmedi. Teknoloji 
değişiyor ama Türkiye’ye yansımıyor. Sektörümüz 
matbaacılık gibi geniş bir sektör değil. Gelişmekte 
olan bir sektör ama gelişimi yavaş. Çünkü kağıt 
tek baskı altı malzemesi değil, plastik daha 
uygun fiyata geliyor. Biz unlu mamuller ağırlıklı 
çalışıyoruz. Maliyetler onları da zorluyor ve 
çok kârlı sektör olmadıkları için hemen kağıda 
dönmek istemiyorlar.

“Plastik torba yerine kağıda geçiş 
birden olmuyor, zaman alıyor”

Plastik torbaların ücretli olması bu geçişin 
hızını etkiler mi?

Etkilemez çünkü oradaki amacın, kağıda 
dönüşten daha ziyade marketlerin plastik 
torbaya ödedikleri parayı tüketiciden alma çabası 

Smart Ambalaj krizden çıkışı  
ihracatta arıyor
İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde kese kağıdı ve kağıt poşet üretiminin yanı sıra bunların üretiminde 
kullanılan kağıtların satışını yapan firma, döviz artışıyla ihracata yönelmiş.

olduğunu düşünüyorum. 2004 yılında bu işe yeni 
girdiğimizde Amerikan filmlerinde insanların 
hep kese kağıdı kullandığını gören herkes 
ABD’nin genelinde bu tür kullanım var zannedip 
bizim sektörde patlama olacağını söylüyorlardı. 
Yıl oldu 2018 hala ABD naylon poşet kullanımı 
kağıda göre daha yaygın. Avrupa’da da durum 
pek farklı değil, bildiğim kadarıyla sadece 
Belçika’da yasaklandı. Bununla beraber nasıl oldu 
anlayamadım ama 2 sene önce Fas’ta naylon torba 
kullanımı yasaklandı; Fas’tan birden talepler 
gelmeye başladı. Sonra bu talep kesildi. Kağıda 
birden dönemedikleri için bu yasak gevşetilmiş 
olabilir. 

Örnek bir girişim olması sebebiyle söylemek 
isterim, Kızılcahamam Belediyesi yaklaşık 3 sene 
önce kağıda geçiş için düğmeye bastı, fakat onlar 
da vazgeçmek zorunda kaldılar. Kağıda geçiş 
biraz uzun sürer. Hemen geçiş olması dünya için 
de kötü. Çünkü kağıt orman kaynaklarından 
üretiliyor ve bu da ciddi bir çevre sorunu yaratır. 
Geçen yıl devlet çevreyi kirlettikleri için 6 
adet kağıt fabrikasını kapattı. Çin’den kraft 
kağıda büyük bir talep oldu ve Avrupa’daki 
fabrikalardan kağıt çıkarmak zorlaştı. Yabancı 
fabrikalar Türkiye’de eski müşterileri ile devam 
ediyorlar. Çok riske girmek istemiyorlar. Bize 
kontenjanlarını azaltarak Çin’e yönlendiriyorlar. 
Bunun sebebini tam bilememekle birlikte, siyasi 
de olabilir, Çin’e daha yüksek fiyatlarla satış 
yapabiliyor olmaları da

Üretimde kaç kişi çalışıyor?

Beş kişi çalışıyor. Biz aynı zamanda üretimde 
kullandığımız kağıtları Türkiye’de satmaya 
başladık. Son iki üç senedir bunu yapıyoruz. 
İthalat yaptığımız için stoğumuz vardı; sektördeki 
arkadaşlardan talep geliyordu. Onların taleplerini 
karşılarken yavaş yavaş iş kağıt ticaretine döndü. 
Üretimden ziyade kağıt ticareti büyüdü. Ankara 
bu alanda kısır bir bölge. Şimdi şerden hayır 
doğar sözüne uygun olarak, dövizin yükselmesiyle 
yurt dışından talepler gelmeye başladı. Zaten bu 
firmayı kurarken de yabancı isime karşı olmama 
rağmen yurtdışında kolay anlaşılabilecek bir 
isim olması sebebiyle “Smart” adını koyduk. 
Ancak ihracat yapabilirsek para kazanabileceğiz 
yoksa girdilerimiz yükseleceği için fiyatlarımız 
çok tutmaz. Özellikle yerli kağıtlarla ihracat 
yapabilirsek, öz kaynaklarımızla ihracat yaparak 

Smart Ambalaj Genel 
Müdürü Cem Seçkin
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dışarıya olan bağımlılığımızı azaltırız, hem de 
bu dönemde fazla zarar görmeyiz. 

Kullandığınız kağıdı Türkiye’de kimler 
üretiyor?

İstanbul’da ve Kayseri’deki fabrikalarda üreti-
liyor. Kraft sadece Oyak Holding’in Çaycuma 
fabrikasında üretiliyor ve büyük oranda Oyak 
Çimento’nun ihtiyacı için kullanılıyor. Artan 
miktarı piyasaya sunuyorlar ve peşin çalışıyorlar. 
Türkiye’de hem bizim sektörümüz için hem de 
oluklu mukavva için kraft kağıda çok ihtiyaç var. 
Artı Türkiye’de selüloz üretilmesi gerekiyor. Bu 
konuda devlet ön ayak olabilir mi bilemiyorum 
ama ihtiyaç fazlasıyla var. 

“Dünyada plastik ambalajdan 
kağıda bir dönüşüm var. Bizim 
de kağıt üretiminde buna 
hazırlıklı olmamız gerekiyor”
Yeni Zelanda plastik ambalaj kullanımını 
yasakladı. Bize çok uzak ve ihracat olanağımız 
yok ama bu dünyada bir dönüşümün başladığı 
anlamına geliyor ve kağıt üretiminde buna 
hazırlıklı olmamız gerekiyor. Geri dönüşümlü 
kağıt kullanan kağıt sektörü hurda kağıt 
fiyatlarının düşmüş olması nedeniyle şu anda 
altın dönemini yaşıyor. Daha önceki zararlarını 
şimdi kapatıyorlar. Döviz fiyatları yükseldikçe 
fiyatlarına zam yapabiliyorlar. Fabrikalar kağıt 
yetiştiremiyorlar, siparişlerimiz 1-2 aydan önce 
gelmiyor. Kağıt yetiştirilememeye devam ederse, 
kağıda dönmeye çalışan müşteriler tekrar 
plastikle devam etmeye mecbur kalacaklar. 

Kağıt poşet üretimi gıdaya uygunluk ve 
migrasyon konusunda denetleniyor mu?

Karton kutuda hemen herkesin gıda kodeksine 
uygunluk belgesi var. Bizim sektörümüzde 
belgesi olan firma sayısı belki % 10 – 20 
civarındadır. Ankara’da benim bildiğim 
kadarıyla bir tek bizde gıdaya uygunluk belgesi 
var. Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerine de 
söylüyorum; gittikleri fırın, pastane, restoran ve 
marketlerde kontrollerini yaparken ambalajın 
gıdaya uygunluğunu da denetlemeleri gerekiyor. 
Nihai kullanıcılardaki böyle bir denetim, kağıt 
poşet üreticileri üzerinde de bir baskı oluşturur 
ve onlar da belgelerini almak zorunda kalırlar. 
Her işyerinin denetlenmesi de şart değil. 
Büyükleri denetleseler bu silsile halinde yayılır 
ve diğerleri de buna zorlanmış olur. Çok zor ve 
sıkıntılı bir süreç değil ama devlet zorlamadıkça 
vatandaş bunu yapmaz.

Makine ne kullanıyorsunuz?

Kese kağıdı makinelerinde Avrupa ağırlıklı 
makineler kullanılıyor. Çin ve yerli makineler 

de var ama ben Avrupa makinelerini tercih 
ediyorum.

Kağıtta hangi markaları satıyorsunuz? 
Kağıt ticareti işinizin ne kadarını 
oluşturuyor?

İnce gramajlı kraft kağıtlar satıyoruz. UPM’in 
kağıtlarını satıyoruz; Hollanda, Fransa menşeli 
kağıtlar satıyoruz. Son iki üç yıldır kağıt ticareti 
yapıyoruz ve üretimden daha hızlı büyüyerek şu 
anda işimizin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Kese kağıtlarında selüloz oranı ne kadar 
oluyor?

Yüzde 90 da, yüzde 10 da olabilir. Düşük selüloz 
oranında gıdaya uygunluk olmaz. Kağıt üretim 
tesisinde arıtma da olmalı ki gıdaya uygunluk söz 
konusu olabilsin. 

Pazarın gelişmesi ve geleceğiyle ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?

Pazarın gelişmesi tamamen devlete bağlı. Kağıda 
ne kadar değer verecek, kağıda geçişi ne kadar 
destekleyecek, bunu sadece devlet belirleyebilir. 
Biz sadece döviz yükselmesiyle ihracata yönele-
biliriz. Bunu meslektaşlarımıza da söylüyorum. 
Karadeniz Bölgesi’ndekiler Gürcistan’a, Türki 
Cumhuriyetlere yönelebilirler. Güney Doğu’daki 
arkadaşlarımız Orta Doğu’ya yönelebilir. Avrupa 
ağırlıklı olarak İstanbul’dan karşılanıyor. İzmir de 
ihracat yapabiliyor. İhracatla arayı kapatabilmek 
mümkün. Onun dışında, devlet özellikle kağıt 
üretimini destekleyebilirse bu sektör ilerleyebilir. 
Kağıt üretilmediği sürece ithalat ile ihracat 
yapmak kolay değil. 

“Pazarın gelişmesi 
tamamen devlete 
bağlı. Kağıda 
ne kadar değer 
verecek, kağıda 
geçişi ne kadar 
destekleyecek, 
bunu sadece devlet 
belirleyebilir.”
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Uzman Matbaacılık, 1976 yılında Cebeci semtin-
de Uzgörenler Sokak’ta Rahmi Mert YILDIRIM 
tarafından kuruldu. Daha sonra Küçükesat’ta da 
bir şube açan firma 2000 yılında İvedik Organize 
Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi’ne taşındı. 
Uzman Matbaacılık, şu anda hala Matbaacılar 
Sitesi’ndeki 1000 metrekarelik yerinde 16 kişiyle 
hizmet veriyor. 

Uzman Matbaacılık’ın makine parkında şu 
makineler bulunuyor, Man Roland 70x100 5 
renk ofset baskı makinesi, Man Roland 70x100 2 
renk (1+1 2.0) baskı makinesi, Heidelberg 48x65 
(Numaratör + Perforaj) ofset baskı makinesi, 
Heidelberg 48x65 (Numaratör + Perforaj) ofset 
baskı makinesi, Heidelberg 38x52 Tipo baskı 

Uzman Matbaacılık, 
zor koşullara rağmen 
mücadele etmeye 
devam ediyor

makinesi, Heidelberg 25x35 tipo baskı makinesi, 
115’lik Polar Giyotin, Stahl tel dikiş robot, 
72x96 Stahl kırım makinesi, kapak takma 
makinesi, Dört kafa matkap delme makinesi, 
Otomatik kapsül takma makinesi, tel dikiş 
makinesi, shlink ambalaj makinesi vs.

2000 yılından bu yana ikinci kuşak olarak 
firmanın başında bulunan Ayhan Yıldırım, 
yaptıkları işleri ve sektöre dair düşüncelerini 
Matbaa Haber’le paylaştı.

“Çocukluğumdan beri 
matbaanın içerisindeyim”
“Ben çocukluğumdan beri matbaanın içeri-
sindeyim. Evin büyük çocuğuyum, babamla 
ortaokul yıllarından beri matbaaya gelip gittim. 
Babam benim hem ustam hem patronum hem 
de babam. Beni yanında yetiştirdi. Ben de lisede 
matbaa bölümü okudum, üniversitede muha-
sebe okudum. Hem okullu hem de alaylıyım. 
Babamın emeği büyük bizde. 2000 yılında bu 
yana ben işin başındaydım. Babamızın izinden 
giderek bayrağı dalgalandırmaya çalışıyoruz.

“Katalog, dergi ve çok renkli 
işlerin yanı sıra çok numaratörlü 
ve perforajlı işlerde de iyiyiz”
İşlerimiz kötü değil, mükemmel de değil. Çift 
vardiyalı çalışıyoruz. Katalog, dergi ve çok 
renkli işlerin yanı sıra çok numaratörlü ve 
perforajlı işlerde de iyiyiz. O konuda Ankara’da 
çok çalışan yok. Bu yüzden çoğu matbaacıya 
o konuda hizmet veriyoruz. Bol numaratörlü 
işler yapabiliyoruz. Müşterilerimiz ağırlıklı 
olarak matbaalar, daha sonra ajanslar geliyor 
en son kendi müşterilerimiz geliyor. Ancak, son 
günlerde ajanslar azaldı.

“Piyasaya çalışıyoruz ödeme 
alamıyoruz, devlete çalışıyoruz 
kâr yok”
Hem özel sektöre hem de kamuya iş yapıyoruz. 
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Eskiden kamu kurumları daha ağırlıklıydı ama 
piyasadaki fiyatların düşük gitmesinden dolayı 
biraz daha özel sektöre döndük. Ancak şöyle bir 
şey var, piyasaya çalışıyoruz ödeme alamıyoruz, 
devlete çalışıyoruz kâr yok. Yukarı tükürsen 
bıyık aşağı tükürsen sakal. Diğer tarafta vadeler 
çok uzun. Biz hammaddeyi kredi kartıyla ya 
da peşin alıyoruz. Müşteriden 6-7-8 ay vadeyle 
ödeme alıyoruz. Kurların yarattığı sıkıntı da 
ortada. Matbaacı, müşteriye finansal destek 
sağlar hale geldi. Cebimizdeki parayı veriyoruz 
sonra tahsilat için uğraş dur. 

Kâr marjları çok düşük, tahsilatta sıkıntılar 
yaşıyoruz, kalifiye eleman bulamıyoruz. Kalifiye 
eleman bulsak da piyasada az olmasından 
dolayı havasından geçilmiyor. Kağıtçıya 
ağlayan matbaacı, müşteriye ağlayan matbaacı, 
malzemeciye ağlayan matbaacı, güya sahada 
başrolü biz oynuyoruz ancak pastadan büyük 
payı alamıyoruz.

“Bizim işin ana kuralı, çalışmak”
Bizim işin ana kuralı, çalışmak. İşin başında 
durmadan, koşturmadan kendinden fedakârlık 
etmeden bu işler ilerlemiyor. Aldığım makine-
nin amortismanını çıkarırım diyorsan alacaksın. 
Yoksa mantıksız. Makineyi aldın, kazanacağım, 
koşturacağım, çevrem var diyorsan, işim var di-
yorsan olur. Makineyi alınca ışığı göremiyorsan 
o makine elinde bir avuç cıvata olarak kalıyor. 
Teknolojiye dayalı bir iş bu. Diğer taraftan ülke 
yönetir gibi matbaada hem üretime bakıyoruz 
hem de piyasayı takip ediyoruz. İşimiz zor. Yine 
de halimize çok şükür. 

“İşe dört elle sarılmazsak, işimiz 
geceleri rüyamıza girmezse 
olmaz”
Şu dönemler önümüzü görmekte zorlanıyoruz. 
Beklemede gibiyiz. Şu anda işi olmayanlar daha 
kârlı. Geçmişte iş alanlar, elinde eski iş olanlar 
zararlı. Kaygan bir zemindeyiz. Çok dikkat 
etmek gerekiyor. Onun için sürekli bu masanın 
başındayız. Sabah işe geliyor matbaacı, akşam 
çıkışı belirsiz, hep masasının başında. Ne kadar 
kurumsallaşsak da bu masadan ayrılmıyoruz. 

Ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz, çok 
yıpranıyoruz. Tahsilatı bir dert, üretim bir dert, 
işçi bir dert, kurumlarla çalışırken bir sürü dert. 
Genel olarak zor. Ama biz mücadele etmeye 
devam edeceğiz, başka şansımız yok. Ucundan 
tutayım, belki olur gibi bir şey yok bizim 
sektörde. Ya bu işi yapacaksın ya da gideceksin, 
arası yok. İşe dört elle sarılmazsak, işimiz 
geceleri rüyamıza girmezse olmaz. Zaten bizim 
işte aşık olmazsan, sevmezsen yapamazsın. Bu 
işe yeni başlayacak olanlara tavsiyem, bu işi 
seviyorsanız, dört elle sarılacaksanız, işimin 
aşığıyım diyecekseniz yapın yoksa yapmayın. 
Kısa yoldan para kazanmak isteyen yeni bir 
nesil var. Biz, işimizin hamalıyız. Biz çalışmak 
zorundayız. Bizi gündüz ailemiz bile arayamaz 
işten güçten. Biz boş otururken, yemek yerken 
bile işi düşünürüz. Böyle olmazsa mutlaka bir 
yerlerde tıkanıklar olur. 

“Hem alanı hem de makine 
parkını iki katına çıkarmayı 
düşünüyoruz”
Şu anda makine parkımız yetmiyor. Bir Roland 
700 4 renk makine yatırımının pazarlığını 
yapıyoruz. Modeli biraz daha yüksek. Şu anki 
makinemizin yanına koymayı düşünüyoruz. 
2 yıl içerisinde gelecek. Aynı zamanda şu an 
1000 metrekareye yakın bir alandayız. Bu alanı 
da yeni bir yere taşınarak iki katına çıkarmayı 
düşünüyoruz. Hem yer olarak hem makine 
parkı olarak mevcudu iki katına çıkmak için 
sermayemiz hazır, sadece piyasadaki doğru 
zamanı kolluyoruz. Yeni yerimiz de Matbaacılar 
Sitesi’nde ya da Site’ye yakın bir yer olacak. 
Uzak bir yere gitmek istemiyoruz.” 
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Rodoslu, 1989 yılında Nuri Rodoslu tarafından faaliyet alanları 
genişletilerek sürekli form baskı sektörüne de girmiş. 2006 
senesinde ise alanlarına bir yenisini daha ekleyerek etiket 

matbaası da kurmuş.

Rodoslu, bugün Ankara İskitler, İvedik ve İstanbul’da hizmet vermeye 
devam ediyor. İvedik’teki şubenin başında Beste Rodoslu, İstanbul’daki 
şubenin başında ise Celalettin Rodoslu bulunuyor. Rodoslu Matbaa 
Makina ve Malzemeleri’nde matbaa bölümü hariç 16 kişi çalışıyor.  

“Bildiklerimizi sektöre aktarmaya gayret 
gösteririz”
Rodoslu’nun yıllardır olduğu gibi sektör için bir okul olarak hizmet 
verdiğini dile getiren Nuri Rodoslu, “Rodoslu, her zamanki yaptığı 
işi yapıyor. Sektörde okul olmaya, yol gösterici olmaya devam ediyor. 
Bizim işimizin ağırlığı matbaa malzemeleri üzerine. Bu konuda iç ve 
dış çalışmalarımızı yaparız, bildiklerimizi sektöre aktarmaya gayret 
gösteririz” diyor. Kâğıt haricinde her türlü matbaa malzemesinin 
satışını yaptıklarını belirten Nuri Rodoslu, günümüzde mümessilliğin 
öneminin kalmadığını, mal bulmanın son derece kolay olduğunu asıl 
sorunun bu malı pazarlamak olduğunu söylüyor. 

“Bu gidişatta rüzgâr ne tarafa götürürse onun 
gereğini yapacağız”
Sektördeki gidişatı olumlu bulmayan Rodoslu görüşlerini şu şekilde dile 
getiriyor, “Bir ironi olarak söyleyeyim piyasanın durumu ‘harika’. Tabii 
bu bir ironi. Piyasamız iyiye gitmeyecektir, gitmeyecektir, gitmeyecektir. 
Çünkü hep bir beklenti içerisindeyiz. Seçimin geçmesini bekliyoruz, 
dövizin düşmesini bekliyoruz, bayramın geçmesini bekliyoruz… 
Sürekli bekliyoruz. Bu bekleyiş boşadır. Bu gidişatta rüzgâr ne tarafa 
götürürse onun gereğini yapacağız. Rüzgâra karşı koymak mümkün 
değil. Açıkçası düzeleceğini de pek göremiyorum. Matbaacıların bu 
çıkmazdan çıkabilmeleri için ülkenin rahatlaması gerekir. Matbaacılar 
gibi ben de aynı çıkmazın içerisindeyim, aynı gemideyiz. Hepimizin 
düzelebilmesi için ülkenin genel olarak üretimini arttırması gerekiyor.”

Matbaacıların dijital baskıya karşı olumsuz tutumlarının yanlış 
olduğuna değinen Rodoslu, “Dijital baskı, taş baskı gibi, tipo baskı gibi, 
ofset baskı gibi, serigrafi baskı gibi, flekso baskı gibi bir baskı tekniğidir. 
Bu teknolojik bir gelişmedir. Matbaacılarımız bunu kabul etmelidir” 
diyor. 

73 yıllık bir 
deneyim: 
Rodoslu 
Matbaa 

Makina ve 
Malzemeleri

Rodoslu Matbaa Makina ve Malzemeleri, 
1945 yılında Ankara’da  

Celalettin Rodoslu (1912-1991) tarafından 
kurulmuş bir aile şirketi.  

1964 yılında İstanbul şubesini açmış. 
Kuruluşundan bu yana matbaacılığa ve 

ciltciliğe ait makina, ekipman ve malzeme 
ithalatı, imalatı ve ticareti yapıyor.  

Bugün firmanın başında Nuri Rodoslu ile 
üçüncü kuşak olarak Beste ve  
Celalettin Rodoslu bulunuyor.



EURA817
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Tiraj Basım ve Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Ankara’nın hızlı gelişen iş merkezi Çukurambar’da 
ofset ve dijital baskı hizmetlerinin yanı sıra 
kırtasiye satışı da yapıyor. Matbaacılıktan gelen 
tecrübeli bir ekiple hizmet veren firma çevredeki iş 
yerlerinin ve ajansların yanı sıra dijital baskı birimi 
olmayan matbaaların dijital baskı ve kırtasiye, ofis 
gereçleri ihtiyaçlarını tek elden karşılıyor.

Şirket merkezinde sorularımızı firma sahibi Okan 
Benli yanıtladı.

Tiraj Basım neler yapıyor?

Tiraj Basım hem bir matbaa hem de dijital baskı 
merkezi ve kırtasiye. Bir ofis için, bir kurumsal 
işyeri için ihtiyaç olabilecek her şeyi bünyemizde 
topladık. Bir kurumsal iş yeri sahibi ya da ofis 
çalışanı burada kartvizitinden faturasına (Maliye 
anlaşmamız da var), kaleminden broşürüne, 

Şehir merkezinde hızlı bir çözüm 
merkezi: Tiraj Basım Yayın ve Kırtasiye
İki küçük ebat çift renk ofset baskı makinesini, giriş seviyesi ve profesyonel renkli ve siyah beyaz Ricoh dijital 
baskı makineleriyle destekleyen firma, kendi bünyesindeki küçük mücellithaneyi de kullanarak müşterilerine 
kartvizitten dosyaya, broşür, katalog ve yıllık rapordan kitaba, bitmiş çözümler sunabiliyor.

kataloğuna ve az adetli baskılara kadar her 
ihtiyacını temin edebilir.

Matbaalar daha önce büyük makineler 
alarak sanayi bölgelerine taşınınca, 
kırtasiyeler ve kopyalama merkezleri bu 
boşluğu doldurmuşlardı, siz tersini yapmış 
görünüyorsunuz...

Evet; biz de daha önce Matbaacılar Sitesi’ndeydik. 
Çukurambar gibi bir yerde matbaa ve dijital 
baskıyı insanların ayağına getiren ilk firmalar-
danız. Piyasanın ve firmaların daha çok olduğu 
bir bölgede, trafiğin karmaşasıyla uğraşmadan, 
insanlar ofislerinden aşağıya iniyorlar ve Tiraj 
Basım ve Kırtasiye’den ofset ya da dijital baskı 
ve ofisle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. 
Çevremiz hep ofis ve iş yeri.

Profesyonel anlamda ilk dijital baskı 
makinesini ne zaman almıştınız? Dijital baskı 
makinesi alırken, kararları hangi kriterlere 
göre alıyorsunuz?

Müşterilerimizin çoğu fuarlara katılan firmalar 
ve kurumlar. Onlara kartvizitlerini, kataloglarını, 
broşürlerini daha hızlı ve ihtiyaçları kadar teslim 
edebilmek için iki yıl önce bir Canon imagePRESS 
6000 almıştık. İnsanlar artık kataloglarını binlerce 
bastırmak istemiyor; 50 - 100 adet ya da dağıta-
bilecekleri kadar bastırıp fuara giderken uçakta 
yanlarına alıyorlar. Sonraki fuar için gerekirse 
güncelleyerek bastırmak istiyorlar. Kartvizit de 
aynı şekilde, organize matbaalara sipariş vererek 
günlerce beklemek yerine bize geliyorlar ve 
grafiker arkadaşlarımız hemen kartvizitlerini 
hazırlıyor, çıktılarını alıyoruz. Selofan işlemi 
yapılacaksa selofan işlemi yapılıyor ve kesimini 
yaparak teslim ediyoruz.

Şirketin Sahibi ve Genel 
Müdür Okan Benli
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Tesisimiz 1200 metre kare, toplam dört kattan 
oluşuyor ve şu anda 11 kişi çalışıyor. Personeli 
ihtiyaç doğrultusunda artırıyoruz. 

Ricoh Pro C7100 ve müşterilerimizin daha iyi 
kalite talepleri doğrultusunda Ricoh Pro C9110’u 
aldık. Biz butik matbaayız. Müşterilerden talep 
gelmediği için beşinci renk opsiyonlarını almadık. 
Spiral ciltleme dahil ciltleme hizmetleri de 
sunuyoruz. Müşteri burada kitabını, dergisini, 
kataloğunu ciltlenmiş olarak alabiliyor.

Üniversitelerden müşterileriniz var mı?

Burada Ufuk Üniversitesi ve ODTÜ var. 
Zamanla her iki üniversiteden daha çok sayıda 
öğrenci ve hoca gelecektir. Tabela ve totemle, 
internet reklamlarıyla ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor; burada da broşür ve el ilanı dağıtıyoruz, 
Ramazan’da imsakiye ve yılbaşı öncesinde belirli 
promosyonlarımızı dağıtıyoruz; çevrede belli bir 
bilinirlik yakalamaya çalışıyoruz.

Matbaa tarafında ajanda ve takvim gibi promos-
yon malzemeleri üretimini eskiden beri kendimiz 
yapabiliyoruz; kalem, çakmak, kupa gibi malzeme-
leri de toptancılardan alarak temin edebiliyoruz. 

Birçok dijital baskı merkezi kişiye 
özel tasarımın ve anında tek bir kopya 
sunabilmenin katma değerinden 
faydalanamıyor. Siz nasıl bir yol izliyorsunuz?

Biz müşteriye ucuz baskı sunalım diye fiyatları 
dibe çekmektense kaliteli üretim yapalım ve 
müşterimiz memnun olsun, hakikaten o malın 
değerini alalım istiyoruz. Matbaacılar Sitesi’ndeki 
ya da İskitler’deki dijital baskı merkezleriyle 
bir rekabetimiz yok. Çok ucuz çıktı alıyorlar ve 
hakikaten orada bir yoğunluk var. Onlardan çok 
pahalı değiliz; iki aylık makinemizle yıllardır 
kullanılan makinelerin baskıları aynı olmuyor ve 
buradaki müşterilerimiz kaliteli üretimi görünce 
üç beş kuruşu aramıyor. Sanayideki matbaacılar 
genellikle dijital baskı merkezlerinde olabildiğinde 
ucuz bir fiyatla çıktılarını almak istiyorlar. Öyle 
bir müşteri portföyümüz yok. Fotoğraf baskılarını 
aldığımız fotoğrafçılarımız ve gerçekten kalite 
arayan, fotoğraf getiren ressamlarımız var.

Poster baskısı alabileceğiniz geniş format 
baskı makineniz var mı?

Onun görüşmelerini sürdürüyoruz. Aklımızda iki 
marka var. Bir de geniş format UV baskı maki-
nesi düşünüyoruz. Onu da iki marka arasından 
seçeceğiz. Küçük bir UV baskı makinemiz var ama 
daha büyük ebat alacağız. 

Buradaki yatırımlarımız sürecek. İleride bir 3D 
yazıcı alıp mimarlara ve mühendislere maketlerini 
3D olarak sunabilmek istiyoruz. Bu gelecekteki 
hedefimiz. 

Detaylı tasarım işi yaptığınız oluyor mu?

Ajanslar kadar profesyonel olmasa da basit 
tasarımları, katalog vb. çalışmaları bünyemizde 
yapabiliyoruz. Üniversitede tasarım eğitimi almış 
üç grafikerimiz var; onlara Apple Mac bilgisayar-
lar aldık ve rahat bir çalışma ortamı sunduk.

Ricoh Andromeda yatırımına nasıl karar 
verdiniz?

Ajanslar bizi yönlendirdiler. Onlar müşterilerine 
kusursuz baskılar sunmak istiyorlar ve bizim Ricoh 
7100’ün renk kalitesini yeterli bulmadılar. Yeni 
makinemiz ebat olarak 7100’den farklı değil, daha 
hızlı ve daha kaliteli basıyor ve Ricoh Pro C7100 
300 g kartona basabilirken, C9110 400 g kartona 
da baskı yapabiliyor. Ayrıca banner kaset bağla-
yarak her iki makinede de 33 x 70 banner baskı 
seçeneği de var. Hatta üstten beslemeden vererek 
Ricoh Pro 8210s siyah - beyaz makinede de banner 
baskı yapabiliyoruz. 

Ciltli dokümanlar olarak neler üretiyorsunuz?

Genelde faaliyet raporlarının ciltlerini yapıyoruz. 
Spiral cilt makinemiz, Heidelberg Stahl kırım, 
programlı giyotin, tekli - çoklu ciltleme sistemle-
rimiz var. Matbaa işleri az sayfalı, 50 bin - 70 bin 
adet de gelebiliyor, dijitalde ise düşük tirajlı işler 
oluyor. Kurumların yıllık anlaşmalı matbaasıyız. İl 
dışından müşterilerimiz de var. Merkezi İtalya’da 
olup, tüm dünyaya ihracat yapan müşterilerimiz 
var. 

Ciddi bir müşteri portföyümüz oluştu. Müşteri ve 
iş profilimize uygun bir makine parkımız, GTO ve 
Ryobi 2 renk ofset baskı makinelerimiz, teraslı, 
güzel bir iş yerimiz, gelecekteki yatırımlar için 
uygun yerimiz var. Mevcut iş yerimizi satın almayı 
da hedefliyoruz. 

“Ajansların 
talep ettikleri 
kusursuzluğu 
yakalamak ve 
müşterilerimizi 
memnun etmek 
için Ricoh C9110 
(Ricoh Andromeda)
yatırımı yaptık. 

Makinemiz 400 g 
kartona da baskı 
yapabiliyor. Ayrıca 
banner kaset 
bağlayarak her 
iki makinede de 
33 x 70 banner 
baskı seçeneği de 
var. Hatta üstten 
beslemeden 
vererek Ricoh 
Pro 8210s siyah - 
beyaz makinede 
de banner baskı 
yapabiliyoruz. 
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Güçlü makine parkı ve deneyimli personeliyle 10 
yıldır İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet 
vermeye devam eden Matris Tanıtım & Baskı 
Hizmetleri Üretim Müdürü Haluk Kaya Matbaa 
Haber’in sorularını yanıtladı.

“Sektörde 20 yıllık bilgi, birikim 
ve tecrübe ile yer almaktayız”

Parkur Matbaa ve Matris Dijital’in firma 
tarihçesini özetler misiniz?

İvedik Organize Sanayi bölgesinde yer alan 
tesisimiz 2008 yılında kurulmuş olan bir firma. 
Sektörde sürekli form ve ofset matbaa olarak 
hizmet vermekteyken aynı zamanda yeni bir 
oluşumla Matris Dijital adıyla da dijital baskı 
makinelerine yatırım yaparak yeni bir isim ve 
anlayışla kurmuş olduğumuz bir firmadır. Aslına 
bakarsanız sektörde 20 yıllık bilgi, birikim ve 

Matris Dijital 
10 yaşında

tecrübe ile yer almaktayız. Bahsettiğim gibi 
matbaacılık kökenli bir firmayız ve halen 
matbaacılıkla ilgili faaliyetimiz de devam 
etmektedir, bununla birlikte geleceğin dijital 
baskı sektöründe olduğunu düşünerek son 
yıllarda da dijital baskı makinelerine gerekli 
yatırımları yapmaya çalışıyoruz.

2016 yılından itibaren makine parkımızı 
yenileyerek ve faaliyet alanımızı genişleterek 
yüksek adetli üretimlere de geçiş sağladık. 
Geçen zaman içerisinde de müşteri ve pazar 
odaklı çalışma modelini uygulayarak profes-
yonel ekibimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyoruz.

Bu süreç içerisinde Parkur Matbaa ve 
Matris Dijital için atılım noktaları olarak 
değerlendirdiğiniz anlar var mı? Varsa 
hangi noktalar?

Muhakkak ki bu süreç içerisinde bazı atılımla-
rımız olmuştur. Ankara’da dijital baskı makine-
leri içerisinde sektörde ilk kez 36x52 ebadında 
baskı yapan bir dijital makinesini bünyemize 
katarak bu sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Bu 
makineyle birlikte, artık teknolojik olarak da 
ilerleyen süreçte birçok dijital makine yatırımı 
yaparak müşterilerimizin istek ve beklentilerine 
cevap verebilmeyi kendimize ilke edindik. Bu 
amaçla yakın zamanlarda kâğıt grubu ürünler 
haricinde, başka bazı materyallerin baskısı 
ile ilgili müşterilerimizden gelen taleplere de 
cevap vermek adına Ricoh 9100 renkli ve Ricoh 
8100 siyah beyaz baskı makinesi ile birlikte 
laser kesim kazıma ve Mimaki Bas-Kes maki-
nesini, en sonunda da 130x250 cm ebadında 
Mimaki UV Baskı makinesinin ürünlerini 
müşterilerimizin hizmetine sunduk.

Kaç metre karelik bir alanda ve kaç kişiyle 
hizmet veriyorsunuz?

Yaklaşık olarak 1,000 metre kare kapalı alanda 
ve 20 çalışanımızla müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Çalışanlarımızın uzun yıllardır 
firmamızda olması ve artık kendi dallarında 
oldukça uzmanlaşmış olmaları da firmamız 
için ayrı bir değer sağlamaktadır.
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“Katma değerli baskı üretiyoruz”
Makine parkınızda başka hangi makineler 
bulunuyor?

2013 yılı sonunda GCC Lazer Kesme ve Kazıma 
makinesi, Mimaki Bas-Kes ve Mimakı UV baskı 
makinesi almıştık. Yine daha öncesinde Xerox 
Igen3 renkli ve 4110 siyah beyaz makine ile 
yapmış olduğumuz yatırımları gelişen teknolojiye 
ayak uydurabilmek için Ricoh marka 9100 renkli 
ve 8100 siyah beyaz makinesini ilave ederek 
güçlendirmiş bulunmaktayız. Ayrıca 2013 yılında 
almış olduğumuz Mimaki UV baskı makinesi 
ebat anlamında yeterli gelmemeye başlayınca 
2017 yılında yine aynı markanın 130x250 cm 
baskı alanı olan UV baskı makinesine yatırım 
yaparak iş hacmimizi daha da genişlettik.

Ne tür işler basıyorsunuz? Bu işlerin belirli 
bir alana yoğunlaşması söz konusu mu?

Makine parkımız ile matbaacılıkla ilgili akla 
gelebilecek her türlü ürünü üretmeye çalışırken 
aynı zamanda da dijital makinalarımızla bunlara 
katma değer sağlayıcı şekilde çalışmalarımız 
devam etmektedir. Mesela yılbaşlarında kişiye 
özel takvim gibi ya da ofset baskı makinasında 
basılmış olan renkli antetli kağıt tarzında bir işin 
üzerine kimlere gönderilecekse o isimleri ilave 
dijital baskı makinasında basmak veya sıvama bir 
katalog cildinin üzerine lazerde kazıma yaparak 
özelleştirmek gibi... Yine ayrıca leksan etiket ve 
metal etiket konularında da üretim bandımıza 
katmış olduğumuz Mimaki UV Baskı makinesi 
ve bu konuda tecrübeli çalışma arkadaşlarımızla 

birlikte oldukça iyi bir yol kat ettik. Dolayısıyla 
imalatını yaptığımız ürünlerin çeşitliliği çok 
fazla ve şu dönemlerde dijital baskıda bayağı bir 
yoğunluk görülmekte.

Sektöre dair şikâyetleriniz var mı? 

Sektöre dair tabiki de bazı sıkıntılar mevcut. 
Hepimizin bildiği gibi yetişmiş eleman sorunu 
mevcut, yeniliklere ve teknolojiye kucak açılmalı 
ve sektöre nitelikli elemanlar yetiştirilmelidir. 
Bunun için de kurumları belli bir çatı altında 
bir araya getirerek sorunlarına çözüm aramalı 
ve sektör için bir şeyler yapmaya çalışanlara da 
destek olunmalıdır. 

Kullandığımız kâğıtların hiç durmadan döviz 
artışlarından etkilenmesi, bir gün önce verilen 
fiyatın ertesi gün geçerliliğini kaybetmesi, ayrıca 
yaşanan rekabet ortamında dip fiyatlarla da 
iş yaptığınızı göz önüne aldığınızda ve firma 
prensibi olarak da müşteriye verilen sözden geri 
dönmemeye çalışmamız neticesinde döviz kurla-
rındaki artış bizi olumsuz anlamda etkiliyor.

Önümüzde bir yatırım planı var mı? 

Sektörümüzün bütün sektörlerle bağlantılı 
çalıştığını düşünüyorum ve her gün gelişen 
teknolojiyle birlikte müşterilerimizin bizlerden 
beklentileri arttığı için bu gelişmeye kayıtsız kal-
mak olmuyor. Bu nedenle biz de imkânlarımız 
dâhilinde müşterilerimize elimizden geldiğince 
iyi hizmet vermeye çalışırken yeni yatırımlar 
yapmamız konusunda ihtiyaç hissedersek bu 
yatırımları gerçekleştirebiliriz. 

Ricoh 9100 renkli ve Ricoh 
8100 siyah beyaz baskı 
makinesi ile birlikte laser 
kesim kazıma. 

Mimaki Bas-Kes makinesi 
ve 130x250 cm ebadında 
Mimaki UV Baskı makinesi.
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1970’li yılların başlarında matbu evraklarının 
kendi bünyesinde hazırlanması için Ziraat 
Bankası müdürlük bünyesinde matbaa bölümünü 
oluşturmuş. Yaklaşık 40 yıllık faaliyeti içeresinde 
matbaa, bankanın bütün matbuu evrak, doküman, 
yazışma ve hatta çeklerini kendi bünyesinde 
üretmiş. İlerleyen zaman içeresinde gerek devlet 
politikalarından gerekse bürokrasinin hantallığın-
dan banka artık matbaacılık yapmak istemediğini 
belirterek 2001 krizini de fırsat bilerek matbaa 
bölümünü kapatma kararı almış ve makineleri 
satışa çıkarmış. Bu noktada 2001 yılının Ağustos 
ayında kapanma prosedürü devam ederken çalışan 
işçi personelin önemli bir kısmı tazminatlarını da 
ortaya koyarak matbaanın tamamına talip olmuş. 
Genel anlamda en iyi teklifi de vererek 08.08.2001 
tarihinde 60 eski çalışanla bir ortaklık kurarak 
Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş. olarak faaliyete 
başlamış. Günümüzde 36 ortakla hayatına devam 
eden Ziraat Gurup Matbaacılık’ın 26 ortağı hali 

İlk çok ortaklı işçi şirketi  
Ziraat Gurup Matbaacılık
36 ortağı bulunan Ziraat Gurup Matbaacılık’ın 26 ortağı hali hazırda matbaada bilfiil çalışıyor.

hazırda matbaada bilfiil çalışıyor.

Firma geçtiğimiz ay itibariyle 17 yılı başarıyla 
geride bırakmış. Ziraat Gurup Matbaacılık’ın 
önceleri sadece Ziraat Bankası müşterisiyken 
bugün kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, 
sendikalar ve özel bankalar başta olmak üzere çok 
sayıda müşterisi bulunuyor. 

Ziraat Gurup, zaman içerisinde ortak sayısı azalsa 
da iş hacmini genişletmiş ve yeni makine yatırımla-
rıyla serbest piyasada rekabet gücünü de yukarıya 
taşımış. Bugün sektörde güçlü kurumsal kimliğiyle, 
uzman personeliyle ve tecrübesiyle önemli bir yere 
sahip olan Ziraat Gurup Matbaacılık 2000 metre 
karelik yerinde 50’ye yakın personeliyle hizmet 
veriyor. 

Ziraat Gurup’un makine parkında şu makineler 
bulunuyor, 4 Renk Roland 400, 70x100 Roland 
RVK, 70x100 Roland Rekord 1+1, 64x90 Roland 
Parva, 2 Renk Heildelberg GTO, Heildelberg 
Maşalı+Sıcak Yaldız Üniteli, Heidelberg Kazanlı, 
İki adet Polar bir adet Wohlenberg Bıçak, üç adet 
kırım-katlama, iki adet delgi, tel dikiş, sıcak yaldız, 
cilt presi, zımba, iki adet shling ambalajlama, 
çember ambalajlama ünitesi, Müller Martini robot 
tel dikiş, Pony 5 Kapak Takma, Perfecta Üç Ağız 
Kesme, palet çevirme, Diamond Banyo Makinesi, 
110 cm kalıp pozlandırma.

Firmanın yönetiminde ise şu isimler bulunuyor, 
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Yıldırım, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baki Turan, 
Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Aldoğan, Yönetim 
Kurulu Üyesi Gültekin Samur, Yönetim Kurulu 
Üyesi Selçuk Kuruosman. 

Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Yıldırım, özelleşme hikayelerini 

(Soldan sağa) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 

Baki Turan, Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Yıldırım, 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Serdar Aldoğan
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şöyle anlatıyor: “Ben 1987’de buraya işçi olarak 
girdim. 2001’de o zamanki özelleştirme furyasıyla 
bizim işletmemiz de özelleşti. Banka kapattı 
matbaayı, o zaman aşağı yukarı 100 işçi çalışıyordu 
matbaada. 30-40 tanesi emekli oldu. Benim 
de aralarında olduğum 60 işçi ne yaparız diye 
düşünmeye başladık. Yaşımız da ilerlemişti dışarda 
çalışma imkânımız da pek yoktu. Tazminatlarımıza 
karşılık matbaayı devralmak istedik, görüşmeler 
yapıldı bankayı ikna ettik ve matbaayı devraldık. 
Tazminatlarımızla ve biraz da borçlanarak 60 
kişi anonim şirket kurduk ismi de Ziraat Gurup 
Matbaacılık oldu. O günden beri çalışmaya devam 
ediyoruz, 17 yılımızı doldurduk.”

Bir işçi kuruluşu olduklarına dikkati çeken 
Yıldırım, “Ben yönetim kurulu üyeliğini bıraktı-
ğımda çalışmaya devam etmek istersem aşağı inip 
makinenin başına geçebilirim. Böyle bir sistemimiz 
var” diyor.

“Usta-çırak ilişkisini devam 
ettiriyoruz”
Sektördeki kalifiye eleman sıkıntısının aksine ele-
man problemi yaşamadıklarını söyleyen Yıldırım 
“Evet, piyasada yetişmiş eleman bulma sıkıntısı 
mevcut. Ama hala usta-çırak ilişkisini devam 
ettiriyoruz. 15 yaşında bir çocuğu çırak olarak 
alıyoruz, okula kaydını yapıyoruz. Haftanın belli 
günleri burada belli günleri okulda oluyor. Burada 
iki üç sene yetiştiriyoruz. Bu çocuk okuldan 
mezun olduktan sonra da burada çalışmaya devam 
ediyor. Askere gidene kadar belli bir aşamaya 
geliyor, kalifiye eleman oluyor. Askerden dönünce 
de her iki taraf da memnunsa çalışmaya devam 
ediyoruz. Dışarıdan kalifiye eleman bulmakta 

sıkıntı yaşıyoruz ancak bu sorunu kendi içimizde 
çözüyoruz” diyor.

Çalıştıkları özel firmalarla dönem dönem tahsilat 
konusunda sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren 
Yıldırım, bazı özel firmaların gününde ödeme 
yapmadıklarını belirtiyor. 

Yoğunluklarının döneme göre değiştiğini söyleyen 
Yıldırım, “Yaz aylarında işler biraz hafifliyor. Eylül 
ayından şubat ayına kadar ise yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. Bazen 24 saat yetmiyor. Şu anda tek 
vardiya olarak sabah 9 akşam 6 çalışıyoruz. Ama 
iş geldiği anda anında vardiyalı sisteme geçebili-
yoruz. Çalışanlarımızın çoğunun ortağımız olması, 
diğer çalışanlarımızı da biz yetiştirdiğimiz için bu 
konuda sorun yaşamıyoruz” diyor

“Önümüzü görebilirsek 
Roland 700 yatırımı yapmayı 
düşünüyoruz”
Makine parklarının yeterli ancak bazı makinelerin 
bankadan kalması nedeniyle eskidiğine değinen 
Yıldırım, “Makine parkımız yeterli ancak haliyle 
eskiyor. Bankanın zamanında alınan makineler 
de var. Yaz sezonu geçer, hükümet yerine oturur, 
kurlar normalleşir ve önümüzü görebilirsek bir 
Roland 700 yatırımı yapmayı düşünüyoruz” diyor 
ve ekliyor, “Çok ortaklı olmanın avantajları da var 
dezavantajları da ama biz avantajları öne çıkar-
maya çalışıyoruz. Piyasa matbaalarıyla çok fazla 
rekabete girmiyoruz, kimsenin işi bizi ilgilendirmi-
yor. Kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Amacımız 
kar değil, karnımızı doyurmak. Burası bir işçi 
kuruluşu, çarkımızı döndürmeye çalışıyoruz. Şahıs 
firması olmadığımız için azla da yetinebiliyoruz.”
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Adını Şerafettin Polat tarafından kurulduğu yıl 
olan 1972’den alan 72 Tasarım Ltd. Şti. Cebeci 
ve Balgat şubelerinde hizmet vermeye devam 
ediyor. Balgat şubesi 300 metre kare Cebeci 
şubesi 150 metre kare olan firmada toplam 
12 kişi çalışıyor. Cebeci şubesi tez üzerine ve 
öğrenciye dönük hizmet veren firmanın Balgat 
şubesi bir üretim merkezi. 72 Tasarım’ın işleri 
yoğun olarak akademik yayınlardan ve kitap 
baskı işlerinden oluşuyor.

Önceleri teksir makineleriyle çalışmaya başlayan 
Şerafettin Polat, daha sonra diğer teknolojileri de 
takip ederek bir yol çiziyor. İkinci kuşak olarak 
Volkan Polat 1985 yılında devreye giriyor. Her 
yeni teknolojiye yatırım yapmaya özen gösteren 
firma, geçtiğimiz aylarda siyah beyazda Konica 
Minolta bizhub PRESS 1052 yatırımı yapmış. 
Volkan Polat yaptıkları son yatırım hakkında 
şu değerlendirmede bulunuyor, “Bu makinede 
otomatik kapak takma, sırt düzleştirme ve 
tel dikiş özelliği mevcut. Makine işi basıyor, 
kapağını takıyor, sırtını düzleştiriyor ve tel 
dikişini yapıyor. Eskiden tüm bu işleri makinenin 
başında duran üç kişi yaparken makinenin 
başında duran kişi sayısı bire düştü. Çünkü tüm 
işleri makine kendisi yapıyor. İşlerimizde büyük 
kolaylık sağladı.” 

72 Tasarım’ın makine parkında Ricoh’un C9110 

modeli ile geniş formatta 160 cm genişliğindeki 
Latex de bulunuyor. 

“Matbaalar ve dijital baskı 
merkezleri birbirinin 
tamamlayıcıları”
Matbaacıların dijital baskıyı düşman olarak 
görmelerinin çok yanlış olduğunu söyleyen Polat, 
“Aslında dijital baskı merkezleri ile matbaalar 
birbirinin tamamlayıcıları. Dijital baskı merkez-
leri, matbaaların yardımcısı gibi. Örneğin bizim 
çözüm ortağımız olan matbaalar var. Yüksek 
tirajlı işler geldiğinde biz bu işleri onlara, düşük 
tirajlı işler geldiğinde onlar işleri bize gönderiyor-
lar. Karşılıklı olarak birbirimizi tamamlıyoruz. 
Ancak bizi düşman olarak görüp dijital makine 
yatırımı yapan matbaacılar var. Bundan fayda-
lananlar sadece makine satıcıları. Hali hazırda 
kurulu bir sistem varken neden gidip yatırım 
yapayım? Akıllıca çalışan matbaalar düşük tirajlı 
işlerini bana çok yüksek tirajlı işlerini ise organize 
matbaaya götürerek daha karlı oluyorlar” diyor. 

Bobin baskıya dönük yatırım 
planı
Son zamanlarda bobin yatırımı düşündüklerini 
dile getiren Polat, bobinden bobine ve bobinden 
tabakaya baskı yapabilen baskı makineleri 

72 Tasarım, yenilikleriyle hizmet 
vermeye devam ediyor
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hakkında 1 senedir araştırma yaptıklarını belirtiyor. Baskı 
maliyetlerinin Avrupa şartlarına göre hesaplandığını Türkiye 
için henüz makul olmadığını söyleyen Polat, fiyatlar makul 
seviyeye geldiğinde bu makinelerin tüm Türkiye’ye aniden 
yayılacağını düşünüyor.

72’den yeni bir internet sitesi:  
kitap72.com
Uzun yıllardır dijitalbasimevi.com adresinden müşterilerine 
hizmet veren 72 Tasarım’ın kitap basımına yönelik açtığı 
kitap72.com dikkati çekiyor. Önceki sitede fiyatlandırmadan 
ziyade dosya transferi ve iş takip yapılırken yeni site aracılığıyla 
müşteriler işin özelliklerini girerek fiyat alabiliyorlar. Yeni 
sitenin kendilerine büyük kolaylıklar sağladığını dile getiren 
Polat kurdukları sistemi şöyle anlatıyor, “Müşterilerimiz kendi 
yazılımımız aracılığıyla güncel fiyat alabiliyorlar. Mesela 
kağıt fiyatları arttıysa anında sitedeki fiyatlar güncelleniyor. 
kitap72.com aracılığıyla ciddi bir zaman tasarrufu yapmış 
olduk. Eskiden sürekli fiyat sormak için arayan müşterilerimiz 
olurdu. Kafamızı hesap makinesinden kaldıramazdık. Şimdi 
müşteri işinin özelliklerini giriyor fiyatını alıyor. Kabul 
ederse dosyasını gönderiyor, internet üzerinden isterse 
taksitlendirerek ödemesini de yapabiliyor. Matbaalar da bu 
sistem üzerinden fiyat alabiliyor. Müşteri fiyatının üzerinden 
matbaacılara indirim uyguluyoruz. Bize gönderilen işi basıp, 
anlaşmalı olduğumuz kargo aracılığıyla gönderiyoruz.

Bu sistem için bir kargo firmasıyla da anlaşma yaptık. Bize 
gelen işlerin bilgileri bir tuş ile kargo firmasının sistemine 
gidiyor. Müşterinin isim, adres gibi bilgileriyle otomatik olarak 
gönderi barkodu oluşturuluyor. Diğer türlü personel hatası 
nedeniyle farklı yerlere giden kargolarımız olmuştu. Bu sayede 
bu sorunun da önüne geçmiş olduk. kitap72.com aracılığıyla 
Ankara dışı işlerimiz de hızlandı. Diyarbakır’dan Edirne’ye 
kadar müşterimiz mevcut. Hatta, bazı ajanslar ve matbaalar 
işlerin direkt olarak müşterinin adresine gönderilmesini 
istiyor. Biz de onlar adına buradan direkt olarak müşteriye 
işi gönderiyoruz. Aradaki ajans ya da matbaa işi görmeden 
çözmüş oluyor. Ekstra kargo masrafından da kurtulmuş 
oluyor.” 

“Yıl sonuna doğru ciddi bir yoğunluk 
yaşanacağını düşünüyorum”
Yeni bir yere taşınmak ve yeni yatırımlar yapmak için kurun 
düzelmesini, ortalığın sakinleşmesini beklediklerini söyleyen 
Polat, “Ben bu durgunluğun ve gidişatın düzeleceğine 
inanıyorum. Bir iki ay sonra yavaş yavaş düzen oturacak. Bir 
de tabii hükümet sistemi değişti, malum Ankara’da kamuya 

çalışan çok firma var 
bunların işleri de durmuş 
vaziyette. Kurların oturup 
ortalığın sakinleşmesi ve 
yeni hükümet sisteminin 
oturmasıyla matbaalar ve 
dijital baskıcıların yıl sonuna 
doğru ciddi bir yoğunluk 
yaşayacağını düşünüyorum” 
diyor. 

Screen Truepress 
Jet L350UV+LM 
saygın EDP Ödülü’nü 
kazandı 
Birincilik ödülü FESPA 
2018’deki ödül töreni 
esnasında dijital baskı 
makinesine Avrupa Dijital Basın 
Birliği’nin (European Digital 
Press Association - EDP) “En 
İyi Etiket Baskı Makinesi’’ 
kategorisinde verildi.

Screen Truepress Jet L350UV+LM, 
FESPA 2018 esnasında düzenlenen 
European Digital Press Association 
(EDP) Yıllık Ödülleri töreninde “En 
İyi Etiket Baskı Makinesi” kategori-
sinde birincilik ödülü aldı.

Avrupa çapında dijital baskı süreç-
lerine odaklı editoryal içerik sunan 
ve 500 bini aşkın okura ulaşan 21 
sektörel derginin bir araya gelmesiyle 
kurulan EDP’nin jürisi, dijital baskı endüstrisi teknolojile-
rinde kalite ve inovasyon için seçim yaptı. Başarı, kalite ve 
maliyetlerin ödül için kararları etkileyen faktörler olduğu 
belirtiliyor.

Eylül 2017’de Labelexpo’daki ticari lansmanından bu yana, 
Truepress Jet L350UV+LM birinci sınıf hızı ve üretkenliği 
ile engelleri yıkmaya devam ediyor. Baskı makinesi tamamen 
yeni geliştirilmiş düşük migrasyon mürekkepler, gıda ambalajı 
ve etiket için arttırılmış güvenlik ve benzersiz fonksiyonellik 
düzeyleri sunuyor. 

Dünya çapında 100’ü aşkın kurulumu yapılmış olan Screen’in 
ilk dijital etiket makinesi girişimi  Truepress Jet L350 UV’nin 
başarısı üzerine yapılandırılan L350UV+LM baskı makinesi 
dakikada 60 metreye kadar, endüstrinin önde gelen, güvenilir 
baskı hızlarını sunuyor. Dahası, dijital inkjet baskı makinesi 
CMYK ve beyaz mürekkeplere özel turuncu mürekkebi de 
ekleyerek daha geniş bir renk gamı sağlıyor.   

Screen Europe Başkan Yardımcısı 
Bui Burke, “Böyle bir ödülle 
onurlandırılmak, dijital etiket 
sektörünün önünde olduğumuza 
inancımızı teyit ediyor. Kuşkusuz, 
bu ödül kazandıklarımızın üstüne 
yatacağımız anlamına gelmez; 
Screen’deki herkes sıkı çalışmaya 
devam edecek!” 
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(İstanbul) Mimaki Eurasia, Temmuz ayının son 
gününde matbaa, dijital ve tekstil dünyasından 
dergilerin editörlerini ağırladı. Bu buluşma 
Mimaki’nin küresel ölçekte ve Türkiye’deki 
başarısının arka planını, teknoloji ve inovasyonun 
yanı sıra satış ve satış sonrası hizmet organizas-
yonu yönünden daha iyi anlamak için iyi bir fırsat 
oldu. 

Mimaki, kullanıcılarının ve potansiyel müşte-
rilerinin baskı deneyimlerini zenginleştirecek 
çözümler geliştirmeye odaklı ve İstanbul merkez 
ve Ankara’dan sonra bugünlerde İzmir’de 
başlatmakta olduğu “Deneyim Merkezi” kon-
septiyle, teknolojilerinin yanı sıra uygulamaları 
farklılaştıran, zenginleştiren inovasyonlarını 
kullanıcılarla birlikte, onların fikirlerini de 
sürece dahil ederek birlikte geliştirme yoluna 
gidiyor. Kullanıcı ve çözüm odaklı bu yaklaşımla 

Mimaki, müşterilerinin ihtiyaçlarını, uygulamak 
için çözüm aradıkları fikirleri pazar araştırma-
larıyla saptıyor ve kullanıcı görüşlerini kendi 
çözümlerini geliştirmek için esin kaynağı olarak 
kullanıyor. Kullanıcı fikirlerinin ürün geliştirme 
sürecine nasıl etki ettiğini anlatmak için Mimaki 
yetkilileri muhtelif örnekler veriyorlar. Bu süreç, 
her bir Deneyim Merkezi’nin gelecekte birer 
Ar-Ge Merkezi olması mantığıyla yönetiliyor. 
Mimaki Eurasia’nın İstanbul’daki merkezinde 31 
Temmuz’da gerçekleşen buluşmada, bu yakla-
şımla geliştirilmiş Mimaki teknolojileriyle ilgili 
kapsamlı bilgi edinme şansımız oldu.

Dijital geniş format baskı 
çözümlerinde Türkiye’de pazar 
lideri
Ağustos 1975’de Mimaki Engineering şirketinin 

İstanbul’da sektör dergilerinin editörleriyle buluşan

Mimaki Eurasia potansiyel kullanıcıları 
eşşiz Mimaki deneyimine katılmaya 
davet ediyor
Ankara Deneyim Merkezi’nin ardından İzmir Deneyim Merkezi ile Mimaki müşterilerinin ve kullanıcı 
adaylarının ihtiyaçlarını yetkili bayiler kanalıyla bölgesel olarak belirleyecek ve ihtiyaçlarına uygun, en doğru 
çözümü sunacak.
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Japonya’da kurulduğunu hatırlatan Arjen 
Evertse, 2015’te şirketin Tokyo Nikkei borsasında 
1. sayfaya yükselmesinin şirketin büyümesi ve 
geleceği açısından önemli bir destek olduğuna 
dikkat çekiyor. Şirketin küresel çapta 1580 
çalışanı var. Satışlarının sektörler itibarıyla 
dağılımı şöyle: Reklam %  47,6, endüstriyel %  
30.6 ve tekstil %  11,2.

Son on yılda Mimaki küresel ölçekte ofisler 
açarak büyüme politikası izliyor. Mimaki küresel 
ölçekte yaygın bir satış ve servis ağına sahip. 
Japonya’nın yanı sıra EMEA (Hollanda, Fransa, 
Almanya, Litvanya, İtalya, Türkiye); ABD, Çin 
(4 ofis), Tayvan, Hindistan, Endonezya, Singapur, 
Avustralya ve Brezilya’da ofisleri bulunuyor.

Arjen Evertse’nin aktardığı, Mimaki’nin 
Türkiye’deki büyüme hikayesine çarpıcı rakamlar 
eşlik ediyor: Fabrikadan Türkiye satışları 2017’de 
2016’ya göre %  166 ve 2018’de 2017’ye göre 
%  125 artmış... Infosource araştırmasına göre, 
Mimaki Türkiye’de %  26 pazar payına sahip. 
Satış, pazarlama, operasyon, teknik destek ve 
muhasebe departmanlarından oluşan ve 17 çalışa-
nı olan şirketin satışlarında reklam sektörünün 
%  30.2, endüstriyel pazarın %  32,7 ve tekstil 
sektörünün %  37.1 payı var. Arjen Evertse, 
küresel ölçekteki satış oranlarıyla uyuşmayan 
bu yüksek oranı Türkiye’de tekstil sektörünün 
büyüklüğüne bağlıyor. Belki bu yüzden, Mimaki 
Eurasia’nın Türkiye ofisi ve teknoloji merkezi 
de tekstil firmalarının yoğun olduğu Beylikdüzü 
OSB içerisinde yer alıyor.

Mimaki’nin Türkiye’deki büyümesinin dönüm 
noktalarına yakından bakınca, 2013 yılında 
İstanbul’da Mimaki Europe Istanbul Tech Center 
adıyla bir teknoloji merkezi açılmasının ilk 
adım olduğunu görüyoruz. Onu 2016’da limited 
şirket olarak Mimaki Eurasia’nın kuruluşu 
izledi. Mimaki 2017’de ithalat ve tedarik zinciri 
sağlamaya başladı, Beylikdüzü Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yeni ofisini açtı ve doğrudan bayilere 
hizmet vermeye başladı. 2018’de ise Ankara 
Deneyim Merkezi’nin açılışına tanık olduk. 
Genel Müdür Arjen Evertse, İzmir’den sonra 
diğer bölgelerde deneyim merkezleri kurulması 
konusunda bayilerle görüşmelerin sürdüğünü 
belirtiyor.

Genel Müdür Arjen Evertse Mimaki’nin 
hedeflerini şöyle sıralıyor: “Deneyim mer-
kezleriyle bölgesel bir ağ oluşturmak ve diğer 
büyük kentlerdeki müşterilere daha yakın 
olmak, Mimaki’nin Türkiye’deki pazar lideri 
pozisyonunu güçlendirmek istiyoruz. Bugüne 
kadar Türkiye’ye odaklandık, bundan sonra 
hedefimiz Avrasya bölgesini Mimaki Europe’dan 
devralmak ve İstanbul’dan yönetmek. Mevcut 
sektörlerimize yenilikçi çözümler getirmek, 
Mimaki her sene yeni bir şeyler getiriyor, bu sene 

de farklı olmayacak. Beyaz eşya, tekstil gibi farklı 
endüstriyel sektörlere Mimaki çözümleri sunmak, 
farklı uygulamalar yapılan yan sektörlere biraz 
daha odaklanmak, Teknoloji 4.0 imkânlarını 
kullanıcılarımızla paylaşmak istiyoruz.” 

“Deneyime katılın”
Mimaki Eurasia Pazarlama ve İletişim 
Birimi’nden Rana Seyyar, Mimaki’nin yeni 
‘Deneyime Katılın’ sloganının önceki ‘Dünya 
hayal eder, Mimaki sunar’ sloganından türeyen, 
aslında global olarak bir ihtiyaçtan doğan bir 
slogan olduğunu belirtiyor. “Dünyada profesyo-
nellerin yapmış olduğu araştırmalara göre satış 
süreçlerinde belirli ihtiyaçlar ortaya çıktı, nelerin 
eksik olduğu ortaya çıktı” diyen Seyyar, şöyle de-
vam ediyor. “Biz insanlara bir başkasında var diye 
makine almak yerine insanlara bir satış sürecini 
deneyimlemeyi göstermek istedik. Mimaki maki-
nesi kullanmak, sadece bir makine sahibi olmak 
değil, bir Mimaki deneyimi yaşamaktır. Mimaki 
kullanıcılarına doğru makine, doğru boya ve 
doğru iş entegrasyonu sağlıyoruz. Biz bir makine 
satmak yerine çözüm sunuyoruz. Bu çözüm 
kapsamında kullanıcıların makine almadan önce 
ve aldıktan sonra da tüm süreci yakından takip 
ediliyor. Tüm kullanıcı adaylarının eşsiz Mimaki 
deneyimini yaşamaları için her adım ‘kullanıcı 
odaklı yaklaşım’ ile tasarlanıyor.’’

Mimaki Eurasia profesyonel satış ekibiyle birlikte 
pazar araştırmaları gerçekleştirerek piyasada 
potansiyel kullanıcıların makineyi daha önce 
kullandılar mı, deneyimlediler mi, makinelerin 
teknik özelliklerini biliyorlar mı, nelere ihtiyaç 
duyuyorlar, araştırmış. Rana Seyyar, “Bu araş-
tırmalar sonucunda deneyim merkezleri açmaya 
karar verdik” diyor ve ekliyor. “Ankara’da yetkili 
satıcımız Procolor ile birlikte Ankara Deneyim 
Merkezi’ni açtık. Üst katında Procolor ofisi, alt 
katında Mimaki makineleri var. Eylül başında 
İzmir Deneyim Merkezi’ni açacağız.”

Öncü ve tamamlayıcı çözümler
Mimaki Eurasia Bölge Satış Müdürü Burak 
Kaftanoğlu, Mimaki Eurasia satış ekibi 
olarak doğrudan satış yapmadıkları için süreç 
yöneticisi olarak, sanayide kullanıcıların nelere 
ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini ve aldıkları 
verileri Mimaki’ye ulaştırarak ürün geliştirmeleri 
sağlamaya çalıştıklarını belirtiyor. “Öncü ve 
tamamlayıcı çözümler sunmaya çalışıyoruz” diyen 
Kaftanoğlu reklam, endüstriyel ve tekstil sektör-
lerine yönelik ürünlerin yanı sıra, büyüklüğünü 
henüz kestiremedikleri 3D pazarı için ilk Mimaki 
3D baskı makinesini (3DUJ-553) geliştirdiklerini 
hatırlatıyor. 3D’nin tamamen yeni bir pazar 
olduğunu vurgulayan Kaftanoğlu, “Pazarda  
Mimaki 3D makinesi özelliklerine sahip bir başka 
3D makine yok” diyor ve ekliyor.
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“Pazar gerçekten çok keyifli. Sağlık sektöründe, 
inşaat sektöründe, mimari yapılarda uygulamaları 
çok kolaylaştıran bir ürün. Gelişim süreçlerini 
sizlerle paylaşacağız. On milyondan fazla renkten 
oluşan bir renk kombinasyonuna sahip ve bu 
onu özel kılıyor. Tam renkli ve LED UV bir 3D 
makineniz varsa, gerçekten yapabileceklerinizin 
sınırı yok diyebilirim. Daha önce ürettiğimiz 
makinelerimizde bulunan, Mimaki’yi farklı kılan 
Mimaki’nin aynı temel özellikleri Mimaki 3D 
makinemizde de var.” Şeffaf boya ile saydam 
nesneler oluşturmak ve suda çözünebilir destek 
malzemesi de Mimaki 3D baskı makinesinin sıra 
dışı özellikleri arasında. Özellikle ortam aydın-
latmasıyla şeffaf baskılar olağanüstü sonuçlar 
verebiliyor.

Mimaki birkaç yıl önce endüstriyel kumaş baskı 
makineleri üreten La Meccanica firmasını satın 
almıştı. Kullanıcıların talepleri üzerine kasası 
çok sağlam olan La Meccanica’nın Tiger’ına da 
Mimaki baskı teknolojisi adapte edilmiş. Saatte 
385 metre kare süblime baskı yapan makine 
yüksek güvenilirlik, stabilite, yüksek kalite ve 
kullanım kolaylığı yanında hızı ve kesintisiz 
üretimiyle düşük işletme maliyeti sunuyor. 
Üzerindeki jumbo rulolar operatörün işini son de-
rece kolaylaştırıyor. Berlin’de FESPA’da tanıtılan 
makineden Türkiye’ye de ilk satış yapılmış. 

Büyük üreticiler için ön işlem, baskı, kumaş 
buhar fikse makinesi ve yıkama makinesiyle 
doğrudan kumaşa baskı üretim sistemi yakında 
Türkiye’de görülebilecek. 

Kullanıcı odaklı teknolojik 
yaklaşım
Mimaki Eurasia Teknik Destek Süpervizörü 
Onur Çalhanoğlu, Mimaki teknik destek alt 
yapısıyla ilgili bilgi verdi. Mimaki Eurasia üç ana 
segmentte piyasadaki 3000’i aşkın kurulu maki-

nesine, boya, teknik destek ve diğer iş çözümlerini 
7 yetkili bayi üzerinden sunuyor. Mimaki’ye bağlı 
çalışan 37 teknik destek personeli ile kesintisiz 
hizmet sunuluyor. Ayrıca fuarlarda, tanıtım ve 
satış etkinliklerinde makinelerin kurulumu ve 
sorunsuz çalışmaları sağlanıyor.

Bayilerin Mimaki’ye doğrudan bağlı olmalarının 
avantajlarını Onur Çalhanoğlu şöyle sıralıyor: 
“Hızlı ve güvenilir destek, hızlı yönetilen garanti 
süreçleri, güncellemelerin ve iyileştirmelerin 
son kullanıcıya zamanında iletilmesi, ürünler 
hakkında geri bildirimlerin hızlı ve doğru şekilde 
toplanması, teknik servis personeline doğrudan 
ve ana dilde eğitim verilmesi, teknik doküman-
lara erişim kolaylığı, global Mimaki birimleri ile 
tecrübe ve bilgi paylaşımı, Genel Müdür Arjen 
Evertse tarafından programlanan Teknik Destek 
Takip Sistemi (ISS) ile makine seri bazlı veri 
analizi.”

Mimaki Eurasia merkezinde kurulu makineler, 
aynı zamanda yılda birkaç kez düzenlenen ve 
sadece Türkiye’deki bayilerin değil, Avrupa’daki 
Mimaki teknoloji merkezlerinin yoğun olması 
durumunda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 
bayilerin de eğitiminde kullanılıyor.

Teknik destek kısmında Mimaki’nin ‘kullanıcı 
odaklı’ yaklaşımının en önemli göstergesi, 
makinelerde yazılımların (RasterLink6 RIP) 
Türkçe olması. Mimaki bu yazılımı geliştirme 
sürecinde, Türkçe karakterlerin sağlanması, 
cümle yapısının mini ekranlara uygun hale 
getirilmesinde yoğun emek harcamış ve bugün 
bu çabaların meyvelerini topluyor. Makineler için 
yedek parça ve stok takibi, son kullanıcılar için 
makine kurulum desteği ve kurulumların takip 
edilmesi, GreenGuard ve OEKOTEX sertifikalı 
Mimaki boyaları, müşterilerden alınan geri 
bildirim ve taleplerin değerlendirilmesi, kullanıcı 
odaklı yaklaşımın diğer unsurları. Mimaki’nin 

Mimaki’nin 
‘kullanıcı odaklı’ 
yaklaşımının en 

önemli göstergesi, 
makinelerde 
yazılımların 

(RasterLink6 
RIP) Türkçe 

olması. Mimaki bu 
yazılımı geliştirme 
sürecinde, Türkçe 

karakterlerin 
sağlanması, cümle 

yapısının mini 
ekranlara uygun 

hale getirilmesinde 
yoğun emek 

harcamış ve bugün 
bu çabaların 
meyvelerini 

topluyor.





98 • MATBAAHABER • SAYI 181 / EYLÜL 2018

SEKTÖR HABERLERİ

Ar-Ge bölümü sahada denemeler yaparak, 
müşteri taleplerini değerlendiriyor ve Mimaki 
merkeze bu verileri iletiyor.

Kesintisiz Boya Tedarik Sistemi 
(Uninterrupted Ink Supply 
System – UISS)
Mimaki’nin öne çıkan inovasyonlarından biri, 
Kesintisiz Boya Tedarik Sistemi (Uninterrupted 
Ink Supply System – UISS); dört renk baskıda 
kartuşlardan biri bittiğinde, sistem aynı renkte 
diğer kartuşa geçerek baskının kesintisiz deva-
mını sağlıyor. Dördüncü nesli uygulamada olan 
MAPS (Mimaki Gelişmiş Pass Sistemi), baskıda 
geçişlere bağlı çizgiler oluşmasını önlüyor. Son 
yıllarda çıkan tüm Mimaki makinelerde yer 
alan Nozül Kontrol Ünitesi (NCU) baskı kafası 
ateşlendiğinde, ışın geçişi başladığında sensörlerle 
boya püskürtmeyen nozülü tespit ederek bildi-
riyor; kullanıcının komutuna bağlı olarak nozül 
temizlenip açılıyor. Nozül Kurtarma Sistemi 
(NRS), tıkalı nozülün numarasını kaydederek, 
bir sonraki geçişte yandaki nozülleri kullanarak 
boş kalan alanlara baskı yapılmasını ve baskının 
kesintisiz devamını sağlıyor. NCU ve NRS 
entegre çalışabiliyor ve operatör müdahalesine 
gerek kalmadan baskı devam ediyor. 

Mimaki Sirkülasyon Sistemi (MCT), kapalı 
çevrimde düzenli sirkülasyon yapılarak, beyaz 
ve gümüş boyalarda çökelmeyi engellemek için 
geliştirilmiş. Mimaki Fine Diffusion (MFD), 
düz ve geçişli baskılarda düzgün baskı elde 
edilmesini sağlayan bir sistem. Waveform Kontrol 
Teknolojisi, kafalardan ateşleme yapılması 
için gönderilen sinyali kontrol ediyor. Sinyal 
boyaya uygun gönderilmezse nokta formu 
bozulabiliyor ya da istenilen yere atılamıyor. 
Teknoloji, Mimaki’nin her boya tipi ve kafa için 
özel geliştirdiği dalga boyu kullanımı sayesinde 
bu kontrolü yapabiliyor ve noktaların yuvarlak 
formda olmasını ve istenilen noktaya püskürtül-
mesini sağlıyor. 

E-posta ile bilgilendirme, kullanıcının makine 
çalışırken iş yerinden ayrılmasına olanak 
tanıyor. Boya bitmesi veya herhangi bir arıza 
durumunda makine mail yoluyla kullanıcıyı 
bilgilendirebiliyor. Özellikle solvent baskılarda 
çok kullanılan Mimaki patentli 3-Aşamalı Isıtma 
Sistemi, boyanın malzemeye iyi sabitlenmesini 
ve hızlı kurumasını sağlıyor. RasterLink6 RIP’in 

Kalıplı Baskı özelliği ile pratik bir şekilde kalıplı 
baskı yapılabiliyor. Yeni nesil makinelerdeki ID 
Cut sistemi, makinenin bağlı olduğu bilgisayar ve 
sunucu ile ethernet ile bağlı olması durumunda 
kullanılabiliyor. Sistem, RasterLink6’nın atadığı 
barkodlar sayesinde, ayrı ayrı işlerin sonradan 
operatör müdahalesi olmadan kesilmesini 
sağlıyor.

Boşluksuz kesim işaretleri  
(Zero markin crop marks)
Kesim işaretleri arasındaki boşlukların azal-
tılarak, daha az malzeme kullanımı ve zaman 
tasarrufu yapılmasını sağlıyor. RasterLink6 RIP 
ile Pantone Renk Kataloğu ve Artista Renk 
ve Doku Kataloğu barındırıyor. Beş katmanlı 
baskı yapılabiliyor. Baskının ön tarafına ve arka 
tarafına iki farklı görsel basılabiliyor ve bu tek 
baskıda yapılıyor. Braille alfabesi uygulama-
ları UJF-3042/6042MkII, UJF-3042MkII Ex, 
UJF-7151plus makinelerde LH100 boyalarla 
yapılabiliyor. Mimaki RIP aynı zamanda Mimaki 
Profile Master (profil oluşturma), emülasyon 
(farklı makinelerde renk eşleme) ve kalibrasyon 
gibi renk yönetimi araçları da barındırıyor.

Akıllı otomatik baskı hatları 
(Internet of Things)
Mimaki makinelerinin mevcut üretim hatlarıyla 
iletişimini sağlıyor. Bunu MDL (makinelerin 
işlemlerini yöneten) ve SDK (çevresel birim-
lerle, müşterinin diğer makinelerinin Mimaki 
makineleriyle konuşmasını sağlayan) komutla-
rıyla başarıyor. Örneğin iki adet JFX200-2513 
makinenin arasına kurulan bir robot kol, baskı 
yapılan malzemeyi kenara alıyor, basılacak 
malzemeyi makineye yerleştiriyor, baskıya devam 
etmesi için makineye sinyal gönderiyor, malzeme-
yi kaldırması için makineden sinyal alıyor ve iki 
makinede üretim operatörden bağımsız devam 
ediyor. Mimaki MDL komutlarını ve Mimaki 
Job Controller çözümünü Nesnelerin İnterneti 
uygulamasının ilk adımı olarak hayata geçiriyor.

Kullanıcı talepleri ve deneyimi, Mimaki için çok 
önemli. Mimaki yetkilileri, telefon kılıflarına, yer 
döşemelerine, farklı dekorasyon malzemelerine 
baskı gibi farklı uygulamalarla kendilerine gelen 
kullanıcıların talepleri için gerektiğinde aylarca 
denemeler yaparak en uygun çözümü bulmak ve 
sunmak için çalıştıklarını ifade ediyorlar. 

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
İndirimli yıllık abonelik bedeli 200 TL, iki yıllık 375 TL. 

Tel: (312) 495 10 80
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Kodak ‘2018 Global 
Flekso İnovasyon 
Ödülleri’ni başlattı
Kodak, KODAK FLEXCEL NX System’in onuncu yılını 
yeni bir yarışma başlatarak kutluyor. ‘Kodak Global Flexo 
Innovation Awards’ adıyla duyurulan yarışma, 2008’den bu 
yana, flekso klişe yapımında küresel bir teknolojik devrimin 
yolunu açmış ve fleksografik standartların sektörel dönüşümü-
nü sağlamış. Yarışmanın FLEXCEL NX System kullanılan 
yenilikçi, ezber bozan ambalajları takdir etmenin ve yaratıcılı-
ğını en iyi şekilde vurgulamanın bir yolu olacağı bildiriliyor.

Kodak ödülleri, üstün kalite üreten ve aşağıdaki kategorilerin 
en az ikisinde inovatif mükemmelliğiyle inandırıcı olan 
ambalajları onurlandıracak:

    • Grafik tasarımın kreatif kullanımı
    • Diğer baskı tekniklerinden fleksoya geçiş
    • Baskı üretim iş akışı verimliliği
    • Sürdürülebilir baskı taahhüdü

Yarışmaya, dünyanın her yerinden baskı öncesi hizmet veren-
lerden, matbaacılardan veya markalardan gelen çalışmalar 
kabul ediliyor ve KODAK FLEXCEL NX klişeleri ile basılmış 
her türlü ticari ambalaj projesine açık.

Flekso ve ambalaj değer zincirindeki tüm oyuncuları temsil 
eden uzmanlardan teşkil edilmiş bağımsız bir jüri heyeti aday 
çalışmaları değerlendirecek. Başkanlığını ünlü flekso uzmanı 
Pier Luigi Sassanelli’nin yapacağı jüride Nestlé’de Ambalaj 
Malzemeleri ve Eğitim biriminin başında olan Philip Roulet, 
Fotograbados Longo S.A. Argentina İcra Direktörü Sebastian 
Longo, Allstein GmbH Satış Direktörü Bernhardt Stradner, 
SGS eski Başkan Yardımcısı Chris Horton, Procter & Gamble 
Araştırma Görevlisi Ken McGuire ve Flexible Packaging 
Europe Sürdürülebilirlik Direktörü Jean-Paul Duquet de yer 
alıyor.

Başvuru formu ve ilgili tüm ayrıntılar için www.transformati-
onalflexo.com adresi ziyaret edilebilir. Başvuruların kapanış 
tarihi 16 Ekim 2018. Global Flekso İnovasyon Ödülleri, 2019 
yılının başlarında, Kodak’ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 
uluslararası flekso topluluğunun önemli aktörlerinin hazır 
bulunacakları özel bir galada kazananlara takdim edilecek. 

Kodak’tan Prinergy 
Cloud için yeni 
kalıp ve mürekkep 
kullanımı tahmin 
hizmeti
Kodak, baskıda sarf 
malzemelerinin 
kullanımını optimize 
etmek için tasarlanmış 
bir çözüm olan KODAK 
PRINERGY Sistem için 
yeni yazılımı Decision Analytics Service’i duyurdu. Bu yeni 
çığır açan hizmet, baskıdaki mürekkep kullanımını otomatik 
olarak analiz edecek ve tahmin edecek, böylece matbaacıların 
verimliliği artırmalarına, maliyetleri düşürmelerine ve riski 
azaltmalarına imkân sağlayacak.

Decision Analytics - Mürekkep ve Kalıp Kullanım Hizmeti, 
matbaacıların kendi iş ve iş gücü planlamalarını, iş tekliflerini 
ve sarf malzemeleri satın alma kararlarını kendi tarihsel 
ve tahmini kullanım verilerine dayandırmalarını sağlıyor. 
Sonuçları tesis, baskı makinesi, ürün ve / veya iş ile izleme 
yeteneği, işletme maliyetlerini hızlı bir şekilde ortaya çıkar-
masına ve üretim maliyetlerini düşürürken müşteri gereksi-
nimlerini karşılamasına imkân tanıyor. Ticari matbaalar, kâr 
marjından ödün vermeden işlerin rekabet avantajını daha 
doğru bir şekilde ortaya koyabilecekler. Ambalaj matbaacıları 
ve dönüştürücüler, proses ve spot mürekkepler için envanter 
kontrollerinden yararlanacak ve böylece tehlikeli atık bertaraf 
masraflarını ve stok taşıma maliyetlerini azaltabilecekler.

Bu sistemin faydaları:

• Makro Düzeyde İş Zekası - Şirket, bölüm, fabrika konumu, 
baskı makinesi, ürün türü ve / veya işe göre geçmiş ve tah-
mini mürekkep tüketimini görüntüleyerek işletme hakkında 
bilgi edinme.

• Azaltılmış İş Gücü Maliyetleri - Yetenekli çalışanların diğer 
önemli iş faaliyetlerine odaklanmalarını sağlamak için üre-
tim planlamasının optimize edilmesi.

• İş Teklifinde Doğruluğun Artırılması – Geçmişe dönük mü-
rekkep tüketiminin anlaşılmasından elde edilen verimlilik, 
tahminlerin çok daha kesin olmasını sağlıyor. 

• Sarf Malzemeleri için Stok Taşıma Maliyetlerini Azaltma 
- Talebe bağlı bir modele geçme, bir işi basmak için ihtiyaç 
duyulan doğru miktarda mürekkebin satın alınması veya 
karıştırılması.

• Tehlikeli Atıkların En Aza İndirilmesi - Fazla mürekkep 
sarfiyatının ve ilgili bertaraf maliyetlerinin azaltılması.

• Adım Adım Büyümeyi Tetikleme - Bilgi güçtür. Maliyetleri 
düşürmek, riski azaltmak ve kârlılığı artırmak için geçmiş 
verilerin kullanılması. 
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Ricoh Europe, ofset kuşe kuşe kağıda şimdiye 
kadar görülmemiş inkjet kalitesinde baskı 
yapan yüksek hızlı inkjet baskı sistemini ve 
yeni mürekkeplerini duyurdu.

Ricoh Europe, ödüllü inkjet portföyüne 
en son ilavesi olan Ricoh Pro VC70000’i 
duyurdu.  

Yeni Ricoh Pro VC70000
Baskı hizmeti sunan firmaların ofsetten 
dijitale geçişlerini hızlandırmaya yönelik yeni 
bobin beslemeli baskı makinesi, geleneksel 
olarak ofset baskı makinelerinden beklenen 
yüksek kaliteli kataloglar ve dergiler gibi 
kaliteli uygulamalar üretmeleri için ticari 
matbaaların elini güçlendiriyor.

Ayrıca, Ricoh tarafından geliştirilmiş olan 
ve kâğıtta % 40’a kadar tasarruf sağlayan 
mürekkepler sayesinde ofset kuşe kâğıtlara, 
baskıdan önce ön işlemden geçirilmemiş 
kâğıtlara ve daha fazlasına baskı imkânı var.

“Müşterilerimizden sürekli olarak daha düşük 
maliyetler, daha yüksek kalite ve daha fazla 
üretkenlik aradıklarını duyuyoruz. Bugün 
duyurduğumuz şey, bu gereklilikleri kesin bir 
şekilde ortaya koyuyor ”diyen, Ricoh Avrupa 
Başkan Yardımcısı Eef de Ridder, ekiyor. “Bu 
yeni platforma güveniyoruz ve yeni mürek-
kepler endüstrinin tam olarak beklediği şey ve 
baskı hizmeti sunanların daha hızlı bir şekilde 
dijital ortama geçişlerine yardımcı olacak. Bu 
büyük bir atılım. ”

Pro VC70000, Ricoh’un inkjet portföyündeki 
Ricoh Pro™ VC60000, Ricoh Pro™ VC40000, 
Ricoh Pro™ V20000 ve InfoPrint 5000’e 
katılılyor. Baskı makinesi sıra dışı kurutma 
kapasitesi için yeni bir makine platformu ve 
makinenin kapladığı yerde avantajlar sunan 
yeni giriş ve çıkış modülleri dahil inkjet bas-
kıyı geliştirmeye yardımcı olan çoklu unsurlar 
sunuyor. Makine dakikada 150 metreye varan 
baskı hızına sahip ve saatte yaklaşık 130 bin 
A4 sayfa üretiyor. Pro VC70000, Ricoh’un en 
son teknoloji piezo ‘drop on demand’ baskı 
kafalarıyla 1200 x 1200 dpi’ye kadar çözünür-
lükte, birinci hamur, kuşe, ön işlem görmüş 
inkjet kâğıdı veya inkjet kuşe kâğıtlara baskı 
yapabiliyor.

Başlangıçta Pro VC70000 için mevcut olan 
Ricoh’un yeni inkjet mürekkepleri, medya çok 

Yeni Ricoh Pro VC70000: Ofset kuşe 
kâğıda çığır açan inkjet baskı kalitesi

6. ULUSLARARASI
MATBAA

TEKNOLOJİLERİ
SEMPOZYUMU

1-3 KASIM 2018
International Printing

Technologies Symposium
1-3 November 2018

International Technologie
Symposium für Durck

1-3 November 2018

ÖN DUYURU
AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI - AMBALAJ GRAFİĞİ - AMBALAJ VE KUTU TASARIMI -  AMBALAJ BASIMI 
VE TEKNOLOJİLERİ - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME - BASIM TEKNOLOJİLERİNDE UYGULANAN 
TESTLER - BASKI ALTI MALZEMELERİ VE METALİK VE PLASTİK FİLMLER - BASKI ÖNCESİ 
HAZIRLIK SİSTEMLERİ -YAZILIMLAR - BASKI SİSTEMLERİ - BASKI SONRASI SİSTEMLER - ÇEVRE 
KORUMA, SÜRDÜREBİLİRLİK VE GERİ DÖNÜŞÜM - YARDIMCI HAMMADDE/MALZEMELER/ KALIP, 
KESİM KALIPLARI - MERDANE, KAUÇUK HAMMADDELERİ VE ÖZELLİKLERİ - TUTKALLAMA VE 
YAPIŞTIRMA HAMMADDELERİ - ETİKET HAMMADDELERİ - METALİK VE PLASTİK FİLMLER - 
DİJİTAL BASKI - E-YAYINCILIK - GRAFİK TASARIM VE UYGULAMALARI - İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ 
GÜVENLİĞİ - KAĞIT–KARTON - MÜREKKEP VE LAKLAR - KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ VE 
STANDARTLARI - MAKİNA-MALZEME ÜRETİCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE SORUNLARI - MATBAA 
İŞLETMECİLİĞİ - MATBAA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ - MATBAA KİMYASALLARI - MATBAACILIK EĞİTİMİ 
-  MATBAACILIKTA ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT/ ETİK VE KANUNLAR, FİKRİ MÜLKİYET 
HAKLARI-  MESLEKİ YAZILIMLAR/ MALİYET YAZILIMLARI, ÜRETİM TAKİP YAZILIMLARI - ÖZEL 
ÜRETİM YÖNTEMLERİ/ ETİKET -LENTİCULAR - METAL BASKI -TEKSTİL ÜRÜNLERİ - BARDAK, 
AJANDA, PROMOSYON ÜRÜNLERİ - RENK YÖNETİM SİSTEMİ - ÜRÜN VE ÜRETİM MALİYETLERİ - 
YENİ TEKNOLOJİLER/ NANO TEKNOLOJİLER, RFID, BASILI ELEKTRONİKLER, HYBRİD - YÜZEY 
İŞLEME VE KAPLAMA TEKNİKLERİ  - FLOK BASKI 

yönlülüğü ve parlak kuşe stoklarla uyumluluğu 
ile ofset mürekkeplerin çıktılarına rakip oluyor. 
Mürekkepler tüm üretim sistemini daha esnek 
ve ekonomik hale getirmek ve renk gamında 
önemli bir artış sağlamak için tasarlanmış. 
Bu en yeni Ricoh mürekkepleri, operatörlerin 
standart 1. hamur ve kuşe kağıtlar da dahil 
olmak üzere daha geniş bir çeşitlilikte daha 
hızlı baskı yapabilmelerini sağlayarak, daha 
kısaltılmış baskı hazırlık sürelerine sahip 
olmalarını sağlayarak, kalite geliştirmelerini 
daha da ileri götürüyor. 

Yeni Ricoh Pro VC70000 
sıra dışı kurutma kapasitesi 
için yeni bir makine 
platformu ve makinenin 
kapladığı yerde avantajlar 
sunan yeni giriş ve çıkış 
modülleri dahil inkjet baskıyı 
geliştirmeye yardımcı olan 
çoklu unsurlar sunuyor. 

Makine dakikada 150 
metreye varan baskı hızına 
sahip ve saatte yaklaşık 130 
bin A4 sayfa üretiyor. 
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Baskı merkezlerine kar sağlayan baskı geliştiren ve 
özelleştirilmiş çok kanallı iletişim imkânı oluşturan Xerox 
teknolojilerinin baskı endüstrisine çok önemli katkı sağladığı 
kabul ediliyor. Xerox Iridesse™ Production Press ve XMPie’s 
Circle PersonalEffect® Edition baskı endüstrisinin prestijli 
InterTech™ Technology Ödülü’ne layık görüldü. 

En büyük grafik sanatları ticaret 
kuruluşu olan Printing Industries of 
America (PIA) tarafından verilen 
ödüller grafik iletişim alanını dönüştü-
ren teknolojileri göz önüne alıyor. 

PIA Teknoloji ve Araştırma Merkezi 
Başkan Yardımcısı Jim Workman 
“Gerçek anlamda yenilikçi olan ve 
baskı şirketleri için yeni fırsatlar 
yaratabilecek cihazlar ve yazılım 
çözümlerini araştırıyoruz” diyor ve 
ekliyor, “Iridesse, baskı ürünlerinin 
parlamasını ve öne çıkmasını sağlayan 
metalik renkler ve özel geliştirme-
lerden oluşan kapsamlı bir set sunar; 
Circle ise müşterilere işletmelerini 
başarılı çok kanallı iletişim sağlayı-
cısı olacak şekilde dönüştürmelerini 
sağlayacak teknolojileri sunar.”

Xerox Grafik İletişim Çözümleri Başkanı Andrew Copley 
“Müşterilerimiz için Iridesse ve XMPie teknolojileri, baskı 
uygulamaları ve pazarlama kampanyalarını bir sonraki 
seviyeye taşıyacak güçlü işletme araçlarıdır. Baskı geliştirme-
leri ve otomatik uçtan uca çok kanallı pazarlama çözümlerine 
yönelik talepler ile teknolojilerimiz müşterilerimizi rekabette 

öne çıkaracak” diyor.

Iridesse dört renkli baskı ile özel altın, gümüş ve şeffaf kuru 
mürekkepi tek baskı geçişinde bir araya getiren tek dijital altı 
istasyonlu baskı çözümü. Baskı çözümü canlı CMYK açısından 
zengin metalik renkler ve parlak özel efektler oluşturuyor.

Workman “Jürimiz tam baskı hızında ve 
ekstra keskin çözünürlükte tek geçişte 
CMYK ve çoklu metalik kuru mürekkep 
kullanma özelliğinin çok yenilikçi olduğu 
kanaatine vardı. Baskıda oluşturulan özel 
efektlerin mürekkeplerin farklı konumla-
ra hızlıca hareket ettirilebilme imkânı ile 
daha da geliştirildiğini belirttiler” diyor.

Circle özelleştirilmiş içerik ve pazarlama 
otomasyon iş akışını bir araya getiren 
tek çok kanallı iletişim çözümü. Güçlü 
otomasyon yazılımı planlama ve 
oluşturmadan uygulama ve performans 
takibine tüm pazarlama kampanyası 
üretim aşamalarını bir araya getiriyor. 
Circle baskı sağlayıcıların Salesforce 
ve Facebook gibi diğer platformlara 
bağlanarak dijital kampanya noktalarını 
kolayca entegre etmesine olanak sağlıyor. 

Workman “Jüri, Circle’ın bu versiyonunun çok kanallı müşteri 
kampanyaları için pazarlama otomasyon aracı olarak çok güçlü 
olduğunu” da belirtti. Görselleştirme aracı, bağlanabilirlik ve 
entegrasyon özellikleri ve bu seviyede uygun satın alma imkânı 
jüriyi bu ürünlerin çok önemli bir etki yaratacağı konusunda 
ikna etti” diyor.  

Xerox Baskı Merkezleri için son 
teknolojileri sunmaya devam ediyor

Makine Bakımcısı ve Makine Montajcısı 
olarak tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ça-
lışan işçilerin Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne 
sahip olması şart. Makine Bakımcıları 
için 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 
belge zorunluluğu bulunurken Makine 
Montajcıları için ise belge zorunluluğu 25 

Eylül tarihinden itibaren başlayacak. Bu 
tarihe kadar belgelendirilmeyen perso-
nellerin çalıştırılması halinde işverenlere, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş 
müfettişlerince belgesiz her bir kişi için 
627 TL idari para cezası uygulanması söz 
konusu olacak. 

Makine Montajcıları için de  
belge zorunluluğu getirildi
Uygulama 25 Eylül tarihinden itibaren başlayacak.
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Koenig & Bauer’den 
4+4 perfektörlü 
Rapida 145 ofset 
baskı makinesi
Koenig & Bauer yüksek otomasyonlu, 4 + 4 baskı için 
sekiz renk bir Rapida 145’i Eylül başında tanıtıyor

Perfektörlü ve LED-UV kurutmalı sekiz renk bir Rapida 145, 
4-8 Eylül 2018 tarihlerinde Radebeul fabrikasında demolarla 
tanıtılacak. Bu gösteri, 4 + 4 büyük ebat üretimi için LED-UV 
teknolojisinin dünya prömiyeri anlamına geliyor. Gösteride 
otonom baskı ve bobin ve tabakaların büyük ebat bobin 
tabakalama sistemiyle işlenmesine de tanık olunacak.

Koenig & Bauer, 
geçtiğimiz ay “Büyük 
ebat LED UV ile 
buluşuyor” sloganı 
altında ilgili ticari mat-
baacıları sekiz renk bir 
Rapida 145 perfektörlü 
makinenin tanıtımı için 
4 – 7 Eylül tarihlerinde 
fabrikasına davet etti. 
Açış konuşmaları ve 

onları izleyen kapsamlı pratik gösteriler, 4 + 4 üretimin daha 
da verimli hale getirilmesine yönelik teknolojilere ışık tutmayı 
amaçlıyor.

Tam otomatik baskı makinesinin 106 x 145 cm tabakalara 
ön arka baskı hızı saatte 15 bin tabakaya ulaşıyor. Etkinlikte 
yapılacak başlıca demolar aynı zamanda AutoRun modunda el 
ilanları, broşürler ve diğer tipik internetten baskı ürünlerinin 
otonom baskısını da kapsıyor. Büyük ebat, sekiz renk perfek-
törlü baskı makinesinde bir dünya prömiyeri olarak LED-UV 
kurutma teknolojisine de yer verilmiş. Bir bobin tabakalama, 
bobin ve tabaka istiflerin alternatif kullanımını da sağlıyor. 
Büyük ebat ticari baskıda ağ bağlantılı üretime uygun çözüm-
ler, örn. Rapida LiveApps, Optimus Dash MIS, LogoTronic 
Professional ve Connected Services, gündemi tamamlıyor. 

Dünya prömiyeri: Büyük ebat 4 + 4 üretim 
için LED-UV kurutma

Vietnam’ın ilk 
Roland 700 
Evolution baskı 
makinesi
Önde gelen ticari matbaa Phu Thinh ambalaj 
baskısında büyüyecek.

Kuzey Vietnam’ın üç önde gelen ticari matbaasından biri olan 
Phu Thinh Printing, kısa bir süre önce yeni bir 6 renk + lak 
modüllü Roland 700 Evolution baskı makinesine yatırım yaptı. 
Makine sonbaharda kurulacak ve üretime başlatılacak. Amaç 
folyo ve plastik baskısında büyüyen iç pazarda ambalaj ve etiket 
alanında büyümek.

Phu Thinh Printing 2005’te kurulmuş ve kitap, dergi, katalog 
ve takvimlerin baskısında uzmanlaşmış. Matbaada iyi eğitimli, 
son derece kalifiye 150 personel çalışıyor.

Plastik ve folyo baskı pazarında müşterilerin LED UV 
gerektiren artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şirket ödüllü 
Roland 700 Evolution baskı makinesine yatırım kararı almış.

Etiket baskısında bu baskı altı malzemelerinde üretkenlikten 
taviz vermeden tutarlı ve üstün kaliteyi sürdürebilmenin hayati 
önemi var. Roland 706 Evolution’un saatte 16 bin tabaka 
baskı hızı, üç LED haznesi ve LED UV EOP ile kombinasyon 
mürekkepler, mürekkep besleme aygıtlarıyla bir SmartCard 
baskı performans paketi, ilave yıkama hattı ve TripleFlow 
mürekkepleme sistemi gibi benzersiz özellikleri buna tam 
anlamıyla uygun.

PressPilot Visualisation, ColorPilot Smart ve SpectroDrive 
ile birlikte 7 QuickChange fonksiyonu baskı hazırlık süresini 
en aza indirirken daha yüksek performansı ve yüksek kaliteli 
etiket baskı işleri için daha etkin kalite kontrolünü garanti 
ediyor.

Bu yeni yatırımla Phu Thinh Printing çeşitlendirme progra-
mında daha da esneklik kazanacak ve aynı zamanda rekabetçi-
liğini ve kârlılığını arttıracak. 



104 • MATBAAHABER • SAYI 181 / EYLÜL 2018

SEKTÖR HABERLERİ

Güney Kıbrıs Limassol’da faaliyet gösteren 
Freshway Supplies Ltd. firması fast food ve 
restaurant gibi gıda sektörüne yönelik kolon-
yalı mendil, sülfit şeker, çeşitli kâğıt ambalajlar 
üretiyor. Firma mevcut projeleri dahilinde bu 
ürünlerin baskısında kullanılmak üzere Imeks 
Grup’tan 5 Renk ZBS-450 Kule flekso baskı 
makinesi aldı. Makinenin kurulumu Kasım ayı 
içinde gerçekleştirilecek. 

Imeks Grup’un kule flekso baskı 
makinesi kurulumları  
100’e yaklaştı
Imeks Grup, bugüne kadar büyük bir kısmı 
Türkiye’de olmak üzere Kazakistan, Ermenistan, 
Bulgaristan, Rusya ve Makedonya’da 100’e yakın 
kule flekso baskı makinesi kurdu. Kule tipi baskı 
makineleri geniş bir ürün gamının baskısına 
hitap edebiliyor. Imeks Grup’un müşterilerinin 
arasında kolonyalı mendil, sülfit şeker baskısı 

yapanlardan ayran kapağı üreticisine, yapışkanlı 
etiketçiden ambalaj baskısı yapanına kadar birçok 
farklı dalda baskı firması bulunuyor. 

ZBS-320/450/620/820 kule flekso baskı 
makinesi kolonyalı mendil baskısının yanı sıra 
kendinden yapışkanlı kâğıt, kumaş, film, PVC’ye 
310/440/610/810 mm genişliğe kadar 60 m/dak. 
hızında baskı yapıyor. Kule flekso baskı makinesi 
baskı, kurutma, lak, soğuk yaldız, laminasyon, 
kesim, artık sıyırma ve sarım işlemlerinin 
tamamını tek seferde gerçekleştiriyor. 

Makine üzerindeki fotoseller sayesinde kağıdın 
webde doğru akmasını sağlayan web kılavuzlama 
sistemine sahip. Buna ek olarak arkaya tek renk 
baskı yapılmasını sağlayan turn bar aparatı, kesim 
için rotasyon kesim, sarım ve besleme tansiyon 
ekipmanlarını üzerinde barındıran komple bir 
sistem. Bobinden bobine baskı yapan makineye, 
modüler sistemi sayesinde, istenirse 6. renk baskı 
ünitesi de eklenebiliyor. 

Imeks Grup, yurtdışında 10. kule 
flekso kurulumunu Güney Kıbrıs’a 
gerçekleştiriyor
Imeks Grup, bugüne kadar büyük bir kısmı Türkiye’de olmak üzere Kazakistan, Ermenistan, Bulgaristan, 
Rusya, Makedonya’da 100’e yakın Kule Flekso Baskı Makinesi kurdu.

Xerox, ağ yöneticileri için yazıcı yönetimini daha 
kolay hale getiren evrensel bir baskı sürücüsü ile 
yazıcıları, belge ve bilgileri daha bağlı ve güvenli 
kılıyor.

Yeni Xerox Global Print Driver® V4, Windows 
10 ve aynı zamanda diğer işletim sistemlerinde 
daha sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim 
sunmak üzere geliştirilmiş. Xerox ve Xerox harici 
diğer marka yazıcıları destekliyor, her bir yazıcı 
için ayrı ayrı yazıcı sürücüleri yüklemeye gerek 
kalmıyor. Yazıcıyı otomatik olarak algılıyor ve 
güncelliyor. Bunun yanında çıktı rengi, çift taraflı 
yazdırma ve zımbalama gibi özel ayarları önceden 
ayarlıyor ve tüm desteklenen cihazlarda korumalı 
yazdırma işleri gibi şirket güvenlik ilkelerinin 
karşılanmasını sağlıyor.

Xerox Workplace Solutions Business 
Grup Başkan Yardımcısı Tracey Koziol, 

Yeni Xerox Global Print Driver® V4  
hem kaynak hem de zaman tasarrufu sağlıyor

“Bağlanabilirlik ile verimlilik eş anlamlıdır. 
Yeni yazıcı sürücümüz de ofiste en üst verim-
lilik seviyesine ulaşılması için sunduğumuz 
çözümlerden biridir.  Yoğun BT departmanları 
için sürücünün kullanılması kaynak ve zaman 
tasarrufu sağlarken kesintisiz bilgi akışını da 
mümkün kılar” diyor.  

Global Print Driver V4 yazıcı, üzerindeki; sarf 
malzemesi seviyeleri, kağıt durumu ve kullanıcı 
yazdırma işi durumu ile ilgili gerçek zamanlı 
geribildirimleri sağlayarak tüm cihazlarda 
standart kolay gezinme özelliğine sahip ve BT 
çalışanlarının bağlı cihazların sürücülerini ayrı 
ayrı güncelleme gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

Microsoft’un 4. Seviye yazdırma mimarisine 
uygun olan ve Microsoft Mağazasından indirilen 
uygulamalardan yazdırma yapılırken Windows 
10’da gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. 
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KARTON AMBALAJ

Fujifilm Europe 4 Haziran’da yaptığı açıkla-
mada Jet Press 720S’in birincil gıda ambalajına 
baskı yapmasını sağlayarak ambalaj üretimi için 
uygulama çok yönlülüğünü önemli ölçüde arttıran 
yeni bir gıda güvenli mürekkebinin lansmanını 
duyurdu.

Piyasa, daha fazla rafta yer almak ve ürünlerini 
rakiplerinden farklılaştırmak isteyen ambalaj 
marka sahipleri ve belirleyicilerin sayısında 
artış olduğunu görüyor. Aynı zamanda stokları 
azaltmak, tedarik zincirlerini iyileştirmek ve ofset 
kalitesini daha kârlı bir şekilde basmalarına, 
daha kısa ve daha sık aralıklarla özelleştirilmiş 
ambalaja olanak verecek dijital baskı çözümlerini 
arıyorlar.

Karton veya sentetik 600 mikron kalınlığa kadar 
medya üzerine baskı sonrası işlemlerine hazır, 
son derece tutarlı, yüksek kaliteli çıktılar üreten 
Jet Press 720S kutu çözümü, halihazırda baskı 
makinesiyle ambalaj üreten tüm Avrupalı müş-
terilerin üçte birinde bu gereksinimleri tümüyle 
karşılıyor. Alman Straub Druck & Medien AG 
basımevi böyle müşterilerden biri ve onun CEO’su 
Francisco Martinez, şu yorumu yapıyor. “Ambalaj 
alıcıları tutarlılık, düzgün ve parlak renkler istiyor 
ve Jet Press baskı makineleri tüm bunları sağlıyor. 
Önümüzdeki birkaç yıl içinde, ticari baskı 
operasyonumuzla birlikte ambalajın büyüyeceğine 
inanıyoruz ve Fujifilm makineleri bu sektördeki 
başarımız için vazgeçilmezdir.”

Bununla birlikte, yeni gıda güvenli mürekkebi, Jet 
Press karton ambalaj çözümünün önemli bir ek 
bileşenini oluşturuyor ve bu da onu birincil gıda 
ambalajı için onaylanan ilk B2 dijital baskı ma-

kinesi haline getiriyor. Bu, gıda, ilaç ve kozmetik 
/ ev / kişisel bakım pazarları için yüksek kaliteli 
karton kutular üretimine yönelik güvenilir bir 
dijital çözüm için artan gereksinimi karşılamak 
için ideal hale getiriyor.

Yeni, düşük migrasyonlu, su bazlı gıda güvenli 
mürekkep, İsviçre Yönetmeliği 817.023.21 ve 
Avrupa Komisyonu Yönetmeliği 1935/2004 
(metnin sonuna bakınız) dahil olmak üzere sıkı 
birincil gıda temas düzenlemelerine uygun ve 
özel olarak hat içi (bir köprü yoluyla) ve yakın hat 
çalışacak şekilde formüle edilmiş.

Bir dizi Jet Press 720S müşterisi halihazırda 
baskı makinesini ikincıl gıda ambalajı dahil 
sadece ambalaj baskısı için kullanıyor. Onlardan 
biri Belçikalı Packaging for Professionals 
(P4P). Yüksek kaliteli, talep üzerine üretilmiş 
düşük hacimli ambalaja dönük Avrupa ambalaj 
pazarındaki bir boşluğu doldurmak üzere 
kurulmuş ve işini Jet Press 720S etrafında tesis 
etmiş. P4P’nin kurucu ortağı, CEO’su Mohamed 
Toual şu yorumu yapıyor. “Geleneksel olarak, 
ambalaj endüstrisindeki müşteriler, dijital bir 
baskının, ofset veya flekso baskı kalitesine denk 
gelme becerisinden şüphe duyuyorlardı. Ancak 
müşterilerimiz, Jet Press 720S’de ürettiğimiz 
ürünlerin kalitesinden çok etkilendiler. Aldığımız 
geri bildirimler genel olarak olumluydu ve bunun 
devam edeceğinden çok eminiz.”

Ambalajda çeşitlendirme peşindeki şirketler için 
Jet Press karton kutu çözümü aynı zamanda Tilia 
Labs firmasından montaj ve planlama yazılımı 
Phoenix ile birlikte kullanılabiliyor. Bu yazılım, 
fireyi en aza indirme ve baskı hızını en üst düzeye 

Yeni Fujifilm gıda güvenli mürekkepleriyle

Jet Press 720S birincil gıda 
ambalajı basabiliyor
Jet Press 720S karton kutu çözümü gıda ambalajı için onaylanmış ilk B2 dijital baskı çözümü.
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çıkarma temelinde baskı için bir araya getirme 
veya ‘gruplandırma’ yöntemini iyileştirebiliyor. 
Bu gruplandırma işlevi gerçek şekil yuvalamayı 
destekliyor ve otomatik olarak kullanıcılara işleri 
düzenlerken farklı seçenekler sunuyor.

Fujifilm EMEA’dan Dijital Baskı Çözümleri 
Yöneticisi Taro Aoki, şu değerlendirmeyi yapıyor. 
“Yeni bir gıda güvenli mürekkebin piyasaya 
sürülmesi, Fujifilm’in Jet Press platformunu 
geliştirme ve müşteri geri bildirimlerine yanıt 
olarak pazara yeni çözümler getirme taahhüdünü 
daha da öne çıkarıyor. Daha yaratıcı, kişiselleşti-
rilmiş ve daha kısa tirajlı ambalaja yönelik devam 
eden eğilimle, ileri görüşlü konvertörler, mevcut 
sistemlerin güvenilirliğini ve baskı kalitesini 
sunan ancak kısa tirajlarda kârlı bir şekilde 
baskı yapabilme olanağına sahip olan dijital 
baskı teknolojilerini arıyorlar. Jet Press 720S, 
hem ticari hem de karton ambalaj uygulamaları 
için yüksek performanslı ve çok yönlü bir baskı 
makinesi olduğunu kanıtladı. Yeni gıda güvenli 
mürekkebimizin, hat içi ve hat yanında lak ve 
özel baskı öncesi yazılım seçenekleri ile birlikte 
sunulması, bu çok yönlülüğü yeni bir seviyeye 
taşıyor ve birçok karton ambalaj üreticisine hitap 
edecek.”

Fujifilm’in yeni gıda güvenli mürekkebi aşağıdaki 
mevzuat ve standartlar ile de uyumlu:

• Gıdaya Temas Eden Materyallerle Uyum - Re-

gulation (EC) 1935/2004

• Ek 2 ve 10’da listelenen (A ve B listeleri) -Gıda-
ya Temas Eden Malzemeler ve Eşyalar Üzerine 
İsviçre Mevzuatı (SR 817.023.21) - 01.05.2017 
güncellemesi

• Bağımsız olarak test edilmiş ve sertifikalandı-
rılmış gıda ile temas edecek plastik malzemeler 
ve eşyalar üzerine Komisyon Mevzuatı (AB) 
No. 10/2011 ile uyumluluk

• Fujifilm’in ISO 9001 Standard’ının bir parçası 
olarak tesis edilmiş ve gerçekleştirilmiş GMP 
(Good Manufacturing Practice - İyi Gıda 
Uygulaması)

•  (EC) No. 1907/2006 (REACH) - ekler XIV 
ve XVII acc.’den 0,1’den fazla olmayan ağırlık 
(Referans Tarihi: Temmuz 2017) 

• Bağımsız olarak test edilmiş ve sertifikalandı-
rılmış EN 71-3 uyumluluğu

• Mevzuat (AB) 528/2012 (AB) 528/2012 (Biyosit 
Mevzuatı) ile uyumluluk. 

Geniş format inkjet baskı makinelerinin ve 
kesim sistemlerinin önde gelen üreticilerinden 
Mimaki, 28 Haziran’da Amsterdam, Hollanda’da 
yaptığı açıklamada Başkan Sakae Sagane’nin 
aynı gün itibarıyla emekliye ayrıldığını duyurdu. 
Aynı zamanda Mimaki Engineering Company 
Başkan Yardımcısı olan Sagane, 2005 yılından 
bu yana Mimaki Europe’un başındaydı. 

Sagane, Mimaki Europe’u küçük bir Mimaki 
şubesinden diğer Mimaki yan kuruluşlarına 
kıyasla en fazla gelire katkıda bulunan bir iş 
birimine dönüştürerek büyüttü. Mimaki Europe, 
liderliği altında bölgedeki bayi ve distribütör 
ağını büyütmüş, 2008 yılında Mimaki-nbn 
GmbH’nin (şimdi Mimaki Deutschland) satın 
alımını tamamlamış ve bu bölgedeki ihtiyaçları 
daha özel olarak ele almak için Türkiye’de 
Mimaki Eurasia’yı kurmuştu. 

Buna ek olarak, Mimaki Europe Sagane 
liderliğinde tabela, teşhir grafikleri ve tekstildeki 
konumunu güçlendirerek kendini küresel bir 
oyuncu olarak konumlandırdı; aynı zamanda 3D 

Mimaki Europe Başkanı  
Sakae Sagane emekli oldu

baskıda bir temel oluşturmaya başladı. Mimaki 
Europe’un 2006 yılının Mart ayında 46 milyon 
avro olan yıllık cirosu, Mimaki’nin Mart 2018 
mali yılının sonuna kadar 125 milyon avroya 
ulaştı ve toplam Mimaki cirosunun %  31’inden 
fazlasına katkıda bulundu. 

Sagane Mimaki’yi itibarlı bir küresel 
markaya ve Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika’da küresel büyük bir oyuncuya 
dönüştüren isim olarak hatırlanacak.

“Mimaki Europe’u 
geliştirmek için harcadığım 
zaman son derece 
ödüllendirici” diyen Sagane, 
ekliyor. “Birlikte çalışmaktan 
keyif aldığımız sıra dışı 
bir ekibe ve hem bizi 
daha yüksek performans 
seviyelerine iten hem de 
işleriyle ödüllendiren sadık 
ve yenilikçi müşterilerden 
oluşan bir kadroya sahibiz. 
Hayatımı bir sonraki 
evresine taşımak için 
bu canlı ve büyüyen işi 
bırakmanın karışık duyguları 
var.”
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Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok 
çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve 
üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. 
Bu devrim, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel 
sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. 
Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika sisteminin 
temelidir. Endüstri 4.0, üretim ortamında her 
bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip 
analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha 
verimli iş modelleri ortaya çıkarıyor.

Endüstri 4.0 her ne kadar yakın zamanda duyulan 
bir kavram olsa da, biz de Duran Makina olarak 
üzerimize düşeni yapıyor; yaklaşık 3 yıldan beri 
Remote Access sistemiyle dünyanın her yerindeki 
makinalarımıza uzaktan erişebiliyoruz ve çalışıp 
çalışmadıklarını, ne hızda çalıştıklarını, alarm 
sayfalarına kadar görebiliyoruz. Bu sistemi bir 
adım ileriye taşıyarak, elektrik mühendislerimiz 
tarafından geliştirilmeye devam edilen Omega 
Management sistemi ile makinalarımız telefon, 
tablet ve bilgisayar üzerinden de izlenebiliyor. 

Bugüne kadar olan gelişmeler Endüstri 4.0 kav-
ramının temeliydi. Biz bu temelleri çok sağlam 
attığımıza inanıyoruz. Çünkü zaten üzerinde 
çalıştığımız, test ettiğimiz ve doğruluğuna inan-
dığımız bu sistemleri yeni teknolojimizin temeli 
olarak tasarladık. Bundan sonra gelecek makina-
ların kendi aralarında haberleşmeleri ve üretim-
leri hakkındaki bilgileri bir sonraki makinaya 
aktarmaları olacaktır. Bu süreçte örneğin; baskı 

Endüstri 4.0 ile “Akıllı Fabrikalar” 
kavramı doğdu
Abdurrahman KÜÇÜKARAS / Duran Makina A.Ş. Genel Müdürü

makinası kaç tabaka işi olduğunu ve ne kadar 
sürede çıkaracağını bir sonraki aşamada yer alan 
makinaya bildiriyor. Kutu katlama makinalarının 
hızlarını ve saatte ne kadar kutu üreteceklerini 
kendi aralarında paylaşması anlamına geliyor. 
Bu da gelecekteki insan müdahalesini ortadan 
kaldırıp makina kontrolü için tek bir kişiyi 
çalıştırmak yeterli olabilir anlamına geliyor. Bir 
sonraki adımda üretim verilerini paylaşmalarının 
yanı sıra kendi kalite ölçümlerini de yapmaya 
başlayabilecekler. Örneğin makinalarda kayışlar 
var; kayışlar kendi kullanım ömürlerini bilecekler 
ve kullanım ömürleri dolmadan aylar önce 
operatöre ve üretim müdürüne bildirebilecek 
ve stok kontrolü ve tedarik aşaması da otomatik 
olarak yapılabilecek. Şu an Endüstri 4.0 ile bütün 
bu sürecin başlangıcını yaşıyoruz ve gelişim 
olanakları bizi heyecanlandırıyor.

İnanıyoruz ki, Omega kutu katlama makinaları, 
düşündüğümüzden daha hızlı ve efektif bir 
şekilde kurulacak olan akıllı fabrikaların birer 
parçası olacaktır. 
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2011 yılında gerçekleşen Hannover Sanayi 
Fuarı’nda hayatımıza, 2016 Drupa fuarı 
ile de sektörümüze giren Endüstri 4.0 
kavramını dijital dönüşümün başlangıcı 
gibi tanımlayabiliriz. 

4. Sanayi Devrimi olan Endüstri 4.0, birçok 
çağdaş otomasyon sistemini, veri aktarımını 
ve yapay zekâlı üretim robotlarının birbirine 
entegre çalışmasını esas almaktadır. Her ne kadar 
kulağa ürkütücü gibi gelse de bu durum ile günün 
birinde karşılaşacağımızı hepimiz biliyorduk.

İnsan gücünün ikinci planda kalması işsizlik 
rakamlarının artacağını düşündürse de gerçek 
biraz daha farklıdır. Çalışan sayısının azalma-
yacağı sadece farklı niteliklere sahip çalışanlara 
ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. Su ve buhar 
gücünün kullanılmaya başlanması sonucu ortaya 
çıkan 1. Sanayi Devrimi’nde yaşananlar bu 
görüşü desteklemektedir. İnsan gücü fiziki efor 
gerektiren işler yerine daha farklı görevleri yerine 
getirmeye başlamıştır. Günümüzde de fabrikala-
rın üretim hatlarında çalışan kişilerin daha çok 
yazılım ve operatörlük gibi alanlarda çalışmaya 
başlayacağı öngörülmektedir. 

Her geçen gün bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı, 
dinamik ve hızla globalleşen dünyada bu tarz 
yeniliklere ayak uydurmak kaçınılmazdır. 
Bu sanayi devriminin etkisi ile günümüzde 
yaygın olan marka bağımlılığı yerini yavaş yavaş 
fayda bağımlılığına bırakacaktır. Üretim yapan 
fabrikaların kabuk değiştirmeye başlaması sosyal 
hayatlarımızı da etkileyecektir. Artan üretim hızı 
ve kalitesi rekabet için yeterli olamayacak ve en 
çok üreten değil müşteri talebini en iyi karşılayan 
ürünler pazarda öne çıkacaktır. 

Temsilciliğini yaptığımız HP Indigo, uzun süre 
önce tanıtımını yaptığı HP PrintOS uygulaması 
ile size her zaman üretiminizi takip ve kontrol 
etme olanağı sunarak bu alanda kullanıcılarına 

HP Indigo PrintOS uygulaması ile 
Endüstri 4.0’ı n kapılarını açıyor
Önder BABATAŞ / Matset A.Ş. Etiket ve Ambalaj Satış Temsilcisi

Endüstri 4.0’ın kapılarını açmaktadır. PrintOS 
uygulaması sayesinde 7/24 üretiminizi takip 
edebilir, HP Indigo Dijital Baskı Makinenizin 
son durumunu ve baskı adetlerini görebilir ve 
performansınızı ölçebilirsiniz. Dijital artık 
geleceğin değil günümüzün teknolojisidir. 

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi, dijital ve 
elektronik aletlerin daha sık kullanılması 
süreciyle başlayan 3. Sanayi Devrimi’ne çabuk 
ayak uyduran firmaların üstün başarısı bu 
devrimin devam ve tamamlayıcısı olan Endüstri 
4.0’a çabuk adapte olmanın önemini ortaya 
koymaktadır. 

“2000 yılından bu yana, Fortune 500 listesinde 
yer alan şirketlerin yarısından fazlasının yok 
olmasının tek sebebi dijitalleşmedir” Pierre 
Nanterme, Accenture CEO’su. 

HP Indigo, HP 
PrintOS uygulaması 
üretiminizi takip 
ve kontrol etme 
olanağı sunarak 
kullanıcılarına 
Endüstri 4.0’ın 
kapılarını 
açmaktadır. 

PrintOS uygulaması 
sayesinde 7/24 
üretiminizi takip 
edebilir, HP Indigo 
Dijital Baskı 
Makinenizin son 
durumunu ve baskı 
adetlerini görebilir 
ve performansınızı 
ölçebilirsiniz. 
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Otomatik üretim dünyası  
Bilişim Teknolojileri (BT)’nin 
zekâsı ile buluşuyor
Günümüzün makine ve otomasyon dünyasında, 
Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti konularını 
çevreleyen çok sayıda efsane var. Birçok insan, 
teknolojik vaatleri akıllı buzdolabı veya akıllı ev 
olarak düşünür ve endüstriyel evrimin bir sonraki 
aşaması hemen yakınımızdadır. Bu bağlamda, 
beklentiler, tüketiciler olarak, örneğin spor ve 
eğlence için çok işlevli araçlar ile deneyimlerimizi 
besler. Öyleyse neden teknolojik olanakları 
endüstriyel süreçlere uyarlamıyoruz? Eh, çünkü 
o kadar basit değil ve bu nedenle bütün bunların 
neden Endüstri 4.0 olarak adlandırıldığına bir 
bakmalıyız. 18. yüzyılda üretim makinelerinin 
gelişmesiyle başlayan Sanayi Devrimi’ni, 20. 
yüzyılın başlarında seri üretim ile devrimin ikinci 
aşaması, 1970’ler sonrasında ise üçüncü aşama 
otomasyon ve robot destekli üretim ile takip etti. 
Bugün, dördüncü aşamada, fiziksel ve dijital 
sistemlerin birbirine bağlı olduğu Endüstri 4.0’ın 

Endüstri 4.0 - 
İnternetin “EN”leri
Hazırlayan: Nadir KARGI - Lino SİSTEM A.Ş.
Orijinali: Markus Lorenz - Partner & Managing Director/The Boston Consulting Group

çağı eşiğindeyiz. Bu, otomatik üretim dünyasının 
Bilişim Teknolojileri (BT)’nin zekâsı ile buluştuğu 
anlamına gelmektedir.

Tüm bunlar çok olumlu ve heyecan verici geliyor 
ve birçok yeni teknoloji de bu gelişmeyi destekli-
yor.

“Endüstri 4.0 bizim karmaşıklıktan 
kurtulmamıza olanak sağlıyor ve 
sistemlerin birbirleriyle iletişim 
kurabileceği ve tüm tedarikçilerin 
platformun ayrılmaz bir parçası olduğu 
bir altyapı oluşturmamıza yardımcı 
oluyor.”

Bununla birlikte, endüstri için somut ifadelerle ne 
anlama geliyor ve uygulama neden bu kadar zor 
oluyor?

Bu konuyu açıklayabilmek için gençliğimden 
hatırladığım bir hikâyeyi anlatmama izin verin. 
Kara Orman’da, büyüdüğüm yerde, ürünlerine 
dört farklı lezzet veren bir yoğurt üreticisi vardı. 
Şirket halen varlığını sürdürüyor, ancak şu anda 
farklı hedef gruplar için mevsimlik özel ürünler 
ve ürünlerle birlikte 96 farklı tip üretiyor. İşte 
bu nedenle bu durum her iki günde bir yeni 
bir kampanyayı düşünebilen ve artık temel 
tüketici grubuyla hiçbir ilgisi olmayan yeni bir 
segmentasyonu tanımlayan pazarlama uzmanları 
için bir cennettir. Bütün bunlar, büyük bir üretim 
altyapısı gerektirdiğinden, hiç de komik bir konu 
değildir. Tabii ki, kısmen otomatikleştirilmiş ve 
daha az insan gücü ile işletiliyor, ama yine de 
zaman içinde gelişti, her yeni aroma sahneye 
çıktıkça yeni bir üretim hattı eklendi. Fabrikadaki 
kontrol merkezi tek başına bir nükleer santra-
linkine benziyor. Yönetim yazılımı aslında bir 
tane çalıştırmak için tasarlanmıştı ve yoğurt 
üretiminin sanayileşmesi 1980’de başladığında 
kapsamlı bir çözüm zaten yoktu. Bu nedenle 
benzer endüstriyel süreçler araştırıldı ve cevabı 
orada bulundu: Sıcaklık ve basınç izleme pompası 
kontrolü ve daha fazlası. Bu normalde bir yemek 
üreticisinde görebileceğiniz bir resim kesinlikle 
değil. 
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Şirket seri üretime geçerek, her saat başı 24 bin 
kap yoğurdu nakliyeye hazır halde getirmektedir. 
Ancak bir ürün yanlış etiketlenirse ne olacaktır? 
Kalite kontrol müdahale eder ancak bütün 
üretilen parti ziyan olur. Ya da kalite kontrolün 
devreye girmemesi halinde, ürün pazara 
ulaşır ve müteakip müşteri memnuniyetsizliği 
kaçınılmazdır. Endüstri 4.0 kavramı ve akıllı 
teknolojilerin üretime entegrasyonu bu noktada 
devreye giriyor. Akıllı bir makine ne yaptığını 
bilir ve ağa bağlı bir üretim hattı, doğru ürüne 
doğru etiketin varlığını kontrol eder. Bu önceden 
programlanmış veriler temelinde veya sensörler 
ve vericiler yoluyla kontrol altında tutularak 
üretimin aksaması engellenebilir.

Ancak otomobil üretiminde veya diğer imalat 
sanayilerinde olsun yüksek oranda otomatik 
olsalar da, bugünün üretim ortamları, sonuçta 
yalnızca bir üretim hücreleri veya yalıtılmış adalar 
koleksiyonudur. Dahası, stoklara ve teslimat 
döngülerine bağımlıdırlar. Endüstri 4.0 bizim 
karmaşıklıktan kurtulmamıza olanak sağlıyor 
ve sistemlerin birbirleriyle iletişim kurabileceği 
ve tüm tedarikçilerin platformun ayrılmaz 
bir parçası olduğu bir altyapı oluşturmamıza 
yardımcı oluyor.

Gelecekte, ürünlere, örneğin; ürünün tüm 
parçalarının izlenmesine izin veren bir QR kodu 
verilebilir. Bu izlenebilirlik, tüm temel öğelere 
kendi IP adresleri atanması durumunda müm-
kündür. Bilgi teknolojisi, ürünün bilgi ortamı 
haline gelir. Bu gelişmeden çok da uzak değiliz: 
Örneğin, RFID çipleri plastik endüstrisinde 
üretimin önemli bir parçası haline gelmiştir. Araç 
üretimindeki kokpit bileşenlerinin doğru parçalar 
olup olmadıklarını veya bunlardan birinin yanlış 
sürüm olup olmadığını otomatik olarak tanır. 
Dijitalleşmenin hızını artırdığı ve otomasyonu 
getirdiği baskı endüstrisine bakarsak, hâlâ birçok 
izole üretim süreci vardır. Çok sayıda ara yüz, 
sürekliliği olmayan iş akışı ve baskı yönetiminin 
analog olarak müdahale uygulamaları gözlenmek-
tedir.

Matbaa sahiplerinin Sanayi 4.0 
devriminden ve farklı sektörlerdeki 
uygulamalarından öğrenecekleri, hayati 
derecede önemli çok şey bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, matbaalarda, orada ne yaptığı 
gerçekten tam bilinmeyen harika makineler 
bulunmaktadır. Haliyle matbaalarda da sistem-
lerin, materyallerin ve iş akışlarının birbirleriyle 
iletişim kurmasını sağlayan akıllı çözümlere 
ihtiyaç vardır. Matbaa sahiplerinin Sanayi 4.0 
devriminden ve farklı sektörlerdeki uygulama-
larından öğrenecekleri, hayati derecede önemli 
çok şey bulunmaktadır. Tabii ki gelişme hala genç 
olmakla birlikte, matbaalar da hem müşterilerini 

hem de nihai tüketicileri içine alan kapsamlı 
bir tedarik zincirinin parçasıdır. Gelecekte, 
bu iş sadece bir baskı malzemesine mürekkebi 
uygulama meselesinden ziyade izlenebilirlik 
ya da işlevselleştirme için entegre çözümlerin 
gerçekleştirilmesi meselesi olacaktır. Bu ilk başta 
karmaşık gelse de, sadece tasarımın bir parçası 
olmanın değil, aynı zamanda tüm değer zincirinin 
bir parçası olma fırsatını da ortaya çıkarır. 
Otomasyon ve Endüstri 4.0, raflarda satılan, 
paket çözümler değildir - bunlar, ürün olarak bir 
araba veya bir diş macunu tüpü olup, olmadığına 
bakılmaksızın, hammadde ile başlayan ve tüketici 
ile biten bütüncül bir yaklaşımın parçasıdır. 
Bu nedenle müşterinin tedarik zincirinin nasıl 
çalıştığını, gereksinimlerin neler olduğunu ve 
ilgili katma değeri nasıl sağlayabileceğinizi 
anlamak önemlidir. 
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Dünyanın tamamında çeşitli endüstrilerde bir-
kaç senedir telaffuz edilen ve geçtiğimiz drupa 
2016 fuarı sonrasında basım endüstrisi için de 
gündeme gelen Endüstri 4.0 yani 4. endüstri 
devrimi sonucunda dijitalleşen ekipmanlar ve 
otomasyon sistemlerinin entegrasyonu artık 
vazgeçilmez ve birbirlerinden ayrılmaz kavram-
lar haline gelmektedir.

Dolayısı ile baskıda yeni endüstriyel şartlara 
uyum sağlanması amacı ile çok sayıda teknolojik 
gelişmenin hayata geçirilmesi, endüstrinin 
geleceğine olan inancın ve beklentilerin halen 
yüksek olduğunu göstermektedir. Bu aşamada 
endüstrimizde zayıflama değil, hızlı ve hatasız 
üretim koşullarının güçlendirilmesi ile yeni 
dönemin şartlarına uygun hale gelme söz 
konusudur. 

Heidelberg’in Endüstri 4.0 ile birlikte gerek 
ofset, gerekse flekso ve dijital baskı alanında 
kullanıma sunduğu yenilikleri şu şekilde 
anlatmak mümkündür.

Push to Stop  - Heidelberg’in 
insandan bağımsız baskıyı 
gerçeğe dönüştürme projesi
Endüstriyel baskı konsepti için tasarlanan “Push 
to Stop” kullanım filozofisi, operatörün sadece 
gerektiği zamanlarda makineye müdahale etme-
si üzerine kuruludur. Bundan 15 yıl önce yıllık 

Endüstri 4.0 ve 
baskının gelişen 
teknolojisi
Hakan HONDU / Heidelberg Türkiye Pazarlama Yöneticisi

20-30 milyon tabaka olan tek bir makineye ait 
üretim hacimleri, günümüzde 40-60 milyon 
tabakalara çıkmıştır. Üstün performans 
sınıfı Speedmaster XL serisi ofset baskı 
makinelerinin, Prinect yazılımları ile birlikte 
dahili ölçüm sistemlerinin kombine edilmesi 
ile kalıp değişimleri haricinde makinelerin 
durmaksızın üretime devam edebilmesi 
hedeflenmektedir.

Yeni makine kullanım konsepti 
- Prinect Press Center XL 2
Yeni dönemde gerçekleşen bir diğer yenilik ise 
Prinect Press Center XL2 kumanda masası ve 
sahip olduğu ara yüz oldu. Kumanda masa-
sının dokunmatik panelinden aynı bir tablet 
bilgisayar kullanır gibi tüm fonksiyonlara hızlı 
ve kolay erişim artık mümkün olmaktadır. 
Bunun haricinde büyük arka ekran ile tüm 
fonksiyonlar aynı anda izlenebilmektedir.

Kumanda masası ile çalışan Intellistart 2 
adlı asistan yazılım ile birlikte makinenin iş 

kuyruğuna 30 adet iş 
eklenebilmekte ve tüm 
renk değerleri ile JDF 
verilerini otomatik 
olarak hazırlayarak 
beklemeksizin bir 
diğer işe geçebilmek 
mümkündür. Aynı 
zamanda bir sonraki 
işin baskı simülasyonu 
ekranda canlandırıla-
rak zaman kayıplarının 
tam anlamıyla önüne 
geçilebilmektedir.

Dijital baskıda yeni bir dönem 
– Inkjet mucizesi
Geçmişte inkjet yani mürekkep püskürtmeli 
sistem denilince son derece düşük baskı kali-
tesi ve sadece 1. hamur kağıt akla geliyordu. 
UV ve diğer kurutma sistemlerinin yanı sıra 
yüksek kalitedeki baskı kafaları işin içerisine 
dahil olmaya başlayınca biz de gördük ki 
gelecek inkjet baskının etrafında gelişecek.

Tonerli sistemlerden farklı olarak, mürek-
kebin kağıtta tutunması, büyük ebatlardaki 
malzemelerde hızlı geçişe uygun olması ve 
kuruma avantajları sayesinde günümüzde en 
çok üzerinde durulan baskı yöntemi haline 
geldi. Ayrıca matbaacılık, ambalaj ve etiket 
baskısı, endüstriyel açık hava reklamcılığı 
ve üç boyutlu nesnelere uygulanabilmesi ile 
birçok farklı endüstri için çok seçenek sunan 
bir geniş derya olması ile birlikte geleceğin de 
gündeminde olacak gibi gözüküyor.
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Heidelberg’de bu gerçeklerden yola çıkarak son 
birkaç yıldır bu teknoloji üzerine ciddi yatırım 
ve Ar-Ge faaliyeti gösteriyor. Fujifilm ile birlikte 
gerçekleştirilen iş birliği sayesinde piyasaya 
sunulan ürünler şu şekilde oldu:

Primefire 106

74x106 cm ebadına sahip geleceğin tabakadan 
tabakaya endüstriyel dijital baskı sistemi; lak 
ve primer baskı gibi üstün özelliklere sahip 
olmasının yanı sıra 1200 x 1200 dpi çözünürlüğe 
sahip. Heidelberg’in eşsiz Preset Plus giriş ve 
çıkış sistemleri mimarisini kullanan model, 
kurutma modülü ve 0.2 ila 0.6 mm’lik malzeme 
aralığı ile birlikte hem ticari hem de ambalaj 
baskısına hitap ediyor. Özellikle gıda ambalajla-
rının baskısı için İsviçre Yönetmeliği’ne uygun 
su bazlı mürekkepler kullanılmaktadır.

Yedi renk seçeneği ile çok geniş bir renk 
gamutunu yakalayan makine; 2,500 tabaka/
saat’lik hıza sahiptir.

Bu modelde Fujifilm SAMBA baskı kafaları’nın 
teknolojisi geliştirilerek kullanılmıştır. Aylık 
1,5  ila 2,5 milyon tabaka arasında baskı hacmi 
sunmaktadır.

Gallus Labelfire 340
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Labelexpo Europe 
fuarı ile birlikte görücüye çıkan Heidelberg’in 
dijital bobin etiket baskısı çözümü bugüne kadar 
gelişim göstererek mükemmel bir seviyeye ulaştı. 
UV-Piezo drop on demand baskı metodunu 
kullanan makine, CMYK’nın yanı sıra beyaz, 
turuncu, viyolet ve yeşil ile birlikte 8 renk basa-
bilme yeteneğine sahip. Dakikada 50 metrelik 
hızı ile oldukça iyi dijital baskı performansı 
sunan model, kağıt ve folyo ayırt etmeksiniz 
baskı gerçekleştirebilmektedir.

Bu modeli birçok dijital baskı sisteminden 
ayıran en önemli özellikler arasında en geniş 

renk gamutunu sağlayabilme, tek geçişte dijital 
baskının yanı sıra flekso, şekilli kesim, gofre, 
soğuk folyo, laminasyon ve sıyırma özelliklerini 
sunmasıdır. Bu sayede tam bir üretim sistemi 
özelliğine sahiptir.

Omnifire 4D serisi
Inkjet baskıda devrim niteliğinde 4. boyut 
kavramını kazandıran Heidelberg, 3 boyutlu 
nesnelerin üzerine dijital baskı gerçekleştirmesi 
ile birlikte bu kavramı ortaya koymuştur. Drupa 
2016’da renkli baskı gerçekleştiren versiyonu 
tanıtılan Omnifire 250, 30 cm’lik çapa kadar 
olan çeşitli şekillerdeki nesnelere baskı gerçek-
leştirebilirken; Kasım ayında görücüye çıkacak 

olan Omnifire 1000 modelinde ise bu ebat 1 
metreye kadar çıkacaktır.

Bu üründe XAAR’ın single pass drop on 
demand inkjet baskı kafaları kullanılmakta ve 
360 dpi baskı çözünürlüğü sağlanmaktadır. UV 
mürekkeplerin kullanıldığı bu sistemde beyazın 
yanı sıra CMYK baskı imkanı bulunmaktadır.

Bu model-
lerdeki bir 
sonraki 
aşama ise 
uçakların ve 
binaların dahi 
tek bir sistem 
tarafından 
dijital baskı 
ile renklen-
dirilmesini 
sağlayacak 
olan Omnifire 
XXL serisi 
olacaktır. 
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Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin 
üretim ünitelerini sektörün (Endüstrinin 4. 
aşaması olarak adlandırılan) önde gelen evrimsel 
zorluklarına hazırlamak için, SISTRADE’in 
amacı, bu değişime ekipmanların, insanların ve 
süreçlerin birbirine bağlanması yoluyla doğal 
olarak üretimin tam dijitalleşmesini sağlayan 
çözümler ile yardımcı olmaktır; sistemler, 
böylece kurumlarda genel verimliliğin maksimize 
edilmesine imkân verirler.

SISTRADE, üretim hattınızı optimize ederek, 
otomatikleştirerek ve kontrol ederek şirketinizi 
Endüstri 4.0’a sevk etmek için doğru araçlara 
sahip. Üretim Uygulama Sistemi (Manufacturing 
Execution System – MES), Sistrade’in endüstriyel 
süreci planlamak, toplamak, denetlemek ve 
kontrol etmek için çözümler sunan kilit uygula-
malarından biridir.

Mağaza katının gerçek zamanda anlaşılması, üre-
tim sürecine dahil olan tüm unsurların kapsamlı 
bir kontrolüne izin verir. MES, karar vericilerin 
üretim çıktılarını iyileştirmek için bir araçtır.

SISTRADE, kararları hızlı bir şekilde destekle-
mek, üretkenliği arttırmak için Endüstri 4.0’ın 
temellerine dayanan, uygun bilgilerin üretilmesini 
sağlayan çözümler sunuyor.

Sürdürülebilir bir üretim için MES
Yönetim sistemlerinizi ve üretim kontrolünüzü, iş 
emirlerini zamanında planlamak, gerçek zamanlı 
üretim süreçlerini önceden belirlenmiş yönlen-
dirmeye göre izlemek, malzemelerin hareketini 
kontrol etmek ve böylece üretim kontrolünü daha 
verimli hale getirmek için MES ile tamamlayın.

Manufacturing 4.0 – Yararları nedir?
Sistrade Software Consulting S.A.

Ürün yaşam döngüsü yönetimi 
(Product Lifecycle Management 
- PLM)
Manufacturing Industry 4.0 uygulamasının bir 
başlangıç noktası olarak, Ürün Yaşam Döngüsü 
Yönetimi ile ilgili bir dizi süreç tanımlamak 
önemlidir.

Bu bağlamda SISTRADE, etkin bir PLM’ye 
önemli bir katkı sağlayan özellikler sunuyor. 
Üretim yönetiminin temel olarak, PLM tara-
fından tanımlanan tüm unsurları ve süreçleri 
doğrudan okuyan iş emirlerinin yönetimince 
desteklendiğini vurgulamak önemlidir.

Denetim kontrolü ve veri toplama 
(Supervisory Control and Data 
Acquisition - SCADA) 

SCADA, operatörler, makine sensörleri, PLC’ler 
(Programlanabilir mantık denetleyicileri) ve 
bir tesis içindeki çeşitli aygıtlardan verileri uzak 
konumlarda bile alan web tabanlı bir yazılımdır.

SCADA, tüm makinelerin, operatörlerin ve 
proseslerin 3 boyutlu tesisini gerçek zamanlı 
olarak sunma ve verimsiz zamanı azaltma 
olanağına sahiptir.

• Tamamen özelleştirilebilir

• Her tesis düzenine uygundur

• Çoklu tesis

• Çeşitli bölümler

• Herhangi bir kaynak tipi

• Sinoptik panel desteği

Veri toplama
Sistem, kuruluşların endüstriyel konsollardan, 
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mobil cihazlardan veya doğrudan makine ve 
PLC’lerden endüstriyel verilerin manuel olarak 
toplanmasını sağlayan ve “Nesnelerin İnterneti” 
konseptini uygulayan web tabanlı bir veri toplama 
aracı sağlıyor.

Sistrade® yazılımı, kuruluşların üretim süreç-
lerini otomatikleştirmelerini ve üretim hatlarını 
optimize etmelerini ve bir Akıllı Fabrika’ya 
dönüşmesine imkân tanıyor.

Kaizen Dashboard
Sistrade® Kaizen’i geleceğe taşıyor ve Kaizen uy-
gulamasının desteklenmesi için kullanılan kalem 
ve kağıt panolarının yerine son derece dinamik 
ve etkileşimli bir gösterge paneli yerleştirerek 
etkileşimli bir gösterge paneli sunuyor.

• Ayarlar çizelgesi

• Kesintiler çizelgesi

• Etkileşimli gösterge panelleri

• Hedef ve sonuçların net tanımlanması

• Farklı boyutlarda grafiksel toplam ekipman 
verimliliği 

• Kaizen toplantısını destekleyecek dokunmatik 
ekran

• Belirli bir zaman periyodunda ayar sürelerinin 
analizi

• Performans sonucunu hemen iletme becerisi

• Farklı boyutlardan (makine, zaman, iş emri, 
vardiya, çalışan) geçen göstergelerin grafik 
analizi.

Andon Board
Sistrade®, olaylar gerçekleştiğinde uyarıları ve 
üretim hatlarının durum değişikliklerini görüntü-
leyen bir dijital kart sunuyor.

• Anahtar Performans Göstergeleri (Key Perfor-
mance Indicators – KPIs)

• Bildirimler & uyarılar

• Gecikmeler ve durmalar

• Mevcut / sonraki iş emri

• Parametreleri vurgulamak için özelleştirilebilir 
görseller

• Olaylar

• Hedef / gerçek

• İyi / atık

• Ayar süreleri

• Duruş süresi

Toplam Ekipman Verimliliği 
(Overall Equipment Effectiveness 
- OEE)
Toplam Ekipman Verimliliği, bir üretim 
ünitesinin, çalışacak şekilde planlandığı dönem-
lerde tasarlanan kapasitesine göre ne kadar iyi 
performans gösterdiğini ölçmektedir.

Sistrade yazılımı, üretim performansını ve verim-
liliğini optimize etmek için bir şirketin sürekli 
iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 
OEE denetim ve analizini gerçek zamanlı olarak 
sunuyor.

OEE, gerçekten verimli olan planlanan üretim 
süresinin yüzdesini ölçuyor.

• Mevcut performansı analiz etme

• Duruş süresi analizleri

• Kullanılabilirlik oranı

• Verim oranı

• OEE oranı

• Grafikler ve analiz

• Üretim süreçlerinin verimliliğini ve güvenilirli-
ğini en iyi duruma getirmek

• Vardiya, makine, çalışan, gün, ay ve yıla göre 
performans

• Diğer Anahtar Performans Göstergeleri

Endüstri 4.0 esaslarının uyum içinde süreklili-
ğinin bir parçası olarak, SISTRADE, her bir iş 
ortağının entelektüel haklarının gerekli koruma 

ve veri bütünlüğünü sağlayarak, şirketlerin iç 
veri sistemlerinin (Nesnelerin Interneti - IoT – 
Internet of Things ) entegre edilmesiyle, sadece 
üretim süreci boyunca tutarlı veri yönetimine 
imkân vermek için değil, aynı zamanda tüm iş 
ortaklarının teknik ve prosedürel olarak dahil 
edilmesini sağlamak için yenilikçi projeler için 
çalışıyor. 
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2017 yılında kökten bir bilişim teknolojileri (BT) 
yeniden yapılandırmasının ardından, INSIGNIS-
Etiketten şimdi bir sonraki inovasyon sıçramasını 
gerçekleştiriyor ve Endüstri 4.0’ın bir öncüsü 
olarak, yeni baskı teknolojisine yatırım yapıyor. 
Viyana şirketi, Gallus Labelfire 340 ile tesisine 
mükemmel bir ekipman ekleyerek, dijital baskıda 
yeni kapasiteler tanımlıyor. Bu en son teknoloji 
etiket baskı sisteminin kurulması sadece şirketin 
iç ürün portföyünü genişletmekle kalmıyor, aynı 
zamanda kalite, esneklik ve performans artışını 
garanti ediyor. Insignis, Avrupa ve Avusturya’daki 
bu tip ilk makine ile bir bütün olarak kendini 
bir dijital geleceğe yönelen bir şirket olarak 
gösteriyor.

Şimdiye kadar, birçok etiket matbaacısı henüz di-
jital baskıya girmeye cesaret edememişti. Bununla 
birlikte, pazar değişiyor. Bunun nedeni, daha kısa 
baskı çalışmalarına veya özelleştirilmiş ve sürümlü 
etiketlere olan sürekli artan ihtiyaç karşısında, 
dijital baskı teknolojisine sahip makinelere yapılan 
yatırımların artmasıdır.

INSIGNIS-Etiketten yatırımı
Avusturyalı etiket matbaası Insignis tüm artılarıyla 
bir Gallus Labelfire 340 yatırımı yaptı ve artık 
bu değişikliklere yanıt verebiliyor. Öncesinde, 
İsviçre’de Gallus tarafından basılmış özel baskı 
işleriyle yoğun bir test aşamasından geçilmiş. 
Çok başarılı olan bu testler, satın alma kararının 

temel itici gücü olmuş. Kapsamlı bir yeniden 
yapılanmanın ardından, Viyanalı etiket üreticisi 
Insignis şimdi kendini tüm enerji ve dürtüsüyle 
ortaya koyabiliyor. BT kurgusunu temelden 
bir yeniden yapılandırmadan geçirdiği gibi, 
şirket aynı zamanda işinin gelecek yönelimiyle 
müşteri yapısını aynı doğrultuya getirmiş. “Aynı 
zamanda kuruluşumuzu yeniden yapılandırdık” 
diyen şirket ortağı ve mühendis, CEO Ferdinand 
Hager. Gelecekte şirket iki bağımsız iş biriminden 
oluşacak: INSIGNIS-Etiketten ve Insignis Digital. 
Hager, şöyle devam ediyor. “Bu şekilde, dijitale 
yeni odaklılığımızın açık bir göstergesini vermeyi 
amaçlıyoruz. Bir üretim tesisi, özel olarak bu 
amaç için tahsis edildi. Bu yeni Gallus Labelfire 
340’ın evi ve aynı zamanda geliştirilecek olan diğer 
yenilikçi ürünlerin de yeri olacak. Ekipman Şubat 
2018’de teslim edildi ve kuruldu.”

Gallus Labelfire’a yapılan yatırım, Insignis için 
ek baskı kapasitesi oluşturarak mevcut tesise mü-
kemmel bir ek olmuş. Bu, Avusturya’daki türünün 
ilk Gallus makinesi ve Gallus’un Doğu Avrupa 
pazarında ilk Labelfire baskı makinesi. Gallus’u 
Avusturya’da temsil eden, destek ve servisten de 
sorumlu Heidelberger Druckmaschinen Austria 
Vertriebs-GmbH’dan Mag. Roland Spatt, “Bu, 
şirketin dijital geleceğe muazzam bir adımı” diyor. 
Gelecekte bu iş birliğinde daha fazla inovasyon 
artışı beklenebilir. Heidelberg Avusturya da 
böyle düşünüyor. “Heidelberg, satış programına 
Gallus’u dahil etti ve bu demektir ki ambalaj 

Etiket matbaası Insignis Gallus 
Labelfire dijital etiket baskı  
makinesini tercih etti
Tek bir üretim adımında, rulodan bitmiş etikete endüstriyel inkjet baskı şimdi aynı zamanda Viyana’da...

INISGNIS’deki Gallus 
Labelfire, örn. soğuk folyo 

baskı ve serigrafi gibi 
arttırılmış dahili sonlandırma 

süreçlerine sahip
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operasyonumuz inanılmaz rekabetçi oldu” diyor 
Spatt.

Akıntıya karşı yüzmek
İş matbaaları üretimlerini daha da hızlandırmaya 
zorluyor. Hızlı yanıt verebilmek zorunlu. Buna 
karşılık, ürünlerin raflarda göze çarpması 
gerektiğinden kalite gereksinimleri artmaya 
devam ediyor. “Bu makine ile üst düzey kalite 
elde ederken son derece esneklik kazanıyoruz. 
Yedi baskı mürekkebi (CMYK + GOV) ve 
dijital beyaz ile genişletilmiş renk gamı, Pantone 
renk uzayının %  96’sını sağlıyor ve 1200 dpi 
çözünürlükle ofset kalitesini ve bazen de ofset 
kalitesinin ötesini elde ediyoruz” diyen Yönetim 
Direktörü Erwin Pudek, ekliyor. “Bu kesinlikle 
birinci sınıftır.” Ferdinan Hager, şöyle tamamlıyor. 
“Bu yatırımla tüm ekibe bir heyecan dalgası sirayet 
etti.” Insignis’in kurumsal yeniden yönelimi de bir 
Gallus Labelfire’a yatırım yapma kararında önemli 
bir faktör olmuş. Artık akıntıyla sürüklenmek 
istemiyoruz; bunun yerine akıntıya karşı yüzmek 
ve bu yatırımın elde etmemizi sağladığı farklılaşma 
yoluyla değer katmak istiyoruz. Gelecekte sadece 
bir pazarın parçası olmamak bizim için önemli. 
Kendimiz için yeni bir pazar geliştirmek istiyoruz” 
diyor Erwin Pudek. Bu aynı zamanda, Labelfire 
340’in katalizör olarak hizmet vermesiyle birlikte, 
bu yıl müşterilere başka bir yol bulmaya çalışmayı 
da içeriyor. Yeni saha personeli, bu yeni dijital 
fırsatlar hakkında bu alanları bilgilendirmek için 
ajans ve yaratıcı sektöre hitap eden satış ekibine 
katkıda bulunacak.

Yeni teknoloji ve deneyim  
uyum içinde
Makine dakikada 50 metre hızla çalışıyor ve 
yedi renk artı beyaz sunuyor. “Hız doğal olarak 
daima bir sorun ama dakikada 50 metre dijital 
baskı hızıyla, tamamen bitirilmiş ve kabartmalı 
etiket üretebiliyoruz ve bu makineyi diğerlerinden 

ayıran ve öne çıkaran şey” diyor, Ferdinand 
Hager ve ekliyor. “Bu sistemde bu ekipman ile 
geleneksel baskı süreçlerinden gelen Gallus 
deneyiminin zenginliğini görüyoruz. Fleksografik 
baskı, serigraf baskı, şekilli kesim, vernik atma ve 
inkjet baskı tek sistemde mükemmel bir şekilde 
birleştirilmiş.” Makinenin çok fonksiyonlu oluşu, 
proses seçiminde ayırıcı özellik miydi? “Elbette” 
diye onaylıyor Hager. “Yıllardır İsviçre kalitesine, 
Gallus tarzına odaklıyız ve bu birleşim şimdi dijital 
baskıda devam etmekte. Bir İsviçre saati gibi: 
Zamana karşı popülerliğini koruyan uzun ömürlü 
bir yatırım.”

Dahili sonlandırmanın yararları
Dijital baskının avantajlarını, özellikle dijital baskı 
için optimize edilmiş sıralı son işlem prosedür-
leriyle birleştirmenin bir sonucu olarak, Gallus 
Labelfire üzerindeki etiketler de verniklenebilir, 
baskı sonrası işleminden geçirilebilir ve hatta 
işlenebilir. Bu, piyasadaki sadece dijital olarak 
baskı yapan ve takip eden bir işlem olarak etiket 
baskı sonrası işlemlerinin tamamlanmasının 
gerektiği dijital etiket baskı makinelerinin çoğuna 
bir tezat oluşturuyor. Sonuç olarak, dijital olarak 
basılmış bitmiş etiketler söz konusu olduğunda, 
daha hızlı üretim süreleri ve daha az atık kağıt 
garanti edilebilir. Etiket matbaacısı için, bu, bir 
sonraki işlem için herhangi bir dur-kalk işlemine 
gerek olmadığı için, çok aşamalı bir üretim prosesi 
ile karşılaştırıldığında zaman, maliyet ve malzeme 
tasarrufu anlamına geliyor. Popüler müşteri talebi 
ile, bu işlevler artık serigraf baskısına uzatılmıştır. 
Tam entegre serigrafi üniteleri, makinelerin ön 
veya arka tarafında konumlandırılabilir. Dijital 
baskı ünitesinden önce, müşteri, örneğin, beyaz 
serigraf mürekkebinin eşsiz opaklığından yarar-
lanıyor. Sonrasında, serigraf baskı sonlandırma 
faydalarının tamamı, örneğin, özel serigraf 
baskı renkleri ile spot vernikleme veya güvenlik 
uygulamalarının dokunsal etkisi gibi, kendiliğin-
den geliyor. 

Viyana’da INSIGNIS-
Etiketten’deki Gallus 
Labelfire 340’ın resmi 
olarak tanıtımı: (Soldan 
sağa) Roland Spatt, Uwe 
Alexander, Christof Naier, 
Ferdinand Hager, Silvia 
Agha-Schantl, Ferdinand 
Rüesch, Silvia Spatt, 
Stephan Plenz, Toni Faber, 
Jonny Dörig

Gallus’ta 
fleksografik baskı, 
serigraf baskı, 
şekilli kesim, vernik 
atma ve inkjet 
baskı tek sistemde 
mükemmel 
bir şekilde 
birleştirilmiş. 

Makine dakikada 
50 metre hızla 
çalışıyor ve yedi 
renk artı beyaz 
sunuyor.
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20-23 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde 
gerçekleştirilecek Uluslararası Endüstriyel 
Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN 
İstanbul 2018 için geri sayım başladı. Dünya 
genelinde 15 farklı ülkede 130’un üzerinde fuar 
ve konferans etkinliği gerçekleştiren Tarsus 
Group’un sunduğu global güçle İFO Fuarcılık 
tarafından bu yıl 20.’si organize edilen SIGN 
İstanbul, “Sign Teknolojisi”, “Dijital Teknoloji”, 
“Serigrafi Teknolojisi”, “Görsel İletişim”, 
“Outdoor Medya Pazarlama” ve “3D Baskı 
Teknolojisi” alanlarındaki en yeni teknolojilere 
ev sahipliği yapacak. Aralarında Türkiye’nin de 
olduğu 31 ülkeden 410 katılımcının beklendiği 
fuar, toplam 30 bin metre kare alanda yurt içi ve 
yurt dışından 22 bin 500 profesyoneli ağırlamaya 
hazırlanıyor. 

Sektörüne liderlik edenler,  
bu yıl da SIGN İstanbul’da
Alanında Avrasya’nın en büyüğü ünvanıyla bu 
yıl 20. kez kapılarını açmaya hazırlanan SIGN 
İstanbul, yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. HP, 
Zünd, Mutoh, Efi, Epson, Mimaki, Canon, Oki 
ve Xerox gibi büyük uluslararası markalar ile 
PIMMS, Lidya, Met Etiket, SDS ve Mat Kağıt 
gibi sektörüne liderlik eden firmaların da yer aldı-
ğı 20. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital 
Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul, 20 
Eylül’de kapılarını açıyor. Tarsus Group Türkiye 
bünyesindeki İFO Fuarcılık tarafından Tüyap 
Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen organizasyonu 
yurt içi ve yurt dışından 22 bin 500 profesyonelin 
ziyaret etmesi bekleniyor.

Sektörünün uluslararası dev markaları ve 
sektörüne liderlik eden firmaların da aralarında 

SIGN İstanbul 2018 için  
geri sayım başladı

olduğu 31 ülkeden 410 firmaya ev sahipliği 
yapmaya hazırlanan SIGN İstanbul 2018’in 
neredeyse tamamı doldu. 30 bin metre 
karelik fuar alanında sınırlı sayıda boş yerin 
kaldığını söyleyen İFO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Seda Bozkurt, “Geride kalan 19 
organizasyonda olduğu gibi, 20. buluşma için de 
sektör devlerinin ilk tercihi yine SIGN İstanbul 
oldu. Dijital Baskı ve Endüstriyel Reklam 
alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası 
markalar ile onların temsilcileri, Avrasya’nın 
en büyüğünde boy gösterecek. Ayrıca pek çok 
firma da yeni ürün lansmanını ilk defa SIGN 
İstanbul’da yapacak” diyor.

Katılımcı ve ziyaretçilerine eşsiz ticaret 
fırsatları sunmaya hazırlanan SIGN İstanbul 
2018’e katılım, online davetiye ve fuar hakkında 
detaylı bilgi için www.signistanbul.com adresini 
ziyaret edilebilir. 

İFO Fuarcılık Genel 
Müdür Yardımcısı 
Seda Bozkurt
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Dijital UV baskı teknolojilerinin lider tedarikçi-
lerinden Pigment Reklam, Türk baskı endüst-
risinin maliyet - karlılık taleplerini karşılamak 
için Plamac markasını Türkiye’ye getirdi.  UV 
baskı teknolojileri alanında 15 yıllık deneyime 
sahip olan Plamac, UV ve UV LED baskının 
yapıldığı tüm pazarlara sesleniyor. 

Pigment Reklam firma sahibi Serkan Çağlıyan, 
Türk baskı pazarına eksiksiz bir marka daha 
kazandırdıklarını vurgulayarak “Plamac, 
sektördeki tüm makinelerdeki eksiklikleri 
rahatlıkla giderebilecek güçlü ve donanımlı UV 
baskı çözümlerine sahip. Plamac’ın flatbed, 
roll to roll ve hibrid olmak üzere UV ve LED 
modellerini pazara sunacağız. Bu modeller 
sorunsuz ve yüksek hızlarda ve verimli çalışma 
ile, daha yüksek baskı kalitesinde sonuç elde 
etmek isteyenlerin ilk tercihi olacak” diyor.

Plamac’ın bütün baskı 
endüstrisi için bir çözümü var
Plamac’ın UV, solvent ve tekstil sektörü için 
baskı makinelerini sunacaklarını açıklayan 
Serkan Çağlıyan, flatbed, roll to roll ve hibrid 
modellerin rakiplerine göre fiyat ve performans 
avantajına sahip olduğunu söylüyor. 

Plamac ile başlangıç seviyesi ve orta segment 
pazarı hedeflediğini belirten Çağlıyan 
“Ortalama bir bütçe ile en iyi yatırımı yapmak 
isteyenlere Plamac, kendi kulvarında en iyi 
teknolojiyi sağlıyor. Rakiplerine kıyasla daha 
yüksek baskı hızları söz konusu. Güçlü bir yapı 
ve donanım ile daha uzun bir ömür ve dayanımı 
garantiliyor. Plamac modelleri cam, deri, ahşap, 
barisol, reklamcılık ve matbaa gibi birçok baskı 

Plamac, Pigment Reklam güvencesiyle 
Türkiye pazarında
Kalite ve hızdan vazgeçmeden daha uygun bir bütçe ile UV ve UV LED baskı makinesi almak isteyenler 
için geliştirilen Plamac modelleri, Pigment Reklam ile Türk baskı pazarına geldi. Plamac modelleri teknik 
donanımları ile rakiplerini oldukça geride bırakıyor. 

işi için idealdir. Yüksek kaliteyi düşük bir 
maliyetle isteyen müşterilerimiz ayrıca servis 
sorunlarını da en aza indirmiş olacaklar. Renk 
sorunu yaşatmayan, canlı renklerde baskılar şu 
anda Türkiye’de hiçbir makinede olmayan kafa 
kombinasyonu ile mümkün hale geliyor. Kısa 
sürede Plamac’ın kendisini pazarda ispatla-
yarak, müşteri portföyünü genişleteceğine 
inanıyoruz” diyor.

Teknik üstünlük hayata geçiyor
Plamac dijital baskı makineleri Ricoh Gen5 ve 
Koycera baskı kafaları ile donatılmış. Özel 4 
sıralı Ricoh Gen5 baskı kafalarında vernik ve 
beyaz uygulama ile renklerin kabartmalı baskı-
ları yapılabiliyor. Ayrıca beyaz ve diğer renkler 
aynı simetrik hızda baskı imkanına sahip. 
Caldere RIP sistemine sahip bu makinelerde 
saatte 140 m²’ye çıkan baskı hızları ve 1200 dpi 
baskı çözünürlüğü elde edilebiliyor.

Kyocera baskı kafasına sahip modellerde 
ise, rakiplerinden farklı ve üstün olarak, çift 
sıra 8 adet kafa kombinasyonu mevcut. Tüm 
Kyocera baskı kafası donatılmış modellerde 
Lineer motor ve Lineer magnetic encoder 
sistem bulunuyor. Yine Caldere RIP sistemini 
kullanan bu makinelerde saatte 260m²’ye kadar 
hızlara ve 2400 dpi’ye kadar baskı çözünürlüğü 
mümkün. 

Plamac baskı makineleri cam, deri, ahşap, forex, 
folyo, branda, ışıklı kumaş, Barisol, pleksiglass 
gibi medyalar üzerine yukarıda belirtilen kalite 
ve özelliklerde baskı yapabiliyor. LED sistemi 
kullanımı ile daha çevreci ve enerji dostu olan 
Plamac modelleri, ayrıca kullandığı boyalarda 
özel sertifikalara sahip. 

Ağırlaşan rekabet koşulları 
ve artan yatırım maliyetleri 
nedeniyle verimli, hızlı ve 
kaliteli bir baskı için tek 
kaynaktan çözüm arayan 
firmalara yanıt veren 
Plamac, Pigment Reklam’ın 
teknik servis güvencesiyle 
pazarla buluşuyor.

Plamac’ın Türkiye 
lansmanı Sign İstanbul 

2018’de olacak
Plamac’ın Türkiye 

lansmanı20-23 Eylül 
tarihleri arasında Sign 

Istanbul fuarında yapılacak. 
Salon 14 Stant J22’de 

Plamac’ın önemli modelleri 
ilk kez sergilenecek. 

Çağlıyan, fuarda solvent 
ve tekstil sektöründe ses 
getirecek ürünlere de yer 

vereceklerini ifade ediyor. 
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Lidya Grup SIGN İstanbul 2018’de EFI 
Quantum 5M LED UV roll to roll ile EFI 
H1625 makineleri, Xerox’dan, Versant 
180, C70, D95 modellerini sergileyecek ve 
Epson’dan, oldukça ilgi çeken ve yüksek kalite-
de baskı yapan 80610’u ön plana çıkartacak. 

Lidya Grup, müşterilerine 
teknoloji danışmanlığı yapıyor
Dijital baskı sektörünün lideri olarak, sahip 
oldukları bilgi birikimi ve tecrübeyi, pazardaki 
firmalar ile paylaşmakta olduklarını belirten 
Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Direktörü 
Adem Öz, “Bizim müşterilerimiz ile olan 
diyaloğumuz, sadece ürün satmak üzerine 
değil. Müşterilerimize, teknolojilerini ilerletme 
ve karlılıklarını arttırıp cirolarını yükseltme 
danışmanlığının yönlendirmelerini yapıyoruz” 
diyor ve şöyle devam ediyor. “Müşterilerimizin, 
sağlıklı ticaret yaparak, büyümelerini 
hedefliyoruz. Türkiye’de birçok baskı merkezi 
Lidya Grup’un danışmanlığı ile büyümüştür ve 
başarı öykülerimize yenilerini eklemeye devam 
ediyoruz.”

Dijital baskı üretim maliyetleri, 
önceki yıllara göre daha cazip 
Dijital baskı üretim maliyetlerinin, önceki 
yıllara oranla daha cazip olduğunu belirten 
Adem Öz, ekliyor.

“Dijital baskı üretimi, geçmiş yıllarda 500- 600 
adetlerde ofset ile yarışırken, bugün sayı bin 
veya 2 bine kadar artmıştır ve maliyet anlamın-
da ofset ile yarışmaktadır. Hem teknolojisinde-
ki gelişmeler, hem de rekabet şansının olması, 
dijital baskı makinelerini olmazsa olmaz 
yatırımlar arasına almıştır.”

Güçlü sermayesi, iş yapabilme kabiliyeti, 
yetişmiş insan gücü, bilgi birikimi ve tecrübe-
siyle temsil ettiği markaların Avrupa’daki en 
büyük, etkin ve başarılı distribütörleri arasında 
yer aldığını açıklayan Lidya Grup, projelerin-
deki servis anlaşmalarında 4 saatte makineye 
ulaşma ve 24 saatte çözme garantisi veriyor.

 SIGN İstanbul 2018’de 

Lidya Grup üç büyük markadan  
15 makine sergileyecek
Lidya Grup SIGN İstanbul 2018’de Xerox, Epson ve EFI markalarından sergileyeceği 15 makine ile  
bir teknoloji şovu yapacak ve ülke genelinde müşterileri ile buluşacak. 

Xerox - Xerox’da, 30’un üzerinde model 
bulunuyor ve fiyatları, 3 bin dolar ile 1 milyon 
dolar arasında değişiyor. Xerox, geçtiğimiz 
yılın Nisan ayında aynı anda 29 ana ürünün 
lansmanını yaparak, bütün ürün ailesini yeni 
jenerasyona geçirdi ve Akıllı Multifunction’a 
dönüştürdü. Yeni ürünler, kullanıcının hayatını 
kolaylaştırıyor. Bu ürünlerin hepsinde tablet 
bulunuyor ve özel aplikasyonlar yer alıyor. Xerox 
cihazlarındaki Connect Key özelliği sayesinde, 
şirketlerin ve hatta kullanıcıların ihtiyaçlarına 
yönelik kişiselleştirilebilen uygulamalar 
geliştirilmiştir. Her bir Xerox çözümü, mobil 
baskı ve 44 dilde çeviri özelliği gibi uygulamalar 
ile akıllı ofis asistanına dönüşmüştür.  

Epson - Epson’da, 20’nin üzerinde model 
bulunuyor ve fiyatlar, 3 bin avro ile 35 bin 
avro arasında değişiyor. Epson, geniş formatta 
kalitesiyle tanınan, kaliteli baskıyı alabileceğiniz 
ve aynı zamanda daha ekonomik sahip olma 
maliyetine sahiptir. Örneğin, Türkiye ve Rusya 
pazarı için geliştiren B6000 ve B7000 serisi, en 
düşük maliyetle, en kaliteli baskıyı alma imkânı 
sunduğu için, en yakın rakibine göre 3 veya 4 kat 
daha fazla tercih edilen bir konuma oturmuştur. 
Sektördeki firmaların, fiyatından dolayı daha 
hızlı satın alabildiği ve tüketicilerin de baskı 
beklentilerini üst düzeyde karşılayan Epson, 
ülkemiz pazarından yoğun talep almaya devam 
etmektedir.

EFI - EFI’de 20’nin üzerinde model bulunuyor 
ve fiyatları 165 bin dolar ile 1,4 milyon dolar 
arasında değişiyor. İleri teknolojiye sahip EFI 
ürün grubu, endüstriyel pazara baktığımızda, 
en iddialı UV teknolojisini barındırıyor ve 
kullanıcı tercihleri değerlendirildiğinde “maliyet 
fayda ve kesintisiz hizmet olguları” ile ön plana 
çıkıyor. EFI, reklamcılık sektöründe çalışan 
her 10 firmadan, 9’nun istediği bir makinedir. 
Teknolojik üstünlüğün yanı sıra, toplam 
performansta en yüksek değeri sağlamaktadır. 
Dijital baskı sektöründe üstün özelliklere sahip 
olan EFI makine parkına, Lidya Grup’un ülke 
geneline yayılan servis ağı, malzeme desteği ve 
yatırım kolaylıkları da eklenince, dijital baskıda 
rakipsiz bir konuma gelinmiştir. 
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•	 Matset’in	yeni	temsilcilikleri	ile		
büyümeğe	devam	ediyor

•	 Dosya:	Endüstri	4.0	ve	sektöre	etkileri
•	 Ürün	Tanıtımı,	Sektör	ve	Fuar	Haberleri

•	 Ankara	Kent	Dosyası	-	2		
25	firma	temsilcisi	ile		
Ankara	basım	sektörünün	profili	ve		
yatırım	planları KOLBUS

SW.G 500

Kutu işleme hattı

KOLBUS

SA 260

Astarlama ünitesi

KOLBUS

SW.M 400

Mıknatıs yerleştirici

KOLBUS

NM 101

Kanal açma makinası

KOLBUS

SW.H 500

Kutu makinası

KOLBUS  
LÜKS AMBALAJ  
ÜRETİMİ
Lüks ambalaj endüstrisi için, bu yeni bir çağın başlangıcı... 
ilk defa ürün değişiklikleri kalıp yenilemeden, bir makinanın ayarları 
sıfırlanarak yapılıyor. 

1 mm’den 4 mm’ye kadar mukavva kalınlıklarında  
65 devir/dakikalık performansı ile  
yeni oluk açma makinası 
KOLBUS NM 101

KOLBUS. Türkiye 2013

� KOLBUS baskı sonrasında heyecan verici yeniliklerini duyurdu � KOLBUS Türkiye, yılın ilk
üç çeyreğinde önemli satışlara imza attı � KOLBUS Türkiye, yeni web sayfasi yayinda
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KOLBUS NM 101 OLUK AÇMA MAKİNASI 65 Parça/Dakika
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DA 290

DA 260
DA 280

DA 270

Büyük ebat taslama makinası

 Kutu kapakları
 Oyun tahtaları
 Özel ürünler
 İlan panoları

 Dönkartlar
 Kitap kapakları

Dakikada 40 kapak

min.
300 x 210 mm

max.
1.050 x 735 mm

Tam otomatik
üretim

KOLBUS Copilot®

sistemi
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Büyümeye 
giden yol

HP Indigo 8000 Dijital Baskı Makinesi

HP Indigo 6900 Dijital Baskı Makinesi HP Indigo 20000 Dijital Baskı Makinesi

HP Indigo Dijital Baskı Makineleri ile etiket ve ambalajda 
karlı bir yol izleyerek geleceğinizi güvence altına alın.  

On yıllık tecrübesi ve yenilikçi yapısıyla sınıfının en iyi teknolojisine sahip olan HP, etiket ve 

esnek ambalaj sektörü için de çözümler üretmekte. İşinizin gereksinimlerini en geniş dijital 

çözümler sunan HP Indigo ürün gamı ile karşılayın. Orta ve uzun tirajlı, geniş ebatlı işlerde 

HP Indigo 20000 Dijital Baskı Makinesini, farklı ve özel işlerde HP Indigo 6900 Dijital Baskı 

Makinesini, kısa ve orta tirajlı işlerde yüksek performanslı en fazla talep gören işlerde başarılı 

sonuçlar alan, dar en dijital etiket baskı makinesi pazarındaki en yüksek hıza sahip, yeni HP 

Indigo 8000 Dijital Baskı Makinesini seçin.  

HP Indigo, size başarısı kanıtlanmış, yeni olanaklar sağlayan ve müşterileriniz için çözümler 

üretmenize yardımcı olan geniş ürün portföyü ile hizmet vermekte. HP Indigo avantajlarını 

keşfedin ve güvenli bir şekilde işinizi büyütün.

Daha fazlası için: hp.com/go/labelsandpackaging 
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