
 MATBAAHABER • SAYI 182 / EKİM 2018• 1 

A Y L I K  S E K T Ö R E L  D E R G İ  S A Y I  1 8 2  /  E K İ M  2 0 1 8           2 0  T L

•	 Heidelberg	Türkiye’de	Genel	Müdürü	Selkut	Engin	
“Önceliğimiz	ihracat	ve	verimlilik	olmalı”

•	 Sade	Ofset’ten	Screen	Truepress	JetL350UV		
yatırımı	ve	etkinliği

matbaa haber •
 sayı 182 / EKİM 2018 •	 Sektörel	röportajlar	ve	firma	tanıtımları

•	 Yatırım	ve	Sektör	Haberleri
•	 Fuar	Haberleri
•	 Dosya:	Ambalaj	Baskı	Sonrası	Sistemleri

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

matset_ilan_20x21_BSK.pdf   1   27/09/2018   16:36



2 • MATBAAHABER • SAYI 182 / EKİM 2018

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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Heidelberg Türkiye  
Genel Müdürü Selkut Engin
“Önceliğimiz ihracat ve verimlilik olmalı”

Canon Europe, baskı sektörünün 
en önemli iki etkinliğine 
ev sahipliği yaptı

16 Sade Ofset’ten  
 Screen Truepress JetL350UV yatırımı ve etkinliği
18 Elektroser Genel Müdürü Öncü Güyer: 
 Bu yatırım dijitalleşme için sektörümüze 
 örnek teşkil edecek
22 Screen Bölge Satış Müdürü Mark Sherman: 
  Dijital baskı makineleri, geçen yıl, 
 geleneksellerden daha fazla satıldı
24 Murat Demir (Sade Ofset): 
 “Dijital baskı, buklet etiket hızımızı arttıracak bir yatırım”

28 Mimaki Eurasia ikinci Deneyim Merkezi  
 Enriko Aliberti ev sahipliğinde İzmir’de açıldı
30 Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse 
 “Müşteriye doğru çözüm sunup, bunu  
 deneyimlemesini istiyoruz” 

Bir başarı hikayesi: Çiftsan Etiket
Toplam 72 ödüllü Çiftsan Etiket’in  
Genel Müdürü Hakan Yolgun;
“Kalitesiz üretim daha maliyetli”
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109 ÜRÜN TANITIMI 123 DÜNYADAN HABERLER

26 SEKTÖR HABERLERİ
26 Pro Carton & ECMA organizasyonu
 European Exellence Award 2018 sonuçlandı 
60 Agfa Graphics’in büyük başarısı:
 ‘SGIA Yılın Ürünü Ödülü’nden dört adet kazandı
62 Basılı promosyonlar satın almayı tetikliyor
 Mağaza içinde dikkat çekici baskılar satışları yükseltiyor
68 Xerox bir kez daha en iyiler listesinde 
91 Sürdürülebilirliğin en tatlı hali:Elif2Twist
101 Komori CURRENCY NV32’ye ödül

36 46
Bir portre ve bir matbaa: 
İrfan Kılıçaslan ve  
Kılıçaslan Basım Ambalaj A.Ş.

Türkiye’de iş hacminin arttırılmasına 
yönelik 3. sermaye artırım kararı / 
TOYO INK GROUP

48 50
50. yılını geride bırakan  
Olmuksan IP  
yatırımda hız kesmiyor

Ankara’dan  
dünyaya açılan bir şirket:  
Ultra A.Ş.

58 YATIRIM HABERLERİ
58 Tec Etiket’ten Bobst M5 flekso baskı makinesi yatırımı
58 Reprotek’ten yeni dijital baskı merkezi

64 FUAR HABERLERİ
64 Sign İstanbul 2018 umut verdi
66 Lidya Group Efi, Epson ve Xerox ürünleriyle Sign İstanbul 2018’e katıldı
70 Liteks Sign İstanbul 2018’de dijital baskı tekstilleri ürün portföyünü tanıttı
74 Mimaki standında farklı uygulamalara dönük çözümler öne çıkarıldı
76 Epson Sign İstanbul’da yatırımcılarla buluştu
78 Çağman Dijital, “Türkiye’nin en çok satan UV baskı makinesi”ni sergiledi
80 Met Etiket ışıklı panolar için yeni tekstil kumaşını tanıttı

82 Lüks ambalajın fuarı: Luxe Pack Monaco 2018
84 1. Azerbaycan Uluslararası Hediyelik ve Promosyonel Ürünler Fuarı ve 
 1. Azerbaycan Uluslararası Reklamcılık ve Matbaacılık Fuarı 
 Gift Promo Fair ve AdPrint 2018’de şenlik havası
86 Medyada toplumsal cinsiyet dengesi: Teknoloji ve liderlikte  
 daha çok kadın olmalı
86 FİNEKS Fachpack 2018’deydi 

88 Fujifilm IGAS 2018’de Jet Press 750S’i tanıttı
90 Heidelberg Japonya’da en son dijital çözümlerini ve  
 ‘Smart Print Shop’u sundu
92 Komori IGAS 2018’de üretime değer katacak inovasyona vurgu yaptı
96 RMGT IGAS 2018’e ‘Akıllı Fabrika’ konseptiyle katıldı
97 Müller Martini IGAS 2018’e katıldı

98 FESPA Eurasia 2018 için çalışmalar hız kazandı

100 Daha verimli posta odası süreçleri için 
 yeni yaklaşımlar ve Ferag teknolojisi
102 IFRA World Publishing Expo 2018’de
102 Fujifilm yeni Luxel VMAX 600 CtP ve yeni Elara 5 iş akışı yazılımına yer verdi
103 Toyo Matbaa Mürekkepleri web ofset mürekkep çözümleri ile IFRA fuarında
103 Dijital matbaalara poster ve afişler için yeni konik ve 
 kesim çözümü: CreaseStream 75
104 Labelexpo Americas 2018’de
104 Flint Group’un fleksografik bölümü, iki yeni ürünle komple portföyünü sundu
105 Konica Minolta AccurioLabel 190 Labelexpo Americas 2018’de
106 Labelexpo Americas 2018’de Mouvent’ten devrimci etiket baskı inovasyonları
108 Xeikon’dan giriş seviyesi etiket çözümü

112 DOSYAAMBALAJ BASKI SONRASI SİSTEMLERİ

112 Aras Grup ambalaj baskı sonrası makineleri
 Burhan KUTURMAN / Aras Grup Satış ve Ürün Müdürü

114 Finish first /Sonlandırma önceliktir
 Turgut KARCI / Elektroser A.Ş. Üretim Makineleri İş Geliştirme Müdürü

116 INELME, lazer aniloks temizliğinde “I-LAC” serisi yeni teknolojisi ile hizmette
 Nadir KARGI / Lino SİSTEM A.Ş.

117 İşi ehline bırakmak lazım;dijital baskı sonrası SEI LASER’in işi
 Nadir KARGI / Lino SİSTEM A.Ş.

118 Ambalaja yönelik baskı sonrası çözümlerinde kalite ve ekonominin adresi 
 her zaman aynı: Mitra A.Ş. - Kamil POLAT / Mitra A.Ş. Satış Müdürü

120 Konica Minolta’dan ambalaja değer katan çözümler
 Güvenç GÜNDÜZ / Konica Minolta Turkey İş Teknolojileri A.Ş. İş Geliştirme Yöneticisi    

122 Shrink sleeve ambalaj sonlandırmasında 1 numara: KARLVILLE
 Moris PİNTO / Imeks Grup Satış Müdürü
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RÖPORTAJ

SON ÇEYREK ve BAŞARI HİKAYELERİ

Saygılarımızla,

A. Tamer ARDIÇ

Durst Tau 330 RSC
 Etiket & Ambalaj Baskı uygulamalarında 

oyun kurucu yenilikçi teknoloji

·
·

·
·

Tek geçişte opak beyaz baskı

Baskı maliyetlerini optimize edecek şekilde yüksek pigmentli mürekkep                

Hybrid Durst Tau 330/XFlex X6

8 Renk 

1200 x 1200 dpi
78 Mt/Dak hız

Yeni HD mürekkepler
Yeni Web2print yazılımı ile “Label Suite” iş akış programı

8 Renk 

1200 x 1200 dpi
78 Mt/Dak hız

Yeni HD mürekkepler
Yeni Web2print yazılımı ile “Label Suite” iş akış programı

8 Renk 

1200 x 1200 dpi
78 Mt/Dak hız

Yeni HD mürekkepler
Yeni Web2print yazılımı ile “Label Suite” iş akış programı

8 Renk 

1200 x 1200 dpi
78 Mt/Dak hız

Yeni HD mürekkepler
Yeni Web2print yazılımı ile “Label Suite” iş akış programı

8 Renk 

1200 x 1200 dpi
78 Mt/Dak hız

Yeni HD mürekkepler
Yeni Web2print yazılımı ile “Label Suite” iş akış programı

Isıya hassas malzeme üzerine mürekkebin en iyi 
şekilde tutunmasını sağlayan soğutma merdanesi

Dur/Kalk hallerinde en az baskı malzemesi firesi 

Durst Tau 330RSC - Tüm panton skalasında baskı

···
Basit ve akıllı renk yönetimi  
Her bir iş için 20’den fazla farklı panton renk
Panton skalasının %98’den fazlasını kapsama

   2725 C

   361 C    393 C

   198 C

   7417 C   2935 C

  Rubine Red C    131 C

   179 C

   682 C    7473 C

   537 C

   1375 C

   1815 C

   568 C

   7489 C

   1795 C

   199 C    540 C

   Reflex Blue C

   7544 C

   106 C

   368 C

   160 C

Printed with Tau 330 - 7C
 
more possibilities
Digitally Printable Performance Label Materials
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   179 C

   682 C    7473 C

   537 C

   1375 C

   1815 C

   568 C

   7489 C

   1795 C
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SİSTEM
Lino SiSTEM Baskı-Yayıncılık Sistemleri  A.Ş.

TEKSTİLKENT, Oruç Reis Mh., Blok: 10-AC, (Ara Blok), No: Z15(39) Esenler - ISTANBUL
+90 533 638 6130 - info@linosistem.com

Geri çevrilemeyecek belki de tek şey zaman. Akıp giden 
zamanı geri almak mümkün değil. 2018’in son son 
çeyreğine girmiş bulunuyoruz. Ülkedeki ekonomik 

çalkantılar bir yana umarım ilk üç çeyrek okurlarımız için 
sorunsuz atlatılmıştır. 

Heidelberg Türkiye’deki görev değişikliğinin ardından Doğu 
Avrupa Bölgesi’ne atanan bir önceki Genel Müdür Faruk Ekinci 
ile geçtiğimiz sayılarda bir röportaj yapıp sizlerle paylaşmıştık. 
Heidelberg Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Selkut Engin ile 
de bir sohbet gerçekleştirdik ve Engin’in Heidelberg Türkiye 
Genel Müdürlüğüne uzanan çalışma hayatı, yapmak istedikleri, 
Heidelberg’in yeni iş modelleri, uygulamalar, finansman 
çözümleri hakkındaki düşüncelerini aldık. Selkut Engin likit 
kalmanın ve uzun vadelerden çıkmanın tüm ekonomik döngüyü 
disipline edeceğini belirtiyor ve bunu tüm sektöre tavsiye 
ediyor.

Sade Ofset, Screen Truepress Jet L350UV dijital inkjet 
baskı makinesine yatırım yaptı. Screen’in Türkiye Temsilcisi 
Elektroser kanalı ile yapılan yatırım, firmanın buklet etiket 
alanında dünya pazarlarındaki etkinliğini arttıracak. Etkinlik 
dolayısıyla Elektroser yetkilileri ile Screen GP Europe Başkanı 
ve Bölge Satış Müdürü, Screen Graphic Solutions Co. Global 
İş Direktörü de Sade Ofset tesislerinde matbaacılarla bir araya 
geldiler. 

Mimaki’nin İzmir Deneyim Merkezi Enriko Aliberti ev 
sahipliğinde Ege Bölgesi’nde hizmet vermeye başladı. 
Açılışta Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Everste’de sektör 
mensupları ile bir aradaydı.

Çiftsan Etiket son 6 yıla 72 ödül sığdırarak kalite ve özenin 
karşılıksız kalmadığını gösterdi. Firmanın bu yılki sloganı 
“Gerçek başarı istikrar gerektirir”. Ayrıntılar firma Genel 

Müdürü Hakan Yolgun ile yaptığımız röportajımızda.

Bu sayımızda “bir portre ve bir matbaa” başlığı altında 
Kılıçaslan Matbaacılık ve İrfan Kılıçaslan var. Firmanın 56 
yıllık geçmişini ve bu süreçteki kilometre taşlarını dikkatinize 
sunuyoruz.

“Ankara’dan dünyaya açılan bir şirket” başlığı altında Ultra 
A.Ş.’nin son yıllardaki yönelimlerini ve başarılarını sayfalarımıza 
taşıdık. Elçin Mesçi’nin gurur duyduğu Hollanda’ya ofset 
baskı kasetleri imalatı ile tasarım ve üretim dahil diğer makine 
ihracatları bu yazımızda.

Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik koşullarda bu 
başarı hikayeleri hepimize moral olup, enerji verecektir.

Sign İstanbul 20. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve 
Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı 27 ülkeden 300’ü aşkın 
katılımcıyı 21 bin 731 ziyaretçi ile buluşturdu. Dönemsel 

olarak ülkemizin sıkıntılı olduğu bir aralıkta gerçekleşen fuar 
yine de umut verdi.

Ekim ayının son günü başlayacak olan Avrasya Ambalaj Fuarı 
için bu sayımızla birlikte bir de ek yayınlıyoruz. Fuara ilişkin 
veriler ve katılımcıların değerlendirmelerinin yer aldığı Avrasya 
Ambalaj eki dergi ile birlikte dağıtılıyor. 

Dergimizin son bölümünde uluslararası fuar haberlerimiz 
ve “Ambalaj Baskı Sonrası Sistemleri” dosyamız var. 
Dosyamızda yer alan tedarikçilerimizin baskı sonrası 

sistemlerinin tanıtım yazılarının yararlı olmasını diliyoruz. 

Bunlar ve diğer haberlerimizle dolu dolu bir dergi ile sizleri 
başbaşa bırakıyoruz.
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Heidelberg Türkiye’deki görev değişimini 
geçtiğimiz sayıda duyurmuş, Doğu Avrupa’da 
Türkiye’yi de kapsayan yeni bir göreve atanan eski 
Genel Müdür Faruk Ekinci ile bir röportaja yer 
vermiştik. Dünyanın en büyük matbaa makineleri 
imalatçısı bir firmada büyük bir ülkenin organizas-
yonunun sorumluluğunu üstlenmek; üstelik bunu 
çok başarılı olan selefinden devralmak, kuşkusuz 
kolay değil. Yeni Genel Müdür Selkut Engin ile 
atanma sürecinin ayrıntıları ve sonrası üzerine 
uzun bir sohbet gerçekleştirdik. 

Öncelikle yeni göreviniz için sizi kutluyor, 
hem kişisel hem de kurumsal olarak 
başarılarınızın artarak devamını diliyoruz. 
Kaç yıldır Heidelberg bünyesindesiniz, 
öncesinde ve bu süreç içerisinde hangi 
görevlerde bulundunuz?

Heidelberg’de göreve 15 Ocak 2002’de başladım. 
Yaklaşık 17 yıldır Heidelberg’ de çalışıyorum. 
Türkiye’ nin öncü Holdinglerinden birinde SAP 
ERP sistemi uygulamaları konusunda proje lideri 
ve mali işler yöneticisi olarak çalıştım. 2001 yılı so-
nunda Türkiye’ de start up olarak kurulacak olan 

Heidelberg ile görüşmelere başladım. Türkiye’de 
% 100 Alman Sermayesi ile yeni bir organizasyon 
oluşturuyorlardı. Şirketin tüm Muhasebe, Finans, 
Müşteri Finansmanı, IT, İnsan Kaynakları, 
idari işler ve ERP uygulama sürecinin sıfırdan 
kurulmasına liderlik ettim. Son 10 yılda, lojistik, 
satın alma, kontrat yönetimi ve siparişi süreci, yani 
genel olarak operasyonu içeren birimler de bana 
bağlandı. 

Biz 30 bin avrodan başlayan ve 6-7 milyon avrolara 
varan projeler satıyoruz. Proje sattığımız için 
bunun içine makine satış departmanı kadar, 
finansın da girmesi gerekiyor. Bütün şirketin 
finans kurumlarıyla iletişimini ve koordinasyonunu 
yurt içi ve yurt dışı ben sağlıyordum. Yurt dışından 
veya yurt içinden en uygun finansal çözümler 
sunma konusunda tüm müşterilerle bir şekilde 
iletişimim oldu. Bu yüzden müşterilerimizin bir 
çoğu tarafından tanınırım. 

Aslında çok vitrinde gözükmedim ama sektör 
beni yakinen tanıyor diyorsunuz. 

Evet, çünkü sektördeki birçok firma ile mali 

Heidelberg Türkiye Genel Müdürü Selkut Engin

“Önceliğimiz ihracat ve 
verimlilik olmalı”
“Matbaacıların atıl olan veya verimli çalıştırmadıkları makineleri ellerinde tutmamaları gerekiyor. Atıl veya verimli 
çalışmayan tüm üretim unsurlarını elden çıkarıp, elde ettikleri nakdi sermayelerine katmalarını öneririm. İkinci el 
makinelerin değerlendirilmesinde biz de Heidelberg olarak yardımcı olabiliriz. Kriz sonrası, yeni makine yatırımı 
daha sağlıklı bir bilanço ile yeniden gündeme gelebilir diye düşünüyorum.”

“Bu makine 
yatırımını yapmalı 
mıyım, yaparsam 

ne kazanırım, 
işletmeme ne fayda 
sağlar, verimliliğini 
ne kadar arttırır?, 

bana hangi 
yeni müşteri 
kapılarını ve 

ihracat pazarlarını 
açar, ne kadar 
fark yaratırım 

ve maliyetlerimi 
düşürürüm” 

sorularını 
önce kendime 

soruyorum. Bu 
bilgiler ışığında 

hesaplar yaparak 
müşteriye 

sunabiliyorum.”
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konularda yakın görüşmelerim oldu. Kendilerine 
en uygun çözümler konusunda bir nevi finansal 
danışmanlık yaptım. Finans kurumları ile 
Müşterilerimiz arasında iletişimi sağladım. 
Müşterilerimizi de tanıyorum ve iş modelleri hak-
kında da bilgi sahibiyim. Müşterilerimiz ve onların 
iş modelleri hakkında bilgi sahibi olmam bana 
onları anlama ve doğru yönlendirme konusunda 
avantaj sağlıyor. Çünkü onların beklentilerini 
biliyorum. Müşterilerimizin, yatırım döngülerini, 
maliyet yapılarını, işçilik maliyetlerini ve genel 
üretim maliyetlerini biliyorum. Hangi makinaya 
yatırımının onlara getireceği avantajları, faydaları 
ve rekabette sağlayacağı üstünlükleri de biliyorum. 
Bütün bu bilgileri bir araya getirip projelerinde 
destek oldum. 

“Kendimi müşterimin yerine 
koyuyorum”
İçinde bulunduğumuz koşullar ve kendimizi 
uyarlamaya çalıştığımız dijital dünya, bizi projelere 
kendi tarafımızdan değil müşterinin tarafından 
bakmamız gerektiği konusunda yönlendiriyor. 
Kendimi her zaman müşterimin yerine koyup, 
“Bu makine yatırımını yapmalı mıyım, yaparsam 
ne kazanırım, işletmeme ne fayda sağlar, verimli-
liğini ne kadar arttırır?, bana hangi yeni müşteri 
kapılarını ve ihracat pazarlarını açar, ne kadar fark 
yaratırım ve maliyetlerimi düşürürüm” sorularını 
önce kendime soruyorum. Bu bilgiler ışığında 
hesaplar yaparak müşteriye sunabiliyorum. 
Artık yeni satış modelinin bunu gerektirdiğini 
düşünüyorum. Artık dünyada değişen yeni trend 
piramidin üstünden değil de altından bakılmasını 
gerektiriyor. 

Zor bir dönemde Heidelberg Türkiye’nin 
Genel Müdürü oldunuz. Bu ağır bir 
sorumluluk. Bu atama sizin için sürpriz 
oldu mu? Nasıl bir süreçten geçerek göreve 
seçildiniz?

Heidelberg, kurumsal ve global bir şirket. 
Heidelberg’de bu tür planlar çok uzun süreli yapı-
lıyor. Açıkçası bu atama benim için çok da sürpriz 
olmadı. Çünkü ben uzun yıllardır, kişisel olarak 
hedefimi Genel Müdür olmak üzere belirledim. 
Bu pozisyona gelmek için çok çalıştım ve mevcut 
Genel Müdürümüze başarılı olması için tüm 
gayretimle destek oldum. Geçtiğimiz yıl sonunda 
bu pozisyon ile ilgili Heidelberg değerlendirme 
süreçlerini başlattı. 

Uzun süreçlerden sonra atama gerçekleşti. Bu 
süreçlerde sizi tanımaya çalışıyorlar. Yönetim 
becerilerinizi sorguluyorlar. Liderlik yönlerinizi, 
stresle, krizle başa çıkma becerilerinizi sorgulu-
yorlar. Bu testlerin akabinde yeşil ışık yanınca 
diğer mülakatlar başlıyor. Böylelikle bu atama 
gerçekleşti. 

“Bu krizi bir okyanus dalgasına 
benzetiyorum”

Bu zor dönemde böyle bir göreve 
gelmiş olmayı kendi açınızdan nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bu konuda biraz sakin kalmayı yeğliyorum. Yaşım 
çok büyük olmasa da küçük yaştan beri ticaretin 
içerisindeyim. 1980 krizini hayal meyal hatırlı-
yorum, 1994 krizini hatırlıyorum. 2001 krizini 
hatırlıyorum. Türkiye her sekiz senede bir krize 
girdi; 1982, 1994, 2001, 2008... Hep böyle sekiz 
yılda bir krize girdiği için krizlerdeki tepkileri, 
kriz dönemlerindeki süreçleri ve insanların buna 
yaklaşımını, firmaların yaklaşımını, dikkat etmeleri 
gereken konuları, krizlerde edindiğim tecrübelerle 
biliyorum. O yüzden bu çalkantıda kendime sakin 
olmayı, panik yapmamayı, acele karar vermemeyi 
telkin ettim. Ve bu krizi bir okyanus dalgasına 
benzetiyorum. Kendimi de bir sörf tahtasındaki 
sörfçü olarak düşünüyorum. Bu dalganın ya 
üzerine çıkıp, bu dalganın üzerinde heyecanla yol 
alıp, bunu avantaja çevireceğim ya da bu dalganın 
altında kalıp suda boğulacağım. Bu dalganın 
üzerine çıkarsak, bunu iyi yönetirsek hakikaten 
Heidelberg’in Türkiye’deki geleceği konusunda 
çok büyük fırsatlar yaratabiliriz. Ama panik 
yaparsak o zaman da dalganın altında kalabiliriz. 
Bu hem bizim hem de müşterilerimiz için iyi 
bir sonuç olmaz. Bu süreçte hiçbir müşterimizi 
zor durumda bırakacak fırsatçı yaklaşımlarda 
bulunmamayı yeğliyorum. Bunu da makul ölçüler 
içerisinde, birbirimize nasıl destek olabiliriz, bu 
krizi birlikte nasıl yönetebiliriz diye düşünerek, 
onun yollarını aramaya çalışıyorum. Olaylara her 
iki taraftan; yani hem müşteri tarafından hem de 
kendi tarafımdan bakıyorum. 

Krizde herkes tasarruf yapmaya odaklanır, tabii 
tasarruf yapmak gerekir ve biz de süreçlerimizi 
gözden geçiriyoruz, ancak Heidelberg olarak bu 
dönemde de pazarlama giderlerimizde tasarruf 
yapmayı hiç düşünmedik. Personelimizle ilgili de 
tasarruf yapmayı düşünmüyoruz. Tam tersine ekibi 
gençleştiriyor ve yoğun eğitimlerle destekliyoruz. 
Çünkü bu çalkantı geçecek ve sonrasında biz 
Heidelberg olarak daha güçlü ve genç bir kadroyla 
hazır olacağız. 

Heidelberg Türkiye’nin yönetim 
organizasyonunda bir değişiklik olacak mı? 

Heidelberg Yönetim Organizasyonunda bir 
değişiklik olmayacak. Bizim yönetim organizas-
yonumuz zaten Heidelberg’in dijital dönüşümüne 
uygun olarak adapte edildi. Kendi içimizde 
Almanya’ya olan raporlama süreçlerimizde, 
raporlama matriksimizde ve yönetim matriksi-
mizde dijital dönüşüme uygun olarak değişiklikler 
oldu. Ama bunun tabii ki yurt dışına bakan tarafı 
farklı, Türkiye’ye bakan tarafı farklı. Göreve 

“Bu krizi bir 
okyanus dalgasına 
benzetiyorum. 
Kendimi de bir 
sörf tahtasındaki 
sörfçü olarak 
düşünüyorum. 
Bu dalganın ya 
üzerine çıkıp, bu 
dalganın üzerinde 
heyecana yol alıp, 
bunu avantaja 
çevireceğim ya 
da bu dalganın 
altında kalıp suda 
boğulacağım. Bu 
dalganın üzerine 
çıkarsak, bunu 
iyi yönetirsek 
hakikaten 
Heidelberg’in 
Türkiye’deki 
geleceği konusunda 
çok büyük fırsatlar 
yaratabiliriz.”
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gelmemle birlikte, şirket içinde rotasyon ve yeni 
görevlendirmelerim de oldu, emekliliği gelmiş bazı 
arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık, kadromuzu 
güçlendirmek adına yeni atamalar da yapıyoruz ve 
yapmaya da devam edeceğiz.

Ajandanızda neler var? İlk önemli adımlarınız 
neler olacak?

İlk önce stratejimizi belirledik ve bir plan yaptık. 
Bununla ilgili geçen hafta da bir strateji toplantısı 
gerçekleştirdik. Şirketimizde önemli, kilit gördü-
ğümüz pozisyondaki arkadaşlarımızla bir otele 
gittik, kapandık ve konuyu tartıştık. Önümüzde 
bir kriz var. Kriz stratejimiz ne olacak, kriz sonrası 
stratejimiz ne olacak? Tüm bu konularla ilgili 
beyin fırtınası gerçekleştirdik. Heidelberg Türkiye’ 
nin gelecek dönemdeki strateji ve politikalarını 
belirledik. Aksiyon planlarımızı da ortaya koyduk. 
Uygulama ile ilgili de proje grupları oluşturduk. 

Satış ekibimiz dijital dönüşüm sürecinde yeni 
eğitimlere katılacaklar. Heidelberg’in globalde 
anlaşmış olduğu danışmanlık şirketi Türkiye’ye 
geliyor. Dijital dönüşümle ilgili olarak tüm satış 
kadromuza Ekim ayında eğitim verecekler. Bu 
eğitimler sürekli olacak. Biz de onlara yönetim 
olarak destek olacağız. Hepimiz biliyoruz ki, 
dünyamız bir değişim içerisinde, Bizim de bu 
değişime liderlik etmek gibi bir misyonumuz var. 
Heidelberg sektöre bu değişimle ilgili bir mesaj 
verdi ve vizyonunu ortaya koydu. “Heidelberg 
Goes Digital” 

Artık CD yerine müziği Spotify üzerinden 
dijital platformda dinliyoruz. Satın alma karar 
süreçleri ile tüketici davranışları oldukça değişti. 
Müşterilerimizin, müşterilerinin de beklentileri 
farklılaştı ve değişti. Tüm kadromuz, bu dijital 

dönüşüm yolculuğunda, müşterimize nasıl destek 
olacağız, nasıl hizmet sunacağız, nasıl bir orga-
nizasyon şemasıyla onların karşısına çıkacağız? 
gibi konularda eğitimler alacaklar. Bu sürece ve 
değişime adapte olmaya çalışacağız. Burada benim 
görevim, Heidelberg’teki en büyük ajandam bu 
dijital dönüşümde bu değişime liderlik etmek. 
Dijital dönüşüm, Heidelberg’in en büyük mottosu.

“Firmalar kâr da eder zarar da, 
ama bu kısa dönemde zarar 
etmek firmaları batırmaz, bu 
süreçte tüm firmalar likiditeye 
yani nakit akışına dikkat etmeli, 
bunu sağlayabilmek için de 
vadeleri kısmak zorundayız.”

Matbaalar da tabii bu dönemde zorluklarla 
karşı karşıyalar. Fiyatlandırma dâhil bir 
sürü zorlukları ve kur baskısı var. Burada 
Heidelberg Türkiye olarak nasıl bir yol 
izleyeceksiniz?

Kredi faiz oranlarının yükselmesiyle, özellikle 
%40-45 bandına gelmesiyle artık çok uzun vadeleri 
göremeyeceğiz (bu bütün sektörler için geçerli). 
Çünkü kimse böyle pahalı bir paranın yükü altına 
girmez. Ne stok yüküne girer, ne de alacak yüküne 
girer. Ben, 2019 yılında da faizlerin geri geleceğini 
öngörmüyorum. Bu dönemde zarar edebiliriz; 
şirketler kâr da eder, zarar da eder. Bu süreçte, 
likiditemize yani nakit akışına ve vadeleri kısmaya 
öncelik vermeliyiz. Likidite demir bir top, demir 
topu ayağımıza düşürürsek ayağımızı kırarız. 
Bu öyle bir demir top ki; tedarikçilerin parasını 
ödeyeceksin ki zamanında mal gelsin, personelin 

Selkut Engin 1974 doğumlu evli ve iki çocuk babası, Edirne 
Anadolu Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’ni bitirip aynı okulda Pazarlama Kürsüsünde 2 yıl 
satış ve pazarlama üzerine Yüksek Lisans yaptı. Kariyerini, 
satış ve pazarlama üzerine kurmak için yola çıkan Engin, 
eğitimini sürdürürken bir taraftan da Borusan Otomotiv’de 
çalışmaya başladı (1995). O dönem Türkiye’de yeni yeni 
gündeme gelen SAP sistemlerinin ilk kullanıcılarından olan 
Borusan Otomotiv, 1998 yılında SAP sistemine yatırım 
yapınca sisteminin kurulması sürecinde görev alarak SAP 
entegrasyonu FI ve CO projelerinin liderliğini yaptı. Borusan’ın 
İstanbul’daki İstinye şubelerinden sonra Bursa, Adana ve 
Ankara-Esenboğa’daki Borusan Otomotiv’in kuruluşunda da 
görev alarak sistemin entegrasyonunu sağladı. Bu dönemde, 
hem yurt dışından hem SAP’dan çok yoğun eğitim alan Engin 
SAP danışmanlığı sertifikasyonuna da sahip. 

Satış ve pazarlamadan mali tarafa da ilgi duymaya 
başlayınca mali işlerin mutfağına da girdi, bir taraftan da 
yazılım tarafında kendini geliştirdi ve 2000 yılında Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir belgesi aldı. Yüksek lisansını da 
tamamlayan Selkut Engin, 2013’de de Bağımsız Denetçi 
belgesini de kazandı. Selkut Engin’in Heidelberg’de çalışma 
süreci, Heidelberg’in Türkiye’ye gelip kendi şirketini kurduğu 
dönemde, 2002 yılından başladı ve halen devam ediyor.

“Kredi faiz 
oranlarının 

yükselmesiyle, 
özellikle  

% 40-45 bandına 
gelmesiyle artık 

çok uzun vadeleri 
göremeyeceğiz (bu 

bütün sektörler 
için geçerli). Çünkü 
kimse böyle pahalı 

bir paranın yükü 
altına girmez.”
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maaşını ödeyeceksin, kiranı ödeyeceksin, leasing 
taksitlerini ödeyeceksin ki işin dönsün. Ancak bu 
sağlam bir Nakit Yönetimi ile oluyor. 

Kitaplar diyor ki krizli dönem 120 günde geçer. 
Ama hükümetlerin müdahalesi de çok önemli. 
Bu müdahaleler bu süreyi uzatır ya da kısaltır. 
Ünlü yönetim gurusu Peter Drucker, “Hiçbir 
şey yapmazsanız 120 gün içinde durulacaktır” 
diyor. Bu çalkantı, 120 günde durulsa, firmalar 
bu süreçte şirketlerine sermaye enjekte ederlerse, 
likit kalırlarsa ayakta kalırlar.

Krizler birtakım fırsatları da beraberinde getiriyor, 
firmaların ihracata da çok önem vermeleri 
gerekiyor. Biz de şirket olarak ikinci el ihracatına 
öncelik verdik. Matbaalara bakıyoruz, bazıları çok 
verimsiz çalışıyor. Yüksek verimlilikle çalıştır-
madıkları makineleri de ellerinde tutuyorlar. O 
makineleri elden çıkarıp, yurt dışına ihraç edip 
o parayı sermayelerine enjekte edip kendilerini 
feraha çıkarabilirler. Makine almak kolay, krizi 
atlattıktan sonra tekrar makine yatırımı yapılabilir 
diye düşünüyorum. Bu da onlar için fırsat olur. 

Biz de bu çarkın içerisindeyiz. Biz de aynı koşullar-
da bu ülkede iş yapıyoruz. Karşılıklı kazan-kazan 
yaklaşımıyla, fırsatçılık yapmadan, birbirimize 
destek olarak, daha az kârlarla yetinerek; en uygun 
maliyetlerle ve uygun çözümlerle müşterilerimize 
destek olacağız. Hep birlikte dayanışma içinde ol-
malıyız. Avantajımız şu: Arkamızda Heidelberg’in 
gücü var. Grubumuzun borçlanma maliyetleriyle 
ülkemizdeki borçlanma maliyetleri çok farklı. 
“Fire2 Click” adını verdiğimiz bir projemiz var. 
Bu projede CtP ve dijital makinelerde kendi 
finansmanımızı sağlıyoruz. Çünkü bugün bankalar 
%12-14’lerle avro faizi konuşuyor. Bu faiz oranları 
ile yatırım yapmak mümkün değil. Biz bu ortamda, 
vizyonu olan, büyüyen müşterilerimize kendi 
finansman kaynaklarımızla makine verip destek 
olmak istiyoruz. Müşterilerimizin teknolojilerini 
yenilemek, verimliliklerini arttırmak konusunda 
baskı öncesinde ve dijital baskı alanında iş 
yapmaya devam edeceğiz. 

Burada ‘click-charge’ mantığı mı var?

Benzer bir mantık ancak kapsamı daha geniş. 
Kalıp da olabilir, mürekkep de olabilir, ‘click’ 
de olabilir. Biraz farklı bir model. Bu modelin 
öncülüğünü Heidelberg Grupta yaptım; Doğu 
Avrupa’da 38 ülkenin temsilcisine sunum yaptım. 
Bizzat geliştirdiğim bir satış ve finans modeli bu. 
Heidelberg’de de dünya çapında yürüttüğüm bir 
proje. Geçtiğimiz aylarda Riga’ya gittim. Orada 
Rusya ve Baltık ülkelerinin çalışanlarına sunum 
yaptım. Geçen hafta Avusturya’ya gittim onlara da 
sunum yaptım. Türkiye’de biz bu modeli geçen yıl 
uygulamaya başladık. 

Yani siz sadece Heidelberg Türkiye Genel 

Müdürü değilsiniz. Başka sorumluluklar da 
üstleniyorsunuz...

Evet, globalde de bazı roller aldığım oldu.

“Dijital dönüşüm demek, 
makinelerin dijitale dönmesi 
demek değil”

Heidelberg, son yıllarda yönünü dijitale 
çevirmişti. Siz de az önce vurguladınız. 
Galiba 4 yıl önce servis ve dijital öncelik 
olarak ortaya konmuştu. Bunun Türkiye’ye 
yansımaları için neler söylersiniz?

İlk önce dijital dönüşümden kısaca bahsetmek is-
terim. Dijital dönüşüm demek, makinelerin dijitale 
dönmesi demek değil, süreçlerin dijitale dönme-
sidir. Müşterimizin beklentileri arttı. Ürünlerin 
çeşitliliği arttı. Satın alma karar süreçleri değişti. 
Rekabet koşulları çok zorlaştı. Heidelberg, tabaka 
başı maliyetleri düşürmek için, yüksek verimliliği 
esas alan, tam otomasyonlu, en optimum çözümü 
sunma noktasında, müşterilerine danışmanlık, 
servis, yazılım, malzeme ve ileri teknoloji ürün 
ekipman sunuyor. Yani bir paket sunuyor. Bizim 
abonelik sistemimize baktığınızda Sentez Grup’a 
bu paket kapsamında tam otomasyonlu makineler 
verdik. ‘Push to Stop’ felsefesinde tam otomasyon 
ve yüksek verimlilik sağlayan makineler. Bunu 
birçok arkadaşımız farklı platformlarda dile 
getiriyorlar. 

Dünyada Heidelberg’in bağlantılı olduğu, perfor-
mansını ölçtüğü, teknik bilgi aldığı makinelerin 
ortalama verimlilik yüzdesi, %29. Tüm dünyada 
yaklaşık 1500 makineden uzaktan erişimle 
toplanan teknik veriler ortalama %29 verimlilik 
sonucunu veriyor. Bunların içinde %90-95 verim-
lilik ile çalışan da var. Geçtiğimiz günlerde, Çekya’ 
da bir matbaa grubu günlük 330 bin baskı yapmış. 
Bu yılda 118.000.000 baskı demektir. Heidelberg’ 
in teknik danışmanlığı ile doğru konfigüre edilmiş 
ileri teknoloji makine, yazılımlar ve malzeme 
uygulamaları ile verimliliğini 32% artırmış. Yani 
matbaa şu an rekor kırmış; %90’ın üzerinde verim-
lilikle çalışıyor. Artık bambaşka şeyler konuşmaya 
başladık. Genel Ekipman Verimliliği “Overall 
Equipment Effectiveness” üzerine konuşuyoruz. 
Otomotiv sektöründe duyduğum kadarıyla 
verimlilik %75’in altına indiğinde hat kapanıyor. 
Bu, sektörümüzde %29. Verimlilik dediğimizde, 
önümüzde gelişime açık, alacak o kadar çok 
mesafemiz var ki... Bu noktada makine satmak 
değil çözüm satmak gerekiyor. Burada yazılım 
çok önemli, bizim Production Manager diye bir 
programımız var; A’dan Z’ye makinelerden data 
toplayarak matbaayı en yüksek verimlilikle nasıl 
yöneteceğimiz konusunda müşterimizi yönlendiri-
yor. Hepsi Türkçe. Muhteşem programlar. Biz bu 
programları, bu yazılımları sunuyoruz. Türkiye’de 
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RÖPORTAJ

bu yazılımı kullanan 15 matbaa var.

Dijital dönüşümde Heidelberg’in çok önemli bir 
rolü var. Örneğin Subscription (Abonelik) modeli, 
bir finansman modeli değil. Finansman çözümü 
olarak algılanmaması gerek. Bunu Heidelberg 
makineyi getirecek, ben de ödeyeceğim gibi algı-
lamamak lazım. Bu model, daha çok bir verimlilik 
ve endüstriyel danışmanlık modelidir. Müşterimiz, 
çok yüksek verimlilik ile bizim verdiğimiz know-
how ve danışmanlıkla, yazılımlarla rekabetini, 
gücünü arttıracak ki ne kadar çok tabaka geçişi 
sağlarsa hem müşteri hem de biz de kazanacağız. 
Bu tamamen bir iş ortaklığıdır.

Burada karşı tarafın da belli bir çabada ve 
vizyonda olması gerekiyor. Onu yapabilecek 
bir işletme değilse bunun bir anlamı yok. 

Evet, bu öyle bir şey ki bizim danışmanlarımız 
Türkiye’ye geliyorlar, matbaada üretim sürecini 
gözlemliyorlar örnek olarak, ‘personel doğru 
palet yüklemeyi bilmiyor, bu paleti böyle yüklerse 
veriminiz yükselir’ diyebiliyorlar. Tam otomas-
yonlu, üstün konfigürasyonlu makineler bu işleri 
yapıyor. Örneğin makinelerde otomatik renk 
ölçüm sistemleri var, otomatik kalıp değiştirme 
sistemleri var. Danışman inceleme yapıyor, “Bu 
CtP’nin burada değil şurada olması gerekiyor, bu 
mesafeden kalıp taşınmasında verim kaybı var”, 
diyor. Çok farklı bakış açısıyla bilgi veriyor. Bu 
noktada, abonelik sistemiyle çalıştığımız firmaların 
da büyüyen firmalar olması, bu vizyona sahip olan 
firmalar olması, profesyonel olması, gelişmeye 
açık olması, sizinle verilerini paylaşma noktasında 
gönüllü olması gerekiyor. Bu vizyondaki firmalarla 
bunu yapabilirsiniz. 

Sentez Grup’daki uygulamanız nasıl gidiyor?

Şu anda Sentez Grup’da malzeme testlerimizi 
yapıyoruz. Zaten biliyorsunuz Speedmaster XL 
162 6+lak modeli, Türkiye’ye ilk gelen geniş ebat 
(VLF) baskı makinemiz orada çalışıyor. Üretim 
ortamında testlerimiz devam ediyor. Almanya’da 
makineler üretiliyor, ilk makine Ekim ayında 
yüklenecek. Ondan sonraki makine de Mart’ta 
gelecek. Şu anda tamamen altyapı konusunda 
çalışmalar devam ediyor.

“Yatırımcıların ilk önce birlik 
olması gerekiyor”

Önümüzdeki süreçte hangi alanlarda 
büyüme öngörüyorsunuz? Yatırımcılara ne 
öneriyorsunuz?

Bence, yatırımcıların ilk önce birlik olması gere-
kiyor. Türkiye’de ambalajın büyümesi için büyük 
potansiyel var ama bu potansiyeli kullanmıyorlar. 
Bu potansiyeli kullanmak için devletten de destek 
alınması gerekiyor. Devletten destek alabilmesi 
için çok güçlü bir sivil toplum örgütünün, bir lobi-

sinin olması gerekiyor. Böyle bir şey maalesef yok. 
En büyük eksiklik budur. Matbaacılık alanında 
çok farklı sivil toplum örgütleri var. Çok güçlü 
bir yapıda bir araya gelinmesi gerekiyor. Mesela, 
baskı öncesi makinesinde, baskı sonrasında, etiket 
makinesinde, leasing ile alınan mallarda KDV %1, 
baskı makinesinde KDV %18. 

Matbaacı, teşvik almak için Hazine 
Müsteşarlığı’na başvuruyor, çok sayıda taahhütte 
bulunuyor, para veriyor, kapasite raporu veriyor, 
bir sürü hazırlık süreci geçiriyor, sonra makinesini 
satarken teşviğini kapatmaya uğraşıyor. Bunun 
sonucunda yoruluyor, yıpranıyor, zaman ve para 
kaybediyor. Neden bir araya gelip de devlete 
talepte bulunmuyorlar? Bence Türkiye’de ambalaj 
konusunda yatırımlar devam eder. Ambalaja 
talep var, ambalaj büyüyor, önü açık ama biraz 
da devletin destek olması gerekiyor. Ambalaj 
sektörü önemli oranda ihracat gerçekleştiriyor. 
IML tarafında da büyüme öngörüyorum. Dünyada 
IML’e ihtiyaç var. Girişimcilerimiz IML üretimin-
de dünyada çok önemli bir yer edinip kendilerini 
iyi lider olarak konumlandırdılar. 

Yatırımlarını kriz koşulları ve epeydir 
gündemde olan arz fazlası gibi nedenlerle 
askıya almış matbaalar var. Bu firmalar için 
bir çözüm öneriniz var mı?

Bir firmanın makineye ihtiyacı varsa, yatırım planı 
da varsa, krizin de getirmiş olduğu fırsatları kulla-
narak bunu gerçekleştirmesi gerekir diye düşü-
nüyorum. Artık bu matbaalar, yüksek teknolojiye 
ve verimliliğe odaklanmalıdırlar. Bir matbaanın 
toplam nakit akışında makine için ödedikleri aylık 
taksit bedeli ham maddenin yanında oldukça 
düşüktür. Ama bu teknolojinin size kazandırdıkla-
rı ise o kadar önemlidir ki. Teknolojiye, yazılıma ve 
insana yatırım yapmalarını öneriyorum. 

Türkiye’nin şu anda en önemli 
problemi fonlama

2008 krizinden sonra matbaacılık sektörü 
leasing şirketleri nezdinde, kredisi olan bir 
alan olmaktan çıktı.

Ama ambalaj alanı öyle değil, hâlâ kredi sağla-
nabiliyor. Matbaacılıkla ambalaj matbaacılığı iç 
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içe girmiş durumda olduğu için 2008’den 2010’a kadar böyle 
bir bakış vardı, doğru. Çünkü sektörde bir eliminasyon oldu. 
Ödemesiz dönemli finansman olanakları ile geçmişte bir çok 
ehil olmayan kişi makine alıp matbaa patronu oldu. Bu firmalar 
sektöre çok zarar verdiler. Bunun sonrasında işini doğru yapan, 
ihracat yapan birçok matbaamıza leasing şirketlerinin bakışları 
olumlu oldu. Şu anda matbaa yatırımına iştahı olan firmalar var 
ama fonlama tarafında sıkıntı var. Ülkenin bugün için en büyük 
problemi yasalardaki belirsizlikler ve yüksek faiz oranlarıdır. 

Biz Heidelberg olarak bir Alman şirketiyiz. Önümüzdeki hafta 
Almanya’ya gidip Türkiye’deki finans kurumlarını Hermes 
üzerinden destekleyip Türkiye’de daha ucuz maliyetle sektöre 
makine satabilir miyiz diye görüşmeler yapacağım. Almanya’da 
“Euler Hermes”, aslında bir sigorta kuruluşu. Devreye bir 
banka giriyor, satıcı Alman firmasıysa Almanya’nın ihracatını 
desteklemek adına bankaya diyor ki, “Senin finanse ettiğin ma-
kinenin %85’ine garantörüm. Eğer bankaya ödenmezse Euler 
Hermes olarak bunu garanti ederim” diyor. Euler Hermes’in 
de ülkeler için risk listeleri var. Bakıldığında Türkiye’nin riski 
yüksek görünüyor. Ama yine de fonlama maliyetleri bugünkü 
maliyetlerden düşük olabiliyor. Bu fonlama maliyetleri için 
Hermes ile belki Türkiye’de leasingler, bankalar üzerinden bir 
fonlama yapabilir miyiz, bunu görüşeceğim. 

Bu yıl içinde ve 2019’da matbaacılarla buluşacağınız 
organizasyonlar, etkinlikler var mı? 

Almanya’da, 16-17 Ekim tarihlerinde Ticari Matbaacılık 
Günleri var. Ofset baskı ve dijital baskı alanında yatırım 
planları olan müşterilerimizle bu etkinliğe katılacağız. Kasım 
ayında da Ambalaj Günleri etkinliği var. Yine belli bir müşteri 
grubuyla oraya gitmeyi planlıyoruz. Onun dışında etkinlikleri-
miz devam edecek. Yurt içi etkinlikler için de arkadaşlarımızla 
görüşüyoruz, Gaziantep’te Mart’a kadar matbaacılarla bir 
araya geleceğimiz bir etkinlik yapmayı da planlıyoruz. 

Sizin Heidelberg Türkiye Genel Müdürü şapkasıyla 
özellikle sektöre dönük söylemek istediğiniz bir şey var mı?

İçinden geçtiğimiz bu dönemde birbirimize destek olmalıyız. 
Birbirimizi anlayışla karşılamalı, sahip çıkmalıyız. El birliğiyle 
bu kötü günleri de atlatacağımızı umuyorum. Birbirimize 
karşı daha fazla empati kurarak sektörün bunun üstesinden 
geleceğini düşünüyorum. Her zaman önceliğimiz ihracat olmalı. 
İhracata yönelik düşünceler geliştirmeliyiz. Verimlilik olmalı. 
Bence bu krizler, bir anlamda süreçlerimize geri dönüp bakmak 
için fırsatlar yaratıyor. “Ben acaba bu işi doğru mu yapıyorum? 
Doğru makinelerle, doğru insanlarla mı çalışıyorum? Doğru iş 
modeliyle mi çalışıyorum” sorularına cevap vererek kendilerini 
sorgulayabilirler. Daha iyi nasıl yapabileceklerini bulabilirler. 

Likit kalmak ve uzun vadelerden çıkmak tüm sektörleri ve 
ekonomik döngüyü disipline edecek mi?

Bu kaçınılmaz bir şey. Şu anda Türkiye’deki marjlar belli. Hiçbir 
sektörde, telekom sektörü hariç, %45-50 marjla çalışan bir 
firma yok. Bu marjla çalışan firma olmadığı için bu orandaki 
faizi ödeyebilecek gücü olan bir sektör de yok. Bu da paranın 
döngüsünü hızandırmayı gerektiriyor. Bu finansman yükünü 
kaldırmak için daha fazla üretmek, daha fazla satış yapmak 
ve döngüyü sağlamak gerekiyor. Bu döngü hızlanırsa zaten 
otomatik olarak vadeler de düşer, faizler de düşer. 
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SEKTÖR ETKİNLİKLERİ  / SEKTÖR ETKİNLİKLERİ  / Canon Europe Müşteri Deneyim Merkezi Etkinlikleri

Canon Europe, Poing’da yer alan Müşteri 
Deneyim Merkezi’nde iki etkinliğin katılımcı-
larını ağırladı. 25 Eylül’de Future Promotion 
Forum ve 26- 27 Eylül tarihlerinde Production 
Printing Business Days etkinliklerinde 
yayıncılık, direkt pazarlama, kurumsal, ticari 
baskı segmentlerinin yanı sıra marka iletişimi 
ve teşhir grafikleri alanlarını temsil eden 800 
civarında ziyaretçi ağırlandı.

“Duyguyu Baskı ile Besleyin” (Fuel Emotion 
with Print) temasına sahip Future Promotion 
Forum ve Production Printing Business Days 
etkinliklerinde, dijital baskının değişken veri 
ile birleştirilmesi, kişiselleştirilmiş ve ölçüle-
bilir marka iletişimlerinin üretim aşamaları, 
pazarlama kampanyalarının nasıl daha fazla 
katma değer yaratacağına dair bilgilere yer 
verildi. Müşterilerin marka deneyimini 
zenginleştirecek iç dekorasyon alternatiflerinin 
de sergilendiği etkinliklerde, müşterilerin satın 
almalarını artıracak POS malzemeleri seçenek-
leri de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Future Promotion Forum 
Birçok farklı alandaki markanın üst düzey 
yetkililerinin konuşmacı olarak katıldığı Future 

Promotion Forum’da değişen tüketici davranış-
larının baskı sektörüne olan etkisinden baskı 
sektörünün geleceğine kadar sektörün nabzını 
tutan konular ele alındı. Baskının pazarlama 
karmasındaki yerine, çok kanallı bir dünyada 
markaların akıllı veri aracılığıyla tüketicilerin 
algısında yaratacakları etkiye kadar geniş bir 
alanda baskı sektörünün geleceğinin tartışıldığı 
etkinlikte ayrıca Canon Océ ProStream 1000 
ile basılan “Speed” adlı sehpa kitabı da 
sergilendi. Etkinlik alanında kitabın tanıtımı 
için basılan kartpostallar, dergi boyutundaki 
katalogların yanı sıra poster ve afişlere de yer 
verildi. Sergi alanında kitabın çeşitli fotoğraf 
ve güzel sanat uygulamalarını da içeren tüm 
pazarlama materyalleri, Canon’un çok çeşitli 
küçük ve geniş format dijital baskı çözümleriyle 
basıldı. 

Production Printing  
Business Days 
Production Printing Business Days, Canon’a 
Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) genelin-
deki kurumsal ve potansiyel müşterilerine en 
son teknolojiye sahip yeniliklerini tek bir alanda 
gösterme fırsatı sunuyor. 

Canon Europe, baskı sektörünün en 
önemli iki etkinliğine ev sahipliği yaptı

Sergilenen ürün serileri 
müşterilerin beğenisine 

sunuldu:
Yüksek hacimli sürekli 

form ve tabaka beslemeli 
mürekkep püskürtmeli 
baskı makineleri (Océ 
ProStream 1000, Océ 

ColorStream 6000 Chroma, 
Océ VarioPrint i300, Océ 

LabelStream 4000 serisi)

Tonerli üretim ve hafif 
üretim baskı makineleri 

(imagePRESS C10000VP, 
imagePRESS C850/C750, 

Océ VarioPrint TITAN 6000 
serisi, Océ varioPRINT 140) 

 Düzyataklı ve rulodan 
ruloya geniş format üretim 

cihazları (Océ Arizona 1280 
ve 6170, Océ Colorado 

1640, Océ ColorWave 3700, 
imagePROGRAF PRO-

PRISMA iş akışı paketi, 
Quadient Inspire, Ironsides, 

EFI MarketDirect, Axode 

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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SEKTÖR ETKİNLİKLERİ  / Sade Ofset’ten Screen Truepress JetL350UV yatırımı ve etkinliği

Sade Ofset’ten Screen Truepress 
JetL350UV yatırımı ve etkinliği
• Türkiye’deki ilk ticari Screen inkjet etiket baskı makinesi Sade Ofset’in buklet ve promosyon etiket 

işleri için kullanılacak.

• Yatırım dolayısıyla Sade Ofset tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Screen üst düzey yetkilileri de 
katılarak matbaacılarla bir araya geldiler.

(İstanbul) Sade Ofset Screen Treupress 
JetL350UV+ inkjet dijital baskı makinesine 
yatırım yaptı.  Türkiye’deki ilk Screen ticari inkjet 
baskı makinesinin kurulumu dolayısıyla Screen 
GP Europe, Screen Türkiye Temsilcisi Elektroser 
ve Sade Ofset’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
etkinliğe sektörden çok sayıda ziyaretçi katıldı. 
“Değişim için değişin” sloganı ile lanse edilen et-
kinlikte Elektroser Genel Müdürü Öncü Güyer’in 
sunumu değişim temalıydı. Sade Ofset’in İstanbul 
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi’ndeki tesislerinde 18 
Eylül tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte canlı 
demolar gerçekleştirilip, çeşitli baskı altı malzeme-
leri üzerine basılmış iş örnekleri sergilendi.

Kurulum dolayısıyla Screen üst düzey yöneticileri 
de Sade Ofset tesislerindeydiler. Screen GP 
Europe’dan Başkan Takanori Kakita, Satış ve 
Operasyonlar Koordinatörü Yui Yamada, Bölge 
Satış Müdürü Mark Sherman, Screen Graphic 
Solutions Co. Global İş Direktörü Yukiyoshi 
Tanaka etkinlikte yer alarak ziyaretçilerle bir araya 
geldiler. 

Screen Truepress JetL350UV+ inkjet dijital baskı 
makinesi 6 renkli 35 cm eninde bobin işleyen 

bir makine. CMYK + beyaz + orange renklerle 
geniş bir renk gamutu elde eden makinede bir 
de corona ünitesi var. Dakikada 60 metre hıza 
ulaşan 1200 dpi çözünürlükteki makinede beyaz 
baskıda bu hız 30 metreye iniyor. Vargel soğutma 
sistemi ile herhangi bir deformasyon olmadan 
basılan ince malzemelerin arka yüzüne baskı 
yapmak veya ikinci bir geçişle katma değeri 
arttırıcı uygulamalar yapmak mümkün. Yeni 
düşük migrasyonlu mürekkepler ile gıda güvenliği 
kriterlerini karşılayan makine Screen’ın kendi 
yazılımları ile çalışıyor. Truepress JetL350UV+ 
elektrik sarfiyatında da avantaj sağlıyor. 
Makinenin giriş ve çıkışı arasındaki mesafe 8 
metre. Beyaz baskıdan sonra ve çıkışta 2 UV 
kurutucu ile donatılan makinede beyaz dahil her 
renk için 3’er kafa bulunuyor. 

“Bir Baskının Çok Ötesi”
Elektroser Genel Müdürü Öncü Güyer “Bir 
Baskının Çok Ötesi” başlıklı sunumunda 
matbaacının baskı tedarikçiliğinden pazarlama 
tedarikçiliğine dönüşüne vurgu yaparak mavi 
yakalıdan beyaz yakalıya geçiş üzerinde duruyor. 
Ambalaj ve etiketin dünya gıda ve ürün israfının 

Elektroser Genel Müdürü 
Öncü Güyer, Screen GP 

Europe Başkanı Takanori 
Kakita, Sade Ofset Genel 

Müdürü Murat Demir, Screen 
Graphic Solutions Co. 

Global İş Direktörü Yukiyoshi 
Tanaka, Bölge Satış Müdürü 

Mark Sherman

Screen yeni düşük 
migrasyonlu 

mürekkepler ile 
gıda güvenliği 

kriterlerini 
karşılıyor ve kendi 

yazılımları ile 
çalışıyor.
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azaltılmasında çok kritik bir rolü olduğunu, 
markaların yeni paket ve etiket çalışmalarına hız 
verdiğini belirten Güyer Etiket Trendleri 1 ve 2 
diye sınıflandırdığı değerlendirmelerinde özetle 
şunları söylüyor. 

“Etiketleme global bir girişim olarak tedarik 
zincirinin her aşaması ile kesişir. Firmalar etiket 
çözümlerini etkin olarak ne şekilde işleme 
alacaklarını ve sürdürebileceklerini, kurum içi 
etiket değişikliklerini nasıl destekleyeceklerini 
ve işlerini büyüterek yeni pazarlara başarıyla 
girmek için nasıl ölçeklendireceklerini düşünmek 
zorundadırlar. Özelikle son üç yılda etiketler 
son derece karmaşık, esnek ve veri odaklı hale 
gelmek zorunda kaldılar. Etiketleme iki modlu 
tedarik zincirini kontrol ediyor. Uygun etiket çö-
zümlerini tedarik zincirinin bütün paydaşları ile 
paylaşan firmalar etkinliklerini arttırır ve müşteri 
taleplerini başarı ile karşılar. Etiketin başarısı 
yazılımdan da ötededir. Firmalar etiketlerinin 
başarısı için danışmanlarla çalışmaktalar. 

Bizim ülkemizde dijitalleşme en büyük zorluk. 
Dijitalleşme tüm endüstrilerde devrim yapıyor. 
Özellikle gelecek iki yılda hayal edilemeyecek 
gelişmeler bekleniyor. Ambalaj üreticileri birçok 
sektöre uyum sağlamak zorunda kalacaklar. 
Bu aynı zaman inanılmaz fırsatları beraberinde 
getiriyor. Dijitalleşebilen her şey dijitalle-
şecek. Bununla ilgili size bir örnek vereyim. 
Amsterdam’da kayıp su kaçak oranı % 3’müş. 
Ülkemizin bazı bölgelerinin su kayıp kaçak oranı 
çok yüksek. Bizim üstünden geçip gittiğimiz rö-
gar kapaklarının her birine alıcı-verici sistemler 
koymuşlar. Altından ne kadar su gidiyor diye 
ölçüyorlar. Bu verilerle nüfusun nasıl hareket 
ettiğini anlıyorlar. Yazın daha çok tatile giden 

40-350 micron arasındaki 
medyalara baskı yapan  
Screen Truepress 
JetL350UV+ inkjet dijital 
baskı makinesi 6 renkli 35 
cm eninde bobin çalışıyor. 

CMYK + beyaz + orange 
renklerle geniş bir renk 
gamutu elde eden makinede 
bir de corona ünitesi var. 
1200 dpi çözünürlükte 
dakikada 60 m hıza 
ulaşabiliyor. 

Vargel soğutma sistemi ile 
basılan ince malzemelerin 
arka yüzüne herhangi bir 
deformasyon olmadan baskı 
veya ikinci bir geçişle katma 
değeri arttırıcı uygulamalar 
yapmak mümkün. 

İnkjet mürekkep ünitesi Corona ünitesi Kontrol paneli

bölgeye su fazla kullanılmaz diye basıncı azaltıp, 
kışın arttırıyorlar. Adamlar bunları hesaplıyor. Biz 
ise üstüne basıp geçiyoruz. 

Hayatımızın, işimizin her alanında ne oluyorsa di-
jital olacak. Sadece teknoloji değil müşteri faydası 
ve gereksinimlerini anlamak başarı getirecek. En 
iyi teknolojiyi de alsan müşterini anlamıyorsan çok 
başarılı olamayacaksın. 

Linkedin’de dolaşan bir karikatürde olduğu gibi, 
kim değişim ister denilince, herkes el kaldırıyor; 
kim değişmek ister denilince, kimse el kaldırmıyor. 
Yani herkes kendinden çok memnun… Özeleştiri 
yapmıyoruz. Katma değerli işlerde verilen hizmeti 
bir üst seviyeye taşıyınca kazanç artıyor. 

Müşterimizin müşterisini anlamalıyız. 
Müşterimizin bizi baskı tedarikçisi olarak görme-
sini engellemeli, bizi pazarlama tedarikçisi olarak 
görmesini sağlamalıyız.” 
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Elektroser Genel Müdürü Öncü Güyer Sade 
Ofset’in Screen Truepress Jet350UV yatırım 
etkinliğinde sorularımızı cevapladı.

Elektroser olarak SCREEN temsilciliğini 
aldıktan sonraki ilk kurulumunuz, bu süreç 
nasıl gelişti?

Screen’in bize olan güveni ve bize verdiği destek 
gerçekten çok inanılmaz oldu bu süreçte. Biz 
de iki çok önemli projeye imza attık. Türkiye 
kriz içindeyken, herkes çıkış yolu ararken biz 
çok büyük iki projeyi imzaladık. Birisi bura-
daki SCREEN TruepressJet L350UV+, diğeri 
TruepressJet520NX. İkisi de kendi alanlarında 
Türkiye’deki ilk yatırımlar. Ayrı ayrı, tamamen 
farklı alanlar. İkisi de bizim “değişim için değişin” 
konsepti altında, dijitalleşme için sektörümüze 
örnek teşkil edebilecek projeler. Şimdi bu 
kurulumunu yaptığımız firmalarla hem kendi 
firmamızı hem de müşterimizin dijital tecrübesini 
arttırmak için daha da çok çalışıyoruz. 

Daha çok çalışmaktan neyi kastediyorsunuz?

Elektroser Genel Müdürü Öncü Güyer: 

Bu yatırım dijitalleşme için 
sektörümüze örnek teşkil edecek

Sadece bir dijital baskı makinesi ya da konvan-
siyonel baskı makinesi satmış olmak tek başına 
yeterli değil artık. Bu satışlar çok uzun boylu 
bir evlilik aynı zamanda. Bu evliliğin içinde 
çok fazla değişken var. Veri analitiğinden tutun 
markalaşma ve pazarlamaya; pazarlamanın çok 
katmanlı pazarlama alanına, tedarik zinciri 
yönetimine, buna uygun yazılım ve sonlandırma 
çözümlerine kadar. Yani, çok karmaşık yapılar 
bunlar. Biz burada gerçekten inanılmaz bir çaba 
sarf ediyoruz: Yeni dünyayı anlayalım, endüstri 
4.0’da konuşulan şeyler neler, onların içine daha 
iyi nasıl girebilelim diye. İnanın başka hiçbir şey 
yapmıyoruz. Sadece katma değer neredeyse ya da 
müşterimizin müşterisinin derdi neyse ona uygun 
çözüm sağlama aşamasındayız. 

Elektroser’in portföyünde gördüğümüz 
kadarıyla sonlandırma makineleri de yerini 
almış, orada durum nedir? 

Elektroser olarak Rotokontrol firmasıyla 
distribütörlük sözleşmesi yaptık. Artık bizde de 
sonlandırmada çok klas, üst kalite segmentte, 
özellikle etiket tarafında çok ciddi sonlandırma 
alternatifimiz var. Artık müşterilerimize üst sevi-
ye kalitede hizmet verebilecek durumdayız. NSK 
Japon firmasıyla bir anlaşma yaptık. Ayıklama ve 
özel kesim makineleriyle ilgili. O da çok iyi. Yeni 
yeni tanıtmaya başlayacağız. 

Elektroser SCREEN ile basım sektörüne 
açılmasının ardından sahnede daha çok mu 
görünecek?

Bizim Elektroser’le gitmeye çalıştığımız yol basit 
bir danışmanlık yolu. Biz sektörde tespit ettiğimiz 
sorunlara kendi aklımızın erdiği çözümleri 
sunarak en azından insanlara farklı bir seçenek 
olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey sorunları 
tespit etmek ve bunlara karşı nasıl reaksiyon 
alınabilir, nasıl kendimizi geliştirebiliriz,  

Elektroser  
sonlanmada yeni 

distribütörlükler aldı.
Elektroser Rotokontrol 

firmasıyla distribütörlük 
sözleşmesi yaptı. Artık 

Elektroser’de de özellikle 
etikete yönelik sonlandırma 

alternatifleri yer alıyor. 

Ekipman

Heidelberg Omnifire  
3 boyutlu objelere doğrudan baskı.
Omnifire, 3 boyutlu nesnelere 
dijital baskı gerçekleştirmek 
için yenilikçi çözümdür. 
Omnifire ile çığır açan 4D 
baskı teknolojisi, gelişmiş 
Inkjet teknolojisini yüksek 
hassasiyetli robotlarla 
birleştirir. Omnifire 
model serisinin modüler 
sistemi, ihtiyaçlarınıza 
ve ihtiyaçlarınıza göre 
özelleştirilen farklı nesneler, 
yüzeyler ve uygulamalar için 
yüksek bir esneklik seviyesi 
sağlar.

Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti.
Tel. (212) 410 37 00 • Faks (212) 410 37 99
www.heidelberg.com/tr • info.tr@heidelberg.com
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müşterimize nasıl destek oluruz diye düşünmek. 

Bu süreçte firmamız ses getirir olmaya başladı. 
Müşterilerimiz tarafından takdir görüyor ve 
saygı duyuluyoruz. İnşallah kendimizi daha da 
geliştirerek buna devam edeceğiz. Toplu çözüm-
ler bizim için esas.

Sade Ofset’teki makine etikete dönük. UV ve 
6 renk bir makine. Baskı altı malzemesinde 
yelpaze nedir?

Bu makine 40-350 micron arasındaki medya-
ları işleyebiliyor. Bizim için önemli olan esnek 
malzemedeki reaksiyon. Bu makinede vargel 
soğutma sistemi var. Dolayısıyla esnek malze-
mede (pp, polietilen gibi) çok başarılı sonuçlara 
imza attık. Malzeme açmıyor, kapamıyor. Tekrarı 
düzgün. Bunlar bizim için çok kritik şeyler. Bir 
de bu makine kurulalı bir buçuk ay oldu ve yeni 
bir kurulum olduğu halde bu süre içinde buraya 
servis gelmedi. Daha ne istenebilir ki? 

Makine hızı 60 metre, beyaz 
basarken de 30 metre 
Çok önemli başka bir şey de var: Herkes maki-
nenin hızını konuşuyor, aslında o da yanıltıcı. 
Benim makinem 50 metre, benimki 150 metre 
basar gibi laflar çok yanlış. Makinenin efektif 
olarak hangi hızla çalıştığını bilmelisiniz. Sizin 
makineniz diyelim ki 30 metre hızda, fakat çok 
servis gerektiriyor. Burada üretkenliğiniz %55’de 
kaldı. Sizin makineniz artık 30 metre hızda bir 
makine değil. 16.5 metre hızındadır. Screen’da bu 
müşterilerden alınan geri dönüşler çerçevesinde 
%90’larda. Böyle bir oran dijital dünyada başka 
yok. Çünkü makine, basit, çok kolay kullanımı 
olan, çok düz, kompakt bir makine. 

Kolayı yapmak zordur. Screen bunu becermiş. 
İnanılmaz bir makine. Kalibrasyon konusunda 
da harika. Etek makas, sağ sol, tekrarlı işlerdeki 
renk ayarları çok iyi. Böyle sorunlar yok. Burada 
kullanıcıya düşen; günlük, haftalık bakımını, 
temizliğini kullanım kılavuzunda yer aldığı gibi 
çok ciddi yapmak. 

Screen’in yayın pazarına dönük bir makinesi 
de kuruldu. Orada durum nedir? 

O da Türkiye’deki ticari pazara dönük ilk makine. 
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Ticari pazardaki ilk kurulum. 52 cm bobin 
genişliğinde Screen TruepressJet520NX. 

Son dönemdeki döviz kurlarındaki artış, faiz 
oranlarının yükselmesi gibi ekonomiyi olumsuz 
etkileyen etkenler matbaaları ve yayıncıları 
stoklu kitap baskısına girmekten imtina eder 
hale getirdi. Artık stok maliyeti yüksek ve 
kitaplar değiştiğinde de bu stoklar çöp oluyor. 
Türkiye’de de sürekli bir sistem değişikliği var. 
Dolayısıyla artık ister istemez print on demand 
Türkiye’de bir şekilde oturuyor. 

Yayın konusunda başka kurulum 
beklentiniz var mı?

Var. Çok ciddi görüşlerimiz var. Ciddi firmala-
rın bize teveccühleri var. Ekonomik durumun 
biraz daha netleşmesiyle tahmin ediyoruz, 
birkaç projemiz gerçekleşecek. 

Baskı materyalleri konusunda, mürekkep 
konusunda ne söylersiniz?

Bizim çok iyi bir mürekkebimiz var. Özellikle 
kimyasal dayanıklılığı çok fazla. Güneşe, neme 
karşı dayanıklılığı çok fazla. Rakiplerine göre 
çok uzun ömürlü. Screen’in renk konusundaki 
bilgisi nedeniyle mürekkep konusunda bir 
artısı var ve bu inanılmaz bir artı. Screen renk 
ayrımcılığından gelen bir firma ve dünya-
daki CtP’lerin üçte ikisi Screen. Bu sayede 
inanılmaz bir renk yönetim kültürü oturmuş 
durumda. Screen de bu birikimi makinelere 
yansıtıyor.

Screen ile inkjet dışında başka bir iş 
birliğiniz var mı?

Olabilir, yakın gelecekte bakacağız. 

Finansman konusunda bir çözümünüz var 
mı?

Screen’den ziyade bizim Elektroser olarak her 
müşteri bazında farklı finansman çözümlerimiz 
oluyor. Bunu her seferinde proje bazında 
değerlendiriyoruz. 

Biz daha çok çalışmak istiyoruz. Bu olumsuz 
ekonomik tablolar, kriz ortamı bizim enerjimizi 
bazen düşürse de daha çok çalışmak, daha 
kaliteli olmak, daha katma değerli olmak 
istiyoruz. 

“Türkiye’de ticari 
pazara dönük, 

yayıncılıkta 
kullanılan ilk 
makine olan, 
52 cm bobin 

genişliğindeki 
Screen 

TruepressJet 
520NX de 

devreye girdi. 

Ekenomik 
durumun 

netleşmesiyle 
tahmin 

ediyoruz birkaç 
projemiz daha 

gerçekleşecek.”

Elektroser’in 
sonlanmada yeni 

distribütörlükler aldı.

Elektroser ayrıca ayıklama 
ve özel kesim makineleriyle 
ilgili Japon NSK firmasıyla 

da bir anlaşma yaptı.
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Sade Ofset’teki etkinlikte Screen Bölge Satış 
Müdürü Mark Sherman sorularımızı yanıtladı.

Türkiye’de uzun bir aradan sonra ilk Screen 
dijital baskı makinesi kuruldu. Artık Screen 
yatırımlarına daha çok tanık olacak mıyız?

Evet kesinlikle. Pazar artık hazır, partnerlerimiz 
doğru ve her şey son 5 yıldır çok gelişti. Şu an iyi 
bir durumdayız.

Screen’in Türkiye’deki yakın geleceği 
açısından ne düşünüyorsunuz?

Türkiye ile çok yakından ilgileniyorum. Bu 
konuda son 6 ayda birçok şirketle görüşme 
içindeyiz. Ekonomik durumu biliyoruz. Ancak 
bu problemlere rağmen Türkiye’de hem etiket 
hem de yayın tarafında yeni yatırımlar olacağını 
öngörüyoruz.

Türkiye’deki ekonomik kriz yatırımcıları da 
etkiliyor. Bununla ilgili bir öneriniz var mı?

Normalde işin bu kısmından sorumlu değilim 
ama bu senaryolara karşı distribütörümüz ile 
görüşüyoruz.

Dijitalin ağırlığının arttığı bir dönemdeyiz. 
Ama yatırımcılar devalüasyon ve artan 
faizlerle karşı karşıya. Türk yatırımcılara ne 
önerirsiniz?

Dünya çapında durumuna bakacak olursanız ki 
bu şart, dijital baskı makineleri geçen yıl gelenek-
sellerden daha fazla satıldı. Bunun Türkiye’de 
olmaması için hiçbir neden yok. Etiket, dergi, 
ambalaj olsun herhangi bir dokümanı daha az 
sayıda ve anında basmak söz konusu.  

Screen Bölge Satış Müdürü Mark Sherman: 

Dijital baskı makineleri, geçen yıl, 
geleneksellerden daha fazla satıldı

İnsanlar artık matbaalarda baskılarının bitmesini 
beklemek istemiyor. Hem pahalı hem de zaman 
israfı. 100-500 kitap istenildiğinde gidilecek yer 
dijital baskı yapan bir yer olacak. Sonraki ay bir 
500 daha gerekirse bir daha sipariş edilebilir. Bir 
anda 10000 kopya basılmasına gerek yok. Böylece 
gelecek aya kadar satamayacağın bir şeye para 
vermenize gerek kalmaz.

“Etiketler ve kitaplar az 
miktarlarda ama yakın aralıklarla 
isteniyor. Artık diğer türlüsü 
ekonomik değil.”

Bütün olumsuzluklara rağmen iki makine 
kurulumu yaptınız. Bu durum sizin 
açınızdan grafiğin yükseldiği anlamına mı 
geliyor?

Aynen öyle. Az önce söylediğim gibi insanlar 
artık etiketleri ve kitapları az miktarlarda ama 
yakın aralıklarla istiyorlar. Artık diğer türlüsü 
ekonomik değil. İnsanlar satabileceği ya da 
kullanabileceği şeyi istiyor.

Dergiler (periyodik yayınlar) konusunda 
makineleriniz avantajlı mı?

Bence bu makineyi kimse dergi için almayacak. 
Ellerindekilerle makinelerle o işler yapılacak. 
Tabii bu benim düşüncem. Bu makineye daha çok 
yüksek kaliteli kitaplar için yatırım yapılmasını 
bekliyorum. Konvansiyonel taraftaki makinelerde 
yüksek tirajlı kitaplar söz konusu. Bizim makine-
mize geçmek bu işi çok ekonomikleştirecek.

Türk yatırımcısına ne öneriyorsunuz?

Truepress JetL350UV+ etiket makinesi pazarda-
ki en ekonomik baskıya sahip. Yüksek hızlarda 
çalışıyor ve çok üretken. En önemlisi sadece 
istenildiği kadar baskı yapıyor ve üretken oluyor, 
Truepress Jet520NX inanılmaz bir cihaz. Çok 
kaliteli baskı yapıyor aynı zamanda sayfa başına 
üretim maliyeti çok az. Tabi bu yılda 200 milyon 
A+ baskısı yapıyorsanız inanılmaz önemli. Bence 
asıl bu yüzden bu zor zamanlarda bu makine 
başarı yakalayacak. Truepress Jet520HD ise biraz 
daha farklı bir pazara hizmet ediyor. HD’nin 
direkt bir yükselişe geçmesini beklemiyoruz. 
Truepress JetL350UV+ ve Truepress Jet520NX 
bence iyi başlangıç yapacaklar. Truepress 
Jet520HD için ise Türkiye’de biraz daha zaman 
gerekecek herhalde. 

“Truepress 
JetL350UV+ etiket 
makinesi pazardaki 

en ekonomik 
baskıya sahip. 

Yüksek hızlarda 
çalışıyor ve çok 

üretken.

Truepress 
Jet520NX 

inanılmaz bir 
cihaz. Çok kaliteli 
baskı yapıyor aynı 

zamanda sayfa 
başına üretim 

maliyeti çok az. 
Tabi bu yılda 200 

milyon A+ baskısı 
yapıyorsanız 

inanılmaz önemli.”

Screen Bölge Satış Müdürü 
Mark Sherman (Sağda) 

Elektroser Genel Müdürü 
Öncü Güyer ile Truepress 
Jet520NX afişinin önünde

Reklam, serigrafi, ambalaj gibi farklı sektörlerden gelen
birikimimiz ile tasarlanan UV dijital baskı makinası

1,6 m x 3,2 m baskı alanı ve 5 cm kalınlığa kadar sert malzeme basma imkanı 

Lak, selefon veya laminasyon ihtiyacı olmadan parlak ve saten baskı imkanı 

Foreks, oluklu mukavva ve ahşap baskı gibi farklı ihtiyaçlar için geliştirilmiş 4 farklı mürekkep 

9 pl, 14 pl ve 27 pl baskı kafası seçenekleri 

Değişen ihtiyaçlara göre yazılımsal & donanımsal olarak yerinde geliştirilebilme özelliği

Onset X

İhtiyaç Duyduğunuz
Dijital Çözümler Fujifilm’de

1.125 m2’ye
varan

baskı hızı

Karton
baskı

Foreks
baskı

Folyo
baskı

Oluklu
mukavva

baskı

Ahşap
baskı

Pleksi
baskı

PVC
baskı

Bilgi için: www.fujifilm.com.tr Tel: 0 (212) 709 92 00/ / info@fujifilm.com.tr
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Murat Demir (Sade Ofset): 

“Dijital baskı, buklet etiket hızımızı 
arttıracak bir yatırım”

Sade Ofset’in yeni yatırımı Screen Truepress 
JetL350UV+ baskı makinesi tanıtım etkinliğinde 
Sade Ofset’ten Murat Demir yatırıma ilişkin 
sorularımızı yanıtladı.

“Inkjet teknolojisinin  gelecekte 
pazardan daha çok pay alacağını 
düşünüyorum.”

Sade Ofset niş alanlara dönük bir firma. Bu 
doğrultuda özel makineler de yaptırdınız. 
Şimdi de ticari pazara dönük Türkiye’deki 
ilk Screen Truepress JetL350UV+ inkjet 
dijital etiket baskı makinesine yatırım 
yaptınız. Screen tercihiniz nasıl oluştu?

Dünyada ve Avrupa’da dijital baskıya gitgide ar-
tan bir talep var. Pazardan daha hızlı olmamıza, 
kısa süreli üretime yönelik talep var. Dijital baskı 
tarafında şu an ana akım güçlü bir şekilde tonerli 
sistemlerde ve dünyada da çok yaygın. Inkjet yeni 
yeni gelişen bir sistem. Ben tercihimi yaparken 
biraz daha gelecek odaklı düşündüm. Inkjet 
teknolojisinin gelecekte daha fazla gelişeceğini 
ve pazardan daha fazla pay alacağını düşündüm. 
Türkiye pazarında da UV-Inkjet çözümleri olan 
birkaç şirket var. Screen’i seçmemde Japon tek-
nolojisine ve Japonların iş ahlakına olan inancım 
rol oynadı. Ayrıca Türkiye’deki temsilcinin, 
yani Elektroser’in ve Öncü Bey’in çok yapıcı ve 
sıcak yaklaşımları da önemli bir etken. Screen’in 
Türkiye’deki ilk makine olmasından dolayı 
sağladığı avantajlar da beni bu yatırıma yöneltti.

Finanmasını kendiniz mi karşıladınız?

Kendimiz sağladık. İlk başta görüşmeleri yapar-
ken finansman dahil paketler de söz konusuydu. 
Başta cazip geldi ama daha sonra kendi finansma-
nımızı kendimiz yapma kararını verdik. 

“SCREEN Truepress JetL350UV+ 
ile offline çalışacak sonlandırma 
makinesi de aldık.”

SCREEN Truepress JetL350UV+ ile ne tür 
işler basacaksınız? Siz yapışkansız etiket 
ağırlıklı çalışıyorsunuz. 

Biliyorsunuz bizim iki ana iş alanımız var. 
Birincisi sizin de dediğiniz gibi yapışkansız 
etiketler ve çikolata ambalajları. Yani 70 gram, 
80 gram, 90 gram kuşe kağıda bastığımız işler. 
Bunlar ofsette bastığımız, UV lak, varak yaldızla 
süslediğimiz işler. İkinci alanımız da buklet eti-
ketler. Bu yatırımı yapmamızın sebebi Avrupa’ya 
olan ihracatımızda daha hızlı üretim yapabilmek. 
Dijital baskı buklet etiket hızımızı arttıracak bir 
yatırım. Ona göre bir sonlandırma makinesi de 
aldık, offline olarak çalışacak. SCREEN yatırımı 
bukleti destekleyecek bir yatırım oldu. 

Bizim bu iki ana iş kolumuzun yanında destek-
leyici olarak yaptığımız, şirketlerin promosyon 
etiketleri işi var. Bu etiketler için müşterilerimize 
UV ofset çözümü sunuyorduk. Bunlar genel-
likle ithal ürünleri etiketlemek ya da yeni bir 
promosyon yapılacağı zaman; %20 indirim, 
2+1 gibi, plastik veya metalize üzerine dikkat 
çekici etiketler. Bunları UV ofset olarak basıp, 
kesiyorduk. Şimdi Screen Truepress JetL350UV+ 
dijital baskı makinesiyle hem bunları hem de 
piyasadaki standart ambalaj işlerinin dışındaki 
özel promosyon etiketleri yapabileceğiz. Bu işler 
diğer işlere göre kâr marjı daha yüksek işler. 
Bunlara yönelmek istedik. 

SCREEN Truepress JetL350UV+ 
yeni açılımlara olanak tanıyor

Bundan sonra başka açılımlar olacak mı?

Buklet etikette belli bir uzmanlığa eriştik. İnce 
kağıtları doğru bir şekilde basma, katlama 
uzmanlığı ve tecrübesi kazandık. Bundan 
sonraki hedefimiz Avrupa’da gündemde olan ve 
Türkiye’de de gitgide yaygınlaşan çok katlamalı, 
çok ince 40 - 50 gram kağıda basılmış prospektüs 
işlerini yapmak. Bu tür özel prospektüsleri bobin 
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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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olarak dijitalde basmak istiyoruz. Uygun sonlan-
dırma üniteleriyle, baskısı yapılmış 50x70 kağıdı 
3-5 cm boyutlarına kadar katlayabiliyoruz. Şirket 
olarak uzmanlık alanımızı ince kağıtları inceleme 
üzerine kuruyoruz. 

“Şu anda gelirimizin yüzde  
25-30 kadarı ihracattan 
geliyor. Biz İhracatımızı yüzde 
10 arttırarak iki üç yıl içinde 
yatırımımızı geri  almayı 
umuyoruz.”

Screen Truepress Jet’in arkasında alınan 
sonlandırmadan söz eder misiniz?

Matset’in temsilciliğini yaptığı AB Graphics 
firmasına özel bir makine yaptırdık. Hem buklet 
ünitesi olan hem sıcak tutkal, laminasyon, kesim, 
flekso baskısı yapan çok özel, terzi usulu bir 
makine. İki yatırımımızı bir bütün olarak yaptık. 
Yani dijital baskı ve sonlandırmasını bir bütün 
olarak düşündük.

Ne kadar zamanda bu yatırımınızı geri 
almayı hedefliyorsunuz?

Şu an yeni kurlarla birlikte bazı hedeflerden 
şaşma olduysa da gelirimizin %25-30 arası 

ihracattan geliyor. Bunu %35-40 civarına 
çıkardığımız zaman iki üç yıl içerisinde yatırımı 
geri almayı umuyoruz.

“Avrasya Ambalaj fuarına büyük 
bir stantla geri dönüyoruz.”

İhracata dönük olarak hangi fuarlara 
katılacaksınız?

Bu sene fuar konusunda çok aktifiz. Gelecek 
hafta (Eylül sonu) Almanya’da Nünberg’te bir 
fuar var orada bir standımız olacak daha sonra 
Kasım ayında İsveç’te İskandinavya’nın en 
büyük ambalaj fuarı var, orada bir standımız 
olacak, İskandinavya’yı çok önemsiyoruz, çok 
zengin, satın alma gücü çok yüksek ve özel 
tüketime talebin fazla olduğu bir bölge. İnsana 
daha çok değer verdikleri için mümkün olduğu 
kadar etiketlerde ve ambalajlarda iletişime daha 
çok önem veriyorlar. Daha çok uyarı yapmak 
istiyorlar. Bu yüzden buklet etiket kullanımı 
yaygın. Özel, çok katlı; 36-48-54 sayfa buklet 
etiketler kullanılıyor. Oradan beklentilerimiz 
var. Bu fuara ikinci katılımımız olacak. Ayrıca 
bu yıl, 3 sene ara verdikten sonra İstanbul 
Avrasya Ambalaj Fuarı’na büyük bir stantla 
geri döneceğiz. 3. salonda 60 metre kare bir yer 
kiraladık. 

Her yıl Pro Carton ve ECMA tarafından 
düzenlenen European Carton Excellence Award 
yarışması sonuçlandı ve ödül kazananlar açıklan-
dı. Ödüller Letonya’da, Riga Latvian Society’de 
20 Eylül’de düzenlenen ECMA Kongresi Ödül 
Galası esnasında sahiplerini buldu.

Yılın Karton Ambalajı” (Carton of the Year 2018) ödülü Van 
Genechten Packaging firmasına verildi. Jüri çalışmayı, 
“Kutuyu açtığımız an, oy birliğiyle alınmış bir karardı. Bir 
hazine kutusunun açılması gibiydi; ürünlerin sunulma 
şekli ve iç kutunun yapım tarzı, muhteşem” yorumuyla 
ödüllendirdi.

Bu yıl, kategoriler piyasadaki pazar paylarını 
daha iyi yansıtmaları ve ambalajın estetik 
nitelikleri kadar yapısal estetiği takdir etmek için 
revize edilmiş. 

Pro Carton & ECMA organizasyonu

European Exellence Award 2018 sonuçlandı
Yarışmada finale kalan Omaks Ambalaj,  
halk oylamasında en çok ödülü alarak  
birinci oldu.

Kamu Oyu Ödülü için oylamanın bir kez daha çok iyi karşılandığı ve yarışma profilinin daha 
da yükseltilmesine yardımcı olduğu açıklandı. Bu kez kazanan Omaks Ambalaj’ın ‘Starskin 
#mask Boss VIP’ çalışması oldu.
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YÜKSEK HACİMLİ BOBİN BESLEMELİ RENKLİ İNKJET DİJİTAL BASKI MAKİNESİ
Dakikada 220 metre hızı, düşük baskı maliyeti ve hızlı işten işe geçiş özelliği ile üretimdeki iş miktarınızı 
çok verimli bir şekilde artırmanızı sağlar. Gazete, dergi, eğitim yayıncılığı, kitap, föy, kullanma kılavuzu 
ürünlerinin yanı sıra yüksek hızda değişken baskı gerektiren doğrudan posta ve fatura uygulamaları 
dahil basım işlerinde profesyonel bir çözümdür. Elbette matbaa-basım sektörünün alışık olduğu, 
görüntüleme teknolojilerinde lider SCREEN kalitesinde...

Yayıncılıkta ve degisken veri 
basımında devrim !

" Sattıgınız kadar basın dönemi basladı " 

Müşterilerinizin stok, baskı ve finansman maliyetlerini minimize eden Screen 520 NX dijital baskı sistemi ile tanışın. Üstün baskı 
kalitesi, benzersiz ve minimum servis isteyen güçlü yapısı, yüksek baskı verimliliği ve uygun baskı maliyeti ile Screen 520 NX, 
firmanızın dijital dönüşümündeki en büyük yardımcısı olacaktır. Klasik üretim tekniklerinin giderek daha da rekabetçi hale geldiği 
günümüzde, Elektroser’in uzman ve vizyoner kadrosu, bu yolculuğunuzda Size her türlü desteği sağlamaktan onur duyacaktır.
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Mimaki Eurasia ve yetkili bayisi Enriko Aliberti, 
Ege Bölgesi’ne erişimi kolaylaştırmak için 
Mimaki İzmir Deneyim Merkezi’ni açtı.

Dijital baskı teknolojileri ve çözümlerinin yanı 
sıra, kesici plotterlarının öncü markası Mimaki, 
Türkiye pazarının her noktasına ulaşan ağını güç-
lendiriyor. Mimaki Eurasia yetkili bayisi Enriko 
Aliberti ile birlikte İzmir Bayraklı’da Mimaki 
İzmir Deneyim Merkezi’ni açtı. 5 Eylül 2018 
tarihinde gerçekleşen açılış törenine Mimaki 
Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse, Mimaki 
Eurasia Pazarlama Departmanı sorumlusu Rana 
Seyyar, Mimaki Eurasia Bölge Satış Müdürü 
Burak Kaftanoğlu, Enriko Aliberti ve oğlu 
Andrea Aliberti, Enriko Aliberti Genel Müdürü 
Fikri Kurt Enriko Aliberti Satış Müdürü Hakan 
Uçar ve ekibi ile Mimaki çözümleri kullanıcıları 
ve baskı endüstrisinden çok sayıda profesyonel 
katıldı. 

Mimaki İzmir Deneyim Merkezi’nde; JFX200-
2513, CJV150-160, UCJV300-160, TS30P-1800, 
CG130-FxII, CFL605, UJF-3042Fx, UJF-
6042MkII makineleri sergilenmeye başlandı. 
Burada; endüstriyel reklam (sign), açık hava 

Mimaki Eurasia  
ikinci Deneyim Merkezi  
Enriko Aliberti ev sahipliğinde 
İzmir’de açıldı

(Soldan sağa)  
Enriko Aliberti Genel 

Müdürü Fikri Kurt,  
Mimaki Eurasia Genel 

Müdürü Arjen Evertse, 
Andrea Aliberti 

Mimaki Eurasia Pazarlama 
Departmanı sorumlusu 

Rana Seyyar, 

reklam, promosyon, endüstriyel alanlardaki 
rulo baskı ve tabaka baskı ile sert zemin baskı 
alanındaki çözümler öne çıkıyor.

Kullanıcılar Mimaki farkını 
deneyimleyecek
Mimaki İzmir Deneyim Merkezi standartlardan 
fazlasını sunuyor. Kullanıcılar burada Mimaki’nin 
ekonomik, yüksek kaliteli, uzun ömürlü dijital 
baskı ve kesici çözümlerini deneme ve güçlü 

 MATBAAHABER • SAYI 182 / EKİM 2018• 29 

teknik desteğini görme şansı elde ederek, doğru 
yatırım kararları alabilecekler. Haftanın her 
günü açık kalacak olan Mimaki İzmir Deneyim 
Merkezi’nden yararlanmak isteyen kullanıcıların, 
önceden sadece randevu almaları yeterli olacak. 
Kullanıcılar burada istedikleri kadar numune 
baskı yapabilecek, ayrıca makine kullanımının 
yanı sıra program eğitimi de alabilecekler. Burası 
bir makine sergi alanı olduğu kadar bir deneyim 
ve eğitim merkezi olarak kullanılacak.

“Öncelikli hedefimiz buranın bir 
sergi merkezi olmasından ziyade 
iş bağlantı noktası olması”
Açılış töreninde bir konuşma yapan Enriko 
Aliberti Büro Araçları Genel Müdür’ü Fikri 
Kurt, “Bu sene firmamız Enriko Aliberti’nin 
kuruluşunun 26. Yılı. Gerçi bizim büyük abimiz 
ile kıyaslarsak torunu yaşındayız, onların 83. yaşı 
ama biz de 26 yıllık deneyimimizle kazançları-
mızı bu deneyim merkezi sayesinde siz değerli iş 
ortaklarımızla paylaşmaktan çok mutlu olacağız. 
Öncellikle bu noktada Mimaki Eurasia Genel 
Müdürü Arjen Evertse’e ve diğer Mimaki Eurasia 
çalışanlarına vermiş oldukları destek ve katkılar-
dan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu deneyim 
merkezimizde neler yapacağız, neler amaçladık? 
Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Buradaki 
amacımız sektör fuarlarının kısıtlı süreleri 
içerisine sizleri sıkıştırmadan yılın herhangi bir 
zamanında, istediğiniz zaman ziyaret edip ürün-

lerimizi, teknolojilerimizi deneyimleyebilmeniz. 
Merkezimizde en son teknolojik yenilikleri içeren 
ürünler sergilenecek. Şuan da hâlihazırda en son 
teknoloji ürünlerimizi sergiliyoruz. Ürünlerimiz 
içerisinde, tekstil baskı grubu, açık hava ve 
endüstriyel reklama dönük ürünler, ileri teknoloji 
boyalar ve yazılım teknolojileri olacak. İkinci ve 
bizim asıl üzerinde durduğumuz nokta, burayı sa-
dece bir sergi merkezi olmasından ziyade zaman 
içerisinde bir eğitim merkezi olarak kullanmak, 
yeni trendleri ve uygulamaları siz kullanıcılara 
sunabilmek, ondan da önemlisi belirli zamanlarda 
yapacağımız etkinliklerle farklı sektörleri bir 
araya getirip bu sektörlerin beraber işbirlikleri 
ve sinerji yaratmasını sağlayabilmek. Buranın 
bir iş bağlantı noktası olması bizim öncelikli 
hedefimiz” dedi.

“İzmir için bu bir başlangıç”
Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse de 
törende bir konuşma yaptı. Evertse, “Öncelikle 
bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için teşekkür 
ederim. İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de 
bir deneyim merkezi açmak istedik. Enriko 
Aliberti ile anlaşarak bugüne kadar çalışmaları-
mızı gerçekleştirdik. Bizim kullanıcılarımız çok 
şanslı, tek bir çatı altından hem tekstil hem sign 
grubu ürünleri bulunan tek markayız. Dolayısıyla 
Ege Bölgesi’ndeki kullanıcılarımız hem tekstil 
hem de sign grubu ürünleri burada deneyimleye-
bilecek. İzmir için bu bir başlangıç. Ama burada 
kalmayacak” dedi. 
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Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse 
Mimaki İzmir Deneyim Merkezi açılışında Matbaa 
Haber’in sorularını yanıtladı. 

Önünüzü nasıl görüyor, nasıl bir gelecek 
bekliyorsunuz?

Şu an ülkenin yeni durumuna adapte olmaya 
çalışıyoruz. Herkes gibi biz de tam olarak ne 
olacağını bilmiyoruz ama yatırımlarımız devam 
ediyor. Ankara Deneyim Merkezi’nden sonra 
İzmir Deneyim Merkezi’mizi açtık. SİGN ve 
FESPA fuarlarına da katılıyoruz. İkisine de 
oldukça sağlam bir katılım gerçekleştireceğiz. 
Fuarlarda yeni çözümler de sergileyeceğiz. Aslında 
bizim bu tarz faaliyetlerden beklentimiz, son 
kullanıcıların beklentilerini anlayabilmek. Bizim 
için önemli olan sektörün, son kullanıcıların 
bizden ne beklediği. Bunu daha iyi anlayabilmek 
için Deneyim Merkezleri ve fuar katılımları çok 
önemli. Fuara gidip makine satmak zaten çok 
zor. Deneyim Merkezi’ndeki amacımız da makine 
satmaktan çok müşteriye doğru çözüm sunup, 
bunu deneyimlemesini istiyoruz. 

2 ay önce Mimaki olarak kullanmaya başladığımız 
bir sloganımız var “Deneyime katılın” bu slogan 
tüm süreci kapsıyor. Satıştan önce, satış süreci 
ve satıştan sonra. Bunun komple bir deneyim 
olmasını istiyoruz. Fuarlara müşteri geliyor, 
makineleri görüyor her şey çok güzel, müşteri 
geliyor “Bu makine ne yapabiliyor” diyor, bu 
çok önemli değil. Siz ne yapmak istiyorsunuz? 
Merak ettiği için soruyorsa seve seve anlatırız ama 
kullanma amaçlı soruyorsa ben bu makinenin ne 
yaptığını anlatmadan önce, müşterinin ne yapmak 
istediğini soruyorum. Ona göre en doğru makineyi 

önereceğim. Boya çeşidimiz de çok, makinenin 
yanında yapmak istediği işe göre belki başka boya 
önereceğim. Özellikle UV konusunda farklı farklı 
boyalarımız var. O an makinede sert bir boya varsa 
ve müşterinin basmak istediği esnek bir malze-
meyse bunu başka bir boyayla yapabiliriz. Bunların 
hepsini deneme imkânımız var. Makine, boya ve 
yazılım olarak farklı önerilerde bulunabiliyoruz. 
Bizim kendi yazılımımız var ancak müşterinin 
herkeste olmayan bir yazılıma ihtiyacı varsa biz 
buna göre üçüncü parti yazılım önerebiliyoruz. 
İnsanların beklentilerini ölçerek bu beklentilere 
en iyi, en verimli nasıl cevap vereceğimizi düşü-
nüyoruz. Bu noktada bazen müşterinin bizden 
talep ettiğinden çok daha farklı bir şey ortaya 
çıkabiliyor. Çok geniş bir makine, boya ve yazılım 
portföyümüz var. Burada ona uygun çözümleri 
sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin çözümleri 
için, bizim üretimimiz olmayan ancak makine-
lerimizde kullanılabilen baskı ürünleriyle de 
denemeler yapıyoruz. Müşteriye en uygun çözümü 
öneriyoruz. Bu sayede müşteri makineyi ilk 
günden itibaren en verimli şekilde kullanabiliyor. 

Yeni bir deneyim merkezi açma planı var mı?

Bir deneyim merkezi açmak kolay değil. Yer bulup 
ve bu kadar makine koymak büyük yatırım. O böl-
genin verim sağlaması lazım. Bunu özellikle yetkili 
bayiler aracılığıyla yapmak istiyoruz. Örneğin Ege 
Bölgesi’nde, İzmir’de yıllardır faaliyet gösteren 
Enriko Aliberti buradaki herkesi tanıyor ve herkes 
tarafından tanınıyor. Biz teknoloji sunuyoruz. 
Çözümler ve bilgilerle destek sağlayıcıyız. Bunu 
yetkili bayiler aracılığıyla daha samimi bir ortamda 
sunabiliyoruz. Özetle farklı bölgelerde incelemeler 
yapıyor; nerede ihtiyaç var, neresi verimli olacak 
bunu araştırıyor, ondan sonra orada birlikte bunu 
yapabileceğimiz bayi olup olmadığına bakıyoruz. 
Bir yerde Deneyim Merkezi açıp doğru bir şekilde 
hizmet sunamadıktan sonra o merkezi açmanın bir 
anlamı yok. 

Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse 

“Müşteriye doğru çözüm sunup, bunu 
deneyimlemesini istiyoruz” 

“Çok geniş 
bir makine, 

boya ve yazılım 
portföyümüz var. 

Müşterilerimizin 
çözümleri için, 

bizim üretimimiz 
olmayan ancak 

makinelerimizde 
kullanılabilen baskı 

ürünleriyle de 
denemeler yapıyor, 
en uygun çözümü 

öneriyoruz. Bu 
sayede müşteri 

makineyi ilk 
günden itibaren 

en verimli şekilde 
kullanabiliyor.”  
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Bir başarı hikayesi: Çiftsan Etiket

İhracatta dış fazla veren ambalaj 
sektörümüzün en başarılı dallarından 
biri de etiket. Sadece ihracatta değil, 
son yıllarda yurt dışındaki yarışmalarda 
Türkiye’yi ödül sayısı ve kategori 
birincilikleriyle hep üst sıralarda görüyoruz. 
Etiket ve lamine tüp üreticisi Çiftsan Etiket 
son altı yıla yurt içinde ve yurt dışında 
alınmış 72 ödül sığdırmayı başararak, bu 
başarıda en büyük paya sahip firmalar 
arasında öne çıkıyor. 

Çiftsan Etiket Ortağı ve Genel Müdürü Hakan 
Yolgun, Matbaa Haber’in sorularını yanıtladı.

Çiftsan Etiket’ in kuruluş hikâyesini anlatır 
mısınız?

Sektörde 12. yılımıza girmek üzereyiz. 2007 
yılında Avcılar Firüzköy’de 4000 m2 kapalı 
kullanım alanı olan tesisimizde faaliyete baş-
ladık. Şirket ortaklarından Ebru Başıbüyük 
Yolgun ve kardeşi Mustafa Başıbüyük plastik 
sektörüne yıllarca hizmet vermiş, deneyimli 
girişimcilerdir. Kardeşim Erkan Bey ve ben de 20 

yılı aşkındır etiket ve matbaacılık sektöründeyiz. 
Heyecanlarımız ve hedeflerimiz örtüştüğü 
için deneyim ve tecrübelerimizi birleştirerek 
Çiftsan Etiket’i bir aile şirketi olarak kurduk. 
Tabii ki 2007’den bu yana bu noktaya gelmek 
kolay olmadı. Yeni kurulmuş bir firma olarak, 
sektörde uzun yıllar faaliyet göstermiş deneyimli 
firmaların yanında yer bulmak ve güven kazan-
mak oldukça zordu. Fakat bu yaşayacağımız 
zorlukları öngörmüştük. Vizyonu olan amatör 
ruhlu, tecrübesi olan deneyimli profesyonellerle 
çalışmayı tercih ettik. Müşteri memnuniyeti bizim 
için çok önemlidir. Biz sadece etiket üretmiyoruz. 
Etiketin yapıştığı ürünün satılabilmesi için bir 
imaj oluşturuyoruz. Yaptığımız işi müşteriden 
önce bizim beğenmemiz gerekiyor.

Teknoloji yatırımlarında tercih kriterleriniz 
neler oldu?

Son zamanlardaki teknolojik gelişmeler devrim 
niteliğinde ve oldukça hızlı gelişiyor. 1. sanayi 
devriminin temelleri 16. ve 17. yüzyıllarda atıldı. 
2. sanayi devrimine geçiş de yaklaşık 100 yıl 
sürdü. Global nüfus artışının son 100 yıldaki 
artışıyla birlikte tüketimin artması ve ihtiyacı 

Toplam 72 ödüllü Çiftsan Etiket’in Genel Müdürü Hakan Yolgun;

“Kalitesiz üretim daha maliyetli”
“Biz sadece etiket 

üretmiyoruz. 
Etiketin 

yapıştığı ürünün 
satılabilmesi için bir 
imaj oluşturuyoruz. 

Yaptığımız işi 
müşteriden önce 

bizim beğenmemiz 
gerekiyor.”
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karşılayacak üretimlerin hızlı ve sorunsuz 
olma talebi, teknolojik gelişimleri de hızlan-
dırdı. Dolayısıyla 3. sanayi devriminin hemen 
akabinde otomasyona dayalı 4. sanayi devrimi 
gerçekleşti. İnsan faktörünün minimize edildiği, 
bilgisayar ve yazılımların kontrolünde olan 
üretim süreci, işçi maliyetlerini düşürürken en 
önemlisi zaman maliyetlerini de büyük ölçüde 
geri çekti. Ülkemizde maalesef bu gelişime 
tamamen ayak uydurabilmiş üreticilerin sayısı 
çok azken Batı’da 5. sanayi devriminin temelleri 
atılıyor. Doğanın bir kanunu vardır. Evrime 
ayak uyduramayan yok olur. Bu öngörüyle 
etiket sektöründe dijital baskı yatırımı yapan 
ilk firmalardan biriyiz. Üç yıl önce HP Indigo 
4600 ile ilk dijital baskı yatırımımızı yaptık 
ve ertesi sene HP Indigo 6800 ile otomasyona 
daha iyi uyum sağlayan bir yatırımla dijital 
baskı bölümümüzü yeniledik. Baskı öncesinde 
kullandığımız yazılımlarla da insan faktörünü 
büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Konvansiyonel 
baskılarda da otomasyona dayalı yatırımlar 
yapılması kaçınılmaz olacaktır.

Çiftsan Etiket her türlü kompakt 
ve lamine malzeme üzerine 
serigrafi, letterpress, flekso, 
dijital baskı, sıcak ve soğuk 
yaldız baskı yapıyor

Teknoloji kadar ekip de önemli. Ekibi nasıl 
oluşturdunuz?

Firmamızın vizyonu sektörde yenilikler 
yaratmak, müşterilerin isteklerini, gereksinimle-
rini ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamaktır. 

Dolayısıyla ekibimizi de bu prensiplere uyum 
sağlayabilecek, kendini geliştirmeye açık, 
yeniliklere uyum sağlayabilen bireylerden 
seçiyoruz. Öğrenmeye ve bildiklerimizi öğretme-
ye, gelişmeye ve geliştirmeye açık bir oluşumumuz 
var. Bu durum artık Çiftsan’ın bir kültürü olmuş 
durumda. Sektörde uzun yıllar çalışıp daha 
sonra bize katılan ekip arkadaşlarımız bazen bu 
duruma uyum sağlamakta zorlanabiliyorlar ancak 
yaptığımız oryantasyon eğitimleriyle aynı sinerjiyi 
yakalıyoruz. Birimler arasındaki saygı ve birbirine 
güven çok önemli. Biz bir aile şirketi olarak 
kurulduk, çalışan ekip arkadaşlarımızla birlikte 
daha büyük bir aile olduk. Ekipteki herkesin 
birbirine karşı aynı saygı ve sevgiyi göstermesi 
bizim için çok önemli.

Müşteri portföyünüzde hangi sektörler öne 
çıkıyor?

Her türlü kompakt ve lamine malzeme üzerine 
serigrafi, letterpress, flekso, dijital baskı, sıcak ve 
soğuk yaldız baskı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
lamine tüp üretimiyle ilgili de yatırımımız oldu. 
Dolayısıyla hemen hemen her sektöre hizmet 
veriyoruz. Yüksek tirajlı işlerin yanı sıra dijital 
baskının getirdiği avantajlarla düşük tirajlı 
işleri daha uygun maliyetlerle üretebiliyoruz. Bu 
sebeple niş ürünlerin ağırlıklı olduğu kozmetik 
sektöründe tercih sebebiyiz diyebilirim.

Çiftsan Etiket olarak son yıllarda 
ödüllerinizle öne çıkıyorsunuz. Toplamda 
kaç ödülünüz var?

Bu yılki sloganımız ‘Gerçek başarı istikrar gerek-
tirir’. Son 6 yılda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 
toplam 72 ödülümüz var. Bu ödüller bizim için 
onur verici olduğu kadar ülkemizi temsil ettiğimiz 
için de gurur duyuyoruz. Üzülerek söylüyorum 
ki Batı tarafından Türkiye’de yapılan üretimin 
kalitesiz olduğu yönünde bir ön yargı var. Biz 
yaptığımız kaliteli üretimle bu ödüllere layık 
görüldük ve bu ön yargıyı yıkmak istiyoruz. Bu yıl 
FINAT’dan 14 ödül, World Label Awards’dan 1 
ödül aldık. Türkiye 2018 yılında toplam 24 ödül 
alarak, en çok ödül alan, en başarılı ülke seçildi. 
Bu  başarıların daha üst seviyelere çıkarak üretim 
kalitesinin de artmasını umut ediyoruz.

Müşterilerimiz 
ürünlerinin ödül 
aldığını duyunca 

en az bizim kadar 
seviniyorlar. Gelen 

ödüller ticari 
bağların yanında 

manevi bağları da 
güçlendiriyor. 
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33. yılımızı kutladığımız şu zamanlarda; eski anıları canlandırmaya, 
iki lafın belini kırmaya ve 40 yıllık yeni dostluklara köprüler atmaya,

yeni müşterilere, 
yeni heyecanlara
yer açtık:) 
Genişleyen ürün programımız ve markamızı 
tercih eden firma ve kişilerin artması sonucunda 
siz değerli dostlarımıza hakettiğiniz hizmeti 
verebilmek adına, sektördeki kalıcılığımızın ve 
ciddiyetimizin göstergesi olarak yeni, prestijli 
işyerimize taşınmış bulunmaktayız.
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Uv Baskı, Pvc Baskı, Hologram Etiket, Sticker (Etiket)
Otomatik Spiral Takma, İşlerinizde Uzman Kuruluş

Ödül, kalite demek ve kalite maliyetli bir süreç. Bu 
ödüller ticari başarınıza yansıdı mı?

Doğrusu, kalitesiz üretimin daha maliyetli olduğu düşünce-
sindeyim. Kalitesiz üretimle o ürünü bir kez satabilirsiniz. 
Maliyet düşük kazanç fazla gözükebilir fakat bu anlık 
kazançtır. Kaliteli üretimde süreklilik ve istikrar çok 
önemli. Biz uzun süreli kazanç sağlamak istiyoruz. Bunun 
için de kaliteli üretim yapmak ilk adımdır. Bu müşteri 
memnuniyetini, güvenini ve akabinde ödülleri getiriyor diye 
düşünüyorum. Müşterilerimiz ürünlerinin ödül aldığını 
duyunca en az bizim kadar seviniyorlar tabi. Toplum olarak 
duygusal insanlarız. Ticari bağların yanında gelen ödüller 
manevi bağları da güçlendiriyor. Ortaya çıkan ürünlerde 
herkesin büyük emeği var.

“Geçen 11 yılın neticesinde hayal 
ettiğimiz, planladığımız, hedeflediğimiz 
yerdeyiz”

İhracatta durumunuz nedir?

Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeyle çalışıyo-
ruz. İhracat üretimimizde ağırlıklı yer tutuyor. Yurt içinde 
de çalıştığımız firmaların çoğu ihracat yapan firmalar. 
Kuruluşumuzun ilk yıllarında yaşadığımız 2008 krizinin 
şirket politikalarımızın şekillenmesi konusunda önemli bir 
payı var. Son zamanlarda politik ve ekonomik gelişmeler, 
döviz kurundaki dalgalanmalar yurt içine çalışan birçok 
firmaya büyük zararlar verdi. Biz hedeflerimiz doğrultusun-
da emin ve kararlı adımlarla devam ediyoruz.

Çiftsan Etiket’ in geleceğini nasıl hayal ediyor ve 
planlıyorsunuz? 

Herşey hayal etmekle başladı tabi. Gerçeğin ışığından ay-
rılmadığınız sürece hayal etmekte bir sakınca görmüyorum. 
Geçen 11 yılın neticesinde hayal ettiğimiz, planladığımız, 
hedeflediğimiz yerdeyiz. Bundan sonraki süreç bizim için 
daha da zorlu geçecek. Prensiplerimizden ayrılmadan 
belirlediğimiz vizyon çerçevesinde, yeni yatırımlar yaparak 
gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, daha çok istihdam 
sağlamayı hedefliyoruz. Umarız bizden sonraki nesillerimiz 
de aynı heyecan ve amatör ruhla Çiftsan Etiket’i daha 
ileriye taşırlar. 
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Bir portre ve bir matbaa: 

İrfan Kılıçaslan ve  
Kılıçaslan Basım Ambalaj A.Ş.

Kılıçaslan Basım Ambalaj A.Ş. Ankara İvedik 
Organize Sanayi Bölgesi’nde Matbaacılar 
Sitesinin yanı başında 6000 metre karelik iki 
katlı alanda, 40 kişilik ekiple; ofset karton 
ambalaj, sürekli form, termal kağıt ve flekso 
baskıyı bir arada yürüten 56 yıllık geçmişe sahip 
bir işletme. 

Küçük bir el pedalı ile sıfırdan başlayan serüven, 
bugün üçüncü kuşağın da devreye girmesi ile 
yüksek miktarlarda kağıt işleyen, işi çeşitlendiren 
bir işletmeye dönüşmüş durumda. Halen İrfan 
Kılıçaslan ve oğlu Seyfettin Kılıçaslan tarafından 
yönetilen matbaanın kağıt tedariğinin bir 
bölümü yurt dışından kendi bağlantıları ile temin 
ediliyor. 

Sıfırdan başlanan matbaacılık
Kılıçaslan Matbaacılık’ın kurucusu 

Seyfettin Kılıçaslan 11 

yaşında babasını kaybetmiş ve 14 yaşında tek 
başına Kırşehir’den Ankara’ya         
çalışmaya gelmiştir. Güzel Sanatlar Matbaası, 
Doğuş Matbaası gibi işletmelerde mürettiplik 
yaptıktan sonra edindiği el pedalı ile evde küçük 
işler basmaya girişir. 1962 yılında çok sayıda 
küçük matbaanın bulunduğu Ulus / Börekçi 
Han’da işletmesini açar. Bu arada evlenmiş, Fahri 
ve İrfan adlarında iki oğlu olmuştur. Çocuklar 
eğitimlerini sürdürürken tatillerde de matbaada 
çalışmaktadırlar. 

İrfan Kılıçaslan bu süreci şöyle anlatıyor. 
“Orta okuldayken, kağıtçıların yoğun olduğu 
Tenekeciler Sokak’tan parça kağıt alır onlara el 
pedalında etiket bono (senet) basarak büfelere, 
kırtasiyelere satardım. Bunu kendi adıma yapıyor 
ve güzel para kazanıyordum kazancımı da aileme 
veriyordum. O yıllarda herkes gibi tatil yapma 
şansımız olmadı. Lise yıllarında da yaz tatillerin-
de ağabeyimle beraber matbaada olurduk. Daha 
sonra ağabeyim okulu bırakıp fiilen matbaada 
çalışmaya başladı.”

Öğretmenlikten matbaacılığa, 
tipodan ofsete
Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü 
mezunu olan İrfan Kılıçaslan beş yıl süren 
öğretmenlik dönemi süresince, öğretmenlikten 
kalan tüm vaktini matbaa makinelerinin başında 
geçirir. Genç bir öğretmenken kendisine teklif 
edilmesinden onur duyduğu idarecilik teklifini bu 
yüzden geri çevirir. 

1983 yılı sonunda baba Seyfettin Kılıçlaslan’ın 
trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle istifa 
dilekçesini zorla okul idaresine kabul ettiren 
İrfan Kılıçaslan bütünü ile matbaaya döner.

O tarihlerde matbaa ağırlıklı olarak SSK’nın 
ihalelerine yoğunlaşır. Bu işler rekabet nedeniyle 
çok kârlı olmasa da iki kardeş gece gündüz fiilen 
çalışarak birikim sağlarlar ve bir ofset baskı 
makinesi arayışına başlarlar. İrfan Kılıçaslan bu 
dönemi şöyle anlatıyor. “Ofset makinesi almak 
için araştırmalara başladım ama etrafımdakiler 
yanlış yaptığımı söylediler; ‘Evin yok, ev al; ofsete 
usta dahi bulamazsın, tipo al; iş nasıl bulacaksın’ 
denildi. Oysa ben sektörün ofsete doğru gitti-
ğini görerek ofset almam gerektiği konusunda 
ısrarlıydım. 1984 yılında Saydam Matbaası’ndan 

İrfan Kılıçaslan

(Solda) Kılıçaslan Basım 
Ambalaj A.Ş’ye giden yolda 

Kılıçaslan Matbaası’nın 
kurulduğu yıllardan bir kare

(Ortada) Matbaanın 
kurucusu baba Seyfettin 

Kılıçaslan  

(Sağda) İrfan ve Fahri 
Kılıçaslan 
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babamın da arkadaşı olan rahmetli Şükrü Ağbi 
ile beraber İstanbul’a gittik ama o zamanlar 
şimdiki gibi değil, piyasada makine bulunmuyor. 
Bulduğumuz bir makineyi de Şükrü Ağbi aldı. 
O alınan makineyle de şimdiki Alp Ofset’in 
temelleri atıldı. Bir müddet sonra matbaaya 
bizim makine aradığımızı duyan birisi geldi; 
İsveç’ten geldiğini, birçok makine getirdiğini ve 
sattığını son kalan pompalı ofset baskı makinesi-
ni de istersek bize verebileceğini söyledi. Böylece 
ilk ofset makinemizi aldık, Ankara’nın ilk 10 
ofsetinden biriydi sanırım. 

Makineler tek renkli olunca 
işler yetişmiyor ve matbaalar 
birbirinin imdadına koşuyor
Makineyi çalıştırdık ama ofsetten hiç anlamıyo-
ruz, tipoya benzemiyor, kalıp lazım. Ben yine Alp 
Ofset Ziya Sonkur’dan öğrendiğim bilgilerle Er 
Ofset’e, İsmail Eryılmaz’a gittim. Montajı uzatıp 
bunun kalıbını istiyorum dedim. Bir malzemeci 
ismi verdi, ‘oradan kalıp alacaksın. Kalıp bize 
geldiğinde grene göndereceğiz. Kalıp başına da 
bize şu kadar para verip kalıbını alacaksın’ dedi. 
İlk kalıbı alıp basmak epey keyifli bir işti. O 
makineden çok para kazandım. 

O zamanlar, arkadaşım olan Ziya Sonkur’un 
da (Alp Ofset) ciddi anlamda yardımı oldu 
bize. Makinenin ayarlarını yaptı, zorlandığımız 
yerlerde kendisi geldi. Daha sonra onunla 
birlikte Spor Toto’nun bir ihalesine girdik. 
Çok zor ama kârlı bir işti. Zamklı kağıda baskı 
yapıyorduk. Baskı sırasında kağıt dönüyordu. 
Bir sürü numaratör gerekiyordu ama piyasada 
numaratör yoktu, parayla arasan bulamıyordun. 
Yine birbirimize destek olarak o işin altından 
da kalktık. Ardından 1986 yılında banka kredisi 
de kullanarak Sıhhiye Hanımeli Sokak’ta bir yer 
satın aldık ve oraya taşındık.”

O tarihlerde 50x70 ofset makineler pek piyasada 
yoktu ve öyle bir makineye sahip olmak da 
önemliydi. Ankara piyasasında 46 x 64 ve 64 
x 90 makineler yaygındı. Ünal Ofset zamanın 
en iyi matbaalarından biriydi. Bunun gibi Pan, 
Pelin, Odak gibi birkaç matbaa daha vardı. Onlar 
da tek renk makinelerle çalışırlardı. Reklam 
ajansları ise Ankara piyasasında etkin durum-
daydı ve kalite çıtasının yükselmesine katkıda 
bulunmaktaydılar.

Kılıçaslan şöyle devam ediyor “Ünal Ofset’te 
Ünal Abi, onun kardeşi Recep Yılmaz, ofset 
ustabaşı İhsan Duru vardı. Onlar o dönemde 
matbaa sektöründe ekoldü. Bu işin piri denirdi. 
En kaliteli işler onlardan çıkardı. Bizim de yakın 
görüştüğümüz insanlardı. O dönem Anavatan 
Partisi’nin Papatya Dergisi’ni, Semra Özal’ın 
çıkardığı söylenen gazeteyi basarlardı. Baskı 

yetişmediği için bizim matbaa da sürekli 
onlara çalışırdı. Makineler tek renkli olunca iş 
yetişmiyordu.” 

90’lı yıllarda bazı ajanslar 
Ankara’da bilgi birikimleri ile 
çıtayı yükselttiler
90’lı yılların başında basım sektörünün 
bilgisayarla tanışıklığı reklam ajansları vasıtası 
ile olur. İrfan Kılıçaslan döneme ilişkin şunları 
söylüyor. “Geçmişte, o günkü teknoloji çer-
çevesinde renkli, kreatif, kaliteli işler yapmak 
oldukça zordu. Ofsette renk kavramı daha 
çok yeniydi. Pantone ile çalışmak, karıştırarak 
renk yapmak sıkıntılıydı. Bunun için yetişmiş 
insan gücü yoktu ancak az sayıdaki reklam 
ajanslarında bu birikim vardı. Tram, tram 
sıklığı, açılar, renk oluşması gibi kavramlar 
dönemsel olarak daha bilimseldi ve matbaa-
larda bu konuda bir bilgi birikimi henüz yoktu. 
Bazı ajanslar bu bilgi ile öncülük yaptılar ve 
matbaalara da katkıda bulundular. Ajansların 
hazırladıkları renkli işler ve bunların baskısını 
bizlerden talep etmeleri  bizlerin de o dönemde 
kadrolarımızı geliştirmemize yardımcı oldu. 

Yine o dönemde trikromi işler basmak, ten ve 
doğadaki renklerin baskısını doğru yapmak tek 
renkli makinelerle zordu, renk ayrımının da 
doğru yapılması gerekiyordu ve bir sanatkarlık 
gerektiriyordu.

Ardında bilgisayarın devreye girmesi ve 
bilgisayar üzerinde renk ayrımı yapılması süreç-
lerinde yine ajanslar öncülük yaptılar. Henüz 
bilgisayarlar matbaalara girmemişti ve bu 
altyapı reklam ajanslarında vardı. Bilgisayarla 
daha önce tanışanlar olsa da renk de işin içinde 
olduğu için bu ikisini bir arada değerlendirip 
kullanan reklam ajanslarıydı.” 

Kılıçaslan Matbaası’nın 
üçüncü kuşak yöneticisi 
Seyfettin Kılıçaslan
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“Tedarikçilerden büyük destek 
gördük; itibarının olması çok 
önemli”
İrfan Kılıçaslan, sıçrama noktalarının neler oldu-
ğunu sorumuza şöyle yanıt veriyor: “Birkaç tane 
var elbette ama biraz önce sözünü ettiğim ofset 
yatırımı önemliydi. Zamklı kağıda numaratörlü 
iş alıp yapmak önemliydi. Biz genelde herkesin 
yapmak istemediği, kaçtığı işleri aldık. Onlardan 
birisi de numaratörlü işlerdir. O dönemde bu 
işlerden matbaacılar pek hoşlanmazdı. Geçmişte 
sürekli form işine girdiğimizde de bobin kâğıt 
birçok matbaacının uğraşmak istemediği bir 
işti. Bizim işimizde ham madde temin ettiğimiz 
fabrikalar, kâğıtçılar, onlarla ilişkiler, onlara 
verdiğin güven de çok önemli. Onlar da bizi tercih 
ederdi, desteklerdi. Başkasına 10’a veriyorsa bize 
9’a vermeyi tercih ettiler. Bir işi kârlı yapabilmek 
için ham maddeyi ucuza alman lazım, herkesin 
aldığı fiyattan alırsan işi yapma şansın azalıyor. 

1984-1985 yıllarıydı. O zamanlar Ordu 

Mağazaları diye askeriyenin mağaza zinciri 
vardı. Kullandıkları matbu evrakların baskısı 
için ihaleye çıkarlardı. Genellikle de 5-6 matbaa 
bu ihaleye girer, hangisi hangi kaleme ucuz fiyat 
verdiyse iş ona verilirdi. Fakat o sene dediler 
ki işin hepsini bir matbaaya vereceğiz. O kadar 
kâğıdı karşılama şansım yoktu. Zaten o yıllarda 
kâğıt zor temin ediliyordu ve finansı ciddi bir 
problemdi. Sonradan yanan Modern Çarşı’da 
İmamoğlu Kâğıt vardı: Askeriyeden emekli, 
yaşlı, huysuz ama adaletli; kendisine gelen kâğıdı 
adil bir şekilde matbaacılara dağıtan; karaborsa 
satış yapmayan bir firma. Bu durumu kendisine 
anlattım. Ben giremiyorum, bu kadar kâğıt yok, 
finansal olarak da karşılayamıyorum dediğim za-
man, hiç unutmuyorum, çekmecesinden deponun 
anahtarını alıp uzattı ve ‘al, ne kâğıt istiyorsan 
al kullan’ dedi. Çok etkilendim. O işin tamamını 
aldık. Gece gündüz çalıştık, sonuçlandırdık.”

1997 yılında Sıhhiye Hanımeli Sokak’daki yer 
artık Kılıçaslan Basım Ambalaj A.Ş. ne dar 
gelmeye başlar. Yeni makinelere ve daha geniş  

Kılıçaslan Matbaacılık 
6000 metre karelik iki katlı 

yerinde, 40 kişilik ekiple; 
ofset karton ambalaj, 

sürekli form, termal kağıt 
ve flekso baskıyı bir arada 

yürütüyor.
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mekânlara ihtiyaç vardır. İrfan Kılıçaslan bu 
süreci şöyle anlatıyor. “Denizciler Caddesi’ndeki 
yerimiz 27 m² idi. Hanımeli Sokak’taki yerimiz 
350 m². Sürekli forma geçmek, bobin kağıtlarla 
uğraşmak istiyordum ama orada olacak bir şey 
değildi. Kazım Karabekir o zamanlar daha şehir 
dışı, kamyon giriş çıkışı rahat olan bir yerdi. 
Kazım Karabekir’e gidince işin şekli de değişti. 
Orası için en fazla 5 yıl zaman biçmiştim ama 
1997’de gidip 2015’te ayrılmak kısmet oldu. 
Kazım Karabekir’de de yerin altında olduğumuz 
için çalışma koşulları zordu. Nakliye açısından 
kolaydı ama nefes alma yönünden zor bir 
konumdaydık. 

Zamanla orası da şehrin içerisinde kaldı ve 
yetmemeye başladı ve Matbaacılar Sitesi’ndeki 
yerimize taşındık. Matbaa sektöründe yer 
ve büyüklüğü çok önemli. Çalışma şartlarını 
kolaylaştırıyor, üretimi arttırıyor. 

Orada sürekli forma başladık. Hatta geç bile 
kalmıştık sürekli form için. Ama dediğim gibi 
yer probleminden dolayı o yıllarda geçmek 
nasip oldu. Otokopili kağıtlara baskı Hanımeli 
Sokak’taki yerimizde da yaptığımız işlerdi ama 
bobine Kazım Karabekir’deki yerimizde geçtik. 
Daha sonra sürekli formun da bir sonunun olduğu 
düşüncesiyle yönümüzü ambalaj çevirdik. 

Sürekli forma geçmek istiyorsun ama doğru maki-
ne ne onu bilemiyorsun. Yanlış yatırım insanı 
geriye götürür. Etrafımızda bu tür örnekler oldu. 
Bobinden bobine, çok güzel bir makine aldık, 
doğru makineydi. O makine hâlâ güncelliğini 
koruyor. Aynı makineyi değil ama aynı marka bir 
makineyi kullanıyoruz. Sürekli formda kağıdın 
uzaması kısalması, deliklerin tutması, kağıdın 
geçirgenliği gibi çok önemli şeyler var. Bunları 

çözmek, müşteriye kendine kabul ettirmek, 
bu işte iddialı olmak kolay değil ama bunları 
yaparsan başarılı oluyorsun. 

Bu arada biz Mopak’ın da ciddi desteğini gördük.  
Bize otokopili kağıt temininde yardımcı oldular. 
Mehmet Ali Bey bana güvenirdi. Ben de onun bu 
güvenini boşa çıkarmazdım. Otokopi üretimine 
geçtiğinde onların da hataları oluyor, biz de bu 
hataları büyütmüyor, o kağıtları kullanmaya, 
işlemeye çalışıyorduk. Karşılıklı iyi niyetle 
çalıştık.

Meteksan’ın da bize ciddi yardımı oldu. İhalelerde 
sadece bize kağıt verirlerdi, başkasına kolay 
kolay vermezlerdi. Bunlar da önemli. İnsanları 
üzmezsen, ekonomik olarak zora sokmazsan o 
insanlar da kullanabileceği bazı imkânları senin 
için kullanıyor. İtibarın olması çok önemli. Bunu 
bizim işimizi yapan ya da iş yapan herkese şiddet-
le tavsiye ederim. Taahhütte bulunuyorsa yerine 
getirsin, getiremeyecekse bulunmasın. Bu çekten, 
senetten daha önemli. Bunu bilen kağıt ithalatçısı 
ya da üreticisi de sana kolaylık sağlayabiliyor. Bu 
da işinde avantaj olabiliyor.”

“Eğer makineyi tam kapasite 
çalıştırmıyorsan bünyende 
tutmak daha maliyetli”
Kılıçaslan Basım Ambalaj A.Ş. Kâzım 
Karabekir’deki yerine geçince, genişleyen alanın 
avantajı ile büyük ve çok renkli makine yatırımına 
yönelir. Uzun süredir düşünülen ambalaja dönük 
çalışma fikrinin önü açılmıştır. Yer ambalaj için 
çok elverişli olmasa da devreye alınan makineler-
le bu kulvar açılır. Makinelerin nasıl ve nereden 
alındığı sorumuzu Kılıçaslan şöyle yanıtlıyor.  

Kılıçaslan Matbaacılık 
tam kapasite 
kullanmadığı 

makinelerini eliyor ve o 
hizmeti dışarıdan alıyor. 

CtP kalıp konusunda 
olduğu gibi.

www.dereligraphic.com
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“Kazım Karabekir’deki yerimiz ambalaj için 
müsait değildi ama o dar yerimizde başladık. 
Almanya’dan uygun fiyatla Heidelberg 5+lak, 
Bobst kesim ve yapıştırma gibi makineler 
aldık. Sadece kullanabileceğimiz kağıdı içeriye 
alabiliyorduk. Bitirdiğimiz işi hemen sevk etmek 
durumundaydık. Bir TIR geldiği zaman trafik 
yoğunluğundan yarım gün onu indirmekle 
uğraşıyorduk. Taşınmamız gerekiyordu ama bu 
ancak 2015 yılında gerçekleşebildi. 

Şimdiki yerimizde çok rahatız ve bu anlamda çok 
memnunuz. Burada 6 bin metre kare kapalı alan 
kullanıyoruz. Bizim için gayet yeterli. Sitede ve 
merkezi olması büyük avantaj. Çalışanlarımızın 
gelip gitmesi gayet rahat. Her türlü malzemeye 
kolay ulaşıyoruz. Selofancı, kağıtçı yanımda. Her 
türlü ihtiyacımı çok rahat bir şekilde karşılayabi-
liyorum.”

Kılıçaslan Basım Ambalaj A.Ş.  büyürken baskı 
öncesi ve baskı sonrası süreçlerinin tamamı için 
makineleşmeye gitmeyen bir işletme. Matbaada, 
CtP, selofan gibi baskı öncesi ve sonlandırma 
için bazı yardımcı makineler bulunmuyor. İrfan 
Kılıçaslan bunu şöyle açıklıyor. 

“Bir ara CtP’yi bünyemize aldık, kullandık ama 
şunu gördüm: Bizim tüm gün boyunca o makineyi 
dolduracak kalıp işimiz olmuyor. Makine bir 
arıza yapınca tamir için usta uçakla İstanbul’dan 
geliyor. Bunların hepsi maliyet ve zaman kaybı. 
Banyo hazırlıyorsun ama o banyoda yeteri kadar 

kalıp çekmesen de süresi dolunca onu da 
atıyorsun. Baktık bizim için çok ekonomik değil. 
Yer de kaplıyor, teknolojisi de eskiyor. Niye 
öyle bir şeye girelim dedik. Bünyemize almanın 
hata olduğunu düşündük ve elden çıkardık. 
Yakınımızda bu işi 24 saat yapan, bünyemizde 
olmasa da bizi daha rahat ettiren reprocular var, 
onlarla çalışıyoruz. Selofan da onun gibi. Yani 
her şeyi alman gerekmiyor. Bazı işleri dışarda 
yaptırmak kendi bünyende yapmandan daha 
ucuza mal olabiliyor.”

Farklı kulvarlarda hizmet…
Kılıçaslan Basım Ambalaj A.Ş., karton ambalaj 
ve sürekli form yanında sektörün farklı alanla-
rında da hizmet veren bir işletme. Son bir yıldır 
termal kağıt baskısı da yapılan işletmede bir 
de flekso baskı makinesi çalışıyor. Hem karton 
tarafında hem de termal ve otokopi tarafında 
bobin ebatlayan ve dilimleyen makinelerin de 
olduğu matbaada, termal kağıda basılan elektrik, 
su faturası gibi işlerle, yazar kasa ruloları küçük 
bobinler haline getiriliyor. Hem ambalaj hem 
de termal kağıt baskılarında kullanılabilen 
flekso baskı makinesi ön-arka baskı yapabilen 
5 renkli bir makine. Fleksonun sonlandırması 
için bobinden bobine şekilli kesim yapabilen 
bir makine de var. İrfan Kılıçaslan, Kılıçaslan 
Basım Ambalaj A.Ş. için nispeten yeni bir kulvar 
olan flekso baskı ve termal kağıt baskısı ile ilgili 
düşüncelerini şöyle dile getiriyor. “Flekso bizim 
için yeni. Baskı tekniği olarak çok farklı. Onda 
yapabileceğin işler ayrı, ofsette ayrı. Ankara 
termal konusunda çok zayıf. Bizim ciddi bir 
müşteri potansiyelimiz ve onlardan gelen talep 
var. Termal geleceği olan bir iş alanı. 

Piyasada ciddi bir daralma var. Bu daralma gün 
geçtikçe de artıyor. Çok fazla dağılmak düşün-
cesinde değiliz. Hedefimizi belirledik o yönde 
gideceğiz. Bizim hedeflerimiz termal ve ambalaj. 
Çünkü sektör ciddi bir değişim içerisinde. Bir 
zamanlar çok makbul olan, çok talep gören 
şeyler şu anda rağbet görmüyor. İleride bu 
durum daha da değişebilecektir. Bizde sürekli 
form da devam ediyor. Çünkü hâlâ bir talep var 
ama ileride bu talep de düşecektir. 

Kılıçaslan Matbaacılık’ın 
cirosunun %60’ını karton 

ambalaj oluşturuyor
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Günümüzde sektörün ciddi bir değişim içinde 
olduğunu görüyoruz. Kimisine göre sektör geri 
gidiyor ve dijital matbaacılığa bir dönüş var. 
Ama bana göre bu bütün matbaa sektörü için 
geçerli değil. Az tirajlı işler için dijital matbaacılık 
öne çıkıyor ama özellikle ambalaj tarafında 
ciddi anlamda sanayi tipi ofset matbaacılığın ve 
fleksonun öne çıktığını görüyoruz. Matbaacılar 
yeni bir yapılanma içerisinde. İçinde bulunduğu-
muz kriz koşulları belki de bu yapılanmayı biraz 
daha hızlandıracak. Kanaatimce bu dönüşümü iyi 
algılamayan bazı matbaalar sektörden çekilecek-
ler, bazıları ise büyüyerek çıkacaklar.”

Kılıçaslan Basım Ambalaj A.Ş.’nin 
cirosunun %60’ını karton ambalaj 
oluşturuyor
Cirosunun %60’ı karton ambalaj tarafında olan 
Kılıçaslan Basım Ambalaj A.Ş.’nin sürekli form 
ve termal baskı tarafı da % 40’ını oluşturuyor. 
İçinde bulunduğumuz dönemin zorlaşan şart-
larında Kılıçaslan mevcut durumu korumaktan 
yana. “Ben büyümenin işletmeyi daha iyi yerlere 
getireceğini düşünmüyorum. Şu andaki hede-
fimiz konumumuzu korumak. Daha teknolojik 
makinelerle daha doğru yatırımlarla yerimizi 
korumak bence en iyi büyüme politikası. Şu anda 
40 kişiyle çalışırken 200 kişiye çıkmak sektörde 
ne kadar doğru bilemiyorum. Bu bana pek doğru 
gelmiyor. 

Kısa vadede yeni bir yatırım planımız yok. 
Türkiye’nin içinde olduğu ortam belli. Yapmaya 
çalıştığımız şey mevcudu korumak, önümüzü 

görmek. Gördükten sonra şartları değerlendirece-
ğiz. Ama şu an için idealimiz mevcudu korumak” 
diyor.

“Meslek Liselerine ağırlık 
verilmeli”
Özellikle son zamanlarda matbaaların en büyük 
sorunlarından biri de eleman sorunu. Hem yetiş-
miş eleman sayısı yetersiz, hem de yetiştirmenin 
önünde eğitim sisteminden kaynaklanan engeller 
var. Kılıçaslan Basım Ambalaj eleman sorunu 
yaşıyor mu, İrfan Kılıçaslan şöyle yanıtlanıyor. 

“Yaşamıyorum diyen yalan söyler ama bizim 
birlikte çalıştığımız insanlar 20-30 senedir 
bizimle olan insanlar. Bu sayede, biraz daha iyi 
durumdayız. Onlar işlerine, biz onlara sahip 
çıkıyoruz. Kırk civarında çalışanımız var, genelde 
eski ustalarımızla çalışıyoruz. Zaten yeni yetişen 
insan da yok. 

Eleman sorununun bu noktaya geleceği belliydi. 
Ticaret Odası’nda görev alırken de sık sık dile 
getirdik ama mesafe alınamadı. Yıllardır eleman 
sıkıntısı olacağını söylüyoruz. Bu sadece bizim iş 
kolunda değil, diğer iş kollarında da sorun ve bu 
sorun artarak devam ediyor. Bu ciddi bir tehlike. 
Her zaman savunduğum gibi meslek liselerine 
ağırlık verilmeli. Bu liseler pratik ağırlıklı olmalı. 
Okul haftada 5 günse, çocuk gerekiyorsa bunun 
bir gününü okulda geçirmeli, diğer dört gününü 
matbaada pratik yaparak öğrenmeli. Bu çocuk-
lara kalfalık falan değil, lise diploması verilmeli 
ve devam etmek istiyorsa iyi bir üniversiteye 
geçiş yapabilmeli. Ben herkesin askerlik yapması 
gerektiğine inanıyorum ama meslek lisesi ya 
da meslek yüksek okulu bitirene de üniversite 
bitirenlere tanınan haklar tanınmalı. Birçok insan 
sırf askerlikten kurtulmak, okumuş olmuş olmak 
için okuyor ve hayatının bir dönemini gereksiz 
yere boşa harcıyor. Bir meslek lisesi mezununa 
yüksek okul okuyana tanınan şans tanınarak 
doğru eğitimli insanlara ulaşmamız sağlanmalı. 
Bugün elektrik ustası bulmakta zorlanıyorsun, 
kliman arızalansa klima tamircisi bulmakta 
zorlanıyorsun. Maalesef eğitim sisteminde ciddi 
sıkıntılar var. Türkiye’nin önünün açılması için 
bunların aşılması lazım. Eğer üretime önem 
vermek istiyorsan - bu sadece makine almakla 
olmuyor – o makineyi çalıştıracak insana da en az 
makine kadar önem vermelisin.” 

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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Türkiye, Toyo Ink Group’un Hindistan ile ABD 
arasındaki coğrafyada tüm ürün gruplarını 
üretebilen tek merkezi konumunda bulunuyor. 
Üretim kapasitesinin artırılması ve daha önce 
satışı gerçekleştirilen ithal ürünlerin üretilmesi 
amacıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 62 
bin metrekarelik alanda yeni bir fabrika kurma 
kararı alan Toyo Ink Group; polimer, mürekkep 
ve kaplama malzemeleri üreteceği fabrika ile 
bölgesel gücünü perçinleyecek. 

Toyo Ink Group’un Türkiye planlarında değişik-
lik olmadığının belirtildiği açıklamada şunlar yer 
aldı:

Toyo Ink Group’un Türkiye 
yatırımları devam ediyor

Türkiye’de 
iş hacminin 
arttırılmasına 
yönelik  
3. sermaye 
artırım kararı
Dünya mürekkep devlerinden Japonya merkezli TOYO 
INK GROUP, Türkiye’ye yatırım kararlılığını sürdürüyor. 

Avrupa, Afrika, Rusya ve Orta Doğu’dan oluşan geniş 
bir coğrafya için Türkiye’yi üretim ve satış üssü olarak 
belirleyen grup, yeni yatırımlarda kullanmak üzere  
10 milyon dolarlık yeni bir sermaye artırımı kararı aldı. 
Yapılan açıklamaya göre grubun Türkiye pazarına 
girdiği 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiği sermaye 
artırımlarının toplamı 27 milyon dolara ulaşacak.

“Son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki 
dalgalanmalar ve benzeri gelişmeler karşısında 
doğal olarak şirketin stratejilerini de yeniden 
gözden geçirme ihtiyacı doğmuştu. Ancak 
medyada yatırımlarımızı erteleyeceğimize dair 
çıkan haberlere karşın Türkiye’ye yeni yatırım-
larımıza devam etme kararı almış bulunuyoruz. 
Türkiye pazarına girdiğimiz günden beri mevcut 
kararlarımızda hiçbir değişiklik olmamıştır. 
Grup, Türkiye’deki yatırımlarına devam 
edecektir. Türkiye’yi başta Türki Cumhuriyetler 
ve Avrupa olmak üzere Afrika, Ortadoğu ve 
Rusya bölgeleri için üretim ve satış üssü yapma 
konusunda temel strateji aynen geçerliliğini 
korumaktadır. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 
milyon dolarlık yatırımla kurulması planlanan 
yeni fabrikanın hazırlık çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürmekteyiz ve 2019 yılı Ocak ayında 
yatırımla ilgili projeler tamamladıktan sonra 
inşaat ruhsatını almayı hedefliyoruz.

Tüm müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bu 
dönemde bizlere göstereceği işbirliği ve destek 
bizler için son derece önemlidir. Güvenilir 
ürün ve hizmetler sunarak, Türk ekonomisine 
ve bireylerin gündelik yaşamlarına katkıda 
bulunmak istiyoruz.” 

Toyo Matbaa Mürekkepleri 
Yönetim Kurulu Başkanı  

Koji Wadi ve  
CEO’su Yakup Benli

9-11 Ekim 31 Ekim-3 Kasım

LÜTFEN ZİYARET EDİNİZ

Salon: 21 A Stant: E.13 Salon: 9 Stant: 901

• 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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Oluklu mukavva sektörünün Türkiye’deki 
öncülerinden Olmuksan International 
Paper, yarım asrı geride bırakırken 
yatırımlarına son sürat devam ediyor. 

2019 yılında kapasite artırımının yanı 
sıra üretim kabiliyetlerini de geliştirerek 
müşteriye verilen hizmetin ileriye 
taşınmasına odaklanacaklarını ifade 
eden Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun 
Hepvar, “Bu alanlara 20 milyon doların 
üzerinde yatırım planlıyoruz” diyor.

Türkiye’de oluklu mukavva sektörünün öncü 
markalarından Olmuksan International Paper 
(Olmuksan IP), başarıyla geçen 50 yılı geride 
bıraktı. 1 milyar TL seviyesine ulaşan cirosuyla 
Türk ekonomisine katkı sağlamayı sürdüren 
şirket, tüketici ve müşteri ihtiyaçlarından ortaya 
çıkan büyüme trendine paralel yatırımlarını da 
sürdürecek. 

“2019 yılının ilk aylarında  
20 milyon doların üzerinde 
yatırım yapmayı planlıyoruz”
Yarım asırda geldikleri noktayı değerlendiren 
Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, 
“Bu yıl Türkiye’deki 50. yılımızı kutluyoruz. 
Bugün 6 fabrika, 1,200’e varan çalışan ve  
1 milyar TL seviyesinde ciroyla Türk ekonomisi 
ve istihdamına katkı sağlıyoruz. Fabrika olarak 

kapasitemizin yüzde 90’ını kullanarak kapasite 
limitlerimize dayandık. 2017 yılında önceki yıla 
göre satış hacminde yüzde 6 ve hasılatta yüzde 
43 büyüme gösterdik. 2018 yılının ilk 6 ayında 
ise hasılatta yüzde 35’lik bir artış elde ettik. 

Yarım asırlık bu yolculuğu geride bırakırken, 
önümüzde gerçekleştirilmeyi bekleyen pek 
çok hedef ve proje bulunuyor. Bu ihtiyaçlara 
yanıt verebilmek üzere özellikle Marmara 
bölgesinde yüksek baskı kalitesi ve hızlı 
hizmet olanaklarımıza yönelik yeni yatırımlar 
yapacağız. 20 milyon doların üzerinde olan bu 
yatırımları 2019 yılının ilk aylarında hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. Böylelikle hem daha 
hızlı hem de pazarda baskı kalitesinde en üst 
seviyeyi tanımlayacak bir hizmet portföyüyle 
yıla başlamayı hedefliyoruz” diyor. 

“Hedefimiz pazarla paralel 
büyüme”
Sektörde ciddi bir büyüme trendi olduğunu vur-
gulayan Hepvar, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Trend, yeni müşteri ve tüketici ihtiyaçlarından 
ve ihracattaki artıştan ortaya çıkıyor. Oluklu 
mukavva tüketimi geçmiş 10 yıllık dönemde 
yaklaşık yüzde 110 civarında büyürken, GSMH 
yüzde 50 civarında büyüdü. Olmuksan IP 
olarak biz de ISO 500 içinde 175’inci sırada yer 
alarak her sene büyümeye devam ediyoruz. Bu 
yılı da pazarla paralel bir büyümeyle kapatmayı 
hedefliyoruz.”

50. yılını geride bırakan  
Olmuksan IP yatırımda hız kesmiyor

Olmuksan IP  
Genel Müdürü  
Ergun Hepvar

AR-GE merkezi ilk meyvesini verdi 
Olmuksan IP’nin sektörü büyüten yatırımlarının yanı sıra 
inovatif ürün ve hizmetler sunmak üzere AR-GE çalış-
malarına da büyük önem veriyor. Yıl içinde Gebze fabrika 
kampüsünde hayata geçirilen yeni AR-GE merkezlerinin 
2022 vizyonu doğrultusunda 40 patent\ tasarım tescili\ 
endüstriyel koruma sahibi 22 kişilik bir ekiple çalışmala-
rına başladığını ifade eden Hepvar, 5 yıl içinde AR-GE 
kapsamında yaratılan projelerden sağlanan satış hasılatının, 
şirket hasılatının yüzde 5’ine ulaşmasının öngörüldüğünü 
kaydediyor. 

AR-GE merkezinin ilk meyvelerini de vermeye başladığını 
vurgulayan Hepvar, “Henüz çok yeni olan AR-GE merke-
zimizin ilk inovatif ürünü, dökme sıvı taşıyan çelik kasa 
ve plastik kasaya ikame olarak geliyor. 1 ton taşıyabilen bu 
ürün hijyen sağlıyor ve bakım maliyeti de çok düşük.  
3,5-4 dakikada kolayca kurulabilen bu kutu, işçilik süre-
sinden de tasarruf sağlıyor. Alternatiflerine göre nakliyede 
zarar görme açısından daha az risk taşıyan ürünümüz, 
oldukça yüksek oranlarda maliyet avantajı da sağlıyor. 
Böylece daha çevreci ve ekonomik oluşuyla enflasyona 
pozitif katkı sunacak bir adımı hayata geçirebileceğiz” diyor.

Oluklu mukavva raf ömrünü 3 gün 
uzatırken, gıda zayiatını önlüyor
Öte yandan oluklu mukavva kullanımının faydalarına 
da değinen Hepvar, oluklu mukavva ambalajlarının gıda 
kaynaklı oluşan hastalık riskini azalttığı gibi meyvenin 
raf ömrünü de 3 güne kadar artırdığını ve gıda zayiatını 
engellemede en önemli ürünlerden biri olarak öne çıktığını 
söylüyor. Türkiye’de yıllık 50 milyon ton olan meyve ve sebze 
üretiminin 100 milyar TL parasal değere karşılık geldiğine 
ancak üretim-tüketim zincirinde kaybedilen ürünün 25 
milyar TL gibi yüksek bir meblağa ulaştığına dikkat çeken 
Hepvar, tedarik zincirindeki bu kaybın yanlış ambalajlama 
ve soğuk zincirdeki kırılmadan kaynaklandığını belirtiyor. 

Olmuksan IP İnovasyon Direktörü Sibel Erim

T: (0312) 394 54 66 pbx • F: (0312) 394 54 68
E: mehmet@efemmatbaamalzemeleri.net

BÖLGE BAYİİ

• Yüksek kalitede tutarlılık ve tiraj
• Daha az kimyasal ve su kullanımı
• Daha az banyo makinesi bakımı
• En yüksek üretkenliğe erişim
• Çevresel etkileri azaltmak

Baskı Kimyasalları;
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www.efemmatbaamalzemeleri.net
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Sürekli formdaki başarı 
inkjet makine üretiminde de 
yakalandı
Ultra A.Ş. Turgut Mesçi tarafından 1987 
yılında Ankara’da kuruldu. Bir dönem okul 
olarak da nitelendirilen Türk Tarih Kurumu 
Matbaası’ndan emekli olan Turgut Mesçi 
sektörün ihtiyaç duyduğu baskı ve ışıklı kontrol 
masaları, turnet gibi donanımların üretimi ile 
işe başladı ve yurt dışından aldığı mümessillik-
lerle işini büyüttü. Mesçi bu dönemde matbu 
evrak, hisse senedi, spor toto baskıları için ithal 
ettiği numaratörlerin teknik servisini de verdi.

Erçin Mesçi ODTÜ Makine Mühendisliği 
mezunu bir genç olarak 1991 yılında işe dahil 
olduğunda sürekli formun yıldızı yükselmek-
teydi. Erçin Mesçi yurt dışı fuarlarını gezerken 
mühendisliğin verdiği bakış açısıyla bunu fark 
etmiş, babasının desteği ile hızlıca sürekli form 
harman makineleri ve sürekli form ofset baskı 

Ankara’dan dünyaya  
açılan bir şirket: Ultra A.Ş.
• Özel çözümlü inkjet kodlama sistemi üreticisi Ultra A.Ş. üretiminin yüzde 45’ini ihraç ediyor. 

• Danimarka’daki HSA firmasının da Türkiye mümessili olan firma, orijinal HP kafalarla etiket, düz ofset,  
web ofset, sürekli form, katlama ve kırım makinelerine kodlama sistemi uygulamaları yapıyor. Fatura,  
çekiliş bileti, sayısal loto, kazı kazan, seçim evrakları veya çeklerde kullanılan kare kod ve değişken data 
baskısı gibi pek çok farklı uygulamaları var.

• Ultra A.Ş. ayrıca Afrika ve Orta Doğu’daki mümessilleri aracılığı ile üretmiş olduğu kağıt çanta 
makinelerinden yılda 10 civarı satış yaparken Hollanda’ya da tabaka çıkışlı mini webler için ofset baskı 
kasetlerinin seri imalatını gerçekleştiriyor. 

makineleri imalatına geçilmişti. Ultra A.Ş. bu 
süreçte üretmiş olduğu özel tasarım sürekli form 
ve harman makinelerinden yurt içine ve yurt 
dışına 1500’ün üzerinde kurulum gerçekleştirdi.

Turgut Mesçi’nin aramızdan ayrılışının ardından 
şirketin Genel Müdürlüğünü üstlenen Erçin 
Mesçi zaman içinde sürekli formdaki düşüşü göz 
önüne alarak inkjet kodlama sistemleri üzerine 
yoğunlaştı. Ultra A.Ş., 11 yıl önce Mustafa 
Yazıcı’nın da şirkete katılması ile güçlenerek 
farklı pazarlara açıldı. Son 6 yıldır, yurt dışına 
özel tasarım inkjet makine üretimine hız verdi. 
Özel çözümlü makineler arayanlar veya standart 
makinelerine özel çözümler entegre etmek 
isteyenler Ultra’ya başvuruyor. Buna yazılım da 
dahil.

Ultra A.Ş.’de Genel Müdürü Erçin Mesçi ve 
Satış Müdürü Mustafa Yazıcı ile şirketin yurt içi 
ve yurt dışı faaliyetlerini konuştuk.

Ultra A,Ş, günümüzde ağırlıklı olarak ne 
yapıyor?

Erçin Mesçi: İnkjet djital baskı üniteleri ile 
kodlama sistemleri yapıyoruz. 2008 Drupa 
fuarında zirveye çıktık. Ondan sonra bu işte çok 
hızlandık. Daha çok grafik endüstrisine ağırlık 
verdik. Gerek faturalarda, gerek ürünlerde, 
gerek sayısal loto gibi baskılarda kodlama 
sistemini oturtmaya çalıştık. Şu anda matbaa-
larda kullanılan; çekilişlerde, kazı kazanlarda, 
seçim evraklarında veya çeklerde kullanılan 
kare kodlar gibi birçok farklı uygulamamız var. 
Paketlemeye dönük çok çalışmadık. Paketlemeye 
dönük Inkjet kodlama tamamen bambaşka bir 
sektör.

Biz, inkjette Danimarka’da bulunan HSA 
firmasının Türkiye mümessilliğini yapıyoruz. 
Orijinal HP kafaları alıp burada etiket makine-
lerine, bobinden çalışan web ofset makinelerine 
ve sürekli form makinelerine uygulamalarını 
yapıyoruz. 

Ultra A.Ş. Genel 
Müdürü Erçin 

Mesçi: “Yaptığımız 
makinelerin dizaynı 

ve mühendisliği 
tamamen bize ait”
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“Tabaka besleme ünitesi Irak 
seçimlerinde kodlamada 
kullanıldı”
Tabaka besleme tarafında da bir boşluk vardı. Bu 
sistemler genelde kırım makinelerinin üzerine 
kuruluyor. Biz de konveyörü ve vakumlu tabaka 
besleme ünitesi ile komple bir makina ürettik. 
Ink jet baskı unitelerinin; kırım makinesi, kutu 
katlama makinesi ya da tabakadan çalışan 
herhangi bir makineye entegre olmasına gerek 
kalmadan, 50x70 ebadına kadar tamamen kendi 
başına tabaka beslemeli çalışan özel bir makine 
oldu. Geliştirdiğimiz bu makine sayesinde dünyada 
4-5 ülkenin seçim evraklarını kodladık. En son 
Dubai’ye çok başarılı bir satışımız oldu. Dubai 
menşeli matbaanın ihalesini almış olduğu Irak 
seçimlerini kodlamada kullandık. Kim oy kullandı, 
ne kadar oy kullanıldı anında sistem görüyor. 

Mustafa Yazıcı: Seçim evrakları; bizim konve-
yörlerden beslenerek ve her bir şeçim evrakının 
üzerine kare kodlar basılarak her biri tek, eşsiz 
evraklar haline dönüşüyor. Bunlar da tablet veya 
cep telefonlarıyla, sistemden kontrol edilerek, 
mükerrer baskının ve dolayısıyla, şaibelerin önüne 
geçilebiliyor. Biz bu işte uzmanlaştık: Sudan, 
Irak, Lübnan gibi ülkelerde, seçim zamanlarında, 
potansiyel müşteriler bizle direkt temasa geçip 
tecrübemizle ve makinalarımızla böyle bir çözüm 
üretip üretemeyeceğimizi soruyorlar. 

İşin mantığı şu: Seçim evraklarına kare kod 
basılıyor, seçimi denetleyen uzmanlara da tabletler 
dağıtıyorlar. Onlar, seçim evrakının mükerrer olup 
olmadığını tabletten kodu okutarak sistemden 
anlık kontrol ediyor. Sistemde bir defa mı kayıtlı, 
iki defa mı kayıtlı ya da hiç kayıtlı değil mi, bunu 
tespit ediyorlar. Dolayısıyla seçimlere şaibe 
karışmasının önüne geçiyorlar.

Tabaka çıkışlı mini webler için 
baskı kaseti üretimi
Erçin Mesçi: Ultra olarak özel çözümlere 
yönelmeye karar verdik. Avrupa, Orta Doğu, 
Afrika ülkelerine çok ciddi çözümler sunuyoruz. 
İhracata ağırlık verdik ama halen satışlarımızın % 
55’i yurt içine oluyor. İç piyasaya malzeme temin 
ediyoruz, mevcut makinelerimize teknik servis 
veriyor, yedek parça temin ediyoruz. 

Onun haricinde ne yapıyoruz? Hollanda ile çok 
güzel bir ticari ilişkimiz var. Eski Drent firması 
iflas etti, DG Press onu satın aldı. Mini web ofset 
dediğimiz, daha çok form veya tabaka çıkışı olan 
bobin makinelere yöneldiler. Bu sene onlara ofset 
baskı kaseti imal ettik. Ben bunu çok ciddi bir 
başarı olarak görüyorum. Ofset baskı kaseti, baskı 
ünitesinin en önemli parçasıdır. Baskı kasetini 
sürekli formcular daha iyi bilirler. Her ebat için 

farklıdır. Normal ofsetlerde tek bir ebat vardır. 
Mini weblerde farklı ebatlarda, hem kesim hem 
bobin hem de katlama yapılabiliyor. Bunların 
kasetlerini imal ediyoruz. 38 kasetle bu sene % 
50 ihracatımızı Hollanda’ya yaptık. Şu anda da 50 
kaset siparişi daha aldık. Bununla birlikte teknik 
servis, yedek parça imalatımız da devam ediyor. 

Damga vergisi için belediyelere 
yönelik özel makine
Son bir yılda bambaşka bir sektöre daha adım 
attık: Belediyeler marketlerin reklam amaçlı 
dağıttığı broşür ve kataloglardan vergi alıyorlar. 
Bunun için her bir kataloğa ya da broşüre, vergisi 
alınmıştır şeklinde bir kodlama gerekiyor ki buna 
göre damga vergisi alsınlar. Bunun için beledi-
yelere yönelik bir hizmetimiz var. Belediye ve 
belediyeye çalışan firmalara yönelik olarak üzerine 

“Damga vergisi alınmıştır” baskısını saatte 10 bin 
adet süratle yapan bir makine geliştirdik. Bunu 
birkaç belediyede uygulamaya koyduk. Alanlar 
da çok memnunlar.  6-9 Eylül’de Ankara’da bir 
belediyecilik fuarı vardı. İlk defa böyle bir fuara 
katılarak çeşitli belediyelere makinemizi tanıttık. 
Bu makineden çok ümitliyiz. 

Ultra A.Ş. Satış Müdürü 
Mustafa Yazıcı sürekli form 
bölümünde. Burada bobin 
boşaltma ve sarma, harman 
makinesi, kağıt hazırlama, 
tabakalama, bant tutkal 
üniteleri üretiliyor.

Ultra A.Ş., Hollanda’ya 
tabaka çıkışlı mini 
webler için ofset baskı 
kasetlerinin seri imalatını 
gerçekleştiriyor.

Ultra sürekli form  
mekanik numaralama
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Mustafa Yazıcı: birkaç belediye ile de görüş-
melerimiz devam ediyor. Tabii belediyelerde, 
devlet kurumlarında alımlar bir prosedüre tabi 
olduğu için onların sonuçlarını bekliyoruz.  Birkaç 
belediyeye daha satışını yapacağız.

Malzeme alımlarında düşüş
Sektörün durumunu nasıl buluyorsunuz?

Erçin Mesçi: Sektörün durumu kötü demek 
istemiyorum ama sonuçta biz yatırım makinesi 
satıyoruz. Yatırım için iş potansiyeline ve finansa 
ihtiyaç var. Son aylarda dövizin geldiği şu durumda 
telefonlar bile çalmıyor. İnsanlar makine yatırımı 
yapmıyor. Yeni fikir ortaya koymuyor. İnsanların 
aklı rahat olacak ki yeni makine yatırımlarına, 
yeni iş arayışlarına girebilsinler. Şimdi herkes 
günü kurtarmaya çalışıyor. Türkiye’nin en büyük 
sıkıntısı bu. 

Ben kendimi KOBİ olarak ifade ediyorum. KOBİ 
olarak yeni makineler yaptık. En son Belçika’daki 
Labelexpo’ya katıldık. Güzel talepler de aldık 
ama şu an herkes kabuğuna çekilmiş ve yatırım 
yapmaktan uzak. Tabii ki belli firmalar hala 
yatırımlarına devam ediyorlar, bu da Türkiye için 
çok iyi ama genel olarak matbaacılık sektörüne 
baktığımızda insanlar beklemede, çünkü bizim 
sattıklarımız da dâhil olmak üzere matbaa ma-
kinelerini tamamı döviz bazında. Kimse şu anda 
döviz bazında riske girmeyi düşünmüyor. Malzeme 
alımlarında bile geçen seneye göre düşüş var. 
100 adet alan 50 adet, 20 adet alıyor. Dolayısıyla 
sadece günü kurtarmaya çalışıyorlar.

“Drupa fuarlarında ciddi  
başarılar yakaladık” 

Labelexpo ve ambalaj fuarlarında makine 
sergilediniz. Hem poşet hem de etiket 
makineleri. O makinelerin geliştirilmesi de 
söz konusu mu?

Erçin Mesçi: Labelexpo, Avrupa ağırlıklı bir 
fuar, belki yerimiz kötüydü, belki yanlış zamanda 
katıldık, belki de hedeflerimiz farklıydı ama 
istediğimizi bulamadık. Labelexpo beklentilerimizi 
karşılamadı. Oysa Drupa fuarlarında ciddi başarı-
lar yakaladık. Bunun için bir sonraki Drupa’ya da 
rezervasyonumuzu yaptırdık.

Mustafa Yazıcı: Labelexpo eski fuarlara göre çok 
parlak değildi. O zaman da konuştuk. Ben dört 
Labelexpo’ya gittim. Bu en kötü ve en zayıf ola-
nıydı. Biz aslında Labelexpo’dan Drupa’daki gibi 
bir heyecan bekliyorduk. Bu olmadı. Matbaacılıkta 
Drupa fuarının yerini hiçbir şey tutmuyor. 

Drupa fuarında hedefiniz ne, TÜYAP Printtek 
fuarına da katılmıştınız?

Erçin Mesçi: Drupa’da hedef yine dijital 

baskı, kodlama sistemleri, tabaka besleme, bobin 
boşaltma ve sarma gibi uygulamalar. Kodlama 
sistemlerine ağırlık vereceğiz. Ben Drupa’dan 
yine çok ümitliyim. TÜYAP’a hiçbir şey demek 
istemiyorum. Çok uğraşmışlar, benim gördüğüm 
kadarıyla çok iyi bir organizasyondu ancak Türk 
katılımcı TÜYAP’a gelmedi. Beklediğim ziyaretçi 
potansiyeline de ulaşılamadı. İstanbul’da 2 bin 
müşterim var bunun üçte biri geldi mi gelmedi mi 
onu bile bilmiyorum. Anadolu’dan gelenler vardı 
ama yeterli değildi. Geçmiş TÜYAP’larda satış 
rekorları kırdığımızı hatırlıyorum. Şimdiye kadar 
katılmadığım tek TÜYAP Matbaacılık Fuarı yok 
ama bundan sonra katılır mıyım, çok emin değilim. 

Türkiye’de her sene bir ambalaj fuarı yapılması 
da bir zarardır. Her sene yapılmaması gerekiyor. 
İnsanlar her sene yeni şeyler görmek için gelmi-
yorlar. 

Mustafa Yazıcı: TÜYAP’ta yabancı ziyaretçi 
sayısı çok sınırlıydı ama o ziyaretçilerle hiç 
beklemediğimiz şekilde çok güzel işler yaptık. 
Türk katılımcıların ilgisini ve yatırımını beklerken 
Arap ülkerinden, Kuzey Afrika’dan ziyaretçilere 
satış yaptık. O anlamda bakılırsa çok kötü değildi 
bizim için. 

“Kağıt poşet makinelerinden 
hemen her ay satış 
gerçekleşiyor”

Printtek’te poşet makinesi sergilemiştiniz, o 
makine ne durumda şimdi? 

“Kağıt poşet 
makineleri 
ihracatlarımızdan 
son ikisini Suudi 
Arabistan’a, birini 
Lübnan’a yaptık. 
Bir makineyi 
de bugünlerde 
Kenya’ya 
gönderiyoruz. Fas’a 
da çok makine 
gönderdik.”

Ultra A.Ş. Genel Müdürü 
Erçin Mesçi ve Satış Müdürü 
Mustafa Yazıcı
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Erçin Mesçi: Kağıt poşet makinesi için hedef 
marketimiz Türkiye değil. TÜYAP’ta bir görelim 
demiştik. Afrika, Orta Doğu bölgelerinde 
mümessillerimiz var. Hemen her ay makine satışı 
gerçekleşiyor. Yılda sekiz on makine ihracatımız 
oluyor. 

Niye yalnızca dış piyasayı hedeflediniz, içte 
yatırım potansiyeli zayıfladığı için mi? 

Erçin Mesçi: Türkiye’de çok farklı imalatçılar 
var. Hem çok iyi yapanlar hem de belli kalitenin 
altında yapanlar var. İç piyasa fiyat konusunda 
bizi tatmin etmiyor. Yurtdışına açılmak ve 
satış yapmak daha cazip. Bir de Türkiye’nin son 
dönemdeki yatırım şartları düşünüldüğünde 
tahsilatlar çok sıkıntılı. Vadeli sattığında belli bir 
kâr marjının altında vermek zorunda kalıyorsun, o 
da bizim hedeflediğimiz bir şey değil. 

Mustafa Yazıcı: Son ihracatlarımızdan ikisini 
Suudi Arabistan’a, birini Lübnan’a yaptık. Bir 
makineyi de bugünlerde Kenya’ya gönderiyoruz. 
Fas’a çok makine gönderdik. 

Fas pazarı hareketli herhalde? 

Erçin Mesçi: Fas, Tunus ve Cezayir öyle. Tabii 
bu bayiye de bağlı. Fas’ta çok iyi bir bayimiz var. 
Lübnan’da da öyle. O bölgeye tamamen o bakıyor. 
Onların desteğiyle belli bir noktaya gelebiliyoruz. 
O bölgelerde de Türkiye gibi, insan ilişkileri ön 
planda. Dolayısıyla iyi bir bayin varsa iyi satış 
yapıyorsun. İşler tamamen insan ilişkileri ile 
yürüyor. 

Türkiye’de bir iki defa pazarı açmaya çalıştık, zor-
ladık ama Türkiye piyasası nedense çok hedefimiz 
olamadı. Türkiye’de belli bir potansiyel var ama 
mesela, sürekli form konusunda ciddi bir şekilde 
de düşüş söz konusu. Ancak sarf malzemeleri iyi 
gidiyor. Dijital inkjet kodlaması konusunda çok 
ciddi bir pazarımız var ama yeni makine yatırımı 
anlamında bir şey yok. Matbaa yatırımları azaldığı 
için yurt dışına ağırlık verme kararı aldık ki, bunu 
yaklaşık 10 senedir yapıyoruz. Çok da doğru bir 
karar almışız. En azından Türkiye’deki dalgalan-
malardan minimum şekilde etkileniyoruz. 

Firmada kaç kişi çalışıyor şu anda?

Erçin Mesçi: Üretim ve satışta toplam 30 kişiyiz. 
Türkiye’de imalatçı olmak hakikaten zor. İmalatı 
biraz daha askıya alıp direkt ithal malzeme 
satışlarına yönelmek daha kârlı gözüküyor. 

“Renkli dijitali hedefliyoruz”
Bundan sonra Ultra’nın yol haritası nasıl 
çizilecek?

Erçin Mesçi: Yıllardır renkli dijitali hedefliyoruz; 
hedefimiz onu oturtmak. Kodlamanın yanı sıra 
dijital renkli baskı ağırlıklı makinalar satmayı 
planlıyoruz. Bizim sistemlerimiz HP İndigo, 
Xeikon sistemlerinden çok farklı. Fiyatta çok daha 
ekonomik olmamıza rağmen hep euro bazında 
sistemler ithal ettiğimiz için maliyetlerimiz onların 
çok altına inemiyor. 

İşin mühendislik kısmında da söz etmek ister 
misiniz? Ultra olarak mühendislik açısında 
ne katkı sağlıyorsunuz?

Erçin Mesçi: Buradaki yaptığımız makinelerin 
dizaynı, mühendisliği tamamen bize ait. 

Mustafa Yazıcı: Yazılım tarafında da başarılı 
işler yapmaya çalışıyoruz.. Müşterilere özel, 
dijital makinelerimize ara yüzler yapıyoruz. 
Müşteriler bazı özel çözümler istiyorlar. Mesela 
barkod okurken mükerrer olmasın, bunu da 
kontrol edebileyim diyor. Inkjeti sattıktan sonra 
böyle bir talep geldiğinde bunu da çözebiliyoruz. 
Onun dışında özel makine isteyenler olduğunda 
da yapıyoruz. Makineye ek kesim, perfore gibi 
istekleri olduğunda müşteriyi geri çevirmemek için 
çözüm üretiyoruz. En son Duabi’ye gönderdiğimiz 
makinelerin hepsi standart makinenin üzerine 
özel ekipmanlar entegre edilmiş makinelerdi. 
Müşterimiz bizden bir şey istediği zaman eğer 
yapabileceğimiz bir şeyse hiçbir zaman buna 
olumsuz yanıt vermiyoruz, yapmaya çalışıyoruz. 
Erçin Bey Makine Mühendisi ben de Endüstri 
Mühendisi’yim. Birlikte çalışarak mekanik 
kısımları burada çözüyor, yazılım desteğini de 
dışarıdan alıyoruz. Kendi bünyemizde bilgisayar 
konusunda uzman arkadaşlarımız da var.   

Ultra A.Ş., makinelerin 
parçalarını kendi tesislerinde 
üretiyor. Bunun için binanın 
bir katı ayrılmış.
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Erçin Mesçi: En son Irak’tan özel bir talep geldi: 
Kodlama yapan özel bir makine istediler. Şu anda 
bir arkadaşımız orada montajda. Sayısal loto ya 
benzer bir baskı yapıyorlar, onun kodlamasını 
yapacağız. Özel bir çözümle Irak’a bir sistem 
sattık. Yarın Mustafa Bey Kosova’ya gidiyor. Bazı 
projeler var onları değerlendireceğiz.

Internet ve sosyal medya üzerinden de insanlar 
bizi buluyorlar. Kosova’ya bir şey satmayı düşün-
mezdim ama oradan geldiler, makineyi beğendiler, 
istedikleri çözümleri söylediler, bizde ona göre 
çeşitli değişikler yaptık ve sattık. Irak’ta sayısal 
lotoya uygun komple çözüm ürettik, makinesiyle 
beraber onu sattık. Bunlar son bir hafta içinde 
olan şeyler.

Bir taraftan Türkiye ekonomisine baktığımda 
karamsarım ama öbür taraftan da her geçen gün 
yeni bir talep geliyor. Türkiye’de hedef belirlemek; 
çok uzun vadeli planlar yapmak, projeksiyon 
oluşturmak konjonktür itibarıyle mümkün olmasa 
da devamlı, özellikle yurt dışından talepler geliyor 
ve değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra 
İzmir’den bir etiketçi arıyor, bir çözüm istiyor 
ona bir çözüm buluyoruz. İstanbul’dan bir tabaka 
ofsetçi banka için yapacağı işi söylüyor ona bir 
çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bizim çözümlerimiz 
müşteri odaklı çözümler. Ultra’nın hedefi standart 
imalatı sürdürerek ki imalatı hiçbir zaman 
kapatmayı düşünmüyoruz; ama minimum ya da 
orta seviyede tutarak, müşterilerden gelen talepler 
doğrultusunda makine dizaynları yapıp imal 
etmek. Onun yanı sıra da Hollanda’daki firmamıza 
seri imalat yapıyoruz. O bizim sabit giderlerimizi 
karşılıyor. Diğer satışlar da şirketimizin yeni 
projelerine finans desteği sağlıyor. 

“Avrupa’da imalat olarak çok 
güçlüyüz”

Irak pazarında sıkıntı var mı? 

Erçin Mesçi: Türkiye Hükümeti burada destek 
sağlıyor. Bir şekilde Irak’tan para transferi 
yapılabiliyor. Bütün ithalat ve ihracatlarımızı resmi 
yapıyoruz. Irak’ta bankacılık sistemi olmadığından, 
belli konularda Türkiye ve Irak hükümetlerinin 
anlaşmaları doğrultusunda Türkiye’ye döviz girdisi 
sağlanıyor. Bu illegal bir şey değil, bütün ihracat-
larımız gibi tamamen legal. Bankacılık alternatifi 
transferler sağlanıyor sadece. Onun haricinde her 
şey sorunsuz. 

Mustafa Yazıcı: Ziyaretlerimiz de oluyor. 
Güvenlik açısından da bir sıkıntı yok. Bir arkada-
şımız şu an Erbil’de, bunun yanında Lübnan’da 
çalışmalarımız var. Arabistan ve Arap Emirlikleri 
de öyle. Bu ara sürekli olarak Hindistan’a ihracat 
yapıyoruz. Inkjet sistemleri satıyoruz. Zor ve 
rekabetçi bir pazar ama, sorunlara özel çözümler 
üretince hiç de zor olmuyor. Oralara da bir şeyler 
satıyoruz.

Erçin Mesçi: Danimarka’dan mal aldığımız 
firmaya buradan makine satıyoruz. Öyle bir 
Exchange yapıyoruz. Almanya’ya da gönderi-
yoruz. Avrupa’da imalat olarak çok güçlüyüz. 
Hollanda’ya imalat yapmak emin olun çok zor. 
Ben iki tane teknisyenime orada eğitim aldırdım. 
Neyin ne şekilde monte edileceği ve imal edilece-
ğine dair. Bütün standartlara uyarak Hollanda’ya 
makine ünitesi imal ediyoruz ve bundan büyük 
keyif alıyorum. Onlar bütün dünyaya satıyorlar. 
Avrupa standartlarının üzerinde bir imalat 
yaptığımıza inanıyorum. 

Mustafa Yazıcı: Aslında Ultra, birkaç farklı 
şirketin yapabileceği işi tek elden idare ve kontrol 
etmektedir. Mühendisliği, üretimi ,satışı ve 
teknik servis hizmetini tek başına başarabilen 
ender firmalardan birisidir. Inkjet tarafında işi 
sadece inkjet olan şirketler var, sadece makine 
yapan firmalar var ama biz hepsini bir çatı altında 
toplayıp güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. 

“Türkiye’de hedef belirlemek; çok uzun vadeli planlar yapmak, 
projeksiyon oluşturmak konjonktür itibarıyle mümkün 
olmasa da devamlı, özellikle yurt dışından talepler geliyor ve 
değerlendirmeye çalışıyoruz.”

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

Ultra A.Ş. üretim tesislerinde 
farklı sektörlere makine 
parçaları üretiliyor.
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Imeks Grup mümessilliğinde 2018 yılının en 
çok tercih edilen flekso etiket ve ambalaj baskı 
makinesi Bobst M5 modeli son olarak Tec Etiket 
firmasına kuruldu. 

Bobst M5 modeli 430 mm eninde 8 renk baskı yapabiliyor. 
Makine ful servo motorları sayesinde otomatik register ve 
pre register özellikleriyle minimum fire ile çalışabiliyor. 
Chiller özelliği sayesinde ise hem etiket hem de çok ince 
esnek ambalaj malzemelerine baskı yapabiliyor.

Ayrıca korona ve web cleaner tertibatları, soğuk yaldız 
ve laminasyon yapabilme özellikleri bulunan makinede, 
snowball çapak toplama sistemi ve 3 bıçak üniteli kesim 
istasyonları mevcuttur. Tec Etiket, mevcut müşteri port-
föyüne sağladığı kendinden yapışkanlı etiket ürünlerine 
ek olarak, shrink sleeve ve esnek ambalaj malzemelerinin 
baskısını da yapabilmek ve mevcut kapasitesini arttırmak 
için, son teknoloji Bobst M5 430 8K flekso baskı makinesi-
ni tercih etti.

İmeks Grup mühendisleri tarafından Kurban Bayramı 
öncesi kurulup eğitimi verilen makine tam kapasite ile 
üretim yapmaya başladı. 

Tec Etiket’ten 
Bobst M5 flekso 
baskı makinesi 
yatırımı

Reprotek’ten yeni 
dijital baskı merkezi
(Ankara) Renk ayrımı, film çıkış ve CtP sistemleriyle yıllardır 
Ankara’da ve Anadolu’daki müşterilerine baskı öncesi 
hizmetleri veren Reprotek, bir süre önce yaptığı Xerox 
Color 1000i yatırımının ardından Kolej bölgesindeki TED 
Üniversitesi’nin yanında bir dijital baskı merkezi açtı. Firma, 
Kazım Karabekir Caddesi’ndeki yerinde grafik tasarım, CtP 
ve film çıkış hizmeti vermeye devam ediyor.

Son zamanlarda Kazım Karabekir Caddesi ve çevresinde 
dijital baskı merkezlerinin çoğalmasıyla fiyat rekabetinin 
arttığını belirten firma sahibi Seyfi Özcan, “Üniversitenin 
ve merkezi konumun avantajı nedeniyle bu bölgede bir iş 
potansiyeli gördük ve bu potansiyeli değerlendirmek istedik. 
Kazım Karabekir Caddesi’nde firmamıza sadece bizi tanıyan 
müşterilerimiz geliyordu. Burada ise ayaküstü bir yerde 
olmanın avantajını yaşayacağız. Aynı zamanda bulunduğumuz 
bina bir öğrenci yurdu, bunun da faydası olacaktır” diyor.  

Özcan, Reprotek’te baskının dışında kırtasiye, promosyon ve 
lazer kesim ürünlerinin de zamanla yerini alacağını söylüyor. 

Kaliteye öncelik vererek hizmet sunacaklarını aktaran Özcan, 
“Biz burada profesyonel matbaa hizmeti vereceğiz. Bu bölgeyi 
inceledik, buradaki hizmetin sadece baskıya dönük olduğunu 
gördük, baskı sonrası hizmetleri çok az ya da yok. Biz baskı 
sonrası hizmeti de vererek rakiplerimizden farklılaşacağız. 
İlk 15 günlük sürede müşterilerden gelen tepkiler oldukça 
iyi. Çevredeki firmalardan da kartvizit, broşür, amerikan 
servis, menü gibi ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefliyoruz. 
Üniversitenin faydasını ise kayıt döneminde bile hissedebili-
yoruz” diyor. 

Reprotek’in 150 metre kare 
büyüklüğündeki iki katlı 
yeni yerinde 4 kişi çalışıyor. 
Dijital baskı merkezinin 
makine parkında, Xerox Color 
1000i, iki adet siyah beyaz 
fotokopi makinesi ve polar 
bıçak bulunuyor. Firma aynı 
zamanda geniş baskı sonrası 
hizmetleriyle rakiplerinden 
ayrılıyor. 
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Yarışmada bir rekor kıran Agfa Graphics, Özel 
Grafik Görüntüleme Birliği’nden (Specialty 
Graphic Imaging Association - SGIA) dört adet 
Yılın Ürünü ödülü kazandı.

Saygın SGIA Yılın Ürünü yarışması, endüstrinin 
önde gelen ekipman, yazılım, medya ve sarf 
malzemeleri tedarikçilerinden ödül için yarışan 
255 adayla önceki yılın aday sayısını aştı. 

“Dünya çapında ekibimiz Yılın Ürünü” adayları 
için yorulmaksızın çalıştı” diyen Agfa Graphics 
Kuzey Amerika Pazarlama Müdürü Deborah 
Hutcheson, şöyle devam ediyor. “Bu son derece 
gıpta edilen ödüller, aşırı üretkenlik ve aşırı 
kaliteyi piyasaya sunmak için sahip olduğumuz 
bağlılık ve adanmışlığın bir kanıtı. Yılın Ürünü’nü 
kazanmak büyük bir onur. Endüstride yeni-
liklerimiz ve teknolojik liderliğimiz için takdir 
edilmekten büyük heyecan duyuyoruz.”

Agfa Graphics Yılın Ürünü ödülü alan baskı 
makinelerini 2018 SGIA Expo’da sergileyecek. 
Jeti Tauro H3300 LED, Jeti Mira LED ve 
Anapurna H3200i LED, düşük mürekkep tüketimi 
ve olağanüstü üretkenlikle çarpıcı görsel kalitesi 
barındırıyor. Fuar, 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde 
Las Vegas, ABD’de düzenleniyor. Bu UV inkjet 
makineler şu teknolojileri sunuyor.

Jeti Tauro H3300 LED
Amiral gemisi Jeti Tauro H3300 LED,  çok yüksek 
esneklikle birleştirilen çok yüksek kalite ile çok 
yüksek verimlilik sunmak üzere tasarlanmış. Bu 
yeni LED sistemi, 453 m2 / saate kadar hızlarda 
ve en modern otomasyonda, 3,6 metre genişliğe 
kadar canlı altı renkli baskıların (artı beyaz veya 

Agfa Graphics’in büyük başarısı:
‘SGIA Yılın Ürünü Ödülü’nden
dört adet kazandı
İnovatif UV flatbed, hibrit ve rulodan ruloya sistemler saygın SGIA Ödülü aldı.

astar) bir kombinasyonunu sunuyor. Sağlam bir 
şekilde 7/24 çoklu vardiya operasyonları için 
tasarlanan Jeti Tauro H3300 LED, mükemmel 
otomasyon esnekliği sunuyor ve kullanıcının 
ihtiyaçlarına göre yapılandırılabiliyor: manuel 
yükleme ve boşaltma; esas rulodan ruloya; yarı 
otomasyon ve tam otomasyon.

Vernik ve rulodan ruloya 
donanımlı Jeti Mira MG2732 HS 
LED
Bu güçlü hareketli kızaklı masaüstü yazıcı 
optimum esneklik için tasarlanmış. Jeti Mira’nın 
“Bas ve Hazırla” işlevi, operatörün masanın bir 
tarafından yükleme yapmasını sağlarken, diğer 
taraf ise kesintisiz verimlilik için baskı yapıyor. 
Jeti Mira, 248 m² / saate kadar hızlara ulaşıyor ve 
altı renkte (CMYKLcLm) ve beyaz, isteğe bağlı 
(3D) vernik veya astarla çok yüksek baskı kalitesi 
üretiyor.

Anapurna H3200i LED
Bir 3.2 m hibrit makine olan Anapurna H3200i 
LED, çeşitli kaplanmamış sert medya ve rulo 
medya uygulamaları için ideal. Altı renk makine, 
arkadan aydınlatmalı uygulamalar için saydam 
malzemeye baskı yapmak veya bir spot renk olarak 
beyaz baskı yapmak için olanak sağlayan beyaz 
mürekkep işlevi içeriyor. Daha yüksek iş yüklerini 
sürdürebilmek için güçlü ve sağlam bir tasarım 
sunuyor.

Bu özel yarışma için 68 ürün kategorisinde toplam 
255 aday yarıştı. Jüri üyeleri, genel renk cazibesi, 
tonalite, görüntü detayı, objektif renk eşleme ve 
gri tonlamalı renkli baskıya göre baskıları değer-
lendirdi. Kazananlar, SGIA Expo’nun arifesinde 
17 Ekim 2018’de düzenlenen özel bir sunumda 
Yılın Ürünü madalyalarını alacaklar. 

Anapurna H3200i LED 
UV Hibrit (100.000 $ - 

500.000 $) kategorisinde 
ödül kazandı.

Yepyeni Jeti Tauro 
H3300 LED
‘Rulodan Ruloya UV (80 inç 
üzeri)’  
kategori birinciliğini kazandı. 

Jeti Mira iki kategoride 
kazandı: 
UV Flatbed + Beyaz 
(200.000 $ - 500.000 $) ve  
UV Flatbed (200.000 $ - 
500.000 $)

Avrupa dikiş telleri

Mat ve parlak 
selofanlar

Selofan tutkalları

MATBAA CİLT MALZEMELERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
İvedik OSB, Matbaacılar Sitesi 1515. Sokak No:32 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (312) 395 17 94 - 93 • Fax: (312) 395 17 92 
www.ankmatsan.net info@ankmatsan.net  
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Günümüzde markalar sadece pazarlama 
kampanyalarıyla tüketicilerin dikkatini çekmeye 
çalışmıyor aynı zamanda gerek mağaza içinde 
gerekse dış alanlarda müşteriye eşsiz bir marka 
deneyimi sağlamayı amaçlıyor. Araştırmalara göre 
promosyonlar ve deneyim alanları tüketicilerin 
satın alma kararını etkilese de nihai satın alma 
kararında en etkili yöntemlerden biri mağaza içi 
baskılar (poster, afiş, tabela) oluyor. Tüketicilerin 
% 59’u alışverişini davetkar ve cazip bir ortamda 
yapmayı arzu ediyor. 

Kafe zincirlerinden lüks kozmetik markalara 
kadar tüm şirketler, kendilerini rekabetten 
farklılaştırmak için benzersiz marka deneyimleri 
yaratmaya çalışıyor. Mağaza içi markalama ve satış 
noktası (POS) promosyonları, tüketicileri ürüne 
yönlendirse bile basılı promosyon, ambalajlama ve 
mağaza içi dekor, müşterilerin satın alma kararını 
etkileyen en önemli unsurlardan. 

Baskı hizmeti sağlayıcıları (BHS’ler), şirket içi 
baskı departmanları, potansiyel müşterilerin 
algılarını yönlendirmeyi ve basılı materyallerin 

Basılı promosyonlar satın almayı tetikliyor

Mağaza içinde dikkat 
çekici baskılar satışları 
yükseltiyor

daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Markaların 
iletişim kampanyalarını güçlendirme yolları ile 
ilgili bilgilerini paylaşan Canon B2B Pazarlama 
Müdürü İsmet Özdemir, baskı aracılığıyla yenilikçi 
mağaza deneyimlerini güçlendirme yollarını akta-
rırken Canon’un son çalışmasından örnek veriyor. 
Özdemir, “Alışveriş yapanların %78’i, ürünlere 
dokunabilmenin, ürünleri hissedebilmenin ve 
deneyebilmenin mağazada alışveriş yapmaları 
için en büyük neden olduğunu belirtiyor. Bu da 
markaların rakiplerinden farklılaşacağı marka 
deneyimleri yaratmalarını zorunlu kılıyor” diyor. 

Dijital baskı teknolojilerinin sağladığı fırsatları 
iyi değerlendiren BHS’lerin başarılı bir marka 
hikayesi yaratabileceğinin altını çizen Özdemir 
sözlerine şunları ekliyor: “Pazarlama alanında 
çalışanlar, müşterileri üzerindeki etkiyi en üst 
düzeye çıkartabilecek baskı hizmetleri sağlayıcıları 
(BHS’ler) arayışı içindeler. Biz de Canon olarak 
farklı baskı uygulamalarını birbiriyle tutarlı bir 
şekilde harmanlayarak başarılı bir marka hikayesi 
yaratmanın kolay olacağını anlatmak istedik. 
Tasarımcı, fotoğrafçı ve film yapımcısı Clive 
Booth ile çalışarak bir tanıtım kampanyası ortaya 
çıkardık. Bu çalışma ile çok kanallı kampanya 
yaratmanın ve sonuç olarak etkin bir marka 
öyküsü oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu 
gösterdik.”

Özdemir, mağaza içi satışı artırmak isteyen 
markalar için ambalaj tasarımından mağaza içi 
baskılara kadar dikkat edilmesi gereken noktaları 
aktarıyor: 

Vitrin camları ve mağaza içi 
tasarımlar plansız satın almaları 
tetikliyor
Vitrin tasarımı, müşteriler daha mağazaya girme-
den önce onları cezbediyor. Nefes kesici posterler, 
afişler ve tabelalar tüketicilerin dikkatini çekiyor 
ve onlara ilham veren koleksiyon katalogları ile 
POS ekranları tüketicileri ürünlere yönlendiriyor. 

BHS’ler, kolay kullanımlı, yüksek kaliteli, 
tutarlı renklere sahip POS teşhirleri ile mağaza 
içi atmosferi farklılaştırabiliyor. Pazarlama 
alanında çalışanların 10’da 8’i POS’un, alışveriş 
yapan tüketicilerin kararlarında en etkin kanal 
olduğunu belirtiyor. Plansız satın almalar üzerine 
araştırmalar ise İngilizlerin plansız ve son an satın 
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alma dürtüsü ile 21,7 milyar £ para harcadıklarını 
belirtiyor. 

Mağaza içi davetkâr olmalı 
Her ne kadar internetten yapılan alışveriş oranı 
gün geçtikçe yükselse bile perakende alanındaki 
alışverişlerin büyük bir oranı hâlâ mağazalarda 
gerçekleştiriliyor. Markalar, tüketicilerin fiziksel 
alışveriş tutkusunu yönlendirmek amacıyla 
mağaza içi ortamları daha davetkâr hale getirmeyi 
hedefliyor. Alışveriş yapanların %59’u ilham 
veren bir ortamı tercih ediyor. Öte yandan basılı 
dekorasyon malzemelerinin mağaza içi kullanı-
mında popülerliği artıyor. 

Başarılı mağaza içi dekorasyonun anahtarı çok 
kanallı bir kampanyaya entegre olan, müşterilere 
ilham verebilecek, onları satın almaya doğru 
yönlendirecek bir atmosfer oluşturmak. Özellikle 
18 ile 24 yaş arasındaki müşteriler, mağazadan 
alışveriş yapma sebebinin “atmosfer ve deneyim” 
olduğunu belirtiyor. 

Mağaza içi dekorasyonları, gelişen dijital baskı 
üretim teknolojileri sayesinde her zamankinden 
daha esnek oluyor. Dijital baskı teknolojileri, 
iletişim kampanyalarının hızına paralel olarak 
baskıların yenilenmesini ve güncellenmesini 
sağlıyor. 

Şık ambalaj tasarımı satın alma 
eğilimini artırıyor
Ürün ambalajları müşterilerin satın alma güdüleri-
ni artırıyor. Markalar, müşterinin birçok duyusuna 
hitap etmeyi başaran ambalaj tasarımlarını tercih 
ediyor. Ambalaj tasarımlarında ise görsel çekicilik, 
ağırlık, doku, karmaşıklık ve hatta ürün kutusunu 
açarken çıkacak ses ve kokunun bile marka kimliği 
ve değerleri ile uyumlu olmasına dikkat ediliyor. 

Tüketicilerin %65’i ambalajından etkilendikleri 
için yeni bir ürün denediğini, %41’i ise en önemli 
satın alma kararlarından birinin çevre dostu 
ambalaj olduğunu belirtiyor. Markalar ambalaj 
tasarımlarında rafta ürününün öne çıkan dizaynla-
ra öncelik veriyor. 

Ambalaj tasarımlarında yeni trend 
kişiselleştirilmiş dizaynlar
Ürün ambalajında tam bir kişiselleştirme sağlayan 
tasarımlar oldukça popüler. Müşterileri ile tam bir 
bağlantı kurmayı arzulayan markaların, artık kar-
maşık tasarımları, kâğıt ve karton dışındaki tahta, 
metal, plastik gibi çeşitli malzemeler üzerine dijital 
olarak basabilecekleri teknolojileri bulunuyor. 
Böylece, markanın görünümü ve müşterilerinde 
bıraktığı hissiyat ön plana çıkıyor. 
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Tarsus Turkey / İFO Fuarcılık tarafından Tüyap 
Beylikdüzü’nde 20.’si gerçekleştirilen Uluslararası 
Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri 
Fuarı SIGN İstanbul’a 27 ülkeden 300’ün 
üzerinde firma katıldı. Alanında Avrasya’nın en 
büyüğü olan fuarı, bu yıl 2.825’i yurt dışından 
olmak üzere toplam 21 bin 731 profesyonel ziyaret 
etti. Milyon dolarlık dijital baskı makinelerinden 
her türlü yüzey üzerine istenilen her tasarımı 
basabilen teknolojilere, araç kaplama uygulamala-
rından, lazer kesim makinelerine, tekstil baskıdan 
promosyon ürünlerine kadar sektördeki tüm 
yeniliklerin görücüye çıktığı SIGN İstanbul 2018, 
oldukça hareketli bir dört gün geçirdi.

Başarılı bir fuarı geride bıraktıklarını söyleyen 
Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 
hem üreticiler hem de yatırımcılar için eşsiz tica-
ret fırsatları sunan fuardaki canlılığın, sektörün 

Sign İstanbul 
2018 umut verdi
20. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri 
Fuarı 27 ülkeden 300’ü aşkın katılımcıyı 21 bin 731 ziyaretçi ile 
buluşturdu.

2019’a daha umutlu girmesi yolunda önemli bir 
motivasyon kaynağı olduğunu belirtiyor. “Fuar 
takvimlerine her yıl mutlaka SIGN İstanbul’u 
alan katılımcı firmalar ile yurt içi ve yurt dışından 
ziyaretçilerin, buradan yüksek memnuniyetle 
ayrılmış olmaları bize gurur veriyor” diyen 
Aytemur, geride kalan 20 buluşmada sektörün 
fuarı, fuarın da sektörü büyütmeyi sürdürdü-
ğünü, temel hedeflerinin ise bugün alanında 
Türkiye’nin lider, Avrasya’nın en büyüğü olan 
SIGN İstanbul’u dünyanın üç büyüğünden birisi 
haline getirmek olduğunu vurguluyor.

Fuar 27 ülkeden 300’ün üzerinde katılımcıya 
ev sahipliği yaptı. Fuarın katılımcıları arasında 
Ricoh, Mimaki, HP, Roland, Mutoh, Efi, Epson, 
Canon, Oki ve Xerox gibi büyük uluslararası 
markalar ile SDS, BES Reklam, Işık Plastik, 
REMİFOL, Frimpeks, AYKA Lazer ve 
DIAFO Reklam gibi sektörünün hem üretici 
hem de ihracatçı firmaları vardı. Tarsus Turkey 
/ İFO Fuarcılık tarafından 20.’si düzenlenen 
Uluslararası SIGN İstanbul 2018’i, dijital baskı 
merkezleri, reklam veren KOBİ’ler, tekstil üreti-
cileri, reklam ajansları, matbaacılar, promosyon-
cular, makine ve malzeme üreticileri, endüstriyel 
reklam üreticileri, perakende malzeme satıcıları 
ve mimarlardan oluşan yaklaşık 22 bin profesyo-
nel ziyaret etti.

SIGN İstanbul’un 21. buluşması için tarih 19 – 22 
Eylül 2019 olarak belirlendi. 

SIGN İstanbul’da dijital 
yenilikler öne çıktı. Fuarda 

ayrıca reklam uygulama 
ekipmanlarından küçük ebat 

baskı ve dokümantasyon 
teknolojilerine,  transfer 
malzemelerinden baskı 
boyalarına, LED ve LED 
ekranlardan ürün teşhir 

standlarına, serigrafiden 
promosyon ürünlerine kadar 

pek çok yenilik sergilendi.
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Lidya Group Sign İstanbul 2018’e Türkiye’de 
temsil ettiği Efi, Epson ve Xerox markalarıyla 
katıldı. Lidya standında Grafik Sanatlar Satış 
Direktörü Adem Öz sorularımızı yanıtladı.

Lidya Group Sign İstanbul 2018’e ne getirdi?

Fuara üç markamız altında katılıyoruz. Burada 
Efi markalı 2 adet lokomotif ürün var. Biri Efi 
Vutek GS3250 piyasada en yaygın kullanılan 
hibrit, 7 pikolitre LED UV, yatırım maliyeti 
500 bin doların üzerinde olan bir makinedir. 
Bunu belirtmemin sebebi Sign fuarında ya 
da diğer fuarlarda genellikle bu kadar büyük 
yatırım bedeli olan makineler sergilenmiyor; 
yurt dışındaki fuarlarda sergileniyor. Diğeri Efi 
Quantim 5, 5 m LED UV makinemiz. Her ikisi 
de pazar lideri, teknik olarak, teknolojik olarak 
en üst düzey makineler. Bağlantımız olan birçok 
müşterimizi fuara davet ederek burada demoları-
nı gerçekleştirdik. 

Sign İstanbul 2018’de hedef müşteriye doğrudan 
ulaşabildiğimiz bir noktadayız. 

Quantum modeli ile hangi uygulamaları 
hedefliyorsunuz?

Efi Quantum 5 tamamen, açık hava reklamcılığı-
nı hedefliyor. Büyük ebat iç mekân ve dış mekân 
baskılara uygun. Yapı malzemelerindeki barisol-
den tutun, araç kaplamadaki cast folyoya kadar 
çok çeşitli medyaya baskı yapabiliyor. Bunların 

Lidya Grup Grafik 
Sanatlar Satış 

Direktörü Adem 
Öz; “Standımız 
fuarın bir özeti 

gibiydi.”

Lidya Group Efi, Epson ve Xerox 
ürünleriyle Sign İstanbul 2018’e katıldı

hepsini, tek makinede basmayı bir yana bırakın, 
aynı teknolojiyle gerçekleştirmek hayli zor. 
Quantum 5, kurutma teknolojisi LED UV olduğu 
için, çeşitli materyallere soğuk baskı yapabiliyor. 
Bu model açık havada reklamcılara para kazandı-
rıyor. Önümüzde belediye seçimlerinin de olması, 
nedeniyle ziyaretçiler makine ile ilgileniyorlar. 

GS3250’nin öne çıkan özellikleri nedir?

EFI Vutek GS3250 cam, ahşap gibi malzemeler 
üzerine, 5.8 cm’ye kadar yükseklikte malzemeler 
dahil baskı yapabilen, endüstriyel kullanıcılara 
yönelik bir makinemiz. Stabil baskı ve LED 
UV özelliği ile rakiplerinden öne çıkıyor. Isıyla 
esneyen malzemelere LED UV sayesinde 
esnetmeden baskı yapılabiliyor. Sert malzemeler 
üzerine baskıda beyaz baskı kritik bir konu. Kapı, 
cam, fayans gibi sert zeminlere baskı yaparken, 
CMYK altına beyaz basılması gerekiyor. Beyaz 
baskıda kafalarda kuruma, çökme, çatlama gibi 
sorunlar sözkonusudur. Bundan kaçınmak için 
kullanıcılar genellikle kullanmadıklarında beyaz 
kafayı kapatırlar. Flatbed bir makinede beyaz 
olmazsa olmazdır. Birçok markanın pazarda 
LED makinesi yokken EFI beşinci jenerasyon 
LED makineyi sunmuş bulunuyor. Bu makinede, 
sürekli sirküle edilen beyaz çatlamıyor ve zemin 
üzerinde doğru renkler elde ediliyor. Bir ay 
kullanmasanız bile çökme ve kuruma yaşanmıyor. 
Bu da EFI flatbed LED UV baskı makinesini 
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Xerox Euronext Vigeo endeksine göre Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki en gelişmiş 50 teknoloji şirketi arasında 
gösterildi. Euronext Vigeo endeksi en gelişmiş çevresel, sosyal 
ve yönetim performansına ulaşma konusunda Avrupa’da 
hizmet veren şirketleri değerlendiriyor. 

Euronext, Avrupa kıtasında Amsterdam, Brüksel, Lizbon ve 
Paris’te dört ulusal menkul kıymet ve vadeli işlem piyasasını 
ve Euronext Londra piyasasını işleten ana menkul kıymetler 
borsası. Vigeo, yatırımcılara, kamu ve özel kurumlara çevresel, 
sosyal ve yönetimsel araştırmalar sağlayan öncü bir Avrupa 
kurumsal sosyal sorumluluk derecelendirme ajansı.

Global İdari İşler, Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı 
Michele Cahn “Xerox 100 yıldan fazla süredir sürdürülebilirlik 
ve sosyal sorumluluk alanlarında lider olmaktan gurur duy-
maktadır.  Kurumsal vatandaş olarak sorumlu şekilde davran-
mak kurumsal değerlerimizin temel taşı olmuştur ve olmaya 
devam etmektedir” diyor ve ekliyor, “Xerox için Vatandaşlık 
ve Uygunluk şirket kimliğimizin temelinde yer almaktadır ve 

problemsiz olması, baskı kalitesi ve medya 
çeşitliliği ile rakiplerinden ayırıyor.

Xerox ve Epson markalarının hangi 
makineleri sergileniyor?

Xerox’un beş modelini sergiliyoruz. Öne çıkanlar 
Türkiye’de 300 adede yakın kurduğumuz Versant 
80 ve D95 gibi kendi segmentinde önemli 
makineler. Versant ile kullanıcılar, matbaalar 
veya kopyalama merkezleri  kartvizitten kataloğa, 
çeşitli renkli işlerini birinci kalitede yapabiliyor-
lar. Xerox D95’de siyah beyaz, az adetli baskılar 
seri olarak yapılıyor. Bunlar çoğu müşterilerimi-
zin bildiği modellerdir. Bunları karşılaştırıp, bilgi 
sahibi olmalarını sağlıyoruz. 

Epson tarafından niş bir ürünümüz var. SC-
S80610 iç ve dış mekânda, kendi alanında en 
iyi baskıyı yapıyor. On bir renk baskı yapabilen 
makine ile 10 rengi doğrudan, tek geçişte basmak 
mümkün. Onuncu istasyonu beyaz veya metal 
(gümüş) ile değiştirebiliyorsunuz. Kırmızı ve 
turuncu basabildiği için Pantone kataloğunu 
basabiliyor, dolayısıyla bir boya kartelasını veya 
mermer kartelasını doğrudan basabiliyorsunuz. 

Makinenin biraz daha butik çalışan hedef kitlesi 
var. Aslında yapabildiklerine ve performansına 
bakınca yatırım ve işletim maliyeti oldukça uygun 
diyebiliriz.

Potansiyel müşterileri ve kullanıcıları arasında 3 
x 3 cm magnet üretenlerden büyük markaların iç 
mekân baskılarını yapan firmalara kadar geniş 
bir yelpazede kullanıcıları sayabiliriz. Fotoğraf 
kalitesinde baskı yapan Epson dünyanın en büyük 
kafa üreticilerinden biri. Makinede en son kafa 
teknolojisi kullanılıyor. 

Fuarla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Fuarda 300 metre kare standımızda 15 makine 
sergiliyoruz. Standımız hibrit, LED ve rulo 
çözümler dahil, fuarın bir özeti gibi. Herkesin 
ilgileneceği bir çözümümüz var. 

Biz yaklaşık 100 kişilik ekibiz, 45 kişilik bir satış 
organizasyonumuz var. Fuar öncesi çalışma 
yapıyoruz. Mevcut müşterilerimize sergileyece-
ğimiz ürünlerle ilgili bilgi veriyoruz. Fuar için de 
bir kampanya ve özel aktivite yapıyoruz. Katılım 
sayısını mutlaka etkiliyoruz. Bu fuarda da özel 
kampanyalar düzenledik. 

Xerox bir kez daha en iyiler listesinde 

bu derecelendirme bu değerlere olan bağlılığımızı bir kez daha 
ortaya koymuştur.”

Xerox her yıl kurumsal sosyal sorumluluk raporunu yayım-
layarak temel vatandaşlık hususlarında şirketin ilerlemesini 
paylaşıyor. 
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Liteks Sign Istanbul 2018’de dijital baskı teks-
tilleri ürün portföyünü tanıttı. Liteks standında 
İhracat Satış Sorumlusu Uygar Coşkun soruları-
mızı yanıtladı.

Fuara neler getirdiniz? Hangi ürünleriniz 
ilgi görüyor? Ziyaretçi ilgisi beklentilerinizi 
karşılıyor mu?

Genel olarak Sign İstanbul fuarları hafta sonu 
çok yoğun geçiyor; hafta içi daha çok yabancı 
ziyaretçiler geliyor. Şu ana kadar Balkan ülkele-
rinden (Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan) 
ve Kuzey Afrika’dan (Fas, Tunus) dijital baskı 
makineleri ve malzemeleri distribütörlüğü yapan 
firmalar standımızı ziyaret ettiler. Rekabetçi ve 
yenilikçi ürünlerimizi kendilerine tanıttık.

Bildiğiniz üzere firmamızın tekstil kaplama, 
laminasyon ve dijital baskı alanlarında giyimlik 
kumaşlarla ve teknik kumaşlarla ilgili fason 
servisleri ve ürünleri bulunmaktadır. Kaplama 
alanında çeşitli sektörlere yönelik olarak teknik 
kumaşlar üretmekteyiz. Endüstriyel baskı,  dijiital 
baskı ve reklam sektörü için doğal ve sentetik 
kumaşlardan kanvaslar, duvar kaplama kumaşı, 
döşemelik kumaş ve ışıklı panolar için arkadan 
aydınlatmalı kumaş gibi ürünlerimiz mevcuttur.

Bunlar genellikle ithal ürünlerdi, başarı 
oranınız nedir?

Firmamızın kendi kimyasal formüllerini geliştir-
me ve pazar eğilimlerine göre yenilikçi ürünler 
tasarlayabilme yetkinlikleri sayesinde ithal ürün 
girdi seviyesinin çok aşağı çekilmesini sağladık. 

Liteks Sign İstanbul 2018’de dijital 
baskı tekstilleri ürün portföyünü tanıttı
Firmanın ürün yelpazesinde reklam ve endüstriyel baskı sektörleri için doğal ve sentetik kumaşlardan 
kanvaslar, duvar kaplama kumaşı, döşemelik kumaş ve ışıklı panolar için kumaşlar bulunuyor.

Şu an portföyümüzde bulunan 30’a yakın kanvas 
ve dijital baskı kumaş ürünlerimizi yurt içi ve yurt 
dışı distribütörlerimiz aracılığıyla kullanıcılara 
sunmaktayız.

Makineye göre değişen (Lateks, su bazlı, 
pigment vb.) ürünleriniz var mı? 

Evet, var. Mürekkep dijital baskı işleminin önemli 
bir parçası ve böyle olduğu için kimya işin içine 
doğrudan etki ediyor. 

Örneğin; Uzak Doğulu amatör firmalar bir 
kanvas verirler ve onun her makineye uygun 
olduğunu söylerler. Aslında lateks mürekkebin 
kimyası farklı, su bazlı pigmentinki farklı, su bazlı 
dye, eko-solvent  bu mürekkepler ayrı kimyasal 
yapılardadır. Doğru renklerin, keskinliğin ve 
hızlı kuruma sürelerinin sağlanabilmesi için ürün 
üzerindeki kaplama ve mürekkebin uyumluluk 
göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle biz 
kimyasal formüllerimizde bu konuları dikkate 
alıyoruz ve gerekli geliştirmeleri buna göre 
yapıyoruz. Kanvas ve dijital baskı kumaşlarımızı 
lateks, UV, eko-solvent, solvent, su bazlı pigment 
ve dye mürekkep çeşitlerine göre gruplandırdık. 
Kullanıcıların ürünlerimizle ilgili iyi bir deneyim 
yaşaması için gerekli yönlendirmeyi titizlikle 
yapıyoruz.

İhracatınız nasıl gidiyor?

Firmamız 1986 yılında kuruldu ve yaklaşık son  9 
yıldır kanvas ürünlerimizi ve dijital baskı kumaş-
larımızı ihraç etmekteyiz. Bu alanda ihracatımız 
bir - iki ülke ile başladı ve şu anda 30 ülkeye 
ihracat yapmaktayız. Ağırlıklı Avrupa ülkele-
rine ihracat yapmaktayız. Bunun dışında Orta 
Doğu’ da bazı ülkelere düzenli olarak çıkışlar 
yapmaktayız. İş birliği yapacağımız distribütörleri 
değerlendirirken ürünümüzü iyi temsil edecek, 
bir dağıtım ağı olan, teknik anlamda müşterileri 
doğru cevap verebilen, yönlendirebilen, ürün 
geliştirme yeteneğimizi sahaya yansıtabilen ve 
sahadan bize geri bildirimleri aktararak doğru 
ürünü geliştirmemize yardımcı olabilen firmaları 
tercih ediyoruz. Böylece hem iş ortağımız hem de 
biz karşılıklı yarar sağlıyoruz. 

İhracat oranınız nedir? Dövik kuru artışı 
ihracatı nasıl etkiliyor?

Üretimimizin yarısına yakınını ihraç ediyoruz. 
Bunu daha da arttırmak istiyoruz.
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Tekstil sektörü genelde dövizle çalıştığı için 
ihracatımız çok etkilenmedi. İplik üreticileri, 
kumaş üreticileri son yıllarda dövizle alıp dövizle 
satıyordu.

İhracat satışlarımız pek etkilenmedi ama iç 
piyasadaki dövize bağlı fiyat artışları satışların 
biraz yavaşlamasına neden oldu. Son kullanıcının 
artan fiyatlara refleks olarak satın alma kararları-
nı ertelemesi satışları etkiliyor. Kullanıcılar artık 
eskisi gibi yüksek stok yapmıyorlar. Örneğin; bir 
kullanıcı önceden on top kanvas alıyorsa, şu an 
iki topa ihtiyacı varsa sadece onu satın alıyor. 
Umarım ekonomimizdeki bu türbülans en kısa 
sürede sonlanır ve işler rayına girer. 

Üretime dönük yatırım planınız var mı?

Makine teknolojilerindeki değişime ve pazardaki 
ürün gereksinimlerine bağlı olarak yatırım 
yapmayı düşünebiliriz. Şu anda mevcut kapasi-
temizi tam doldurmadık. İhracatla kapasitemizi 
doldurmayı hedefliyoruz. Belki orta vadede 
yatırım yapmayı düşünebiliriz.

Üretim ebatlarınız nedir?

Aslında 180 cm’ye kadar, dünya standartları olan 

ebatlarda düzenli üretim yapıyoruz. Müşteri 
isteğine göre özel en, özel uzunluk, farklı kumaş 
karışımlarında üretim yapıyoruz. Örneğin; %100 
keten, keten-polyester karışımı ya da %100 
pamuk , pamuk- polyester karışımı özel kumaşlar 
ve çeşitli özelliklere sahip işlevsel kaplama 
çeşitleri üretebiliyoruz.

Işıklı kumaş özellikle Almanya’da başlamış 
bir uygulamaydı, bizde durum nedir? 

İlk başlarda Almanya’da iç mekân dekorasyonu ve 
mağazalarda kullanılmaya başlanmıştı, o zaman-
lar bizim pazarda fiyatlar yüksek bulunduğu ve 
çok talep olmadığı için kullanım düşüktü. Ama şu 
an ülkemizde bu işi çok profesyonel şekilde yapan 
firmalar bulunmaktadır. Arkadan aydınlatmalı 
ve ışık kutusu sistemleri için güç tutuşurluk ve 
kırışmazlık özelliğine sahip polyester kumaş 
üretmekteyiz. İç ve dış pazarda bu ürünümüzle 
ilgili güzel geri dönüşler aldık.

Işıklı kumaş için metal profillerle ilgili 

çalışmanız var mı?

İşin bu yanı müşterimizin inisiyatifinde, bu konu 
ile ilgili herhangi bir çalışmamız bulunmamak-
tadır. Müşterimiz uygulama alanlarına göre özel 
profil, özel kalıp geliştirmiş olabiliyor ve ona 
yatırım yapmış olabiliyor. Müşterimizin uzman-
lığında olan bu alana girmeyi tercih etmiyoruz. 
Kumaş konusunda gelen istekler konusunda 
gerekli ürün geliştirme çalışmalarını yapıyoruz, 
bu alana yoğunlaşıyoruz.

Cilt bezi işinizde durum nedir?

Ürünlerimizin yerli ve Avrupa’ dan ithal edilen 
ürünlerle eş değer kalitede olması müşterilerimizi 
memnun ediyor. Cilt bezi ve Premium cilt bezi 
olmak üzere 2 grupta ürettiğimiz ürünlerimizle 
ilgili güzel geri dönüşler alıyoruz. Bildiğiniz 
üzere “deffe” cilt bezi markamızı ilk olarak geçen 
yıl düzenlenen Printtek fuarında tanıtmıştık. 
Sonrasında Türkiye’nin önemli matbaacıları, 
ciltçileri ve kutu üreticileri ile çalışmaya başladık 
ve çalışmaya devam ediyoruz. Cilt bezi ürün 
gamımızda da renk çeşitlerimizi ve farklı yüzey 
efekterine sahip ürün sayımızı arttırıyoruz. 
Paperworld fuarına daha zengin ve renkli bir 
katalogla katılacağız ve biraz daha ihracata 
yoğunlaşacağız. 

PVC içermemesi fiyat farkı oluşturuyor mu?

Bildiğiniz üzere  insan sağlığı açısından zararlı 
olarak kabul edilen PVC diğer kimyasal bileşikle-
re göre daha ucuzdur. Uzak Doğu’dan ithal edilen 
bazı ürünlerin ucuz olmasının bir sebebi de 
budur. Üretimimizde PVC içermeyen ve REACH 
kapsamında bulunan kimyasal bileşikleri 
kullanıyoruz. 

Fuardan memnun musunuz? 

Memnunuz, ağırlıklı olarak iç piyasa kullanı-
cılarını hedeflemiş olduğumuz Sign İstanbul’a 
2010’dan bu yana düzenli olarak katılmaktayız 
ve amaçlarımıza ulaşmamızda faydalı oldu. 
Dış piyasaya dönük olarak da FESPA’ya her yıl 
katılıyoruz. 
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Mimaki Eurasia, Sign İstanbul 2018 - 20. 
Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı 
Teknolojileri Fuarı’nda farklı ihtiyaçlara ve 
uygulamalara dönük sekiz makinesini sergilediği 
standında, bu makinelerle basılabilen değişik 
uygulamalara ve iş örneklerine yer verdi. Mimaki 
Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse ve 
Pazarlama İletişim Sorumlusu Rana Seyyar 
sorularımızı yanıtladı.

Standınızda uygulamaların öne çıkarıldığı 
farklı bir konsept görüyoruz. Bu konsept ne 
ifade ediyor?

Makinelerimizde çok yüksek bir teknoloji var; 
zaten makineleri ve görsellerini sosyal medya 
kanallarında, dergilerde, merkezimizde ve bayile-
rimizde kullanıcılarla paylaşıyoruz. Kullanıcıların 
makinelerimizle ilgili bilgileri var. Bu fuarda 
önceliğimiz hangi makinelerle hangi uygulama-
ları basabildiğimizi, uygulamaların çeşitliliğini 
ve kalitesini göstermekti. Çünkü insanların en 
çok Mimaki makineleriyle gerçekleştirilebilen 

uygulamaları merak ettiklerini, bu konuda 
sorular yönelttiklerini gördük. Burada amacımız 
hangi ürünlerle neler basılabildiğini göstermek. 
Ayrıca yatırımcılara Mimaki makineleri ile neler 
yapabilecekleri hakkında yeni ilhamlar vermeyi 
amaçladık.

Mimaki olarak her sene 4-5 yeni makine çıkartı-
yoruz. Bunlar sektörden gelen talepler üzerine ve 
daha iyisini nasıl yapabiliriz diye çalışarak üret-

Mimaki standında farklı uygulamalara 
dönük çözümler öne çıkarıldı
Sign İstanbul 2018’de Mimaki TS55-1800 tekstil baskı makinesinin Türkiye lansmanı yapıldı.

Türkiye lansmanı yapılan Mimaki yeni TS55-1800 ile her ihtiyaca yüksek kaliteli 
çözüm sunuyor - TS55-1800 yüksek kaliteyi, uygun maliyet, üretkenlik ve güvenilirlikle 
herkes için erişilebilir kılan özellikler taşıyor.

Mimaki’nin 13 Eylül’de duyurduğu TS55-1800, devrim niteliğinde yeni bir ısı transfer 
süblimasyon baskı makinesi. Yeni model 480 x 600 dpi çözünürlükte yüksek boya 
yoğunluğu ile tek geçişte saatte 140 metre kare baskı hızına erişebiliyor. Mimaki’nin kendine 
has MAPS4 (Mimaki Advanced Pass System) özelliği, iki geçişli baskıya özgü banding 
oluşumunu engelliyor ve kaliteyi iyileştiriyor.

Opsiyonel Mini Jumbo Rulo ünitesi sayesinde makineye yaklaşık 2500 metre ısı transfer 
kâğıdı kesintisiz beslenebiliyor. Müşteriler Mini Jumbo Rulo ile küçük plotter ruloları 
kullanarak baskı medyasında % 20’ye varan tasarruf sağlayabiliyorlar. TS55-1800, yüksek 
çözünürlük ve yüksek boya yoğunluğu gibi üstün kalite özelliklerini, yeni opsiyonel Mini 
Jumbo Rulo ünitesi, Mimaki’nin Nozül Kontrol Ünitesi, Nozül Kurtarma Sistemi ve 10 litrelik 
de alınabilen boya ünitesi sayesinde gözetimsiz, kesintisiz baskı avantajlarıyla birleştiriyor.

Mimaki Eurasia  
Genel Müdürü  
Arjen Evertse

tiğimiz makineler. Bunun yanı sıra baskı yapılan 
ürün gamında da değişiklikler olabiliyor. Bir gün 
kulaklığa baskı yaparken, sonra mum üzerine bas-
kı yapabiliyoruz. Esnek veya sert boyalarla nasıl 
baskı alınabiliyor, farklı malzemeler üzerinde bu 
boyalar nasıl sonuç veriyor; bunu ziyaretçileri-
mizin birebir deneyimlemelerini istedik. Zaten 
biliyorsunuz, sloganımız ‘Deneyime Katılın’ bu 
fikri tam anlamıyla yaşatmak istedik.

Standımızda her makine için farklı mağazalar 
oluşturduk. Büyük ebatlı endüstriyel baskılar 
için gözetimsiz bir şekilde endüstriyel baskılar 
yapılabilmesini sağlayan UJF-7151plus makine-
miz bulunuyor. Daha küçük, kırtasiye, promosyon 
ürünleri gibi kişiselleştirilmiş, ‘basic’ ürünler, ofis 
ürünleri için UJF-3042 MkII EX makinemizle 
bir kırtasiye bölümü yaptık. Butik kısmında çok 
uygun maliyetli TS30-1300 makinemizi gösterdik. 
Onunla birlikte, canlı renkler nasıl görünür; 
forma, kıyafet, abiye, kokteyl kıyafetlerini, süet 
gibi kumaşları, şifonu, tülü gösterdik. Baskıların 
hangi tip kumaşlarda nasıl sonuçlar verebileceğini 
göstermiş olduğumuz bir bölüm yarattık. 

En başta flatbed makinemiz JFX200-2513 
var. Bunda da kutu çantalar yaptık, farklı boya 
tipleri kullandık. İç ve dış mekân baskılar için de 
SIJ-320UV ve ödüllü UCJV300-160 makinemizi 
sergiledik. Aslında burada bir AVM konseptinde, 
her dükkânda insanlar farklı deneyimler yaşasın-
lar ve biz bunu tek bir yerde buluşturalım istedik. 
İç mekân için ayrı, dış mekân için ayrı bir bölüm. 
Bir AVM’ye girdiğinizde her tarafından ayrı bir 
fikir edinirsiniz; biz de burada fikir alışverişi 
yapabileceğimiz bir konsept geliştirdik.

Burada Sign İstanbul’a özel getirdiğimiz, sektör 
profesyonellerinin ilgileneceği sekiz makinemizi 
gösterdik. Hizmet verdiği sektöre göre makinele-
rimizi konumlandırıyoruz. Ürün gamımız o kadar 
geniş ki her sektöre hitap eden makinelerimiz var. 
Düğmeye de baskı yapabilen,dekor ürünlerine 
de baskı yapabilen ve ambalaj için de çözümler 
sunan makinelerimiz mevcut.

Türkiye’de ilk sergilenen TS55-1800’den söz 
eder misiniz?

Standımızın ortasında Türkiye’de bu fuarda 

ilk defa sergilenen TS55-1800 makinemiz var. 
Makinenin en önemli özelliği aynı zamanda 
mini jumbo rulo kullanabiliyor olması. Mimaki 
ürünü Sb-610 boya kullanan makinemizin şöyle 
bir avantajı var: İster uygun maliyetli, seri üretim 
işleriniz için 10 litrelik veya daha az işler için 2 
litrelik ambalajlarda boya alabiliyorsunuz. Bu 
makinenin en önemli avantajlarından birisi de uy-
gun maliyetle yüksek kaliteyi bir arada sunması. 
Bu özelliği sektörde dengeleri biraz değiştirecek. 
Pek çok sektör mensubu bu makineyi görmek için 
standımıza geldi. Bu da bizim için gurur kaynağı.

“Zamanında doğru adımları 
atan herkes bu dönemde daha 
büyük ivmeler, büyüme oranları 
kazanabiliyor”

Dövizdeki dalgalanma günlük tempoyu  
nasıl etkiliyor?

Bu bizim önceden öngörebildiğimiz bir süreçti. 
Bazı yatırımcılar bunu fırsat olarak görüyorlar. 
Daha sonra ‘keşke bu makineyi zamanında 
alsaydım’ demek yerine bugünden yatırımını 
yapanlar da var. Zaten kurlardaki dalgalanma 
sektörde dengeleri de değiştiriyor. Potansiyeli 
olan firmalarda son üç ayda daha büyük ivme 
ve büyüme var. Gelen talepler arttığından bu 

Mimaki Eurasia  
Pazarlama İletişim 
Sorumlusu Rana Seyyar  

Mimaki standında her 
makine için farklı mağazalar 
oluşturulmuştu. 
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101-AGV Otomatik Yönlendirme Araçları ile, insansız taşıma teknolojisinin 
üstünlüklerini keşfedin. Farklı endüstrilerdeki geniş uygulama alanlarında tesis içi 
taşıma için geliştirilen 101-AGV, 2 ton çekme gücü ile işletme verimliliğini ve 
karlılığını arttırırken, personel ve işletme maliyetlerini düşürüyor.

taleplere yetişebilmek için daha daha büyük 
yatırımlar yapıyorlar. Aslında zamanında doğru 
adımları atan herkes bu dönemde daha büyük 
ivmeler, büyüme oranları kazanabiliyor.

Makineler günlük kullanılabilen şeyler değil, 
birer yatırım. Onun için oturup ince hesaplar 
yapılıyor, maliyetler ölçülüyor. Sign İstanbul her 
sektörden, her ölçekte işletmeler için farklı ürün-
lerin, çözümlerin bir arada sunulduğu bir fuar. 
Bizim ürün yelpazemizde de en küçük, masa üstü 
makinemiz de var; büyük, endüstriyel makinemiz 
ya da fladbed yelpazemizde küçük UJF-3042 
MkII EX makinemiz de var, onun daha büyüğü, 
UJF-6042 MkII ve UJF-7151plus modeli de var. 
Daha küçük ebatlı iş yapacak olanlar küçük olanı 
tercih ediyorlar. Burada sergilenen JFX200-2513 
makinemizin JFX500-2131 modeli de var, onu 
fuara getirmedik. Yüksek bütçeli ve daha düşük 
bütçeli işletmeler için çözümlerimiz var. Ancak 
çok daha uygun fiyatlı ve tekstil için, reklam 
için, ambalaj için çok farklı çözümler sunuyoruz. 
Hepsinin alıcısı farklı. Hepsinin ihtiyaçları 
farklı olduğu için onlara göre çözümlerimiz var. 
Müşterilerimizin işlerini, ihtiyaçlarını onlarla bir-
likte değerlendiriyoruz ve işleri, bütçeleri için en 
doğru çözümleri, doğru makineyi, doğru boyayı 
sunmaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetinden 
oluşacak referans bizim için daha önemli. 

Programınızda hangi fuarlar var?

Avrasya Ambalaj 2018 ve FESPA Eurasia 2018 
fuarlarına da katılacağız. 

20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen SIGN İstanbul’a 
iki ana distribütörü Tecpro ve Lidya ile katılan Epson, sergilediği 
geniş format yazıcı modelleriyle yatırımcıların ilgi odağı oldu. 

Yeni model: F2100 DTG T-shirt 
ve promosyon baskı makinesi  
Epson Türkiye Ticari ve Endüstriyel Ürünler 
Kanal Müdürü Ersel Şamiloğlu, “Sektörün 
en önemli etkinliklerinden SIGN İstanbul’a, 
mevcut geniş ürün yelpazemize yeni modelimiz 
SC-F2100 DTG T-shirt ve promosyon baskı 
makinesini ekleyerek katıldık. Yüksek üret-
kenlik ve kalite sunan, direk t-shirte basabilen 
( Direct To Garment ) yazıcı arayan üreticiler için Epson SureColor 
F2100 ideal çözüm sunuyor. Model, üzerine yerleştirilen QR kodu 
sayesinde düzenli bakımların telefondan direk izlenebilmesini sağlıyor. 
Ayrıca eklenen beyaz mürekkep çalkalama  (white ink cycle) sistemi ve 
yeni baskı modları ile maliyetler yüksek oranda düşüyor” diyor.

Tek modelle iş kurma fırsatı
Özellikle yeni iş kurmak isteyen girişimcilerin, sundukları çözüm-
lere yönelik yüksek beğenisinden çok memnun olduklarını belirten 
Şamiloğlu “Yılın son çeyreğine girerken yatırımcılarla verimli bir 
etkinlikte buluştuk. Biz Epson olarak çok büyük bir avantaj sunuyoruz 
ki bu da tek bir modelle dahi iş kurabilme fırsatı. Epson Sure Color 
SC-F6200, F7200, F9300 ve F2100 modellerimizle; ahşaptan seramiğe, 
mermerden cama ve direk t-shirte dilediğiniz tüm malzemelere baskı 
alabiliyorsunuz. Yani tek bir modelle özel tasarım hediyelik eşya veya iç 
dekorasyon konusunda iş kurmanız mümkün” diyor.

Tekstil ve reklamcılık sektörlerine yönelik geniş format baskı çözümle-
rinde yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayan Epson, segmentteki liderlik 
iddiasını da koruyor. Sadece 2013 – 2016 yılları arasındaki sürede dahi 
dünya genelinde toplam 11 bin adetlik geniş format tekstil yazıcısı 
satışıyla farkını ortaya koyan kurum sektöre yatırım yapmaya devam 
ediyor. 

Epson Sıgn İstanbul’da 
yatırımcılarla buluştu

101-AGV Otomatik Yönlendirme Araçları ile, insansız taşıma teknolojisinin 
üstünlüklerini keşfedin. Farklı endüstrilerdeki geniş uygulama alanlarında tesis içi 
taşıma için geliştirilen 101-AGV, 2 ton çekme gücü ile işletme verimliliğini ve 
karlılığını arttırırken, personel ve işletme maliyetlerini düşürüyor.
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Çağman Dijital Baskı Teknolojileri SIGN 
İstanbul - Uluslararası Endüstriyel Reklam ve 
Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı’nda Türkiye 
genelinde 72 adet bulunan Smart 3460UV ve 
Smart 6090UV makinelerini sergiledi. Fuara özel 
indirim yapılan makine, tekstil grubu ürünleri 
hariç her türlü zemine baskı yapabiliyor. Fuarda 
Çağman Dijital’den Salih Çağman ile görüştük. 

Standınızda “Türkiye’nin en çok satan 
UV baskı makinesi” sloganına yer 
veriyorsunuz...

22 senedir Çin’de yaşıyorum. Makinelerimizi 
Çin’de kendim yaptırıyorum. Son 4 senedir bu 
makineyi Türkiye’ye getiriyorum. Bu makine ben 
getirmeden önce tek tük geliyordu ama sürekli 
sorunluydu. Firma sahibini yaklaşık 10 senedir 
tanıyorum. Bana sürekli “Niye benim makinemi 
satmıyorsun” diyordu, ben de ona “Benim istedi-
ğim gibi yaparsam satarım” demiştim. Neticede 
bir gün beni aradı “Tamam makine hazır” dedi. 
Gittim, baktım ve gerçekten istediğime çok yakın 
bir şekilde yapılmış. Ufak eksiklikleri vardı, 
onları düzelttik ve satışa başladık. Makinemizi 
sattığımız müşteriler arkadaşlarına tavsiye ettiler, 
bu sayede satışlarımızı arttı. Satışlarımızdan 
%90’ı sattığımız müşterilerimizin tavsiyesi 
üzerine makine alanlardan oluşuyor. Bizim en 
büyük kazancımız bu. 

Makine, sorunsuz bir şekilde çalıştığı için kolay 
satılıyor. Kolay kolay arıza vermiyor. Arıza 
verdiğinde de basit bir şekilde çözebiliyoruz. 12 
ülkede makinemiz var. Servis yönünden herhangi 
bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı durumun-
da uzaktan bağlantı ile çözebiliyoruz. Sadece 
Türkiye’de 72 tane makinemiz var. Son iki buçuk 

Çağman Dijital, “Türkiye’nin en çok 
satan UV baskı makinesi”ni sergiledi

yılda yaptığımız satış bu. Öncesinde tanıtım 
yapmakta biraz zorlandık. Çünkü geçmişinden 
gelen kötü bir imajı vardı. Onu toparladık. Bir 
de Çin’de bu makineyi yapan 50-60 firma var. 
Hepsinin kasası aynı ama bizim makinemizin 
içindeki mekanik kısım farklılaşıyor. Onlardan 
farklı olmak için kasa rengini de değiştirdim.

Tekstil hariç her türlü malzemeye 
baskı yapan makine beyaz ile 
CMYK’yı aynı anda basıyor ve 
360 derece basabiliyor

Makinede ne tür işler basılabiliyor?

Tekstil grubu hariç aklınıza gelen her türlü 
malzemeye baskı yapabiliyor. Ahşap, metal, 
cam, plastik, slikon vb. 17 cm yüksekliği var. Bir 
tablayı yaklaşık 8 dakikada basıyor. En güzel 
özelliği, beyazla CMYK’yı aynı anda basıyor. 
Hem vakit kaybettirmiyor, hem baskı oturuyor. 
360 derece baskı için de aparat mevcut, o aparat 
alınırsa kupa benzeri ürünler de basılabiliyor. 
Makinemizi daha çok kişiye özel baskı yapan 
firmalar, fotoğrafçılar, telefoncular ve promos-
yoncular kullanıyor. 

Makinemizde kendi markamız olan mürekkep-
leri kullandırıyoruz. Müşteri bazen yanılgıya 
düşebiliyor. 5-10 dolar için ucuz mürekkep tercih 
ediyor. Bu mürekkepler kafa ömrünü düşürüyor. 

Fuar hakkındaki görüşleriniz neler?

Geçen sene fuarın ilk günü çok iyiydi, bu sene 
biraz zayıf. Gelenler Tunus, Cezayir, Arabistan 
gibi ülkelerdendi. Bizim genelde Avrupa’ya 
ihracatımız fazla. Sadece bir makinem Kudüs’te, 
geri kalan makinelerim Avrupa’da. Ciromuzun 
ortalama %30’unu ihracat oluşturuyor. 
Yurtdışındaki fuarlara da katılıyoruz. Oranın 
katma değeri daha yüksek. Avrupa’daki insan ma-
kine kalitesine ve hizmete bakıyor. Türkiye’deki 
müşteriyse direkt fiyata bakıyor. 

Önünüzü nasıl görüyorsunuz?

Üretici olduğumuz için fiyat avantajımızı kul-
lanıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Avrupa’ya 
daha ciddi anlamda açılmak, Almanya üzerinden 
Avrupa’ya yayılmak istiyoruz. 

Ancak en büyük hedefimiz makine üretimini 
Türkiye’de yapmak. Bu da kısmet olursa 5-6 ay 
içerisinde gerçekleşecek. Şu anda Türkiye’de 
şu basit makineyi bile üreten hiç kimse yok. Bu 
konuda TÜBİTAK’tan destek alıyoruz. 

Avrupa’da 11 
ülkede ve Kudüs’te 

makinesi bulunan 
Çağman Dijital’in 
Türkiye genelinde 
72 adet makinesi 
halen üretimde.

Salih Çağman 
“Makine benim 

istediğim gibi olana 
kadar satmadım.”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Baski-cnvr-21.09.18tesa-matbalan.pdf   1   24.09.2018   09:50



80 • MATBAAHABER • SAYI 182 / EKİM 2018

FUAR HABERLERİ 

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin 12. ve 
14. salonlarında, 20-23 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Sign İstanbul 2018 - 20. 
Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı 
Fuarı’na katılan Met Etiket A.Ş. standında 
sınırlı sayıda geniş format baskı makinesi, etiket 
kesim makinesi ve laminasyon makinesinin yanı 
sıra reklam malzemelerine ve bunlarla yapılmış 
uygulamalara yer verdi. 

Met Etiket standında Genel Müdür Mustafa 
Kibar sorularımızı yanıtladı.

Sign İstanbul 2018’e neler getirdiniz?

Standart ürünlerimizin yanı sıra lokomotif 
olacağına inandığımız, çok kaliteli ve fiyatı 
uygun tekstil kumaş getirdik. Rakibi Avrupalı bir 
marka ama inanıyoruz ki o bizim ürünümüzün 
kalitesinde değil. Tekstil bu yılki favorimiz. Pazar 
da tekstil ürünlerine dönüşüm var  

Hedef uygulamalar hangileri?

Firmalar iç mekânda branda yerine artık 
tekstil kullanmayı hedefliyorlar. Kumaşımız B1 
yanmazlık sınıfındadır. Baskıyı çok iyi alıyor ve 

renkleri çok iyi gösteriyor. PVC içermiyor. Ön 
plana çıkarttığımız favori ürünümüz bu. Hem 
kaliteli hem 5 metre olması elimizi güçlendiriyor. 
Beş metre siparişi veren beş - altı firma var; di-
ğerleri 3.20, 2 metre gibi ebatlarda kullanıyorlar. 
Işıklı, backlight panolar başlıca kullanım alanı. 
Zaman içerisinde kullanımının çok artacağına 
inanıyorum.

Başka neler tanıtıyorsunuz?

Kağıt grubunda iddialı bir şekilde devam ediyo-
ruz. Döner panolar için dünya pazarına bizim 
lanse ettiğimiz megalight kağıdımız var. Birçok 
alternatifleri çıktı ama onların çok tutarlı olma-
dıklarını gözlemliyoruz. CLP (City Light Poster), 
Blue Back kağıtlarımızda devamlılığı sağla-
maktan taviz vermiyoruz. Vinillerde Starflex’in 
Türkiye temsilcisiyiz. Kalite çizgisini koruyarak 
ürettiğimiz birçok vinilimiz var. Portekiz ürünü 
Decal baskı folyolarının temsilciliğini üstlendik 
kalite ve rekabetçi bir fiyatla pazara sunduk en 
güzel tarafı çevreci bir ürün olması.

Makine tarafında neler var?

Expeda adıyla ürettirdiğimiz bir geniş format  

Met Etiket ışıklı panolar için  
yeni tekstil kumaşını tanıttı

Mustafa Kibar; 
“Yeni ürünümüzün 

hem kaliteli hem de 
5 m olması elimizi 

güçlendiriyor” 
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baskı makinemiz. Copy center için yarım kesim 
etiket makinemiz ve bir termal selofan makine-
miz ve onun malzemesi var.

Kurların dalgalanması piyasayı nasıl 
etkiledi?

Döviz kuru bizi değil Türkiye’yi etkiledi. Bize 
bir faydası oldu; Türkiye’de yaşayan herkes 
ekonomist oldu. Şu gerçek var; artık Türkiye’de 
vadeli satışlarla dönecek ticaret hacmi olmadığını 
gördük. Peşin para ve çok kısa vadelerle dönecek 
bir hacim ortaya çıktı. Tedarikçiler artık firmala-
rın sponsoru olmaktan mecburen geriye çekildi-
ler. Çünkü bankaların kredi yapısı buna imkân 
vermiyor. Bankalar kredi faizlerini yükselterek 
işlem yaptıkları ve herkese kredi açmadıkları için 
bizler de bu tedbirleri almak durumunda kaldı-
ğımızı izah ediyoruz. Ama bazı arkadaşımız eski 

düzeni sürdürmek istiyorlar. Ama onlar da buna 
uyacaklar, başka türlü devamı mümkün değil. 
Zaten vadeli mal veren tedarikçilerin çoğu çok 
büyük zarar görürler. Her firma farklı kredilerle 
yola çıkıyor. Bizim kullandığımız kredinin aylık 
faizi %4. Çözüm devlette... Devlet bankalarla 
anlaşıp kredi musluklarını açmadığı takdirde 
Türkiye’de ticaret donar. Kredi sistemine dayalı 
ticaret düzenimiz var bütün varlığımız uzun 
vadeli çekler; bankalar bizlere nefes aldırmalılar 
yoksa bu şartlarda ayakta kalamayız. 

BASEV’in bir toplantısında tedarikçi ve üreticiler 
olarak aynı teknede olduğumuzu, bu tekne 
batarsa hepimizin batacağımızı, kimsenin tek 
başına kurtulamayacağını anlattım. Firma 
olarak en fazla iki ay vadeye dayanabileceğimizi 
söyledim. Çünkü birçok firma iki ay vadeyi de 
vermiyor. İster kredi kartı ister nakit olarak iki ay 
vadeyi aylık vade farkı koyarak uyguluyoruz.

Önümüzdeki süreçte portföyünüze yeni ürün 
veya marka katılacak mı?

2019’un ilk yarısına kadar çok durağan bir 
ekonomik görünüm olacak. Bu süre zarfında 
ayakta kalanlar çok şanslı olacaklar. 

Sign İstanbul’un açılışında da söyledim; böyle 
bir ortamda pozitif enerji verme adına bu fuarı 
düzenlemek, bu fuara katılmak büyük başarıdır. 
Düzenleyenleri ve katılanları kutluyorum. 

Fransa’da, Monaco’nun Grimaldi 
Forum’u Luxe Pack Monaco 
lüks ambalaj fuarının 13.’süne 
ev sahipliği yapıyor. Dergimizin 
baskıda olduğu günlerde 

gerçekleşen fuarda, tüm sektörlerden lüks markalar üç farklı 
alanda spesifik gereksinimlerine yanıtlar buluyorlar:

• Yaratıcı ambalaj ve eğilimlerdeki tüm yenilikler ve ilham 
için LUXE PACK;

• Lüks ambalajlar için tüm dijital çözümler için LUXE PACK 
Digital Village -C2L;

Güzellik sektörü için her türlü eğitim ve tam hizmet soruları 
için LUXE formulation.  
Hepsi Grimaldi Forum’un altı katında sergileniyor. 
Bu yıl Luxe Pack Monaco fuarında yenilikler de var. 

• Dünyanın en iyilerinden 470 ambalaj üreticisi temsil 
ettikleri lüks markalar için yaptıkları çalışmalardan ilham 
veren örnekleri sergiliyor.

• Parfümeri sektöründeki geçerliliği nedeniyle Luxe Pack 
Monaco 2018’de güzel kokulara adanmış Luxe Frangrance 
Forum başlatılıyor.

• Parfümler ve kokularla ilgili konulara farklı bakış açıları 
için özel olarak ayrılmış bir seans: pazar rakamları, 
tüketiciler, trendler, tasarım, kokular… En iyi küresel 
uzmanlar, ziyaretçilere uzmanlıklarını sunmak için 3 Ekim 
Çarşamba günü sabahı bir araya geliyorlar.

• Z kuşağı hakkında bilmek istediğiniz her şey, lüks markalar 
için geleceğin en ilgi çekici tüketicileri olarak görülen 
bu nesle adanmış bir Luxe Pack trendleri gözlemcisi 
oturumuyla yanıtlanıyor. Z kuşağı oturumunda bu kuşaktan 
kimi uzmanlar ve genç girişimciler de konuşmacı olarak yer 
alıyor.

• ‘Launch Pad’: Katılımcılar arasında kim ne yapıyor, bir 
bakışta anlamak için yeni bir kolaylık.

• ‘Sürdürülebilirlik’, 2 Ekim’in tüm öğle sonrasında 
katılımcıların yeni çevre dostu çözümleri ve bakış açılarını, 
deneyimlerini paylaşan seçkin konuşmacılarla bir kez daha 
öne çıkarılıyor. Luxe Pack fuarının Yeşil Ödülü’ne de 
değinmemek olmaz.

Lüks ambalajda öne çıkan eğilimlerin ve uygulamaların 
sergilendiği bu fuarda Türkiye’den de Duran Doğan Ambalaj 
ve Printpark katılımcı olarak yer alıyorlar. 

Lüks ambalajın fuarı:  
Luxe Pack Monaco 2018

Türkiye’den Duran Doğan Ambalaj ve 
Printpark’ın katıldığı lüks ambalaj fuarı  
1-3 Ekim 2018 tarihlerinde Grimaldi Forum, 
Monaco, Fransa’da gerçekleştiriliyor.

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
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üç çeyreğinde önemli satışlara imza attı � KOLBUS Türkiye, yeni web sayfasi yayinda

Projekt3_214_305 mm insert KolbusTürkiye2013  20.09.13  16:42  Seite 1

KOLBUS NM 101 OLUK AÇMA MAKİNASI 65 Parça/Dakika

KOLBUS. Türkiye 2013

� KOLBUS baskı sonrasında heyecan verici yeniliklerini duyurdu � KOLBUS Türkiye, yılın ilk
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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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(Bakü) 20 Eylül’de Boulevard Hotel Baku 
salonlarında 1. Azerbaycan Uluslararası 
Reklamcılık ve Matbaacılık Fuarı AdPrint 2018 
ve 1. Azerbaycan Uluslararası Hediyelik ve 
Promosyonel Ürünler Fuarı Gift & Promo Fair 
2018 açıldı. Üç gün süren fuarlarda 9 ülkeden 26 
şirket ürünlerini sergiledi.

Fuarlar, bu fuarların önemini kaydeden ve 
Azerbaycan’daki tanıtım endüstrisinin gelişimini 
vurgulayan Caspian Event Organizers (CEO) İcra 
Direktörü Bahruz Hidayatzadeh’in bilgilendirme 
konuşmasıyla açıldı. 

Yerel şirketler dünyaca ünlü Türk, 
Alman, İtalyan ve Çin markalarına 
stantlarında yer verdiler
AdPrint 2018’de, tüm biçimlerde ve çeşitliliklerde 
reklam işleri Azerbaycan, Rusya ve Japonya’dan 
önde gelen şirketlerce sunuldu. Ek olarak, yerel 
şirketler dünyaca ünlü Türk, Alman, İtalyan ve 

Çin markalarına stantlarında yer verdiler. 

Sunulan ürünler ve hizmetler arasında tarayıcılar, 
matbaacılık ve baskı hizmetleri için yazılım, ofset 
ve dijital baskı için profesyonel baskı ekipmanı, 
Flexi Capture yazılımı, BT teknolojileri, ofis 
ekipmanı, tipografik ve baskı hizmetleri; dijital, 
tekstil, geniş format ve 3D baskı için tüm ana ve 
yardımcı ekipman, stant kurulumu, tekstil ekip-
manı, hatıra eşyaları, POS ve reklam malzemele-
rinin yanı sıra promosyonel ürünler, profesyonel 
baskı ekipmanı ve daha fazlası bulunuyordu. 

Gift & Promo Fair 2018’de hediyelik ürünler, 
dekoratif eşyalar, sofra takımları, şenlik ürünleri, 
iş hediyelikleri, kurumsal hediyelikler, mücevher-
ler vb. ürünlerde en son küresel eğilimler vitrine 
çıkarılırken, muhtelif kategorilerde muazzam bir 
hatıra ürünleri çeşitliliği sunuldu.

Fuarlara etkileşimli bir iş programı eşlik etti. 
Böylece, fuarların ilk gününde katılımcılar ve 
potansiyel müşteriler arasında, ana konuşmacı-

1. Azerbaycan Uluslararası Hediyelik ve Promosyonel Ürünler Fuarı ve 
1. Azerbaycan Uluslararası Reklamcılık ve Matbaacılık Fuarı 

Gift Promo Fair ve  
AdPrint 2018’de şenlik havası
Azerbaycan’ın Bakü kentinde eş zamanlı düzenlenen fuarlar başarıyla sonuçlandı.

 

Daha fazla bilgi için: 
robatech.com.tr

Kalite Kontrol ve soğuk 
tutkal çözümleri

Ortak hedefimiz: Garantili ürün kalitesi ve  
maksimum/azami üretim verimliliği. Robatech 
sıcak tutkal sistemleri ile W. H. Leary kalite  
kontrol sistemleri ve soğuk tutkal çözümleri  
bu hedefe ulaşmanızı sağlayacak.

Eğitimli uzmanlarımız her evrede size destek 
olmak için hazır bulunarak size yönelik en iyi 
çözümü araştırmak için sabırsızlanıyor.
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ların müşteriler olduğu, tartışmaların yer aldığı 
B2B buluşmaları düzenlendi.

Azerbaycan’ın yanı sıra Almanya, Endonezya, 
Kazakistan, Çin, Rusya ve Ukrayna’dan şirketler 
Gift & Promo 2018’e katıldılar. Katılımcılar 
hediyelik eşya, hediye kutuları, deri ürünleri, 
klasörler, kutular, çantalar, cüzdanlar ve t-shirt, 
şapka, ceket, eşarp, bayrak gibi her türlü 
hediyelik eşya ve tekstil ürünleri de dahil olmak 
üzere kreasyonlarını ve daha fazlasını sundular. 
Ziyaretçiler iş hediyeleri, el yapımı ürünler ve 
kurumsal hediyeliklere dair özel fikirler için 
özgün çözümleri incelediler.

Fuarlar için resmi destek Azerbaycan 
Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İş Geliştirme 
Ajansı, Azerbaycan İhracat ve Yatırım 
Teşvik Vakfı (AZPROMO) ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti Girişimciler (İşverenler) Örgütleri 
Ulusal Konfederasyonu (AEC) tarafından 
sağlandı. Sergilerin organizatörü Caspian Event 
Organizers (CEO) şirketiydi. 

Fuarlara etkileşimli bir iş programı eşlik etti. Böylece, 
fuarların ilk gününde katılımcılar ve potansiyel müşteriler 
arasında, ana konuşmacıların müşteriler olduğu, 
tartışmaların yer aldığı B2B buluşmaları düzenlendi. 

(Nuremberg / Almanya) 1985 yılından beri çeşitli kağıt ve karton 
markalarının Türkiye temsilciliğini yapmakta olan FİNEKS A.Ş., 
25 - 27 Eylül 2018 tarihlerinde Nuremberg, Almanya’da gerçekleşen 
FachPack 2018 fuarında mümessilliğini yapmakta olduğu firmaları 
yalnız bırakmadı.

Son zamanlarda adını çevre dostu ürünleriyle sık sık duyduğumuz 
Finlandiya’lı karton üreticisi Kotkamills de FachPack 2018’de yeni 
ürünleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Aegle Barrier Light, Aegle Barrier Plus, Isla Duo ve Isla Icy ürünleri 
hakkında bilgi alan katılımcıların, yeni ürünlerin kolayca geri dönüş-
türülmesi, hamur haline getirilebilmesi ve doğada çözünmesi gibi ayırt 
edici özellikleriyle ayrıca ilgilendikleri görüldü. 

FİNEKS  
Fachpack 2018’deydi 

Dünya çapındaki medya yapımcıları ve gazeteler, 
farklı bir toplum anlayışı için haber vermekteler. 
Ancak, iyi bir toplumsal cinsiyet dengesi - ne 
hikaye anlatımında ne de iş gücünün bileşiminde 
- henüz olağan bir sonuç değil. Messe Berlin’de, 
9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek IFRA ve 
DCX fuarları kapsamında, 9 Ekim’de düzenle-
necek panel, özellikle haber sağlayıcıların teknik 
departmanlarında kadınların daha çok temsil 
edilmelerini hedefleyecek.

IFRA ve DCX’in ilk gününde, 9 Ekim 2018 

Salı günü, 10.00 ila 11:30 arasında birinci sınıf 
ve uluslararası bir oturumda, teknik ve dijital 
alanlardan kadın medya liderleri şu konuları ele 
alacaklar: The Times’ın iki liderinin bir vaka 
çalışmasına dayanarak, üst düzey kadın karar 
alıcılar kendi çalışmalarından içgörüler akta-
racaklar. Konuşmacılar, kadınların iş yerindeki 
temsilini artırma stratejilerini, bunun yararlarını 
ve zorluklarını tartışacaklar.

Biletler ve daha fazla bilgi için www.ifra-dcx.com 
ziyaret edilebilir. 

Medyada toplumsal cinsiyet dengesi:

Teknoloji ve liderlikte  
daha çok kadın olmalı
IFRA ve DCX fuarlarında “Teknolojide Kadın” konulu yüksek kalibreli bir uluslararası panele yer verilecek.

Print Smart, Print OKI!
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FUJIFILM Corporation dijital inkjet “Jet 
Press” serisinin en yeni ürünü Jet Press 750S’in 
lansmanını yaptı. Ürünün bu sonbaharda piyasasa 
sürülmüş olması bekleniyor. Fujifilm’in konuyla 
ilgili açıklamasına göre Jet Press 750S ticari ve 
karton ambalaj baskısı alanlarında ofset baskıyı 
aşan yüksek görsel kalitesini yakalıyor. 

B2 ebatta saatte 3600 tabaka 
baskı hızı
Yeni amiral gemisi baskı makinesi en son 
teknoloji baskı kafaları ve mürekkebin kullanımı 
sayesinde 720S’in dünya çapında takdir edilen 
özelliklerini korurken, saatte 3600 tabaka baskı 
hızına ulaşıyor. Jet Press 750S 26 – 31 Temmuz 
tarihlerinde Tokyo, Japonya’da gerçekleştirilen, 
ülkenin en önemli matbaacılık fuarı IGAS 
2018’de sergilendi.

Fujifilm, 2011 yılında diğer şirketlerin önüne 
geçerek ticari baskı alanında inkjet dijital baskı 
makinesi “Jet Press” serisini dünya çapında 
sunmaya başladı. Tek geçiş sistemini kullanarak 
yüksek üretkenlik sağlayan, baskı kafasının tek 
geçişiyle baskıyı tamamlayan yenilikçi dijital baskı 
makinesi Jet Press 720S, 2014 yılında piyasaya 
sürüldü. B2 ebat (azami kâğıt ebadı: 750 mm x 
530 mm) kâğıt kullanmak ve saatte 2700 tabaka 
baskı hızına (dakikada 180 A4 sayfa) ulaşmak 
mümkün oldu. 

Baskı kafasından yüksek hassasiyette ve kararlı 
ejeksiyon elde eden “SAMBA” kafaları, geniş 
renk yelpazesiyle “VIVIDIA” su bazlı pigment 
mürekkebi ve “Rapic Technology”(1), Fujifilm’in 

Ofset baskıyı aşan yüksek baskı kalitesi ve  
saatte 3600 tabaka yüksek baskı hızı

Fujifilm IGAS 2018’de  
Jet Press 750S’i tanıttı
Fujifilm Japonya’da, IGAS 2018’de tabaka beslemeli yeni  
inkjet dijital baskı makinesi Jet Press 750S’i tanıttı

mürekkep damlacıklarının kâğıt üzerine 
yayılmasını önleyen özel kaplama teknolojisini 
kullanmak, çeşitli baskı kâğıtları üzerinde 
keskin, zengin ton aralığında bir görüntü 
oluşturulabiliyor. Tabaka beslemeli “Jet Press” 
serisi şimdiye kadar dünya çapında yaklaşık 150 
kurulumla Japonya’da, Avrupa’da ve ABD’de 
geniş çapta kabul görmeye devam ediyor.

Yeni kurutma mekanizması ile 
güç tüketimi yüzde 10 azaltılmış
Yeni Jet Press 750S, Jet Press 720S’nin 
mükemmel temel performansını devralarak en 
yeni tescilli teknolojiyi benimseyerek üretkenliği 
daha da artırıyor. Baskı kafası damlacık fırlatma 
hızı hassasiyeti artırıyor. Aynı zamanda yeni 
bir kurutma mekanizması benimsenerek saatte 
3,600 tabakalık yüksek hız elde edilmiş. Ek 
olarak, 750 mm x 585 mm’ye kadar maksimum 
kâğıt boyutu, B5 boyutunda altı sayfa (kitapların 
genel boyutu), tek bir tabakaya(2) bastırılabiliyor, 
bu da üretim verimliliğini artırıyor. Baskı 
kâğıdını doğrudan ısı uygulamak için bant 
konveyörü ile yakın temas haline getiren yeni 
kurutma mekanizması sayesinde güç tüketimi 
de yaklaşık % 10 oranında azaltılmış. Kurutucu 
gövdenin toplam uzunluğu geleneksel Jet Press 
720S’ye kıyasla 70 cm azaldığından, gövdenin 
kapladığı alan yaklaşık  
% 15 oranında azaltılmış.

Tüm standın “Fujifilm Akıllı Fabrika” konsep-
tinde düzenlendiği “IGAS 2018” fuarında, Jet 
Press 750S pratik demolarla vitrine çıkarıldı.

Fujifilm, popülerliği giderek artan dijital baskı 
pazarına yenilikçi ürünler geliştirerek ve suna-
rak, dünyadaki baskı endüstrisinin gelişimine 
katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguluyor.

(1) Hızlı Pigment Koagülasyon Teknolojisi’nin bir 
kısaltmasıdır, mürekkepte pigmenti yüksek hızlarda 
toplayarak mürekkep kanamasını önleyen ve yüksek 
çözünürlüklü görüntü kalitesinin yeniden üretilmesini 
sağlayan bir teknoloji.

(2) Geleneksel azami sayfa boyutuyla dört sayfa 
basılabiliyor. 

Baskı kafasının tek geçişiyle baskıyı tamamlayan yenilikçi dijital baskı makinesi Jet Press 
720S, B2 ebat (azami kâğıt ebadı: 750 mm x 530 mm) kâğıt kullanıyor ve saatte 2700 
tabaka baskı hızına (dakikada 180 A4 sayfa) ulaşıyor.

Kurutucu gövdenin toplam uzunluğu geleneksel Jet Press 720S’ye kıyasla 70 cm 
azaldığından, gövdenin kapladığı alan yaklaşık % 15 oranında azaltılmış.

Tabaka beslemeli 
“Jet Press” serisi 

şimdiye kadar 
dünya çapında 
yaklaşık 150 

kuruluma sahip.
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Temmuz sonunda Tokyo’da Heidelberg Japonya 
tarafından düzenlenen open house etkinliğinde 
450’nin üzerinde ziyaretçi dijitalleştirilmiş ve 
otomatik işlemlerle verimliliğin nasıl önemli 
ölçüde artırılabileceğini gördü. ‘Push to Stop’ 
ile ‘Smart Print Shop’ sloganı altında, Japonya 
ve Asya’dan gelen misafirler, entegre bir iş akı-
şının tüm süreçleri nasıl dahil ettiğini ve genel 
ekipman verimliliğini (OEE) nasıl optimize 
ettiğini gördüler. Push to Stop oyun için yeni 
kurallar belirliyor: geçmişte operatörün üretim 
sürecinde çok sayıda adımı manuel olarak 
başlatması gerekiyordu, şimdi sadece otomatik 
işlem zincirine gerektiğinde müdahale etmesi 
gerekiyor. Akıllı ağ ve otomasyon sayesinde 
makineler üretim sürecini kendi başlarına 
organize edebiliyor ve işleyebiliyorlar. Bu, 
otonom baskıya kadar gidebilir ve OEE’yi ikiye 
katlama potansiyeline sahip. Heidelberg, drupa 
2016’da tanıtılan Push to Stop’a uygun 400’ün 
üzerinde makine sattığını açıklıyor.

Japon müşteriler üretkenliği 
arttırmak istiyor
Japonya ve Asya matbaaları zaten çok 
sanayileşmiş durumdalar, ancak rekabet 
gücünü korumak ve kârlı olmak için daha fazla 

Heidelberg Japonya’da  
en son dijital çözümlerini ve  
‘Smart Print Shop’u sundu
• Open house: ‘Push to Stop’ ile dijitalleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş iş akışları  

% 50’ye kadar üretkenlik artışı sağlıyor

• Yeni Versafire dijital baskı sistemlerinin sunumu

• IGAS 2018’de sanal gerçeklik kulllanılarak Primefire 106 sergilendi

verimlilik artışı istiyorlar. Etkinlikte, bağımsız 
olarak on iki dergi formasını 30 dakika içinde 
150 tabakalık bir çalışma uzunluğunda üreten 
perfektörlü Speedmaster XL 106 sekiz renkli 
makinenin yanıtını gördüler. Bu rekor, makine-
nin yüksek düzeyde otomasyonu, standartlaştı-
rılmış işler ve Prinect matbaa iş akışına enteg-
rasyonu sayesinde mümkün oldu. Speedmaster 
XL 106, Prinect Press Center XL 2, Wallscreen 
XL ve Intellistart 2 ve Prinect Inpress Control 
2 inline spektral ölçüm ve kontrol sistemi ile 
donatılmıştı. Yenilikçi DryStar LED UV 
kurutma teknolojisi, çıkışta anında kuruyan 
tabakalar elde edilmesini sağladı. Baskıdan 
çıkan tabakalar iş akışına entegre edilen baskı 
sonrası makinelere, Stahlfolder KH 82 katlama 
makinesi ve Polar kesme sistemlerinde doğrudan 
işlenmek üzere gönderildi. Lifecycle Solutions 
bölümünden Saphira koordineli sarf malzemele-
ri de genel süreci optimize etti.

Etkinlikte yeni Versafire EV ve Versafire EP 
dijital baskı sistemleri de sunuldu ve geniş 
bir yelpazedeki yüzeyler üzerinde ve farklı 
uygulamalarda 28 farklı iş basıldı. Versafire 
EV, yaratıcı uygulamaları ve geliştirilmiş iş 
modellerini gerçekleştirmek isteyen müşterilere 
yönelik bir sistem. Versafire EP esnek üretim ve 
maksimum performans için tasarlanmış.

Tokyo’da, Heidelberg 
Japonya’da 450’yi aşkın 
ziyaretçi ‘Push to Stop’ ile 
‘Smart Print Shop’ hakkında 
bilgilendiler.

Heidelberg Japonya’daki 
etkinlikte, Speedmaster XL 
106-8-P her biri 150 tabaka 
12 baskı işini 30 dakikada 
20-25 fireyle üretti
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İzlenimleri sorulduğunda, davetliler 
Heidelberg’in, sürekli olarak dijital dönüşümü 
yürüten ve bu şekilde baskı medya sektöründe 
standartları belirleyen teknoloji lideri olduğu 
yönünde olumlu düşüncelerini dile getirdiler.

Dijital sunum ziyaretçiler 
tarafından iyi karşılandı
Şirket aynı zamanda Tokyo’da 26-31 Temmuz 
2018 tarihleri arasında gerçekleşen IGAS 2018 
fuarında bunu kanıtladı. Buradaki ziyaretçilere, 
sanal gerçeklik (VR) kullanılan Primefire 106 su-
numu sürpriz oldu. Heidelberg Primefire 106, 70 
x 100 cm formatındaki ilk ticari olarak piyasada 
satılan mürekkep püskürtmeli dijital baskı sistemi 
olarak, basımevlerinin azalan tirajlar ile kârlı bir 
şekilde artan sayıda varyant üretmesini, ürünleri 
pazara daha hızlı getirmesini ve talebe bağlı 
fonksiyonları ile lojistik maliyetlerini azaltmasını 
sağlıyor. Pazar araştırması veya karar vermeye 
dönük örnek çalışmalar, hızlı ve kolay bir şekilde 
üretilebiliyor. ‘Primefire 106 Super Journey’ VR 
şovlarının tümü en son sırada yer aldı ve 1.700’ü 
aşkın ziyaretçi, makineye ve tüm detaylarına 
yakından ve üç boyutlu olarak tanık oldu.

Heidelberg Japonya, Heidelberger 
Druckmaschinen AG’nin (Heidelberg) yerel 
şirketi. Merkezi Tokyo’da olup Osaka, Nagoya, 
Fukuoka ve Sendai’de şubeleri var. Firmanın 
200’den fazla çalışanı 1.500’den fazla müşteriyle 
ilgileniyor. 

Versafire EV ve Versafire EP dijital baskı sistemlerinin Japonya prömiyerleri Heidelberg 
Japonya open house etkinliğinde yapıldı

Tokyo’da, IGAS 2018’de, ziyaretçiler Heidelberg Japonya standında Primefire 106 endüstriyel 
inkjet baskı sisteminin olanaklarını sanal gerçeklik gözlükleriyle yakından deneyimlediler

Elif’in çevreci inovasyonlarının son temsilcisi 
olan Elif2Twist çevre dostu yapısı ve üstün 
bükülme performansı ile şekerleme markalarına 
sürdürülebilirlikte bir adım öne geçme fırsatı 
sunuyor.

‘Yaşam için Ambalaj’ yaklaşımı ile 1972 yılından 
bu yana sürdürülebilir bir gelecek vizyonu ile 
çalışan ve üreten Elif, yeşil ambalaj çözümlerine 
her geçen gün bir yenisini ekleyerek çevre ve 
insan hayatının korunması ve iyileştirilmesine 
katkı sağlıyor. Elif geliştirdiği inovatif ürünü 
bükülebilir (PE) polietilen ambalaj çözümü 
Elif2Twist’i şekerleme sektörü ile buluşturdu.

Elif2Twist’in mükemmel bükülebilme ve aldığı 
şekli koruma özellikleri sayesinde sert bonbon-
lardan drajelere, çikolata barlarından şeker ve 
lolipoplara kadar uzanan geniş uygulama alanı 
ile şekerleme sektörünün bir numaralı ambalaj 
tercihi olması bekleniyor. Bunun yanı sıra, test 
edilip onaylanmış gıda ile temasa uygunluğu, 

Elif’in farklılaştıran baskı çözümleri ve maliyet 
avantajı ile Elif2Twist şekerleme üreticileri için  
de avantajlı bir ambalaj alternatifi haline  
geliyor.

Şeffaf, beyaz ve metalize versiyonları ile 
Elif2Twist, geliştirilmiş yüzey sürtünme değeri 
sayesinde yüksek hızlarda çalışan paketleme 
makinelerinde de sorunsuz bir biçimde çalışıyor. 
Elif’in farklı baskı ihtiyaçlarına uygun yüksek 
kalite baskı çözümleri ve ürünün raf çekiciliğini 
arttıran finisaj/kaplama uygulamaları sayesinde 
tüketicilerle dokunsal ve görsel iletişim kuran 
Elif2Twist hem marka sadakatini hem de satışları 
arttırmak için marka sahiplerine yardımcı oluyor.

Elif, her geçen gün değişen ve gelişen ambalaj 
ihtiyaçlarına yönelik çevre dostu ürünler sunma-
ya, son teknoloji ekipmanları ve uzman Ar-Ge 
kadrosu ile projeler geliştirmeye ve sürdürülebilir 
bir gelecek için ‘Yaşam için Ambalaj’ üretmeye 
devam ediyor. 

Sürdürülebilirliğin  
en tatlı hali: Elif2Twist
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Japonya’nın en önemli fuarı, Asya’nın ve dünyanın 
önemli matbaacılık fuarlarından IGAS 2018, 
‘Venture into the Next!’ temasıyla 26-31 Temmuz 
tarihleri arasında Tokyo’da gerçekleştirildi. 
Toplam 24 bin metre kareye yakın sergi alanında 
gerçekleşen ve 319 firmanın katıldığı fuarı 55 bin 
863 ziyaretçi gezdi. 

Komori, insanın yeteneklerini üretimden katma 
değere dönüştüren iş inovasyonunu teşvik etme 
fikrine dayanarak “Yaratmak için İnovasyon” 
kavramını tanıttı. Firma fuarın 2,205 metre 
karelik en büyük standında çözümlerini sergiledi 
ve seminerler düzenleyerek müşterinin bakış 
açısından işin gelişmesine ve büyümesine katkıda 
bulunan çeşitli çözümler önerdi.

Fuarda Komori çözüm bulutu KP-Connect, 
altı renk + dahili lak üniteli H-UV L (LED) 
donanımlı Lithrone GX40 ofset baskı makinesi, 
sekiz renk H-UV L (LED) donanımlı ön – arka 
baskı makinesi Lithrone GX40RP, dört renk 
H-UV donanımlı ofset baskı makinesi Lithrone 
G37, sekiz renk dönüştürülebilir perfektörlü 
H-UV donanımlı ofset baskı makinesi Lithrone 
G37P, tabaka beslemeli UV inkjet dijital baskı 
sistemi Impremia IS29, renkli dijital baskı sistemi 
Impremia C101, dijital kesim ve konik sistemi 
Highcon Euclid, programlanabilir hidrolik klamp 
kesim sistemi Apressia CTX132, otomatik düz 
tablalı şekilli kesim ve konik makinesi Apressia 
DC105, yüksek performanslı ayıklama sistemi 
Apressia MB110E sergilendi.

KP-Connect Pro
Komori, üretimde hayati öneme sahip üç tekno-
lojik yenilikle yeni yaratımlar üretmek istiyor: 
Dijitalleşme ve otomasyonun yanı sıra zeka, yani 
basım endüstrisinin baskı teknolojisi birikimi.

IGAS 2018’de tüm üretim makineleri ağ üzerinden 
bağlantılıydı ve tamamen ağdan yönetiliyordu; bu 
ürün geliştirme konsepti Akıllı Fabrika (Smart 
Factory) temasıyla ifade ediliyordu.

Komori demolarını yeni konsepti Bağlantılı 
Otomasyon temelinde gerçekleştirdi. Bu, Yönetim 
Bilgi Sistemi MIS, baskı öncesi, baskı makinesi ve 
baskı sonrasının KP-Connect Pro tarafından bağ-
lantılı duruma getirilmesini ve matbaaların akıllı 
fabrikalarda dijital süreç kontrolü ve otomasyon 
anlamında gelişmesini ifade ediyor.

KP-Connect Pro süreçleri birbirine bağlayan, 
basit bir zamanlayıcı işlevi ve üretim sonuçlarının 
gerçek zamanlı görselleştirilmesini sağlayan bir 
işlev aracılığıyla tüm baskı işlemlerinin dijital 
kontrolünü sağlayan bir yazılım. KP-Connect Pro 
tarafından anahtar teknolojiler olarak geliştirilen 
gösterilere pek çok ziyaretçi geldi.

Impremia IS29
Impremia IS29 dijital baskı sistemi ön kaplama 
veya işlem gerekmeksizin geniş bir gramaj ve ebat 
yelpazesinde kağıtlara baskı için uygun. Yüksek 
ön arka oturtma hassasiyeti sayesinde tek geçişte 

Komori IGAS 2018’de üretime değer 
katacak inovasyona vurgu yaptı
Firma fuarın 2,205 metre karelik en büyük standında çözümlerini sergiledi ve seminerler düzenleyerek 
müşterinin bakış açısından işin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunan çeşitli çözümler önerdi.
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ön arka baskı yapabiliyor, anında UV kurutma 
ile işler hemen baskı sonrasına aktarılabiliyor. Bu 
da makineyi düşük tirajlı işler için çok uygun bir 
çözüm haline getiriyor.

KP-Connect Pro’dan iş verileri alınarak, ilk iş 
olarak, bir kitap bloğu montajı kullanılarak 
geniş bir RGB renk gamı içeren bir fotoğraf 
koleksiyonunun değişken baskısı; ikinci iş olarak, 
herhangi bir baskı altı materyaline baskı yeteneğini 
onaylamak için beyaz plastik alt tabaka üzerindeki 
bir kartın baskısı;  üçüncü iş olarak ise özel renk 
kullanılarak bir değişken saat ambalajının baskıları 
gösterildi. Saat ambalajı, Highcon Euclid dijital 
kesim ve konik sistemi ile kırım, kesim ve ince 
işleme ile tamamlandı.

Sergilenen sistem renk eşleme fonksiyonu, ön izle-
me fonksiyonu ve kalite kontrol ve önleyici bakım 
ile çalışma verimliliğini iyileştirmeyi amaçlayan 
dijital istasyon ile donatılmıştı. KP-Connect ile bu 
fonksiyonlar sayesinde, ofset ve dijital makineler 
birlikte yönetilebiliyor. Gösteri sırasında, bazı 
örnek çalışmalar ve Impremia IS29 örnekleri 
tanıtıldı.

Lithrone GX40RP
Lithrone GX40RP ince kağıtların yanı sıra ağır 
kartonlara da kararlı, yüksek üretkenlikte tek 
geçişte çift taraflı baskı sağlıyor. Gösteride, 
KP-Connect Pro’dan alı nan önceden hazırlanmış 
veri kullanılarak üç farklı işi otomatik olarak 
üreten Autopilot sunuldu. İlk iş anında 18 bin 
tabaka baskı hızında başlatıldı ve PQA-S V5 Baskı 
Kalitesi Değerlendirme Sistemi ve H-UV L (LED) 
performansı gösterildi.

İş değiştirme süresi, blanket temizliği, A-APC 
(Asynchronous Automatic Plate Changer) ile 
kalıp değişimi ve ön mürekkepleme, iş değiştirme 
kontrol sistemi Parallel Makeready tarafından eş 
zamanlı olarak olarak yapıldığından, işten işe geçiş 
büyük ölçüde azaltılıyor.

İkinci işin iş değişimi ve baskısı yapılırken, ilk işin 
basılı sayfaları H-UV L (LED) ile anında kür-
lenme sayesinde kesiliyor. iPad kamerasıyla ürün 
fişi üzerindeki iki boyutlu kodu taranıp Equios 
tarafından üretilen işlem verileri otomatik olarak 
aktarılıyor.

Kesim işlemi esnasında, üçüncü işe geçiliyor ve 
baskısı bitiriliyor. Ziyaretçiler, yaklaşık 10 dakika 
içinde tamamlanan otomatik işlemlerde 3 iş ile 
Connected Automation, Parallel Makeready, 
Autopilot gibi çeşitli otomasyon teknolojilerini 
deneyimlediler.

Lithrone GX40
Lithrone GX40 geniş bir tabaka kalınlığı aralığı 
sunuyor ve çok kararlı çalışma sağlıyor. KP-

Connect Pro’nun iş biletine dayanarak, damlacık 
etkisi için lak üzerinde CMYK, turuncu mürekkep, 
süzülerek akan (drip off) vernik ve parlak vernik 
kullanarak 0,4 mm kalınlıktaki karton ile ilk iş 
olarak saat ambalajı basımı gösterildi.

Saat ambalajları H-UV L (LED) kürleme sayesin-
de anında kurutularak Apressia DC105’te kesildi 
ve sergilenen son makine Apressia MB110E’de 
ayıklama gerçekleştirildi. 

Komori Parallel Makeready, silindir değiştirme 
işini ve yeni mürekkep rulo temizleme sistemini 
otomatikleştiren Anilox Roller Changer gibi kısa 
iş değiştirme teknolojilerini tanıttı. Ayrıca temizlik 
işini geliştiren ve zamanı kısaltan mürekkep 
haznesi filmi de tanıtıldı. Bu, sık mürekkep 

değişiklikleri gerektiren işleri olan matbaacılar için 
uygun bir çözüm.

Bu gösteride, hiçbir işlem plakası kullanılmadı. 
Şarap paketinin ikinci işinin üretim baskısı, yaz-
dırılan görüntüyü, kaynak PDF dosya verileriyle 
karşılaştırmak için taranan PDF Karşılaştırıcısı ile 
test baskısı kontrol edildikten sonra başladı. Baskı 
makinesi hızlı bir şekilde KHS-AI ve PDC-SX 
tarafından taranan verilerden gelen kros ayarları 
ve yoğunluğu ayarlanan ve baskı makinesine geri 
beslenen az sayıda tabaka baskısı başlattı. Bundan 
sonra, kontrole ek olarak yoğunluk kontrolü yapan 
PQA-S V5 ile baskı süresince kalite muhafaza 
edildi.

İkinci iş, bir şarap kutusu, orijinal PDF ile test 
baskısının PDF Comparator tarafından kıyaslan-
masının ardından basıldı. Baskı makinesi hızlı bir 
şekilde KHS-AI ve PDC-SX tarafından taranan 
verilerden gelen verileri ve yoğunluğu ayarlayan 
ve baskıya geri beslenen az sayıda tabakayı bastı. 
Bundan sonra, muayeneye ek olarak yoğunluk 
kontrolüne sahip olan PQA-S V5, baskı esnasında 
baskı kalitesini korudu.

Lithrone GX40, KP-Connect ile iş birliği içinde 
ambalaj baskısı için gerekli olan yüksek kaliteli 
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bakım ve kontrol kapasitesi gibi ambalajlar için 
baskı öncesinden baskıya ve baskı sonrasına kadar 
toplam çözümü gösterdi.

Lithrone G37P
Yeni Lithrone G37P ön arka baskı mekanizması, 
makasta tabakanın arka kenarını kavrayan döner 
bir yapıya sahip ve çevirme esnasında, hiçbir 
makas değişikliği olmaması sabit ön / arka kayıt 
hassasiyetini mümkün kılıyor. Ek olarak, çevirme 
silindirinin yüzeyi düz olduğundan ve çevirme 
silindirine özgü jantın neden olduğu lekeler 
ve çizikler ortadan kalktığından, yüksek baskı 
kalitesine ulaşılabiliyor.

Demo esnasında baskı öncesi verisini otomatik 
olarak KP-Connect Pro’dan alan G37P’de 16 sayfa 
A4 kataloglar basıldı. Baskı üretimi esnasında, 

Tabaka Numaralama Sistemi ile donatılmış Print 
Quality Assessment System sayesinde baskı 
kalitesinin devamlılığı sağlandı ve izlenebilirliği 
arttırıldı. KP-Connect’in Connected Automation 
çözümü, H-UV L (LED) kürleme sistemi 
sayesinde, maksimum 15 bin tabaka/saat hızında 
tek geçişli baskı ile tanıtıldı.

Lithrone G37
Lithrone G37, hem hafif hem de ağır stoklardaki 
gereksinimlerin tamamını kapsayacak güce sahip. 
Baskı öncesi verilerini KP-Connect Pro’dan 
otomatik olarak alan Lithrone G37, ilk iş olarak 
4 sayfalık A3 kataloglar bastı. Maksimum 15 
bin tabaka/saat hızında üretim yaptıktan sonra, 
H-UV kürleme sistemi ve Full-APC ile donatılmış 
Lithrone G37, Paralel Makeready ile aynı anda 
blanket temizliğini ve ön mürekkep beslemeyi 
tamamladı.

dCL/Impremia C101
Tokyo ve Osaka’daki dCL (dijital Creative 
Lounge) tesisleri, ziyaretçilerin dijital baskı 
sistemleri ve çevre ekipmanlarını kullanarak ne tür 
ürünler ve iş fırsatları yaratılabileceğini deneyim-
lediği kalıcı alanlar. IGAS  button badge2018’de, 
Komori standında bir dCL kuruldu ve yüksek 
baskı kalitesi ve ofset baskıya yaklaşan görüntü 
stabilitesi ile geniş bir iş yelpazesi sunan Impremia 
C101 sergilendi.

KP-Connect’ten işin baskı öncesi verilerini 
otomatik olarak alan makineden ilk iş olarak 
uzun tabakalarla katalog çıktısı alındı. Bir 
sonraki küçük parti halindeki katalog işi için, 
K-ColorSimulator 2 ile renk eşleştirmesi ile ofset 
ve dijital baskının birleştirilmesi ve değişken veri 
çıktısı gösterildi. 

Son olarak, POP üretimi esnasında Akıllı Kalite 
İyileştirici (Intelligent Quality Optimizer) ile 
kararlı sürekli operasyon, geniş baskı altı materyal 
yelpazesine baskı kabiliyeti ve ağır gramajlarda 
bile baskı hızını korumak için üretkenlik gösterildi. 
Ayrıca, dijital baskıya yönelik çeşitli iş olanakları, 
uzun tabakalar, zarflar ve kartpostalların örnekler 
ve düğme rozetler için atölye çalışması tanıtıldı.

Sergi köşeleri
• Komori’nin baskı makineleri için standart olan, 

H-UV baskıya uygun bir dizi sarf malzemeleri 
K-Supply markası altında sunuldu. 

• Ekoloji Köşesi’nde, Komori’nin desteklediği 
yeşil konseptin yanı sıra mevcut ürün geliştirme 
durumunu da içeren üretim ortamı sunuldu. 

• Web Offset/Chambon Köşesi’nde, Komori’nin 
‘çevre dostu’ teması temelinde web ofset baskı 
makinelerinin enerji tüketimlerini azaltılması-
nın yollarını gösterdiği vurgulandı.

• Banknot Baskı Köşesi’nde Komori’nin dünya-
nın taklidi en zor banknotları basan banknot ve 
güvenlik baskı makinelerini ürettiği örneklerle 
vurgulandı.

• Seria  Köşesi: Komori’nin basılı elektronik ve 
hassas cihazlar işinden sorumlu olan Seria, 
elektronik parçalar ve serigrafi endüstrilerinde 
kayda değer bir rekor kırdı. Fuarda, otomotiv, 
grafik ve eğlence pazarlarından serigrafi baskı 
örnekleri gösterildi.

• Baskı Galerisi: Yüksek katma değer gösteren 
özel baskı yöntemleri ve iş modellerinin tanıtı-
mı yapıldı. 

• Dijital baskıda, dünya çapında ticari ve ambalaj 
baskısından gerçek örnekler gösterildi.

• Komori Oturumu: Matbaa sektörünü 
ilgilendiren en yeni çözümler, vaka çalışmaları 
ve baskı alanındaki sorunlar hakkında dört 
seminer verildi. Seminerlere toplam 224 kişi 
katıldı. 

The visionary offi ce.

The stationery trends.

Giriş biletinizi hemen alın, 
yeni yıla ilham dolu başlayın!

Uluslararası lider kağıt, ofi s malzemeleri ve 
kırtasiye ürünleri fuarı Paperworld, endüstrinin 
geleceğine ışık tutuyor. Kırtasiye ve hediye 
ürünleri için dünyanın en önemli platformunu, 
geleceğin modern ofi s fi kirlerini ve yeni yazı 
materyallerini keşfedeceksiniz. Business Match-
making – ziyaretinizi etkili bir biçimde planla-
manıza yardımcı olacak bu hizmetten biletinizi 
aldıktan sonra hemen faydalanabilirsiniz! 

paperworld.messefrankfurt.com

26. – 29. 1. 2019
Frankfurt, Almanya

info@turkey.messefrankfurt.com 
Tel.: +90-216-384 50 50 67
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Birçok ziyaretçisiyle Akıllı 
Fabrika
[IoT (Internet of Things / Nesnelerin 
İnterneti) kullanılarak baskı sürecinin 
“Görselleştirilmesi” ve matbaalarda üretken-
liği geliştirmek için “Destek”] - Bu, RMGT 
Makine Enformasyon Bulut Konsepti’dir 
(geliştirilmekte).

Ağa bağlı olarak fabrikada baskı işlemine 
yönelik çoklu bağlantılı baskı makineleri, 
merkezi yönetim ve analizde baskı üretken-
liklerinin tek bir kaynağa entegre edilmesi, 
baskı işlemleriyle iyileştirme hedefinin 
‘Görselleştirilmesi’ni gerçekleştirmeyi sağlı-
yor.

RMGT IGAS 2018’e  
‘Akıllı Fabrika’ konseptiyle katıldı
RMGT Akıllı Fabrika üç platformdan oluşuyor: Gelecek için otomasyon, geleceğin görselleştirilmesi ve  
gelecek için destek. RMGT özellikle ‘Geleceğin görselleştirilmesi’ üzerine odaklanıyor.

Stantta sergilenen iki baskı makinesi (RMGT 
9 ve 10 serileri) bağlantılıydı ve bunların 
performansları canlı demolarla gösterildi.

Büyük ekranda Baskı Makinesi 
Bilgi Bulutu (Press Information 
Cloud) üzerinden açıklama
Bu, baskı makineleri ve süreçlerini entegre 
ederek baskı yönetim sisteminin bilgi ve ope-
rasyonunun merkezileştirilmesi için kontrol 
kulesidir. Normal olarak, baskı makinesi bilgi 
ekranı bir baskı makinesi üzerine yapılandı-
rılır ama IGAS standında özel bir konumda 
(Smart Factory Corner) gösterildi.

Müşteriler baskı yönetim 
sistemini deneyimliyorlar
Akıllı Fabrika köşesinde, iş ortaklarının iş 
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birliği ile hazırlanmış birçok örnek sergilendi. 
Onlardan biri “Yüksek Hızlı Kamera (sergi 
örneği)” idi. 

Normal şartlarda, tabaka beslemenin, taşımaların 
ve hareketlerin gerçek durumunu gözle görmek 
çok zordur ancak yüksek hızlı kamera bunları 
alıyor ve yüksek çözünürlüklü görüntü ile ağır 
çekim film olarak kaydediyor. Neler olduğunu 
analiz ederek, sorunların nedenini belirleyip 
bulmak her zamankinden daha kolay bir şekilde 
mümkün oluyor.

Saatte 16 bin tabaka besleme 
hızında ‘görselleştirme’
RMGT Akıllı Fabrika konseptinde, tüm süreçler 
ve işlemler, zaman kaybını ve iş yükünü azaltmak 
için otomasyon ve iş gücü tasarrufu sağlayan 
teknolojileri destekleyen robotlar ve baskı 
makineleri ile gösterildi.

“Altı günlük fuarda küçük standımızda 500’den 
fazla ziyaretçiyi ağırlamak beklentilerimizi aştı” 
diyen, Müller Martini Japonya’nın Yönetici 
Direktörü Takashi Gotanda, IGAS fuarını çok 
olumlu değerlendiriyor ve memnuniyetini şöyle 
ifade ediyor:

“Bir yandan grafik sanatlarından gelen karar 
vericilerin birçoğu, baskı ve baskı sonrasının 
geleceği hakkında fikir sahibi olmak için 
Tokyo’ya geldi ve diğer taraftan, Asya-Pasifik 
bölgesindeki çevre ülkelerden de birçok ziyaretçi 
standımıza geldi.” 

Müller Martini Japonya günde üç kez “Finishing 
4.0 – Arrival of the Future” sloganı altında 20 

dadikalık turlar düzenledi ve fuar ziyaretçilerin-
den yoğun ilgi gördü.

Müller Martini IGAS 2018’de canlı demolarla üç 
makine sundu: Primera MC tel dikiş makinesi, 
Vareo yumuşak kapak takma makinesi ve düşük 
tirajlı, çok düşük tirajlı tüm boyutlarda ve kalın-
lıklarda kitapların kesimini yapabilen InfiniTrim 
üç ağıç bıçak. Vareo/InfiniTrim çifti, farklı 
ebatlarda yumuşak kapaklı kitapların değişken 
üretiminde kullanılırken, kalabalık ziyaretçi 
gruplarınca ilgiyle izlendi. Takashi Gotanda, 
“Standımıza gelen ziyaretçiler InfiniTrim’in 
yüksek otomasyon seviyesini ve olağanüstü 
tıraşlama kalitesini özellikle şaşırarak izlediler 
ve etkilendiler” diyor. 

Müller Martini 
IGAS 2018’e katıldı
Tokyo’daki Japonya’nın en büyük matbaacılık fuarında Müller Martini standında, 
 Japonya’dan ve Asya-Pasifik bölgesinden birçok ziyaretçi sergilenen teknolojiden etkilendi.

Primera MC tel dikiş 
makinesi IGAS’ta 
Okayama’dan Print & 
Binding Books’a satıldı

Connex veri ve süreç 
yönetim sisteminin sunumu 
ziyaretçilerden özellikle 
yoğun ilgi gördü

Ayrılmış kapasite oluşturmak, operatörlere 
her baskı şirketinin kendi gücünü ve kendi bilgi 
birikimlerini tam olarak kullanabilmeleri için 
yardımcı olabilir.

Bu nedenle RMGT, yeni dünyada insanın baskı 
makinelerini ve teknolojiyi kendi yöntemiyle 
kullanabileceği bir hedefe ulaşmayı amaçlıyor. 
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Serigrafi, tekstil ve dijital geniş format baskı için bölgenin önde gelen 
etkinliği FESPA Eurasia 2018,   6-9 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

2018 fuarı, 2013 yılındaki ilk etkinliğinden bu yana ziyaretçi kitlesini %25 
oranında artırıp, sürekli olarak gücüne güç katan fuarın altıncı edisyonu 
olacak. 2017 yılında gerçekleşen son FESPA Eurasia, 8.761 tekil ziyaretçiyi 
ağırladı. FESPA Fuarları Direktörü Roz Guarnori; “2013 yılında FESPA 
Eurasia’nın lansmanından bu yana, her yıl hem yeni hem de önceki 
katılımcıları bir araya getirerek, ziyaretçi portföyümüzü geliştirdik. Daha 
fazla ziyaretçinin fuarda bir günden daha uzun süre kalması, ziyaretçilerin 
fuara bağlılığını ve piyasa için bu fuarın önemini gösteriyor. Bu ayrıca, 
ziyaretçilerin %82’sinden fazlasının sahip olduğu; ‘FESPA Eurasia’nın 
bölgedeki işler sebebiyle katılmaları gereken en önemli fuar olduğu’ 
düşüncesine de yansıyor” diyor.

Veriler, ziyaretçi başına ortalama bütçenin  
134,678 euro olduğunu ve ziyaretçilerin % 80’inin 
fuarda veya fuarı takip eden 12 ay içerisinde satın 
alma planları olduğunu da gösteriyor.
FESPA Eurasia 2017 ziyaretçi verileri, etkinliğe gelen ziyaretçilerin 
kalitesini gösteriyor; fuara gelen ziyaretçilerin % 93’ü karar vericilerden 
veya karar verme sürecine dâhil olan yetkililerden oluşuyor. Veriler, ayrıca, 
ziyaretçi başına ortalama bütçenin 134,678 Euro olduğunu ve ziyaretçilerin 
% 80’inin fuarda veya fuarı takip eden 12 ay içerisinde satın alma planları 
olduğunu da gösteriyor.

Fuar katılımcısı FPI Tekstil’den Abdul Moghith Alkhawam ziyaretçilerin 
uluslararası niteliğine ve ziyaretçilerin kalitesine dair şu yorumda bulu-
nuyor, “FESPA Eurasia 2017’den son derece memnun kaldık. Fuar bize 
Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika’dan pazar liderleri ve karar alıcılarla 
tanışma fırsatı verdi. FESPA, işimizi büyütmek için doğru yer olduğunu 
bir kez daha kanıtladı.” 

Bu yılki etkinlik, yeni mekânı olan İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 
gerçekleşecek ve 9. 10. Salonlar olmak üzere iki salon kullanılacak. İFM, 
şehir merkezine yakın ve çok sayıda ulaşım bağlantısına sahip, bu da 
Türkiye’den veya daha uzaktan gelen katılımcıların ulaşımını kolaylaştırı-
yor. 2018 fuarı için yeni alana taşınılması, FESPA’nın katılımcılara % 40’a 
varan tasarrufla, daha uygun fiyatlar sunmasını sağladı.

FESPA Eurasia, FESPA’nın Türkiye üye derneği ARED ortaklığı ile 
düzenleniyor, bu da etkinliğin bölgesel Avrasya pazarının ihtiyaçlarını 
etkili bir şekilde yansıtacağı anlamına geliyor. Roz Guarnori sözlerine 
şöyle devam ediyor, “Ulusal Dernekler Federasyonu olmak benzersiz satış 
noktalarımızdan biridir. Etkinliklerimizin yerel kitlenin ihtiyaçlarına göre 
uyarlanmasını sağlamak için üye derneklerimiz ile yakın bir şekilde çalı-
şıyoruz. ARED, fuarı, Avrasya’daki bugünün baskı servis sağlayıcıları ile 
bağlantılı olarak yürütüyor. FESPA’nın geniş format baskı fuarlarındaki 
global uzmanlığı, FESPA Eurasia 2018’in yerel ve daha uzak bölgelerdeki 
özel baskıcılar için önemli bir etkinlik olmasını ve bu pazarda bölgedeki 
en önemli etkinliği olarak konumunu sürdürmesini sağlayacaktır.” 

FESPA Eurasia 2018 için  
çalışmalar hız kazandı
Ziyaretçilerin % 82’si FESPA Eurasia’yı bölgedeki en önemli etkinlik olarak kabul ediyor. FESPA Eurasia, 
FESPA’nın Türkiye üye derneği ARED ortaklığı ile düzenleniyor

2018 fuarı için yeni alana taşınılması, 
FESPA’nın katılımcılara % 40’a 

varan tasarrufla, daha uygun fiyatlar 
sunmasını sağladı.

EURA816
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İsviçre şirketi Ferag, yenilikçi gazete yayıncıları ve 
matbaacılara gelir arttırma, maliyet azaltma veya 
her ikisinin fırsatlarını sunan geliştirilmiş tekno-
lojilerin yanı sıra yenilerini lanse etmeye devam 
ediyor. Messe Berlin, Almanya’da 9 – 11 Ekim 
tarihlerinde gerçekleşecek IFRA World Publishing 
Expo 2018’de, Ferag ‘kişiselleştirilmiş ek (insert) 
atma’ya odaklanacak. Gösteride, TapeFix modülü 
ve yeni geliştirilen tek sayfa besleyici için yeni 
uygulamalar olacak. Ferag sistemleri için özel 
olarak geliştirilmiş güçlendirme paketleri de 
Hall 21a, Stand E.02’deki spot ışıklarının altında 
olacak.

Kişiselleştirilmiş ek atma
Bir gazetenin insört yapısını kişiselleştirmek çok 
fazla potansiyel sunmaya devam ediyor. Örneğin, 
gazete yayıncıları aboneleri hakkında iyi bilgilen-
dirildiyse, eklerin hedef gruplara göre eklenmesi 
mümkün oluyor, bu hem lojistik çabaları hem de 
dağıtım maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır. 
Ferag, görevin teknik yönünü, “garantili kişiselleş-
tirme” ve teslimat rota dizilerine göre sıralanmış 
paketler sağlayan bir yazılım çözümü ile zaten 

Daha verimli posta odası süreçleri için 
yeni yaklaşımlar ve Ferag teknolojisi
Ferag IFRA World Publishing Expo’da odak noktasında, ‘kişiselleştirilmiş ek atma’ var.

çözmüş bulunuyor. En yeni nesil Ferag ek atma 
sistemleri, tek tek derleme birleşimi için hazır. 
Belirli bir ek parçanın yığından beslendiği an, 
zaten bir teslimat adresine sıkı sıkıya atanmıştır.

En son nesil Ferag ek atma sistemleri ‘garantili 
kişiselleştirme’yi kolaylaştırıyor ve paketler teslim 
rota silsilelerine göre sıralanmış oluyor.

Basılan ürünü TapeFix ile 
kapatma
Ayrıca, ekleme işleminin sonunda, Ferag’ın 
2014 yılında IFRA Expo’da sunduğu TapeFix 
sisteminde de yeni bir düşünceye ihtiyaç var. 
Kendinden yapışkanlı şeritler, başlangıçta ayrı bir 
cekete ihtiyaç duymadan doğrudan birlikte gelen 
pazarlama eklerini bir arada tutmayı amaçlıyordu. 
Bu yıl Ferag, bir gazete veya derginin kolayca 
çıkarılabilir yapışkan şeritleri kullanarak açık 
tarafta kapatılmasına izin veren bir çeşit - TapeFix 
Blume - sunuyor. Basılı ürün içindeki ekleri 
tutuyor ve teslimat işlemi sürecinde düşmesini 
engelliyor. Ürünün güvence altına alınmasına yö-
nelik bu yöntem, dağıtım ve posta kuruluşlarının, 
her zaman çevresel bir bakış açısından eleştirel 
olarak gözlenmiş olan bireysel naylon poşetlerle 
dağıtımdan vazgeçmelerine yardımcı olacaktır.

İyileştirilmiş ek atma süreci
Özellikle ek atma konusunda birçok gazete 
yayıncısı kanıtlanmış süreçlere ve uzun süre hizmet 
veren çalışanların bilgi ve deneyimine güveniyor. 
Bununla birlikte, Ferag birkaç yıl önce” iyileştirici 
“ yazılımını yazılım yelpazesine eklediğinde, 
kullanıcılara, özellikle JetFeeder atamalarını de-
ğiştirerek karmaşık işler için farklı olası varyantları 
taramak mantıklı geldi. “İyileştirici (Optimizer)”, 
daha az malzeme hareketi ve optimum hazne 
kullanımı ile daha fazla zaman tasarrufu sağlayan 
varyantları tanımlamaya yardımcı olabilir. Bu 
bakımdan yeni tek sayfa besleyici de çok ilginç 
olabilir. Özellikle geniş hazneli özel bir modül 
olarak, çok az insan gücü gerektiriyor.

Yenileme çözümleri
Bazı ülkelerdeki eklerin hacmindeki yüksek 
bir artış, baskı sonrası işlemesini genellikle 
yayınların müşterileri ve okurları için artan katma 
değer üreten bir üretim alanı olarak ön plana 
çıkardı. Kapasite kullanımı arttıkça, birçok şirket 
yöneticisinin Ferag servis paketlerine ve özelleş-
tirilmiş güçlendirme çözümlerine güvenmesi için 
yeterli olan sistemlerin üretim güvenilirliği için de 
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gereksinimler dile getirildi. Ferag sistemlerinin sık 
sık uzun hizmet ömrü boyunca, özellikle kontrol 
elektroniği olan donanım bileşenlerinin artık iş 
görmediği ortaya çıkabilir. Revizyonlar, mekanik 
açıdan çoğu durumda kesinlikle güvenilir olmaya 
devam eden eski sistemlerin çalışma ömrünü 
uzatabilir.

PRA Plus ve MSD/RSD
Birçok posta odası yapılandırmasının merkezinde, 
bölgeselleştirilmiş yerleştirme, ürünlerin inkjet 
ile tek tek adreslenmesi ve programlanmış paket 
üretimi gibi işlevler sağlayan PRA PC merkezi hat 
kontrol ünitesi yer alıyor. 2013 yılından bu yana 
Ferag, müşterilerine IPv6 ve modern ağ mimarileri 
protokolü ile tamamen uyumlu halefi PRA Plus 
modelini sunuyor. PRA Plus ile müşteriler, mevcut 
tüm Ferag makine teknolojilerini gelecekte 
herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadan 
kontrol etmeye devam edebilirler. PRA Plus’ın iki 
farklı kullanıcı arabirimi üzerinden çalışması için 
ek bir yeteneği vardır: PRA PC’den bilinen DOS 
arayüzü veya Ferag Navigator hatları boyunca 
modern bir pencereleme kullanıcı arayüzü (GUI). 
PRA Plus, Debian Linux işletim sistemi altında 
çalışıyor. PRA Plus’a geçiş, MultiSertDrum ve 
RollSertDrum yerleştirme (ek atma) tamburlarını, 
yedek parça temini ve yazılım güncellemeleri 
açısından çok yönlü güvenilirlik vaat eden en yeni 
ECB kontrol teknolojisine dönüştürme gereksi-
nimlerini de karşılıyor.

JetFeeder
Her bir ekleme hattının en önemli bileşenleri 
arasında, birçok farklı ürüne uyarlanabilen ve 
son derece güvenilir olan hazneler ve besleyiciler 
bulunuyor. Ferag JetFeeder üniteleri şaşırtıcı 
bir başarıya ulaşıyor: Gelnhausen’de (Almanya) 
bulunan Naumann Druck- und Pressehaus’da, 
2015 yılında kapsamlı bir revizyon paketi hayata 
geçirildikten sonra mevcut JetFeeder besleyiciler 

işlenmiş ekleri 160 milyondan 180 milyona çıkardı. 
Ferag, sadece doğru hizmet, maliyet seviyesi 
ve kalite garantisi karışımıyla bugünü kazandı. 
“Trafik ışığı” konseptinin ardından (aciliyet 
derecesine bağlı olarak kırmızı / sarı / yeşil), 
Naumann’daki genel sistemin aşınan parçaları 
yavaş yavaş değiştirildi ve Ferag teknisyenleri 25 
JetFeeders’ın tümünü gelecek yıllar için hazır hale 
getirdi. Böyle bir yaklaşım birçok gazete matbaası 
için mantıklı olabilir.

Kullanımı kolay bir üretim planlama aracı, Ferag 
“Optimizer” yazılımı sayesinde iyileştirilmiş ek 
işleme.

Yenilenmiş bir Ferag JetFeeder: Özel tasarlanmış 
güçlendirme paketleri, mekanik açıdan genellikle 
güvenilir olan eski sistemlerin servis ömrünü 
uzatabilir. 

Komori’nin kağıt para basımı için geliştirmiş ve üretmiş 
olduğu baskı makinesi ‘Komori CURRENCY NV32 
Combination Multiprocess Numbering and Varnishing 
Press’, Uluslararası Banknot Meseleleri Derneği 
(International Association of Currency Affairs  - IACA) 
tarafından verilen 2018 Teknik Mükemmellik Ödülü kazandı.

IACA merkez bankaları, maliye bakanlıkları, darphaneler 
ve tedarikçilerin mümkün olan en iyi kağıt parayı basmaya 
odaklı kâr amacı gütmeyen bir derneği. IACA’nın ‘Excellence 
in Currency Awards’ programı banknot basım endüstrisine 
büyük etkide bulunacağı öngörülen teknik gelişmeleri takdir 
etmek ve desteklemek için 2007’de başlatıldı. 2018 ödülünde 
24 aday arasından 5 finalist seçildi ve Komori bu beş aday 

arasında en olağanüstü teknolojiye sahip firma olarak  
seçildi. 

CURRENCY NV32 Combination Press 2016 yazında iki 
önemli avantaj sunan devrimci bir banknot baskı makinesi 
olarak lanse edildi: Makine çalışma süresini en üst düzeye 
çıkarıyor ve banknot tasarım kapasitesini güçlendiriyor. 
Baskı makinesi Komori’nin eşsiz çift çaplı silindir konfigü-
rasyonunu kullanarak aynı zamanda tek geçişte, banknot 
tabakalarının bir veya iki yüzüne saatte 12 bin tabaka baskı 
hızında numara ve vernik basmak için de tasarlanmış. 
Numara basımı için, banknotların bir sonraki üretim adımına 
düzgün aktarımını sağlayan ve banknot basım prosesini son 
derece verimli kılan UV kürleme tercih edilebiliyor. 

Komori CURRENCY NV32’ye ödül
Firmanın banknot baskı makinesi ‘IACA 2018 Teknik Mükemmellik Ödülü’ kazandı.
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Fujifilm, IFRA World Publishing Expo 2018’de (9-
11 Ekim, Berlin / Almanya) gazete portföyünün iki 
yeni çözümünü tanıtacak. Her iki çözüm şirketin 
Superia girişiminin bir parçası olarak gazete 
üretimini daha kârlı hale getirme taahhüdünü 
güçlendiriyor.

Ofset baskıda kullanılan malzeme, işçilik, su, 
enerji ve atık biçimindeki kaynakları  azaltmayı 
amaçlayan Superia, piyasaya sürülmesinden bu 
yana ticari baskı pazarında önemli bir başarıya 
imza attı. Fujifilm, bu idealleri gazete üretimine 
uyguladı; özellikle otomasyonun geliştirilmesi ve 
malzeme kullanımı ile atıkların azaltılması üzerine 
odaklandı.

Fujifilm bundan dolayı fuarda Elara 5 
Workflow’un iki yeni modülünü vitrine çıkarıyor:  
Elara Production Planner and Elara PDF. 
Firmanın standında aynı zamanda Luxel VMAX 
serisine yeni bir ilave, Luxel VMAX 600 piyasanın 
en hızlı CtP aygıtı olarak sergilenecek.

Elara Production Planner 
Elara Production Planner, Elara kullanıcılarının, 
Elara 5 sisteminden oluşturulabilecek baskı 
konfigürasyonlarına dayanarak gazete sayılarının 
baskılarını planlamalarına olanak tanıyan benzer-
siz bir iş akışı aracı. Yazılımdan - baskı makinesine 
arayüzü genellikle son derece pahalıdır (Bazen 
arayüz maliyetleri tüm iş akışından bile fazladır) 
ancak böyle maliyetli sistemlere artık gerek yok. 
Elara Production Planner, doğrudan iş akışının 
ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri aldığı şablon kurgu-
sunu dikkate alıyor. Aynı zamanda sayfa eşleştir-
me, makine silindiri düzeltme ve kalıp istifleme ve 

IFRA World Publishing Expo 2018’de

Fujifilm yeni Luxel VMAX 600 CtP ve 
yeni Elara 5 iş akışı yazılımına yer verdi

sıralama işlemini de otomatikleştiriyor.

Elara PDF 
Elara PDF (mevcut tüm platformlar; Windows, 
Apple Mac and Linux için alınabilir) bir araç; 
üretimden önce PDF dosyalarını kontrol ediyor, 
onarıyor ve standart hale getiriyor. Birçok gazete 
matbaacısı PDF dosyalarını dış partnerlerinden 
alıyor ve bunlar RGB formatlı resimler, ince 
çizgiler, yanlış sürümler, kayıp fontlar, düşük 
çözünürlüklü görseller veya ‘overprint’ yapılmış 
metinler gibi ele alınması  zorunlu kendine 
has sorunları haiz olabiliyor. Elara PDF imkân 
dahilinde bu sorunları buluyor ve sabitliyor ve 
kullanıcıyı kullanıcı arayüzü veya e-posta ile 
bilgilendiriyor.  Bu çok yönlü sistem aynı zamanda 
ön kontrol, resim geliştirme, mürekkep tasarrufu, 
PDF düzleştirme (flattening), kenar yumuşatma ve 
daha fazlasını sunuyor. Yüksek hızlı ve kapsamlı 
Elara Rip’i içeren bir versiyon da mevcut.

Luxel VMAX 600 CtP

Geçtiğimiz yıl IFRA fuarında Luxel VMAX 400 
CTP için yenilikçi bir vargel tabanlı palet yükleme 
seçeneği sunan Fujifilm, bu yıl teknoloji vitrini ile 
daha yüksek hız ve verimlilik seviyelerinin nasıl 
sağlanabileceğini göstererek gazete sistemindeki 
liderliğini gösteriyor. Luxel VMAX 600, mevcut en 
hızlı CtP cihazı olarak kurgulanmış ve bu fuarda 
tanıtılıyor. En yeni lazer teknolojisi ve optimum 
kalıp yükleme işlevi sayesinde, rakipsiz hızlarda 
çalışabiliyor. 

Kalıp delgi ve kıvırma üreticileri ve banyo 
makineleri hâlâ bu hızlara ayak uydurabilmek için 
uğraşırken, Luxel VMAX 600 ham kalıp görüntü-
leme hızları açısından nelerin mümkün olduğunu 
gösteriyor. 

Luxel VMAX 600, piyasadaki en hızlı CtP olarak tanıtıldı. İki yeni 
benzersiz iş akışı yazılımı da Fujifilm’in gazete portföyüne eklendi
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TOYO Matbaa Mürekkepleri, 
Almanya’nın Berlin şehrinde gerçek-
leşecek olan IFRA World Publishing 
Expo’da, baskı ve yayıncılık teknoloji-
lerine yönelik ürünlerini sergilemeye 
hazırlanıyor. 

Pazarın lider oyuncuları arasında yer 
alan ve Toyo Ink Group çatısı altında 
faaliyetlerini sürdüren TOYO Matbaa 
Mürekkepleri, Türkiye’den ve dün-
yadan birçok firmanın yakında takip 
ettiği IFRA World Publishing Expo 

(Dünya Yayıncılık Fuarı)’ya katılmaya hazırlanıyor.  9 - 11 Ekim tarihleri 
arasında Almanya’da düzenlenecek fuarda TOYO Matbaa Mürekkepleri, 
şirketin kurumsal yapısını tanıtmasının yanında gazete, dergi, kitap ve 
insert baskıları için özel tasarlanmış Cold-Set, Heat-Set ve UV Mürekkep 
Serilerini de fuar süresi boyunca sergileyecek.

Özellikle, hedeflerine paralel olarak gerçekleştirdiği yatırımlar ile alanında-
ki yenilikleri ön plana çıkaran TOYO Matbaa Mürekkepleri, IFRA World 
Publishing Expo’da, Veb Ofset Mürekkepleri ve yardımcı malzemelere 
yönelik çözüm önerileri ile 21’inci Salon, E.13 Numaralı stantta ziyaretçileri-
ne çözüm önerilerini sunacak. 

CreaseStream Ltd., 18-20 Eylül tarihlerinde Birmingham’da gerçekleştirilen 
Print Show 2018 fuarında CreaseStream 75 konik / kesim çözümünü 
sergiledi.

Başarılı CreaseStream ürün serisinin son sürümü, geniş format afiş / poster 
işlerinde günlük baskı sonrası işlemleri için sınırlı seçeneklere sahip olan 
dijital baskı şirketleri düşünülerek geliştirilmiş.

Manuel olarak beslenen CreaseStream 75, kullanıcılara, bir tabakanın 4 
kenarını tıraşlama ve 2 konik iziyle elle katlamanın gerçekleştirilebilmesini 
sağlıyor. Mekanik bir inline katlama mekanizmasında ekli tam otomatik bir 
versiyon geliştirilmiş ve bu projenin unsurları firmanın standında tartışmak 
amacıyla sergilenmiş.

CreaseStream Yönetici Dirketörü Jack Harris, şu yorumu yapıyor. “Son 12 
ay içinde posterlerini kendi bünyelerindeki giyotinlerle tıraşlamaya çabala-
yan firmalardan aldığımız taleplerin sayısı arttı ve bu zorluğa tepki veren 
ilk şirket olmaya karar verdik. CreaseStream 75 ürünümüz, büyüyen baskı 
sorunlarına uygun maliyetli bir çözüm sunacak ve hatta rakiplerimizden 
daha geniş ve daha hızlı bir şekilde iş bitirme teknolojisine sahip olacak.”

・Minimum ölçü

19mm

Pantone 282  C 

Renk Değerleri

CMYK Renk Değerleri

Pantone 282 C

C 100

M 87

Y 43

K 52

Toyo Matbaa Mürekkepleri web ofset 
mürekkep çözümleri ile IFRA fuarında
Firma Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşecek olan IFRA World Publishing Expo’da baskı ve yayıncılık 
teknolojilerine yönelik ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Dijital matbaalara poster ve afişler için yeni 
konik ve kesim çözümü: CreaseStream 75
Yeni makine İngiltere’de Print Show fuarında sergilendi.
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“Çözüm sağlayıcı olarak Flint Group, farklı 
flekso baskı bileşenlerindeki uzmanlığını, 
müşterilerimize katma değer sağlamak için 
sinerjik olarak birlikte çalışan ürünler geliştirmek 
üzere paylaşabilir” diyor, Flint Group Başkan 
Yardımcısı ve Fleksografik Genel Müdürü 
Jim Rogers ve şöyle devam ediyor. “Örneğin, 
nyloflex® XVH termal baskı klişesinin geliş-
tirilmesinin daha uzun ve daha temiz baskılar 
sağlamasına dönük olarak düşük migrasyonlu UV 
flekso mürekkepleriyle en iyi şekilde çalışmasını 
sağlamak için mürekkepler alanındaki teknik 
yeterliliğimizi kullandık. Flint Group’un müş-
terilerimizin zorluklarını karşılayan çözümler 
geliştirmeye yönelik kapsamlı yaklaşımı, ürün 
portföyünde görülüyor.”

En son nyloflex® XVH Digital plakanın eklen-
mesiyle, Labelexpo’da öne çıkarılan nyloflex® 
Xpress Thermal Processing System (Isıl İşlem 
Sistemi), doğası gereği düz bir üst yüzeye sahip 
yeni, çok yönlü, sert dirençli bir klişe olacak. 
Klişe olduğu gibi veya yüzey tramlama kullanı-
mıyla daha fazla uyarlanmış olarak kullanılabilir. 

Labelexpo Americas 2018’de

Flint Group’un fleksografik bölümü, iki 
yeni ürünle komple portföyünü sundu
Üretkenliği, verimliliği ve güvenliği arttırmak için termal klişe çözümlerinde en son inovasyonlar tanıtıldı.

Bu termal olarak işlenmiş baskı plakası, solventle 
işlenmiş plakaların kalitesine rakip olan ola-
ğanüstü bir ayrıntı sağlıyor. Daha önce benzeri 
görülmemiş kalite ve daha tutarlı ve istikrarlı 
klişe üretimi sağlayan Nyloflex® Xpress Thermal 
Processor, “Daha önce benzerini hiç görmediğiniz 
termal” söylemiyle sergilendi.

Flint Group’un etiket pazarına arzını genişleten, 
nyloprint® WF SHARP da fuarda sergilendi. 
Suyla yıkanabilir, en uç kalitede etiket pazarı için 
film tabanlı klişe en ince detayların elde edilmesi 
için en yüksek satır (line) sayısıyla kaliteyi arttı-
rıyor. Esnek polyester tabanlı bu klişe tüm işleme 
ekipmanlarına uyumlu, bu da farklı silindirlere 
mükemmel uyum sağlaması sonucunu veriyor.

Fuarda ayrıca flekso baskı makinelerinde ve klişe 
montaj ekipmanlarında kullanım için benzersiz 
bir adaptör olan rotec® Eco Bridge de yer aldı. 
Manşonların kolay ve hızlı montajı için adaptörün 
çevresinin etrafında bir hava yastığı oluşturan 
nefes alabilen bir metal halka bulunuyor. Yüzde 
90 daha az basınçlı hava kullanıyor, gürültüyü 
azaltıyor ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Flint Group, rotec® High Performance Sleeve’ın 
üstün boyutsal kararlılık sunmasını nasıl 
sağladıklarını da gösterdi ve baskı makinesinde 
sleeve montajının kolaylığını ve hızını arttırmak 
için kolay monte edilen yeni teknolojiyi kullanıyor. 
Bu, üretkenliği artırıyor ve baskı makinesinde 
iş değişikliklerini daha hızlı ve sorunsuz hale 
getiriyor.

Stantta sergilenen rotec® High Speed Sleeve, 
baskı basıncını düşürmek için yüksek derecede 
sıkıştırılabilir bir yüzey ile geliştirilmiş ve matba-
acıların baskı hızını % 30-80 kadar artırmalarına 
olanak sağlamış. Ayrıcalıklı kompozisyonu, baskı 
makinesi hızındaki önemli artışı da destekliyor.

Dar web endüstrisi için en geniş ürün yelpazesine 
sahip olan Flint Group, ziyaretçilerin baskı öncesi 
ve baskı operasyonlarının zorluklarını karşılama-
larında yardımcı olmak için onları üç bölümden 
(Fleksografik, Dar Web ve Dijital Çözümler 
- Xeikon) uzmanlarla karşıladı.

Standın Speaker’s Corner adı verilen köşesinde, 
Flint Group’tan ve sektörden diğer uzmanlar 
bilgilerini paylaştılar ve soruları yanıtladılar. 

Flint Group’un fleksografik birimi, 25-27 Eylül tarihlerinde 
Rosemont, Illinois – ABD’de düzenlenen Labelexpo Americas 
2018’e katıldı. “Flint Group Etiket Fabrikası”nın ayrılmaz bir 
parçası olarak, etiket baskısı için değer zincirinin tüm adımlarını 
kapsayan benzersiz bir ürün ve servis portföyü ile fleksografik 
bölümü etiket ve dar en web baskı için nyloflex® baskı klişeleri, 
klişe işleme ekipmanı ve rotec® sleeve ve adaptörleriyle baskı 
öncesi ve baskı operasyonlarına nasıl değer kattığını sergiledi.

Fuar esnasında, 26 Eylül’de 
Flint Group çözümleriyle 

üretilmiş baskı örneklerinin 
yarıştığı 14. Yıllık Baskı 

Ödülleri de sahiplerini buldu.
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Konica Minolta, 25- 27 Eylül tarihleri 
arasında Chicago’da düzenlenen, 
Labelexpo Americas 2018’deki 5721 nolu 
standında, etiket baskısındaki varlığını 
gösteren AccurioLabel 190 tam dijital 
toner makinesinin 250. ünitesinin satışını 
yaptığını duyurdu.

Konica Minolta AccurioLabel 190, etikette 
baskısını dijital teknolojiyle yapmak isteyen küçük 
ve orta ölçekli işletmecilere ekonomik bir seçenek 
sağlıyor. Küçük ve orta ölçekli baskı işlerini 
yönetmek ve sunmak için geliştirilen cihaz, 
geleneksel konvansiyonel flekso ve ofset baskı-
ların aksine, işleri daha kısa sürede kolayca ve 
verimli bir şekilde işleyebiliyor. AccurioLabel 190 
ayrıca üstün kalite ve kullanım kolaylığı sağlıyor 
ve birçok post prodüksiyon sonlandırma çözümü 
ile son derece uyumlu bir nitelik gösteriyor. 

Konica Minolta Profesyonel Baskı Bölümü Genel 
Müdürü Charles Lissenburg; “Konica Minolta’nın 
bu başarısı, AccurioLabel 190’un günümüzün 
önemli pazar zorluklarının üstesinden gelmek için 
mükemmel bir şekilde geliştirildiğini gösteriyor. 
Sunduğu esnek çözüm, operasyonların hızlı, 
verimli ve kârlı bir şekilde yüksek kaliteli sonuçlar 
elde edilmesini sağlıyor” diyor.

Kısa ve kişiselleştirilmiş işlerin hızlı bir şekilde 
tamamlanması için son derece esnek olan 

Konica Minolta  
AccurioLabel 190  
Labelexpo Americas 2018’de

AccurioLabel 190; kaplamalı, kaplamasız ve 
dokulu kağıt ve film ile çalışıyor. 18.9mpm’ye 
kadar hızlarda çalışan, etiket yazıcıları için 
1.200 dpi web-beslemeli bir çözüm sunan 
sistem, sezgisel bir ekran içerdiğinden 
kurulum için kapsamlı bir kullanıcı eğitimi 
gerekmiyor. Analog makinelerde fazla zaman 
alan işlerin hızlı ve doğru bir şekilde yürütül-
mesini sağlıyor. 

Konica Minolta, Labelexpo Americas 
2018’de, etiket, endüstriyel ve ticari baskı 
müşterileri için iş verimliliğini ve değer 
geliştirmeyi sağlayan ürün ve çözümlerini 
sergiledi. Konica Minolta standında; bir 
dosyanın alınmasından rulolar üzerindeki 
bitmiş etiketlere kadar, bir etiketin üretilmesi-
nin tüm aşamaları gösterildi. 

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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Illinois, ABD’de 25-27 Eylül 2018 tarihlerinde 
düzenlenen Labelexpo Americas  2018 fuarında, 
Mouvent™ Cluster baskı kafasını öne çıkartıyor.
Bu teknoloji, sabit boyutlu baskı çubukları yerine 
son derece kompakt ve hafif kümeler (clusters) 
kullanan ve bunları modüler, ölçeklenebilir 
bir matris içinde düzenleyen radikal yeni bir 
yaklaşımı ifade ediyor. Sonuç, her türlü substrat, 
genişlik ve her tür pazar için kolayca uyarlanabi-
len bir sistem. Hepsi Mouvent™ Cluster’a dayanan 
mevcut üç Mouvent dijital etiket baskı makinesin-
den baskı örnekleri, stantta sergilendi.

Mouvent halen çözümlerini ülkede satmadan 
önce bir showroom kurmanın yanı sıra satış ve 
servis yapısını Birleşik Devletler pazarına uygun 
hale getirmek için çalışıyor. Şirket inovasyon-
larının Amerika’daki ilk lansmanını 2019’da 
gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Mouvent şimdiye kadar Avrupa’da üç dijital etiket 
baskı makinesini duyurdu: Piyasadaki en küçük 
yüksek üretkenlikte etiket baskı makinesi olarak 
sunulan LB701-UV mini etiket baskı makinesi, 
inanılmaz bir toplam sahip olma maliyetiyle hızlı 
ve kolay endüstriyel etiket üretimine imkân veren 

LB702-UV etiket baskı makinesi ve hiçbir uçucu 
organik bileşik (volatile organic compounds 
-VCO) içermeyen yüzde yüz su bazlı mürekkepler 
(Mouvent™ Inks) kullanan ve yüzde yüz gıda 
güvenli baskı yapan, ezber bozan LB702-WB 
etiket baskı makinesi.

Üç etiket baskı makinesi 7 renge kadar, geniş 
bir substrat (kâğıt, kendinden yapışkanlı ve yaş 
tutkallı etiket malzemeleri, ensek malzemeler) 
yelpazesine 100 m/dk’ya varan hızlarda, 1200 
x 1200 yerleşik ve 2000 dpi optik çözünürlükte 
baskı yapabiliyor. Baskı örnekleri stantta 
sergilendi.

“Mouvent, dijital baskı endüstrisine taze bir soluk 
getiriyor” diyen Mouvent’teki etiket makineleri 
için Global Pazarlama ve Satış Müdürü Martin 
van Waeyenberge, ekliyor. “Canlı makine 
gösterileri sırasında etiket baskı makinelerimizi 
gören veya üzerinde test çalışmaları yapan 
insanlar baskı kalitesinden çok etkilendiler. 
Bunun nedeni hem UV hem de su bazlı yüksek 
kaliteli etiket üretimi için son derece yenilikçi 
dijital baskı makinelerinin rekabetçi bir maliyetle 
sağlanması.” 

Labelexpo Americas 2018’de 
Mouvent’ten devrimci etiket baskı 
inovasyonları
Öncü dijital baskı teknolojisini kullanarak dijital baskının geleceğini teslim etmeye odaklı, Bobst Group 
bünyesindeki İsviçreli genç yenilikçi şirket Mouvent, Labelexpo Americas 2018’de dijital etiket baskısı için 
devrim niteliğindeki Mouvent™ Cluster teknolojisini sundu. 

(Solda) Tüm Mouvent 
makineleri için temel yapı 
taşı - Mouvent ™ Cluster.

(Sağda) VOC içermeyen 
ve gıda güvenli üretim 
için yüzde yüz su bazlı 

mürekkeplerle çığır açan 
Mouvent LB702-WB kalite 

ve üretkenlikten taviz 
vermiyor.

Mouvent LB702-UV etiket 
baskı makinesi 100 m/

dk’ya kadar hızlarda parlak 
sonuçlar elde ediyor.
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Xeikon giriş seviyesi etiket baskı ve baskı sonrası 
çözümünü duyurdu. Bu çözüm, her boyuttaki 
etiket üreticileri için kazançlı etiket piyasasına 
kolayca girebilecekleri bir fiyat noktasında 
teklif ediliyor. Label Discovery çözümü, bir 
Xeikon 3030, giriş seviyesi web beslemeli 
dijital etiket baskı makinesi ve Xeikon 3030 
ile bağlantılı (inline) veya ayrı (offline) olarak 
kullanılabilen yeni bir dijital baskı sonrası hattı 
olan entryDCoat’tan oluşuyor. Yeni çözüm, 25-27 
Eylül tarihlerinde Rosemont, Illinois – ABD’de 
Labelexpo Americas fuarındaki Xeikon standın-
da sergilendi. 

Kuzey Amerika pazarı için Xeikon’un Satış 
Başkan Yardımcısı David Wilkins, “Dijital etiket 
baskısı hızlı büyüyen bir ana akım iş haline gelse 
de, bazı şirketler ya maliyet ya da gerçekten 
profesyonel kalitede bir giriş seviyesi çözümünün 
eksikliği nedeniyle hâlâ teknolojiye yatırım 
yapmaya isteksizler” diyor ve şöyle devam ediyor. 
“Xeikon Label Discovery çözümünün daha düşük 
maliyeti, bu şirketlerin dijital teknolojiyi benimse-
melerini ve daha önce yüksek maliyetli bir yatırım 
gerektiren, kısa tirajlı etiketler üretimi alanında 
bir iş potansiyelini yakalamalarını sağlıyor.

Label Discovery çözümü, müşterilerine geniş 
bir hizmet yelpazesi sunmak ve dijital üretimin 

Xeikon’dan giriş seviyesi 
etiket çözümü
Xeikon 3030 + entryDCoat, matbaalar için düşük maliyetli giriş seviyesi dijital 
baskı ve baskı sonrası çözümü olarak Labelexpo Americas fuarında sergilendi.

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

işletmelerine getirebileceği faydaları yaşamak 
için gereken her şeyi sağlayan anahtar teslimi bir 
etiket üretim sistemi. Bu kazançlı pazara uygun 
bir giriş sağlamasına ek olarak, Label Discovery 
çözümü yatırımın uzun soluklu olabilmesi için iş 
büyüdükçe verimlilik açısından yükseltilebilir bir 
platform.”

Xeikon 3030 dijital etiket baskı makinesi, 
standart flekso malzemeleri kullanarak geniş bir 
uygulama yelpazesinde etiket üretmek için ideal 
bir kuru toner çözümü. Bu, özel olarak işlenmiş 
baskı materyalleri kullanma ihtiyacını ortadan 
kaldırıyor ve ilgili depolama maliyetlerini ortadan 
kaldırıyor. Beş renkli baskısı, CMYK + beyaz 
baskıya ya da özel bir spot veya gamut genişleten 
renk basımına olanak veriyor. Sistemdeki toner 
renklerinin değiştirilmesi, kuru tonerin diğer 
matbaa teknolojilerine kıyasla açık bir yararı ola-
rak nispeten kolay. Ek olarak, kuru toner, toksik 
olmayan yapısı nedeniyle gıda güvenliği açısından 
gıda etiketleri için en iyi teknoloji olarak kabul 
ediliyor. Xeikon kuru toner, dijital uzayında 
benzersiz olan kuru gıda ile hem dolaylı hem de 
doğrudan gıda teması için FDA sertifikalı.

Xeikon entryDCoat vernik, şekilli kesim ve geri 
sarma istasyonu barındıran küçük bir baskı 
sonrası ünitesi. Başlangıç ve aparat maliyetlerini 
sınırlamak için şekilli kesim ünitesi yarı rotatif 
şekilli kesim teknolojisi kullanıyor. Bu, geleneksel 
şekilli kesimin bilinen en iyi kalitesini sağlarken, 
üretkenlik kaybı olmaksızın en düşük baskı son-
rası maliyetini garanti ediyor. Yarı rotatif şekilli 
kesimle, maliyetler geleneksel şekilli kesimin 
gerektirdiği özel aparatlar ve hiçbir ayar süresi 
gerekmeksizin % 50’ye kadar düşürülebiliyor.

Xeikon PX3000 UV inkjet etiket baskı maki-
nesinin yanı sıra toner bazlı Xeikon 3500 ve 
Xeikon CX3 baskı makinelerini de sergileyerek 
ziyaretçilerin etiket ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılayabilmeleri için birden çok teknolojiyi 
değerlendirme olanağı sundu. 

Xeikon entryDCoat vernik, 
şekilli kesim ve geri sarma 
istasyonu barındıran küçük 
bir baskı sonrası ünitesi.

Label Discovery çözümü, bir Xeikon 3030, giriş seviyesi web beslemeli dijital etiket baskı 
makinesi ve Xeikon 3030 ile bağlantılı (inline) veya ayrı (offline) olarak kullanılabilen yeni bir 
dijital baskı sonrası hattı olan entryDCoat’tan oluşuyor. 
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Epson’dan Yeni  
T Serisi Kablosuz 
Yazıcı Grubu
Epson, geniş format yazıcı grubunu büyütmeye devam ediyor. 
Özellikle CAD yazıcı pazarı odaklı yeni T serisi modeller; 
kablosuz erişim ve kompakt tasarımlarıyla dikkat çekiyor. 

Epson SureColor T3100 ve T5100, mühendislik ve mimarlık toplulukla-
rına hızı, hassasiyeti ve güvenilirliği bir arada sunuyor. SureColor T3100 
24-inç masaüstü yazıcı ve SureColor T5100 36-inç ayaklı tip yazıcı olmak 
üzere iki yeni modelle ürün yelpazesini genişleten Epson, kullanıcıların 
her yerde tabletlerinden ve akıllı telefonlarından kablosuz olarak doğru 
ve canlı çıktılar almasını sağlıyor. 

Aynı modelle hem geniş format  
hem A4 baskı imkanı 
SureColor T3100 ve SureColor T5100 modellerdeki benzersiz teknik, 
geniş formatlı rulo kâğıtlar ile A4/A3 boyutundaki kâğıtlar arasında 
geçiş yapılmasına olanak tanıyor. 

Epson’un PrecisionCore 
MicroTFP baskı kafası ince 
detaylar ve ticari seviyede 
güvenilirlik ile 31 saniye içinde 
A0/E boyutunda doğru çıktılar 
üreterek yüksek yazdırma hızı 
sunuyor. 

Yeni nesil, yüksek kapasite 
UltraChrome XD2 pigmentli 
mürekkepler uzun süre 
dayanabilen arşiv çıktıları 
sağlıyor. 

Ürünlerde, 4,3 inçlik renkli 
LCD dokunmatik ekran da 
mevcut. 

Çoğu güvenlik uzmanının uyarılarına rağmen 
şirket çalışanları hala oltalama saldırısı gibi en 
basit ve en yaygın saldırılarla bile siber korsan-
ların ağına düşebiliyor. Pek çok hassas bilgiye 
sahip olan şirketlerin veri güvenliğini sağlamasını 
bekleyen müşterilerin endişeleri ise her bir sızıntı 
haberi ile daha da artıyor. ABD bankalarından 
Blacksburg Ulusal Bankası’nın son sekiz ayda 
ikinci kez oltalama saldırısına uğrayarak toplam 
2,4 milyon dolardan fazla zarara uğraması, en 
güncel örneklerden biri. Dünyada 500 milyondan 
fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, 
çalışanların olası siber risklere karşı daha bilinçli 
olması gerektiğini vurgulayarak saldırılarından 
korunabilmeleri için uyarılarda bulunuyor.

Oltalama Saldırılarından 
Korunmak İçin 3 Öneri
Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender 
Antivirüs, yaygın siber saldırılara karşı şirket ça-
lışanlarında bilinç oluşturulmasının ve cihazları 
üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin olası 
güvenlik riskleri gözetilerek dikkatlice yapılma-
sının önemini vurguluyor. Aksi takdirde en basit 
saldırılardan bile büyük bir zararla çıkılacağını 
belirten Bitdefender Antivirüs, oltalama tekniğiy-
le yapılan saldırılara karşı korunmak için 3 öneri 
paylaşıyor.

1Gelen kutusundaki adrese dikkat edin. 
Yalnızca kaynağına güvendiğiniz e-postalarda 

bulunan bağlantılara veya eklere tıklayın, şirket 
maili kullanıyorsanız mail atan kişinin adresinde 
şirketin kullandığı mail sisteminin olup olmadığı-
na bakın.

2Kimlik doğrulama için sisteminizden yardım 
alın. Eğer şimdiye kadar yapmadıysanız 

hesabınızda mutlaka iki faktörlü kimlik doğrula-
ma özelliğini etkinleştirin.

3Gelişmiş bir güvenlik yazılımı kullanın. 
Bitdefender Antivirüs’ün Windows, Mac ve 

Android için geliştirdiği güvenlik çözümleri, 
kimlik avı dolandırıcılıklarını tespit eder ve 
kullanıcıları çok geç olmadan zararlı içeriği 
temizlemeye yönlendirir.

Şirketler oltalama 
saldırılarına karşı 
savunmasız
ABD bankalarından Blacksburg Ulusal Bankası’nın sekiz ayda iki kez  
oltalama saldırıları ile 2,4 milyon dolar zarara uğraması, çalışanların hala en yaygın siber 
saldırılara karşı bile bilinçli olmadığını gösteriyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı 
koruyan Bitdefender Antivirüs, oltalama saldırılarına karşı uyarılarda bulunuyor.
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İlk kimyasalsız violet CtP gazete kalıbının 
dünya lansmanından 11 yıl sonra, Agfa 
Graphics Avatar V-ZH adlı yeni ön ısıtma 
gerektirmeyen kalıbını duyurdu. Kalıp 
ekonomik ve ekolojik kalıp pozlamada 
yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Agfa, müşterilerinin kendi kimyasalsız violet 
kalıplarıyla başarılı deneyimlerine dayanarak 
gazete matbaalarının kesintisiz üretimi daha 
da geliştirme ve makine bakımını azaltma 
taleplerini karşılayan yeni bir kalıp teknolojisi 
geliştirdi. Avatar V-ZH bir ön ısıtma ünitesi 
gerektirmiyor, bu da matbaacıların sermaye 
harcamalarını ve enerji tüketimlerini azaltıyor, 
yer kazandırıyor. Ayrıca, baskı süresince 
doğrusallık ve stabilitenin yanı sıra baskıya geçiş 
süresinin ve başlangıç firesinin azalması günlük 
üretimi güçlendiriyor.

Avatar V-ZH, temizlendikten sonra çok yüksek 
bir görüntü kontrastına sahip olup, baskı 
makinesinde karışıklıklardan kaçınmak için 
görsel bir muayeneye imkân veriyor. Kalıbı 
gazete matbaacıları için mükemmel bir hale 
getiren diğer özellikler, gün ışığı uyumluluğu, 
çizilmeye karşı yüksek dayanıklılığı ve baskı 
makinesinde olağanüstü dayanıklılık (çalışma 
uzunluğu, nokta kazancı, baskı başlangıcı). 
Kalıp, yarı ticari veya özel uygulamalar için 
geleneksel veya UV mürekkepleri ile birlikte 
kullanılabildiğinden, esnek bir çözüm.

Avatar Z-VH yüksek kaliteli Arkitex Sublima 

tramlamaya uygun. Arkitex OptiInk yazılımı ile 
kullanımı mürekkebin ekonomik sarfiyatıyla, 
daha yüksek renk sadakatiyle ve daha az kağıt 
firesi anlamına gelen başlangıç süresinin 
kısalmasıyla sonuçlanıyor.

Agfa Graphics Gazete Pazarı Müdürü Rainer 
Kirschke, şu açıklamayı yapıyor. “Violet-lazer 
teknolojisi gazete pazarının çoğunluğunu teşkil 
ediyor. On yıldan uzun bir süredir dünya çapın-
da violet kimyasalsız kalıplarımızı kullanan bir 
müşteri tabanımız var. 

Avatar V-ZH’nın geliştirilmesi 
esnasında,onların görüşlerini dinledik ve 
üretimlerine azami ekonomik ve ekolojik 
yararları getirmek için çok çaba harcadık.”

Avatar V-ZH halen dünyada gazete baskı 
tesislerinde kurulu olan tüm violet CtP ünitele-
rinde pozlanabiliyor. Pozlama esnasında, violet 
lazer diyot, basılacak alanın polimerizasyonunu 
tetikliyor. Ardından, temizleme ünitesinde 
zayıf, pozlanmamış alanları kolay ve temiz 
bir şekilde silen özel bir zamk uygulanıyor. 
Kurutma bölümüne yakın bir LED barı kalıbın 
nihai kürlenmesini sağlıyor.

Attiro ZH – son teknoloji kalıp 
temizleme ünitesi
Agfa Graphics, Avatar V-ZH kimyasız baskı 
kalıplarını, dünyanın en hızlı CtP görüntüleme 
ünitesi Advantage N ve yeni yüksek hızlı 
temizleme ünitesi Attiro ZH ile birlikte çok 

Agfa ilk ön ısıtmasız, kimyasalsız  
violet kalıbı duyurdu: Avatar V-ZH
Ekim ayında World Publishing Expo’da sergilenecek yeni kalıp tasarruflu  ve çevre dostu kalıp pozlamada  
bir dönüm noktasını temsil ediyor. 
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cazip bir çözüm olarak sunuyor. İkincisi, 
temizleme ünitesi rakipsiz bir verimlilik ve 
sürdürülebilirlik zenginliği getiren çığır açan 
bir teknolojiye sahip.

Attiro ZH azami temizleme etkisi için en 
az zamk tüketimiyle dikkati çekiyor. Uzun 
banyo ömrü sayesinde kalıbı hızlı ve kolay 
temizlerken, kendisi daha az bakım gerektiri-
yor. Tamamen düz bir kalıp transferi, kalıbın 
silindirler arasında burkulmaması anlamına 
geliyor.

Mevcut Agfa temizleme üniteleri kolaylıkla 
ön ısıtmasız versiyona yükseltilebiliyor. Rainer 
Kirschke ekliyor. “Agfa, gazete pazarı için yeni 
ürünlere güçlü yatırım yapıyor, çünkü basılı 
haberlerin geleceğine inanıyoruz. Gazeteler, 
her türlü maliyet tasarrufu ve süreç akışının 
önemli olduğu çok zor bir on yıl ile karşı 
karşıya. ECO³ portföyümüz, bir gazetenin 
üretiminin her bir parçasını kapsayan yazılım, 
donanım ve desteği, görüntü ayarından baskıya 
kadar sürdürmektedir. Bunun gibi, gazeteler 
operasyonlarını hızlandırabilir ve düzenleyebi-
lir ve “tam zamanında” iş akışına ulaşabilirler.”

Geçtiğimiz aylarda, Avatar V-ZH, gerçek 
gazete üretim ortamlarında bir dizi zorlu baskı 
koşulu altında, kararlılığını ve sağlamlığını 
kanıtlamış. Bu ilk kullanıcılar, ön ısıtma ile 
çalışan banyo makineleri ve temizleme ünitele-
rine kıyasla % 60’a varan enerji tasarrufu rapor 
etmişler. Bu kalıp, Ekim ayında 2018 IFRA 
World Publishing Expo’da gazete dünyasına 
tanıtılacak ve 2018’in dördüncü çeyreği başında 
dünya pazarlarında piyasaya arz edilecek.

WPE’de Hall 21a, F02 standında (Berlin, 
Almanya, 9-11 Ekim) Agfa Graphics’i ziyaret 
edebilirsiniz. 

Avatar V-ZH halen dünyada gazete baskı tesislerinde kurulu 
olan tüm violet CtP ünitelerinde pozlanabiliyor. 

Geçtiğimiz aylarda, Avatar V-ZH, gerçek gazete üretim 
ortamlarında bir dizi zorlu baskı koşulu altında, kararlılığını 
ve sağlamlığını kanıtlamış. Bu ilk kullanıcılar, ön ısıtma ile 
çalışan banyo makineleri ve temizleme ünitelerine kıyasla % 
60’a varan enerji tasarrufu rapor etmişler. 

Screen’den yeni CtP 
sistemleri
PlateRite 8600NII saatte 32 sayfaya kadar kalıp pozluyor 
ve Screen’in amiral gemisi, saatte 70 kalıba kadar pozlama 
yapan PlateRite 8900HDN modellerini tamamlıyor.

SCREEN Graphic Solutions (SCREEN GA) yeni PlateRite 8600NII 
serisi 8 sayfa termal CtP sistemlerinin lansmanını yaptı. Bu sistemler 
saatte 32 kalıba kadar üstün performans ve enerji tasarrufuyla birlikte 
üretkenlik sağlayan yüksek çıktı veren lazer diyot pozlama kafalarıyla 
donatılmış. Orta üretkenlik seviyesinde PlateRite 8600NII modelleri 
Screen’in saatte 70 kalıba kadar pozlayabilen amiral gemisi PlateRite 
8900HDN modellerini tamamlayacak.

Tüm PlateRite 8600NII modelleri en son fiber lazer diyot pozlama 
kafaları barındırıyor. Bu kafalar üstün kalitede kararlı, yüksek hızlı 
pozlamayı sağlamak için Screen’in kendi klamp teknolojileri ve 
otomatik denge mekanizmasıyla çalışıyor. Ürün hattı, matbaaların 
üretim gereksinimlerine uygun doğru modelleri seçebilmeleri için Z, S 
ve E modellerini içeriyor. 

Z modeli 96 kanal pozlama kafalarıyla donatılmış, saatte 32 kalıba 
kadar pozluyor. S ve E modelleri sırasıyla 64 ve 32 kanal kafalara sahip, 
saatte ilki 24 ve ikincisi 14 kalıp pozlayabiliyor. Tüm modeller 304 
x 370 mm’den 1160 x 940 mm’ye kadar ebatlarda kalıplarla çalışabiliyor.

Buna ek olarak, tüm modellerde çalışma sırasında yaklaşık % 60 ve 
bekleme sırasında % 73 enerji tasarrufu sağlayan, rölantide enerji 
tüketimini azaltan bir güç tasarrufu modu gibi önemli iyileştirmeler 
var.

Screen pazardaki önde gelen pozisyonunu sürdürmek için CtP 
ekipmanını geliştirmeye devam edeceğini açıklıyor. 

PlateRite 8600NII serisi

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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Kluge varak yaldız - gofre ve 
kesim makinesi ve otomatik 
dosya  katlama ve yapıştırma 
makineleri 

Otomatik varak yaldızın mucidi KLUGE, 
dünyanın en çok tercih edilen varak yaldız 
makinelerindeki liderliğini EHF serisi ile devam 
ettiriyor. KLUGE; kesim, kabartma,varak yaldız, 
hologram uygulamalarında benzersiz avantajlar 
sunmakta. Kluge, otomatik katlama yapıştırma 
teknolojilerinde de yüksek kalitede çözüm 
sunan makinelere sahip. Unifold her tür dosya, 
sunum materyalleri, CD kutuları prezantasyon 
çalışmalarında verimliliği ile matbaalara değer 
katmaktadır.

Ketchview otomatik serigrafi 
makinesi

Baskılı işin korunması, istenilen alana özel 
kimyasal ya da mürekkeplerle parlaklık verilerek 
kabartma işlemi yapılması için en uygun çözüm 
serigrafi laklamadır. Ürününüze değer katan ve 
son baskı aşaması olarak kabul edilen serigrafi 
laklama, her geçen gün daha fazla yaygınlık 
kazanmaktadır.

Dünyada kalitesiyle tanınan ve üretim 

kapasitesiyle birinciliğe yürüyen Ketchview 
firması serigrafi baskıda Türkiye’nin de tercihi 
olmuştur. Yüksek hassasiyette 350 g/m2’ye kadar 
mürekkep aktarma özelliğiyle, 3600 tabaka/saat 
hızda laklama imkanı sunuyor.

Zhengrun otomatik sert kapak ve 
kutu taslama makineleri

Zhengrun; mücevher, saat, telefon, ayakkabı, 
özel butik ve benzeri kutuların sıvamaları için 
otomatik çözümler sunuyor. 0.8 mm’den 3 mm 
kalınlığa kadar kutuların mikrometrik sensör 
sistemi yardımıyla hassas ve seri sıvanması, 
Zhengrun teknolojisi sayesinde çok kolay.
Maksimum 400 x 600 mm’ye kadar tüm kutu 
sıvamaları için en kaliteli ve verimli çözüm; 
Zhengrun.

Fangbang tam otomatik kağıt 
çanta makineleri

Kağıt saplı veya ip saplı kağıt karton çantaların 
tam otomatik tabaka veya bobin beslemeli 
makinelerimiz ile seri ve kaliteli üretim 
yapılabilmektedir. Kese kağıdından körüklü 
karton çantaya kadar saatte 4.200 ve 14.400 
hızlarında üretim yapabilen makine seçenekleri 
ile sektörde ihtiyaç duyulan sistemleri Aras Grup 
güvencesi ile sektörümüze sunmaktayız. 

Aras Grup ambalaj baskı sonrası 
makineleri
Aras Grup ambalaj baskı sonrasında Kluge, Zhengrun, Ketchview, Fangbang, Wen Chyuan, Sanwa, SBL, 
Baumann Wohlenberg, Focusight markalarıyla geniş bir yelpazede çözümler sunuyor.

Burhan KUTURMAN / Aras Grup Satış ve Ürün Müdürü
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Wen Chyuan otomatik selefon 
makinesi

Tam otomatik makinede en yüksek hız ve kalite 
Wen Chyuan teknolojisinde buluşuyor. Uçan 
bıçak kesim sisteminin yaratıcısı Wen Chyuan; 
non-stop giriş ve çıkış üniteleri, çift toz alma 
ünitesi, enerji tasarruflu ısıtıcı sistemleri, çift 
kesim sistemi ve statik giderici sistemlerini 
bir arada standart olarak sunuyor. Otomatik 
film laminasyon makinelerinde dünyanın ve 
Türkiye’nin en çok tercih ettiği marka Wen 
Chyuan ile siz de verimliliğinizi artırın.

Uçan bıçak sistemi; kalın gramaj, PVC, metalize 
ve çift taraflı selofan uygulamalarında çapaksız 
ve mükemmel kalite için en mükemmel çözüm 
sağlıyor.

Sanwa otomatik kesim makineleri

Etiket ve ambalaj üreticilerinin tercihi, yüksek 
teknolojisi ve kolay kulllanımıyla Sanwa makas 
dahil tam ayıklama imkanı sağlayan otomatik 
kesim makinesi SANWA TRP-1060-SCB 
standart ayıklama yapan kesim makinelerinde 
ayıklanamayan makas paylarını tamamen 
ayıklayarak, etiket ya da ambalajınızı katlama-
yapıştırma işlemleri için hazır hale getiriyor.

Basılan işin yüksek hızda çapaksız kesim ve 
ayıklanması, SANWA TRP-1060-SCB ile çok 
daha kolay. Makine 300 tonluk otomatik vuruş 
gücüne sahip otomatik ayarlı geliştirilmiş yeni 
teknolojisiyle 0,1-1,5 mm kalınlık arasında 
her türlü malzemenin kesim ve ayıklanmasını 
kolaylıkla yapabiliyor.

SBL otomatik varak yaldız ve 
kutu kesim makinesi
Otomatik kesim ve varak (sıcak yaldız) 
uygulamalarında en yüksek verimlilik, en 
ekonomik çözüm; SBL.

SBL 1060EFT 300 ton vuruş gücü, 8000 tabaka/
saat kesim hızı ve 7000 tabaka/ saat varak baskı 
hızıyla, tüm kesim ve varak  çalışmalarınızı 
aynı makinede çözmenize imkân veriyor. Varak 

makinesinde 3’lü yaldız çektirme şaftlı teknolojisi 
sayesinde minimum fireyle çalışma olanağı 
sunuyor. Makine 0,1 mm’den 4 mm’ye kadar tüm 
kalınlıklarda maksimum performans veriyor 
ve statik alıcıları desteğiyle in-mould malzeme 
kesimine imkân sağlıyor.

Baumann Wohlenberg kesim 
makineleri

Yüksek Alman teknolojisi ile üretilen Baumann 
Wohlenberg kesim makineleri dünya genelinde 
tercih edilen giyotin sistemleridir. Baumann 
palet çevirme, otomatik toplama ve asansör 
ekipmanları üreticisi olarak kesim sistemlerinin 
ve matbaaların tamamlayıcı makineleri olarak 
hizmet veriyor.

Focusight kalite kontrol 
sistemleri
FOCUSIGHT uzun yıllardır teknoloji liderliği 
yaptığı bobin beslemeli flekso, gravür ambalaj 

makineleri için geliştirdiği yüksek çözünürlüklü 
kamera sistemlerine sahip kalite kontrol 
sistemleri üreticisidir. Son yıllarda geliştirmiş 
olduğu tabaka beslemeli makinelerde kullanılan, 
yüksek çözünürlükte kamera sistemleri ile % 100 
kalite kontrolü yapan teknolojide de liderliğini 
devam ettirmekte. Bu sistemler hem in-line hem 
de off-line olarak hizmet vermekte. Baskı ve 
sonrasında kesimi yapılmış ambalaj, etiket vb. 
basılı ürünlerde kalite kontrolü yapan 3 adet 
yüksek çözünürlüklü kamera teknolojisi sayesinde 
her türlü renk, lak, yaldız, serigrafi, barkod vb. 
kontrolleri yapılabilmektedir. 
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Geçen ay Elektroser’in Türkiye Temsilciliği’ne 
başladığı Rotocontrol firmasının sloganlarından 
biriyle söze başladık. Baskı sektörünün hangi 
alanında olursa olsun tüm firmalar, baskı ve 
baskı öncesi süreçlerini belirlerken mutlaka 
baskı sonrasına göre hareket etmektedirler. 
Bu şekilde baskı sonrası aslında öncelik haline 
gelmektedir.

Ambalaj ve etikette yapılan baskı sonrası 
uygulamalar, baskının uygulama alanı, hedefle-
nen verimlilik ve beklenen görsellik etkenlerine 
bağlı olarak değişmektedir.

Almanya merkezli Rotocontrol
Etiket sonlandırmada geniş ürün yelpazesi ve 
modülerliği ile Rotocontrol firmasının ürünleri 
her ihtiyaca hitap etmektedir. Rotocontrol 
firması aynı zamanda bir mühendislik firması 
sebebiyle üretici firmanın talebi doğrultusunda 
özel sonlandırma makineleri de üretebilmekte-
dir. Bu sayede converting-üretici firmaları için 
Elektroser, baskı ve baskı sonlandırmada tek bir 
çözüm noktası olarak hizmet vermektedir.

Almanya / Hamburg merkezli Rotocontrol 

firmasının standart ürünleri arasında,

• RSP-V ve RSP-H - Özellikle İlaç sektörü 
için kullanılan yatay ve dikey kalite kontrol 
sistemleri,

• RSC - Kalite kontrol, dilimleme ve sarma 
makineleri,

• DT - Dijital baskı sonlandırma hattı,

• FC - Hızlı değişen 4 milli döner Turret sarıcı,

• BL - Booklet tipi kitapçık ve ECL etiket son-
landırma hattı, 

• RSD - Rotatif kesim, sonlandırma, dilimleme, 
sarma hattı

bulunmaktadır. Bu modüler makineler sayesin-
de turret sarım, kameralı hassas yatay veya dikey 
kalite kontrol, dilimleme, ayıklama, semi rotary, 
full rotary ve dijital kesim, booklet ekleme, 
flekso, serigraf, laminasyon, folyo, yaldız, vernik 
ve lak uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Sistemlerin modüler olması hem istenilen 
konfigürasyonların yapılabilmesine hem de 
daha sonra belirli şekillerde ‘upgrade’ yapılma-
sına ‘kolaylıkla’ olanak tanır. 

Bu konfigürasyonlar aynı zamanda hem dijital 

Finish first 
Sonlandırma önceliktir
Turgut KARCI / Elektroser A.Ş. Üretim Makineleri İş Geliştirme Müdürü
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hem de analog baskı sistemlerine uyumludur. 
Dolayısıyla hem dijital hem analog uygula-
malarını tek elden gerçekleştirmek mümkün 
olmaktadır.

Japon üretici NSK
Elektroser’in bir başka yeni temsilciliği ise 
Japon üretici NSK firmasıdır.

NSK firması bir çok tanınmış firmaya üretim 
gerçekleştiren bir mühendislik firması 
olup kendi ürünleri ile pazarda yer almaya 
başlamıştır.

Firmanın ürün yelpazesinde MBM-Multi 
Blanking Machine – karton etiket ve kutu 
ayıklama makineleri, ATL-Automatic Tape 
Loader-Otomatik yapışkan bant ekleme 
makineleri, ZERO – Geniş format oluklu ve 
karton kesim makineleri bulunmaktadır.

MBM makineleri etiket ve kutu karton 
ayıklama makineleri çift ve tek kafa olarak 
düzenlenebilir. Kullanıcı dostu ve full oto-
masyona sahip bu makine ile işler hızlı, düşük 
operasyon maliyeti ve güvenilir bir biçimde 
ayıklanabilmektedir.

ATL makineleri ile arka yüzüne yapışkan bant 
eklemeleri otomatik olarak düzgün ve hızlı bir 
şekilde yapılır.

ZERO ise firmanın dijital baskısı gerçek-
leşmiş karton ve oluklu baskıların incelikli 
kesimlerini konfigürasyona bağlı olarak 
otomatik gerçekleştirir. Herhangi bir kalıba 
ihtiyaç duymaz.

NSK firmasının ürünleri de modüler ve op-
siyonlar ile kurgulanabilmektedir. Bu sayede 
otomasyon seviyesi de tercih edilebilmektedir.

http://www.nsksystem.com

http://www.rotocontrol.com

Avery Dennison Graphics Solutions’ın en son malzeme bilimi 
inovasyonları arasında farklı uygulamaların geniş bir yelpazesini 
kapsayan PVC’siz bir giydirme filmi de var.

Göz alıcı canlı renkler ve muazzam uygunluk için tasarlanmış yeni MPI 
1405 Easy Apply RS™ film araç giydirmelerden tuğla ve beton bloklar 
dahil olmak üzere dokulu bina yüzeylerine kadar çeşitli uygulamalara 
uyumlu.

Her uygulama için tek film
Avery Dennison Kıdemli Pazarlama ve Kanal Stratejisi Müdürü Oliver 
Guenther’e göre bu kadar çok uygulama için tek bir film, uygulayıcıların 
hayatını kolaylaştırıyor. Guenther, “Bu PVC’siz materyalin baskı 
performansı ve gerilebilirliği onu görünümün gerçekten önemli olduğu 
uygulamalar ve düzensiz eğrilerden kaynaklanan zorlukların olduğu yerler 
için düzgün bir tercih haline getiriyor. Dayanıklılık ve boyutsal kararlılık 
olağanüstü ve o lateks, UV ve solvent / eko-solvent makinelerde basılabili-
yor; DOL 6460 gibi PVC içermeyen bir üst laminat öneriyoruz” diyor.

Easy Apply RS™ tutkal teknolojisi daha hızlı uygulama için kolay hava 
çıkarma, yeniden konumlandırılabilirlik ve kaydırılabilirlik sağlıyor. 

Avery Dennison ‘dördü 
bir yerde çözüm’ 
PVC’siz dijital film 
sunuyor

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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Kaliteli baskı, kaliteli üretim bir hayal 
değildir. Genel anlamda yapılması 
gereken sistemlerde ve ekipmanlarda 
üretici firmaların önerileri çerçevesinde 
koruyucu ve onarıcı bakımların doğru ve 
zamanında yapılmasıdır.

Etiket ve esnek ambalaj baskılarında kullanılan 
flekso baskı teknolojisinin en önemli unsurların-
dan birisi de aniloks merdanelerdir. Genellikle 
seramik kaplı ve mikro hücrelerde mürekkep 
tutulması için tasarlanan aniloks merdanelerin 
hücrelerinin tam olarak temizlenmesi hücre 
hacmi çerçevesinde gerekli oranda mürekkebin 
baskıya aktarılmasını sağlayacaktır. Oldukça 
pahalı bir ürün olan aniloks merdanesinin 
temizlenmesi sırasında da hasar görmemeleri 
gerekir. Gerek mekanik ve gerekse kimyasal 
yöntemlerle yapılan aniloks temizliği çok değil 
birkaç temizlik sonrası aniloks hücre duvarla-
rının incelmesi, kırılması ve gerekli hacimde 
mürekkebin tutulamaması ve sonuçta kaliteli bir 
baskı alınamaması ile sonuçlanacaktır.

INELME geçtiğimiz yıl Lino 
SİSTEM koordinasyonu ile 2 
kurulum daha gerçekleştirdi.
Peki çözüm ne? Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’deki 
özellikle esnek ambalaj sektöründe faaliyet 
gösteren büyük firmalarda “Lazer Anilox 
Sistemi” kurulumu olan INELME geçtiğimiz 
yıl Lino SİSTEM koordinasyonu ile 2 kurulum 
daha gerçekleştirdi. 

INELME, lazer aniloks temizliğinde 

“I-LAC” serisi yeni 
teknolojisi ile hizmette
Nadir KARGI / Lino SİSTEM A.Ş.

INELME tarafından kurulan sistemler I-LAC 
serisi olup, lazer sisteminde yeni ve uzun ömürlü 
diyot lazer kullanmaktadır. INELME tarafından 
20 bin çalışma saati garanti verilen yeni lazer 
sisteminin ömrünün yüz bin saate kadar uzaması 
beklenmekte. 

Herhangi bir mekanik işlem ile 
yapılmayan temizlik sonucunda 
ortaya çıkan toz sisteme 
entegre filtre sistemi sayesinde 
toplanmakta ve ortama 
yayılmamaktadır.
Sistem aniloksları ve silindir yüzeylerini lazer 
teknolojisi kullanarak çok hızlı ve etkin bir 
şekilde temizlemekte. 50W’lık sistemlerde 120 cm 
genişliğindeki bir aniloksun temizliği 25 dakika 
kadar sürede tamamlanabilmektedir. Sistem, tam 
otomatik olarak aniloks hücrelerinin temizliğini 
%99’a varan etkinlikte kimyasal, bikarbonat vb. 
maddeler kullanmadan gerçekleştirmektedir. 
Sistem sadece elektrik gereksinimi ile herhangi 
bir atık da üretmemektedir. Temizleme işlemi 
seramik yüzey veya aniloks hücrelerinde biriken 
kurumuş mürekkep, tutkal, lak veya silikon 
benzeri yabancı maddeleri özel olarak tasarlanan 
lazer sistemi ile aniloks hücrelerine hiçbir zarar 
vermeden temizler. Herhangi bir mekanik işlem 
ile yapılmayan temizlik sonucunda ortaya çıkan 
toz sisteme entegre filtre sistemi sayesinde 
toplanmakta ve ortama yayılmamaktadır.

Avantajları
Anilox kullanıcıları tarafından ortaya çıkan 
avantajlar kolaylıkla gözlemlenmekte ve ifade 
edilmektedir. Özellikle gravür çizgilerinin 
kolaylıkla kirlendiği ve kaliteyi etkileyen bu kirleri 
bir başka çözümle temizlemek mümkün değildir. 

• I-LAC sistemi diğer herhangi bir sistemin te-
mizleme şansının olmadığı yüksek lpi’lı, tramlı 
anilox ve silindirleri temizler.
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• Anilokslar maksimum mürekkep aktarımı 
sağlar ve tüm hücreler temiz olduğundan, renk 
densitesi korunur.

• Renk densitesi ile beraber hatalı iş sayısı azalır 
ve tekrar baskılar önlenir.

• Her türlü renk ve su bazlı mürekkep, solvent 
bazlı mürekkep, tutkal, lak, sertleştirici ve 
benzeri maddeleri temizler.

• Seramik ve krom yüzeyleri temizler.

• Şaftlı veya şaftsız tüm anilokslar temizlenebilir.

• Temizleme sırasında ısı oluşmadığında yüzeyde 
hasar veya eskimeye sebep olmaz.

• Optimize edilmiş ve uygulamaya yönelik lazer 
seçimi, yüksek güvenirlik, düşük bakım gerek-
sinimleri vb.

• Atık ortaya çıkartmaz. Hava veya su girişi 
gerekmez. Sadece elektrik bağlantısı yeterlidir.

• Yüksek teknolojik bilgiye gerek olmadan 
operatör tarafında kolay kullanım sağlayan ara 
yüz.

• Uluslararası güvenlik sertifikası.

• Düşük bakım gereksinimi olan Laser sistemi.

• Ağır aniloxların temizliği için vinç kullanımına 
olanak sağlayan açık platform. 

SEI “Label Master” 100 m/dk’ya kadar performans ile SEI 
LASER, pazardaki en hızlı lazer etiket kesim ve baskı sonrası 
sistemidir.

Verimlilik: 100 m/dk’ya kadar hız ile müşterilerin performans 
talepleri gerçek zamanlı karşılanmaktadır.

Esneklik: Labelmaster gerek endüstriyel ve gerekse kısa-orta 
tiraj firmaların gereksinimlerini karşılayacak bir çözüm.

Modüler yapı: Üretim prosesine bağlı olarak pazarda ilk ve 
tek olan 1 ile 4 arası lazer kafası ile sistem kurulabilmektedir. 
Sistem pazar gereksinimlerini gerektiği şekilde takip ile adapte 
edilebilmektedir.

Labelmaster: Etiket kesim ve baskı 
sonrasında en hızlı lazer sistem
Baskı dünyasında dev bir teknolojik devrim yaşanıyor; rulo 
etiket baskı sonrası çözümleri dijital sistemler üzerinde de 
pozitif bir etki yaratıyor. 

Geleneksel mekanik kalıp kesici yerine kullanılan SEI Laser 
Labelmaster sistemi, PDF dosyasından teslimata kadar 
tamamen dijital iş akışını baştan sona kontrol ile akıcı bir iş 
akışı kullanılmasını garanti etmektedir.

Labelmaster, ambalaj ve etiket endüstrisinde basılı rulo mal-
zeme baskı sonrası çözümleri için teknolojik olarak gelişmiş 
bir lazer sistemidir. Dijital ve geleneksel baskı sonrasını bir 
arada taşıyan en iyi modüler çözümdür. Labelmaster, satın 
alma sırasındaki özel ihtiyaçlara göre kurgulanabilmekte 

veya sonrasında monte sonrası yerinde isteğe bağlı ilaveler 
yapılabilmektedir.

Lazer teknolojisi daha önce mümkün olmayan benzersiz avan-
tajlar sunmaktadır: Günümüzde aynı sistemde lazer kesim, 
lazer etiket kesim, mekanik yarı-rotatif etiket kesim, lokal 
flekso baskı, lokal sıcak yaldız, laminasyon, etiket kaydırma, 
lazer markalama, lazer mikro perfore, tabakalama ve dilim-
leme işlemlerini bir defada tamamlayabilecek şekilde farklı 
uygulamalar için farklı baskı sonrası çözümler bulunmaktadır. 

Lazer teknolojisinin baskı ile etkileşimi, etiketleme pazarında 
yeni fırsatlar yaratmaktadır: ürün dekorasyonu, kimlik tanım-
lama ve sahteciliğe karşı çözümlerin yenilikçi kombinasyonu 
sistemin başarısında büyük rol oynamaktadır.

Lazer kesime ilave olarak opsiyonlar:

• Kullanılan malzeme kağıt, PET, PP, BOPP
• 18 adede kadar bıçak ile dilimleme
• Flekso lak
• Lokal flekso lak
• Yarı-rotatif sıcak yaldız
• Taret ile hızlı bitmiş rulo değişimi
• Manyetik bıçak ile mekanik etiket kesim
• Laminasyon
• Eksik etiket kontrol ve tespit
• Barkod ve QR kod okuma
• Rulodan tabakalama
• Egzoz çıkış ve filtreleme

• *.xml *.jdf ile otomatik iş akış entegrasyonu

• Korona uygulaması 

İşi ehline bırakmak lazım;
dijital baskı sonrası SEI LASER’in işi
Nadir KARGI / Lino SİSTEM A.Ş.
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Ambalaj, son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığı 
ve yapılmaya devam ettiği bir alan oldu. Artık 
ürünlerin kalitesi kadar ambalajı da tüketici 
üzerinde etkili hale geldi ve bu da farklı görseller-
le ve dizaynlarla oluşturulan katma değeri yüksek 
ambalaja yönelimi arttırdı. Taslanmış mukavva 
kutular, Bu kutuların üzerinde UV baskılar, lokal 
lak uygulamaları, pencere, hologram görünümlü 
kaplamalar, gofre, yaldız gibi uygulamalar am-
balajın katma değerini arttırırken paralelinde bu 
uygulamalara yönelik makinelere olan yatırımları 
da arttırdı. 

Mitra da, baskı öncesi, baskı ve mücellit sistem-
lerinde olduğu gibi ambalaj yönelik baskı sonrası 
çözümlerinde de hem kaliteli hem de ekonomik 
makineleri müşterileriyle buluşturdu ve buluştur-
maya devam ediyor.

Sakurai serigrafi baskı  
makineleri / lokal lak

Alanının dünyaca ünlü lider markası Sakurai 
(Japonya) uzun yıllardır Türkiye’de Mitra 
tarafından başarıyla temsil edilmektedir. 

Türkiye’de de profesyonellerin ilk tercihi olan 
Sakurai, kağıt ve PVC gibi birçok materyalin 
üzerine baskı yapabilecek farklı modellere sahip. 
Yapılacak işe göre birçok ebat ve modeli var. Düz 
ve silindir sistemli olmak üzere iki tip çalışma 
sistemine sahip model grubu olan Sakurai, düz 
sistem modelinde 3.00 mm kalınlıktaki malzeme-
lere baskı yapabiliyor. Silindir sistem modellerde 
ise maksimum kalınlık 0.8 mm’dir. İstisnai olarak 
SC142AII modelinde bu kalınlık 1.0 mm’dir.

Lak ve serigrafi boya alanındaki teknolojik geliş-
melere paralel olarak sürekli yeni uygulamaların 
adapte edildiği bir makine türü olan serigrafi 
baskı makineleri bu özellikleri sayesinde matbaa 
ve ambalaj sektörünün yanı sıra tekstil, porselen 

Ambalaja yönelik baskı sonrası 
çözümlerinde kalite ve ekonominin 
adresi her zaman aynı: Mitra A.Ş.
Kamil POLAT / Mitra A.Ş. Satış Müdürü

MS102AX

Tam tur tabaka 
serigrafi baskı

MSDR-60

Rulodan ruloya 
baskı

ve cam sanayilerine de hitap edebiliyor. Tüm 
bu alanlarda alanının lideri olan Sakurai, 

stabil ve hassas baskı kalitesi 
sayesinde tüm kullanıcılarının 
tekrar tekrar tercih ettiği bir 
markadır. Tüm bu tercihlerde 
Sakurai’ nin makine kalitesi-
nin yanı sıra Mitra’ nın satış 
sonrası servis hizmet kalitesi 
de önemli bir paya sahip. 

Xinwei otomatik sert kutu ve sert 
kapak taslama sistemleri
Otomatik taslama makineleri konusunda Çin’in 
güçlü markası Xinwei de özellikle son dönemde 
çok talep gören markamız oldu. 

Sert kutu taslama sistemlerin-
de otomatik ve yarı otomatik 
arasında yatırımı etkileyen 
faktör finansal boyutu kadar 
yapılması planlanan işin 
tirajıdır.

Otomatik sistemlerin işe 
hazırlık süresi yarı otomatik sistemlere kıyasla 
daha uzun olduğu için yapılacak işlerin adetleri-
nin yüksek olması mantıklıdır.

Eğer kısa tirajlı işler yapılması 
planlanıyorsa yarı otomatik 
bir hat yatırımı çok daha 
doğrudur.

Xinwei’ nin S600 modeli oto-
matik sistemlerin ana makinesi 
olup uzun tirajlı işlerde en 
önemli çözüm ortağıdır.

S16 ise aynı makinede hem sert 
kapak taslamanın hem de sert kutu taslamanın 
yapılabildiği modeldir. Bu model sert kapak 
taslama ve sert kutu taslama işleri olan firmalar 
için ideal bir çözümdür.

Yarı otomatik sistemlerde ihtiyaç duyulan deve 
boynu B460 modeli ile karşılanırken kenar 
bantlama için TJ40 modeli tercih edilebildiği gibi 
QTJ420 ve 600 modelleri ile daha otomasyonlu 
bir makinede tercih edilebilmektedir.

Özellikle sert kapaklı kutular için tercih edilen 

SC-142AII 
Yarım tur sistem 

serigrafi baskı

MF-80VII  
Düz sistem  

serigrafi baskı
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sert kapak taslama makinelerinde QFM serisi 
modelleri ile Xinwei eksiksiz bir makine serisi 
sunmaktadır. QFM serisi kendi içinde çalışma 
ebatlarına ve çalışma özelliklerine göre farklı 
modellere ayrılmaktadır. En önemli ayrım ise 
C modelleri ile üçgen ve S tipi şekilli kenar 
yapılabilmesidir.

Century otomatik ve yarı 
otomatik şekilli kesim makineleri   

Çin’ in başlıca otomatik ve yarı otomatik şekilli 
kesim makineleri üreticilerinden birisi olan 
Century pek çok ebatta ve özellikte modellere 
sahiptir.

Oluklu mukavva ve karton malzemeleri kesebile-
cek modellere sahip olan Century, kaliteli, hızlı ve 
hassas çalışma prensibi ile muadillerinden ayrılan 
bir markadır.

Paperplast otomatik selofan 
makineleri
1955 yılında ilk makinesini tanıtan Paperplast, 
günümüzde termal, su bazlı ve PUR (solventsiz) 
sistem çalışabilen makineler üretmektedir. 
Alanının en iyilerinden birisi olan İtalyan üretici 
birçok ebatta ve hızda modellere sahip. 

Paperplast, 21x25 cm’lik termal sistem makine-
sinden 165x205 cm’lik 
Jumbo model su bazlı & 
termal sistem modeline 
kadar birçok model ve 
özellik ile her türlü talebi 
karşılayabiliyor.

S600 Otomatik Sert kutu 
taslama makinesi

TJ40 Kenar bantlama 
makinesi

B460 Deve boynu

S16 Sert kapak ve sert

kutu taslama makinesi

QFM C ve S modelleri

Hengtong otomatik pencere 
yapıştırma makineleri 

Kutuların içindeki ürünün 
görünmesine olanak sağlayan 
pencere bölümü, ürünün ambala-
jıyla bütünleşmesini sağladığı gibi 
ambalajın görsel açıdan da kalite 
ve albeni özelliklerini arttırıyor.

Hengtong (Çin), kompakt ve 
yüksek kalitede birçok makine sunuyor.   

 UPG otomatik ve yarı otomatik 
oluklu sıvama makineleri

Özellikle elektronikten, beyaz eşyaya ve diğer 
birçok hassas ürüne kadar oluklu kutular için, 
kırılmalara karşı dayanıklı, esnek ve hafif olma-
sından dolayı tercih edilen bir ambalaj çeşididir.

Hoson otomatik kutu katlama ve 
yapıştırma makineleri
Hoson (Çin), otomatik kutu katlama yapıştırma 
alanına yönelik farklı birçok ebatta ve özellikte 
makine üretiyor. 
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yapıyorlar.  Markalar daha iyi ambalajlar ile 
ürünlerini daha çok satmaya çalışıyor. Bu süreç 
ise sık, daha küçük hacimli baskı işleri ve daha 
hızlı teslim süreleri anlamına geliyor. 

Baskı artık tek başına yeterli değil. Ambalaj, 
içindeki ürün ile beraber bir bütün olarak 
göründüğünden dolayı kalite ihtiyaçları artıyor  
ve ambalaj süreci her geçen gün karmaşık bir hal 
alıyor.  

Ambalajın dokunsal unsurları, markanın genel  
imajına da katkıda bulunur ve marka sahiplerinin, 
ürünlerinin rakip ürünlere karşı, raflarda başarılı 
bir şekilde durduğundan emin olmaları gerekir.  
Son yapılan araştırmalar, tüketicilerin,  dikkat 
çeken sonlandırmalara sahip (lak ve yaldız 
efektli) ürünleri satın almalarının çok daha hızlı 
olduğunu gösteriyor. Bir ürüne dokunmanın, 
ürüne yönelik tutum ve satın alma niyetlerini 
artırdığı ve bu ürünlerin değerlendirilmesinde gü-
venin artmasını sağladığı belirtiliyor. Paketleme, 
tüketicilerin dikkatini çekiyor. Tüketicileri 
ambalajlara ya da etiketlere dokunmaya teşvik 
eden baskı teknolojileri ile Konica Minolta üstün 
teknolojisi ile dokunarak, baskı hizmeti sağlayıcı-
larına çözümler üretiyor.

Ayrıca Konica Minolta olarak yazılım alanında 
da müşterilerimize çözümler sunuyoruz.  2020 
yılına kadar 150 milyar dolar hacmine ulaşması 
beklenen Sanal Gerçeklik (SG) / Artırılmış 
Gerçeklik (AG) teknolojileri üzerinde çalışmalar 
yapıyoruz. AG’de dijital teknolojideki veriler 

Konica Minolta’dan  
ambalaja değer katan  
çözümler
Güvenç GÜNDÜZ / Konica Minolta Turkey İş Teknolojileri A.Ş. İş Geliştirme Yöneticisi    

Konica Minolta, 
müşterilerine benzersiz 

görüntüleme uzmanlığı ve veri işleme 
kabiliyetleri ile dijital çağın üstünlüğünü 
sağlıyor ve uygun çözümler sunuyor. 1873 yılında 
kurulduğundan bu yana uzun bir inovasyon 
geçmişine sahip firma stratejik olarak belirlediği; 
geleceğin iş yeri, dijital sağlık, imalat sanayi 
ve güvenlik dahil olmak üzere çeşitli dijital 
alanlardaki faaliyetlerini genişletiyor. 

Konica Minolta, stratejik iş alanları içerisinde 
bulunan Endüstri 4.0 ve WorkplaceHub/IoT 
Platformları çerçevesinde Ar-Ge yatırımlarına 
son hız devam ediyor. 

Konica Minolta, lider olduğu profesyonel baskı 
alanı dışında endüstriyel baskı alanında da 
AccurioJet KM-1 ve AccurioLabel 190 ile büyük 
bir oyuncu olduğunu gösterdi. Stratejik ortaklık 
yaptığı MGI firması ile özellikle ambalaj sektö-
ründe, endüstriyel baskı çerçevesini geliştirerek, 
medya üzerine 2D – 3D lak efekt, altın - gümüş 
gibi yaldız efektler yapabilen MGI JETvarnish 
ürünleri ile dijital baskı sonlandırma ürünlerinde 
de öne çıkıyor. 

Dinamik pazar içerisinde marka sahipleri ürün-
lerini sürekli yeniliyor  ve yeni ürünler ile beraber 
daha göz alıcı (görünürlük) ambalaj çalışmaları 
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gerçek dünya ile birleşir ve veriler zenginleştirile-
rek meydana canlı ve dolaylı fiziksel görünümler 
oluşturulur. Zenginleştirme gerçek zamanlı 
gerçekleşir ve çevredeki öğeler ile etkileşim 
içindedir. Yeni çıkacak ya da çıkmış olan bir 
ürün AG ile birleştirilerek; tüketici üstünde satın 
alma aşamasında ve/veya sonrasında yeni alımlar 
konusunda etkili olur. Örneğin satın alınmış bir 
içecek şişesi üzerinde bulunan etiketteki AG ile 
markanın / ürünün diğer seçenekleri gösterilebi-
lir.

Baskı hizmeti sağlayıcıları açısından ise baskı 
kârlılıkları giderek azalıyor ve kârlılık yaratmak 
adına katma değerli ürünlerin üretimine yöneli-
yorlar. Bu katma değerli ürünleri, medya üzerine 
2D – 3D lak efektler, altın - gümüş gibi yaldız 
efektler olarak örneklendirebiliriz.

Konica Minolta’da MGI JETvarnish 3DS ürünü, 
baskı sağlayıcılarının konfor alanlarından çıkarak 
daha kârlı ürünler üretmelerini, marka sahiple-
rinin ise tüketicilerine, dikkatlerini çekebilecek 
ambalajlarla ulaşmalarını sağlar.

MGI dijital lak ve sıcak folyo teknolojisi, baskı 
hizmeti sağlayıcıların ve onların müşterisi olan 
marka sahiplerinin dikkatini hemen çeken, karşı 
konulamaz muhteşem baskı ürünlerine çevirir. 
Dijital lak teknolojisi sayesinde, dijital baskıları 
tespit etmek, tanımlanmış alanları vurgulamak 
veya 3D efektler eklemek kolaylaşır. Bunların 
hepsi, dokunsal bir deneyim sağlayan çekici ve 
canlı baskı ürünleri sunmanıza yardımcı olur. 
Dahası, dahili sıcak folyo modülü iFOIL ile 
kombinasyon yapılarak, size geniş bir renk ve 
parlak efekt seçeneği sunar. JETvarnish 3DS 
ile 36,4 X 102 cm ebatlarındaki çıktılara lak ve 
yaldız efektleri yapabilirsiniz. İki adet pozalama 

kamerası ile beraber sorunsuz güzelleştirmeler 
(embellishment) elde edersiniz.

MGI JETvarnish 3D Web ise, etiket yazıcısı 
ve hizmetlerini farklılaştırmak için dijital 
bir yol arayan esnek ambalaj üreticisi için 
ideal çözümdür. Web çözümü, basılı işleri, 
müşterilerinizin dikkatini çekecek olağanüstü 
ürünlere dönüştürür. Büyüyen etiket ve esnek 
ambalaj pazarları, daha yüksek esneklik, daha 
kısa çalışma uzunlukları, daha hızlı teslimat 
süreleri ve kişiselleştirme bekliyor. Dahili sıcak 
folyo modülü ile birlikte, yüksek katma değer 
ve farklılaşma elde etmek için mükemmel bir 
cihaz olan JETvarnish 3D Web; kolay bir şekilde 
tanımlanmış alanları vurgular,  dijital, flekso veya 
ofset işlerine dokunsal 3D efektler ekler. 

MGI JETvarnish 3D Evolution ile hizmetle-
rinizi farklılaştırabilirsiniz. Dijital ve ofset 
baskı sağlayıcıları için ideal çözüm olarak MGI 
JETvarnish 3D Evolution’u önerebiliriz. Dijital 
baskılı, UV kaplama cihazımız MGI JETvarnish 
3D Evolution sayesinde, dijital ve ofset baskıları, 
tanımlanmış alanları vurgulayarak ve dokunma 
duyarlı 3D efektler ekleyerek, düz baskı işlerini 
dikkat çekici baskılara dönüştürebilirsiniz. Dahili 
sıcak folyo modülü ile birleştirerek ambalajları 
daha da çekici bir görünüme kavuşturabilirsiniz. 
JETvarnish 3D Evolution ile 75 x 120 cm ebat-
larına kadar güzelleştirmeler (embellishment) 
yapabilirsiniz. Bu ebat ile rakiplere göre daha 
büyük bir medya ölçüsüne ulaşabilirsiniz. Tam 
İmaj Tarama Pozalama Teknolojisi (AIS) ile 
dünya çapında devrim yaratan pozalama teknolo-
jisine ulaşmış olursunuz. 

Meteor Unlimited Colors ise baskı hizmet sağ-
layıcılarına, olağanüstü üretkenlik ile tek geçişte 
metalik efektler oluşturma olanağı sunuyor.

Dijital sonlandırma hızla büyüyen dijital baskı ile 
karşılaştırıldığında, kullanım ve talebi de - benzer 
bir hızda olmasa bile - ihtiyaç doğrultusunda 
artıyor. Dijital sonlandırmayı lak, yaldız efektleri 
olarak düşünebileceğimiz gibi; basılı metar-
yallerin kesimi, kırımı ve perforajı olarak da 
düşünebiliriz.

Konica Minolta Türkiye olarak müşterilerimizle 
olan ilişkilerimize değer veriyoruz. Hedefimiz 
müşterilerimize her zaman katma değer sağla-
maktır. Onların başarısı bizim başarımızdır. 



122 • MATBAAHABER • SAYI 182 / EKİM 2018

DOSYAAMBALAJ BASKI SONRASI SİSTEMLERİ

Etiket ve ambalaj üreticilerinin en çok ilgisini 
çeken ürünlerin başında gelen shrink sleeve 
(giydirme) etiketleri, ambalaja 360° görsellik 
sağladıklarından, kendinden yapışkanlı etiket ve 
esnek ambalajlara göre firmalarımız tarafından 
çok daha fazla tercih edilmeye başlandı. Genelde 
40 mikron civarı çekerli PET veya PVC malzeme-
lere, flekso, gravür veya ofset baskı makinelerinde 
baskı yapıldıktan sonra sonlandırma makineleri-
ne girip ürün son halini almaktadır.

Sonlandırma kısmı 3 farklı aşamadan oluşup 3 
değişik makine ile operasyonu sağlanmaktadır. 
Imeks Grup Temsilciliğindeki Amerikan 
KARLVILLE makineleri ile sorunsuzca 
çözebileceğiniz bu işlemlerden ilki Seaming yani 
mühürlemedir. Bu işlem için Karlville’in “K” 
serisi makinelerinden birine ihtiyaç duyacaksınız. 
Değişik ebatlarda ve değişik hızlardaki K serisi 
makinelerimiz farklı özelliklerde konfigüre edile-
bilir. 400 m/dk hızlara ulaşabilen bu modellerimiz 
sorunsuz yapıştırma işlemi yapmaktadırlar. Aynı 
zamanda turret rewinderlar sayesinde de non stop 
uretim gerçekleştirebilirsiniz.

Kalite kontrol ve doktoring dediğimiz “I” serisi 
makinelerimizde ise 2 tip kalite kontrol yapıla-
bilmektedir. Bunlardan ilki stroboskop sistemler 
sayesinde baskı kontrolümüzü ve farklı sistemler 
ile de bir önceki operasyonda mühürlediğimiz 
ve geri sardığımız malzemenin ne kadar kaliteli 

Shrink sleeve ambalaj 
sonlandırmasında 1 numara: 
KARLVILLE
Moris PİNTO / Imeks Grup Satış Müdürü

yapışıp yapışmadığını kontrol edebiliriz. 

Serinin 3. ve son makinesi “C” serisi kesim ve 
tabakalama makinesi ile de müşterilerimizin ter-
cihine göre enine veya boyuna perfore işlemleri, 
tabakalama ve kesim işlemleri yapılabilmektedir. 

PRATI esnek ambalaj 
sonlandırma makineleri
IMEKS GRUP’un bir diğer İtalyan firması 
PRATI’de de ambalaj sonlandırması için 
çeşitli çözümler bulunmaktadır. Bunların 
başında Jupiter dilimleme ve sarım makineleri 
gelmektedir. 12 mikrondan 350 gsm kartona 
kadar her türlü ambalaj malzemesini kusursuzca 
dilip sarabilen PRATI JUPITER makinelerimiz 
dünyanın da en çok tercih ettiği makineler 
arasındadır. 

Bunun yanında PRATI’nin IML kesim için 
ürettiği ALHENA modeli ise 530 mm genişli-
ğinde tek veya 2 rotary kesim kullanılarak IML 
malzemesini kolayca şekilli olarak kesip toplama-
sını sağlamaktadır. Bobinden etikete çalışam bu 
modelimiz de bobin IML üreticilerinini sıklıkça 
tercih ettiği bir modeldir.

Her iki markamızla da detaylı bilgi için bizlerle 
iletişime geçebilirsiniz. 

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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Amerikan basım endüstrisi organizasyonu, Printing Industries of America 
(PIA), 2018 InterTech™ Teknoloji Ödülü’ne layık görülen 12 teknolojiyi 
açıkladı. Bağımsız jüri heyeti, endüstrinin dinamik ve yenilikçi doğasını ser-
gileyen teknoloji adayları üzerinde tartıştı. Hakemler, yenilikçi teknolojinin 
ödül kriterlerini karşılayan ve grafik iletişim endüstrisi üzerinde büyük bir 
etkisi olması beklenen aşağıdaki teknolojilerin ödül kazandığını duyurdu. 
Ödüllü teknolojiler, şirket adına göre alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır:

printQ 3D Packaging Design, 
CloudLab Sales & Management 
GmbH
CloudLab’ın printQ 3D Packaging Design’ı 
e-ticaret baskı çözümleri için ambalaj oluşturma 
ve siparişi yeteneği kazandırıyor. Karton kutuların 
ve diğer ambalaj ürünlerinin her türlü grafiksel 
içerik ve özelleştirilebilir boyut ve şekilleri müm-
kün. Müşteriler tasarladıkları paketin dinamik 3D 

görselleştirmesini hemen görebiliyorlar. Üretim dosyaları otomatik olarak 
oluşturuluyor ve kullanıcı tanımlı değerlere göre dönüştürücünün iş akışına 
gönderiliyor. Bir jüri üyesi, “Kullanıcı deneyimi etkileyici, birkaç dakika 
içinde bir kutu tasarlamayı başardım” diyor.

EFI Nozomi C18000 Press, EFI
Nozomi 71 inç (1.8 metre) eninde bir inkjet baskı 
makinesi ve her tür oluklu tabakaya dakikada 
75 m’ye (246 lineer feet) kadar baskı yapıyor. 
Dört veya altı renkte parlak grafikler (CMYK + 
turuncu ve mor) basmak için yapılandırılabiliyor. 
Bu, oluklu üretimin benzersiz gereksinimleri için 
özel olarak üretilen ilk dijital baskı makinelerinden 
biri. Jüri üyeleri, dönüştürücülerin daha kısa süreli, 
versiyonlu ve değişken şekilde görüntülenen kutular için talepleri karşılama-
larına yardımcı olacak yenilikçi bir çözümü takdir etmişler.

ScreenPro™, Global Graphics Software
ScreenPro tramlama motoru, inkjet kafalarının doğasındaki, 
örneğin zincirleme ve benekleme gibi kalite kusurlarını 
engelleyerek, inkjet baskı kalitesini önemli ölçüde artırıyor. 
Substrat emiciliğinin zorluklarının üstesinden gelmek için iki tip 
tram mevcut. Her iki durumda da tramlama desenleri yoğunluk 
seviyelerine ve düşüş boyutlarına göre değişiyor. 

Jüri üyeleri, inkjet’i daha iyi bir baskı çözümü yapan bariz bir 
inovasyona övgüde bulunmuş. ScreenPro, herhangi bir mürek-
kep püskürtmeli baskı üreticisinin kullanımına açık.

PIA 2018 InterTech Teknoloji  
Ödülü kazananları açıkladı
Ödüllü 12 teknoloji: printQ 3D Packaging Design, EFI Nozomi C18000 Press, 
ScreenPro™, Primefire 106, HP Indigo Pack Ready Lamination, Rapida LiveApp, 
Anti-Fluting Plate Technology for Corrugated, JETvarnish 3D Web, 4-Step Sleeking™ 
Process, SpectroDens4, Xerox Iridesse™ Production Press ve Circle PersonalEffect 
Edition...
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Primefire 106, Heidelberg
Primefire 106, çok çeşitli baskı altı materyallerde 
yüksek kaliteli görüntüler üretebilen 40 inç (B1 
boyutunda, 70 x 100 cm) tabaka beslemeli bir inkjet 
baskı makinesi. Jüri üyeleri, Heidelberg’in mevcut 
baskı platformunu ve baskı öncesi iş akışını kul-
lanmasını ve bu durumun tabaka baskı makinesine 
kolayca eklenmesini takdir etmişler. Karton üretici-
leri için tasarlanan Primefire, 1200 dpi’de yedi renk 
görüntüleyebiliyor ve Pantone spot renklerinin% 

95’ini üretebiliyor. Kalite izleme sistemi etkileyici ve yüksek düzeyde çalışma 
süresine ulaşılmasına yardımcı oluyor.

HP Indigo Pack Ready Lamination, HP Inc.
HP Indigo Pack Ready Lamination teknolojisi, yapıştırıcı-
lar kullanılmadan ve sızdırmaz poşetlere anında dönüşümü 
mümkün kılarak, sertleştirme süresi gerekmeden bir 
laminat film oluşturuyor. İşlem, ısıyla aktive edilmiş termal 
aktif katmana sahip bir film kullanıyor ve böylece film 
HP Indigo ElectroInk basılı yüzeye anında yapışıyor. Jüri 
üyeleri, inovasyonun, konvertörlerin kısa vadeli fırsatları 
takip etmeleri için yeni bir yol sağladığını ifade etmişler.

Rapida LiveApp, Koenig & Bauer
LiveApp, Rapida tabaka ofset baskı makinelerinin mobil 
bir aygıt üzerinden kontrolünü ve bakımını sağlıyor. 
Uygulama sayesinde operatör konsoldan uzak olduğunda bile makineyi 
çalıştırabiliyor, durdurabiliyor ve baskı ayarlarını yapabiliyor. Jüri sorunları 
belgelemeyi ve bunları Koenig & Bauer’e iletmeyi kolaylaştıran bakım 
(maintenance) özelliğine dikkati çekmiş. Uygulama önceden yüklenmiş 
eğitim videoları, ekipman kılavuzları ve şirkete özgü standart çalıştırma 
prosedürleri ekleme yeteneği barındırıyor. Ayrıca, malzeme kullanımlarını 
bireysel lot numaralarına göre takip eden akıllı bir envanter yönetim sistemi 
de bulunuyor.

Anti-Fluting Plate Technology for Corrugated, 
MacDermid Graphics Solutions
Oluklu mukavvaya doğrudan baskıda oluklu kıvrım-
larında oluşan hoş olmayan kırışma etkisi yıllardır 
sıkıntı yaratmaktaydı. MacDermid’in fotopolimer 
plaka teknolojisi, inert gaz ya da bir membran 
laminasyonu ya da pozlama sistemlerinin kullanım 
ihtiyacını ortadan kaldıran, oluklu için tasarlanmış, 
yerleşik bir düz-tepe nokta şekli ile bununla mücade-
le ediyor. Bir jüri üyesi, “Bu, oluklu mukavvaya doğrudan baskıyı daha cazip 
bir seçenek haline getiriyor” diyor.

JETvarnish 3D Web, MGI Digital Technology
Jüri üyeleri, bir oyun değiştirici olarak dijital bir dar-
web süreci aracılığıyla etiketlere ve esnek ambalaj alt 
tabakalarına çarpıcı süsleme efektleri ekleme yeteneğini 
takdir etmişler. JETvarnish 3D Web rulodan ruloya, 2D 
/ 3D boyutlu, dokunsal efektler ve kalıpsız veya pahalı 
takımlar olmadan tek geçişte kişiselleştirilmiş, kabart-
malı folyo üretebiliyor, bir flekso astarlama ünitesi ve 
korona arıtma istasyonu inline entegre ediliyor. Sonuç, 

şişelerin ve kovaların markalı raf etkisini artıran yeni göz alıcı efektler.
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4-Step Sleeking™ Process, 
Nobelus
Sleeking, metalik folyoları ve spot kaplamaları, 
çoğunlukla HP Indigo® mürekkepleri olan dijital 
mürekkebe bağlıyor. Sleeking laminatörden gelen 
ısı ve basınç, folyoların ve filmlerin yapışmasına 
neden oluyor. En yeni inovasyon, mürekkep ve 
folyo ile üst üste basılabilen ilk baskılı katman 
üzerinde bir laminat kullanıyor, kontrast ve özel 

efektler yaratıyor. Diğer gümüş folyoları üretmek için özel gümüş folyo 
bile basılabiliyor. Bir jüri üyesi, “Bu, matbaacılar için değişken verilere ve 
kişiselleştirilmiş yaldız baskısına kolay bir yol sağlar” diyor.

SpectroDens4, Techkon
Techkon’un el tipi spektrofotometresinin son nesli, renk ölçüm cihazları için 
çıtayı yükseltiyor. Süper hızlı ölçüm hızları, daha az ağa bağlanma gerek-
tiren daha yüksek zeka, kullanıcı tarafından değiştirilebilen diyaframlar 
ve renk çubuğu taraması için yerleşik mod kombinasyonu, jüri üyelerini 
etkilemiş. En düşük deltaE renk eşleşmesini elde etmek için baskı operatör-
lerine belirli mürekkep yoğunluğu ayarlamaları veren InkCheck, benzersiz 
bir özellik. İnsan faktörü tasarımını ve kullanım kolaylığını ekleyince, jüri 
üyeleri SpectroDens4’ün birçok baskı atölyesinde tercih edilen spektrofoto-
metre olmasını öngörüyorlar.

Xerox Iridesse™ Production 
Press, Xerox Corporation
Xerox’un yeni üretim seviyesi baskı makinesi, 
CMYK, altın, gümüş veya şeffaf dahil olmak 
üzere, tek bir geçişte altı rengi basabiliyor ve da-
kikada 120 sayfa baskı yapabiliyor. Kullanıcıların 
mürekkep konumlarını hızla değiştirebilmeleri, 
çarpıcı özel efektler üretme kapasitesini daha da 

artırıyor. Süper keskin görüntüler Ultra HD çözünürlükte basılabiliyor. Jüri 
üyeleri Iridesse’yi yenilikçi mühendisliği ve başka bir dijital üretim baskı 
makinesinin yapamayacağı şeyleri yapabilmesinden dolayı takdir etmiş.

Circle PersonalEffect Edition, XMPie,  
bir Xerox şirketi
Circle PersonalEffect Edition, kişiselleştirilmiş çoklu 
kanal (omnichannel) pazarlama kampanyalarını tasar-
lamak, dağıtmak ve ölçmek için kullanılan bir yazılım. 
Hem dijitalin hem de baskının tüm iletişimini otoma-
tikleştiriyor. Baskı hizmeti sağlayıcıları, tam pazarlama 
programları sunarak işlerini Circle ile dönüştürebilirler. 
Circle’ın kalbinde, temas noktaları, filtreler ve tasarım 
özellikleri de dahil olmak üzere müşteri deneyiminin 
akışını ifade eden bir müşteri yolculuğu şeması bulunu-
yor. Jüri üyeleri, Circle’ın gücü, baskı seçeneklerine saygısı ve pazarlama iş 
akışının ve tasarım içeriğinin benzersiz entegrasyonundan çok etkilenmişler.

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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Yıllardır, Druck- und Pressehaus Naumann  
(Gelnhausen / Almanya), en küçük tirajlarda 
bile güvenilir insört atma için tek bir Ferag 
RollStream hattı kullanıyordu.  Hesse eyaletinde 
bulunan şirketin ikinci bir baskı sonrası işlem 
projesi için, işletmeye alma öncesinde bile rekor 
kıran performans sunması gerekiyordu.

Frankfurt’a 50 km mesafedeki Gelnhausen’de, 
Naumann 2008’den bu yana reklam ekleri için bir 
Ferag insört atma sistemi çalıştırıyordu. Şirket 22 
JetFeeders ile bir MultiSertDrum ve RollStream 
kullanarak şaşırtıcı iş çıkarıyordu: Bu tek hatta 
2017’de yaklaşık yarım milyar insört işlenmiş.  

Yeni baskı makinesi
2016 yılında Koenig Bauer’den 32 sayfa basan, 
iki kuleli yeni bir Commander CL baskı makinesi 
alınması yönünde hissedarların çok kritik bir 
karar vermeleri gerekmiş. Baskı makinesinden 
ürünlerin aktarılması için başlangıçta mevcut 
dengeleyici istifleyiciden yararlanılması plan-
lanmış. Gerekirse, istifli gazete ürünleri, insört 
atma işlemi için mevcut RollStream’in bulunduğu 
salona taşınabilirdi. Özgün proje son süratle 
devam ederken ve yeni baskı makinesinin ilk 
bileşenleri 2017 başlarında teslim edilmişken, 
Naumann CEO’su Jochen Grossmann birdenbire 
kendini tamamen yeni bir durumla yüzyüze 
bulmuş: 90 km mesafedeki Giessen’de bir baskı 
tesisinin kapanması, Druck- und Presshaus 
Naumann’ın bir yığın baskı işi alabileceği 
anlamına geliyordu. Beş günlük gazete ve on 
iki haftalık gazete ile toplamda 60 - 80 milyon 

Alman gazete matbaası Naumann’a 
ilkinden birkaç ay sonra ikinci  
Ferag insört hattı kuruldu

arasında insörtün işlenmesi gerekecekti. Mevcut 
Ferag hattında böyle bir hacmin işlenmesi şansı 
yoktu. Druck- und Pressehaus Naumann ve 
Teknik Müdür Mirco Täuber için bu ilave bir 
insört hattı dahil, tamamen yeni bir baskı sonrası 
konseptini düşünmek anlamına geliyordu.

İkinci insört hattı
Ürünlerin harici olarak aktarılması için önceden 
edinilen ekipmanın baskı makinesine entegre 
edilmesi dahil, sunulan teknolojinin mevcut yapı-
larına en iyi şekilde dahil edilmesi gerekiyordu. 
Naumann’daki insört atma işi, biri iki JetFeeder’e 
uyumlu, diğeri on iki JetFeeder ile donatılabilir 
iki RollStream’e bağlı bir MultiSertDrum MSD-
2C kullanılarak, baskı makinesine bitişik salonda 
yapılıyor. İlave hazneler yaklaşan genişleme 
aşamalarında güçlendirilebiliyor. Neden MSO ve 
EasySert ile FlyStream’ın bir kombinasyonunun 
tercih edilmediği konusunda Mirco Täuber; 
“Bu Ferag sistemleri 2008 yılında var olmuş 
olsaydı, insört atma işimiz için ideal olurdu; yeni 
hat ile ana ürünü iki kez açma yeteneği bizim 
için özellikle önemliydi” diyor. Bu ön baskılarla 
çalışma zorunluluğu ve onlarla birlikte sadece 
ortak insört eklerden daha fazlasını yapabilme 
gereksinimi ile ilgili.

Bir anahtar tüm sistemi esnek 
hale getiriyor
Giessen günlük gazeteleri ön baskılardan 
mümkün olduğu kadar yararlanma eğiliminde. 
Öte yandan, bu müşteri işi gece hat içi baskı 

Aslıhda bir merdane deposu 
olarak planlanmış olan 
salon, şimdi yeni insört 
hattını barındırıyor.

Son derece sıkı proje 
zaman aralığı
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sonrası işlemeyi ve dolayısıyla saatte 40 bin kopya 
baskı hızına ayak uydurabilen bir teknolojiyi 
gerektirmiş. Jochen Grossmann; “Gece 10.30 
ve 2.30 arasındaki her dakika hesaba katılıyor. 
Bir hizmet sağlayıcı olarak, hızımızla değer-
lendiriliyoruz” diyor. Bu farklı gereksinimlere 
- gece dar zaman aralığına ama aynı zamanda 
eski insört atma sisteminin birçok iş için çok 
sayıda hazneyi kullanma zorunluluğuna - bağlı 
olarak, Naumann’daki genel sistem herhangi bir 
zamanda değiştirilebilecek şekilde tasarlanmış. 
Kapsamlı konveyör hattındaki bir şalter bunu 
mümkün kılıyor. Gazeteler, yalnızca dengeleyici 
istifleyiciler kullanılarak doğrudan baskıdan 
istiflendiğinde, ek atma hattı diğer işler için ayrı 
olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle o, saatte 90 
bin kopyaya ve dakikada 30 - 40 pakete kadar 
çıktılar için iki yeni nesil MultiStack istifleyici ile 
donatılmış.

Yatırım projesi 2017 yaz sonunda Ferag’da ödül-
lendirildi. Bu, azami dört ayın bunun için yeterli 
olacağı anlamına geliyordu: 1 Ocak 2018’den 
başlayarak, tüm dış müşterilerin ürünlerinin yanı 
sıra iç bünyedeki ürünler mevcut sistemler ve yeni 
makinelerin her ikisinde işlenebilir olmalıydı. 
Mirco Täuber; “Altı hafta içinde artık insört 
atma hattının yerleştirilmesi gereken eski baskı 
salonunu tamamen yeniledik ve ona yeni bir 
temel kazandırdık” diyor. İlk Ferag bileşenleri 9 
Ekim’de ulaşmış ve Ferag teknisyenleri kurulum 
için çalışırken, binanın geri kalan kısmının 
yenilenmesi hemen yan tarafta devam etmiş. 
Sistem bir MSD insört tamburu, çift RollStream 
ve on dört JetFeeder içeriyor. Jochen Grossmann; 
“Bir yandan burada hızlı gece vardiyası üretimi 
için baskı makinesine eşlik eden sprinter ve 
orta mesafa ve maraton koşuları için büyük 
sistemlerle, iki adet Ferag insört atma hattımızla 
çok iyi konumdayız” diyor. Her iki hat Ferag 
kontrol sistemi ve Optimizer yazılımı vasıtasıyla 
işletilebiliyor ve kapasite kullanımına en uygun 
şekilde yönetilebiliyor. Mirco Täuber ekliyor. “Bu 
yeni sistemi çalıştırırken eski standart arayüzü 
kullanmaya karar vermemizin nedenidir.” 

Büyük kullanıcılardan birinin takdiri
Koenig & Bauer, 2/17 ortalarından bu yana Edelmann’ın Heidenheim 
(Almanya) tesisinde kurulu olan Rapida RDC 106 rotatif şekilli kesim 
makinesi için inovasyon kategorisinde Tedarikçi Ödülü’ne layık görüldü. Bu 
ödülle şirket, şekilli kesim işlemini daha hızlı ve daha ekonomik hale getiren 
ve aynı zamanda proses iş akışlarında yeniden düşünmeye davet eden çığır 
açan baskı sonrası teknolojisini onurlandırdı.

Avrupa, Asya, Amerika’daki tesisleriyle önde gelen Alman ambalaj üreti-
cileri ve sistem tedarikçisi Edelmann Group inovasyon, lojistik ve iş birliği 
kategorilerinin her biri için ödüllerini sundu.

Saatte 15 bin tabakaya kadar son derece yüksek 
şekilli kesim hızları, düşük hazırlık süreleri
Edelmann, kesme ve katlama için iki kalıplı kesim ünitesi ve ek bir sıyırma 
üniteli bir Rapida RDC 106 çalıştırıyor. Düz yataklı şekilli kesicilerle 
kıyaslandığında, makine saatte 15 bin tabakaya kadar yüksek kesim hızıyla 
öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Rapida RDC 106, 17 bin tabaka/saat hızla 
kendinden yapışkanlı etiketlerin şekilli kesiminde dünya rekoru kırdı. 
Ek olarak, son derece kısa hazırlık süreleri, önemli ölçüde daha yüksek 
performans ve üretkenlik sağlayan Rapida RDC 106 hem uzun hem kısa 
tirajlar için ekonomik.

Rotatif şekilli kesim makinelerine ek olarak Koenig & Bauer, orta formatta 
Optima flatbed şekilli kesim makineleri ve orta ve büyük formatlarda Ipress’i 
sunuyor. Bu sayede şirket, klasik bir baskı makineleri üreticisinden, baskı 
sonrası sektöründe bir sistem sağlayıcısına dönüşmüş bulunuyor. 

Koenig & Bauer Rapida RDC inovasyon 
kategorisinde tedarikçi ödülü aldı

Koenig & Bauer’in rotatif 
şekilli kesim makinesi 
Edelmann Group tarafından 
ödüllendirildi

Soldan sağa: Mario Gerber, Baskı Sonrası Kıdemli Satış Müdürü, Johannes Naumann, 
Mühendisliğin Başı ve Ralf Sammeck, KBA-Sheetfed CEO’su, Edelmann Group’tan Rapida 
RDC 106 için alınan ödülden memnun.
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