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KASAD toplantısınnda renkli bir sunum yapan,
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi ile teknolojinin  
bugününü ve geleceğini anlattı

KASAD Fineks ve 
Kotkamills’i konuk etti

İzmir’de ‘Son Ekonomik Gelişmeler Işığında Kâğıt, 
Etiket, Ambalaj ve Matbaacılık   
Sektörünün Geleceği Paneli’ düzenlendi 

BASEV Kongresi’nde 
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6 YENİ TRENDLER
 All4Pack Paris 2018’e çok sayıda Türk firması katılıyor

20 AÇILIŞ
  Ankara’da, matbaa malzemeleri alanında yeni, profesyonel bir firma…

12 SEKTÖR HABERLERİ

72 YATIRIM HABERLERİ

24 İMZALI YAZILAR
  Ülkemiz matbaacılığında Konya’nın yeri
  Fahri DERE / hubergroup Türkiye Teknisyen

97 TOYO INK Veb Ofset çözümleri Berlin’de yoğun ilgi gördü
98 Ambalaj sektörü dijital fırsatları Mimaki Eurasia ile yakalıyor
100 hubergroup Türkiye Avrasya Ambalaj Fuarı’nda
 Furkan KARAGÖZ / hubergroup Türkiye Satış ve Pazarlama Yöneticisi
101 Paperworld 2019 yeni fırsatlar sunuyor
102 2019 FESPA Ödülleri için başvurular açıldı
103 Türk firmalarının büyük ilgi gösterdiği Fachpack 2018  
 yeni rekorlarla sona erdi
104 Printtek Fuarı 14 senedir olduğu gibi dijitalleşen dünyaya 
 ayak uyduran kapsamı ile Tüyap’ta

12 İhtiyaç duyulan özellikler tek bir yazıcıda buluştu
26 Graphtec F-Mark etiket kesim makinesi
76 Daha düşük kağıt maliyetleri ve daha fazla üretkenlik
77 Ink Academy Türkiye eğitimleri devam ediyor
78 Ricoh, Flatbed Pro T7210 UV makinesinin Türkiye lansmanını yaptı
85 Fujifilm’den iki Inca Digital Onset X alan Derwent Displays’te müşteri etkinliği
86 Lidya Grup, kurumsal müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor
87 Lidya Grup, Epson Teknoloji Etkinliği’ne katıldı

28 Kombassan A.Ş. Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe;
 “Üretimden para kazanma devri bitti”

38 Kombassan, ambalajda gıda kutuları ağırlıklı çalışıyor

42 Bahçıvanlar Basım IML ve etikette tam kapasite devam ediyor

48 Cihangir Kâğıtçılık: 50 yıllık deneyim

50 Ebru Selefon, Konya’ya ve çevre illere hizmet vermeye devam ediyor

52 Erman Ofset katalog ağırlıklı çalışıyor

54 Fotoğraflarınız Selphy CP1300 ile ölümsüzleşiyor

56 Görürler Ambalaj, sağlam adımlarla büyümeye devam ediyor

58 Poçan Matbaacılık yeni yatırımıyla yeni yerinde

60 Olgun Çelik Ofset yayın sezonunda 7/24 çalışıyor

62 Kaym üretime hız kesmeden devam ediyor

64 Renk Tabela ve Reklam büyüyerek hizmet vermeye devam ediyor

68 Servet Ofset ambalaja geçiş projesi için piyasaların düzelmesini bekliyor

69 Yeni Sapphire EVO dijital baskı makinesinin ilk kurulumu yapıldı 

70 Model Ofset, yeni yatırımlarıyla daha güçlü

72 İşcan’dan satışlar ve kurulumlar

73 İzmir’e ikinci Bobst M5 kuruldu

73 Zalsman Avrupa’nın ilk Ricoh Pro™  
 VC70000’i ile inkjet kapasitesini artırdı

74 Duran Doğan Ambalaj’a 
 YoungShin kuruldu

DOSYAKONYA İL DOSYASI

96 ÜRÜN TANITIMI  / Sistrade ERP ambalaj sektörü için geliştirildi

97 FUAR HABERLERİ



2018 yılı için sondan birde, yani Kasım ayındayız. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çalkantılı yıllarından 

birini geride bırakmaya az bir zaman kaldı. İçinde 

bulunduğumuz süreç bir çok firma için sıkıntılı olsa da 

hayat devam edecek. Her birey ve firma işine yoğunlaşarak 

süreçten en az zararla çıkmanın yollarını arayacak. Bu arayış 

sürecinde teknolojinin geldiği yer ve bu gelişmenin bütün 

yaşam alanlarına yaptığı etkileri de göz önüne alıp değişimi es 

geçmemek gerekiyor. Üretimin nispeten kolaylaştığı satmanın 

önem kazandığı günümüz dünyasında değişimi iyi algılamak 

ve ona göre yeniden yapılanmak daha bir önem kazanmış 

durumda. Bu doğrultuda sektörel sivil toplum kuruluşları da 

çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. İstanbul’da BASEV Kongresi ve 

İstanbul Sanayi Odası meslek komitesi toplantıları, İzmir’de 

ticaret, sanayi ve esnaf odalarının birlikte düzenledikleri panel, 

KASAD’ın Ekim ayı toplantısında konuk konuşmacı olan Prof 

Dr. Özgür Demirtaş’ın sunumu; bütün bunlar değişimin ve 

gelecek projeksiyonlarının tartışıldığı platformlar olarak geride 

kaldı. 

Biz de Matbaa Haber olarak, her zaman yaptığımız 

gibi bu etkinliklerin özetlerini en geniş şekilde 

sayfalarımıza yansıtarak, hem tekrar hatırlatmak hem 

de izleyemeyenlerin de yararlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. 

Bu arada Aras Grup şirketlerinden MetPack sponsorluğunda 

gerçekleştirilen KASAD toplantısında Prof Dr. Özgür 

Demirtaş’ın yaptığı renkli ve uzun sunumun sektörün son 

yıllardaki en geniş katılımlı ve ses getiren etkinliklerinden 

olduğunu da belirtelim.

Basım ve ambalaj sektöründe Türk firmalarının uluslararası 

arenada boy göstermeleri ve etkinlikleri her geçen gün artıyor. 

Geçen ay Almanya’da kapılarını açan ve 21 Türk firmalarının 

katıldığı Fachpack 2018 katılımcı ve ziyaretçi sayısını arttırdı. 

Ambalaj ve etiket alanındaki Türk firmalarının dünya çapında 

etkinliği ve geniş coğrafyalarda pazar bulması sektörün önünü 

açan bir durum. Önümüzdeki günlerde Paris’de yapılacak olan 

All4Pack Ambalaj Fuarı’na da 60’ın üzerinde Türk firmasının 

katılması bekleniyor. Ülkemizde her yıl kapılarını açan Avrasya 

Ambalaj Fuarı da büyümeye devam ediyor. Fuara 40’ın 

üzerinde ülkeden 1100’ün üzerinde katılımcı ve 100’den fazla 

ülkeden 60 bin civarında ziyaretçi bekleniyor. 

İç pazarda sıkışan sektör çıkışı ihracatta arıyor ve bazı 

dönemsel olumsuzluklara rağmen gelişmesini sürdürüyor. 

Bu sayımızın dosya konusu Konya. Dosya dolayısıyla 

Konya’daydık ve çeşitli sektör bileşeni firmaları ziyaret 

ederek değerlendirmelerini aldık. Sektörün, ticari baskı, 

ambalaj, reklam, kağıt, makine üreticisi ve baskı sonrası 

firmalarının temsilcileri ile yaptığımız röportajlarımız Konya 

Dosyası bölümümüzde. 

Konya, hem kendi dinamikleri hem de yakın çevresindeki 

kentlerde ihracata çalışan firmaların yoğunluğu dolayısıyla 

ülkemizin diğer bölgelerine göre nisbi olarak daha hareketli. Bu 

dinamiğin bütün ülke sathına yayılmasını diliyoruz. 

ÇALKANTILARLA GEÇEN BİR YIL...

Saygılarımızla,

A. Tamer ARDIÇ
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YENİ TRENDLER 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

   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

   

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

Ambalaj ve lojistik sistemlerinin önemli 
uluslararası fuarı ALL4PACK Paris, 
ziyaretçileri ve katılımcıları teşvik eden 
zengin bir içerik programıyla, 26 – 
29  Kasım arasında Nord Villepinte 
salonlarında kapılarını açacak. Fuarda 
Türkiye 32’si İstanbul İhracatçı Birlikleri 
organizasyonuyla toplamda 60’ı aşkın 
stantta yer alan çok sayıda firma ile temsil 
edilecek. 

Fuarın 1350 civarında katılımcıyı 80 bin ziyaret-
çiyle buluşturması bekleniyor. Bu yıl All4Pack, 
“Yaratıcılığını paylaş” sloganıyla gerçekleştirile-
cek.

Ambalaj + işleme + matbaa + lojistik alanlarını 
içeren kapsamlı arzı ile fuar, Avrupa ve Afrika 
bölgelerinde bir endüstri referans etkinliği olarak 
konumunu daha da güçlendiriyor.

Fuarda İstanbul İhracatçılar Birliği organizasyo-
nunda aşağıdaki Türk firmaları yer alacak:

Apack San. ve Tic. Ltd. Şti., Arcplast Plastik 
Ambalaj San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., BENO Plastik 
Ambalaj ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti., Beşel Basım 

All4Pack Paris 2018’e  
çok sayıda Türk firması katılıyor
Paris’te 26-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek ambalaj ve lojistik fuarı All4Pack 2018’de İstanbul İhracatçılar 
Birliği ve çok sayıda Türk firması da 60’ı aşkın stant ile yer alacak.

San. Tic. A.Ş., Beta-Pak, Biriz Ambalaj San. 
ve Tic. A.Ş., Doğan Dış Ticaret ve Müm. A.Ş., 
Duran Doğan Basım ve Amb. San. ve Tic. A.Ş., 
Ekopack Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., 
Elit Otomotiv Tic. Ltd. Şti., Görsel Sanatlar 
Matbaacılık ve Amb. San. ve Tic. A.Ş., İFS 
Plastik  San. ve Tic. A.Ş., Kırıktaş Ambalaj San. 
Ltd. Şti., M.F.S. Kağıt Köşebent ve Amb. Malz. 
San. Tic. Ltd.  Şti., Mars Termoform Plastik A.Ş., 
Maviyel Ambalaj Tekstil San. Tic. A.Ş., Mescord 
Endüstriyel Ambalaj San ve Tic. Ltd. Şti., MET 
Kağıtçılık San. Tic. A.Ş., Nehir Kağıtçılık İth. 
ve İhr. Ltd. Şti., Netpak Ambalaj San. Tic. A.Ş., 
Omaks Ajans ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. 
Şti., Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makine San. 
Ticaret A.Ş., Resim Ofset Matbaacılık Amb. San. 
ve Tic. A.Ş., Separ Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti., 
Teknopack Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., 
Teknopak Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti., Teknova 
Mat. Kim. San ve Tic. A.Ş., Turan Plastik San. 
ve Tic. Ltd. Şti., Üner Plastik  A.Ş., Yöm Vakum 
Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti., Yömser Ambalaj 
San. Tic. ve Paz. A.Ş., Yıldırım Soğutma.

Fuara Türkiye’den katılacak diğer fırmalar:

AKM Printing Plastic Packaging, Ankutsan 
Packaging, Armell Machine Packaging & Food 
Industry, Bahar Etiket A.Ş., Baran Ambalaj, 
Bergama Plastik / Teknopak Plastik, Ecoprobags 
/ Pusula Basım, Elektromag Makina, Etimag 
Shrink Sleeves & Labels, Halaman, Hipomak 
Ambalaj Makinaları, İlke Ambalaj,  Işıklar 
Ambalaj Paz A.Ş., Korozo, KrcPack Ambalaj 
Sanayi Ticaret A.Ş., Larplast Plastik Ambalaj, 
Lithopak Basım Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş., 
Merset Cold Chain Solutions, Minessi Packing, 
Oğuz Oluklu Mukavva ve Ambalaj San. Tic. 
A.Ş., Ozartas Packaging Co. Ltd., Parteks Paper 
Industry Ltd. Co., Petka Mold Industry, Propak 
Ambalaj A.Ş., Sembol Plastik, Set Machinery 
Industrial & Trade Co, Somtaş, Unlu Makina 
Paketleme, Vatan Plastik, Vempi Plastic 
Electromechanical Ind. and Trade Ltd. Co. 

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

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
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78 Mt/Dak hız

Yeni HD mürekkepler
Yeni Web2print yazılımı ile “Label Suite” iş akış programı
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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
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more possibilities
Digitally Printable Performance Label Materials
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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
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Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) 
yeni sezonun ilk toplantısını Aras Grup şirketle-
rinden MetPack sponsorluğunda gerçekleştirdi. 
Aras Grup, toplantıda ürünlerinin tanıtımı yerine 
sektör dışından bir ismi, Sabancı Üniversitesi 
Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı 
konuşmacı olarak davet etmeyi tercih etmişti. 
Bu tercihin sektörün gündemine de çok uygun 
olduğunu, KASAD üyelerinin toplantıya olan 
yoğun ilgisi kanıtlamış oldu. 1 Ekim Pazartesi 
akşamı düzenlenen toplantıda, KASAD buluşma-
larına rekor sayıda katılımlardan biri gerçekleşti; 
toplantıya 260’ı aşkın sektör mensubu katıldı.

Toplantı KASAD Genel Sekreteri 
Erol Gül’ün verdiği güzel 
haberlerle başladı
Toplantı KASAD Genel Sekreteri Erol Gül’ün 
verdiği güzel haberlerle başladı. En son haber, 
Omaks Ambalaj’ın ECMA - Pro Carton tarafın-
dan düzenlenen yarışmada 35 finalistten biri ola-
rak katıldığı halk oylamasında Omaks Ambalaj’ın 
aday ambalaj ürününün Avrupa’nın en beğenilen 
karton ambalajı seçilmesiydi. Gül, Pro Carton 

Aras Grup şirketi MetPack sponsorluğundaki  
KASAD toplantısınnda renkli bir sunum yapan,

Prof. Dr. Özgür Demirtaş,  
ekonomi ile teknolojinin  
bugününü ve geleceğini anlattı
KASAD üyeleri yeni sezonun ilk toplantısına rekor bir katılımla büyük ilgi gösterdiler.

tarafından düzenlenen tasarım yarışmasında (Pro 
Carton Young Designers Award ‘18) İTÜ’den 
Prof. Dr. Şebnem Timur’un dört öğrencisinin 
(Elif Aksoy, Ceren Polat, Sümeyra Aydın, Begüm 
Özkan) 25 finalist arasına seçildiğini de hatırlattı.

Alican Duran “Çok dikkatli 
olmamız gereken bir zaman 
dilimindeyiz”
KASAD toplantısının açış konuşmasını Yönetim 
Kurulu Başkanı Alican Duran yaptı. Duran, Son 
beş senede ECMA - Pro Carton tarafından dü-
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olsa da bu etkinliğin sınırlı süresini farklı bir şe-
kilde değerlendirmek istediklerini, Met Kağıtçılık 
ile ilgili tanıtımı bir başka etkinlikte yapacak-
larını belirten Hamdi Kaymak, “Biliyorsunuz 
bu yılın son aylarında ekonomide ve finansal 
piyasalarda çok hızlı değişimler yaşanıyor” 
diyor ve şöyle devam ediyor. “Bu değişimleri ilk 
hisseden sektörler arasında basım ve ambalaj 
sektörü de var. Biz bu etkinlik çerçevesinde 
nasıl bir ekonomik ve finansal resmin içindeyiz, 
bundan sonrasına ilişkin ekonomik senaryolar 
neler olabilir, nasıl bir pozisyon alınmalı, biz bu 
sorunlarla uğraşırken dünyanın diğer ekonomileri 
neler yapıyor vb. konulardaki tartışmalara bir 
katkı sunmayı amaçladık ve çok değerli hocamız, 
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. 
Dr. Özgür Demirtaş’ı bu etkinliğimize davet 
ettik.

Aras Grup 1974 yılından bu yana 
basım ve ambalaj sektörlerinde 
faaliyet göstermekte
Aras Grup 1974 yılından bu yana basım ve 
ambalaj sektörlerinde faaliyet göstermekte. Grup 
bünyemizde 175 çalışanımız var. Grup çatısı 
altında dört şirketimiz var. Bunlar, Aras Makina, 

zenlenen beş yarışmada (The Carton Excellence 
Award) üç ödül aldığımızı hatırlatarak, “Bence 
bu gerçekten bahsetmeye değer çünkü ihracat 
yapmaya çalıştığımız bu dönemde Türkiye’nin 
karton ambalajda bu kadar ilerlemesi hem 
müşterilerimiz hem de sektördeki rakiplerimiz 
karşısında çok iyi bir motivasyon kaynağı oluyor. 
İhracat hepimiz için çok önemli bir çıkış kapısı 
ve bu yüzden bunu önemsiyoruz” diyor ve sözü 
ekonomiye getirerek, şöyle devam ediyor. 

“Hepimiz çok ciddi bir ekonomik zorluk yaşıyo-
ruz. Bunu nasıl aşacağız? Çok dikkatli olmamız 
gereken bir zaman dilimindeyiz. Bugüne konsant-
re olup, bu gemiyi nasıl yürüteceğimizi çok iyi 
hesaplamamız lazım. Nakit akışını en iyi şekilde 
yönetebilen şirketlerin bu dalgalı denizden ciddi 
yara almadan çıkabileceklerini düşünüyorum. 
Dernek üyelerimiz, paydaşımız, hepimiz birbiri-
mize destek olarak bu günleri atlatmalıyız. Kriz 
fırsattır ama bunu fırsatçılığa çevirmemeliyiz. 
Hepimiz aynı gemideyiz ve gemiyi birbirimize 
destek vererek, ustalıkla yürütmemiz gerekiyor.”

Alican Duran, konuşmasının ardından sözü Aras 
Grup Genel Müdürü Hamdi Kaymak’a bıraktı. 

Hamdi Kaymak: “Finansal 
piyasalarda yaşanan hızlı 
değişimleri ilk hisseden sektörler 
arasındayız”
Toplantının adı Met Kağıtçılık Tanıtım Toplantısı 
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Met Etiket, Met Kağıtçılık ve Met Pack.

Aras Makina, baskı ve baskı sonrasına yönelik 
birçok teknoloji lideri üretici firmanın (Komori, 
Screen, Horizon, Wen Chyuan, Fangbang, 
MBO, Baumann Wohlenberg, Hohner, Komori 
Chambon, Baldwin, Smyth, Zechini, Zhengrun, 
Ketchview, Kluge, Sanwa, DH Enko, SBL, 
Focusight, WPA, GVA GMC, Labelmen ve 
KYMC) Türkiye temsilciliğini yürütmekte. 
Yine bu firmalardan bazıları için aynı zamanda 
Azerbaycan ve Gürcistan temsilciliklerini de 
yürütmekte.

Met Etiket endüstriyel reklam ürünlerine yönelik 
lider firmaların (Mactac, Starflex, Arconvert, 
Hankuk Paper, Derprosa, Politape, Zanders, 
Canon, Decal, Hellefoss AS, Lahnpaper, 
Lenzing Papier, J. Vilaseca S.A., Goricane, 
Neolt, Torraspapel, Muflon) temsilciliklerini 
yürütmekte. 

Met Kağıtçılık özellikle kuşe, bristol, 1. hamur 
kağıt ve laminasyon film tedarikine yönelik, 
temsilcisi olduğu firmalarla (Alkim, Nevia, Sappi, 
Metsä Board, Kotkamills, Decro, Ningbo) birlikte 
faaliyet yürütmekte.

Grubumuzun en genç firması Met Pack, bir 
üretim firması; tek taraflı ve çift taraflı, polietilen 
kaplamalı kâğıt üretimi gerçekleştirmekte. 
Bu ürünler daha çok karton bardak ve gıda 
üreticileri tarafından tercih edilmekte. Met Pack, 
Selimpaşa’daki fabrikamızda bulunan iki üretim 

hattında yıllık 48 bin ton üretim kapasitesine 
sahip. Bu ürünler aynı zamanda ihraç edilmekte.”

Robot teknolojisi, biyoteknoloji 
alanlarındaki gelişmeler ve 
kuantum bilgisayarı...

Hamdi Kaymak tarafından kürsüye davet 
edilen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, konuşmasında 
özellikle Türkiye’ninde dahil olduğu, ‘kırılgan 
beşli’ olarak adlandırılan Brezilya, Endonezya, 
Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye ile ilgili 
rakamları kıyaslayarak güncel ekonomik 
durumun bir analizini yaptı. Demirtaş’ın 
ekrana getirdiği tablolarda bu ülkelerin hemen 
hepsinin 2003’ten itibaren enflasyon ve cari 
açık rakamlarını düşürdükleri görülüyor. 2008 
yılından itibaren ABD merkez bankası FED’in 
piyasaya sürdüğü 5 trilyon dolar nakit paranın 
özellikle gelişmekte olan ülkelere kredi olarak 
aktığı ve 2003 - 2008 arasında sıkı para politikası 
izleyen Türkiye’de de 2008’den itibaren artmakta 
olan enflasyon ve cari açığa rağmen döviz 
kurlarının istikrarlı kaldığını anlatan Demirtaş, 
2013’ten itibaren FED’in kademeli olarak faiz 
arttırarak piyasadan dolar çekmeye başlamasıyla 
bu durumun değişmeye başladığını hatırlatıyor.

Bu konuda verdiği rakamlar, gerçekten çarpıcı. 
Piyasadan dolar çekilirken, gelişmekte olan 
ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında ne 
oranda değer kaybettiğine bakalım:

Bu ülkelerin cari açığı düşürerek kur riskini azalt-
tıklarını anlatan Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye’nin 
cari açık ve enflasyon ile bu ülkelerden ayrıştığını 
belirtiyor. Genç nüfusu ve iş gücüne katılım 
oranının yüksek oluşunu avantajlarımız olarak 

Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği lisans eğitimi 
alan Prof. Dr. Özgür 

Demirtaş, daha sonra 
ABD’de Boston College’de 

Finans dalında doktora 
yaptı. City University of New 
York ve New York University 
bünyesinde asistan profesör 

olarak çalışan Demirtaş, 
halen Sabancı Üniversitesi 

Finans Kürsü Başkanı olarak 
akademik çalışmalarını 

sürdürüyor.

2013 2018 Fark

Hindistan 60,81 70,99 % 17

Endonezya 9897 14685 % 48

G. Afrika 09,53 14,72 % 48

Brezilya 02,19 04,17 % 90

Türkiye 01,92 6,78 % 253
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sıralayan, Türkiye’nin mutlaka cari açığı kapat-
ması ve katma değerli üretim yapması gerektiğini 
vurgulayan Demirtaş, eğitimin önemine dikkati 
çekiyor. Türkiye’nin ihracatının büyük bölümü 
Avrupa ülkelerine yapılıyor. Bu ihracatın katma 
değerli ürünler satışıyla arttırılmasını öneren 
Demirtaş, ABD, Osmanlı İmparatorluğu ve 
Roma İmparatorluğu’nun ortak yanlarının işi 
ehline vermek olduğunu ifade ediyor; liyakata 
dayalı yönetim biçimini ilk kez Göktürkler’in 
uyguladığını aktarıyor. 

Ticaret savaşları konusunda da karşılaştırmalar 
yaparak konuya açıklık getirmeye çalışan Prof. 
Demirtaş, bir finans imparatorluğu olan ABD 
karşısında Çin’e şans vermiyor.

ABD’nin her ırktan ve renkten en iyilere üniver-
sitelerini açarak, Ar-Ge’ye üniversitelerinde ve 
şirketlerinde büyük kaynaklar ayırarak elde ettiği 
başarılardan örnekler veren Demirtaş, Apple gibi 
teknoloji devlerinin her birinin şirket değerinin 
tüm halka açık şirketlerimizin değerinden kat kat 

fazla olduğunu hatırlatıyor. 

Prof. Dr. Özgür Demirtaş Çin, G. Kore, Singapur, 
S. Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülke-
lerin yatırımlarından ve Ar-Ge çalışmalarından 
örnekler vererek nasıl büyüdüklerini ve geleceğe 
nasıl hazırlandıklarının altını çiziyor. 

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın anlattıkları arasında 
en çarpıcı olanlardan biri, bilginin katlanan bir 
hızda yaygınlaşıyor olması. Robot teknolojisi ve 
biyoteknoloji alanlarındaki hızlı gelişmelerden 
örnekler veren Demirtaş, ışık hızıyla çalışan 
kuantum bilgisayarlar konusunda yürütülen 
araştırmalara da değinerek, ilk kuantum bilgi-
sayarı yapan ülkenin mevcut tüm bilgisayarların 
şifresini kırabileceğine dikkati çekiyor.

KASAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdikleri 
toplantının sonunda Demirtaş soruları yanıt-
ladı. Yoğun ilgi, toplantının alışılmışın dışında 
uzamasına neden oldu. 

Prof. Dr. Özgür Demirtaş 
Çin, G. Kore, Singapur, S. 

Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi ülkelerin 

yatırımlarından ve Ar-Ge 
çalışmalarından örnekler 

vererek nasıl büyüdüklerini 
ve geleceğe nasıl 

hazırlandıklarını da anlattı.

Xerox bu ihtiyaca xerox b1022 ve xerox b1025 
serisi çok fonksiyonlu yazıcılar çok sayıda 
özelliği bir arada kullanıcıya ekonomik 
olarak sunuyor. Bu cihazlar çift taraflı 
fotokopi makinesi, yazıcı, renkli tarayıcı ve fax 
özelliklerini bir araya getiriyor. Xerox B1022 
ve Xerox B1025 serisi ile kullanıcılar Tabloid/
A3 boyutlarına kadar tüm ebatlarda hızlı ve 
düşük maliyetli çıktılar alabilecek. 

Tara ve e-posta gönder veya USB cihaza 
tara ve yazdır gibi günlük işlemler cihazdan 
kolaylıkla yapılabiliyor bunun yanında 
kablosuz bağlantı özelliği de doğrudan mobil 

cihazlardan çıktı alma imkânı sağlıyor. Renkli 
dokunmatik kullanıcı arayüzü ile kullanıcılar 
günlük ofis baskı ve tarama işlerini kolaylıkla 
ve hızlı şekilde cihaz yardımı ile yapabilecek.

Yeni ürünle ilgili değerlendirmede bulunan 
Xerox Türkiye Pazarlama Müdürü Erhan 
Aslantürk, “İşleri tamamlamak için birden 
fazla cihazın kullanıldığı günler geride kaldı. 
Bu yeni çok fonksiyonlu yazıcılar herkesin 
kabul ettiği Xerox güvenilirliği, mobilite 
ve güvenlik özelliklerini maliyet tasarruflu 
cihazlarda bir araya getirerek ofislerde daha 
verimli çalışma imkânı sunuyor” diyor.  

Xerox çok fonksiyonlu yazıcılar 
son teknoloji güvenlik özelliklerine 

sahip. Hassas belgeler için 
güvenli yazdırma seçeneği, şifre 

girişi yapılana kadar işin yazıcıda 
bekletilmesini sağlıyor. 

İhtiyaç duyulan özellikler tek bir yazıcıda buluştu
Xerox, çok fonksiyonlu siyah beyaz yeni yazıcılarla küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin verimlerini artırmalarına yardımcı oluyor.
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Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), 
18 Ekim Çarşamba akşamı düzenlediği tanıtım 
toplantısında Kotkamills ve Türkiye Temsilcisi 
Fineks Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 
firmalarını konuk etti.

Toplantı KASAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Alican Duran’ın konuşmasıyla açıldı. 
“Kotkamills’in ürünleri gerçekten çok başarılı. 
Türkiye’de bristol kartonda sıkıntı olan bir 
dönemde piyasaya girdiler ve bizleri de bir hayli 
rahatlattılar” diyen KASAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Alican Duran, şöyle devam ediyor.

“Bunun dışında bazı inovasyona dönük ürünleri 
de var. Alıştığımız bazı laminasyon ürünlerine 
belki de bundan sonra ihtiyaç duyulmayacak 
şekilde yeni teknolojiyle ürünler sunuyorlar. 
Avrupa’da artık geri dönüştürülemeyen malzeme-
leri çok büyük birkaç gıda grubu 2020 - 2021’den 
itibaren ambalajlatmayacaklarını ifade ettiler. 
Bu bizim için çok önemli. Son yirmi yıl plastik ve 
türevlerinden ambalajlar için önemli bir dönemdi. 
Kâğıt ve karton ambalajcılar olarak aynı eforları 
sarf ettiğimiz, doğru vizyonu ve politikaları 
hayata geçirdiğimiz halde hak ettiğimiz başarılara 
ulaşamadık. Plastik ambalaj şirketleri bizlerden 

çok daha fazla büyüdüler. Ama önümüzdeki 
15-20 senelik trendde tam tersini göreceğiz gibi 
görünüyor. Yeni gelen kâğıt – karton fabrikala-
rıyla 1.5 milyon ton ekstra kapasite geliyor. Ama 
ihtiyaç da bu tarafa yöneliyor. Üreticiler de bunu 
görüyorlar. Yüzde yüz selüloz kullanılan karton-
lar bizim için çok önemli.”

Tamer Alkan (Fineks A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı);
“Ambalaj kartonlarımızda  
çok iddialıyız”

Fineks Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Tamer Alkan, Kotkamills’in bariyerli kartonların 
tüm üretim gamını tamamladığını belirterek, 
KASAD’ın da destekleriyle çok iyi bir dönemde 
Türkiye’de piyasa girdiklerini kaydediyor.

Fineks A.Ş., Pankaboard FBB, SBS ve kalın 
kartonları; Burgo kuşe kağıtları ve LWC kağıtları, 
Mondi ambalaj kağıtları, Delfort ve Glatfelter 
özel kağıtları, Kanzan termal kağıtları, UPM 
Raflatac yapışkanlı etiket kağıtları, Sidaplax 
polistren filmlerin (pencere asetatında kullanı-

KASAD Fineks ve  
Kotkamills’i konuk etti
Toplantıda Kotkamills’in FBB ve bardak kartonu ürünleri tanıtıldı. Dünyanın önde gelen gıda 
üreticilerinin talepleri ve şartnameleri gözetilerek geliştirilen Kotkamills FBB ve bardak kartonları 
hiçbir atık bırakmadan geri dönüştürülebiliyor ve tekrar kullanılabiliyor.

(Soldan sağa) Kotkamills 
Üretim Direktörü  
Filip Sundholm, 

Fineks A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer Alkan, 

Kotkamills Bariyerli Ürünler 
Müdürü ve Türkiye Satış 

Sorumlusu Martti Maaranto,

KASAD Başkanı  
Alican Duran ve 

Fineks Satış Müdürü  
Haluk Ölçer.
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Kotkamills’in temsilciliğini aldık ve ürün 
gamımız genişledi. Bristol kartonlarımız 
piyasada hiç sorunsuz kabul gördü. Özellikle 
GC2 ambalaja yönelik kartonlarımızda çok 
iddialıyız. İskandinav kaliteli elyaflarıyla piyasada 
alınabilecek olan en yüksek kalınlık ve muka-
vemet değerlerine sahip kartonu sunduğumuzu 
rahatlıkla söyleyebilirim.”

Kotkamills’in bariyerli kartonu gıda ve hızlı 
tüketim sektörlerine hitap ediyor. Tamer Alkan, 
özellikle Avrupa’daki büyük gıda markalarının 
motivasyonunun bu ürünlerin geliştirilmesinde 
çok değerli olduğunu vurguluyor. “2006 sonunda 
Fineks olarak ambalaj ürünlerine odaklandık. 
Bugün ne kadar doğru bir karar vermiş oldu-
ğumuzu görüyoruz” diyen Alkan, kağıt sektörü 
küçülürken karton ambalajın büyüdüğüne dikkati 
çekiyor.

Filip Sundholm (Kotkamills 
Üretim Direktörü);  
“Oyunun kurallarını 
değiştiriyoruz”

CEO Markku Hämäläinen ile birlikte bu projeye 
öncülük eden iki isimden biri, Kotkamills Üretim 
Direktörü Filip Sundholm, Fineks A.Ş. Satış 
Direktörü Haluk Ölçer’in çevirisiyle destek 
verdiği bir sunum gerçekleştirdi.

Sundholm, “Bizim hikayemiz 1872’ye daya-
nıyor. Kökleri bugünkü fabrikayla bağlantılı, 
Finlandiya’da, Kotka’da, kendi ormanlarımızdan 
kütük, reçine emdirilerek lamine edilen kraft 
ürünler ve sonunda bristol ve bariyerli ürünler 
üretiyoruz” diyor.

Fabrikaya ve bulunduğu şehre adını veren 
Kotka, Fincede ‘kartal’ anlamına geliyor. Kotka, 
Finlandiya’nın güneyinde, başkent Helsinki’ye 

lıyor) Türkiye Temsilcisi. Fineks’in geçmişi ve 
temsilciliklerindeki değişiklikler hakkında bilgi 
veren Tamer Alkan, 90’lı yılların sonlarında 
yoğun olarak SBS karton tüketilen Türkiye’de 
FBB kartonların kullanımı için çalıştıklarını, 
bugün FBB karton kullanımının % 90’ı bulduğu-
nu hatırlatıyor. Alkan, Kotkamills’in hikayesini 
şöyle anlatıyor.

“Kotka, Stora’nın bir fabrikasıydı. Karton üret-
miyordu, başka kağıtlar üretiyordu. Daha önce 
başka bir fabrikanın yönetiminde (genel müdür, 
teknik müdür vb.) olan bir ekip, bir fikirle yola 
çıkıyor; özellikle çevreci bariyerli ürün üretmek 
ve bu konuda ilk olmak istiyorlar. Almanya’daki, 
kendi çalıştıkları fabrikaya bunu kabul ettiremi-
yorlar ve ekip halinde bunu bir yatırımcı şirkete 
kabul ettirerek, Kotka fabrikasını satın almaya 
ve 180 milyon avro yatırımla, Avrupa’daki tek 
makine olarak en büyük karton fabrikalarından 
biri olarak yatırıma ikna ediyorlar. Tüm ekip 
olarak istifa ederek bariyerli karton üretme 
misyonuyla Kotkamills’e geliyorlar. Önce kuşesiz 
kartonlar üretiliyor; sonra GC1, GC2 gibi tüm 
ürün portföyünü oluşturma süreci yaşanıyor. Bu 
süreci geçen yıl birlikte yaşadık.

Fabrikaya ve 
bulunduğu şehre 
adını veren Kotka, 
Fincede ‘kartal’ 
anlamına geliyor. 
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KARTON AMBALAJ

150 km mesafede, Baltık kıyısında, Rusya’ya 
yakın 50 bin nüfuslu bir kent. Fabrika şehrin 
merkezinde. Norveçliler tarafından kurulan 
fabrika etrafında şehir gelişmiş. İkinci aşamada 
selüloz fabrikası kurulmuş ve laminasyon kağıt-
ları devreye girmiş. İki yıl önce kurulan makine 
ile karton üretimine başlanan Kotkamills’in 
yakınında üç liman bulunuyor. Bugün fabrikada, 
ünlü kağıt fabrikalarından gelen tecrübeli bir 
yönetim kadrosu bulunuyor.

Sundholm, “Yeniliklere açık, hızlı hareket 
edebilen bir şirketiz” diyor ve şöyle devam ediyor. 
“Özellikle çevreyi koruma talepleri gelen bir 
dünyada, en büyük amacımız ve tutkumuz tekrar 
kullanılabilen elyaf zinciri yaratmak. Müşteriyi 
önde tutuyor ve ondan bir şeyler öğreniyoruz. 
Çevreye ve etrafımıza saygılıyız. Verimli ve kârlı 
bir operasyon yapmak istiyoruz. Piyasanın talep-
lerine çözümler üretmek için buradayız. Yıllık 
400 bin ton karton üretimimiz var. Enerjimizi 
tümüyle kendimiz üretiyoruz.”

Kotkamills kontrollü ormanlardan gelen kesilmiş 
odunların % 50’sini kereste olarak işlenmek üzere 
sevkediyor. Kalan kısmından, talaşlardan selüloz 
üretiyor, kabuktan da enerji üretmek üzere yarar-
lanıyor. Kereste dışındaki bir diğer önemli ürünü, 
reçine emdirilerek mobilya sektöründe kullanılan 
Absorbex. En yeni ve önemli ürünleri ise ambalaj 
ve bardak üretiminde kullanılan düz ve bariyerli 
kartonlar. 2017 satışlarının %61’i Avrupa’ya, 
%28’i Orta Doğu ve Afrika’ya, %6’sı Amerika’ya 
ve %5’i Asya – Pasifik ülkelerine yapılmış.

En son teknoloji kullanılmış bir karton maki-
nesi var. Baz kartona yedi katman atabiliyorlar. 
Kullanım alanına ve ihtiyaca göre özel, standart 
dışı üretim mümkün. Bu makineye has bir özellik. 
Yılda 400 bin ton kapasiteli, 300 – 800 m/dak. 
hızla çalışabilen, 150 – 500 g/m² arası üretim 
yapabilen bir makine. Enerji kullanımı da çok 
verimli. Filip Sundholm, ekliyor :

“Oyunun kurallarını değiştiriyoruz ve bunda sizin 
de yardımınıza ihtiyacımız var.”

Martti Maaranto (Kotkamills 
Bariyerli Ürünler Müdürü ve 
Türkiye Satış Sorumlusu);
“Bugün alacağımız kararlar ve 
yapacaklarımız gelecek nesilleri 
ve çocuklarımızı etkileyecek”

KASAD üyelerine pazarın durumu ve Kotkamills 
ürünleri hakkında bilgi veren Kotkamills 
Bariyerli Ürünler Müdürü ve Türkiye Satış 
Sorumlusu Martti Maaranto, bariyerli ürünlerin 
geliştirilmesinden ve aynı zamanda bölgemizde 
satışlardan sorumlu.

Maaranto’nun verdiği rakamlara göre hızlı 
büyüyen Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
Avrupa’da CEPI istatistikleri krome karton 
ve FBB’nin büyümekte olduğunu gösteriyor. 
2013 – 2015 arasında Batı Avrupa pazarı %0.6 
yıllık ortalama ile büyürken, 2015 – 2020 arasında 
yıllık ortalama %1,3 oranında bir büyüme 
görülüyor. Krome kartonun yerini birtakım 
zorunlu düzenlemelerden dolayı FBB alıyor. 
Çünkü bu ürünler,  saf selülozdan yapılan, gıda 
temasına uygun ambalajlarda kullanılıyor. Pyöry 
verilerine göre Doğu Avrupa (Rusya %5.1, diğer 
eski Sovyer ülkeleri %4.3, Türkiye %4.5) en hızlı 
büyüyen bölge. Avrupa’nın diğer bölgelerinde 
büyüme oranları %0.6 – 1.5 arasında kalıyor. Batı 
Avrupa’da gıda ambalajında kullanılan kartonlar-
da büyüme daha hızlı.

Dünyada kağıt karton tüketiminde Asya 100 
milyon ton tüketim ve %1 büyüme oranıyla başı 
çekiyor. Avrupa 93 milyon ton tüketim ve %1 
büyüme ile onu takip ediyor. K. Amerika’nın 
74 milyon ton tüketimi var ancak -%1 küçülme 
görülüyor. Latin Amerika % 2 büyüse de sadece 
29 milyon ton tüketimi var.

Konuşmasında aşırı tüketime ve bunun sonucu 
oluşan çevre kirliliğine dikkati çeken Maaranto, 
bu kirliliğin besin zinciri yoluyla gıdalara 
bulaştığını belirterek, “Bugün alacağımız 
kararlar ve yapacaklarımız gelecek nesilleri ve 
çocuklarımızı etkileyecek” diyor ve şöyle devam 
ediyor. “Dünya büyüyor, şehirler ve çöp yığınları 
büyüyor. Bununla birlikte sürdürülebilirlik, geri 
dönüşümlü ürünlerin önemi ortaya çıkıyor. Bizim 
hikayemiz de burada başlıyor. 1872’den beri 
Kotkamills orman ürünleri ile büyüyor ve devamlı 
yenilikler peşinde koşuyor. İki yıl önce üretim 
hattımızı geliştirerek, en modern teknolojiyle 
donatılmış makineyi kurduk. Bu teknolojiden 
çıkan ürün tamamen yeniden kullanılabiliyor. 
Kapasitemiz henüz dolmamış olsa da yıllık 400 
bin ton. En son aşamasına kadar en ileri teknolo-
jiyle standart ve bariyerli ürünler üretmek üzere 
yola çıktık ve yelkenleri fora ettik.” 

“En son teknoloji 
kullanılmış bir 

karton makinesi 
var. Baz kartona 

yedi katman 
atılabiliyor. 

Kullanım alanına ve 
ihtiyaca göre özel, 

standart dışı üretim 
mümkün. Bu 

makineye has bir 
özellik. Yılda 400 

bin ton kapasiteli, 
300 – 800 m/dak. 
hızla çalışabilen, 

150 – 500 g/m² arası 
üretim yapabilen 

bir makine. Enerji 
kullanımı da çok 

verimli.” 
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KARTON AMBALAJ

Proje, finansman tarafında bugün CEO olan 
Markku Hämäläinen ve teknik tarafta Filip 
Sundholm tarafından 2015 yılında başlatılmış. 
Fabrikanın maliyeti 200 milyon avroya yaklaşmış. 
En büyük hedef, plastik içermeyen bariyerli 
ürünlere ihtiyacı gidermek ve bu ürünleri 
piyasaya sürmek olarak belirlenmiş. Yağ, nem 
geçirmemek üzere uygulanan bariyerin en büyük 
özelliği kartonun da üretildiği makine üzerinde 
uygulanması. Bu yönüyle makine dünyada bir ilki 
temsil ediyor.

Fabrika boyutunda su bazlı bariyeri uygulamak 
hedefiyle yola çıkılmış. Dondurulmuş gıda 
başta olmak üzere uzun raf ömrü olan gıdalar 
için kutular ve sıcak – soğuk karton bardaklar 
için bariyerli karton üretilmesi hedeflenmiş. Üç 
katmanlı üretim hattının en önemli özelliği en 
yüksek kalınlık ve mukavemeti vermesi olmuş. 
Maaranto, bariyerli kartonların özelliklerini şöyle 
anlatıyor.

“Bariyeri kartonun iki tarafına da atabiliyoruz. 
Yedi katmana kadar değişik kaplama, kuşeleme, 
bariyerleme gibi uygulamalar yapılabiliyor. 
Bariyerde polimerler birbirlerine tamamıyla geçe-
rek tek bir parça oluşturuyorlar. Bu polietilendeki 
gibi sonsuz, çözülmez tek bir parça değil; bir bal 
peteği gibi minik partiküllerin birleşmesi söz 
konusu. Bu partiküller birbirinden ayrılabiliyor.

Kalite, çevre, iş güvenliği ve gıda teması sertifika-
larımız var. FSC ve PEFC sertifikalı ormanlardan 
odun tedarik ediyoruz.”

Kotkamills bristol ambalaj 
kartonları ve ISLA bardak 
kartonları
Kotkamills’in iki ürün grubu var. AEGLE 
(AEGLE Pro, AEGLE White) bristol ambalaj 
kartonları ve ISLA bardak kartonları.

AEGLE Pro hacim ve mukavemet (bulk and 
stiffness) değerleri yönünden çok rekabetçi bir 
ürün. Yüzey düzgünlüğü de başlangıç ürünlerine 
göre daha da geliştirilmiş. Daha az beneklenme 
eğilimi, düşük tozlanma, daha iyi işlenebilirlik ve 
basılabilirlik gibi özellikleri var.

Bariyerli ürünler de gıda kartonu için AEGLE 
bariyerli ürünler ve bardak kartonu için ISLA 
bariyerli ürünler olarak ikiye ayrılıyor. AEGLE 
Barrier Light, hamburger, patlamış mısır gibi 
çabuk tüketilen ürünler için, AEGLE Barrier 
Plus ise soğutulmuş ve dondurulmuş gıda, unlu 
gıdalar için geliştirilmiş.

Kolza yağı, ayçiçek yağı, tereyağı ve hindistan 
cevizi yağı ile yapılan testlerde AEGLE Barrier 
Light’ın sızdırmazlık değerleri 2 – 3 günü buluyor. 
AEGLE Barrier Plus, bariyer uygulanmayan, 
AEGLE Pro + 15LDPE polietilenli bristol 
kartondan (168 – 192 saat) bile daha iyi (360 – 481 
saat) değerlere sahip.

Martti Maaranto, “Bu işin başındayız ve 
geliştiriyoruz. Sıcak içecekler için ISLA Duo 
bardak kartonunu (225 – 460 µm, 160 -325 g/m²) 
geliştirdik. ISLA Icy adında soğuk içecekler için 
olan ürünü de geliştirme çalışmalarımız sürüyor” 
diyor ve ekliyor.

“En önem verdiğimiz konu ürünün geri dönü-
şümlü olması. Su bazlı bariyer elyafları yedi kez 
geri döndürülebiliyor. İkinci alternatif, enerji 
sağlamada kullanmak. Üçüncü nokta ürünün 
doğada gübrelenmesi ve bunların hiçbiri sağlana-
mazsa, çöplükte çözünmesi. Geleneksel bardak 
kartonlarının aksine, geri dönüştürülmeden önce 
bariyerden ayrılması gerekmiyor; doğrudan geri 
dönüştürülebiliyor ve geride hiçbir atık kalmıyor. 
Parçalarına ayrıldığı, çözündüğü için çöp yığını 
oluşturmuyor.”

Kotkamills Fachpack fuarında da standında 
kullandığı, kullanılmış karton bardakların 
içine atıldığı bir kutuyla ürün sevkiyatını ve 
geri dönüşümü gerçekleştirme projesi üzerinde 
çalışıyor.

ISLA bardak kartonu ‘ultrasonik’ ve ‘heat sealing’ 
gibi mevcut sistemlerde kullanılabiliyor ancak ısı 
ayarlarıyla oynanması gerekebiliyor. Ofsette de 
fleksoda da baskı sorunu yaşanmıyor. 

Kotkamills kartonlarının geri dönüşüm için diğer 
kağıt – karton ürünlerinden ayrılması gerekmiyor. 
Her türlü kağıt ve kartonla geri dönüşüme tabi 
tutulabiliyor. 

ISLA bardak 
kartonu ‘ultrasonik’ 

ve ‘heat sealing’ 
gibi mevcut 
sistemlerde 

kullanılabiliyor 
ancak ısı ayarlarıyla 

oynanması 
gerekebiliyor. 

Ofsette de fleksoda 
da baskı sorunu 

yaşanmıyor. 

Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti.
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Kesintisiz üretim – siparişin kabulünden raftaki ürüne 
kadar: Push to Stop kavramı ile baskı makinesinin tüm 
potansiyelini kullanın. Bir arabadaki navigasyon sistemi 
gibi, Intellistart 2 patentli yazılımımız otomatik olarak en 
hızlı araçları en detaylı şekilde hesaplar ve iş değişimlerine 
sizi güvenle yönlendirir. Simply Smart.
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AÇILIŞLAR

(Ankara) Ankara’da matbaa malzemeleri piya-
sasına Temmuz ayında kurulan Teknik Tanıtım 
Matbaa Mak. ve Malzemeri Ltd. Şti. adıyla yeni 
bir firma dahil oldu. Teknik Tanıtım’ın kadrosun-
da sektörün deneyimli isimleriniden Hakkı Tokat 
yönetimin de tecrübeli bir ekip bulunuyor.

Yayın sezonu öncesin de faaliyete geçtiklerini 
ve çok başarılı bir üç ay geçirdiklerini belirten 
Hakkı Tokat, Matbaa Haber’in sorularını 
yanıtladı.

Şirketin ürün yelpazesinde hangi markalar 
ve ürünler bulunuyor?

Fimamız Huber Group matbaa müekkepleri 
ve kimyasalları, Westland matbaamerdaneleri, 
Vulcan baskı blanketleri, Varn baskı kimyasalları 
ve püskürtme tozları, Prisco hazne suları Pass 
CTP & CTcP baskı kalıplarının Ankara bölge 
bayilikleri, kendi ithal ettğimiz Adelman dikiş 
telleri ve ayrıca bünyemizde bulunan mürekkeo 
karıştırma (mixing) sistemini faaliyete geçirerek 
Pantone mürekkep üretmeye başladık. Diğer 
ürünlerimize gelince; sparegum, fixer, alkol, 
solvent, sünger, hotmelt sıcak tutkallar ve soğuk 
mücellit tutkalları dahil kağıt hariç tüm matbaa 
malzemelerini bünyemizde bulunduruyoruz. Bir 
matbaa bizim ile çalışmaya başladığında kalıbı, 
mürekkebi, kimyasalı, merdaneyi, tutkalı, kısaca 

Ankara’da, matbaa malzemeleri 
alanında yeni, profesyonel bir firma…
TEKNİK TANITIM MATBAA MAKiNA VE MALZEMELERİ seçkin markalarla ve tecrübeli ekibi ile hizmet veriyor

Ankara’da hubergroup matbaa mürekkepleri ve kimyasalları, Westland matbaa merdaneleri, Vulcan baskı 
blanketleri, Varn baskı kimyasalları, Prisco hazne suları, Pass CTP & CTcP baskı kalıplarının bayiliğini, Adelman 
dikiş tellerinin ithalatını üstlenen firma yeni yılda yeni marka ve ürünler ile portföyünü genişletmeyi planlıyor.

kağıt hariç her türlü malzemeyi bulabiliyor. Şu an 
6 kişilik profesyonel ekibimiz ile 480 m² yerimiz-
de hizmet veriyoruz.

Şehir içi ve şehir dışı servis ve sevkiyat 
potansiyeliniz nedir?

Şu anda Ankara’da 3 adet servis aracımız ile tüm 
bölgelere servis çıkartıyoruz. Ankara dışında 
Samsun, Adana, Gaziantep, Konya gibi illere 
anlaşmalı olduğumuz kargo ve ambarlar ile mal-
zeme sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında 
üç ülkeye de malzeme ihracatımız mevcuttur.

“İnsan sağlığına ve çevreye 
uygun ürünleri satmaya 
çalışıyoruz”

Markaları neye göre seçiyorsunuz?

Başta kalite bizim için çok önemli. İnsan 
sağlığına zararlı olmaması, doğaya, çevreye uygun 
olması bizim için çok önemli. Hubergroup dünya-
nın dördüncü büyük mürekkep firmasıdır. Hem 
MGA mürekkepleri (kokusuz mürekkep), hem 
de web mürekkepleri var. Diyelim ki çocuklar 
basılı kağıdı yeseler bile firmamızın onlara bir 
zararı olmayacağını taahhüt ettiği mürekkepleri 
var. Gıdaya uygun, koku yapmayan laklar; insan 
sağlığına zararlı olmayan, Fogra onaylı hazne 
suları gibi sağlık ve çevre dostu ürünleri satmaya 
çalışıyoruz ve satıyoruz. 

Hakkı Tokat çok başarılı bir 
üç ay geçirdiklerini belirtiyor

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

#AkıllıMatbaa

Grafik tasarımından, bitmiş katlanır kutuya kadar 
maksimum verimlilik ve standardizasyona güvenin. 
Akıllı ağ bağlantılı üretim ve otomatik kalite kontrol 
güvencesiyle. Sıfır hatalı ambalaj, endüstriyel 
ambalaj baskısında artan karmaşıklığa cevaptır.
Simply Smart.
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Bu tür ürünlere talep artıyor mu?

Teknoloji geliştikçe, insanlar bilinçlendikçe, 
ustalar bilinçlendikçe bu ürünlerin kullanımı 
artıyor.

Özellikle resmi kurumlar ve ajanslar bu 
konuya dikkat etmeye başladılar. Bir kataloğu 
açtıklarında eğer koku geliyorsa, bu ürünü kabul 
etmiyorlar. Ya da bir restorandaki Amerikan 
serviste mürekkep veya kimyasal kokusu varsa, 
müşteri bunu kabul etmiyor. Müşteri, “Ben 
Amerikan servis basacağım, bana ona göre 
kokusuz mürekkep ver” diyor; ya da pizza kutusu 
basacağını söylüyor, ona göre mürekkep verilme-
sini istiyor. Dolayısıyla müşteriler ve tüketiciler 
bu konuda yavaş yavaş bilinçlenmeye başladılar 
ve biz de kokusuz mürekkep ve kokusuz lak temin 
etmeye çalışıyoruz.

“Müşterilerimizi malzemesiz 
bırakmadık”

Kurulduğunuz tarih döviz kurlarındaki 
hızlı artışın tam öncesine denk geliyor. Nasıl 
etkilendiniz?

Bu da bizim şanssızlığımız... Milli Eğitim 
yayınları ihaleleri de iptal oldu ve biz faaliyete 
geçtikten bir hafta sonra ihale sonuçları belli 
oldu. Biz en hızlı şekilde ürünlerimizi temin ettik 
ve müşterilerimizi ürünsüz bırakmadık. Krizi 
kendimiz için avantaja çevirdik. Büyük firmalar 

avro ile fatura kestiler, vadeleri düşürdüler; biz ne 
avro fatura kestik ne de vadeleri düşürdük; aynı 
şekilde kriz yokmuş gibi devam ettik.

Tedarikçilerinizden aynı vadeleri 
sağlayabildiniz mi?

Sezon olduğu için tedarikçilerimiz bize vade 
kısıtlaması yapmadılar. Hem Ankara’da hem 
İstanbul’da kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Mal 
aldığımız firmaları mağdur etmemeye çalıştık ve 
hem vadeler hem de malzeme temini anlamında 
yayın sezonunu çok iyi atlattık, müşterimizi 
malzemesiz bırakmadık.

Şu anda kredi kartıyla bile mal vermeyen firmalar 
var. Çoğu ürünü biz de iyi niyet çerçevesinde 
alıyoruz ama piyasa şartları şu anda çok zor.

Matbaacılar bu krizi bir fiyat düzeltme 
fırsatı olarak kullanabildiler mi? 
Müşterilerle konuşmalarınızda bu yönde bir 
izlenim edindiniz mi?

Hem matbaalar hem ajanslar bir fiyat düzeltmesi 
yaptıklarını, kalıp ve baskı fiyatlarını revize 
ettiklerini söylüyorlar ama piyasa düzeldikten 
sonra ben yine aynı şekilde bu fiyatların devam 
edeceğini, vadelerin yine uzayacağını tahmin 
ediyorum. Daha önceki krizlerde de bunu 
yaşadık.

Önümüzdeki dönem için yeni markalar, 
ürünler katma planınız var mı?

Kendinizi yenilemediğiniz sürece ileriye gitmeniz 
zor. Almanya’dan yeni dikiş tellerimiz, laklarımız, 
blanketlerimiz geliyor. Hem ambalaj hem de 
mücellithane kısımları için ürünlerimiz gelecek.

Mürekkep mixing sisteminde çalışan arkadaşım 
olsun, pazarlamada, sevkiyatta ve mağaza içinde 
çalışan arkadaşlarım olsun; ekibimiz profesyonel 
çalışanlardan oluşuyor. Hangi matbaanın hangi 
malzemeyi kullanacağını, hangi makineye hangi 
ürünün gidebileceğini bilen yetişmiş arkadaşlar.

Hangi matbaada hangi makine olduğu, 
hangi ürünlerin kullanıldığı kayıtlarımızda var. 
Ankara’daki en iyi yetişmiş profesyonel ekip ile 
birlikte hizmet vermeye devam ediyoruz. 

Hakkı Tokat: 
“Mürekkep mixing 
sisteminde çalışan 
arkadaşım olsun, 

pazarlamada, 
sevkiyatta 
ve mağaza 

içinde çalışan 
arkadaşlarım 

olsun; ekibimiz 
profesyonel 

çalışanlardan 
oluşuyor. Hangi 

matbaanın hangi 
malzemeyi 

kullanacağını, 
hangi makineye 
hangi ürünün 
gidebileceğini 
bilen yetişmiş 
arkadaşlar.”

Teknik Tanıtım Matbaa 
Mak. ve Malzemeri Ltd. Şti. 
Ankara’da 3 adet servis 
aracı ile tüm bölgelere 
servis çıkartıyor.

TEKNİK MATBAA MAKİNA VE 
MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

MATBAA MAKİNA MALZ.  
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Melih Gökçek Blv. No:18/51 Eminel İş Merkezi
İvedik OSB- Yenimahalle / Ankara

Tel: (0312) 394 51 05 - 394 51 06 Faks: (0312) 394 51 07

TEKNİK TANITIM

Tanıdık yüzler,  
aranan markalarla  
yeni tedarikçiniz...

Yeni şirketimiz ve sizi tanıyan,  
ihtiyaçlarınızı bilen tecrübeli ekibimizle  

hizmete devam ediyoruz
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Son yıllarda gelişen matbaa sektöründe firmalar 
müşteriye daha iyi hizmet verebilmek, artan 
müşteri talepleri, matbaalardan beklentinin 
yükselmesi ile daralan pazarda kendilerine bir 
yer bulma gayreti içerisindeler. Artan müşteri 
talepleri karşısında firmalar, rekabetçi fiyatlar ve 
müşterilere avantaj sunarak,  kendilerini yenileye-
rek ayakta kalıyorlar.

Konya bölgesinde son yıllarda karton ambalaj 
sektöründe ciddi gelişmeler yaşanıyor. Büyük 
ambalaj matbaaları üretimlerini lokasyon olarak 
müşterisinin yanına taşıyarak hem kendilerine 
hem de müşterilerine büyük avantaj sunuyor, bu 
da önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye’de olduğu 
gibi, Konya bölgesinde ambalaj sektörünü bir 
adım daha öne çıkaracak gibi duruyor.

Bölgede irili ufaklı birçok matbaa var ve firma-
ların birçoğu ticari matbaa olduğu için (magazin, 
dergi) matbaa sektöründe bu tarz işlerde tirajların 
düşmesi ve organize matbaaların çoğalması yerel 
matbaaların işlerini zora sokuyor, bu da yerel 
üretim yapan matbaalarda kendini yenileme ve 
yeni pazar arama gereksimini doğurup, matba-
aların üretim ve makine yatırımlarını ambalaj 
sektörüne doğru yöneltiyor.

Konya, eskilerden bu yana tahıl ambarı olarak 
bilinen Konya Ovası’nda yer alan bir şehrimiz; 
bölgede birçok gıda üreticisi ve makine parçası 
üreticisi var. Dünyanın çeşitli ülkelerine ciddi 
miktarda ihracat yapıyorlar, bu da bölgede karton 
ambalaj’a olan ihtiyacı artırıyor, bölgede yerel 
karton ambalaj üreten matbaalar bu ihtiyacı 
karşılıyor.

Ülkemiz genelinde yaşanan yetişmiş teknik 
eleman eksikliği Konya’da da kendisini gösteriyor. 
Bu bağlamda Konya Selçuk Üniversitesindeki 
Basım Yayın Teknolojisi Bölümü ve şehirdeki 
Matbaa Meslek Lisesi bir ölçüde bu talebi 
karşılıyor, ama genel olarak kalifiye eleman 
eksikliği devam ediyor.

hubergroup olarak Konya ve Bölgesine hizmet 
veren bir satış noktamız var, matbaalara ağırlıklı 
olarak PACIFICA ve PRIME PLUS seri mü-
rekkeplerimiz ile hizmet veriyoruz Bu mürekkep 
serileri formülasyonu gereği birçok ticari matbaa 
ve ambalaj baskısı yapan matbaaların ihtiyacına 
ve beklentiye karşılık veriyor.

PACIFICA (PC250) tabaka ofset 
proses mürekkep
PACIFICA Proses Serisi yüksek esneklik ve mü-
kemmel kalite için, yenilenebilir ham maddelerle 
formüle edilen, çok yönlü tabaka ofset mürekkep 
serisidir. Ham madde seçiminde aşırı derecede 
özen gösterildiğinden, bu mürekkeplerde hem 
baskı ortamında hem de basılı malzemede koku 
önemli derecede düşürülmüştür.

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

Yeni nesil ofset makinelerine göre dizayn edilen 
mürekkep serisi, yüksek hızlarda kararlı ve 
dengeli mürekkep transferi sağlar. Sıcaklıkların 
arttığı yaz aylarında yüksek viskozite ve tack 
değerleriyle kullanıcılara sorunsuz baskı yapma 
imkanı sağlıyor. Konya ve bölgesinin İklim 
şartları göz önüne alındığında PACIFICA serisi 
matbaaların ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Ülkemiz matbaacılığında  
Konya’nın yeri
Fahri DERE / hubergroup Türkiye Teknisyen
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 Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan 
karton kağıt problemi nedeni ile bir çok matbaa 
kağıt bulmakta güçlük çekti ve fiyatlar yükseldi. 
Matbaalar kağıttaki fiyat artışının tamamını 
müşterilerine yansıtamadı ve üretim maliyetleri 
arttı, matbaa sahipleri ise üretim maliyetlerini 
düşürmek için arayış içerisindeler. 

Alkolsüz baskı artık daha kolay
Gelişen teknoloji ile alkolsüz baskı yapmak 
artık daha kolay. hubergroup olarak 2017 yı-
lında başlatmış olduğumuz çalışma ile bölgede 
birçok matbaaya alkolsüz hazne suyu kurulumu 
gerçekleştirdik. SUBTIFIX AF isimli hazne 
suyu katkımız alkolsüz ve düşük alkol oranı 
ile baskıya imkan sağlamakta ve suyun PH 
seviyesini 4.8 ile 5.2 aralığına sabitlemektedir.

Alkolsüz sisteme uyumlu iki farklı hazne suyu 
konsantremiz var, bu ürünler su sertlik dere-
cesine göre dizayn edilmiştir; 8-10 arası sertlik 
için ve 10-12 arası ise sertlik için hazırlanmış 
iki ayrı hazne suyu konsantremiz bulunuyor. 
Konya ve çevresinde su sertlik düzeyleri 15 ila 
18 Alman sertliği düzeyinde mevsimsel olarak 

değişkenlik gösteriyor. Bu şartlar göz önüne 
alındığında 02VP209619 kodlu sert su hazne 
suyu konsantremiz ile müşterilerimize hizmet 
veriyoruz.

Aslında temel olarak baskı operatörleri baskı 
esnasında alkol oranını yüksek tutmak isterler, 
bunun sebebi ise alkolün yüzey geriliminin 
oldukça düşük olmasıdır. SUBTIFIX AF isimli 
ürünümüz ise alkolün yaptığı yüzey gerilimini 
oluşturarak matbaalara alkolsüz baskı yapma 
imkânı sunuyor.

Bu bağlamda SUBTIFIX AF ile kolayca alkolsüz 
baskı yapılıyor. 

Graphtec otomatik tabaka etiket kesim sistemi, 
başında bir operatöre ihtiyaç olmadan 33x48cm 
ebatlarındaki etiket çıkartma kağıtlarını 
otomatik olarak yüklüyor ve kesiyor. Hassas 
kamera teknolojisi ile F-Mark, poza işaretlerini 
çok hızlı okuyor ve hatasız kesiyor. Malzemenin 
kalınlığına göre tek seferde 120 tabakaya kadar 
kağıt yüklenebiliyor.

Mükemmel otomatik tabaka yüklemesi ve poza 
işareti okumasını iki saniyede gerçekleştiren 

Graphtec F-Mark  
etiket kesim makinesi
Mükemmel otomatik tabaka yüklemesi ve poza işareti okumasını iki saniyede gerçekleştiren 
F-Mark, yazılımı ile hassas kesim yapıyor. 

F-Mark, yazılımı ile hassas kesim yapıyor. 
Tasarım hazırlanırken pilyaj (kırım) çizgi-
leri de hazırlanıyor ve perforeli kesiliyor. 
Malzemenin kalınlığına göre sürekli bir kesim 
işinde, 120 tabakaya (veya 35 mm yüksekli-
ğine) kadar blok tabaka işleyebiliyor, kesim 
işlemi durmadan kağıt eklenerek çalışmaya 
devam ediliyor.

Yarım kesime ek olarak, F-Mark otomatik 
tabaka besleme ve kesim sistemi etiket için 
olduğu kadar kartvizit ve ambalaj kutu gibi 
ürünler üretmek isteyen müşteriler için 
mükemmel bir seçenek. Yazılım tarafından 
ayarlanan kesim parametreleri, poza işaretle-
rinin dört milimetre kadar küçük olmasını ve 
malzeme kullanım alanının en üst seviyede 
kullanılmasını sağlıyor. 

Kesilecek malzeme ve işin detayına göre 
her tabaka (35 x 50 cm) kesim için ortalama 
kesim süresi 30-40 saniye. F-Mark, Illustrator 
ve CorelDraw dosyalarını kabul eden özel 
F-Mark yazılımı ile çalıştırılıyor. 

Sonora XP
İşlemsiz Kalıp
Tabaka ve Web Ofset İçin
Tiraj: 200.000 Web
 100.000 Tabaka Ofset
 10.000 UV-Baskı

Electra XD
Az Kimyasallı Kalıp
Uzun Tirajlı İşler için
Tiraj: 350.000 Ofset Baskı
 1.000.000 (Fırınlanarak)

Electra Max
Az Kimyasallı Kalıp
Ofset Ambalaj ve
UV Baskı için
Tiraj: 350.000 Ofset Baskı
 150.000 UV-Baskı

Sword Max
Az Kimyasallı Kalıp
Ofset ve Ambalaj
baskıları için
Tiraj: 300.000 Ofset Baskı
 100.000 UV-Baskı

YEN
İ
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Kombassan Kâğıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. 
Tic. A.Ş. Konya ve İstanbul Güneşli’deki tesis-
lerinde kâğıt üretimi, matbaa-ambalaj ve defter 
alanlarında faaliyet gösteriyor. Konya’daki yazı 
tabı kâğıdı fabrikası yanında, doğal gaz ile çalışan 
bir kojenerasyon tesisiyle kendi elektriğini üreten 
firmanın, aynı zamanda atık bertaraf ünitesi de 
bulunuyor.

Kombassan A.Ş. Genel Müdürü Cemalettin Tunç 
Efe, sorularımızı yanıtladı. 

Genel olarak Konya’da işlerin gidişatı nasıl 
bir seyir izliyor?

Bu yıl özelinde ilk dokuz ay ve son üç yıllık 
trendimize baktığımızda şirketimizin, mevcut 
uluslararası ve ulusal ekonomik ve siyasi kon-
jonktüre göre oldukça başarılı bir performans 
gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Bu söylemimizi 
üretim, satış, kâr rakamlarımız başta olmak 
üzere diğer rakamlarımız da teyit etmektedir. 
Günümüzde sizden çok rakamlarınızın konuşma-
sı daha anlamlı olmaktadır.

Çünkü, hiçbir mazeret, başarının verdiği hazzın 
yerini tutmaz.

Konya’da üretim yapıyoruz, 28 yıllık bir firmayız. 
Ana üretim konumuz, birinci hamur yazı tabı 
kâğıdı. Bu alanda Türkiye’de üretim yapan dört 

fabrikadan biriyiz. Bunun dışında hem Konya’da 
hem de Güneşli’de matbaa-ambalaj tesislerimiz 
var. Daha çok karton ve mikro ambalaja yönelik 
işler yapıyoruz.

Bağlı olduğumuz Bera Holding’in Tekirdağ 
Muratlı’da karton fabrikası bulunmaktadır. Bu 
firmanın ortaklık yapısı değişti. Şu anda % 49 
hissesi Bera Holding , % 51 hissesi ise başka bir 
gruptadır. Konya’da bulunan Komeks markalı 
defter üretim tesislerimiz 10 bin ton/yıl kapasite-
lidir. Ayrıca 100 bin ton kapasiteli yazı tabı kâğıdı 
fabrikamız da Konya’dadır. Kâğıt üretimimizin 
bir kısmını defter tesisimizde kullanılıyoruz; 
Konya ve İstanbul Güneşli’deki matbaalarımızda 
yıllık toplam 40 bin ton karton işlemekteyiz. 
Bağlı olduğumuz Bera Holding’in yurt içi ve 
yurt dışında pek çok faaliyet alanı ve fabrikaları 
mevcuttur. Bera Holding’in 120’nin üzerinde 
ülkeye ihracatı bulunmaktadır. 

Bizim şirketimizin ana faaliyet alanı kâğıt üreti-
midir. Son zamanlarda yazılı ve görsel basında, 
kâğıt ve özellikle gazete kâğıdı bulunamıyor 
haberlerine sıkça rastlamışsınızdır.

SEKA kapandı, diğer firmalar devreye 
girdi ama üretim artmadı;siz bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sorun sadece selüloz 
mu?

Kombassan A.Ş. Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe;

“Üretimden para  
kazanma devri bitti”
“Günümüzde şirketler uluslararası ve ulusal, sosyo ekonomik, sosyo politik, ekolojik çevre ve teknolojik 
gelişme trendlerini doğru tahmin ettiği ölçüde para kazanır, aksi takdirde para kaybeder.”

Kombassan A.Ş.  
Genel Müdürü  

Cemalettin Tunç Efe 

Kombassan A.Ş. Konya 
tesisleri toplam  

85 bin metre kare alanda 
kurulu. Bunun yaklaşık 

yarısı kapalı alan. 

Tesisler  
Genel Müdür’e bağlı 

Matbaa İşletme Müdürü, 
İdari ve Mali İşler Müdürü, 
kağıt fabrikasında Teknik 

Müdür ve İşletme Müdürü 
tarafından yönetiliyor.
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Kombassan A.Ş. Türkiye’nin 
tükettiği yazı tabı kağıdının 
yarısını üretiyor

Kâğıt çok çeşitliliği olan bir üretim ki biz bunun 
sadece yazı tabı kâğıdı üretimini yapmaktayız. 
Bunun dışında temizlik kâğıtları (tissue), sargılık 
kâğıtlar, gazete kâğıdı, kartonlar, ambalaj 
kâğıtları, sigara kâğıdı ve ince özel kâğıtlar gibi 
çeşitli kâğıt ve karton üretimleri vardır. Yazı tabı 
kâğıdı grubunda kuşe, birinci ve ikinci hamur 
kâğıtlar bulunmaktadır.

Türkiye’nin yazı tabı kâğıt tüketimi yıllık yaklaşık 
1milyon 200 bin ton civarındadır. Bizim ürettiği-
miz ofset ve fotokopi kâğıt tüketimi ise 550-600 
bin ton düzeyindedir. Toplam üretimimiz 260-300 
bin ton seviyesinde, kalan kısım ise ithalatla 
karşılanmaktadır.

Kâğıt ve kartonun, kitap ve defter üretimi 
başta olmak üzere, mobilya sektöründen 
temizlik kâğıtlarına, inşaat sektöründen ambalaj 
kâğıtlarına, basın yayın sektöründen matbaalara, 
kâğıt contalardan hoparlör kâğıdına kadar çok 
geniş bir kullanım alanı mevcuttur. 

Ülkemizde ilk endüstriyel kâğıt fabrikası 14 
Ağustos 1934’de İzmit’te kurulmuş ve ilk kâğıt 
18 Nisan 1936 yılında üretilmiştir.

Ülkemizde, kâğıt üretim sektöründe faaliyet 
gösteren ve halen çalışmakta olan 51 fabrika ve 
77 adet kâğıt makinesi bulunmaktadır.

Türkiye’de temizlik kâğıtlarında yeni teknolojik 
makinelerin üretime girmesi ile son zamanlarda 
tüketimden fazla üretim kapasitesi oluştu. Fazla 
kapasite ihracata gidiyordu. İhracat rekabet 
şartları sebebi ile azalınca fazla kapasiteler için 
yeni pazar arayışları hızlandırıldı.

Balıkesir ve Aksu gazete kâğıdı fabrikaları 
özelleştirildikten sonra yurt dışındaki fabri-
kalarla rekabet edemedikleri için kapandı. 
Kapanma nedenleri yurt dışındaki fabrikaların 
üretim ölçeklerinin bu fabrikalardan çok yüksek 

Kombassan defter 
tesislerinde iki tam 
otomatik defter makinesi, 
bir double loop spiral 
makinesi, bir Müller 
Martini kapak takma 
makinesi, iki giyotin, 
iki adet plastik spiral 
makinesi, bir bobinden 
ön - arka boyama makinesi 
bulunuyor. 

Defter makineleri 3 adet 
A4 veya 5 adet A5 defteri 
tek geçişte kareli veya 
çizgili olarak çıkarabiliyor.

“Zannediliyor ki 
kâğıt fabrikaları 
ormana gidip 
ağaçları kesiyor, 
ama öyle değil. 
Bir tarım ürünü 
gibi, bugün burayı 
ekiyor, yetiştiriyor. 
Sonra diğer tarafı 
ekiyor, yetişmiş 
olanı kesiyor.”
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olması idi. Biz bir kâğıt makinası için 100-200 bin 
ton üretim ölçeğinden bahsediyoruz; Avrupa’da 
ve dünyada 1 milyon tonun üzerinde üretim kapa-
sitesi olan pek çok makine bulunmaktadır. Ölçek 
ekonomisine göre maalesef geride kalıyoruz. 
Gazete kâğıdı tüketimi Türkiye’de 2008 yılında 
536 bin ton / yıl seviyelerinden 2017 yılında 
225 bin ton seviyelerine düşmüştür. Ne yazık 
ki tamamı ithalatla karşılanmaktadır. Türkiye 
kâğıt karton üretiminde dünyada 24. sırada iken 
tüketimde 12. sırada bulunmaktadır.

Selüloz üretimi konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Selüloz üretimi ayrı bir konu. Çok yoğun çevre 
müktesebatı var. Yoğun orman alanlarınızın 
olması ve ikliminizin buna müsait olması lazım. 
Bir de ölçek ekonomisine uygun bir selüloz 
fabrikası olması lazım. 

Türkiye’de şu anda yıllık selüloz ithalatı kâğıt 
için yaklaşık bir milyon ton /yıl, fluff çocuk bezi 
selülozunda ise 230 bin ton/yıldır.

Yılda 1-1,5 milyon tonun altında kapasitesi olan 
bir selüloz fabrikası maalesef ekonomik olamıyor. 
Ona göre plantasyon alanlarınızın olması lazım. 
Bugün orman alanlarını özelleştirip, tarım arazisi 

gibi değerlendirmeniz lazım. Ormanlar devlet 
tekelinde. Bunun için öncelikle yasal mevzuatın 
değiştirilmesi gerekli. ‘Özel endüstriyel orman 
plantasyonu ve ağaç tarımı’ konusunda özellikle 
kuzey Avrupa ülkeleri örnek alınabilir.

Türkiye’de kurulu orman alanı yaklaşık 22 milyon 
hektardır. Bunun 10 milyon hektarı bakım ve 
rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır. Bunlar 
düzenlenip yasal altyapı da hazırlanırsa o zaman 
orman alanları turizm arazilerinde olduğu gibi, 
özel şirketlere 49 veya 99 yıllığına kiralanabilir.

Herkes zannediyor ki kâğıt fabrikaları ormana 
gidiyor, ağaçları kesiyor, ama öyle değil. Bir tarım 
ürünü gibi, bugün burayı ekiyor, yetiştiriyor. 
Sonra diğer tarafı ekiyor, yetişmiş olanı kesiyor. 
Okaliptüs ağacının bazı türleri beş-yedi yılda 
hasat edilebiliyor. Oysa bugün, uzun elyaf iğne 
yapraklı çam ağacının yetişmesi, türüne göre en 
az 20-25 yılı buluyor. Daha uzun süreni de var. 
Selüloz fabrikası için gerekli ham madde (odun) 
temini garanti altına alınsa bile pahalı bir yatırım. 

En son kurulan yurt dışı selüloz fabrikalarından 
birinden örnek verecek olursam 1.550.000 ton/
yıl selüloz üretim kapasiteli fabrika 2 milyar 
300 milyon USD’ye mal olmuştur. Bugün özel 
sektörde bu kadar büyük sermaye ve mevcut 
ekonomik şartlarda, yerli ve yabancı yatırımcı 
bulmak oldukça zordur. Devletin de bu konuda 
öncü olması lazım. Devlet isterse bir değil on 
selüloz fabrikası da kurar. 

“Kağıt makinesini kurmak 
yetmiyor, selülozunuz olmazsa 
rekabetçi olamıyorsunuz”
Türkiye’de kâğıtçılığın gelişmesinde SEKA’nın 
oldukça önemli bir rolü olmuştur. Bu fabrikalar 
planlanırken her fabrikanın arkasına kendi 
tonajına uygun bir selüloz fabrikası da kurulmuş-
tu. Mopak’ın özelleştirmeden aldığı Dalaman, 
Silifke kraftliner fabrikası ve şu anda Oyka’da 
olan Çaycuma fabrikası’nda olduğu gibi. Seka 
Aksu ve Balıkesir fabrikalarında da odun hamuru 
üretim tesisleri vardı. Şu anda sadece Oyka 
kendine yetecek esmer selülozu üretiyor. Bir tek 
fiili üretim olarak Oyka’da selüloz üretimi var. 
Tabii kâğıt endüstrisi de çok hızlı geliştiği için 
dünyaya yetişmeniz lazım.

Bugün yeni bir kâğıt makinesi almak isteseniz, 
2022-2023’e size teslim süresi veriyorlar. 
Günümüz de Hindistan başta olmak üzere 
Endonezya ve bazı Asya ülkelerinde kâğıt 
makinesi talebi çok canlı. Bugün 200 bin tonluk 
makineler bile rekabet edemez. Çok yüksek 
kapasiteli ve hızlı makineler revaçta.

Sonuçta biz kâğıt endüstrisi olarak dünya ölçeğine 
göre çok büyük sayılmayız. 

Bugün güneyimizdeki savaş nedeniyle bu 

“Bu gün iş 
yapabilmek ve para 

kazanabilmek için 
hem döviz kurunu 

hem de politikaları 
anlamında ABD’yi 

çok iyi takip 
etmeniz lazım. Yine 

bizim sektörümüz 
için Çin’i çok iyi 

takip etmeniz 
gerekiyor.”
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pazarı kaybettik. Geçmişte Orta Doğu ve Türkî 
Cumhuriyetler’e yakın bir merkez ülke konu-
munu kullanarak, daha yüksek bir kapasiteyle 
Türkiye bu yatırımı yapamaz mıydı?

Bu işe ayıracağınız bütçeyle alakalı. Kahverengi 
kâğıt dediğimiz testliner ambalaj kâğıtlarında 
bugün ölçek ekonomisi devreye girdi. Modern 
Karton 1 milyon tonun üzerinde, Kipaş 400 bin 
tonun üzerinde makinelerle ambalaja yönelik 
üretim yapıyor. Sonuçta elinizdeki bütçeler kısıtlı 
ve bugün 200-300 bin ton/yıl kapasiteli yeni bir 
makinenin en düşük maliyeti 300 milyon avro 
civarında. Makineyi buraya kurdunuz diyelim; 
selülozunuz olması lazım. Selülozunuz olmazsa 
rekabetçi olamıyorsunuz. Bugün en çok parayı 
selüloz fabrikaları kazanıyor. Dünyada 60 milyon 
tona yakın selüloz üretiliyor. Bunun yaklaşık 24 
milyon tondan fazlasını Çin kullanıyor. Çin’in 
selüloz talebi artınca fiyatlar yükseliyor; azalınca 
fiyatlar da geriliyor. Hem selüloz hem kâğıt 
üreten entegre fabrikalar, kâğıdı 900 dolara 
satarken, okaliptüs selülozunu 850 dolara (ton 

fiyatı) satıyorlar. Bu fiyattan selüloz alarak 900 
dolarlık mamul fiyatıyla rekabet edebilir misiniz? 
Bu işin mantığı var mı? Yok.

Günümüzde yazılı ve görsel basında kâğıt 
fiyatlarının çok arttığı yönünde haberlere sık 
rastlanır oldu.

Bizim ürettiğimiz ofset kâğıt fiyatlarına bakarsak, 
kullandığımız ham madde (selüloz) fiyatı 2017 
yılı sonuna göre %63 USD bazında artmış, ayrıca 
USD kurunda %60 yakın artış söz konusu. Buna 
doğalgaz petrol, elektrik ve enflasyon artışlarını 
da koyarsanız sanayici olarak üretime devam 
etme zorluğumuz net şekilde ortaya çıkar. 

Ama güçlü yönlerinizi iyi bilmeniz lazım. Türkiye 
kâğıt üretiminde 24. sırada ama kitap üretiminde 
12. sırada. O yüzden özellikle çevre ülkelerdeki 
tüm kitap ve yayın işlerini yayıncılarımızla bir 
konsorsiyum halinde alıyoruz ve ortak proje 
geliştiriyoruz. Çünkü kitapta dünya ile rekabet 
edebilir durumdayız.

Kâğıt karton sektöründe 2017 Türkiye rakamla-
rını baz alırsak, toplamda 6 milyon 326 bin ton 
tüketim, 4 milyon 357 bin ton da üretim mevcut-
tur. Türkiye’de kişi başı kâğıt karton tüketimi 78,3 
kg’ye çıkmış bulunmaktadır. Bu rakamlar dünya 
ve Avrupa ortalamalarının altında kalsa bile 
yıllar itibarıyla Türkiye’deki artış trendi devam 
etmektedir. Ülkemizde geri kazanılan hurda kâğıt 
miktarı da 4 milyon 39 bin tondur.

Kitapta da şimdi kuşeye geçiş söz konusu. 
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Milli Eğitim Bakanlığı onu deneme amaçlı 
kullandı. Ama bugün teknik olarak okul 
kitaplarında kuşe kullanımı çocuklar için çok 
sağlıklı ve kullanışlı olmuyor. Çünkü üzerine 
yazı yazılmıyor, ışığı belli bir açıyla alması lazım; 
kuşe kullanacaksanız kurşun kalemi ve silgiyi 
unutmanız gerekiyor.

Bu karardan dönüleceğini mi 
düşünüyorsunuz?

Halen pilot olarak uygulanıyor. Yıllık 12-15 bin 
ton arası kuşe kâğıt alan Milli Eğitim Bakanlığı, 
isterse hepsini kuşe alabilir. Ama biz çocuklarla, 
eğitimcilerle ve doktorlarla da konuşulmasını 
istiyoruz. Kuşe kâğıda kurşun kalemle yazı 
yazamazsınız, ışık açısını dik alamazsanız, kuşe 
parlar. Bizim yazı tabı kâğıdı dediğimiz beyaz 
kâğıt da kitaba çok uygun değil. Biz Ivory kâğıt 
da üretiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’na bunu 
da önerdik. Tamamen kuşeye geçtiğiniz zaman, 
Türkiye’de kuşe kâğıt üretimi yok. Kuşe kâğıt 
makinesi almanız lazım. Halen Türkiye’nin 
web baskı kapasitesinin % 90’ı kurutmasız. 
Yeni kurutmalı makinelere ihtiyaç olacak ya da 
makinenizde revizyon yapılması gerekecek. Bu 
sıkışık ekonomide otomatik olarak yurt dışına 
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çalışacağız. Kıt olan sermaye yine yurt dışına 
gidecek. Benim itirazım burada.

“Son beş-on yılda enerji 
maliyetlerini düşürmek için 
yaptığımız çalışmaların bugün 
verimini alıyoruz”

Kâğıt ve karton tarafında yeni yatırım ya da 
kapasite artırma planlarınız var mı?

Kâğıt üretimi yoğun enerji ve geri dönüşümlü 
su kullanılan orta-ağır bir sanayi dalıdır. Enerji 
maliyetleri özellikle bizim için çok önemlidir, artı 
ham madde olan selülozun maliyeti bizim için 
ana kriterlerinden biri. Dövizle aldığımız için 
kur arttığında ham madde fiyatı da artıyor, dolar 
fiyatı arttığında tekrar artıyor. Enerji temini için 
kojenerasyon tesisimiz var ve burada doğal gaz 
kullanıyoruz. Doğal gaz birim fiyatlarına yapılan 
zamlar da üretimi ciddi anlamda zorlamaya 
başladı. Firmamızı ayakta tutmak için makine-
lerimizin hızlarına ve verimliliklerine devamlı 
yatırım yapmak zorundayız. Son beş-on yılda 
enerji maliyetlerini düşürmek için yaptığımız 
çalışmaların bugün verimini alıyoruz. 

Ne yaptınız ve size ne kadar artı sağladı?

Kojenerasyon tesisimizde ürettiğimiz buhar ve 
elektrik yeterli değildi. Oraya bir gaz motoru 
veya yeni bir kojenerasyon daha kuracaktık ya 
da teknolojik bir çözüm bulacaktık; biz ikinci 
yolu tercih ettik. Bunu bir TÜBİTAK projesi 
olarak gerçekleştirdik ve hibe de aldık. Bu kâğıt 
fabrikalarındaki ilk hibelerden biridir. Birim 
elektrik maliyetimizi azaltıcı yönde tedbirlerimiz 
var. Bunlar yurt dışından aldığımız ekipman 
ve yazılımla ya da Ar-Ge merkezimizin çeşitli 
uygulamaları ile oluyor. Enerji tasarrufuna dönük 
yatırımlarda, yatırımın geri dönüş oranını kısa 
sürede sağlayabiliyoruz.

Yeni makine yatırımına dönük üç projemiz 
bulunmakta ama biraz daha zamana ihtiyacımız 

var. Bu gün iş yapabilmek ve para kazanabilmek 
için hem döviz kurunu hem de politikaları 
anlamında ABD’yi çok iyi takip etmeniz lazım. 
Yine bizim sektörümüz için Çin’i çok iyi takip 
etmeniz gerekiyor. Çünkü selülozun en çok 
tüketildiği ülkedir Çin. Selüloz üretimleri için 
Güney Amerika, Kanada, Rusya, Endonezya ve 
Avrupa ülkelerini yakın takipteyiz. Avrupa’yı çok 
iyi takip etmeniz lazım; çünkü kâğıt endüstrisinin 
çok geliştiği ülkeler orada, ayrıca avro yüzünden 
bazı parçalarını Uzak Doğu ve Çin’de yaptırsalar 
da, kâğıt makineleri genelde Avrupa menşelidir. 
Türkiye’yi çok iyi takip etmeniz lazım. Lojistik de 
bu işin bir parçası olduğundan petrol fiyatlarını 
çok iyi takip etmeniz lazım. Yine nişasta için 
dünya patates ve mısır rekoltelerini de göz ardı 
edemezsiniz. Parayı, maliyetleri ve tüketici 
tercihlerini çok iyi takip etmeniz lazım. Bunları 
doğru öngörebildiğiniz, yakalayabildiğiniz 
oranda para kazanabilir ve yakalayamadığınız 
oranda para kaybedersiniz. Artık üretimden para 
kazanma devri bitti.

Ambalaj kâğıtlarına dönük iki makine ve 
artı ilave bir makine yatırımını yönetimimize 
teklif ettik ama bunların bugünden yarına 
gerçekleşmesi zor gözüküyor. Buna üç dört yıldır 
hazırlanıyoruz. Fizibilitelerimiz hazır. Özellikle 
mobilya sektörüne yönelik düşüncelerimiz ve 
bir de ambalaj sektörüne dönük düşüncelerimiz 
var. Biliyorsunuz hurdadan yapılan malzemelerle 
gıdanın direkt teması mümkün değil, Avrupa 
Birliği’nin koyduğu, gelecek yıl başlayacak bir 
yasak da var. Özellikle sebze-meyve piyasası 
için NSSC ambalaj kâğıtları kullanılıyor. Bunlar 
derin dondurucuda saklama koşulları için ideal. 
Hurdadan üretilen yaş meyve sebze kolileri için 
Avrupa Birliği önümüzdeki yıl ithalatı yasaklaya-
cak. 

Bir yatırım yapacağınız vakit, bunu sadece 
iç pazar için değil, uluslararası pazar için de 
değerlendirmeniz ve oranın koşullarına göre 
kendi stratejinizi geliştirmeniz lazım. Önümüzü 
görebilirsek, gaza basarız.

“İhracat politikamız: Global 
düşün, yerel uygula”

İhracat konusunda neler söylemek 
istersiniz?

İhracat politikamız “Global düşün, yerel 
uygula”dır. İhracata % 25 çalıştığımız yıllar oldu. 
Şu anda kendi kapasitemizin çoğunu yurt içinde 
değerlendiriyoruz. Avrupa’ya çok fotokopi kâğıdı 
gönderdik ama Avrupa’da şartlar iyice zorlaşıyor. 
Tüm ülkeler kendi üretimlerini korumak için 
size Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün dışında 
engeller çıkartıyorlar. “FSC’li kâğıt olacak” veya 
“Benim şu kurumumun onayladığı kâğıt olacak” 

OPEN HOUSE 
BARBERAN DIGITAL PRINTER

Dijital baskı makinaları üreticisi İspanyol BARBERAN firmasının düzenlediği  
open house etkinliğine tüm ilgi duyan oluklu mukavva ve ofset baskılı  

lamine ambalaj ve display stand üreticileri davetlidir.

12-13 Şubat 2018 Barselona - İspanya

Etkinlikte, tek geçişte 6 renk basan ve 80 m/dk hızda üretim yapan,  
4 değişik boyda teknoloji harikası dijital baskı makinalarının tanıtımı yapılacaktır.

Makine N, F, E Flut olarak en fazla 10 mm kalınlıkta  
oluklu mukavva üzerine dijital baskı yapmaktadır

DAVET

12 veya 13 Şubat 2019 günlerinden birisinde bu tanıtıma katılabilirsiniz.  
Barselona da kalış (bir veya iki gece otel) Barberan tarafından karşılanacaktır

31 Aralık 2018 tarihine kadar aşağıdaki telefon veya e mail ile iletişim kurarsanız  
kayıt işleminizi yaparak size geri bildirimde bulunacağız

Nihat Kıray
Ofis Tel: 0216 441 02 43 • Mobil Tel: 0532 271 65 45  • e mail: kiray@kiray.com.tr

Oluklu mukavva, flekso baskı ve  
matbaa & ambalaj sektörü temsilcilerinin dikkatlerine;
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diyorlar. Dışarıdan gelecek mallarda direkt 
ABD gibi tarife engeli koyamıyorlar ama sosyal 
organizasyonlarla; “Şu onaylı kâğıt olmazsa, bu 
kâğıdı ülkeme sokmam”, “Şu belgesi olmazsa 
ben bunu ülkeme sokmam” veya “Şu ham madde 
kullanılmamışsa ben bunu ülkeme sokmam” 
gibi tarife dışı engeller koyuyorlar. Bu konuda 
maalesef ülkemiz çok açık bir pazar. Bize gelen 
mallarda kimse bu kriterlere bakmıyor. 

Hükümetimizin ve devletimizin dünyada bizim 
uymak zorunda bırakıldığımız kriterleri ülkeye 
giren mallara da uygulanması konusunda destek 
vermesi gerekiyor. Açık pazar olalım ama bizim 
uyduğumuz DTÖ kurallarına kimse uymuyor ve 
biz eksik rekabetle yarışmak zorunda kalıyoruz. 

Üç dört sene önce yazı tabı kâğıt fabrikaları 
olarak Ekonomi Bakanlığı’na gittik ve dedik ki, 
“Üretim ölçekleri bu, eğer belli bir anti-damping 
veya tedbir uygulamazsanız biz yaşayacak 
durumda değiliz. Sadece ben Güneşli tesislerimiz 
dahil 500-600 işçi çalıştırıyorum. Sağ olsunlar, 
o zamanki Ekonomi Bakanlığı yetkilileri çok 
yardımcı oldular. Ama sonra Türkiye’deki 
uluslararası bir toplantıda, karşımızda Amerikan 
Kâğıt Selüloz Vakfı yetkilileri, ABD Ticaret 
Bakanlığı yetkilileri, kâğıt fabrikaları temsilcileri, 
Kâğıt Selüloz Vakfı avukatlarından oluşan bir 
ordu bulduk. DTÖ kurallarını hatırlatıyorlar. Biz 
o zaman derdimizi iyi anlatamadık. Şimdi ABD 
hiçbir kural tanımıyor, engeller, yasaklar koyu-
yorlar. ABD’nin bunu yapacağını dört yıl önce 
söyledik. Ama bize dediler ki “DTÖ nezdinde 
zor durumda kalıyoruz; bunu çok sürdürebilir 
durumda değiliz.” Bir ara ithalatta bir gözetim 
uyguladılar ama onu da geçen sene kaldırdılar. 
Biz sadece mütekabiliyet ilkesine göre önlemler 
uygulansın istiyoruz. Gidin herhangi bir ülkeye 
mal vermeye kalkın, size DTÖ kuralları dışında 
ne gibi yaptırımlar çıkartıyorlar, görün. 

Biz Alman Ticaret Derneği, İngiliz Ticaret 

“Bir yatırım 
yapacağınız vakit, 

bunu sadece iç 
pazar için değil, 

uluslararası 
pazar için de 

değerlendirmeniz 
ve oranın 

koşullarına göre 
kendi stratejinizi 

geliştirmeniz 
lazım. Önümüzü 

görebilirsek, gaza 
basarız.”

Derneği üyesiyiz. İngiltere’den mal almak 
istiyoruz; 50 tane liste geliyor. İngiltere’ye mal 
satmak istiyoruz, “Olmaz, bu derneğin görevi 
Türkiye’ye mal satmak” diyorlar! Onun için ülke 
olarak, bireyimizden en üst kurum ve kuruluşla-
ra kadar çok bilinçli ve neyle karşılaşacağımızı 
öngörerek hareket etmemiz lazım. Hepimiz bu 
geminin içindeyiz. El ele, birlikte olmazsak yine 
sıkıntıyı hep beraber çekeriz. 

“2050 yılının getireceği şeylere 
göre eğitim sistemimizi, 
sanayimizi, hizmet sektörümüzü 
kanalize etmeliyiz”

Umut var mı?

Umut her zaman var. Ama kamu yönetimi, 
gelecek projeksiyonları 2050 hatta 2100 yılı için 
fütürolojik çalışmalarla yol haritalarını oluş-
turmalı; bireyden topluma, sanayiden eğitime, 
teknolojik gelişmelerden ekolojik çevreye, dünya 
demografik yapısından ekonomik ve siyasi 
konjonktüre, gibi konularda üniversitelerle iş 
birliği halinde çalışmalar yapmalıdır.

Bence bu konularda Türkiye’deki tüm üniver-
sitelerden ayrı ayrı çalışma ve rapor istenmeli, 
yine dünyanın belli başlı üniversitelerinde de bu 
konuda tez ve doktora çalışmaları yaptırılmalı-
dır.

2050’yi kendimize göre tasvir ediyoruz ve 
kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Dört beş yıl 
evvel meraktan başladık. 2050 yılının getireceği 
şeylere göre eğitim sistemimizi, sanayimizi, 
hizmet sektörümüzü kanalize etmeliyiz. Bunu 
yapamazsak, 2050’de hepimiz birbirimize 
bakacağız. Belki bazı ülkeler daha popüler 
olacak, demografik yapılar değişecek, ısının 2 
derece artması halinde bazı ülkeler, bölgeler 
sular altında kalacak. Buralarda yapay zekanın 
kullanılması lazım.

Konya ölçeğinde bile Çin nezle olsa biz burada 
yatağa düşüyoruz. Fütürolojik olarak bu tür 
etkileri öngörebilmeliyiz. Geleceği hayal 
etmezseniz işiniz çok zor. Yüzde 25 oranında 
doğru tahmin etseniz çok başarılısınız. Bu 
yıl tüm bütçeler şaştı. Biz yılın dokuz ayını 
doğru tahmin ettik. Dokuz ayı doğru tahmin 
ederseniz, üç ayda yoldan çıkmamış olursunuz. 
Dolayısıyla parametrelerinizi doğru seçmeniz 
lazım. Eskiden kalp damar cerrahları tüm 
damarlara bakarlardı; şimdi tek damarda 
uzmanlaşıyorlar. Çalıştığımız alanı daraltıp 
derinliğini arttırmamız lazım. 

Kâğıdın “Medeniyetin Hamuru” olduğunu 
hatırlatarak sizlere teşekkür eder, çalışmaları-
nızda başarılar dileriz. 

“Hükümetimizin 
ve devletimizin 
dünyada bizim 

uymak zorunda 
bırakıldığımız 

kriterleri  
ülkeye giren 

mallara da 
uygulanması 

konusunda destek 
vermesi gerekiyor.” Bilgi için 

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

VERİMLİ VE ÇEVRECİ

CTP’niz ne olursa olsun,
ZAC Banyo Makinesi

ile kullanabilirsiniz

15.000 m2 kalıp ya da 4 ayda bir banyo değişimi

Intertech Technology ödülü sahibi ZAC Sistem Banyo Makinesi,
kalıp banyolamada alışkanlıkları kökünden değiştiriyor

Düşük kimyasal sarfiyatı ile çevre dostu

Siz de Fujfilm ZAC sisteme geçerek
kalitenizi artırırken maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
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Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil 
San. Tic. A.Ş.’nin ambalaj matbaası ve defter 
tesislerinin durumunu; Kombassan ailesine 2002 
yılında Kalite bölümünde katılan, sonra İşletme 
Şefliği yapan ve 5 yıldan bu yana Matbaa İşletme 
Müdürü görevinde bulunan, Burhan Budak ile 
görüştük.

Kombassan’ın faaliyet alanlarında en son 
durum nedir?

Kombassan üç farklı alanda faaliyet gösteriyor. 1. 
hamur kağıt üretimi, ofset baskılı sıvamalı karton 
ambalaj üretimi ve defter üretimi. Matbaada 
karton ambalaja yönelmemizin nedeni, kağıt 
üreticisi olduğumuzdan müşterilerimizle rakip 
olmamak içindi. 

Makine parkınızda neler var?

2012 yılına kadar iki adet 70 x 100 ofset baskı 
makinemiz vardı ve diğer makineler de 70 x 

Kombassan, ambalajda  
gıda kutuları ağırlıklı çalışıyor
Burhan Budak (Matbaa İşletme Müdürü); “Son 2-3 aydır işler açıldı ve 24 saate döndük”

100 ebada uygundu. 2011 yılında sistemi tü-
müyle yenileyerek, KBA Rapida 142 ofset baskı 
makinesi aldık ve 100 x 140 sisteme geçtik. 2011 
sonrasında iki veya üç yıl içinde ikinci bir makine 
almayı planlayarak bu yatırımı gerçekleştirmiştik 
ama işler beklediğimiz gibi gitmedi.

Hangi işler azalıyor?

Biz ağırlıklı olarak gıda üzerine çalışıyoruz. 
Karaman’daki bisküvi, gofret, kek vb. üretim 
var. Normalde Karaman’daki üretime 10 matbaa 
yetişemez. Çünkü onlar ihracata çalışıyorlar. 
İhracat tarafı son üç dört yılda özellikle Suriye 
ve Irak’ta sekteye uğradığı için işler azaldı. Bu 
yatırımı da oradaki işlerde yetersiz kaldığımız 
için yapmıştık. Bu arada yeni matbaalar açıldı ve 
onlar da pastadan pay alıyorlar.

Baskı sonrasında ne var?

E-dalga, B-dalga laminasyon sistemlerimiz, bir 
UV lak makinemiz var. Dört adet büyük ebat 
kesim makinemiz ve pencere makinemiz var. 
Dört adet kutu katlama yapıştırma makinemiz 
var. 

Son 2-3 aydır dövizin yükselmesiyle ihracat açıldı 
ve okulların da açılmasıyla işler hareketlendi ve 
24 saate döndük. İşler hareketlendi ama kalıp, 
mürekkep, tutkal, ondüle, karton maliyetleri de 
çok arttı. Ondülede çok farklı ebatlar olduğu için 
dışarıdan almak daha avantajlı. Yıl sonuna kadar 
böyle hareketli gidecek gözüküyor. Ama planla-
dığımız yatırımları yapabilmek için önümüzdeki 
yıl için de bir sonraki yıl için de önümüzü daha 
net görebilmemiz gerekiyor. Ambalajda işler çok 
değişebiliyor. Bir anda işler canlanabiliyor veya 
kesilebiliyor. 

Kombassan A.Ş.  
Matbaa İşletme Müdürü 

Burhan Budak

UV Inkjet Bobinden Bobine Dijital Etiket Baskı Sistemi

Cumhuriyet Mah. Doğanay Sk. No: 27 34696 Çamlıca, Üsküdar / İSTANBUL 
Tel: +90 216 521 63 33 Fax: +90 216 521 64 12
www.elektroser.com  -  www.screeneurope.com 

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...

“Taahhüt verdiğiniz işleri %90 verimlilikle basabilir, bastığınız işlerde 

etek-makas ve sağ-sol renk farklarını ortadan kaldırabilirsiniz. Renk 

farklarından kaynaklanan müşteri şikayetlerinizi ortadan kaldırmanın 

yanısıra, üstün renk yönetimi teknolojisi ile müşterinizin istediği 

renkleri tutturarak ekonomik ve hızlı dijital etiket baskısının keyfine 

varabilirsiniz. İleri seviye operatör ihtiyacı duymayan kullanıcı dostu 

L350 UV + ile hem geleneksel etiket baskı sistemlerinizin verim-

liliğini arttırabilir, hem de personel ve enerji tüketimi maliyetlerinizi 

minimize edebilirsiniz.”



40 • MATBAAHABER • SAYI 183 / KASIM 2018

DOSYAKONYA İL DOSYASI

Konya’da özellikle matbaa sektöründe çok fazla 
eleman sıkıntısı da var. Matbaada yaklaşık 100 
kişi çalışıyor. Defter tesisi 12 ay devamlı çalış-
mıyor. Altı ay orayı takviye ediyoruz; defter işi 
azaldığında matbaayı takviye ediyoruz. 

Defter tesisinde iki adet tam otomatik defter 
üretim makinesi var. Bitmiş defter olarak ürün 
alıyoruz. Kendi ürettiğimiz kağıdı kullanıyoruz. 
Defterde 200 çeşit (karton kapak, plastik kapak, 
spiralli, tek ortalı , çok ortalı tutkallı, farklı desen 
ve ebatlarda) ürünümüz var.

En çok hangi çeşit tercih ediliyor?

Plastik deftere son yıllarda artan bir talep var. 
Önce ayraçlı, 200 - 300 yapraklı defter olarak 
başladı, sonra bu talep yavaşladı ve normal, 
plastik kapak spiralli defterlere talep arttı. Şimdi 
tek ortalı normal defterler plastik kapak olmaya 
başladı. Ayraçlı defter iyice azaldı. 

PVC spiral mi kullanıyorsunuz?

İki makinemiz doğrudan şekillendirip deftere 
takıyor. Bir de metal double loop kullanan 
makinemiz var.

Ambalaj gıda ağırlıklı mı?

Yüzde 90 gıda ağırlıklı. Ambalajda şöyle bir 
durum var: Sıvama yapılınca bir palet kartonun 
hacmi 4 palete çıkıyor. Bu işin nakliyesi çok 
sıkıntılı. 25 tonluk bir TIR’a 12 ton yükleyince 
hacmi doluyor. Bunu uzaklara taşıyınca maliyet 
artıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar yakın 
bölgelerdeki firmalara çalışıyoruz. Zaten makine 
büyük olduğu için gıda üreticilerine çalışmak 

daha avantajlı. Üç - beş bin adetli işlerde büyük 
makine, büyük kalıp maliyeti kurtarmıyor. Kalıbı 
taktığımız zaman en az on bin tabaka basmalıyız.

Gelen işlerde tirajlar nedir?

Gıda üreticisi bir müşterimizin 500 çeşidi var. Beş 
bin adetlik işi getirdiği zaman olmaz diyemiyoruz. 
Ama beş binin altına inmek istemiyoruz. Bunun 
yanında yüz bine kadar çıkan, dört kutu olsa dört 
yüz bin  adede çıkan kutu işleri de geliyor.

Konya ve Karaman dışında hangi illere iş 
yapıyorsunuz?

Ankara’ya çalışıyoruz. Samsun’a kadar gidiyoruz. 
Malatya’ya çalışıyoruz. Eskiden Gaziantep 
tarafına çok çalışıyorduk ama Gaziantep’e büyük 
ebat makineler kurulunca pastadaki payımız 
azaldı. Yüzde seksen oranında Karaman’ın 
işlerini yapıyoruz.

Sıvamalı karton dışında  
ambalaj işiniz var mı?

Tek kat karton kutular, küp şeker kutuları, gofret 
kutuları yapıyoruz. Tek kat karton işi iyice düştü. 
Ambalajda sıvamalı karton tercih edilmeye 
başlandı. Küp şeker üretiminde de bristol kulla-
nımına geçtiler. Krizde bu firmalardan bazıları 
maliyet farkı yüzünden tekrar kroma kartona 
dönmeye başladılar.

Düşük tirajlı ambalaj üretimi için dijitali 
düşündünüz mü?

Bunu araştırdık ama yatırım maliyetleri henüz 
çok yüksek. Ona göre talep de yok. 

Kombassan A.Ş. baskı öncesinde kimyasalsız kalıp kullanılıyor. Tek kişinin çalıştığı bu birimde kimyasalsız kalıp fiyatlarının daha makul düzeylere gelmesiyle 
kalıp üretimi temiz ve zahmetsiz gerçekleşiyor. Matbaa Müdürü Burhan Budak, doğrudan makineye takılan kalıbın hazne suyu ile beş - altı tabaka fireden 
sonra temiz baskıya geçecek kadar açıldığını belirtiyor. Grafik biriminde isteyen müşterilere kutu tasarımı ve hazır tasarımlarda gereken düzeltmeler, ebat 
değişiklikleri de yapılabiliyor. Defter kapakları da burada tasarlanıyor.

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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Konya’nın önde gelen matbaa ve ambalaj 
işletmelerinden Bahçıvanlar Basım Sanayi A.Ş.,  
Aras Grup’tan aldığı Komori Lithrone G40 
H-UV 6+lak baskı makinesiyle In Mould Etiket 
(IML) üretimine başladığı Kasım 2013’ten bu 
yana teknik ve sermaye olarak çok emek ve özveri 
gerektiren bu alanda bir hayli yol almış. Komori 
Lithrone G40 6+ lak ofset baskı makinesi, 
benzersiz bir konfigürasyonla müşteriye özel 
H-UV donanımlı olarak çok yüksek kalite, düşük 
fire ve düşük kurutma maliyeti ile IML etiket 
üretiyor. Ticari baskıda yatırımlarını tamamlayan 

Bahçıvanlar Basım  
IML ve etikette tam kapasite  
devam ediyor

firma, IML tesisine ikinci bir makine için mevcut 
ekonomik durgunluğu aşılmasını, ekonomide 
görüşü kısıtlayan bulutların dağılmasını bekliyor.

Sorularımızı firma ortağı Tufan Ali Bahçıvan 
yanıtladı.

Konya’da işler nasıl gidiyor?

Konya’da hayat Anadolu’nun diğer illerinden 
farklı değil. Bayram öncesi başlayan durağan 
dönem, promosyon sezonu açıldığı halde aynen 
devam ediyor. Şu anda sürekli müşterilerimizin 
projeli işlerine devam ediyoruz. Yurt dışına 
çalışıyoruz ve iç piyasadaki durgunluğu biraz 
onunla dengelemeye çalışıyoruz. 

Ne zamandan beri ihracat yapıyorsunuz?

Yaklaşık üç yıldır IML ve ticari ofset baskıda 
ihracatımız var. Kıbrıs’ta 10 - 12 yıldır çalışıyoruz 
ve 7 yıldır orada bir şirketimiz var ve Kıbrıs’taki 
turizm sektörüne ciddi anlamda destek veriyoruz. 
Ambalaj tarafı fena değil. Son bir buçuk yıldır 
ihracat büyüyen bir hacimle çok iyi gidiyor. Ne 
kadar ihracata da çalışsak iç pazarın durması 
bizi de çok ciddi anlamda etkiledi. İç pazarda 
ana ham madde, yardımcı malzemeler, kağıt 
temini tamamen nakite döndüğü için bu bizi 
finansal olarak zorluyor. Yüzde 60-70 oranında, 
müşteriyle peşin çalışmaya gayret ediyoruz. Bu 
nedenle anlaşamadığımız, ayrılan müşterilerimiz 
oluyor. Fiyattan değil ödeme şartlarından dolayı 
anlaşamadığımız müşteriler oluyor.

H-UV donanımlı Komori Lithrone G40 - Bahçıvanlar’a beş yıl önce kurulan makine, firmanın özel istekleri dikkate alınarak, 
Türkiye’de ve Avrupa’da bile benzeri olmayan çok özel bir konfigürasyonda üretilmiş. Standart H-UV makinelerde tek kurutucu 
lamba yer alırken, bu makinenin üniteleri arasında 3 kurutucu lamba bulunuyor. Avrupa’da kurulmuş olan H-UV makineler 
ağırlıklı olarak ticari işlerin basımında kullanılırken, Bahçıvanlar’ın makinesinin bastığı işlerin tamamını IML oluşturuyor. Bu 
çok özel konfigürasyon; kusursuz, yüksek kaliteli IML üretimini hedefliyor.
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Bu konuda yapacak hiçbir şey yok. Finansı 
güçlü olan, zorlansa da çalışmaya devam 
edecek. Sadece matbaacılıkta değil her alanda 
tesisler ciddi alanda sıkıntı yaşıyor. Her sektöre iş 
yaptığımız için bu sıkıntıları görüyoruz. Hacimler 
çok düştü, baskı adetleri çok düştü. Yüz bin adet 
gelen siparişler 20 bin - 30 bin gibi rakamlara 
düşürülüyor. Herkes günü kurtarma peşinde. 
İki ayda değil, 20 günde bir sipariş veriyorlar ve 
bütçelerine göre kendilerini korumaya alıyorlar. İl 
dışındaki müşterilerimizin neredeyse % 60-70’ini 
peşine döndürdük ama yirmi - otuz yıllık müşteri-
lerimizle eskisi gibi devam ediyoruz. Anadolu’da 
olmanın sıkıntılarını da hissediyoruz.

Kıbrıs haricinde hangi ülkelere ihracatınız 
var? O ülkelerdeki müşteriler için neler 
yapıyorsunuz?

Bulgaristan, Hollanda gibi ülkelerde turizm sek-
törüne çalışıyoruz. Bu işler hep referansla geliyor. 
Yeni bir otel açıldığında bizi buluyor ve onun 
işi diğerlerine, özellikle yeni açılanlara referans 
oluyor. Bir otel satın alma grubu ile çalışılıyorsa, 
satın alma grubu bütün ihtiyaçlarını en azından 
açılış döneminde önceden kestiremiyor. Bize 
gelirlerse, önlerine ihtiyaçları olacağını bildiğimiz 
dokümanların bir listesini koyuyoruz ve adetler, 
ebatlar onlar tarafından belirleniyor; tüm baskı 
ihtiyaçlarını bizden temin edebiliyorlar.

İşinizin ne kadarı ticari baskı işlerinden 
oluşuyor?

Ticari ofset grubu işin % 28’ini, IML etiket % 
50’sini ve diğer etiket işleri de % 22’sini oluştu-
ruyor. 

IML size bir hayli ivme kazandırdı değil mi?

Kazandırdığı gibi şu anda IML bölümü 7/24 ça-
lışıyor. Önce ikinci el bir makine ile başlamıştık. 
İki yıl sonra onu 6+ lak konfigürasyonlu Komori 
Lithrone G40 ile değiştirdik. O da yetmedi, 
baskı, baskı sonrası, kalite kontrol dahil ekibin 
tamamını İstanbul ve İzmir’den Konya’ya transfer 
ettik. Ondan sonra işler ivme kazandı ve şu anda 
7/24 çalışır duruma geldik.

IML’de hangi ülkelere iş yapıyorsunuz?

Şu anda Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgesine çok 
yoğun iş yapıyoruz. Avrupa’da da görüşmelerimiz 
devam ediyor, teknik detaylar, test baskıları, 
karşılıklı ziyaretler ve görüşmeler biraz zaman 
alıyor ama sonuçlara yaklaşıyoruz. 

Malzeme temininde durum nedir?

IML tarafında malzeme avro bazlı dönüyor. Yine 
60 - 90 gün vadeyle malzeme alabiliyoruz ama kur 
farkı ekleniyor. Döviz bazında malzeme alabi-
liyoruz. Öyle olunca iş biraz daha riske giriyor. 
Orada avantajımız IML’de işimizin % 55’i yurt 
dışına gittiği için döviz bazlı olması. Dolayısıyla 

ham madde, makine leasing borçlarını dövizle 
ödemede problem yaşamıyoruz.  

IML’de ihracat artıyor mu?

Her geçen gün yükselen bir trendi var. İhracata 
ilk başladığımızda haftada üç dört palet mal 
gönderirken şimdi 7-8 palete çıktı. Aynı işi yapa 
yapa o iş üzerinde teknik bilgiye sahip oldukça, 
kalitemiz arttıkça iş hacmimiz sürekli artıyor.

Makine 6+lak, işler genelde kaç renk 
oluyor?

Beş renk garanti, bazen altıncı rengi de kullanı-
yoruz. Beş rengin altına IML’de hiç düşmüyoruz. 
Eğer ince beyaz yazılar varsa orada rengi 
tutturmak için Pantone renk kullanabiliyor ve 
dört rengi beş renge kendimiz de müşteri lehine 
çıkarabiliyoruz.

Kadroda değişiklik var mı?

Efektif personel sayımız zaten 110 - 120 arasın-
dadır; o sayıyı koruyoruz. Kendiliğinden emekli 
olan personel oluyor. Yerlerine yine yenilerini 
alıyoruz. Herhangi bir personel eksiltmesine 
gitmedik. Maliyette bir kısıtlama yapacaksanız o 
personel ile olacak iş değil. Eleman eksiltmek so-
runu çözmüyor. Elemanlarınız tecrübe kazanmış 
olduğundan, yeni eleman almanız gerektiğinde 
yine iki üç ay tecrübe kazanması gerekiyor ve o 
arada iş kaybınız oluyor.

Gazete Yeni Meram devam ediyor, değil mi? 
Gazete kağıdında sıkıntı var mı?

Gazete devam ediyor. Ödemeler de sorun 
olmadığı zaman hiçbir malzemede, kağıt dahil 
sıkıntı olmuyor.

Babanız (Mustafa Yalçın Bahçıvan) 
matbaaya geliyor mu?

Babam 82 yaşında, sabah geliyor; öğle saatlerine 
kadar kalıyor, gidiyor. Kendisi hala Yönetim 
Kurul Başkanımız ve her konuda danışıyoruz, 
fikrini alıyoruz, tecrübelerinden faydalanıyoruz. 
Sadece iş değil her şeyi konuşuyoruz. 

Yeni yatırım düşünüyor musunuz?

IML grubunda iki adet 70 x 100 kesim makinemiz 
vardı, yetişmedi; geçen sene üçüncü 70 x 100  

Bahçıvanlar Basım A.Ş., 
1927 yılında Ahmet 
Bahçıvan tarafından kurulan 
Ülkü Basımevi’nin devamı. 
Şirketin yayını olan Yeni 
Meram gazetesinin ilk sayısı 
ise 28 Ağustos 1950 tarihini 
taşıyor. 

 Komori Lithrone S40, 
70x100 ve 4 renk
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kesim makinesini aldık. Etikete boş etiket kesim 
ve yaldız makinesi aldık; aynı zamanda taba-
kalama da yapıyor. Hatırlamadığım ufak tefek 
yatırımlarımız da olabilir.

Yıllardır teknolojiyi yakından takip ederek bu 
firmayı belli bir seviyeye taşımayı başardık, her 
zaman üretilmeyeni veya sayıca az firmanın 
ürettiği ürünlere yönelik yatırımlar yaptık. Tabii 
ki teknolojinin ve yatırımın sonu yok, her ne 
kadar yatırım yapmayalım desek de, aklımız 
da sürekli yeni bir şeyler var, sadece biraz daha 
zaman geçmesi gerek. 

Kardeşler arasında iş bölümü nasıl yapıldı?

Ben sürekli form ve etiket grubu ile ilgileniyorum. 
Ağabeyim (Ahmet Hakan Bahçıvan) gazete 
ve ticari ofset grubu ile ilgileniyor. Kardeşim 
(Çağatay İbrahim Bahçıvan) ise finans ve IML ile 
ilgileniyor. Fakat bu işlerin tamamında hepimizin 
üretim-maliyet ve diğer konular da bilgisi var, 
birimiz olmadığı zaman diğerleri görevi üstlenir. 
Şirkette kalifiyeli personel ve iş tanımları 
sayesinde sistem çalışmaya başladı, geriye sadece 
ufak dokunuşlar kalıyor.

İhracat için bir departman var mı, kendiniz 
mi yönetiyorsunuz?

İhracatla ilgilenen iki arkadaşımız var. Zaten 
siparişler ve tüm detaylar belli; üretimden de-
taylar arkadaşlarımıza geliyor ve onlar sevkiyatı, 
faturalandırmayı ve gümrüklemelerini ve müşteri 
bilgilendirmelerini yapıyorlar.

IML’de boş kapasite var mı?

Şu anda IML’de boş kapasite yok. Yatırım 
yapmak gerektiriyor ama şu anda doğrusu biz de 
yatırım yapmak istemiyoruz çünkü o bölümde 
kapasite arttırmanız demek neredeyse 2.5 milyon 
avro yatırım yapmak demek. Bunu piyasalar 
açılıncaya kadar bekletiyoruz.

IML’den önce etikete girmiştiniz; 

beklediğinizi buldunuz mu? Etikette ve 
IML’de tirajlar nedir?

Etikette Konya içinden ve dışından çok iyi 
bir müşteri profilimiz var. Çok nadir müşteri 
değiştiriyoruz. 

Etiketin tirajı IML’e hiç yaklaşamaz. IML’de ayda 
50 ton civarında ürün işliyoruz. Bir çeşit etiketten 
milyonlarca adet sipariş alıyoruz. Fakat Etikette 
palet bazında, koli bazında teslimat yapıyoruz, 
çok miktarlı işlere talip olmuyoruz, daha çok özel 
ürünler ve kısa tirajlı işler yapıyoruz.

IML’in makinesi (Komori Lithrone G40) çok hız-
lı, üretim kapasitesi yüksek. Etikette yüzümüzü 
güldüren şey, az sayıda personel ile işin dönmesi. 
Burada personel de hiç değişmedi. Etiketin 
masrafı, kârı hep sabit. Çok küçük değişiklikler 
oluyor. Etikette orta seviyede bir üretici olarak 
kalmayı tercih ettik. Büyürseniz, büyüklerle 
rekabet etmek durumunda kalıyorsunuz; günün 
sonunda kârınızda pek bir değişiklik olmuyor. 
Dört beş yıl sonra kârınız fazladan bir etiket 
makinesi oluyor. O yüzden biz etikette örneğin 
daha hızlı bir flekso baskı makinesi koyma yoluna 
gitmedik.

Etikette dijitali düşündünüz mü?

Hem makine bedelini hem de her ay ‘click’ bede-
lini ödemek bize cazip gelmedi. Makine benimse 
neden ‘click’ bedeli ödüyorum? Değilse niye 
makine bedelini ödüyorum. Her ay birinin gelip 
benim sayacımı kontrol etmesi işime gelmiyor. Bu 
yüzden dijitali tercih etmedik.

Bir ara sektörden memnun değildiniz? 
Şimdi ne düşünüyorsunuz? 

Bazen gene umutsuzluğa kapılıyoruz ama ondan 



46 • MATBAAHABER • SAYI 183 / KASIM 2018

DOSYAKONYA İL DOSYASI

sonra bir iki hafta kendimizi tedavi ediyoruz; yine 
devam ediyoruz. Sonuç olarak ben bu şirkette 
30 yılımı geçirdim, abim daha fazla, sektörden 
çıkış gibi bir niyetimiz hiç olmadı. Piyasa şartları 
değişiyor, ürün çeşitliliği ve talepler farklılaşıyor, 
Sürekli form talepleri her geçen gün e-fatura’dan 
dolayı azalıyor, Ticari ofset baskılar, dijitalleşme-
den, sosyal medyadan dolayı azalıyor. Bu yüzden 
piyasadaki şartlara göre değişimleri yaparak 
devam etmek gerek.

Binanızla ilgili tüm inşaat işleri 
tamamlanmış görünüyor. Bu konuda 
eksiğiniz var mı?

Eksiğimiz yok. Şu anda 5600 metre kare alanımız 
tamamen dolu. İki bin metre kare daha olsa hayır 
demezdik. Tonajlar çok arttı. Stokta tutulması 
gereken malzeme çok arttı. Bu yüzden yer 
sıkıntısı olabiliyor. Kağıt, karton ve malzemeyi 
siparişe göre alarak stok tutmamaya çalışıyoruz.

Konya’daki durumu nasıl tanımlarsınız?

Konya’da çok ciddi bir sanayi yatırımı var. Ama 
bu dönemde herkes beklemede. Pek hareketlilik 
yok. Yatırımlarla 4. ve 5. Organize Sanayi 
Bölgeleri doldu; 6. Organize Sanayi Bölgesi 
kuruluyor. Ama orada da inşaatlar durmuş 
durumda. Bu belirsizlik herkesi tedbir almaya 
yönlendirdi.

Önümüzdeki bir yıla ilişkin projeksiyonunuz 
nedir?

Doğrusu bu dönemde yavaş yavaş uzun dönem 
planlamalar yapıyoruz, çok kısa dönem plan 
yapmamaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz devam 
ediyor ama üç ay - dört ay askıya alınmış 
durumda. Yerel seçimler sonrasında duruma 
bakacağız. Tahsilatlarda inanılmaz zorlanıyoruz 

ama borçları da ödemek zorundayız.

Son bir yıldır üzerinde durduğumuz bir konu 
vardı; bir tasarım merkezi kurduk.  Sanayi 
Bakanlığı’na müracaat etmiştik; geçen ay 
Tasarım Merkezimiz onaylandı. Bir tür Ar-Ge 
çalışmasıyla, özel ürünler için, ambalaj ürünleri 
için çok farklı modeller geliştiriyoruz. Orada 12 
arkadaşımız çalışıyor. Sürekli bir şeyler geliş-
tiriyorlar ve biz de uygulanabilirlik konusunda 
yardımcı oluyoruz. Ortaya çok güzel çalışmalar 
çıkıyor ve onları müşterilere sunuyoruz. 
Ambalajda farklı bir pazar yaratmaya çalışıyo-
ruz. Şu anda farklı çanta ve defter modellerimiz, 
piyasada satılan ve müşterilerin kullandığı 
ambalaj ürünlerimiz var. 

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

C M Y CM MY CY CMY K

Ankara:
Tel: 0312 395 34 31 (pbx)

Faks: 0312 395 23 64

Gaziantep:
Tel: 0342 235 66 50-61

Faks: 0342 235 66 63

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

Faks: 0212 798 23 87

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

No:12 Kat:3 Esentepe 34394 İstanbul
Tel: 0212 274 01 40 (pbx)
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Cihangir Kâğıtçılık, 1969 yılında Osman Erden 
tarafından Erdenler Kâğıtçılık olarak kuruldu. 
Daha sonra, 1983 yılında İbrahim Cihangir Erden 
tarafından Cihangir Kâğıtçılık olarak yeni adıyla 
hizmete başladı. 2003 yılında Büsan Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yerine taşınan Firma bir 
süre hem Matbaacılar Sitesi’nde hem de Büsan’da 
hizmet verdi, 2015 yılında ise Matbaacılar 
Sitesi’ndeki yerini tamamen kapattı. 

Cihangir Kâğıtçılık, 50 yıla yaklaşan deneyimiyle 
1500 metre karelik yerinde Konya ve çevre 
illere hizmet vermeye devam ediyor. Firma, 
geçtiğimiz Temmuz ayında Çin’den getirdiği 
yeni bir ebatlama makinesiyle özel ebatlarda da 
artık daha hızlı hizmet verebiliyor. Firma sahibi 
İbrahim Cihangir Erden, 5 yıldır oğlu Osman 
Erden’le birlikte çalışıyor.

İbrahim Cihangir Erden, çalışmalarını ve 
Konya’daki sektörel durumu şöyle değerlendiri-
yor: 

“2005 yılından bu yana  
ithalat yapıyoruz”
“Biz, eskiden İstanbul’dan kâğıt alıp satıyorduk. 
2005 yılından bu yana ithalat yapıyoruz. 
İstanbul’dan alıp satarak para kazanma şansımız 
kalmadı. Kanada, Rusya, Çin ya da diğer 
ülkelerle bağlantısı olan mümessiller aracılığıyla 
kâğıt satın alıyoruz. Bu ülkelerdeki mümessiller 
bize ulaşıyor, biz de talebimizi söylüyoruz. Para 
olduğu sürece hiç sıkıntı yok. Her ay ihtiyacımıza 
göre ithalatımız oluyor. Şu ara gümrüğe kadar ge-
lip içeri giremeyen mal çok fazla. Bunlar arasında 
bize uygun mal varsa oradan da alabiliyoruz. 

Cihangir Kâğıtçılık, 
50 yıllık deneyim

“Daha çok birinci hamur, gazete 
kağıdı ve krome karton satışı 
yapıyoruz”
Birinci hamur haricinde bütün kâğıtları 
getiriyoruz. Birinci hamurda Kombassan’ın 
kâğıdını satıyorum. Kuşe, bristol, krome karton, 
kitap kâğıdı, gazete kâğıdı gibi ürünlerin 
hepsinin satışını yapıyoruz. Konya’da daha çok 
birinci hamur, gazete kâğıdı ve krome karton 
satıyoruz. Konya’da bulunan 15-16 gazete 
nedeniyle gazete kâğıdı satışımız fazla. Son 
aylarda ise yayıncılara birinci hamur satışı 
yaptık. Ayda 300 tonu bulan satışımız oldu. Hiç 
bu kadar birinci hamur kâğıt satışı yaptığımı 
hatırlamıyorum. Ancak, Büsan’a tamamen 
taşınıp Matbaacılar Sitesi’ndeki yeri kapattıktan 
sonra otokopi satışını bıraktık. Çünkü pazara 
uzak kaldık. Yakınımızda sadece bir iki tane 
matbaa bulunuyor. 

“Avantajımız stok yapabiliyor 
olmamız”
Son yıllardaki ekonomik gelişmelere rağmen 
bizim ciromuz artıyor. Bunun %50’si kurdan 
dolayı artıyorsa %50’si de satıştan dolayı 
artıyor. Satış yapmak için de ekstra bir çaba sarf 
etmiyoruz. Bizim avantajımız yerimizin büyük 
olması ve stok yapabiliyor olmamız. Ayrıca, kriz 
nedeniyle tonaj bazında işlerimiz düştü ama 
gelirimiz arttı. Eskiden 300 tonda yaptığımız 
ciroyu artık 100-150 tonda yapıyoruz.” 

İbrahim Cihangir Erden

444 2 883 - www.anilkagit.com

����������������������������������������������������������������������
�	���������
�
��
������������������������������������������������������
��	��������������������������������������
������������� ����������������������
���������������� ���������������������������
�����
���
�����
� ����������������������������������������������������������� ������� ����������

��������������������
33 yıldır



50 • MATBAAHABER • SAYI 183 / KASIM 2018

DOSYAKONYA İL DOSYASI

1992 yılında faaliyetlerine başlayan Ebru Selefon, 
ileri teknoloji yatırımlarıyla günden güne 
büyüyor.  Selofon sektöründeki faaliyetlerine 
1992 yılında başlayan Ebru Selefon ileri teknoloji 
yatırımlarını sürdürerek 1999 yılında UV LAK 
tesislerini kurdu. 2000 yılında kesim atölyesini 
de faaliyete geçiren şirket, Konya merkez ve ilçe-
lerinin dışında Karaman, Niğde ve Aksaray’daki 
müşterilerine de hizmet veriyor.

Üç katlı 800 metre karelik merkez binasında 
yalnızca selofon işi yapan firma, kesim, lak ve 
yaldız işlerini de yine Yeni Konya Matbaacılar 
Sitesi’nde bulunan 300 metre karelik atölyesinde 
gerçekleştiriyor. Firmada 12 kişi çalışıyor.

Ebru Selefon’un makine parkında, 72x100 
Bilhöfer Selofon Makinesi, 115x145 Bilhöfer 
Selofon Makinesi, Manuel Selofon Makinesi, 
Sakurai 70x100 Kabartma Lak Makinesi, dört 
ayrı ebatta Heidelberg Kazanlı (57x82, 50x70, 
41x57, 38x52) Maşalı ve 2 adet varak yaldız üniteli 
Heidelberg Maşalı, 50x70 Heidelberg Kors Ofset, 

Wohlenberg 115’lik giyotin ve 2 adet Toros giyotin 
bulunuyor.

Piyasa daraldı
Toplam 300 firma ile çalıştıklarını aktaran 
Hüseyin Gezginç, bunların 250 tanesinin 
Konya’da bulunduğunu belirtiyor. Piyasanın 
gittikçe daraldığını ifade eden Gezginç, üç dört 
sene önceki işlerin olmadığını ancak istikrarlı bir 
şekilde çalışmaya devam ettiklerini söylüyor.

İşlerin yoğunluğu yedek parça ve 
ayakkabı kutularında
İşlerinin son dönemde ağırlıklı olarak yedek 
parça ve ayakkabı sektörünün kutularından 
oluştuğunu aktaran Gezginç, bir sene önceye 
kadar işlerden çok memnun olduklarını belirtiyor. 
Ödemelerde zaman zaman sorun yaşasalar da 
çözebildiklerini söyleyen Gezginç, “Her şeye 
rağmen biz Konya’dan çok memnunuz, senelerdir 
Konya’ya hizmet veriyoruz ve karşılığını da 
alıyoruz” diyor. 

Ebru Selefon, Konya’ya 
ve çevre illere hizmet 
vermeye devam ediyor

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  
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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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Erman Ofset’in kurucusu Ali Erman, baba 
mesleğini sürdürüyor. Babası Zeki Erman 
tarafından 1972 yılında Seydişehir’de kurulan 
Seydişehir Postası ile matbaacılıkla tanışan Ali 
Erman, 1993 yılında Konya’ya gelmiş ve kendi 
matbaasını kurmuş. 2003 yılında Erman Ofset 
ve Matbaacılık Ltd. Şti. adıyla şirkete dönüşen 
işletme, 2014 yılı Nisan ayında 52x72 altı renk 
makinesini İtalya, Napoli’den alınan Roland 
705 70 x 100 5 renk makine ile değiştirerek Yeni 
Matbaacılar Sitesi’nden Büsan Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki 1000 metre kare tesisine taşınmış. 
Firma burada 10 kişilik kadrosuyla katalog, dergi, 
broşür, kitap üzerine çalışıyor.

Baskı sonrasında neler var?

Tel dikiş robotu, kırım, kapak takma makine-
lerimiz var. İplik dikiş ve sert kapakta, baskı 

öncesinde, CtP’de dışarıdan hizmet alıyoruz. 

Hangi sektörler daha çok katalog siparişi 
veriyor?

Sanayi sektörü, genelde otomotiv, tarım aletleri ve 
gıda sektörü katalog yaptırıyor. 

Kâğıt, kalıp ve sarf malzemelerinde tedarik 
sorunu yaşıyor musunuz? Müşterilerinize 
sağladığınız vadelerle satın alma yapabiliyor 
musunuz?

Müşterilerimizde seçici davrandık. Kurumsal 
müşterilerle çalışıyoruz ve ödemelerini gününde 
yaptıklarından bir sıkıntı yaşamıyoruz. İllaki 
tahsilat sorunumuz oluyor ama en aza indirgedik. 
Eleman sayımız da az. Herkesin işine talip olup 
teklif vermiyoruz. Eleman sayımıza göre iş 
alıyoruz. 

Ajanda ve promosyon tarafında  
işiniz oluyor mu?

Her yılbaşında ajanda veya sert kapak defter işleri 
oluyor ama her sene azalıyor.

Kâğıdı nereden temin ediyorsunuz?

Konya’da ithalat yapan kağıtçılar var. O yüzden 
Ankara ve İstanbul ile aynı fiyata kâğıt bulabili-
yoruz. Sadece bazı özel kağıtlarda, ince gramajlı 
şamua, ivory gibi kağıtları İstanbul’dan aldığımız 
oluyor. Şimdi Konya’da getiren arkadaşlar da var.

Reklam ajanslarıyla çalışıyor musunuz?

İki - üç reklam ajansı müşterimiz var. Yoğun 
olmasa da çalışıyoruz.

Katalog siparişlerinde azalma gözlüyor  
musunuz? 

Erman Ofset katalog 
ağırlıklı çalışıyor
Ali Erman; “Kurumsal müşterilerle çalıştığımız ve her işe talip 
olmadığımız için tahsilat sorunumuzu en aza indirdik.”
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Katalog siparişleri düzenli olarak azalıyor. 
İnternetin getirdiği kolaylıkları kullanıyorlar; 
dijitalde kendi pazarlama elemanları için az sayı-
da bastırıyorlar. Web sayfalarında dijital katalog 
koyup, e-posta ile müşterilerine link veriyorlar. 
Fuarlar öncesinde siparişler oluyor ama her geçen 
gün azalıyor.

Yayın sektörü tarafında durum nasıl?

Konya’da 4-5 üniversite ve yayınevleri var. Ama 
yüksek tirajlı işler web ofsette yaptırılıyor.  
Üniversiteler de daha çok dijital baskıdan 
faydalanıyorlar. Üniversite sayımızın artması 
kesinlikle sektörümüze bir canlılık getirmiştir.

Siparişler kur artışından etkilendi mi?

Tabii ki etkilendi, birçok yapılacak proje şu anda 
bekletiliyor, müşteriler illaki yapılması gerekli 
malzemesini yaptırıyor. Piyasaları dövizden daha 
çok etkileyen diğer faktör faizlerin artışı oldu. 

Faiz artışı kredili çalışan firmaların siparişlerini 
ve yatırımlarını durma noktasına getirdi. Döviz 
yükselse de piyasada bir hareket vardı ama faiz 
artışıyla inanılmaz bir durgunluk başladı.

Matbaacı kaliteyi satmak zorunda olduğundan, 
devamlı kendini yenilemek zorunda kalıyor, bütün 
kazancını yatırıma yönelttiğinden kendisine 
işletme sermayesi ayıramıyor ve en ufak krizde 
sıkıntı yaşıyor.

Bu son krizden sonra anladık ki matbaacı olarak 
bir dalda uzmanlaşmamız ve kendimizi geliştir-
memiz lazım. Belki ambalaja yöneliriz diyoruz 
ama dışarıdan büyük ambalaj firmaları da 
Konya’dan iş topladıkları için o da zor gözüküyor.

Hangi işe girerseniz girin, rekabetçi bir yapıda 
ve optimum ölçekte piyasaya girmeniz gerekli. 
Küçük ölçekli bir yapıyla, büyüklerle rekabet zor. 
Pasta belli ve hepimiz aynı pastayı bölüşmeye 
çalışıyoruz. 

1 dakikadan az bir sürede fotoğraflar hayat buluyor

Canon PRINT uygulaması, MopriaTM, Apple AirPrintTM tarafından desteklenen 
Selphy CP1300, dayanıklı ve fotoğraf stüdyosu kalitesinde baskı almasıyla düğünün en 
ince detayına kadar hayat bulmasına yardımcı oluyor. Opsiyonel yüksek kapasiteli pil 
gücü sayesinde 54 adede kadar fotoğraf baskısı alan Selphy CP1300, her bir fotoğrafı 
bir dakikadan daha az bir zamanda basıyor. Ayrıca, 2x6 fotoğraf kabini stilinin yanı sıra 
vesikalık fotoğrafların da çıktısını alma fırsatı da sunan Selphy CP1300, siyah, beyaz, 
pembe farklı renk seçenekleriyle şık etkinliklerin tamamlayıcısı oluyor. Cihaz ayrıca 
WiFi bağlantı özelliği ile tek tuşla internete bağlanabiliyor ve akıllı cihazlarla uyumlu. 

Fotoğraflarınız Selphy CP1300 ile 
ölümsüzleşiyor
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Görürler Ambalaj’ın kuruluş hikâyesini 
özetler misiniz?

Görürler, 1975 yılında rahmetli dedem tarafından 
matbaa malzemesi satılması amacıyla kuruldu. 
Daha sonra babam da devreye girdi. 2003-2004 
yıllarında bir yapılanmaya gittik. İlk başta 
Roland. 5+lak bir baskı makinesi aldık. Ondan 
sonra ki aşamalar da nasip oldu çok şükür. Şu 
anda CtP haricinde dışardan aldığımız hiçbir 

hizmet yok. Karton ebatlamayı da kendimiz 
yapıyoruz. E ve B dalga ondüle üretimimiz var. 
Selofan, lak, sıvama, kesim, yapıştırma işlemleri 
de bünyemizde, yani dışardan aldığımız hiçbir 
hizmet yok. Entegre bir haldeyiz. İşlerimizi baba 
oğul yürütmeye çalışıyoruz. 

Siz ne zaman dâhil oldunuz?

Ben beş senedir işin içerisindeyim. Üretimde 

Görürler Ambalaj, sağlam adımlarla 
büyümeye devam ediyor
Konya Matbaacılar Sitesi’nde faaliyet gösteren Görürler Ambalaj, sıvamalı karton ambalaj üretiyor. Firmanın 
makine parkında, Roland 5+lak, 2 renk KBA baskı makineleri, iki adet Wupa kesim makinesi, tam otomatik 
sıvama makinesi, Omega Intro 110 Otomatik katlama yapıştırma makinesi, tam otomatik selofan ve manuel 
selofan makineleri, E ve B Dalga Ondüle hattı, Karton ebatlama hattı bulunuyor. Sorularımızı şirketin genç 
yöneticisi Enes Görür yanıtladı.
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bir sene çalışma sürecim oldu. Makinelerin 
arasında çalışmanın tadını aldım. İyi ki de 
almışım, içerideki çalışanın halinden bu sayede 
anlayabiliyorum. Bir sene kadar da işin mantığını 
anlayabilmek için grafik bölümünde çalıştım. Üç 
senedir de işimize sahip çıkmaya çalışıyorum.

Kaç metre karelik bir alanınız var, kaç 
çalışanınız var?  

Toplamda bin metre karelik alanda hizmet veri-
yoruz. Üç farklı yerimiz var. Bölünmüş bir yapıda 
olmanın ve dar alanda çalışmanın zorluğunu 
yaşıyoruz. 25 kişilik bir ekiple işlerimizi yapmaya 
çalışıyoruz.

Daha çok hangi sektörlere hizmet 
veriyorsunuz?

Daha çok otomotiv yedek parça sektörünün 
kutularını üretiyoruz. Onun dışında unlu mamul, 
zirai ilaç, tekstil gibi sektörlere hizmet veriyoruz. 
Küçükten büyüğe her türlü kutu üretimimiz var, 
yelpazemiz geniş. Ama daha çok yoğunlaştığımız 
alan otomotiv yedek parça kutuları.

Konya dışındaki şehirlere hizmet veriyor 
musunuz? İhracatınız var mı?

İhracatımız senede bir iki kere Almanya’ya olu-
yor. Onun dışında işini yaptığımız bütün firmalar 
malzemelerini zaten yurtdışına gönderiyor. 

Konya dışında da çalıştığımız şehirler var. Burada 
genç olmamın avantajını kullanmaya çalışıyorum. 
Seyahat ederek yeni müşterilerle iletişime 
geçiyorum.

Döviz kurlarındaki artış sizi nasıl etkiledi?

Şu anda kartona sürekli zam geliyor. Rüyama 
giriyor, öyle söyleyeyim. Kartona zam, boyaya 
zam, selofana zam, laka zam. Her şeye zam. Bu 
zamların hepsini de müşteriye yansıtamıyoruz. 
Kar marjımız düşüyor. Müşteriye bunu söy-
lediğimizde hoş karşılanmıyoruz. Piyasa pek 
hoş değil, ama babamın bir düşüncesi vardır 
ben de o çizgiden çıkmamaya gayret ediyorum. 
İsyana kapılmadan şükrederek işimizi yapmaya 
çalışıyoruz.

Yatırım planınız var mı?

Biz, tamamen öz sermayemizle ilerlemeye 
çalışıyoruz. Kazandığımız neyse ona göre adım 
atıyoruz. Bu kapsamda bir yatırım planımız var. 
Yeni bir yere geçmeyi düşünüyoruz inşallah nasip 
olur ve ülkemize faydalı bir firma oluruz.

Sektörde yaşadığınız sorunlar var mı? Varsa 
neler?

Bizim sektörümüzü kendi meslektaşlarımız 
bitirmeye çalışıyor. Acayip bir fiyat rekabeti var.

Müşteriye gittiğimde düşük fiyatla karşılaşırsam 
“Benim yapabileceğim fiyat bu, kaliteli iş 
istiyorsanız hizmete hazırım.” diyerek çekiliyo-
rum. Fazla rekabete girip fiyat düşürmüyorum. 
Oturmuş bir müşteri potansiyelim var. Üretimim 
de boş kalmıyor şükürler olsun. 

Hedefimiz müşteriyi ve personeli memnun 
etmek. İçeride mutsuz çalışanımız olmaz. 
Kalifiye personel sıkıntısı da yaşıyoruz ama bizim 
çalışanlarımız hep uzun süreli çalışanlar. Burada 
işe başlayıp emekli olan personelimiz var.

Vade süreleriniz nasıl? 

Vadelerimiz 90-120 gün arasında. Daha fazla 
vadeye pek sıcak bakmıyorum. Sağlam müşteriyle 
çalışmayı tercih ediyorum. Piyasada iş çok, ama 
ödemesini alamadığım işi yapmanın mantığının 
olmadığını düşünüyorum.  

Hedefimiz çok daha büyük bir yerde daha fazla 
personelle daha fazla üretim yapmak. Bu hedefe 
sağlam adımlarla ulaşmaya çalışıyoruz.  
Dedemin, babamın emanetine sahip çıkmaya 
çalışıyorum. Ucuz iş değil de kaliteli iş yapmanın 
peşindeyim.
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Poçan Matbaacılık, 2006 yılında Harun ve 
Mustafa Poçan kardeşler tarafından Konya 
Matbaacılar Sitesinde kurulmuş. Firma sahipleri 
çıraklıktan itibaren sektörde çeşitli firmalarda 
çalışarak kendilerini geliştirmiş ve daha sonra 
kendi matbaalarını kurmaya karar vermişler. 
50x70 ebadında bir pompalı ile hizmet vermeye 
başlayan firma, her geçen gün makine parkını 
genişleterek hizmet vermeye devam etmiş. 2011 
yılında iki renkli bir Komori yatırımı yapan firma 
son olarak Mayıs 2018’de Matbaacılar Sitesindeki 
yeni yerine taşınarak 5 Renkli 50x70 ebadında 
Roland yatırımını gerçekleştirmiştir. Poçan 
Matbaacılık, 300 metre karelik yeni yerinde 5 
çalışanıyla hizmet veriyor. Firmada Harun Poçan 
üretimden sorumluyken, Mustafa Poçan muhase-
be ve pazarlama görevini üstlenmiştir.

Poçan Matbaacılık’ın makine parkında 2000 
model 5 Renk 50x70 Roland 300, 1983 Model 
Heidelberg GTO, Heidelberg 25x35 Maşalı, 
Heidelberg 50x70 Kazanlı ve Toros Giyotin 
bulunuyor.

Poçan Matbaacılık ayrıca grafik-tasarım hizmet-
leriyle müşterilerine çözüm ortaklığı yapıyor.

“Ambalaja ağırlık vereceğiz”
Mevcut makine parkı ile ambalaj, etiket, broşür 
ve katalog tarzı işler yaptıklarını söyleyen Harun 

Poçan, ağırlıklı olarak kutu ambalaj ve etiket 
hizmeti verdiklerini belirtiyor. Baskı sonrası iş-
lemlerini çözüm ortaklarıyla sonuçlandırdıklarını 
aktaran Poçan, ilerleyen zamanlarda lak, selefon 
ve kutu yapıştırma gibi yatırımlar düşündüklerini 
dile getiriyor. Harun Poçan, ambalaj sektörüne 
ağırlık vererek büyümeyi hedeflediklerini 
söylüyor.

“Fiyat artışını müşteriye 
yansıtamıyoruz”
Artan döviz kurlarının da etkisiyle malzeme teda-
rikinde zorlandıklarını söyleyen Poçan, bu artışı 
müşterilerine yansıtmakta zorluk yaşadıklarını 
belirtiyor. Peşin ödeme isteklerinin müşteriler 
tarafından hoş karşılanmadığını dile getiren 
Poçan, yaşadıkları bir diğer sorunun kalifiye 
personel bulmak olduğunu aktarıyor. 

Poçan Matbaacılık  
yeni yatırımıyla yeni yerinde

Poçan Matbaacılık’ın makine 
parkında 2000 model 5 
Renk 50x70 Roland 300, 
1983 Model Heidelberg GTO, 
Heidelberg 25x35 Maşalı, 
Heidelberg 50x70 Kazanlı ve 
Toros Giyotin bulunuyor.
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Konya’da baskı sonrasını kitap üretimine yönelik 
olarak tamamlamış bir işletme, Olgun - Çelik 
Matbaa Ambalaj Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Orhan Olgunçelik ve Uğur Çelik ortaklığında, 
Büsan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 1500 
metre kare kapalı alana sahip tesisiyle hizmet 
veriyor. Matbaada sorularımızı Orhan Olgunçelik 
yanıtladı. 

Olgunçelik nereden nereye geldi? 

Biz Heidelberg Kord 46 x 64 ofset baskı makinesi 
ile 1999 yılında faaliyete geçmiş ufak bir işlet-
meydik. Kısa süre sonra iki renk baskı maki-
nesi aldık. Mücellithaneye yatırım yaptık. 2012 

Olgun Çelik Ofset 
yayın sezonunda 7/24 
çalışıyor
Orhan Olgunçelik; “Bu tempo Ocak ayına kadar sürmez,  
tek vardiyaya düşeriz.”

yılında Almanya’dan komple bir matbaa tesisini 
Konyamız’a kazandırdık. Meslektaşlarımız için 
de makineler getirdim. ABD ve İngiltere hariç, 
birçok gelişmiş ülkelerde matbaa tesislerini 
gezdim, çok büyük matbaalar gördüm. Oradaki 
imkânları Türkiye’ye getirebilir miyiz diye 
çabaladım. Bazı imkânları burada da sağladık. Şu 
anda 25 çalışanımız var.

2012 yılında Konya’da bir ilk olan Heidelberg 
Speedmaster 72x102 5 renk ofset baskı makinesi 
ve Heidelberg Image Control kontrol masası ile 
müşterilerimizin beklentilerine daha iyi cevap 
verebilecek konuma geldik. Image Control ünitesi 
Türkiye’de nadir matbaada vardır. 

Saatte 7500 adet Amerikan cilt yapabilen 
Wohlenberg cilt hattımız, bunu tamamlayan üç 
ağız bıçağımız, harman makinelerimiz, kesim 
(kazanlı) makinelerimiz, küçük ebat ofset 
makinalar, giyotinler, maşalı, tipo, ambalaj için 
üç nokta Jagenberg kutu katlama yapıştırma 
makinelerimiz var. Bu yatırımları yaptık ama 
talep çok azaldı. Sektörümüz zorlukla devam 
ediyor. Müşterilerimizin ihracatı azaldı, iç pazar 
daraldı ve siparişler düştü. 

Renkli işler mi kitap mı basıyorsunuz? 

Kamu işleri var; kitap ve broşür - katalog ve 
ambalaj işleri yapıyoruz. Katalog - broşürlerin 
az miktarda olanları dijitale kaydı. Türkiye’de 
önde gelen yayın evleri ile çalışmalarımız devam 
ediyor. Web ofset getirmeyi de planlamıştık ama 
bu yıl, bu yatırımımızı beklemeye aldık ; elimiz-
deki imkânlar doğrultusunda her türlü sektöre 
hitap ediyoruz. 

Kutu işinde durum nedir?

Katlama yapıştırma ve kazanlı kesim makine-
lerimiz var. Büyük ebat Bobst kesim makinesi 
düşünüyordum. Ama ambalaj sektörü bir anda 
farklı boyuta gitti, gramajlar arttı. Bir kiloluk 
kutuların yerini beş kiloluk kutular aldı. Ama 
küçük, iç kutular yapıyoruz. Norveç, İsveç, 
Almanya, Belçika ve Suriye’ye de bu kutulardan 
yaptık. 

Konya’da genelde yazlar nasıl geçerdi? 

Durgun geçerdi ama kitap bastığımız için bizimki 
yoğun geçiyor. Okullar kapanınca yeni sezon 
için hazırlıklar başlıyor. Yardımcı ders kitapları, 
Kuran-ı Kerim, Cûz ve mesnevi baskıları başlıyor. 
Biz yaz dönemini çok dolu geçiriyoruz. Altıncı 
aydan beri her bölümümüzde 24 saat çalışıyoruz. 
Yılbaşından bir şey bekliyor muyum? Hayır, fazla 
bir beklentimiz yok. 

Son yatırımınız nedir? 

İki yıl önce kutu yapıştırma makinesi ve tel dikiş 
robotu almıştım. Yurt dışındaki matbaaları takip 
ederek makineleri kendim buluyorum. Matbaa 
makinalarınıda mesletaşlarımızın isteği üzerine 
rahatlıkla getirebiliyoruz. Şimdi tonaj vergisi 
geldi, makine getirmenin de anlamı kalmadı. 

Bunu meslektaşlarınızla konuşuyor 
musunuz? 

Konuşuyoruz ama hiçbiri olumlu bir hava 
gördüğünü söylemiyor. Türkiye bir anda küçük 
makinelerden yüksek teknolojili büyük makinele-
re geçmenin sancılarını yaşıyor. 

Önümüzdeki dönem için, bu daralma 
yaşanmasaydı sizin hayalinizde nasıl bir 
matbaa vardı? 

Bu benim ilk işim. On iki yaşımdan beri matba-
adayım. Hayalim mesleğimi en güzel noktaya 
getirmekti. Belli bir noktaya getirdiğimize de 
inanıyorum. Matbaa sektörü yatırımları ve 
maliyetleri yüksek bir sektör. Makinedeki en ufak 
bir bilyenin değiştirilmesi bile 500 avroya mal 
olabiliyor. 
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Konya merkezli başarılı makine imalatçısı Kaym 
Makine San. % 50’yi aşan ihracatı sayesinde 
krizde de üretimini sürdürüyor. Firmanın sahibi 
Sami Büyükkaynak, sorularımızı cevapladı.

Konya’da işler nasıl?

Eskiden Konya’da bankadan kredi kullanılmazdı; 
“İdare et” diye bir mekanizma vardı. Alışveriş 
yaparken, “şu çeki al, iki ay idare et” denirdi ve 
işler yürürdü. Artık bu güven ortadan kalkıyor. 
“İdare et” mekanizması ortadan kalkınca, 
insanlar bankaya yönelmeye başlıyorlar ve mali 
durumu iyi olmayanlar batma noktasına geliyor-
lar. Piyasadaki daralma likidite ihtiyacını tekrar 
gündeme getirdi. Bankalar maalesef kötü gün 
dostu değillerdir.

Yurt ici ve yurt dışı satışlar nasıl gidiyor?

Biz hep işimize baktık. Sağdan, soldan gelen 
fırtınalara aldırmadık. Burada 1560 metre 
karesi kapalı 3000 metre kare alanda, tesisimizde 
yaklaşık 30 personelimizle en küçük makinemiz-
den en büyük makinemize kadar üretime devam 
ediyoruz. En küçük giyotin makinemiz 48 cm en 
büyüğü 350 cm olmak üzere. Yılda 150’ye yakın 
makine üretiyoruz. İhracatımız % 50’yi geçti. 

Yeni pazarlar buluyoruz. “KAYM” markasının 
ülkemizde ve dünyada bilinirliğini artırıyor ve 
“Türk” kalitesini dünya ile paylaşmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz. 

İç piyasada hangi iller daha hareketli?

Anadolu’nun her tarafında varız. İhracatın 
artması bizi iç pazara eğilme konusunda bir 
gevşekliğe itti. Bir özeleştiride bulunursak, 
İstanbul’daki makineciler ile zaman zaman 
sorunlar yaşıyoruz. Avrupa’dan getirdikleri 2. 
el ürünleri satmak adına firmamızı, markamızı 
hedef gösteriyorlar. Bu da menfi bir propagan-
daya yol açıyor. Bu sene bıçaklar dahil ikinci el 
makine ticareti serbest bırakıldı; kilogramda 20 
dolar vergi geldi. Tüccar  ikinci el makineyi ithal 
ediyor, bunu satmak zorunda. Bunun için ticari 
menfaatleri doğrultusunda olumsuz eleştirilerde 
bulunabiliyor. Bu da iç pazardaki pazar payımızı 
daraltıyor. Son kullanıcımızın söylediklerini ba-
kılmaksızın tüccarlar referans olarak dinleniyor.  

Açılır masalı ve programlı makineden sonra 
yeni neler yaptınız?

En son üç ağız kesim makinesi yaptık. Ebadı 46 x 
30 cm. Türkiye’de imalatı yapılmayan ve dünyada 
sayılı firmanın imalatını gerçekleştirebildiği bir 
imalatı ülkemize kazandırmanın gurunu yaşıyo-
ruz. Bu imalatımız ile dünyada ve ülkemizde bu 
işi ne kadar ciddiye aldığımızı ve profesyonellik 
derecemizi de göstermiş olduk. Makinelerin 
üzerine açılır masa, kaldırma asansörü, toplama 
sistemi yapıyoruz. En önemlisi kesilen blok ve 
etiketlerin yıkılmasını önleyen ön presleme 
sistemi. Bunu Drupa’da ve Printtek fuarında 
sergilemiştik. Makineye kağıdı koyuyorsunuz, 
tıraşını aldınız, etiketini keseceksiniz. Eni 3 cm, 
boyu 10 cm olsun. Bıçak atıyor. Ön presleme 
sistemi keserken istifin dağılmamasını sağlıyor. 
Bıçağın açısı nedeniyle istif kaysa bile yıkılmıyor. 
Konya’da Erman Ofset’e biri üç bıçaklı, diğeri 
normal 115 cm kesim makinesi, iki makine 
kurduk.

Program tarafında yenilik var mı?

Müşteri taleplerine göre programımızı sürekli 
güncelliyoruz. Programımızda da yenilikler 
var. CtP ve CIP4 yazılım alt yapısı ile ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kros 
bilgilerini bilgisayardan direk almak sureti ile 

Kaym üretime hız kesmeden  
devam ediyor
Sami Büyükkaynak; “Üretimin olduğu yerde matbaa ve ambalaj sektörü çalışır.  
Türkiye’de üretim var ama daha iyisi olabilir. Biz dünyanın birçok ülkesinden çok daha iyi durumdayız.”
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kesim programı oluşturuyor ve kesim hatalarını 
minimize ediyor.

Program güncellemelerini eski makinelerinize 
yüklüyor musunuz? Bunun için ücret alıyor 
musunuz? Eski programsız makinelere program 
takıyor musunuz?

Tabii ki eski makinelerimize de hizmet 
veriyoruz. Eski, programsız makinelerden ücret 
alıyoruz ama zaten programlı olan makinelerdeki 
güncellemeler için ücret almıyoruz. Markası ne 
olursa olsun eski makinelere de program takıyor 
ve işlevselliğini kaybetmiş bu makineleri tekrar 
iş başı yaptırıyoruz. Tüm elektrik sistemini 
yeniliyor, lüzumu halinde mekanik sistemini de 
değiştirebiliyoruz. 

Yurt dışında hangi ülkelerden daha çok 
sipariş geliyor?

Hiç belli olmuyor. Bangladeş’ten, Meksika’dan 
ya da Fransa’dan gelebiliyor. Amerika’ya bile 
makine satıyoruz. Bu saydığım her bölgede 
bayilerimiz de var. Şu anda bir ülkeye 15 adet 115 
cm programlı makine vereceğiz.

Yakında katılacağınız fuar var mı?

Printtek Dijital fuarına katılacağız. Dijital 
ağırlıklı bir fuar olacak. Ambalaj fuarlarına da 
katılıyoruz ama giyotini bu fuarlarda azaltmak 
istiyoruz. Basılan kartonu kesecek, katlayacak, 
yapıştıracak komple hatlar düşünmek gerekiyor. 
Yurt dışında ise Dubai’de “Gulf Print” var. O da 
önemli bir fuar. 

Geleceği nasıl görüyorsunuz? Bizi kısa ve 
uzun vadede nasıl bir gelecek bekliyor?

Önümüzde zor bir dönem var. Bu badireyi 
atlatırız ama sıkıntılı bir süreç biraz devam 
edecektir. Döviz yükselince faiz düşüyor, faiz 
yükselince döviz düşüyor; Türkiye ile birileri 
oynuyor. Bunun tedbirlerinin alınması lazım. 
Biz de bundan çok etkileniyoruz. Geçtiğimiz 
hafta Ekim 2018 İstanbul’da Maktek Fuarı vardı. 
Almamız gereken bir makinenin fiyatı döviz 
kuru yüzünden 1-1.5 milyon lira arttı. Şu anda 
düşünüyoruz; 1.5 milyon lira nereden gelecek? 
2019 yılında 3.5 milyon TL tutarında yatırım 
yapacağız. Bu yatırım 3 bıçaklı makinemizin seri 
imalatına dönük bir yatırım olacak.

Ufukta ne görüyorsunuz?

Üretimin olduğu yerde matbaa ve ambalaj sektörü 
çalışır. Türkiye’de üretim var ama daha iyisi 
olabilir. Biz dünyanın birçok ülkesinden çok daha 
iyi durumdayız. Yunanistan’da, başkent Atina’da 
18, Portekiz’in başkenti Lizbon’da 20 matbaa var. 
Türkiye’de üretim olduğu için matbaaların sayısı 
ve kabiliyeti sektörü taşıyabiliyor. Dijital baskı 
her geçen gün yaygınlaşıyor. İnternet ortamı 
matbaaya olan talebi azaltıyor. Sözleşmeler, 

makbuzlar, faturalar internete kaydı. Sanayi 
ürünleri ambalajlanıyor ve iç ve dış pazarda satışa 
sunuluyor. Ama; matbaanın ve ambalaj varlığını 
Avrupa’da, Amerika kıtasında büyüterek devam 
ettiriyorsa bu sektörün küçüldüğü değil teknolo-
jisini devam ettirerek büyüdüğü anlamını taşıyor. 
Nasıl ofset teknolojisi bir öncekini egale etmişse 
şimdi de dijitalin ofseti bitirmesine şahitlik 
edeceğiz gibi görünüyor. 
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Bölgenin önde gelen reklam ve tabela firması 
Renk Tabela ve Reklam, 1970’li yıllarda Ömer 
Usul tarafından tabelacılığın henüz fırça ve boya 
ile yapıldığı yıllarda 12 metrekarelik küçük bir 
mekânda kuruldu. O dönemlerde bir el sanatı 
olan tabelacılık zamanla dev bir sektöre dönüştü 
ve sanayileşti. Bu bağlamda kendini sürekli yeni-
leyen Renk Tabela ve Reklam da büyüdü.Bugün 
toplam 5000 metrekarelik alanda 65 çalışanıyla 
faaliyetlerini sürdürüyor. Firma, 2006 yılında 
ailenin ikinci kuşak üyeleri Ali Usul, Adem Usul 
ve Haydar Usul ortaklığında bir limited şirkete 
dönüştü.

Şirketin CEO’su Ali Usul sorularımızı yanıtladı. 

Renk Tabela ve Reklam’ın tarihini özetler 
misiniz?

Renk Tabela ve Reklam, 45 yıllık bir firma. 
Baba mesleğini üç kardeş devam ettiriyoruz. 
Endüstriyel reklamcılık alanında hizmet vermeye 
başlayalı 25 yıl oldu. Öncesinde boya ve fırça ile 
tabela yapıyorduk. Ben o dönemde yetişmiş son 
çırağım. 1990’lı yıllardan sonra teknoloji çok 
hızla ilerledi. Bizim işimiz de resim sanatından 

Renk Tabela ve Reklam büyüyerek 
hizmet vermeye devam ediyor

grafik sanatına evrildi. Biz de endüstriyel ve açık 
hava reklamcılığa yöneldik. 2000’li yıllarda dijital 
baskı makinelerine geçiş başladı. 2001-2002 
yıllarında 60 cm genişliğinde ilk dijital baskı 
makinesini aldık. İndoor baskı yaparak dijital 
baskıya başladık 2003-2004 yıllarında dijital 
outdoor yatırımlarımız oldu. Bu aşamadan sonra 
endüstriyel reklamcılık daha ağır bastı. Metal, 
işin içine çokça girmeye başladı. Şu anki gibi 
reklamcılıkta kullanılabilecek mecra olarak 
sosyal medya yoktu, kullanabileceğimiz en iyi 
mecra açık havaydı. O kanaldan hızla ilerledik. 
Yatırımlarımızı da o yönde yaptık.

Dijital baskı ve reklam dışında da işler 
yapıyorsunuz bunlar neler?

Sektörümüzü çok iyi takip ediyoruz. Sektörde 
ihtiyaç duyulan yan kollarda da hizmet vermeye 
çalışıyoruz. Çünkü reklamcılığın pazar payı iyice 
daraldı. Bu noktada farklı pazarlardan iş almaya 
çalışıyoruz. Sadece reklamcılık ve dijital baskı 
alanında ilerleseydik çalışan sayımız bugün 15’i 
geçmezdi. Örneğin, ledmodül tüketimi reklam 
sektöründe çok fazla. Bunu görerek 2008-2009 
yıllarında ledmodül üretimine başlamıştık. Hala 
o üretime devam ediyoruz. Hem yurtdışına 
hem yurtiçine satışını yapıyoruz. Yurtdışında 
ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkeleri ve Balkanlar’a 
gönderiyoruz. Günlük 5 bin adet üretim kapa-
sitemiz var. Açık hava reklamcılığını, ledmodül 
üretimini, dekorasyonu, dijital baskıyı ve CNC 
Router ve Vakum makineleri üretimini aynı anda 
yürütüyoruz.

Son 5 yıldır kendi sektörümüzde kullanılmakta 
olan CNC Router ve Vakum Makineleri’nin 
üretimine de başladık. Markalarımızın patentleri 
bizde. Diğer taraftan açık hava reklamcılığında 
belediyelerin kullandığı otobüs duraklarını 
üretiyoruz. Konya’daki bütün tramvay ve otobüs 
duraklarını üretiminden montajına kadar biz 
yaptık. Şu anda bir ekibimiz de Sakarya’da, 
sahada montaj yapıyorlar.

KONYA / TÜRKİYE
Tel: (332) 345 11 62 - 63 • Fax: (332) 345 11 65

e- mail: info@kaymakine.com
www.kaymmakine.com 

Bizi 
değişen ve 

yeni teknolojimiz 
ile tanıyın!

3 BIÇAKLI KAĞIT 
KESME MAKİNESİ
• Pratik ölçü değişimi
• Tamamen ekrandan 

kontrol edilebilirlik
• kaliteli ve hızlı kesim

1957’den beri...
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Türkiye genelinde hizmet veriyor musunuz? 
Makine ihracatınız var mı?

Türkiye’de ve yurtdışındaki müşterilerimize 
hizmet veriyoruz. Reklamcılarla, ajanslarla ya da 
direkt müşterilerle çalışıyoruz. İç Anadolu’nun 
hepsine hizmet veriyoruz ama diğer taraftan 
Türkiye’nin her yerindeyiz. Müşteri portföyü-
müzde olan ulusal markalar var onlar aracılığıyla 
Türkiye’nin her yerine hizmet veriyoruz. Bir 
bakarsınız Kars’tayız bir bakarsınız İzmir’de. 

İhracatta ise Ortadoğu ve Balkan ülkeleriyle 
ilişkilerimiz var. Her ay en az 4 ülkeden misafiri-
miz geliyor. Satış yapmasak bile onları ağırlayıp 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arap ülkelerinin 
%70’ine hizmet veriyoruz. Son birkaç aya kadar 
aylık 2 3 konteynır mal gönderiyorduk. Bu 
konteynırlarda makine de olabiliyordu malzeme 
de. Şimdi bu sayı ayda bire bazen de iki ayda 
bir konteynıra düştü. Bir gerileme oldu. Bunun 
sebebini ülkedeki ekonomik sorunlar olarak 
görüyorum. 

Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?

Ekonomik sorunlar nedeniyle gelecek bir 

yılın hareketli olmayacağını düşünüyorum. 
Herkes kabuğuna çekilecek. Borcu olmayan 
rahat, borcu olan ise sıkıntılı olacak. Biz de 
önümüzdeki bir yıl içerisinde yatırım yapmayı 
düşünmüyoruz. 65 çalışanımızla yolumuza 
devam etmeyi hedefliyoruz. En son sektörü-
müzün fuarı olan Sign Fuarı’na baktık. Fuar 
bomboş geçti. Dışardan çok az misafir geldi. 
Biz bu sene insanların gelmeyeceğini öngörerek 
stant açmadık. 

2 yıl önce Esko Kongsberg yatırımı 
yaptınız, bu yatırım size ne kattı?

Esko sayesinde yapamadıklarımızı yapıyoruz. 
CNC Router’undan çok daha fazlasını yapabi-
liyoruz. Değişik figürler kesebilmesi sayesinde 
kumaş baskıda bize yeni bir saha açtı. PVC 
kesiyoruz. Otomotiv sektöründeki paspasları, 
kaplama kenarlarını değişik şekillerde kesebi-
liyoruz. Kendi işlerimizin haricinde dışarıya da 
iş yapıyoruz. Keşke tam kapasite çalıştırabilsek. 
%30-35 kapasiteyle çalıştırıyoruz makinemizi. 
Normalde %60-65 kapasiteyle çalışıyordu 
ancak Pazar daralması nedeniyle biraz geriledi. 
Makinemizden memnunuz. 
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Servet Ofset 53 x 74 – 5 Rrenkli Heidelberg  
Speedmaster CD, Printmaster 2 renkli GTO, 
1 ve 2 numaralı iki maşalı tipo baskı makinesi, 
bir kesim makinesi, Kodak Magnus CtP, biri 
Polar, ikisi Toros üç adet giyotin, Müller Martini 
kapak takma makinesi, Müller Martini Robot 
tel dikiş makinesiyle Konya’da Yeni Matbaacılar 
Sitesi’ndeki iki katlı, 900 metre kare işyerinde 
faaliyet gösteriyor. Sorularımızı firma sahibi 
Servet Kahveci cevapladı.

Servet Ofset’te işler nasıl gidiyor?

Düşen tirajlar nedeniyle fotokopiciler ve 
kopyalama merkezleri bizi yendiler. Büyük matba-
alar ambalaja döndüler ve onlar çalışıyorlar; 
etiket matbaaları çalışıyor ama bizim gibi ticari 
matbaalarda işler azaldı.

Makine parkınızda değişiklik oldu mu?

Heidelberg’in 53 x 74 beş renk makinesi 
ve Printmaster GTO 35x 50 iki renk baskı 
makinesiyle devam ediyoruz. Bir süre 70 x 100 
makine almayı düşündük, görüşmelerimiz oldu 
ama kısmet olmadı. Niyetimiz yanına kesim ve 
sıvama makineleri de alarak ambalaja girmekti. 
Alabilseydik, Büsan’da kirada daha büyük 
yerimiz var, orada ambalaj üretimine girecektik. 
Biz şu anda küçük kutular yapabiliyoruz. Daha 
önce bizim yaptığımız 400 g karton ile yapılan 
kutular artık mikrodalga ile yapılıyor. Artık bu 
kutular matbaadan çıktı.

Tedarikte sorun var mı?

Daha önce aldığım gibi yine kredi kartıyla 
alabiliyorum, hiçbir sıkıntı yok. Sadece bankalar 
taksit sayısını düşürdüler.

Müşteri tarafında sıkıntı var mı?

Sanayide sıkıntı var. İş yerini kapatanlar var.

Katalog işleriniz de azaldı mı?

Zaten ağırlıklı olarak katalog yapıyoruz. En 
çok inşaat sektörüne katalog yapıyorduk. İnşaat 
katalogları da azaldı.

Sert kapak kataloglarda dışarıdan destek 
alıyor musunuz?

Cilt hizmet alıyorum; büyük ebat olanları 
Ankara’da yaptırıyorum.

Anlaşmalı matbaasınız. Fatura - irsaliye 
işleri de azalıyor mu?

Bu sene e-faturaya geçme limiti 5 milyon 
liraya düşürülünce e-fatura da önümüzü kesiyor. 
Perakende 5-10-50 cilt gibi işler yapıyoruz. 
Sürekli form gibi işler talep edilirse komşularla 
çözüyoruz.

Servet Ofset ambalaja geçiş projesi 
için piyasaların düzelmesini bekliyor
Servet Kahveci, son aylarda katalog ve fatura işlerinin azaldığını, promosyonda da  
henüz sipariş almadıklarını belirtiyor.

 MATBAAHABER • SAYI 183 / KASIM 2018• 69 

Son birkaç yılda işlerinizin seyri nasıl bir 
grafik izledi?

İş hacmi çok düştü. Maliyetler artınca iki katalog 
yerine bir katalog basıyoruz; aynı parayı alıyoruz 
ama kârlılık düştü.

Kaç kişilik kadronuz var?

İş yeri açmak, mücellithane açmak için ayrılanlar 
oldu, şu anda 14 kişiyiz.

Aylık kaç kalıp tüketiyorsunuz?

Kalıp tüketimimiz çok azaldı. Ayda 300 - 500 
arasında. Kendi bünyemizde Kodak CtP’miz var. 
Daha önce de azdı ama rölantide çalışıyorduk. 
Ramazan ayından sonra iyice azaldı. Bizde 70 
x 100 makine olmadığı için de kalıp tüketimi 
azaldı. Çünkü aynı fiyata baskı yapıyoruz.

Kitap üretiminiz var mı?

Renkli kitaplarda var. Siyah beyaz kitaplarda 
rekabet edemiyoruz. Onları da dışarıda yaptırı-
yorum.

Promosyonla ilgili talep var mı? Daha önce 
bundan daha kötüsünü yaşadınız mı?

Hiç kimse ajanda veya takvim sormadı. Talep 
olacağını sanmıyorum. İşler hiç bu kadar 
daralmamıştı. Sabah gelince şarteli açıp makine-

lerimizi çalıştırıyorduk. Şimdi hiç açmadığımız 
günler de oluyor. Şimdi ambalajcılar hariç 
kimsenin işi iyi değil.

Kağıt ve malzemeyi Konya’dan mı 
alıyorsunuz?

Perakende olunca Konya’dan alıyoruz. Daha önce 
Şehir dışındaki firmalardan kağıt aldığımız da 
oldu.

Önümüzdeki süreç için ne düşünüyorsunuz?

Ambalajı piyasa düzelmeden düşünmemiz zor. 
Daha önce de bu krizleri yaşadım. 1994 ve 2001 
krizlerinde de ben borç ödedim ama o zaman 
işimiz vardı. Şu anda piyasada iş yok. Çocuklarım 
devam ederlerse yine ambalajı düşünüyoruz. Ama 
piyasanın düzelmesi lazım. 

Uteco Group, Kodak ile iş birliğinde, Sapphire EVO dijital baskı makinesini 
piyasaya sürdüğünü duyurdu. Ambalaj üreticilerine dijital baskı teklifleri 
sunma şansı veren baskı makinesi yılda 20 milyon metre kareye kadar düşük 
ve yüksek hacimli uygulamaları hedefliyor.

BOPP, PET ve kağıt dahil bir dizi esnek baskı altı malzemesi üzerine baskı 
için çevre dostu su bazlı mürekkepler kullanılması, Sapphire EVO baskı 
makinesi ile kullanılan Kodak mürekkepleri ve lak öncesi sıvılar özel 
gereksinimler ve EuPIA hariç tutulanlar listesinin yanı sıra AB ve ABD’de 
dolaylı gıda teması ile ilgili mevzuat gerekliliklerine uyumlu. 

Yeni Sapphire EVO dijital baskı 
makinesinin ilk kurulumu yapıldı 
Uteco Group ve Kodak çevre dostu su bazlı mürekkeplerle etiket ve ambalajın olanaklarını genişletiyor
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Model Ofset, 2017 yılında yaptığı Heidelberg 
CD 102 5+Lak ve 2 renkli Heidelberg SM 52 NP 
yatırımlarıyla yoluna daha güçlü adımlarla devam 
ediyor. 

Konya’da ziyaret ettiğimiz Model Ofset’in 
yöneticilerinden Cevat Adabalı sorularımızı 
yanıtladı.

Model Ofset’in firma tarihçesini özetler 
misiniz?

Adabalı Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve 
Tic. Ltd. Şti. (Model Ofset), Niyazi Adabalı 
tarafından 1969 yılında Konya’da kuruldu. 20 
m²’lik Şahin Çarşısı bodrum katında faaliyetine 
başlayan firmamızda 100 arma Heidelberg 
Maşalı, Giyotin ve Mukavva Makası makineleriy-
le; matbu evrak, cilt işleri, pasta-baklava kutuları 
yaparak çalışma hayatına başladık. 1980 yılında 
Aziziye Caddesi’ne taşınarak faaliyetlerine devam 
etti. 1982 yılında ben Cevat Adabalı, 1983 yılında 
da Murat Adabalı babamıza yardım ve sanat 
öğrenmek için meslek hayatımıza başladık. 1991 
yılında 46X64 Heidelberg Ofset baskı makinesi 
alarak ofset baskı sistemine ilk adımları attık.

1994 yılında Matbaacılar Sitesi’ndeki toplamda 
200 m² olan işyerimize taşındık. 1996 yılında 2. 
46x64 ofset baskı makinesi, 2. Tipo Maşalı ve 
Heidelberg 40x58.5 Tipo makinesiyle yatırımla-
rımıza devam ettik. 2001 yılında Niyazi Adabalı 
bayrağı bizlere devretti. 

2002 yılında 200 metrekarelik işyerimizi 400 
metrekareye çıkartarak makine parkımıza 
1992 model Heidelberg 48x65 MO ve 1988 

Model Ofset,  
yeni yatırımlarıyla daha güçlü

model Heidelberg NP Gto alarak yatırımları-
mızı sürdürdük. 2004 yılında kurumsallaşan ve 
Adabalı Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. 
Ltd. Şti. adını alan firmamız faaliyetlerine devam 
etmektedir. Babamızın Markası olan “Model 
Ofset” marka patentini de alarak bu ismi de 
kullanmaktayız.

Geçtiğimiz yıl Heidelberg CD 
102 5+Lak ve Heidelberg SM 52 
baskı makinelerine yatırım yapan 
Model Ofset ambalaja ağırlık 
veriyor
2017 yılında çok renkli makine yatırımının 
vaktinin geldiğini düşünerek 1998 model 
Heidelberg CD 102 5+Lak ofset baskı makinesini 
alarak 750 metrekarelik bir alana kurulumunu 
yaptık. 2017 yılının Ekim ayında İstanbul’daki 
Ambalaj Fuarı’nda 2008 Model Heidelberg SM 52 
NP 2 renkli makineyi de alarak teknolojiden geri 
kalmamanın mücadelesini vermekteyiz.

5 renkli makineyi alınca gerçek ofsetçi olma 
yolunda adımları atmış olduk. Mesleğe yeniden 
başladık. Sıkıntılar da yaşadık. Sıkıntı derken; 
makineyi yürütememe anlamında değil, mü-
kemmeliyetçi olduğumuz için, farkındalık için, 
İstanbul ve Ankara’daki kaliteli baskı yapan 
matbaaların baskı kalitelerini yakalamak içindi 
bu sıkıntılarımız. Kolay olamazdı ve olmadı 
da. Elhamdülillah başardık. Zorluklarımız; 
Operatör-boya –su dengesi, grafik aşaması, 
CTP aşaması (Nokta Kazancı) gibi nedenler-

 MATBAAHABER • SAYI 183 / KASIM 2018• 71 

dendi. Ankara’dan kalıplar getirdik. Konya’daki 
CTP’cileri zorladık. Başardığımızı düşünüyoruz 
ve öğreneceğimiz çok şey olduğunun da far-
kındayız. Bu süreçte bize bilgi ve birikimlerini 
esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Hz. 
Mevlana’nın güzel bir sözünü düstur edindik. 
“Hamdım, Piştim, Yandım” Şu an da pişiyoruz.

Bu süreç içerisinde Model Ofset için atılım 
noktaları olarak değerlendirdiğiniz anlar 
var mı? Varsa hangi noktalar?

2017 yılı bizim için gerçekten atılım yılıdır. Çok 
renkli makineye geçiş bu piyasa şartlarında 
gerçekten çok riskli ve çok renkli baskı piyasası 
gerçekten içler acısı. 

Kaç metrekarelik bir alanda ve kaç kişiyle 
hizmet veriyorsunuz?

Zemin 400 m², 1. Kat 350 m² toplam olarak 750 
m²’lik bir alanda 10 kişilik bir ekibiz.

Makine parkınızda hangi makineler 
bulunuyor?

Heidelberg 1998 model CD 102 5+L,  
Heidelberg 2008 model SM 52 2 Renk, 
Heidelberg 1998 model Printmaster QM46-2, 
Heidelberg 1970 model 40X58.5 Tipo Kazanlı, 
Heidelberg 1980 model maşalı,  
KaymPlus 2012 Model 115 cm Giyotin,  
Duplo 2016 Model 12 İstasyon Harman Makinası, 
Otomatik Spiral Hattı.

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

Makine yatırımı yaparken, ambalaj ve ticari 
baskı gibi bir branşlaşmayı piyasa şartlarından 
dolayı düşünmedik. Fakat şunun bilincindeydik. 

Kâğıt bitiyor. Kâğıt dijitale doğru gidiyor. Kâğıt 
bitiyor derken; kitap-dergi-broşür-katalog-
makbuz vs. gibi ürünlerin tüketiminde azalma 
var. Ambalajda bu yok, aksine karton tüketimi 
artarak devam ediyor. Kısacası hedeflerimiz 
ambalaja doğru ağırlık vermek. Fakat Konya’da 
ne kadar başarılı oluruz bunu da zaman gösterir. 
Arz-talep-yatırım dengesi ve işin bizi zorlaması 
gerekir yeni yatırım için. Katalog ve broşürlerde 
artık bir çizgimiz oldu. 

“Devletimizin gözünde sanayici 
sıfatına geçemedik ama 
yatırımlarımız bir sanayici kadar”

Sektöre dair şikâyetleriniz var mı? 

Bizce sektörün en büyük sıkıntısı; maliyet 
hesabı yapmamız, birbirimize saygımızın 
kalmaması, kalitesizlik ve itibar. Devletimizin 
gözünde sektörümüz Küçük Orta İşletme olarak 
gözükmektedir. Sanayici sıfatına geçemedik ama 
yatırımlarımız bir sanayici kadar büyük rakamlar. 
Vadelerimiz çok uzamıştı. Öz sermayesi olan ve 
işini hakkıyla yapmaya çalışan firmaların rekabet 
gücü azaldı. En azından şimdilik malzeme 
sıkıntısı çekmiyoruz. Fiyatlara alışmak lazım. 
Müşterilerimize kendimizi ifade edebilirsek iş 
yaparız. Hepimiz aynı gemideyiz. Kalifiye eleman 
- çırak bütün imalat sektörünün sıkıntısı. Bu 
konuda Devletimize büyük sorumluluk düşüyor. 
Aileler ise çocuğunu bu mesleğe verirken; işyeri 
açamaz, makine alamaz gibi sitemler ediyor. 
Hâlbuki bir sanat bellese, iyi bir usta olsa dükkân 
açmasına gerek de kalmaz. Yeter ki iyi bir usta 
olsun. İşini sevsin.

Geleceği nasıl görüyorsunuz? Önümüzde bir 
yatırım planı var mı? Varsa bu yatırım hangi 
alana hangi makinelerle olacak?

Gelecek ambalajda… Yatırım derken önce işimizi 
sevmeliyiz. Çalışmaktan ve işten korkmuyoruz. 
Yatırımdan korkmuyoruz. Fakat bazı gerçekler 
de var. Beklentimiz, istikrar, istikrar, istikrar. 
80’li yıllarda mesleğimizin bir saygınlığı vardı. Bu 
saygınlık teknoloji ile bitti. İşimizi en iyi şekilde 
yapmanın mücadelesini veriyoruz. 



72 • MATBAAHABER • SAYI 183 / KASIM 2018

YATIRIM HABERLERİ

İşcan Makina satışları ve kurulumları 
sürdürüyor. En son satışlar 
Kombassan’a hızlı sıvama makinesi 
JUXING ve Mikropak Ambalaj’a JUXING 
sıvama ve kesim makineleri oldu. 
Satışları konusunda dergimize bilgi 
veren Turan İşcan, “Topkapı marka 
yerli üretim makinelerimizin ve yardımcı 
malzemelerin satışını artık yeni kurulan 
Grafis Makina Kimya A.Ş. firmamızdan 
gerçekleştireceğiz” diyor. 

İşcan Makina’nın satışını yaptığı makineler 
Türkiye’nin her yerinde matbaa ve ambalaj 
tesislerinde çalışıyor. İşte firmanın en son 
satışları:

Kombassan JUXING hızlı 
sıvamayı tercih etti
Matbaa ve ambalaj sektörünün lokomotif fir-
malarından biri olan Kombassan, hem İstanbul 
Güneşli’deki hem de Konya’daki fabrikalarına 
JUXING QTM1450 model hızlı sıvama ma-
kinesi kurulumlarını gerçekleştirerek üretime 
soktu. Firmanın tesislerinde makine parkının 
yenilenmesi ve hızlı teknolojiye ayak uydurula-
rak rekabete uygun hale getirilmesi amaçlandı. 
Turan İşcan, “Artık yeni jenerasyon makineler 
olmadan rekabet şansı zorlanmaktadır. Bu 
makineler saatte 11 bin adet süratte laminas-
yon yapabilmekte ve işletmelerin bünyesine 
kolayca adapte olmaktadır” diyor.

İşcan’dan satışlar ve 
kurulumlar
Turan İşcan; “2018 hem yurt içi satış hem ihracat açısından İşcan için başarılı bir yıl oldu. Avrasya Ambalaj 
İstanbul 2018 (31 Ekim – 3 Kasım 2018, TÜYAP) Fuarı’yla beraber yılı güzel kapatacağımıza inanıyoruz.”

Mikropak Ambalaj makine 
parkını JUXING sıvama 
ve kesim makineleri ile 
güçlendirdi 
İstanbul Esenyurt’da Oluklu ve Karton 
Ambalaj sektörümüzün önde gelen firma-
larından Mikropak, İşcan Makina’dan hem 
JUXING QTM1450 Hızlı Sıvama Makinası 
hem de JUXING MY1500 Şekilli Kesim 
Makinası alarak mevcut kapasitesini daha 
da artırdı. Kesim makinası direkt yatırım 
olurken, Sıvama Makinası makine parkının 
yenilenmesi şeklinde gerçekleşti. Sıvama 
makinası saatte 11 bin adet süratle çalışırken, 
Kesim Makinası saatte 4.500 adet hıza 
ulaşabiliyor. Grup, yakın zamanda Gürsa 
Oluklu’ya yeni hat ve Mikropak Ambalaj’a 
da yeni Roland 900 ofset yatırımı yapmaları 
nedeniyle oluşan baskı sonrası sıkışıklığını 
giderdi. 

 MATBAAHABER • SAYI 183 / KASIM 2018• 73 

İzmir’de bulunan İrfan Etiket, yatırımlarına 
Bobst Flekso Baskı Makinesi ile 
devam ediyor. Türkiye’nin bobin etiket 
üreticilerinin ilklerinden olan İrfan Etiket, 
bu yatırımıyla yeni nesil flekso baskı 
sistemine geçmiş oldu.

Son yılların en çok tercih edilen marka ve modeli 
olan Bobst M5 modeli, hem kendinden yapışkanlı 
etiket üretiminde, hem de esnek ambalaj ve 

shrink sleeve etiketleri üretiminde rakiplerinden 
uzak ara önde bulunuyor.

İrfan Etiket’in 43 cm genişliğinde ve 9 renk olarak 
tercih ettiği makine, ayrıca soğuk yaldız, ters 
baskı, ve piggybag etiket üretebilme özelliklerine 
sahip. Ful servo motorlar sayesinde mükemmel 
bir tansiyon kontrolüne ve kusursuz register ve 
baskı kalitesine ulaşabiliyor. Bobst dar ve orta en 
flekso makineleri, Türkiye’de çalışan toplam 23 
makineye ulaşmış durumda. 

İzmir’e ikinci Bobst M5 kuruldu

Hollanda’nın önde gelen matbaalarından Zalsman, inkjet kapasitesini 
arttırmak için Ricoh Pro VC70000’i tercih etti. Bu satış firmanın üç yıl önce 
kurulan Ricoh Pro™ VC60000 inkjet baskı makinesinin ardından geldi.

Zalsman yöneticisi Frank Selles, ekliyor. “Pro VC60000’in gerçekten 
sınırlarını zorlamasıyla, örneğin 300 g kartona baskıyla, üç yıl zarfında 
inkjet üzerine hayli bilgi ve deneyimimiz oldu. Makine ipeksi ve parlak ofset 
kuşe kağıda, dakikada 150 m yüksek hızda bile ofset gibi baskı yapıyor.”

Bu yeni üretim sistemi aynı zamanda en yeni Ricoh inkjet mürekkeplerini ilk 
kullanan makine olacak. Pro VC70000 en zorlu uygulamaları bile daha hızlı 
kurutan yeni bir kurutma teknolojisi barındırıyor. Bu uygulama yelpazesini 
arttırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Yeni mürekkepler renk gamını da 
önemli ölçüde geliştiriyor.  İlk sistemin kurulmasından bu yana, Zalsman’ın 
dijital baskı geliri üçe katlanmış ve şimdi neredeyse gelirinin yüzde 30’unu 
oluşturuyor. Verlind “Ve bu da 2020’ye kadar 50/50 olabilir”  diyor. 

Zalsman Avrupa’nın ilk Ricoh Pro™ 
VC70000’i ile inkjet kapasitesini artırdı
Makine inkjet teknolojisinin çok yönlülüğünü ofset benzeri baskı kalitesiyle birleştiriyor.

(Soldan sağa) Zalsman firması ortağı ve yöneticisi Herman 
Verlind ve Zalsman Innovative Print yöneticisi Frans Selles
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(İstanbul) Amerika, Avrupa ve Rusya 
başta olmak üzere uluslararasında olduğu 
gibi ülkemizde de son derece iyi tanınan 
firmanın Türkiye temsilciliğini 2017 yılından 
beri Muzaffer Sayım - Makina Servis Ticaret 
firması yürütüyor. Firma hızlı ve müşteri odaklı 
bir hizmet anlayışıyla sektördeki eski ve yeni 
tüm müşterilere hizmet veriyor.

YoungShin ürünlerinden Revotec 145 SR full 
oltomatik kesim makinası son olarak Duran 
Doğan Ambalaj tarafından satın alındı. 
15 Ekim haftasında makinenin kurulumu 
tamamlanarak üretime başlatıldı.

Revotec 145 SR kesim makinasının göze 
çarpan temel özellikleri:

•  Son derece düzgün operasyon için özel 
konumlandırılmış sürüş zinciri

• Siemens, Telemecaniquie, Omron gibi elekt-
ronik parçalarla entegre 

• Mithubishi PLC programıyla sağlanmış com-
puterize kontrol

• Güvenli operasyon için Omni hava debriyaj 
fren sistemi

• Hava akımlı hareket ile kolayca takılıp çıka-

Duran Doğan Ambalaj’a 
YoungShin kuruldu
1980 yılında Daegu / Güney Kore’de kurulan ve sürekli büyüyerek şu anda 3 ayrı fabrika ile üretimini sürdüren 
Young Shin Industries, karton ambalaj ve oluklu mukavva sektörleri için yüksek kalitede düz kalıplı kesim 
makinaları üretiyor.

rılabilen kesim plakası

• Kavrama kenarı ayıklama cihazı ile sağlanan 
full ayıklama

• YoungShin tarafından özel tasarlanmış hare-
ketli merdane

Makinanın teknik özellikleri:

Toplam güç kaynağı 28 Kw

Maksimum tabaka boyutu 1.450 x 1.020 mm

Minimum tabaka boyutu 700x 500 mm

Uzunluk 7.451 mm

Genişlik 5.050 mm

Yükseklik 3.150 mm

Ağırlık 42 Ton

Maksimum hız 6.000 tabaka/saat

YoungShin Revotec 145 SR Kesim makinası 
yatırımını tamamlayan Duran Doğan Basım ve 
Ambalaj Sanayi A.Ş. yetkilisi Alican Duran konu 
ile ilgili olarak; daha önce Heidelberg XL 145 
baskı makinası yatırımını tamamladıklarını, bu 
yatırım ile artan baskı kapasitesine paralel olarak 
kesim kapasitesini de artırma ihtiyacı doğduğunu 
bu nedenle YoungShin Revotec 145 SR kesim 
makinası yatırımına karar verdiklerini belirterek, 
15 Ekim haftasında makinenin kurulumunun 
tamamlanarak üretime başladığını ifade ediyor. 
Duran ayrıca, 2003 yılından beri sahip olduk-
ları YoungShin marka yarı otomatik bir kesim 
makinasının kullanım kolaylığı, dayanıklılığı, 
performansı, problemsizliği ve az servis ihtiyacını 
göz önünde bulundurarak full otomatik kesim 
makinası seçiminde de YoungShin markasını 
uygun gördüklerini ekliyor. 

Alican Duran 2003 yılından 
beri sahip oldukları 
YoungShin yarı otomatik 
kesim makinasını göz 
önünde bulundurarak full 
otomatik kesim için de 
YoungShin markasını uygun 
gördüklerini belirtiyor.

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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Ticari baskı sektöründe, büyük çaplı veya çoklu 
tirajlar ile standartlaştırılmış iş akışlarına sahip 
birçok dergi ve online baskı merkezi, kağıt 
maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmak için 
çözümler arıyor. Bunlardan birisi, yaklaşık 40 
yıl önce Eric Ross tarafından kurulan ABD’deki 
Denver, Colorado’daki Ross4Marketing matbaası. 
O zamandan bu yana şirket, restoran ve franchise 
zincirlerinin pazarlama çalışmaları için en büyük 
tam hizmet sağlayıcılarından biri haline geldi 
ve 50’den fazla çalışanı var. Şirket, müşterileri 
için gerekli olan yüksek kaliteyi sağlamak için 
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) 
‘dan makinelere güveniyor. Eric Ross, “Sekiz renk 
Speedmaster XL 75 ön/arka baskı makinesi ve 
CutStar 74 yatırımları, on yıl öncesine dayanıyor. 
Bu süre zarfında, müşterilerimize daha hızlı ve 
yüksek kalitede tedarik sağlamamıza olanak 
tanıyan, yüzde 20’ye varan daha düşük kağıt 
maliyeti, daha az kağıt yüklemek için durmak, 
mükemmel register ve genel üretkenlik gibi 

Daha düşük kağıt maliyetleri ve  
daha fazla üretkenlik
Amerikan ticari baskı şirketi yeni Heidelberg CutStar 75’in avantajlarından faydalanıyor 

• Yeni bobinden tabakalama makinesi ile , Ross4Marketing matbaası kağıt maliyetlerinin yüzde 20’sine 
kadar tasarruf sağlıyor

• Daha yüksek baskı hızları ile süreç optimizasyonu

• Tüm ebatlar için mevcut olan ve IML etiketler gibi büyüme pazarları için önemli olan öncü teknoloji

avantajlardan yararlandık” diyor.

Yeni bir Speedmaster XL 75’i satın almanın 
belirleyici faktörü, Ross4Marketing’in yeni 
CutStar 75 bobinden tabakalayıcı ile donatıla-
bilme yeteneği olmuş. “Hiçbir koşulda CutStar 
olmadan bir baskı makinesi  almıyoruz; Yeni 
CutStar 75’in daha da fazla tasarruf ve daha iyi 
üretkenlik sağlamasını bekliyoruz” diyen Eric 
Ross, ekliyor. “Bu, sektörün gittikçe daha fazla 
baskı hazırlıkları ve daha az sayıdaki iş eğili-
minin cevabı. İşleri uygun maliyetli bir üretim 
ortamında bir araya getirmemiz gerekiyor. 
Yeni Heidelberg XL 75 tüm bu söylediklerimin 
cevabıydı. AutoPlate ve dahili baskı makinesi  
kumandalı XL 75 makinemiz, 8 kalıbı dört 
dakikada değiştiriyor ve yaklaşık 150 tabakada 
temiz baskıya geçiyoruz.”

Heidelberg uzmanları, CutStar 106’ya dayana-
rak, 50 x 70 formatı için yeni bobin tabakalama 
sistemini geliştirdi. Tüm sistem, Denver’da 
Temmuz 2018’den beri mevcut Speedmaster XL 
75 ile birlikte kullanılıyor. Makineler Prinect 
matbaa iş akışı ile entegre edilmiş. Makinelere 
en iyi şekilde uyarlanmış Saphira sarf malzeme-
leri, yüksek kaliteli baskı ürünlerinin sağlanma-
sına yardımcı oluyor. Süreci daha kolaylaştırmak 
için Ross4Marketing, malzemeleri Heidelberg’in 
e-ticaret sisteminden sipariş ediyor.

ABD’nin Denver kentindeki 
Ross4Marketing ticari 

baskı şirketi, ilk Heidelberg 
CutStar 75’i aldı. Eric 

Ross, artık kağıt tasarrufu 
yapmak için sadece yeni bir 
Speedmaster XL 75-8-P + 
L – ve yeni CutStar sistemi 

ile baskı yapıyor.

Heidelberg, Tabakalama sisteminin tanıtılmasından bu 
yana, dünya çapında 400’den fazla CutStar kuruluşu 
gerçekleştirdi.
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CutStar, Speedmaster XL 75 baskı makinelerin-
de, çalışma süresinin neredeyse yüzde 100’ünü, 
90 ila 250 g/m²’lik gramajlar ve 15 bin ila 20 bin 
tabaka arası ortalama baskı tirajları ile kulla-
nacak. Mevcut yıllık kağıt cirosu yaklaşık 1,2 
milyon avro. Ross4Marketing aile şirketi, hem 
yerel hem de Fortune 1000 şirketlerine hizmet 
veren doğrudan postalama, online baskı ve 
veritabanı yönetimi sektörlerinde isim yapmış. 
Tipik uygulamalar, menüler, tanıtım broşür-
leri ve kartpostallar gibi restoran pazarlama 
ürünleri ve gıda için dış ambalajlar. Eric Ross, 
“En yoğun zamanlarımız futbol ve beyzbol 
sezonunun başladığı ve reklam kampanyalarını 
bastığımız zamandır. Ve daha sonra CutStar 
ile Speedmaster XL 75’in herhangi bir kesinti 
olmaksızın saatte 15 bin tabaka üretmesi gerçek 
bir fark yaratıyor” diyor. Sistem iki vardiya ha-
linde çalışıyor. Yeni sözleşmeler ve ek müşteriler 
sayesinde büyüyen şirket,  yeni bir Speedmaster 
XL 75-8-P + L’ye yatırım gerçekleştirdi.

Gelişim müşteri ile başlar 
Heidelberg Dijital Teknolojiden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Stephan Plenz,“CutStar 
75, müşterinin ihtiyaçlarına yöneliktir ve sını-
fındaki en başarılı bobinden tabakalama sistemi 
CutStar 106’nın modüllerini ve teknolojilerini 
kullanır. Bu müşteri odaklı çözüm, kullanıcı 
için birçok avantaj sağlıyor ve aynı zamanda bu 
önemli verimlilik ve müşteri yararı alanında da 
teknolojik liderliğimizin kanıtıdır. CutStar 75 ile 
50 x 70 formatında bir dahili tabakalama sistemi 
sunan tek üreticiyiz ve böylece sanayileşmeyi 
de destekliyoruz” diyor. Bobinden tabakalama 
ürün portföyü şimdi tamamlandı ve CutStar 
tüm model serilerinde mevcut: Speedmaster XL 
75, CD / CX 102, SX 102 ve XL 106’dan, XL 
145 ve XL 162 için geçen yıl piyasaya sürülen 
CutStar modellerine kadar geniş bir yelpaze 
sunuluyor.

2000 yılında bobinden tabakalama makinesinin 
tanıtılmasından bu yana, dünya çapında 
400’den fazla CutStar kuruldu ve bu sektörde 
Heidelberg pazar lideri. Bir odak noktası, 
etiketlerin, özellikle kalıp içi etiketlerin (IML) 
büyüme pazarı. Küresel IML pazarı, gıda 
ambalajına odaklanarak ortalama yüzde 4,3 
civarında büyüyor. CutStar ile müşteriler, statik 
olarak yüklenebilecek ince kağıtları ve folyoları 
işleyebiliyorlar. Bobin halinde sisteme yüklenip  
besleyiciden hemen önce tabaka olarak kesil-
mesi, stabil tabaka hareketi ve kesintisiz üretim 
ile sonuçlanıyor. Yeni CutStar uygulamalarının 
neredeyse yüzde 60’ı IML pazarında. CutStar’ın 
ana pazarları Almanya, Belçika, Türkiye, İtalya, 
İspanya, İngiltere ve ABD. 

Ink Academy Türkiye 
eğitimleri devam ediyor
Ankara’da ilk kez düzenlenen “İletişim Yönetimi” eğitimiyle, 
matbaa yöneticilerinin ve personelinin kişisel gelişimine de 
katkıda bulunmak hedefleniyor. 

(Ankara) Ink Academy eğitimleri devam ediyor. Ankara’da 13 Ekim 
Cumartesi sabahı hubergroup Türkiye ve Teknik Tanıtım Matbaa Makina 
Ltd. Şti. organizasyonuyla, hubergroup Türkiye eğitim partneri TMI 
tarafından verilen eğitim öncekilerden farklı bir tema, “İletişim Yönetimi” 
üzerineydi.

Toplantı öncesinde Matbaa Haber’e bilgi veren hubergroup Türkiye Satış ve 
Pazarlama Yöneticisi Furkan Karagöz; “Ink Academy programını huberg-
roup olarak 2008’den bu yana, 10 yıldır devam ettiriyoruz ve gelecekte de 
devam ettireceğiz” diyor ve şöyle devam ediyor. “Ink Academy programı 
daha önce teknik eğitimlerden oluşuyordu. Fakat insanların hayatına 
dokunmaya devam ettiğimiz için, kişisel gelişimi de Ink Academy progra-
mına aldık, iki yıldır bu program çerçevesinde ilk eğitimlerimizi İstanbul’da 
verdik. Daha sonra Anadolu’ya yaygınlaştırmayı uygun gördük. Ankara da 
bu anlamda büyük şirketlerin ve çok sayıda matbaanın bulunduğu, kendine 
has bir şehir. Dolayısıyla bu eğitimin önemli bir pazar olarak gördüğümüz 
Ankara’da da ilgi çekeceğini düşündük ve katılanlara faydalı olmak istedik. 
Bizim şirket içi eğitimlerimizi de veren çok profesyonel bir kurum olan TMI 
ile birlikte bu eğitimi veriyoruz.”

Furkan Karagöz bugünlerde 2019 programının hazırlıkları içerisinde 
olduklarını, bir ay içerisinde programın hazırlıklarının tamamlanacağını ve 
duyuracaklarını belirterek, ekliyor. 

“Programda yeni 
eğitimler de olacak. 
Piyasa ve müşteri-
lerimiz 10 yıldır bu 
eğitimleri istikrarlı 
bir şekilde devam 
ettirdiğimiz için bizi 
takdir ediyorlar ve 
eğitimlerimize ilgi 
gösteriyorlar. İki 
hafta önce Kayseri’de 
bir eğitim düzenledik 
ve matbaacılar yoğun 
bir ilgi gösterdiler. 
Bugün Ankara’da da 
katılımın iyi olduğu-
nu söyleyebilirim.” 
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Ricoh, Sign 2018’de Flatbed Pro T7210 
UV makinesinin Türkiye lansmanını yaptı. 
Makinenin dünya lansmanı Avrupa’da Fespa 
fuarında yapılmıştı. 

11 cm yüksekliğinde malzemelere baskı yapabi-
len Pro T7210, daha çok niş, dekorasyon ve farklı 
üretimlere dönük çözümler isteyen müşteriler 
için performansı oldukça yüksek bir makine ve 
ebadı iki metreye üç metre. 

Yeni bir pazar ve yeni müşterileriler anlamına 
gelen yeni makine Ricoh Türkiye’ye de yeni bir 
kanal açıyor. Pro T7210 ile cam, metal, tahta, 
seramik, mermer gibi birçok malzemeye baskı 
yapılabiliyor.

Ricoh İş Geliştirme Müdürü Serkan Eliyürekli  
Ricoh Pro T7210  için “Makinenin en büyük 

Ricoh, Flatbed Pro T7210 UV 
makinesinin Türkiye lansmanını yaptı
Ricoh, Sign 2018’de Flatbed Pro T7210 UV makinesinin Türkiye lansmanını yaptı

farklılığı otomatik primer atabiliyor olması. Cam 
ve metal uygulamalarda genelde primer atılması 
gerekir. Çünkü ne kadar UV mürekkep olsa da 
tutunması zordur, primer bu tutunmayı sağlıyor. 
Makine bunu otomatik yapıyor” diyor. 

Ricoh Pazarlama Direktörü Ali Hikmet Esgin 
ekliyor: “Makinenin önemli özelliklerinden 
biri de tablası. Tablasının vakum sistemi  farklı. 
Sadece basacağınız yerdeki vakumlar çalışıyor, 
diğerleri çalışmıyor. Bu makineler trifaze çalışan 
makineler, yüksek elektrik maliyetleri vardır. Bu 
özellik sayesinde elektrik tüketimi azalıyor.

Sign fuarında müşterilerin en çok ilgisini çeken 
makinelerden biri Pro T7210 oldu. Ricoh’un  
daha önce içinde bulunmadığı bir segmentte 
yer alan makine Ricoh satış temsilcileri için de 
heyecan verici bir unsur oldu.

Renkli ve geniş standıyla Sign Fuarı ziyaretçi-
lerinin dikkatini çeken Ricoh Türkiye’nin tüm 
ürün gruplarının sergilendiği stantta Pazarlama 
Direktörü Ali Hikmet Esgin ve İş Geliştirme 
Müdürü Serkan Eliyürekli sorularımızı yanıtladı.

Fuarda başka hangi ürünlerinizi 
sergiliyorsunuz, beklentileriniz ne? Hedef 
kitle ile ne kadar örtüşüyoruz?

Ali Hikmet Esgin – Yaşanan son gelişmelerden 
dolayı fuarın sakin geçeceğini düşündük ama 
yine de iyi. Fuarda Andromeda ve Ricoh Leo 
makinelerinin yeni serileri var. Teknoloji olarak 
daha iyileştirilmiş makineler. Andromeda’nın 
yeni serisi 475 grama baskı yapabiliyor. Makinede 
poza sistemi de var.

Ricoh Pro T7210, 11 cm 
yüksekliğinde malzemelere 

baskı yapabiliyor.

Ricoh Pro T7210 ile 
cam, metal, tahta, 

seramik, mermer gibi 
birçok malzemeye baskı 

yapılabiliyor.
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Aynı şekilde Leo serisi de yenilendi, yeni renkler 
eklendi. Güvenlik amaçlı kullanılabilen ve taklidi 
önleyen gizli mürekkebimiz var, florasan ışığında 
görünüyor. Güvenlikli baskı çözümlerinde, 
değerli kâğıtların baskısında kullanıcıları biraz 
daha ön plana çıkaracak bir çözüm.

Anromeda, volüme dönük, farklı gramajlarda 
ürün isteyen müşteriler için daha ideal. Leo ise 
biraz daha butik ve özel işler için daha kullanışlı.

Üretim maliyetleri olarak 

değerlendirdiğinizde fark vardır galiba

Tabii ki. Müşterilerimizin yaptıkları işleri ve 
yapmak istedikleri işleri sorguluyoruz. Ona göre 
makine öneriyoruz. Ona göre hangi makineyi 
konumlandıracağımızı müşteriyle konuşuyoruz, 
beraber karar veriyoruz. 

Klik şarj konusunda farklı bir  
gelişme var mı? 

Aynı şekilde devam etmek durumunda. 
Anromeda’da bütün anlaşmalar kopya başı 
olarak devam ediyor. Sadece bazı müşterilerimiz 
devamlı ve spesifik olarak renk yoğunluğu 
çok düşük işler basıyorsa o durumda klik şarj 
anlaşmasını toner hariç yapabiliyoruz. Sadece  
antetli kağıt basıyor ve bastığı işlerde çok az renk 
varsa bu tür uygulaması standartsa müşterinin 

Ricoh Türkiye’nin yeni 
İş Geliştirme Müdürü 
Serkan Eliyürekli oldu
Serkan Eliyürekli, 
Temmuz 2018 itibariyle 
Ricoh Türkiye’nin yeni İş 
Geliştirme Müdürü oldu. 
Eliyürekli, Ricoh Türkiye’de 
matbaa pazarına yönelik 
satış ve hedef müşteri 
ilişkileri geliştirme üzerine 
çalışmalar yapıyor. Sektöre 
2000 yılında başlayan 
Serkan Eliyürekli o 
tarihten bu yana matbaa 
malzemeleri, baskı öncesi 
ekipmanlar ve dijital baskı 
makineleri satışı alanlarında 
çalıştı. 

Ricoh Pazarlama Direktörü Ali Hikmet Esgin İş Geliştirme Müdürü Serkan Eliyürekli

Ricoh Pro C9200



ona göre toner hariç yapıyoruz, müşteri ona göre 
toneri kullanıyor. Matbaacılar daha iyi anlıyor 
bunu, onlar için daha doğru bir yaklaşım. 

Serkan Eliyürekli – Anromeda’da çok enteresan 
bir şey var. Diğer markalarda bu özellik yok 
bildiğim kadarıyla; bir spektrofotometreyle 
basılacak dokümanın rengini okutuyorsunuz 
makine o rengi kendi  içinde değerlendirerek 
tutarlı bir şekilde oluşturuyor. Bu özellik, 
kullanıcı açısından çok pratik bir şey. 

Leo’da yeni renk olarak ne var?

Ali Hikmet Esgin – Özellikle gizli mürekkep 
dediğimiz kırmızı mürekkebimiz var. Neon 
pembe var. Şu anda bu ikisi yenilik olarak ön  
planda. Farklı renkler basmak istiyorsanız Leo 
ideal. Örneğin bir müşteri turuncuyu yakalaya-
mıyorum diyor onlar için çözüm oluyor. Neon 
pembe sayesinde renk gamutunu genişletmiş 
oluyorsunuz. 

Ayrıca, tişört makinelerimiz de burada, Ri 6000 
ve 3000. Burada iki ayrı modelimizi sergiliyoruz. 
Bir tanesi küçük, CMYK çalışıyor. Ağırlıklı 
olarak açık renk tişörtler için kullanılıyor. Diğeri 
isme hacmi daha büyük bir makine. Daha yüksek 
hacimli ihtiyaçlar için daha farklı kafaları olan 
bir makine. Şapkaya ayrı, tişörte ayrı, pantolona 
ayrı gibi farklı kafaları olan ama artı olarak beyaz 
rengi de kullanabilen bir makine. Bunları da 
müşterilerimize göstermek istedik. 

Aynı zamanda lateks L 4160 modelimizi de 
getirdik. Onu da müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz. 

Ricoh Türkiye olarak finansman konusunda 
bir şey yapıyor musunuz?

Ricoh müşterilerine çeşitli finansman çözümleri 
sunuyor. Çeşitli vade avantajları sağlıyoruz, 
bu avantajlar ürün gruplarına göre çeşitlilik 
gösterebiliyor.

Serkan Eliyürekli –Bizim gibi tabaka baskıya 
dönük makine ve çözümleri olan firmaların 
hiçbiri yok Sign Fuarı’nda. 

Ali Hikmet Esgin – Normalde Eylül ayı çok doğ-
ru bir aydır. Biz yaklaşık 4 senedir bu dönemki 
fuarlara katıldık. Hepsinden gayet iyi sonuçlar 
aldık. Bu sene de iyi sonuçlar alacağımızı tahmin 
ediyoruz. 

Müşteriler burada istedikleri çözümlerin ne 
olduğunu dokunarak, görerek, deneyimleme 
şansına sahip oluyor. 

Fuar beklentilerinizi karşılıyor mu?

Ali Hikmet Esgin – Ricoh olarak 4-5 seneden beri 
hedeflerimizi tutturarak büyüyen bir firmayız. 
Bu sene de hedefi tutturmak istiyoruz. Türkiye’de 
her zaman bir şekilde bir şeyler oluyor, bu yüzden 
yeni gelişmelere adapte olmak konusunda özel bir 
yeteneğimiz olduğuna inanıyorum. Hayat devam 
ediyor, işler her zaman için var. Bu dönemde 
yatırım yapan müşteriler de bu fırsatı değerlen-
direcek. Bizim amacımız o müşterileri bulmak. 
Baskı sektörü kârlılık anlamında hala cazip bir 
sektör. Butik işler müşterilerde karşılığını görü-
yor. Tasarım ağırlıklı çalışılan yerlerde kazanç 
çok daha iyi, kârlılık oranı yüksek satışların 
olabileceğine inanıyorum. Daha özel ve butik işler 
yapacak olan müşterilerin bizim için daha doğru 
hedef kitle olacağını düşünüyorum. Türkiye bu 
konuda dinamik. Çok güzel işler üreten yaratıcı 
insanlarımız var. Önemli olan onları yakalayabil-
mek. Fuarlar bu yüzden bizim için önemli. 

Ricoh Pro C7210

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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Panelin açılış konuşmaları İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 
İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar tarafından gerçekleştirildi. 
Konuşmacılar, sektördeki maliyet artışlarına 
dikkati çekerek, işletmelerin kapanma noktasına 

İzmir’de ‘Son Ekonomik Gelişmeler 
Işığında Kâğıt, Etiket, Ambalaj ve 
Matbaacılık Sektörünün Geleceği 
Paneli’ düzenlendi 
İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği (İESOB) iş birliğinde 10 Ekim’de İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen “Son Ekonomik 
Gelişmeler Işığında Kâğıt, Etiket, Ambalaj ve Matbaacılık Sektörünün Geleceği Paneli” ile kâğıt, etiket, 
ambalaj ve matbaacılık sektörü temsilcileri ortak bir platformda buluştu. Sonuç Bildirgesi’nde sorunlar ve 
çözüm önerileri sıralandı.

geldiğini, 11 yayınevinin kepenk kapattığını 
vurgularken, yerli ve milli yatırımlara ve uzun 
vadeli çözümlere ihtiyaç dile getirildi.

Panelde ‘Dünden Bugüne Kâğıt Sektöründe 
Üretim ve Ticaret’, “Matbaa Sektörünün 
Mevcut Durumu ve Fiyatlandırma Politikaları’ 
ile ‘Ambalaj Sektörünün Mevcut Durumu ve 

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Özgener

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu;

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar
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Finansman Sorunları’olmak üzere üç başlık 
altında konuşmalar gerçekleştirildi.

Dünden Bugüne Kâğıt Sektöründe Üretim ve 
Ticaret başlığı altında; Ege Bölgesi Sanayi Odası 
22. Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Meslek 
Komitesi Meclis Üyesi Ferit Kora ve İzmir 
Ticaret Odası 36. Matbaacılık Grubu Meslek 
Komitesi Meclis Üyesi Mustafa Tüzün; Matbaa 
Sektörünün Mevcut Durumu ve Fiyatlandırma 
Politikaları başlığı altında İzmir Ticaret Odası 
36. Matbaacılık Grubu Meclis Üyesi Sinan Yolcu, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 23. Basım Yayım 
Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Doğan 
Albak, İzmir Matbaacılar Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı H. Ceyhun Geçtan ve Ankara 
Matbaacılar, Ciltçiler ve Sanatkârlar Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Matbaacılar 
Konfederasyonu Başkanı A. Hüseyin Gürbüz; 
Ambalaj Sektörünün Mevcut Durumu ve 
Finansman Sorunları başlığı altında; Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 22. Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi 
Meslek Komitesi Meclis Üyesi Nail Fatih Aracı 
ve Ege Bölgesi Sanayi Odası 22. Kâğıt ve Kâğıt 
Ürünleri Sanayi Meslek Grubu Üyesi İsa Doğanlı 
birer  konuşma yaptılar.

Panelde sektörün durum tespitinde dile getirilen 
bazı hususlar:

• SEKA’nın 8 bölgedeki tesislerinde; 510.000 ton 
selüloz, 200.000 ton 1. hamur ofset / karton, 
230.000 ton kraft kâğıdı ve 182.000 ton gazete 
kâğıdı üretilirken, şu an SEKA özelleştirme adı 
altında yok edilmiştir; Çaycuma ve Dalaman 
tesisleri özelleştirme sonrası kısmi olarak 
çalıştırılmaktadır ve diğer tüm tesisler hurdacı-
lara kilo ile satılarak arazileri başka amaçlarla 
kullanılmıştır.

• Selüloz ve Kâğıt Sanayi Vakfı verilerine göre 
2017 yılında ülkemizde; 1. hamur ofset/ kuşe, 

sargılık kâğıtlar, oluklu mukavva kâğıtları, 
kartonlar, temizlik kâğıtları ve diğer çeşitlerde 
olmak üzere 4.356.000 ton kâğıt üretilmiş, buna 
karşılık iç tüketim 6.325.000 ton olarak gerçek-
leşmiş ve 1.200.000 ton karşılığı kutu, ambalaj, 
fotokopi kâğıdı, bobin kâğıt, karton, temizlik 
kâğıtları ihracatı ilave katma değer yaratılarak 
gerçekleştirilmiş, neticede; 2.800.000 ton muh-
telif çeşitte kâğıt ithalat ile karşılanabilmiştir.

• Selüloz fiyatlarında dolar bazında % 80 civarın-
da artış meydana gelmiş, dünya genelinde tüm 
kâğıt gruplarında ortalama fiyat artışı avro ve 
dolar bazında % 28 olmuş, bu uluslararası fiyat 
artışlarına ilave olarak 2018 yılının ilk 9 aylık 
döneminde Türkiye’de sepet döviz kurunda 
meydana gelen % 60’lık kur artışı sonucunda 
kâğıt fiyatları TL bazında %100’ün üzerinde 
artmıştır. Bu da sektörde finansman ihtiyacı 
anlamına gelmektedir.

• Ülkemiz ekonomisinin mevcut konjonktürün-
de kredi verme iştahları kalmayan bankalar 
kaynak toplamak için yüksek mevduat faizleri 
teklif ederken, ticari kredi faizleri %40’lara 
KOBİ’ler için ise bu oranlar % 50’lere kadar 
dayanmıştır.

• Şu an piyasada TL’sına uygulanan % 40 ve 
dövize uygulanan % 8-9 faiz oranı üretici ve 
satıcıları peşin satış yaparak fiyat garantisi sağ-
lamaya zorluyor. Sektörde ticaret peşin ve nakit 
olarak devam ettirilmeye çalışıyor ve bunun 
sürdürülebilir olması için likidite ihtiyacı var.

• Türkiye’nin nüfusunun 2050 yılında 95 milyonu 
bulacağı öngörülüyor. Avrupa ülkelerinde kişi 
başı kâğıt tüketimi yıllık 250 kg. civarında iken, 
ülkemizde 75 kg. olduğu bu nedenle önümüz-
deki yıllarda kâğıt tüketiminde talep artışının 
devam edeceği düşünülüyor.

• Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik du-
rumun piyasadaki işleri neredeyse yarı yarıya 
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düşürdüğü belirtilerek, maliyetlerin bu kadar 
yüksek olduğu bu dönemde bir de talep yeter-
sizliği nedeniyle yapacak iş bulmakta zorlanıl-
dığı, alırken de, üretirken de, satarken de, zarar 
edilen bir dönemden geçildiği dile getiriliyor.

• Aşırı artan ham madde ve finansman maliyetle-
ri sektörü zora sokuyor.

• Makine üretimi yapılamasa da, kâğıdın % 80’i 
ithal edilmek zorunda olsa da sektörün ihracat 
yeteneğinin olduğu, işçilik maliyetlerinin 
ihracat konusunda sektörün en büyük avantajı 
olduğu ve şu an ki ekonomik ortamda doğru 
değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

• Ekonomik sorunlar sektördeki birçok firmanın 
kapanmasına ya da daha kötüsü iflas etmesine 
sebep olacak.

• Sektörün tükettiği ham madde ve kullandığı 
makinelerin çok küçük bir kısmı ülkemizde 
üretiliyor.

• Pazar payının daralması, hem rekabetin sertleş-
mesini hem de kârsızlığı beraberinde getirerek 
firmalara ve sektöre ciddi oranda zarar veriyor. 
Bir işletmeyi bekleyen en büyük tehlike kâr 
etmeden çalışmak zorunda kalmasıdır.

• Geçmişte müşteriler firmaları finanse ederken 
şu an firmalar müşterilerini finanse ediyorlar 
ve bu durum ticaretin doğasına aykırıdır. Bu 
noktaya gelinmesinin nedeni sektörde matbaa-
ların teknolojik matbaa makinalarının arz talep 
dengesinin bozması ve rekabetin had safhaya 
ulaşmış olmasıdır.

• 2006’dan 2018’e elektriğe, işçiliğe, kiraya, mal-
zemelere zam gelirken verilen fiyatlar neredey-
se aynı kalmıştır.

• Peşine dönen ticaret sonucunda, Esnaf 
Odaları’na kayıtlı dört binin üzerinde küçük ve 
orta ölçekli matbaa yeterli sermayeleri olmadığı 
için bu durumdan çok daha fazla etkilenerek 
kapanma riski ile karşı karşıya kalmış bulunu-
yor.

• Bugün matbaacılık sektörünün yaşadığı sorun-
ların nedenlerinin başında SEKA İzmit Fabri-
kasının 2005 yılında kapatılıp kâğıt müzesine 
dönüştürülmesi, gazete ve kitap kâğıdı üretmek 
için kurulan SEKA Balıkesir Fabrikası’nın 
değerinin çok altında bir fiyatla satıldığı halde, 
2014 yılından beri hala üretime geçmemiş 
olması, SEKA’nın Giresun’daki Aksu Kâğıt 
Fabrika’sını yine değerinin çok altında bir 
fiyata satın alan şirketin, fabrika makinalarını 
hurdacıya, arazilerini de TOKİ’ye satması ile 
SEKA fabrikalarının bilinçsizce özelleştirilme-
si gelmektedir.

• Geçmişte matbaalar 24 saat çalışırken şu an 
akşam 18.00’da kapanmaktadırlar.

• Büyük kapasiteli tesislerde ise fazla sayıda 

personel olduğundan en küçük durgunluk 
ciddi maliyet artışlarına sebep oluyor, fazla is 
yığılması da gene fazla mesailere veya işlerin 
aksamasına yol açabileceğinden dolayı başka 
türlü maliyet artışlarına, uzun vadede ise iş 
kayıplarına yol açıyor.

Çözüm önerileri
Panel Sonuç Bildirgesi’ne şu çözüm önerileri 
sıralanıyor:

• Vadeli satış dönemi sona erdirilmelidir.

• Genel piyasa şartlarının getirdiği olumsuzluk-
ların aşılması için planlı ve gerçekçi bütçeler 
hazırlanarak mücadeleci olunmalıdır.

• İzmir’de geçmişten bugüne sektörün en önemli 
ve acil ihtiyacı olan Matbaa, Ambalaj ve Kâğıt 
Organize Sanayi Bölgesi kurulmalıdır.

• Lüks tüketim ve ithalat azaltılmalı, teknoloji 
ve katma değeri yüksek ihracatla dış ticaret 
açığımız düşürülmelidir.

• Sektörün bu dönemi en az hasarla atlatabilmesi 
için sektör paydaşlarının birbirine gereken tüm 
desteği vermesi gerekmektedir.

• Farklı finansman ve teminat enstrümanları 
kullanılarak riskler azaltılmalıdır.

• Bankalara sektörün gerekliliği ve geleceği en 
iyi şekilde anlatılarak kâğıt, etiket, ambalaj 
ve matbaacılık sektörünü en uygun faiz ve 
şartlarla finanse etmeleri yönünde de işbirliği 
yapılmalıdır.

• İşletmelerde verimlilik artışı sağlanmalı, atıl 
makine ve ekipmanlar daha verimli işlere 
kaydırılmalıdır.

• Makine parklarına uygun katma değeri yüksek 
işler yapılmalıdır.

• Yüksek hızlı, teknolojik ekipmanlara yönele-
rek, ürün çeşitliliği ve kârlılık arttırılmalıdır.

• Sektörün pazarlama ve reklam altyapısı oluştu-
rulmalı ve e-ticarete önem verilmelidir.

• Sektörün finansal altyapısı mümkün olabildi-
ğince güçlendirilmelidir.

• Döviz ile borçlanılmamalı, uygun ve uzun vade-
li kredilere yönelinmelidir.

• Ham maddelerin alındığı ödeme koşullarında, 
üretim ve satış yapılmalıdır.

• Sektörün ihracatı arttırılarak yeni pazarlar 
oluşturulmalıdır.

• Maliyet hesabının en doğru şekilde yapılması 
gerekmektedir.

• Uzun süreli tekliflerden ve vadeli sistemden 
kaçınılmalıdır. 

• Kesinlikle peşin sisteme geçmelidir.

• Rekabet sadece fiyatla değil kaliteli ürün ve 
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hizmetle yapılmalıdır.

• Piyasa koşullarının ve banka faizlerinin acilen 
iyileştirilmesi; devlet, sanayi ve ticaret odası 
destekli kredilerden daha çok kişinin yararlan-
ması sağlanmalıdır.

• Devlet - sanayici iş birliğiyle acilen selüloz ve 
kâğıt üretilmesi sağlanmalı, yeni kâğıt üretim 
tesisleri kurularak yurt dışından kâğıt ithalatı-
nın en aza indirgenmesi için çalışmalar yapıl-
malıdır. Mevcut fabrikaların da kapasitelerini 
ve üretim çeşitlerini arttıracak yeni yatırımlara 
yönelmesi ve bu fabrikaların ham maddesi 
olan selüloz ihtiyacını karşılayacak endüstriyel 
ormanlar kurulması gerekmektedir.

• Matbaacılık sektöründe KDV oranı % 18 den 
% 8’e çekilmeli, tahsil edilemeyen alacaklardan 
doğan KDV için devlet üreticiye sahip çıkmalı 
ve KDV ödemeleri 8-10 ay gibi ileri vadelere 
ertelenmelidir.

• Kâğıt ürünlerinde KDV oranları sabitlenmeli, 
1. hamur ve gazete kâğıdında %8 olan KDV; 
karton, otokopi ve kuşe kâğıtlarında da %8 
olarak eşit oranda uygulanmalıdır.

• Blanket, boya, solvent gibi matbaa malzemele-
rinin üretimi ülkemizde yapılarak katma değeri 
arttırılmalıdır.

• Sanayiciye yönelik devlet desteği arttırılmalıdır.

• Kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olan küçük 
ve orta ölçekli matbaaların ayakta kalabilmesi, 
peşin satışlı yeni ortama uyum sağlayabilmeleri 
için Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla 
Halk Bankası tarafından düşük faizli, uzun va-
deli kredilerle nakit ihtiyaçları karşılanmalıdır.

• İthalatta karşılaşılan sıkıntılar giderilmelidir.

• Ülkemizin kalkınması ve büyümesi için bir an 
önce tüketim ekonomisinden kurtulup üretim 
ekonomisine geçilerek dışa bağımlılıktan kur-
tulmak gerekmektedir.

• Fiyat teklifleri euro veya dolar olarak verilmeli, 
sipariş onayı ve peşinat anındaki kurdan Türk 
Lirası’na dönülmeli ve mal tedariğindeki dalga-
lanmalardan firmalar ve müşterilerin etkilen-
mesinin önüne geçilmelidir.

• Konkordato sistemi tekrar gözden geçirilmeli, 
bu kadar çabuk konkordato yapılabildiği bir 
ortamda alacaklıların elinin kolunun bağlı kal-
ması ve alacaklı olduğu firmaya daha da fazla 
kredi açmaya zorlanması bir şekilde engellen-
melidir.

• Selülozda dışa bağımlılığımız, devletin 
teşvikiyle hatta mümkün olması halinde tüm 
kâğıt fabrikalarının katılımı ile yok edilmeli, 
ekonomik olması halinde kendi selülozumuzu 
kendimiz üretir hale gelinmelidir. 

• Kooperatifçilik benzeri oluşumlarla sektörde 
güç birliği sağlanmalıdır. 

Fujifilm’den iki Inca 
Digital Onset X alan 
Derwent Displays’te 
müşteri etkinliği
Derbyshire / İngiltere’deki firmanın son iki yılda yatırım yaptığı iki Inca 
Digital Onset X platformu sayesinde sağladığı muazzam olanaklar davetli-
lerle paylaşıldı.

Etkinlikte özellikle, kişiselleştirilmiş ve düşük adetli işlerin artık kaliteden 
hiçbir taviz verilmeden, güvenli olarak ve süratle bitirilebileceği vurgulandı.

İşinde 25. yıldönümünü kutlayan Derwent Displays, oluklu teşhir ürünleri 
ve ambalaj tasarlıyor ve üretiyor. Şirket, ilk tasarım konseptinden prototip 
oluşturma, baskı, kesim, montaj ve teslime kadar paket çözüm sunuyor. 
Şirketin hedefi cirosunu mevcut 4 milyon sterlin kadar olan seviyesinden 5 
milyon sterline yükseltmek ve daha fazla yatırıma kaynak oluşturacak aynı 
kâr marjlarını sürdürmek.

Bu büyüme hedefiyle Derwent Displays, 2017 yılında Fujifilm tarafından 
tedarik edilen Onset X1’e yatırım yaptı. Derwent Displays Ticari Direktörü 
Paul White şu yorumu yapıyor: “Derwent Displays kökeninde bir serigraf 
baskı şirketi. Yedi buçuk yıl önce zemin 
baskılar ve UV lak için sınırlı bir serigraf baskı 
operasyonunu muhafaza ederek dijital baskıya 
geçtik. Dijital yeteneklerimizi yükseltme zamanı 
geldiğinde, Onset X net seçimimiz oldu.” 

Firma ilk Onset X1 yatırımından sonra, 
Haziran 2018’de, ikinci yatırımını, yeni otoma-
tik robotik kol sistemli bir Onset X2’ye yaptı ve 
yatırımlarını 1.75 milyon sterline yükselten yeni 
bir Dyss X9 dijital freze kesim masası da aldı. 

White şu yorumu yapıyor: “Onset X2’nin eklenmesi, küçük ve orta ölçekli 
ambalajlar ve POS çalışmaları dahil olmak üzere her zaman daha yüksek 
baskı kalitesi talep eden markalar için alternatif pazarları keşfetmemize 
olanak sağladı. Artık kırtasiye hediye ambalajı için baskılı metal kutuların 
yerine kart üzerine baskı yaparak yeterince iyi bir sonuç elde edebiliyoruz.
Onset X1 ve X2 ile elde ettiğimiz spot UV sayesinde alt yüklenicilere iş 
göndererek zaman kaybetmiyoruz. Kaliteden ne kadar memnun olduklarını 
belirten birçok müşteri geri bildirimi çok cesaret verici. Özellikle daha önce 
ofsette basılan ambalaj işlerindeki maliyet düşüşü olumlu karşılandı.” 

Derwent Displays 
Yönetici Direktörü Neil 
Haywood (sağda) ve 
Ticari Direktör Paul 
White (solda) 
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IT sektörünün önemli bir alanı olan baskı 
teknolojilerine, kurumsal firmaların bakışının 
gün geçtikçe değiştiğini kaydeden Lidya 
Grup İstanbul Kurumsal Satış Müdürü Özge 
Öktem, “Bunun temel sebepleri arasında, 
gelişen teknoloji ve dijitalleşmenin, şirketlerin 
iş yapış modellerini modernize etme ve 
tasarruf yöntemlerini artırması geliyor. Baskı 
teknolojilerinde çok yakın bir zamana kadar 
firmalar, birden fazla marka- model ve çeşitli 
yaşlarda cihazlar ile baskı işlerini sağlıyorlardı. 
Sarf malzeme yönetimi, şirketlerin IT birim-
lerince yapılıyor ve yıl içerisinde kurlardaki 
değişkenlik, malzeme maliyetlerinin artması 
gibi durumlar ise, öngörülemeyen maliyetlere 
sebep olabiliyordu. Yine, yıllık baskı işleri için 

Lidya Grup, kurumsal 
müşterilerinin 
ihtiyaçlarına uygun 
çözümler sunuyor

ne kadar maliyet oluşturduğu raporlanamı-
yordu. Bu durum, hem çalışan verimliliğini 
etkilemekte, hem de yönetilemeyen bir durum 
oluşturmaktaydı. Bu nedenle, sektörde yeni iş 
modelleri ortaya çıkmaya başlamıştır” diyor.

“Tedarikçiler, sarf malzeme & 
servis talepleri dahil hizmetleri 
sağlıyor”  
Baskı sektöründe sayfa başı yönteminin uygu-
lanmasını örnek veren Öktem, konuşmasına 
şöyle devam ediyor “Müşterilerin karşılaştığı 
bu süreçler, baskı teknoloji firmalarının farklı 
bir model oluşturulması gerekliliğini ortaya 
koydu. Sayfa başı olarak nitelendirdiğimiz bir 
yönteme geçerek, tüm sarf malzeme ve servis 
talepleri kısacası makinenin çalışması için 
gerekli tüm hizmetler, tedarikçiler tarafından 
verilmeye başlandı. Böylece şirketlerde, bu 
süreçleri takip eden IT çalışanları açısından 
konu iş yükü olmaktan çıktı ve şirketlerin 
kendi iştigal konularına yönelmeleri için zemin 
hazırlanmış oldu. Bu aslında, dönüşümün ilk 
başlangıcıdır. Zamanla gelişen teknoloji ve 
şirketlerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda, 
yeni yönetim sistemleri uygulamaya alınacak-
tır.”

“Güvenli baskı, şirketlerin 
gündemine girdi”
Bilgi güvenliğinin, şirketlerin gündemine 
yoğun şekilde girdiğini ifade eden Öktem, 
“Şirketler, kişisel verilerin korunması ve bilgi 
güvenliğinin sağlanması için IT yatırımlarını 
arttırmaya ve kullandıkları teknolojileri bu 
doğrultuda geliştirmeye başladılar. Aylık 
baskıların kullanıcı bazlı raporlanması, güvenli 
baskı alınması, baskının istenilen cihazdan 
veya şirkete bağlı lokasyonlardan alınmasını ve 
otomasyon sistemiyle sarf malzeme / arızanın 
yönetimini sağlayan gelişmiş yazılımlar ile 
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sürecin yönetilmesine başladılar. Her ne 
kadar günümüzde mevcut sistemler veya 
organizasyon yapıları, ihtiyaçlara yanıt veriyor 
gibi görünse de, geleceğin ihtiyaçlarına karşılık 
veremeyeceği ortadadır. Aynı zamanda bu 
konu, sadece büyük şirketlerin değil, yakın 
gelecekte küçük veya orta ölçekli şirketlerin de 
öncelikli konuları arasında yer alacaktır” diyor.

“Baskı süreçlerinin otomasyon 
olarak yönetilmesi talep 
ediliyor”
Şirketlerin ve IT personellerinin en büyük 
beklentilerinin, baskı süreçlerinde daha az yer 
alırken; sarf malzeme & servis gibi birçok işleri 
otomasyon ile yönetebilmek olduğunun altını 
çizen Özge Öktem, sözlerini şöyle sürdürüyor, 
“Her ne kadar baskı işi azalıyor olsa da, 
şirketlerin baskı yönetiminde büyük bir 
dönüşüm içinde olduğunu gözlemlemekteyiz. 
Dijitalleşmenin iş süreçlerimize hızla girme-
siyle, firmalar daha verimli ve ihtiyaca uygun 
yazılım çözümleri entegre edilmiş olarak baskı 
almayı tercih etmektedirler. Bu durum, baskı 
sektöründe yeni bir pazar daha yaratmıştır. 
Kısa zamanda baskı teknolojilerindeki bu 
dönüşüm, gelecekte şirketlerin teknolojinin 
gücüne daha çok önem vereceği ve daha 
çok faydalanacağını göstermektedir. Özetle, 
şirketlerin ve IT çalışanlarının beklentisi, sarf 
malzeme & servis gibi işleri otomasyon ile 
yönetiyor olmaktır. Nitekim Xerox cihazları 
üzerinde, şirketler kendi ihtiyaçlarına uygun 
kişiselleştirilebilen uygulamalar sayesinde, iş 
akışlarını yeniden düzenlerken, mükerrer iş 
yapılmasını ortadan kaldırmakta ve zaman 
tasarrufu sağlamaktadır.

“Yönetilebilen baskı hizmeti 
ile bilgi güvenliği ve tasarruf 
sağlanıyor”  
“Özellikle altını çizmeyi istediğim konu şudur 
ki, yönetilen baskı hizmetleri ile oluşturduğu-
muz çözüm önerisi sayesinde, maliyet tasar-
rufu, şirket personelinin zamandan tasarrufu 
ve bilgi güvenliği sağlanmaktadır. Tek bir 
arayüzden yönetilen tüm cihazlarda, sarf 
malzeme ve arıza yönetimi otomasyon sistemi 
yapılmaktadır. Güvenli baskıyla sağlanan bilgi 
güvenliği kapsamında; kullanıcı/grup/depart-
man bazlı ne kadar baskı alındığına dair çeşitli 
raporlar alınırken, baskı alışkanlıkları raporla-
nabilmekte ve hatta gerekirse kısıtlanmaktadır. 
Cihazlara göre, 24 ile 60 aylık hizmet sözleşme 
süreleriyle, aynı hizmet kalitesi sağlanırken, 
bu süre zarfında sabit maliyetler ve öngörülen 
bütçeler oluşturulmaktadır.” 

Lidya Grup, 16 Ekim 2018 tarihinde Ceylan InterContinental Otel’de 
düzenlenen Epson Teknoloji Etkinliği’ne katıldı. Gün boyu süren ve yoğun 
katılımın olduğu etkinlikte, geniş format baskı çözümlerinden inkjet ofis 
yazıcılarına, kurumsal baskı çözümlerinden akıllı gözlüklere, projektörler-
den tarayıcılara kadar inovatif birçok yeni ürünün tanıtımı yapıldı. 

Epson geniş ürün yelpazesi ile çözümler sunuyor 
Epson’un geniş ürün yelpazesinde sunduğu çözümler hakkında bilgi veren 
Epson Türkiye distribütörü Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Direktörü 
Adem Öz, “Epson geniş format baskı çözümlerinde ürün yelpazesine 
katılan yeni ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdik. Bu ürünler, reklamcılık 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yanı sıra, kurumsal müşterilerin ve 
kobilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Etkinlik esnasında, geniş format baskı 
ürünlerine yeni katılmış olan T3100, T5100 ve T5400 modellerini sergiledik. 

Epson T3100 giriş düzeyi geniş format (24inch) yazıcı teknik ve CAD çizim-
lerinde gerek iş üretme hızı, çıktı boyutu ve ayrıntılar, gerek düşük sahip 
olma maliyeti ile mimarlar, öğrenciler, mühendisler ve hatta reklam ajansları 
için tercih edilebilecek bir üründür. Özellikle yer sıkıntısı olan ofisler için 
standlı veya standsız seçenekleri ile minimum yer kaplayan bir modeldir. 

Epson T5100 geniş format (34inch), yazıcı T3100 gibi ayrıntı ve iş üretme 
hızı ve düşük sahip olma maliyeti ile ofisler için standlı & standsız seçenek-
leri ile minimum yer kaplayan bir modeldir. 

Epson T5400 giriş seviyesi geniş formatlı teknik yazıcı, kullanıcıların hızlı ve 
güvenilir bir şekilde çıktı almasına olanak tanır. CAD çizimleri, GIS belgesi, 
teknik mimari veya mühendislik çizimleri yazdırılabilir. Bu yazıcı 36 inche 
kadar çıktılar üretir. Bu cihazın en belirgin özelliği; kâğıt tutucusu olması, 
150 m ortam uzunluğu, yüksek baskı kalitesi, kenarsız çıktı olanağıdır” 
diyor.

Lidya Grup İstanbul Kurumsal Satış Müdürü Özge Öktem ise “Epson’un en 
önemli özelliği, kullandığı kafa teknolojisidir. Epson’un PrecisionCore TFP 
baskı kafalarının değiştirilmesi gerekmez ve UltraChrome XD mürekkeple 
birlikte yüksek performans sergiler, değer katar ve çok yönlü medya desteği 
sunmaktadır.” diyor. 

Organizasyona, Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz, Lidya Grup Geniş 
Format Ürünler Satış Müdürü Mehmet Döner, Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Uzmanı Emre 
Soyucen, Lidya Grup İstanbul Kurumsal Satış Müdürü Özge Öktem, Lidya Grup Kurumsal 
Satış Yöneticisi Neslihan Öz ve Lidya Grup’un Epson cihazlardan sorumlu teknik servis 
ekipleri katıldı. 

Lidya Grup, Epson 
Teknoloji Etkinliği’ne katıldı



88 • MATBAAHABER • SAYI 183 / KASIM 2018

SEKTÖR HABERLERİ

3. Uluslararası BASEV Kongresi 17-18 Ekim 
tarihlerinde Bahçelievler, Yenibosna’daki Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde 
gerçekleştirildi. Yoğun katılımlı BASEV 
Kongresi’nin ana teması “Sahibinden Değişim 
Hikayeleri” olarak belirlenmişti. 3. Uluslararası 
BASEV Kongresi değişime ayak uydurma 
mecburiyetini vurgulayan konuşmalarla katılım-
cılara zengin bir deneyim ziyafeti ve yenilikler 
dünyasında bir ufuk turu sundu.

Kongresinin açış konuşmasını yapan BASEV 
Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Kaşıkırık, 
“Değişim hayatımızdaki, iş kolundaki, finastaki 
bildiğimiz her şeyi yeniden öğrenmenin herhalde 
en iyi karşılığı olacak” diyor ve şöyle devam 
ediyor.

“Basım endüstrisinde hassas bir dönemden 
geçiyoruz. Dövizdeki ani değişim, volatilite 
ve sürekli dövizin aşağı yukarı gitmesiyle her 
birimizin mali hesapları şaşmakta, son derece 
zorlayıcı bir dönemden geçmekteyiz. Dövizin bu 
kadar hareketli olması bizlere maliyetin yanı sıra 
ilave finansman yükleri getiriyor. Yeni açıklanan 
Orta Vadeli Program ile ABD Doları’nın 7.10 TL 
seviyelerinden bugünkü 5.80 seviyelerine çekilme-
sini gözlüyoruz. Üç aylık bir dönemde dövizin 
bu kadar yukarı gitmesinin ihracat anlamında 

da ülkemize o kadar faydası olmadı. Çıktığı 
dönemlerdeki girdi faturalarımıza baktığımızda 
hepimize ilave finansman giderleri kaldı. Dövizin 
geri gelişi ile birlikte faizler %17’lerden 23’lere, 
30’lara derken bugünlerde 40 – 45’le geldi. 
Kendilerini daha stabil hale getirecek ama sizle-
rin stresini arttıracak ilave taahhütler istemeye 
başladılar. Bankalardaki faizlerin bu kadar yukarı 
gitmesiyle birlikte siz sanayicilerin yatırımla ilgili 
yeni istek ve arzuları ne kadar buluşabilir?

İstanbul olarak üretiyoruz, vergide Türkiye 
birincisiyiz ama teşviklerde en az teşvik alan 
konumdayız; KDV’den öte giden bir teşvik yok. 

İthalatla büyüyen bir iş kolundayız. Ne kadar 
ithalat yapıyorsak o kadar ihracat yapıyoruz. 
Kaliteli ve kreatif diyebileceğimiz, nitelikli 
diyebileceğimiz birçok enstrümanın tamamını 
ithal ediyoruz. Bunları ithal ederken döviz olarak 
karşılıklarını ya ithalatçı kanalıyla ya da doğru-
dan kendimiz ödüyoruz. 

Yeni açıklanan programa göre KDV’lerin çok 
hızlı bir şekilde geri alınacağı söyleniyor ama 
henüz bir uygulama göremedik. Bildiğimiz gibi 
ziynet eşyaları dahil, altın, pırlantada KDV sıfır. 
Ama ülkemizde eğitimi, kültürü destekleyen 
kâğıdımızın KDV’si % 18’dir. KDV’nin bir an 
önce % 1’e çekilmesini talep ediyoruz.

BASEV Kongresi’nde  
değişim tartışıldı
‘Sahibinden değişim hikayeleri’ temalı 3. Uluslararası BASEV Kongresi değişime ayak uydurma mecburiyetini 
vurgulayan konuşmalarla katılımcılara zengin bir deneyim ziyafeti ve yenilikler dünyasında bir ufuk turu sundu.

BASEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Sadettin Kaşıkırık
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Yerli ve milli kâğıt fabrikalarımızın kurulması 
ve bunun için önlemler alınması gerekiyor. 
Endüstriyel ormanlar oluşturulmalı ve kâğıt 
fabrikaları mutlaka özel sektör tarafından kurul-
malı. Bunlara teşvik verilsin. Kâğıt fabrikalarının 
kuruluşu tamamlanıncaya kadar KDV’nin % 1’e 
çekilmesiyle dünyada rekabet edebilme gücünü 
oluşturacağız. Yoksa ürettiğimiz nitelikli iş yerine 
ucuz fiyatlı işleri ihraç etmeye devam edeceğiz. 
Kâğıtta KDV indiriminin üretime vereceğimiz 
desteklerin başında geleceğini düşünüyorum. 

Endüstriyel ormanlar ekolojik olarak da yararlıdır 
ve yeni bir iş sahası ve istihdam da yaratacak. Bu 
fabrikalar kurulduğunda ham maddesi olmazsa 
bir işe yaramayacak. Bu geçiş süreci tamamla-
nıncaya kadar gümrük vergilerinin de geriye 
çekilmesini talep ediyoruz. 

Boyayı, kâğıdı konuştuk ama en kritik konulardan 
biri de kalıp. Kalıbın ham maddesi olan alümin-
yumu Alsa üretiyor; Fujifilm’e, Agfa’ya, Kodak’a 
satıyor. Bu alüminyum 18 – 40 mikron arasında 
çok kaliteli olarak üretiliyor; buradan bobin 
olarak gidiyor, fabrikada dilimleniyor, üzerine 
emisyon dökülüyor, ambalajlanıyor ve bize kalıp 

olarak geliyor. Gidiş fiyatı ile geliş maliyeti 
arasında inanılmaz bir fark var. Mürekkepte oldu-
ğu gibi kalıp üreticileriyle de iş birlikleri yaparak 
en azından kalıbımızı burada üretebiliriz. 

Biz matbaacılığa 250 yıl geç başladık ama bugün 
etiket ve ambalajda ihracat fazlası oluşturuyoruz; 
inanıyorum ki karton ambalaj da bu konuda hızla 
rakamlarını yukarıya taşıyor. Biz artık ihracatta 
da önemli destekler almalıyız. Eximbank’a dört 
ay önce müracaat eden arkadaşlara yok denmiyor 
ama hâlâ alan yok. Döviz kredilerinde de 
gecikmeler oluyor. 

Yatırımların tekrar yapılmasını istiyorsak 
OSB’ler bizim için çok önemli. OSB’lerde 
devletin uygun fiyatlı arsalar vermesi lazım. Farklı 
sektörlere arsalar veriliyor ama bize OSB’lerde de 
bir destek yok.”

Bir eğitim vakfı olan BASEV’in bursları ve staj 
konusundaki çalışmalarına da değinen, öğren-
cilere staj imkânı verilmesini isteyen Sadettin 
Kaşıkırık, sanayide nasıl bir eğitim istediklerine 
dair ilk kez BASEV’den görüş alındığını da 
kaydediyor. 
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Matbaa mühendisliği ile alakalı olarak, ASD’nin, 
ESD’nin, BASEV’in, BASMEN’in ve diğer 
STK’ların desteği ile birtakım çalışmalar başla-
dığını ifade eden Kaşıkırık, Kongre’ye katılan 
ve destek veren firmalarla gurur duyduğunu 
belirterek konuşmasını tamamladı.

Matbaacılıkta değişim
Kongre temasını oluşturan değişim hikayelerinin 
ilkini, ‘Matbaacılıkta Değişim’ başlığı altında 
açılış sabahında gazeteci, köşe yazarı Ertuğrul 
Özkök’ten dinledik. Babası Kırcali göçmeni 
bir matbaacı (Şükrü Özkök, 1917 – 2000) olan 
Özkök, babasının matbaasında el pedalından 
maşalıya geçişin nasıl büyük bir değişim 
yarattığını anlatırken, kendi çocukluğundan 
öğrenim ve meslek hayatına, pek çok anısını da 
paylaştı. Babasının vasiyeti üzerine mezar taşına 
sadece ‘Matbaacı Şükrü Özkök’ yazdıklarını 
anlatan Özkök, konuşmasında bahsettiği, New 
York Metropolitan Müzesi’nin çok kaliteli sergi 
albümlerini artık bir Türk matbaasının bastığı 
bilgisine ve BASEV Kongresi izlenimlerine 19 
Ekim tarihli köşe yazısında da yer verdi.

Eğitimde değişim
İngiltere’de geçen yıl Bilişim Uzmanları Enstitüsü 
(BCS) ve Bilişim Endüstrisi ödülleri kapsamında, 
bilişimin Oscar’ı sayılan ülkenin en büyük 
bilişim ödülünü kazanan ilk Türk olan, bu yıl 
da üç yarışmada finale kalan Yazılım Uzmanı, 
Lifetime Learning Vakfı kurucusu Aykut Sadi, 
eğitimde değişimi anlattı. Türk eğitim sisteminin 
ölçme – değerlendirme ve teftiş konusundaki 

zaafları üzerinde duran Sadi, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yeni bir ölçme değerlendirme ve 
teftiş sistemiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını 
ve projeleri kabul edildiği takdirde her bir 
öğrencinin başarı düzeyinin ayrı ölçüleceği 
ve performansının arttırılmasına yönelik bir 
program uygulanacağını belirtiyor. Bu sistemin 
tüm okullarda hayata geçirileceğini belirten Sadi, 
19 yıldır Londra’da yaşıyor. London Business 
School’da danışman olarak çalışmış olan, İngiliz 
hükûmetine danışmanlık da yapmış olan Sadi’nin 
şirketi İngiltere’de okullara danışmanlık ve eğitim 
veren en büyük şirket ve 20 okula eğitim veriyor. 
“Eğitimin amacı sınavları başaracak öğrenci 
yetiştirmek değildir; onu hayata kazandırmaktır” 
diyen ve öğrencilerin ‘yaratıcı sorun çözümleme 
yeteneği’, ‘gerçek yaşam sorunlarını öğrenme 
fırsatlarına dönüştürmek’ ve ‘okul dışındaki 
hedeflerine ulaşmak’ konusunda gelişime ihtiyaç 
duyduklarını vurgulayan Aykut Sadi, bir sonraki 
projelerinin yapay zeka kullanarak, kişisel öğren-
me politikaları geliştirmek olduğunu ekliyor.

Ambalajda değişim ve yeni 
trendler
Avrupa Karton Ambalaj 
Sanayicileri Birliği, 
kısa adıyla ECMA 
Genel Müdürü Hans 
Van Schaik, 50 bin 
çalışanı olan 49 üyeleri 
olduğunu, KASAD gibi 
13 ulusal derneğin de 
üyeleri arasında olduğunu 
belirtiyor. Pro Carton ile 

Gazeteci Ertuğrul Özkök

Bilişim Ödüllü ilk Türk  
Aykut Sadi
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birlikte çalıştıklarını kaydeden Schaik, “ECMA 
biraz daha arka planda, Pro Carton tanıtımda 
daha çok önde görünüyor” diyor. ECMA ve 
Pro Carton tarafından düzenlenen yarışmalarla 
ilgili bilgi veren Schaik, ödülleriyle rafta daha 
çekici görünen karton ambalajları özendirmek 
istediklerini belirtiyor. Schaik plastik ambalajlara 
karşı karton ambalajın lehine olan eğilimlere 
değinirken, bariyerli kartonlarda bariyerin de geri 
dönüşümlü olması, tütün ürünleri ve sigara am-
balajına yönelik kısıtlamaların (Tobacco Products 
Directive – TPD2 gibi) sektöre olası etkileri 
üzerinde de durdu. KOBİ’ler, gıda, ilaç ve tütün 
konularında özel çalışma grupları kurmuş olan 
birlik, ‘ECMA 2021’  gelecek kongresi 19 – 20 
Eylül 2019 tarihlerinde Malta’da düzenlenecek. 

Değişimin insan boyutu
Yönetici Koçu ve 
Eğitmen Gamze 
Acar Bayraktaroğlu, 
‘Değişimin insan boyutu’ 
konulu, katılımcılarla 
etkileşimli bir konuşma 
yaptı. “İnsanın geçmişi 
ile modern dünyanın 
gelişimi arasındaki 
muzzam fark nede-

niyle içgüdülerimiz değişime direniyor” diyen 
Bayraktaroğlu, bir hatanın beyinde ancak üç 
başarıyla telafi edildiğini belirtiyor. Değişimin 
insanın içindeki yolculuğu üzerinde duran 
Bayraktaroğlu, bankacılıktan yaşam koçluğuna 
nasıl geçtiğini anlattı. Dinleyicilerden çiftler 
oluşturmalarını öneren Bayraktaroğlu, ardından 
onlardan konuşmalarını ve dans etmelerini 
isteyerek, insanın içindeki değişim potansiyelini 
nasıl harekete geçireceğini gösterdi.

Bu dünyada kadın ve erkek 
birlikte değer yaratacak
Bu sunumu Mentoro Platformu İş Ortağı 
Selen Kocabaş gerçekleştirdi. Yeni dünya ve 
yeni eğilimlerin matbaacılığı da etkilediğini 
belirten Kocabaş, Türkiye’de 61 erkeğin yanı 
sıra 39 kadının istihdamda olduğunu kaydediyor. 
Telekomünikasyon sektöründe çalışmış olan 
Kocabaş, dijital dönüşümün toplam nüfusun % 
74’ünün şehirleştiği 
Türkiye’de sosyal medya 
kullanımının dünya 
ortalamasının üzerinde 
olduğu gerçeğine vurgu 
yaparak, bu gerçeğin 
iş yapma şeklimizi de, 
reklamcılığı da değiştir-
diğini kaydediyor. Artık 
bireyin ‘çoğunluk ne 

der’ gibi bir kaygısı olmadığını, üniversiteli yeni 
neslin birçok şirket ile birlikte çalışmak arzusunu 
dile getirdiğini anlatan Selen Kocabaş, bireyin 
daha farklılaştığı ve öne çıktığı dünyada gen 
danışmanlığı, deneyim mimarisi vb. alışılmamış 
mesleklerin iş dünyasını farklılaştıracak unsurlar 
olacağını ifade ediyor. “Dünyanın karmaşıklığını 
basitleştirenler ön plana çıkacaklar. Bu karmaşık 
dünyanın içerisinde kadınlara yine ön planda 
ihtiyaç var” diyen Kocabaş, kadınların aynı anda 
birkaç süreci yönetebildiklerini, erkeklerin ise 
daha odaklı çalıştıklarını ekliyor.

Yenilik yap ya da yenilik yap
İlk günün son konuşmacısı, “Yenilik yap ya da 
yenilik yap” başlıklı bir sunum gerçekleştiren HP 
Indigo Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Pazarlama 
Müdürü Marcelo Akierman, 1938 yılında 600 
dolar sermaye ile bir evin garajında kurulan ve 
ilk ürünü bir osilatör olan şirketin bugün toplam 
130 milyar dolar cirolu bir şirket haline gelişini 
özetledi. Baskının zamanla azalacağı korkusuyla 
hisse değeri 28 dolar iken HP Graphic ve HP 
Enterprise olarak iki bölüme ayrılan şirkette, 
beklentilerin aksine baskı şirketinin (HP Inc.) 
hisse değeri 25 dolara çıkarken, HP Enterprise’ın 
hisse değerinin 14 dolarda kaldığını belirtiyor. 
HP Grafik Çözümmleri bugün ticari baskı, etiket 
ve ambalaj baskısı ile geniş format baskı alanla-
rında çözümler sunuyor. “Mağaralardan akıllı 
telefonlara çok hızlı geçtik” diyen Akierman, 
sunumunda 80’lerden bu yana bilgide, iletişimde 
ve marketlerdeki ürün çeşitliliğinde yaşanan 
başdöndürücü değişime örnekler veriyor; “İşimizi 
dönüştürmezsek başaramayız” diyor. İş dünyasın-
dan da değişime uzak ve yakın duran şirketlerden 
örnekler veren, raflarda artan ürün çeşitliliğinin 
baskıya talebi arttırdığını ifade eden Akierman, 
teknoloji boyutunda bir HP üç boyutlu yazıcı 
kullanan müşterilerinin bir otomobil şirketinin 

HP Indigo Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika Pazarlama 
Müdürü Marcelo Akierman
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yedek parça tedarikçisi olduğunu örneğini veriyor. 
Konuşmasının sonunda HP Indigo müşterilerinin 
hayata geçirdikleri kampanyalardan örnekler 
veren Akierman, HP olarak büyük şirketlerle 
iletişim kurarak, HP teknolojisiyle mümkün olan 
uygulamalar konusunda onları bilgilendirdik-
lerini, teknolojiye uyum sağlayan tedarikçilerin 
onlara daha kolay ulaşabileceklerini ekliyor.

Mobil fotoğrafçılık
İkinci günün ilk konuşmasında Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve Fotoğrafçı Prof. 
Dr. Mehmet Ömür, fotoğrafçılıktaki değişimi 
anlattı. On yıl kadar önce mesleğini bırakarak 
Fransa’da bir yıl fotoğrafçılık eğitimi alan Ömür, 
halen uluslararası bir fotoğraf dergisinde yazıyor 
ve profesyonel fotoğrafçılık yapıyor. “Değişim 
stres demek ve bu da sizi zorluyor. Köklerini daha 
derine salsın ve üzümleri daha lezzetli olsun diye 
asmalara daha az su verirler” diyen Ömür, stresin 
dozunda olması gerektiğini hatırlatıyor. Mehmet 
Ömür’e göre iyi fotoğraf her zaman teknik olarak 
mükemmel, kusursuz ve yüksek kaliteli fotoğraf 
olmayabilir. “O ancak iyi bir kartpostal olabilir” 
diyen Ömür, fotoğrafın bir anlamı ve hikayesi 
olmasının önemli olduğunu vurguluyor. Dijital 
yaşamın ve sosyal medyanın fotoğrafçılığı nasıl 
değiştirdiğini örneklerle anlatan, dijital fotoğraf 
makineleri ve mobil uygulamaların her yerden, 
her zaman fotoğraf çekilmesini, düzenlenmesini 
ve paylaşılmasını mümkün kıldığını belirten 
Mehmet Ömür, profesyonel fotoğrafçılığın da 
dijital ile daha da kolaylaştığını ekliyor.

Abonelik modeli ve Heidelberg’de 
dijital dönüşüm
Heidelberg Druckmaschinen AG Doğu Avrupa 

Genel Müdürü Joseph Moser, Heidelberg’in 
dijital dönüşümünü ve yeni Abonelik modelini 
anlattı. “Baskı pazarı büyüyor” diyen Moser, 
bununla birlikte iflaslar, satın almalar ve 
birleşmeler yoluyla şirket sayısının azaldığını 
hatırlatıyor. “Benim başladığımda sektörde 150 
bin müşterimiz vardı. Çoğu küçük şirketlerdi 
ama artık bu sayı azalıyor. Belki gelecekte 6000 
kadar şirkete hizmet vereceğiz ama bunlar büyük 
şirketler olacak” diyen Moser, bundan sonra 
müşteriler için sadece cihaz üretmenin geçerli 
olmadığını, donanımdan daha fazlasını sunarak, 
yeni çözümlerle bu değişimi yönetmek gerekece-
ğini vurguluyor. Moser’e göre makinelerin çoğu 
matbaalarda 7/24 yani verimli kullanılamıyor. 
Kapasitesinin % 50’sini kullanabilen matbaaların 
oranı % 30’un altında. “Bundan sonra baskı ge-
lirleri çok artmayacak, bundan dolayı makineleri 
en verimli şekilde kullanmak lazım” diyor Moser. 
Çünkü düşük kapasitelerle çalışmak gelecekte 
sürdürülebilir olmayacak. Yılda 158 milyon taba-
ka baskı yapılabilecek bir makinede 25-40 milyon 
tabaka baskı yapılıyor. ABD’de 2000 matbaa 
analiz edilmiş. Push to Stop teknolojisi kapasite 
kullanımını % 40’a çıkarabiliyor ama Moser % 
80’e çıkarılması gerektiğini belirtiyor ve ekliyor. 
“Makine üretiminde çok iyiyiz. Değişimin ışı-
ğında Abone (Subscription) sistemini geliştirdik. 
Çok iyi bir yazılım altyapımız var. Uzmanlarımız 
makineleri uzaktan takip edebiliyorlar. Neden 
tabaka başına ödeme yapmayasınız? Bu sistemde 
matbaanın sorumlusu biz oluyoruz. Siz binaya, 
personele yeni müşterilere yönelebilirsiniz.” 
Müşteri isterse Heidelberg 3000 sensörle 
makineyi kontrol ediyor. Sistemde Heidelberg 
sarf malzemelerini ve yedek parça dahil servisi 
sunuyor. Makine bedeli ödemeyen matbaa düşük 
bir başlangıç bedeli ödüyor. Hesapların analizi 

Heidelberg Druckmaschinen 
AG Doğu Avrupa Genel 
Müdürü Joseph Moser

 Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı ve 

Fotoğrafçı Prof. Dr.  
Mehmet Ömür
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sonucunda belirlenen bir başabaş noktasından 
sonra Heidelberg’e tabaka başına ödeme 
yapılmaya başlanıyor. Çok yakın iş birliği içinde 
Heidelberg abonenin üretkenliğini arttırarak 
sistemin kârlı işlemesine odaklanıyor. Halen 
Türkiye’de ilk abonelik sistemi hayata geçirildi. 
Heidelberg halihazırda malzeme temin edilebilen 
e-ticaret sistemine gelecekte yedek parçayı da 
ekleyecek. “Heidelberg Assistant sayesinde 
makinenizin geçmişini görebilecek, kendinizi 
rakiplerinizle kıyaslayabileceksiniz” diyen Moser, 
ekliyor. “Değişimin hızına ayak uydurmalıyız. 
Esnek, hızlı ve uyumlu olmalıyız. Öğrenen bir 
dünyaya adapte olmalıyız. Heidelberg bu konuya 
çok para yatırıyor.”

Pazarlamacı gözünden değişim – 
Matbaalarda yeni beklentiler
Y&R Brands İstanbul CEO’su ve Y&R EMEA 
Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Ünal, eskiden 
reklamverenlerin talepleri doğrultusunda 
evrilirken, son beş altı yıldır başlayan bir dalga 
ile reklamverenleri de içine alan topyekûn bir 
değişimin taleplerine uyum sağlamak için değişim 
yaşamakta olduklarını vurguluyor. Global 
markaların dünya ekonomisinin büyüme hızının 
altında büyüme hızlarına sahip olduğunu belirten 
Ünal, “Bu hepimiz için risk. Türkiye’de de global 
markalar ve üreticiler var ve bu hepimiz için 
bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Bu durumda 
herkesin durup ne durumda olduğuna, nasıl iş 
yaptığına bakıp analizini yapması gerekiyor” 
diyor. Ünal, dünya çapında evlerin turistlere 
konaklama için açılmasına aracılık ederek otel 
zincirlerini huzursuz eden Airbnb, fotoğraf 
albümlerinin yerini alan Instragram’da düğün 
hashtag’i gibi örnekler verdi. “Dünyanın en büyük 
otel zinciri Airbnb’nin hiç oteli yok. Türkiye’de 

51 milyon Facebook kullanıcısı var; Facebook’un 
kendi ürettiği içerik neredeyse sıfır” diyen Ünal, 
“Microsoft’un CMO’lar (Chief Marketing Officer 
- Pazarlama Kurulu Başkanı) ile yaptığı bir 
araştırmada, CMO’ların % 86’sı kârlılık ve gelir 
artışı için tüketici algısı – marka algısı nedeniyle 
tüm kanalları aynı anda bir arada yöneterek 
başarılı olabileceklerini belirtmişler. Kaçı bunu 
yapabildiklerini düşünüyor? % 12’si... İşte burada 
matbaalar, tüketici ile markaların bir araya 
getirildiği noktada bir paydaş olabilirler” diyor. 
Ünal konuşmasında yeni tüketici davranışlarına 
uygun, yaratıcı reklam örnekleri sundu. 

Kâğıt endüstrisinde yeni trendler
Sappi Avrupa CEO’su Berend John Wiersum 
Sappi hakkında rakamlar vererek başladığı 
konuşmasında, petrol fiyatları, üretkenlik, 
göçlerin, teknolojinin ve robotların işsizlik, 
istihdam üzerine etkileri, ticaret savaşları 
üzerine pek çok grafikle ve alıntılarla küresel 
eğilimlere ilişkin görüşlerini aktardı. Yapay zeka 
konusundaki gelişmelere de değinen Wiersum, 
Avrupa’da genç nüfusun mobil teknolojileri 
kullanımının 2023’te doyum noktasına ulaşacağı 
ve 50 yaş üstü nüfusun internet kullanımının 
artmaya devam edeceği öngörülerini paylaştı. 
Moser’in paylaştığı verilere göre 2025 yılında 
mobil cihaz kullanıcıları daha çok yapay zeka 
yardımıyla satın alma vb. kararlarını verecekler. 
Bu gelişmeler olurken, dijital ortamlar özellikle 
tüketici tercihleriyle oluşturulan algoritmalarla 
yerleştirilen reklamlar için, Adblock uygulama-
sının da etkisiyle markalar açısından güvenilir 
olmaktan çıkacak. Üstelik robotlar çalışan olarak 
değerli ancak tüketici olarak markalar hiçbir şey 
ifade etmiyorlar. İnternet ve televizyon haberleri 
tüketimi arasındaki makas daralırken internet ve 

Y&R Brands İstanbul CEO’su 
ve Y&R EMEA Yönetim 
Kurulu Üyesi Arzu Ünal,
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sosyal medyadan alınan haberlere güven azalıyor. 
Yerel gazetelerin kapanmaları demokrasi için 
tehdit olarak niteleniyor. İçerik oluşturanlar için 
en büyük sektör halen kitap yayıncılığı olmaya 
devam ediyor. Posta, alıcının e-postaya nazaran 
çok daha değerli hissetmesini sağlıyor, gönderen 
şirket hakkında çok daha iyi izlenim bırakıyor ve 
alıcı tarafından çok daha ciddiye alınıyor. Grafik 
kâğıtları tüketimi 2021’e kadar % 25 azalırken, 
temizlik kâğıtları % 40 artacak. Kâğıt endüst-
risinde ambalaj kâğıtları büyüme alanı olacak. 
Yeni mega fabrikalar tedarik kesintileri ve fiyat 
hareketliliği yönünden risk oluşturacak. Gelecek 
üç yılda çok az yeni kapasite gelecek. Mega 
birleşmeler kapasite artışını sınırlayacak.

İyi – temiz – adil: Slow-Food
Slow-Food Kurucu Lideri, Gazeteci – Yazar 
Nedim Atilla, organizasyon hakkında bilgi verdi 
ve katılımcıları bir ‘yerel lezzetler’ turuna çıkardı. 
Slow-Food (slowfood.com) halen 160 ülkede 
faal, 100 bin üyeli, 1 milyon destekleyicisi olan 
bir organizasyon. Son olarak Earth Markets 
(Yeryüzü Pazarları) girişimi başlatan organizas-
yon, 40 km yarıçaplı bir coğrafyadan gelen yerel 
ürünleri bu pazarlarda tüketiciyle buluşturuyor. 
Organizasyonun Afrika’da 2500 bahçesi var.

Türkiye ve dünya ekonomisinde 
değişim
Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ümit Özlale, konuşmasında önümüzdeki 
yıllarda gelişmekte olan ülkelerin dünyada daha 
fazla söz sahibi olacaklarını, Sanayi 4.0 denilen 
yeni sanayi devrimiyle teknolojinin iş modellerini 
değiştireceğini, nüfus ve göç hareketlerinin ve 
ömrün uzamasının sağlık harcamalarını arttı-
racağını ve sosyal güvenlik sistemlerini olumsuz 
etkileyeğini; yeterli farkındalık gözlenmeyen 
çevre sorunlarının medeniyetin geleceğini tehdit 
edeceğini belirtiyor. “Bu artık hiçbir şekilde 
bizim ihmal edebileceğimiz bir konu değil” 

diyen Özlale, 1978’de 
Çin’in ihracata dayalı 
bir büyüme stratejisini 
benimsemesiyle birlikte 
üretim faaliyetlerinin 
merkezinin 1500 sene 
önceki merkezine, 
Asya’ya kaydığını aktarı-
yor. İnternetin ve dijital 
teknolojilerin etkilerine 

de değinen Özlale’nin aktardığı veriler, gelecekte 
işgücünün ‘büyük resmi görebilme, ‘belirsizlik 
anında karar verme’, ‘empati kurabilme’, ‘fırsat 
tanımlama’, ‘kompleks problem çözebilme’ 
yetenekleri ön plana çıkacak. 

Sualtında şaşırtan değişim 
hikayeleri
Denizlerdeki yaşam milyonlarca yıldır devam 
etmekte. Sualtı canlılarının da nesillerini 
sürdürebilmek için bulundukları ortama ayak 
uydurmaları gerekmekte. 

Sualtı fotoğrafçısı ve matbaacı Alptekin Baloğlu, 
25 yıllık deneyim ve fotoğrafları ile bu şaşırtıcı 
değişimi katılımcılarla paylaştı. 

Alptekin Baloğlu, nesillerini sürdürebilmek 
için ölmek zorunda olan kalamarları, cinsiyet 
değiştirmek zorunda olan anemon balıklarını, 
ev sahibiyle aynı renge bürünmek için onu yiyen 
karidesleri, kamuflaj için üzerinde sünger taşıyan 
yengeçleri, renk ve doku değiştiren canlıları, 
milyonlarca yıldır denizlerde yaşayan köpekba-
lıklarının çorba yapılmak üzere avlanıp yok olma 
tehlikesine gelmeleri gibi birçok şaşırtıcı hikayeyi 
fotoğrafları ile anlattı. Doğu illerinde yaşayan 
ve deniz görmemiş 40 bin çocuğa ulaştırdığı 
“50 Soruda Denizin Sırları” adlı kitabının ve 
çocuklardaki etkilerini, “değişim için eğitim” 
konu başlığında sundu. 

3. Uluslararası BASEV Kongresi kokteyl ve 
teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Sappi Avrupa CEO’su 
Berend John Wiersum

Slow-Food Kurucu Lideri, 
Gazeteci – Yazar  

Nedim Atilla

Özyeğin Üniversitesi 
Ekonomi Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Ümit Özlale
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İstanbul Sanayi Odası 27. Grup Basım, Yayın Sanayi Meslek 
Komitesi, sektörde yer alan sivil toplum örgütleri, üniversiteler 
ve kamu temsilcileri ile birlikte, 02 Ekim 2018 tarihinde, 
İSO Odakule Tünel Eğitim Salonu’nda, sektöründeki tüm 
kurumları bir araya getirerek, tek bir ses olmak ve birlikte 
hareket etmek amacıyla bir toplantı organize etti. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen ilk toplantıda basım ve yayın sanayindeki 
nitelikli işgücü ihtiyacı çerçevesinde mesleki eğitim ve yüksek 
öğrenim konuları karşılıklı değerlendirildi.

Etiket Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Okay ve 27. Grup Basım, Yayın Sanayi Meslek Komitesi 
Başkanı Zekeriya Acar’ın başkanlığında gerçekleşen 
toplantıda; Bakırköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol 
Demir ve Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 
Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Oğuz “eğitimde 
sektörümüzün durumu” ve “sanayi-okul” iş birlikleri 
konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Erol Demir Samsung 
firmasının bir eğitim kurumu ile yaptığı anlaşmayı ve bu 
doğrultuda öğrenci ve sektöre olan pozitif döngüyü anlatırken, 
sektörümüz için de benzer bir proje ile ilerlenebileceğini ve bu 
konuda sektöre destek olabileceğini dile getirdi. Toplantıda 
ayrıca sektöre yönelik eğitim veren okullardan mezun olan 
öğrencilerin %70-80 gibi bir bölümünün sektörde çalışmadığı, 
mesleki eğitimin tüm sektörlerin ortak sorunu olduğu dile 
getirildi. 

Toplantıda sektörde kurulması öngörülen Meslek Birliği’nin 
her konuyu eyleme yönelik hareket ederek ve şikayetlere son 
verip çözüm odaklı planlamalar yaparak ele almasının daha 
uygun olacağı yönünde prensip kararı alındı. Meslek liselerinin 
9. sınıflarında verilen eğitimin şu an için sektörün ihtiyacını 
karşılamadığı, meslek liselerinin matbaa bölümlerinden yüksek 
öğrenime geçiş yapan öğrenci sayısının azlığı ve sektörde 
mühendislik eğitimi almış çalışan sayısının yetersizliği de 
toplantıda değerlendirilen diğer konular arasında yer aldı. 
Basım ve Yayın Sanayii mesleğinin özellikle bu okullarda 

okuyan öğrencilere sevdirilmesi ve tanıtılması için ilgili 
bölümlerden mezun olan öğrenciler, sektörde kalan öğretim 
görevlileri, tedarikçi ve üretici ayağında olan kişiler ile 
görüşülerek destekleyici paneller organize edilmesi ve teknik 
yabancı dilin sektörümüzdeki gerekliliği konusunda karşılıklı 
değerlendirmeler yapıldı. 

Toplantıda Açık Hava Reklamcılar Derneği Koordinatörü 
Şenay İpek ve Mustafa Göktürk kurum olarak 2008 yılında 
ilgili Bakanlık ile yapılan anlaşma çerçevesinde dört okul 
açtıklarını ve sektöre sağladıkları katkıları açıklarken sektörde 
aynı dili konuşarak kazan kazan mottosu ile nasıl ilerlenebile-
ceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 

Toplantı sonunda, Komite Başkanı Zekeriya Acar meslektaş-
larına çağrıda bulunarak işverenlerin kendi meslek dalına göre 
mevcut olan dernek ve vakıflara zorunlu katılım sağlamalarını 
ve sektöre yönelik mesleki eğitimde STK’ların ilk harekete 
geçmesi gereken kuruluşlar olduğu vurgusunu yaptı. Ayrıca 
öğrencilerin bu sektöre yönelik bölümlere ilgilerinin çekile-
bilmesi için mühendislik bölümlerinin gündeme getirilmesi 
gerekliliği de görüşülen konular arasında yer aldı. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun da belirttiği ve zorunlu 
tuttuğu gibi öğrencilere ve çalışacaklara, işe göre çırak, kalfa, 
usta, operatör, teknisyen gibi unvanlarla ve meslek lisesi 
mezunlarına ise kesinlikle ara eleman yerine operatör, stajyer 
öğrenci kavramı yerine ise stajyer çalışan kavramına dönülmesi 
gibi görev tanımlarının yapılmasının uygun olacağı toplantıda 
değerlendirildi. 

Son olarak sektörün %90 ithalata dayalı üretim yaptığı ve yerli 
üretime destek verilmesinin ne kadar önemli olduğu, sanayici-
ye düşen görevin ise katma değerli ürünler üretmekten geçtiği 
ve bunun temelinde de eğitimli çalışanların olduğunu ve 
sektörde yer alan tüm STK’ların “Basım Teknolojileri Meslek 
Birliği” çatısı altında yılda üç kez bir araya gelmesi gerektiği vb. 
konularda da fikir birliğine varıldı. 

İstanbul’da sektörün 
sorunları ele alındı
İstanbul Sanayi Odası 27. Grup Basım, Yayın Sanayi Meslek Komitesi sektörde yer alan sivil toplum 
örgütü, üniversiteler ve kamu temsilcileri ile birlikte Genişletilmiş Sektör Toplantısı gerçekleştirdi.

Etiket Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Okay ve 
27. Grup Basım, Yayın 
Sanayi Meslek Komitesi 
Başkanı Zekeriya Acar
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Sistrade® MIS|ERP, fiyat teklifi ve satış yöneti-
minden başlayarak üretim ve depo yönetiminin 
yanı sıra tam analiz ve raporlama modülüne 
kadar ambalaj ve baskı sektöründeki her aşa-
manın tam bir kontrolünü sağlayacak modüllere 
sahiptir.

Her bir ambalaj firmasının çalışma kültürüne 
uyum sağlayabilecek şekilde yapılandırılabilecek 
bir çözümdür. Sistemin web tabanlı mimarisi 
sayesinde, kullanıcılar bir internet tarayıcısı 
olan herhangi bir cihaz (bilgisayar, tablet, akıllı 
telefon) yoluyla sisteme erişebilirler.

Sistem, müşterinin yerel sunucusuna kurulur ve 
müşterinin verileri burada saklanır. Böylece şirket 
içindeki veya o sırada şirket dışında olan tüm 
çalışanları sisteme erişebilirler.

Özellikleri
Ambalaj sektörüne yönelik geliştirmelerde 
17 yıldan fazla deneyimi ve 25 ülkede yapılan 
başarılı projeler sayesinde, sistem şu anda ambalaj 
sektörü için şu özellikleri sunabilmektedir:

• Oluklu mukavva ürünleri için fiyat teklifi 
hazırlanması 

• Ambalaj tasarımları ve ECMA / FEFCO stan-
dartlarına yönelik tasarım veritabanı 

• CAD yazılımı ile CAD/DXF dosyalarının 
entegrasyonu

Sistrade ERP ambalaj 
sektörü için geliştirildi
Sistrade® MIS|ERP, karton kutu ve oluklu ambalaj endüstrisine yönelik olarak geliştirilmiş 
entegre bir bilişim yönetim sistemidir.

• Teknolojik gereksinimleri dikkate alarak kutu 
dizaynlarının tabakaya yerleşimi

• Mürekkep ve vernik maliyetlerinin maliyet 
hesabına dahil edilmesi

• Bıçak arşivi (kesim, gofre, kabartma vb.)

• Malzeme lot numaralarının takibi

• İlaç sektörünün gereksinimlerini de dikkate 
alarak kalite kontrol süreçlerinin tanımlanması

• Paketleme ve palet üzerine yerleşim işlemleri-
nin hesaplanması

• Baskı öncesi yönetimi

• Alternatif senaryo imkanı da sağlayan çizelge-
leme modülü

• Fiili maliyetleri de içeren üretim veri toplama 
işlemleri ve teklif maliyeti ile karşılaştırma 
olanağı

• OEE - Genel Ekipman Etkinliği

• Bitmiş ürünlerin yönetimi (GS1 standardı da 
dahil olmak üzere)

• Tamamlanmış ürünlerin gönderilmesi ve fatu-
ralandırma

Fiyat teklifleri 

Sistrade®, ambalaj üretim sürecinin tüm 
teknolojik yönlerini dikkate alarak doğru bir 
maliyet çalışması oluşturur. Bir sonraki aşamada 
bu öngörü, o ürünün gerçek üretim maliyetleri 
ile karşılaştırılabilir. Sonuç olarak, üretimin kârlı 
olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olunabilir. 

Sadece Sistrade sistemi ile…
Sistem, FEFCO ve ECMA tasarımlarının bir 
veritabanını içerir. Kullanıcı, gerçek zamanlı 
olarak CAD sisteminden yapıları da sisteme 
aktarabilir.
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ECMA ve FEFCO tasarımlarının kullanı-
labilirliği sayesinde, kendi optimal bıçak izi 
çalışmanızı da oluşturabilirsiniz. Sistem ek 
olarak, kağıdın üzerindeki su yoluna uygun 
olarak baskı yönünü de hesaba katar.

Sistem, hangi maliyetin seçileceği, hangi karton 
ve hangi üretimin en düşük üretim maliyetini 
yaratacağı konusunda bir senaryo önermektedir.

Raporlama hiç bu kadar kolay 
olmamıştı
Yönetim gösterge panoları her bölümden 
KPI’lar sunar. Sistrade®, en önemli KPI’ları 
tüm önceki uygulamalarından derledi ve bunları 
sisteme dahil etti. Sistemin sağladığı teknik bilgi 
ve uygulamaları, organizasyon kültürünü daha 
üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

SmartStatistics, belirli bir departmandaki 
günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık 
bazda gerçekleşmiş olan eğilimleri gösterir. 
SmartStatistics, tüm departmanlardaki 
yöneticilerin başvurduğu ilk araçtır.

Sistrade® İş Zekası, şirketin stratejik yöne-
timinde yardımcı olan, farklı zamanlarda ve 
(satış, finans, stok, satın alma ve üretim gibi) 
farklı perspektiflerden genel bir bakış elde 
etmeyi sağlayan bir araçtır. Bu modül kısa, 
orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesinde 
muhasabe yönetimine ve çalışanlarına yardımcı 
olmaktadır.

TOYO INK Veb Ofset 
çözümleri Berlin’de  
yoğun ilgi gördü
Toyo Ink. Cold- Set, Heat-Set ve UV Mürekkep Serilerinden 
oluşan Veb Ofset Mürekkeplerini tanıttı.

Yayıncılık dünyasının en prestijli fuarlarından biri olan IFRA World 
Publishing Expo, 9 – 11 Ekim tarihlerinde Almanya’nın başkenti 
Berlin’de düzenlendi. TOYO Matbaa Mürekkepleri, baskı ve yayıncılık 
teknolojilerine yönelik ürünlerini sergilediği fuarda yoğun ilgi ile 
karşılandı.   

Toyo Ink Group çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOYO Matbaa 
Mürekkepleri, yazılı ve dijital medya yayıncılığının en özel buluşmaları 
arasında yer alan ve dünyanın dört bir yanından firmaların yakından 
izlediği IFRA World Publishing Expo’da (Dünya Yayıncılık Fuarı) yerini 
aldı. Bu yıl 48’incisi yapılan IFRA World Publishing Expo Fuarı, 9 – 11 
Ekim tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirildi. 

TOYO Matbaa Mürekkepleri, Avrupa başta olmak üzere 100’den fazla 
firmadan karar vericilerin ziyaret ettiği IFRA Fuarı’nda; Cold- Set, 
Heat-Set ve UV Mürekkep Serilerinden oluşan Veb Ofset Mürekkeplerini 
tanıttı. Basım ve yayıncılık sektöründeki gelişmeleri yakından izleyerek 
yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla müşteri memnuniyetini en üst 
seviyede tutan şirket, yayıncılık dünyasının Avrupa’daki en önemli 
buluşmasında; gazete, dergi, kitap ve insert baskıları için özel tasarlanan 
ürünleri ile yoğun ilgi gördü. 

Ürün çeşitliliği, yenilikçi teknolojilere yaptığı yatırımlar ve iş süreçlerinde 
mükemmelliği hedefleyen kalite çalışmaları ile farklılaşan TOYO 
Matbaa Mürekkepleri, lojistik avantaj sağlayan coğrafi konumu sayesinde 
ihracatta güçlü bir konumda bulunuyor. IFRA World Publishing Expo’da 
özellikle Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşıla-
şan TOYO Ink, fuardan memnun ayrıldı. 
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Evertse; ürünlerini diğerlerinden farklılaştır-
mak isteyenlerin pazarlama stratejisi olarak ilk 
önce ambalaj üzerinde çalışmakta olduklarını 
belirterek, şöyle devam ediyor. “Dolayısı ile 
pazarlama departmanları ürünlerini satışa 
çıkarmadan önce ambalaj üzerinde çok yoğun 
araştırma ve tasarım çalışmaları gerçekleşti-
rirler. Bu çalışmalar sonrasında ortaya çıkan 
ürünün ambalajının bitmiş halini sadece 
çizimlerle görmek istemiyorlar. Çizimler 
ile gerçekte uygulanacak olan işlemler yani 
pantone renklerin tutturulması, kesim ve 
kırma yerleri gibi asıl fizibite işlemlerinin 
sonuçlarını incelemek mümkün değil. Bu 
sebeple ürünlerin nihai örneklerini alarak, 
gerekli revizelerini numunelerin üzerinde 
yapmak istiyorlar. Çok adetli üretime giren 
tedarikçilerinden bu ürünlerin numunesini 
istedikleri zaman tedarikçinin makinelerini 
sadece 1 veya 2 örnek için durdurması, yeni 
tasarımın ayarlamalarını yaparak baskıya 
girmesi çok büyük bir zaman ve maliyet 
kaybı demektir. İşte tam olarak Mimaki 
burada çözüm sunuyor. Bu konuda firmalar 
için neredeyse yapamayacağımız bir şey 
yok; ürünün ambalajında istenilen pantone 
renklerin gerçeğine yakın ayarlanması, özel 
efektler, lak ile kabartma ve özel yapışkanlı 
etiket baskıları gibi birçok ambalaj çeşidinin 
üretimi. Ambalaj üreticileri bu çözümlerle 
tasarımda sınırları aşabilecek ve pazarlama 
argümanlarını en iyi şekilde kullanacakları 
katma değerli ürünlerin mock up çalışmalarını 
yapabilecekler. Bununla birlikte üretici firma 
ise seri üretimdeki makinelerini durmaya 
gerek kalmadan, müşterisinin az adetli 
talebini kusursuz, az maliyetli ve verimli bir 
şekilde karşılayabilecek.”

Ambalaj sektörünü uzun bir süre yakından 
incelediklerini açıklayan Evertse, bunun 
sonucunda sektörün özel taleplerine en uygun 
çözümleri belirlediklerini kaydediyor ve 
ekliyor: “Bu faydaları sektöre göstermek için 
Mimaki Micro Factory konseptini oluşturduk. 
Ambalaj sektörünün talep ettiği ürünlerin, 
üretim öncesindeki karar aşamasında, 
Mimaki’nin küçük ebat baskı ve kesme 
sistemleriyle direkt numune üzerinde ürünü 
deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Avrasya 
Ambalaj İstanbul Fuarı 2018’de Mimaki dijital 

Ambalaj sektörü dijital fırsatları 
Mimaki Eurasia ile yakalıyor
Ambalaj sektörüne dönük yenilikçi dijital baskı ve kesme çözümlerini sunan Mimaki Eurasia,  
Avrasya Ambalaj Fuarı 2018’de printpack özel bölümünde yer alıyor.

Dijital baskı endüstrisinin lider teknoloji markası 
Mimaki Eurasia, 31 Ekim - 3 Kasım tarihleri 
arasında TÜYAP’ta Avrasya Ambalaj İstanbul 
2018 Fuarı’na katılıyor. Mimaki, ambalaj 
endüstrisi üreticilerinin ve müşterilerinin az 
adetli siparişlerinin; kişiselleştirilebilir, farklı 
tasarım ve alternatiflerinin en az maliyetle zaman 
kaybı olmadan nasıl yapılabileceğini gösteriyor.

Türkiye’nin ve bölgenin en büyük ambalaj sektörü 
fuarı olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 
Türkiye’nin yanı sıra çevre bölgeden de önemli 
katılımcı ve ziyaretçilerle dikkat çekici bir ticaret 
platformuna dönüşüyor. Dijital baskı alanındaki 
köklü ve zengin birikimlerini bu alanda da ortaya 
koymayı hedefleyen Mimaki, fuarda ambalaj 
baskı teknolojileri printpack özel bölümünde yer 
alıyor.

Yüksek maliyetli işlerde Mimaki 
ile tasarruf sağlayabilirsiniz
“Firmaların pazarlama departmanları yeni 
ürünlerin ambalaj tasarım sürecinde artık sadece 
dijital ortamda çizimlere bakarak karar vermiyor. 
Planlanan üretim sürecinin numune örneklerini 
ve alternatiflerini, seri üretime geçmeden önce 
tüm detaylarını son haliyle görmek istiyorlar” 
diyen Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen 
Evertse, firmaların pazarlama departmanlarında 
ambalaj ve numune konusunda çok önemli 
ihtiyaçların olduğuna ve Mimaki’nin bu ihtiyaçla-
ra yönelik işlevsel ve verimli çözümlerine dikkat 
çekiyor.

Salon 8 Stant 827
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baskı ve kesme çözümlerinde; numune alma, 
etiket hazırlama, kişiselleştirilmiş ürün hazır-
lama işlemlerinin zaman, maliyet ve işlevsellik 
açısından ne kadar verimli olduğunu gözler 
önüne sereceğiz. Ziyaretçiler makinelerimizin 
yüksek kalitesini ve maliyet/performans oranları 
bakımından verimliliğinin rakipsiz olduğunu 
deneyimleyebilecek.”

Etiket ve az adetli üretimlere 
Mimaki ile dijital çözümler 
Mimaki Eurasia, fuardaki printpack özel 

bölümünde; etiket, karton/kağıt ambalaj, esnek 
ambalaj, metal, sert plastik ve cam ambalaja 
dönük çok fonksiyonel ve yaratıcı çözümlerini 
sergileyecek. 

Mimaki dijital baskı ve kesim çözümleri ve 
müşteri talepleri doğrultusunda teknolojisini 
sürekli geliştirmesiyle bilinen bir firma. Örneğin 
endüstriyel segmentteki UJF-7151plus flatbed 
baskı makinesinde yeni geliştirilmiş Gümüş boya 
kullanılarak sektörün çok farklı uygulamalarına 

yanıt verilebiliyor. İşletmeler bu flatbed baskı 
makinesi ile verimliliklerini ciddi oranlarda 
arttırabiliyorlar. 

Mimaki standında yer alacak bir diğer makine, 
CFL-605RT kırım özellikli kesim makinesi 
olacak. Bu plotterda kişiselleştirilmiş ve özel 
tasarıma sahip kutu ambalajlarının üretim 

kolaylığı ve kalitesi gösterilecek. Üretilen 
bu kutuların içine UJF-3042MkII EX 
Kebab ünitesi ile 360’ dijital baskı yapılmış 
silindirik seramik, cam, metal şişe numuneleri 
yerleştirilecek. UJF-MkII serisi litrelik boya 
ünitesiyle tasarruf sağlayıp, işletmelerde az yer 
kaplarken, ister tablaya ister Kebab ünitesi ile 
silindirik baskı yaparak firmaların neredeyse 
her türlü baskı ihtiyacına yanıt verebiliyor.

Mimaki Eurasia standının ilgi çekici bir başka 
çözümü ise geçen yıl pazara sunulan ödüllü 
UCJV300 serisinin yeni üyesi UCJV300-75 
roll-to-roll baskı makinesi olacak. Bu baskı 
makinesinde çeşitli folyolar üzerinde beyaz 
boyanın eşsiz kapatıcılığını ve siyah boyanın 
canlılığınını vurgulayan, şirketlerin etiket 
üretiminde az adetli üretim yapmalarını 
sağlayacak fırsatlar gösterilecek. UCJV 
serisinin en önemli bir diğer özelliği ise 
Mimaki’nin eşsiz kürleme teknolojisi. Böylece 
baskı sonrası beklemeye ihtiyaç duyulmadan 
basılan etiketler ürünlerin üstünde denenerek 
zaman kaybı olmadan işler tamamlanabiliyor.

Markaların pazarlama ve tanıtım yüzü olan 
ambalajların üretimindeki en yeni dijital 
olanakları keşfetmek isteyenler için Mimaki 
Eurasia, fuarda Salon 8’deki 827 numaralı 
standında Mimaki Micro Factory deneyimi 
yaşatmak için hazır bulunacak. 
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24. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı 
31 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde İstanbul 
Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşiyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da fuara oldukça fazla sayıda katılımcı ve 
ziyaretçi bekleniyor. Geçen yıl 40’tan fazla 
ülkeden firma katılımcı olarak, 100’den fazla 
ülkeden gelen firma ise ziyaretçi olarak fuarı 
ziyaret etmişlerdir. 

Baskı ve ambalaj sektörünün işbirliğiyle yapılan 
bu fuarda endüstrinin önemli oyuncuları haline 
gelen ambalaj mamülleri üreticileri, makine 
üreticileri, kağıt ve karton üreticileri dahil 
olmak üzere malzeme tedarikçileri de katılım 
göstermekte ve fiilen desteklemektedirler.

hubergroup Türkiye olarak 
fuara katılıyoruz
Ambalaj sektörü hem ülkemiz için hem de 
şirketimiz için oldukça önem taşımaktadır. 
Cari fazla veren önemli bir sektör olması 
ülkemiz ekonomisine oldukça pozitif bir etki 
yaratmaktadır. Yıllardır büyümesini sürdüren 
ambalaj sektörü birçok farklı ülkeye birçok 
farklı kategoride ihracat gerçekleştirerek 
ülke ekonomisine katkı sağlamakta olup bu 
açıdan fazlasıyla değerli bir sektör halini almış 
durumdadır.

hubergroup Türkiye  
Avrasya Ambalaj  
Fuarı’nda
Furkan KARAGÖZ / hubergroup Türkiye Satış ve Pazarlama Yöneticisi

hubergroup olarak baskı endüstrisinin 
ambalaj tarafında büyümenin devam edeceği-
nin farkındayız. Dolayısıyla ambalaj sektö-
ründeki bu büyümeden bizler de payımızı 
almak istiyoruz.  Ülkemizin geleceğine ve 
ambalaj sektörüne inanıyoruz ve büyümemizi 
sürdüreceğiz. 

Ambalaj sektöründe aktif faaliyetleri olan glo-
bal bir firma olarak Avrasya Ambalaj Fuarı’na 
hubergroup Türkiye organizasyonu olarak 
tam kadro  olarak katılacağız. pazardaki tüm 
gelişmeleri takip ederek, rekabetçi üstünlü-
ğümüzü koruyarak, risklerimizi minimize 
ederek faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Hem ofset kategorisinde hem de fleksibıl 
ambalaj kategorisinde müşteri memnuniyetini 
merkeze alan yaklaşımlarımızla hizmet 
vermeye devam ediyoruz. 

Ambalaj Fuarı’nda bizler için önemli olan 
konu tüm ürün portföyümüzle ambalaj 
sektöründe aktif olarak faaliyetlerimize 
hız veriyor olmamız. Diğer bir önemli konu 
ise sürdürülebilirlik konusudur. Bu konuda 
aktif olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. 
Uluslararası kurumlardan onaylı mürekkep 
tedarikçisi (C2C certified) ve Cradle to 
Cradle  sertifikasına sahip bir firma olarak 
devam ediyoruz.

Fuardaki standımız için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu yılki Avrasya Ambalaj 
Fuarı’na da siz değerli müşterilerimizi, iş or-
taklarımızı ve bizleri daha yakından tanımak 
isteyen herkesi hubergroup Türkiye ailesi 
olarak hepinizi standımıza davet ediyoruz.

Lütfen standımızı ziyaret ediniz: Salon 7  
Stant No 722A  

Salon 7  Stant 722A  
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Dünyanın önde gelen üreticileri ve yenilikçi 
genç teknoloji şirketleri çağdaş ofis ve özel 
kırtasiye sektörü için gelecekte geçerli olacak 
çözümleri ve yenilikleri sunacaklar. Messe 
Frankfurt 60’ı aşkın ülkeden 1600’den fazla 
katılımcı bekliyor.

Kırtasiye ve ofis dünyasının küresel 
fuarı Paperworld 2019, 26 – 29 Ocak 2019 
tarihlerinde Messe Frankfurt, Almanya’da 
gerçekleştirelecek. Fuara 60’ı aşkın ülkeden 
1600 katılımcı bekleniyor. Türkiye’den de 50’ye 
yakın şirket stant açacak. 

2018’de artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla 
Paperworld sektördeki öncü konumunu 
güçlendiriyor. Yeni salon düzeniyle fuar 
“vizyoner ofis” ve “kırtasiye trendleri” üzerine 
odaklı olacak.

Ticari ofis malzemeleri 
sektöründeki yeniliklerle vizyon 
sahibi ofis
Ofis makine ve ekipmanından, organizasyon 
ve sunum materyalleri, fotokopi kağıdı, 
yazı ve çizim enstrümanları, BT ve yazıcı 
sarf malzemeleri ve yarının iş yerini vizyon 
sahibi bir ofise dönüştürecek her ürün fuarda 
sergilenecek.

Exacompta-Clairefontaine, Herma, HSM, 
Krug and Priester (Ideal), Olympia ve Veloflex 
dahil ofis malzemeleri Hol 3.0’da yer alacak. 

Okul kırtasiyesi ve yazı – çizim gereçleri 
Hol 4.0’da yer alacak. Gençlere yönelik okul 
çantaları, kalemlikler, notluklar vb. burada 
vitrine çıkarılacak. 

OEM ve yazıcı sarf malzemeleri ve ilgili bile-
şenler, donanım ve yazılım, geri dönüşümlü 
yazıcı malzemeleri ürün grubuyla Remanexpo 
2019’da Hol 6.0 yerine Hol 5.1’de yer alacak. 

“Geleceğin Ofisi” esnek çalışma sinyali veriyor

Hol 3.0, C51’de “Geleceğin Ofisi” hakkındaki 
yardımcı program, özel bir gösteri ve bir 
konuşmacıyla, ‘esneklik’ odaklı olacak. “Esnek 
ofis tasarımı, özel alan konseptleri, temiz masa 
ve mobil cihazlar esnek iş gereksinimlerine 
cevap veriyor. Bu yüzden şirketler yeni kon-
septlere, ofis ekipmanlarına ve mobil cihazlara 
giderek daha fazla yatırım yapıyor” diyor, 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH Direktörü 
Michael Reichhold.

Fotoğraf: Frankfurt am Main, Messe Frankfurt, Jacquemin

Paperworld 2019  
yeni fırsatlar  
sunuyor

İş dışı kağıt ve kırtasiye 
sektörü için yaşam tarzı 
ürünleriyle trendleri 
Kırtasiye bölümünde, kağıt ürünleri, tebrik 
kartları, küçük deri eşyalar, aksesuarlar, 
peçeteler, masa süsleri ve tasarımları içeren 
hediye verme, paketleme ve kutlama alanları, 
2019’da Hol 5.1 ve 6.1’den Hol 3.1’e taşınıyor. 
Yeni ürün karması hem katılımcılara hem 
de ziyaretçilere çeşitli avantajlar sunuyor: 
Katılımcılar kendi pazar ortamlarında 
kendilerini rakipleriyle konumlandırabilir ve 
ek satın alma gruplarına daha kolay erişebilir-
ler. Aynı zamanda, ziyaretçiler kendi iş alanları 
için hangi ürün yelpazesi ilavelerinin mevcut 
olduğunu görebilir ve üreticilerle iletişim 
kurma şansına sahip olabilirler.

Daha fazla bilgi için paperworld.messefrank-
furt.com ziyaret edilebilir.

Fuarın salon düzeni hakkındaki film 
paperworld.messefrankfurt.com/hall-
allocation-2019 adresinde izlenebilir.
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28. FESPA Ödülleri (FESPA Awards) için 
başvuruların açıldığı açıklandı. Reklamcılar ve 
baskı merkezleri 25 Ocak 2019 tarihine kadar 
aday baskı örneklerini FESPA’ya iletebilecekler.

1991 yılında başlatılan ve özel baskı endüstrisinin 
en uzun ömürlü ödülleri olan FESPA Ödülleri 
için bu yıl 30 ülkeden 200’ü aşkın aday yarıştı 
ve ödüller FESPA Gala Gecesi’nde 300’ü aşkın 
konuk huzurunda sahiplerini buldu. 

Serigrafiler ve Güzel Sanatlar kategorisi birincisi 
ve “Best in Show” ödülü sahibi, İngiliz şirketi 
Harwood King Printmakers Direktörü Quentin 
King, bir FESPA Ödülü kazanmasının işine neler 
kattığını şöyle anlatıyor. 

“FESPA Ödülü’nü kazandığımızdan beri 
bunun bir çok avantajını gördük. Çalışanlarımız 
işlerinden daha fazla gurur duyuyorlar ve problem 
çözme konusunda daha titiz davranıyorlar ki 
bu da müşteri memnuniyeti ve yeni müşteriler 
için daha fazla güven yaratıyor. Bir ekip olarak, 
müşterilerimize en yeni teknikleri kullanarak en 
iyi ürünleri üretmek için her zamankinden daha 
kararlıyız.”

FESPA Ödülleri küresel özel baskı endüstrisinde 
olağanüstü yetenekleri 14 kategoride ödüllendi-
riyor:

• Kağıt ve Karton üzerine Teşhir ve Ambalaj

• Plastik üzerine Teşhir ve Ambalaj - Satın Alma 
Noktası 

• Posterler

• Serigrafiler ve Güzel Sanatlar

• Çıkartmalar ve Baskılı Etiketler

• Yaratıcı Özel Efektler – Karton ve Plastik 

• Tişört, Giysi ve Diğer Kumaşlar üzerine Özel 
Efektler

• Baskılı Giysiler

2019 FESPA Ödülleri için  
başvurular açıldı
Başvuruların 25 Ocak 2019 tarihinde kapanacağı açıklandı.

• Rulodan Ruloya Baskılı Kumaşlar

• Cam, Seramik, Metal ve Ahşap Ürünler

• Üç Boyutlu Ürünlere Doğrudan Baskı

• Baskısız Tabela

• Fonksiyonel Baskı - Fasyalar, Kadranlar, İsim 
plakaları

• Son kategori, Genç Yıldız Ödülü (Young Star 
Award) için, baskıyla ilgili herhangi bir disiplin-
de, 16 - 25 yaş aralığındaki çalışanlar, öğrenci-
ler ve stajyerler başvurabilecekler. Katılımcılar, 
bu ödüle baskıyla ilgili kategorilerin herhangi 
birinde iş sunarak başvurabilirler.

Bu yıl FESPA, Genç Yıldız Ödülü için iki alt 
kategoriyi tanıttı:

12 aydan fazla bir süredir staj yapan çıraklar 
veya stajyerler de dahil olmak üzere, dijital 
veya serigrafi alanında mesleki eğitim alanlar, 
yöneticileri tarafından onaylı.

Eğitim kurumları tarafından onaylı dijital veya 
serigrafi için tasarım öğrencileri.

Yukarıdaki 14 kategoriye ek olarak, başvuranlar 
iki ödüle daha otomatik olarak aday olacaklar: 

Tüm adaylardan FESPA çevrim içi topluluğu 
tarafından belirlenecek Halkın Seçimi Ödülü. 
Oylama 4 Şubat - 4 Mart 2019 tarihleri arasında 
açık olacak.

FESPA Ödül Jürisi tarafından belirlenecek olan, 
“Best in Show” Ödülü.

Her bir kategoride başvuranların katılabilecekleri 
dört alt kategori var: Dijital baskı, serigraf baskı, 
karışık teknikler ve baskısız. Daha fazla bilgi için 
www.fespaawards.com/categories adresi ziyaret 
edilebilir. 

Finalistler 14 - 17 Mayıs 
tarihlerinde Münih, 
Almanya’da düzenlenecek 
FESPA Global Print Expo 
2019 fuarı esnasında 
sergilenecek. Kazananlar 15 
Mayıs akşamı düzenlenecek 
Gala Gecesi’nde 
açıklanacak. Gala biletleri 
yakında satışa sunulacak.

FESPA 2 Kasım’dan önceki 
başvurular için erken 
başvuru ve üye bedelleri 
alınacağını, 2 Kasım’dan 
sonraki başvurularda her 
üye adayın başvuru başına 
50 €, üye olmayanların 100 
€, stajyer ve öğrencilerin 15 
€ ödeyeceklerini duyurdu.
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(Nernberg) Türk firmalarının da büyük ilgi 
gösterdikleri, Almanya’nın Nürnberg kentinde 
bu yıl 25-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen 
FachPack 2018’i 45 bin ziyaretçinin gezdiği 
açıklandı. Bu rakam 2016 Fachpack fuarında 41 
bin civarındaydı. 

Türkiye’den 21 katılımcı yer aldı
Fuarın özellikle Almanya dışından ziyaretçi 
sayısının arttığı bildiriliyor. Fuar bu yıl katılımcı 
sayısının 1542’den (1023’ü Almanya’dan, 21’i 
Türkiye’den) olmak üzere 1644’e yükselmesi 
sonucu ilk kez 12 salonda düzenlendi. 

Dijitalleşme, e-ticaret, ambalaj tasarımı ve 
sürdürülebilirlik, fuarda tartışılan önemli 
konulardı. Fuar yönetimi çevre dostu ambalajın 
Fachpack 2019’un önemli teması olacağını 
açıkladı.

Ziyaretçilerin % 90’ının karar vericilerden 

Türk firmalarının büyük ilgi gösterdiği 

Fachpack 2018  
yeni rekorlarla sona erdi
Katılımcı sayısı 2016’ya göre % 6.6 artan fuarın ziyaretçi sayısı da  % 8.0 artış gösterdi.

oluştuğu fuarda Türkiye’nin yanı sıra İtalya, 
Hollanda, Polonya, İsviçre ve Avusturya’nın 
da güçlü bir şekilde varlık gösterdiği, fuar ziya-
retçilerinin bağımsız bir enstitünün yürüttüğü 
araştırma sonuçlarına göre % 98 oranında 
fuardan memnun olduklarını belirttikleri de 
fuar yönetimince açıklanan bilgiler arasında.

Fachpack 2019, 24 - 26 Eylül 
2019 tarihlerinde Nürnberg Fuar 
Merkezi’nde düzenlenecek
Fachpack 2018’e Türkiye’den şu firmalar 
katıldı.

• Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

• Benoplast, Besel Basım San. ve Tic. A.Ş.

• Canpak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Doğan Plastik ve Petro Kimya San ve Tic. 
Ltd. Şti.

• Grandstrap Endüstriyel Ambalaj A.Ş.

• Görsel Sanatlar Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.

• Özer Toprak Gıda Plastik Enerji A.Ş.

• IGEPA Group GmbH & Co. KG (Budak 
Kağıt ortağı); International Dunnage A.Ş.

• Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

• LGR Packaging (Duran Doğan partneri)

• Maksipak Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Merset Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

• Mescord Endüstriyel Ambalaj San. ve Tic. 
Ltd. Şti.

• Özerden Plastik San. Tic. A.Ş.

• Poşetsan Ambalaj San. Tic. A.Ş.

• Rondo Ganahl AG (Türkiye’de de tesisi var)

• Ros Deutschland GmbH (Türkiye’de şubesi 
var)

• Şekeroğlu Plastik Ambalaj

• Tart S.r.o. (Türkiye şubesi Tart Endüstriyel 
Ambalaj Ltd.). 

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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Tüyap çatısı altında 14 yıldır düzenlenen ve 
geleceğin baskı teknolojilerinin sergileneceği 
Printtek Digital Fuarı’nda sektörün önde gelen 
firmaları bir araya gelecek Tüyap Genel Müdür 
Yardımcısı Yeşim Ulusoy, dijitalleşen dünyanın 
baskı sektöründeki son trendlerini ülke olarak 
ihracata önem verdiğimiz son dönemlerde 
ziyaretçi ile buluşturmanın çok önemli olduğunu 
belirtiyor.

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri tarafından 
20 – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilecek olan Printtek Digital Fuarı Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. 
Printtek Digital Fuarı, Uluslararası İstanbul 
Kırtasiye Ofis Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek. 
Fuar kapsamlarının kesişim kümesinde yer alan 
firmaların katılımı ve ürün çeşitliliğinin artması 
ile ziyaretçinin memnuniyetinin artırılması 
hedefleniyor. 

Fuarın Kuzey Afrika, Karadeniz Bölgesi, Rusya, 
Türki Cumhuriyetler, İran, Irak, Lübnan, Ürdün 
ile Balkanlardan; Yunanistan, Bulgaristan, 
Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk gibi coğraf-
yalardan profesyonel ziyaretçilere ev sahipliği 
yapması öngörülüyor.

“Baskı sektöründeki ihracatı 
arttırmak en büyük hedefimiz”
Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Yeşim Ulusoy, ‘’Hedef odaklı yürütü-
len pazarlama faaliyetleri ile dijitalleşen dünyanın 
son trendlerini sektör profesyonelleri ile aynı çatı 
altında buluşturacağız’’ diyor. Türkiye’nin bu fuar 
ile baskı teknolojileri alanındaki en büyük ihracat 
rakamlarına ulaşması için yurtdışı alım heyetle-
rine çok önem verdiklerini vurgulayan Ulusoy, 
Tüyap’ın yurt dışındaki 7 ofisi, 26 ülkedeki 
temsilcilik ağı ile yoğun bir tanıtım çalışması 

yaparak yabancı ziyaretçi sayısını en üst düzeye 
çıkaracağını belirtiyor. 

35 bin ziyaretçi
Fuar, baskı sistemleri, baskı yazılımları, baskı 
ekipmanları, dijital baskı makineleri ve sistemleri, 
kağıt çeşitleri, film ve folyolar, etiketler, davetiye, 
kartpostal, poster ve zarflar, meş brandalar, 
mürekkep, vernik ve toner, kimyasallar ve diğer 
katkı malzemeleri, baskı üniteleri, yapıştırıcı 
ve tutkallar, ciltleme malzemeleri, kabartma 
ve laminasyon malzemeleri, ofis masaüstü ve 
dosyalama ürünleri, kaşe ve dolum makineleri, 
dosyalama ve arşiv sistemleri, kartuş, kaşe, toner 
ve dolum makineleri, evrak imha ve kağıt kesme 
makineleri, bilgisayar ve tarayıcılar, faks, telefon 
makineleri ile yan ürünleri, fotokopi makineleri, 
hesap makineleri, yazar kasalar ve para sayma 
makineleri, kesintisiz güç kaynakları (ups), masa-
üstü ofis gereçleri ve sarf malzemeler, sümen ve 
lüks masaüstü ürünleri, bilgisayar kılıfları, çanta, 
ve evrak taşıma gereçleri başlıkları kapsamında 
yenilikleri ilgililerle buluşturacak. Fuarda birçok 
önemli firmanın ve 35.000 nitelikli ziyaretçinin 
bir araya gelmesi hedefleniyor. 

Printtek Fuarı 14 senedir olduğu gibi 
dijitalleşen dünyaya ayak uyduran 
kapsamı ile Tüyap’ta
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•	 Aras	Grup	şirketi	MetPack	sponsorluğundaki		
KASAD	toplantısınnda		
Prof.	Dr.	Özgür	Demirtaş	vardı

•	 KASAD	Fineks	ve	Kotkamills’i	konuk	etti
•	 BASEV	Kongresi’nde	değişim	tartışıldı

•	 İzmir’de	‘Son	Ekonomik	Gelişmeler	Işığında	
Kâğıt,	Etiket,	Ambalaj	ve	Matbaacılık	
Sektörünün	Geleceği	Paneli’	düzenlendi	

•	 İstanbul’da	sektörün	sorunları	ele	alındı
•	 KONYA	İL	DOSYASI

www.dereligraphic.com

www.dereligraphic.com

www.dereligraphic.comwww.dereligraphic.com

EURA819

İstanbul  0 (212) 543 22 00

Topkapı  0 (212) 582 10 00 

Ankara  0 (312) 435 33 00

Konya  0 (332) 342 73 50

Bursa  0 (224) 372 72 00

Bursa  0 (224) 250 41 50

Sekamsan çözüm merkezleri:YIL

SE

KTÖRDE

34.
IVORY
ŞAMUA

İstanbul Bölge Satıș & Lojistik Mrk.

Maltepe Mh. Davutpașa Cd.            
Cebe Ali Bey Sk. No:16          
Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 543 22 00 Pbx
Fax: 0212 660 31 32 Pbx

Bursa Fabrika &
Bölge Satıș & Lojistik Mrk.

Ankara Yolu 13. Km   
Kestel  / BURSA
Tel: 0224 372 72 00 Pbx  
Fax: 0224 372 72 08 Pbx

İstanbul Topkapı Kağıt Market

Maltepe Mh. Litros Yolu Sk. 2. 
Matbaacılar St. No.2/4 1BF13  
Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 582 10 00 Pbx
Fax: 0212 416 50 00

Bursa & Kağıt Market 

Uluyol Sezen Sk.No:15
Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 250 41 50 Pbx  
Fax: 0224 254 57 95 Pbx

Konya Bölge Satıș & Lojistik Mrk.

Fevzi Çakmak Mh. Yayın Cd. 
No:62/64 Matsit Karatay / KONYA
Tel: 0332 342 73 50 Pbx  
Fax: 0332 342 73 53 Pbx sekamsan@sekamsan.com.tr   |   www.sekamsan.com.tr
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0 (212) 543 22 00

0 (212) 582 10 00

0 (224) 372 72 00

0 (224) 250 41 50

0 (332) 342 73 50

Incada Exel

İstanbul Bölge Dağıtım &  
Satış Merkezi

Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.
Cebe Ali Bey Sok. No:16/M
Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel.: (212) 543 22 00 Pbx
Fax: (212) 660 31 32 Pbx

Topkapı  
Kağıt Market

Maltepe Mah. Litros Yolu Sok. 2. 
Matbaacılar Sitesi No:2/4 1BF13
Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel.: (212) 582 10 00 Pbx
Fax: (212) 416 50 00

Bursa Bölge Dağıtım &  
Satış Merkezi

Ankara Yolu 13. Km
No:65
Kestel / BURSA
Tel.: (224) 372 72 00 Pbx
Fax: (224) 372 72 08 Pbx

Bursa  
Kağıt Market

Uluyol Sezen Sok.  
No:15
Osmangazi / BURSA
Tel.: (224) 250 41 50 Pbx
Fax: (224) 254 57 95 Pbx

Konya Bölge Dağıtım &  
Satış Merkezi

Fevzi Çakmak Mah. 
Yayın Cad. No:62/64
Matsit Karatay / KONYA
Tel.: (332) 342 73 50 Pbx
Fax: (332) 342 73 53 Pbx

Ankara Bölge Dağıtım &  
Satış Merkezi

İvedikköy 1323 Cadde  
No: 8/3 
Yenimahalle / ANKARA
Tel.: (312) 435 33 00
Fax: (312) 435 23 00

sekamsan@sekamsan.com.tr     www.sekamsan.com.tr

FCS  
Belgesi ile  

yeşil ve  
çevre dostu  
olduğumuzu 

tescillendirdik.
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