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Bursa Bölge Dağıtım &  
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Ankara Yolu 13. Km
No:65
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Tel.: (224) 372 72 00 Pbx
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Fax: (312) 435 23 00
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•	 Avrasya	Ambalaj	İstanbul	2018	sunduğu	ihracat		
potansiyeli	ile	göz	doldurdu

•	 Dosya:	Ambalaj	Mürekkepleri	ve	Gıda	Güvenliği
•	 Dosya-2:	Ofsette	UV	Baskı	Sistemleri

•	 15.	Etiket	Bayramı’nda	ana	gündem	
ekonomi	ve	iş	hukuku	oldu

•	 Toyo	Matbaa	Mürekkepleri	KASAD	üyelerine	
ambalaj	ürün	portföyünü	ve	yenilikleri	anlattı

HP Indigo 12000 Dijital Baskı Makinesi

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

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

Hp Indigo çığır açan yeniliklerini sunar. Hızlı, akıllı ve daha karlı,
tüm bu yenilik dizisi oyunun kurallarını değiştiriyor. Hp Indigo
5900 ve 7900 dijital baskı makinelerinin yanı sıra geniş ebat
53x75 cm Hp Indigo 12000 Dijital Ofset baskı makinesini de içeren
Hp Indigo dijital ofset baskı makineleri tüm beklentileri daha geniş
formatta karşılamaktadır. Yenilikçi ürün gamı, baskıyla nelerin 
mümkün olduğunu yeniden tanımlamaktadır. 

Çalışmakta olan binlerce dijital tabaka baskı makineleri,
baskı öncesi ve sonrası çözümler sunan konusunda uzman
ortakları ile beraber, HP Indigo karlı büyüme için doğru bir 
çözüm ortağıdır. 

Daha fazlası için

 

hp.com/go/indigo

 

 

Ezber bozan
yenilikler 

www.matset.com.tr
matsetofficial
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Büyümeye 
giden yol

HP Indigo 8000 Dijital Baskı Makinesi

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

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

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

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

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

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

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

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

Indigo 8000 Dijital Baskı Makinesini seçin.  

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

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

keşfedin ve güvenli bir şekilde işinizi büyütün.

Daha fazlası için: hp.com/go/labelsandpackaging 

 

www.matset.com.tr
matsetofficial
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94 Durst Etiket & Ambalaj Dijital Baskı 
 DURST dijital baskı sistemlerinde LM (Low Migration - Düşük Migrasyon),  
 gıda tüzüğüne uygun mürekkep kullanımı / Nadir KARGI / Lino Sistem A.Ş.

96 Gıda ambalajı mürekkeplerinden beklentiler
 Ali CAN / hubergroup Türkiye Teknik Destek Uzmanı

98 Heidelberg DryStar UV baskı ve kurutucu sistemleri
 Hakan HONDU / Heidelberg Türkiye Pazarlama Yöneticisi

101 UV ofset baskı makineleri  
 Moris PİNTO /  IMEKS GRUP Satış Müdürü

102 H-UV inovatif kürleme sistemi  
 Burhan KUTURMAN / Aras Grup Satış ve Ürün Müdürü

104 UV ofset baskı sistemleri
 Furkan KARAGÖZ / hubergroup Türkiye Satış ve Pazarlama Yöneticisi

106 DURST Tau 330 dijital baskıda kırılma noktasını 10 bin metreye taşıdı
 NDP, bu yılın başlarında Durst Tau 330’un kurulmasından bu yana 
 yüzde 50’ye yakın bir büyüme gösterdi / Nadir KARGI / Lino SİSTEM

109 İlk yıl “İki buçuk milyon metre” baskı: DURST 330 Tau RSC
 Nadir KARGI / Lino SİSTEM

DOSYAOFSETTE UV BASKI SİSTEMLERİ

104 İMZALI YAZILAR

15. Etiket Bayramı’nda  
ana gündem ekonomi ve iş hukuku oldu

Toyo Matbaa Mürekkepleri KASAD 
üyelerine ambalaj ürün portföyünü ve 
yeniliklerini anlattı

120
Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu Satış 
Direktörü Bora Kuru: “Yılbaşından itibaren 
hurda kağıt fiyatları tekrar yükselecek” 119 OMÜD

Yılda 5 milyar lira toprağa gömülüyor
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6 Avrasya Ambalaj İstanbul 2018 sunduğu ihracat  potansiyeli ile göz doldurdu. 
 Dört gün boyunca canlı ve hareketli geçen fuar yabancı ziyaretçi sayısındaki artışla dikkat çekti.

8 Kerem Dereli (Dereli Graphic Yönetim Kurulu Başkanı)
 “Talep geldiğinde yurt dışına proje bazlı işler yapıyoruz”
12 Seçme Tekstil, fuarda kilitli çanta iplerini sergiledi
14 Doğu Pabuççuoğlu (Matset A.Ş. Genel Müdürü)
 “Bu fuara katılmak zorunluluk haline geldi”
18 Çağdaş Kağıt, Avrasya Ambalaj İstanbul 2018 fuarından memnun
20 Aras Grup şirketleri MetPack ve Aras Makina fuardaydı
24 Aras Grup standında Gietz kutu form makinesi sergilendi
26 Siegwerk, renkli standıyla Avrasya Ambalaj İstanbul fuarındaydı
28 Larton Ambalaj, iç piyasadaki daralmayı ihracatla telafi edecek
30 KOSGEB’in 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nde 
        Sun-Ka Brezilya’nın Sao Paulo ve Santos kentlerine yapılan iş gezisine katıldı
32 Irmak Yıldız Yardım (Gama) 
32 “Aniloks merdane kullanıcıları bizim ürünlerimizle 
 merdane ömürlerini uzatabilirler”
34 Yakup Benli (CEO -Toyo Matbaa Mürekkepleri)
 “İhracatta Toyo’nun satış ağının önemli bir etkisi oldu” 
36 Genpak, ambalaj malzemelerindeki yeniliklerle, 
 Avrasya Ambalaj İstanbul 2018’deydi
38 Perge Kağıtçılık, fuardan memnun
40 Ofsetin ardından flekso baskıya dönük ürünlerle pazarda etkinliğini arttıran 
 Teknova’nın cirosunda esnek ambalajın payı artıyor
44 Türev Matbaa Malzemeleri Avrasya Ambalaj İstanbul 2018’de 
 müşterileriyle buluştu
48 Arjen Evertse (Mimaki Eurasia Genel Müdürü)
 “Ambalajda kullanılan her türlü tekniği dijitalde de kullanmayı 
 mümkün kıldık”
52 Doğa İpek (Teknoprint)
 “Renk yönetim yazılımları olmadan numune baskısı mümkün değil”
56 Erkan Çağırtekin (Yatay Bilgisayar)
 “Ambalaj tarafında ilerlemek istiyoruz”
58 Mustafa Salur (Esko Türkiye) “İyi ve hareketli bir fuar geçiriyoruz”
60 Fatih Özgün (hubergroup Türkiye Genel Müdürü);
 “Özellikle yurt dışından yeni müşteriler bekliyoruz”
62 Ink Academy 2019’da yeni eğitimlerle devam edecek
64 Mehmet Karakuş  (KMK ) “Servis ağımızı kurduk”
66 Sade Ofset’in en verimli Avrasya Ambalaj İstanbul fuarı katılımı
68 Unity Otomasyon Avrasya Ambalaj’da en son otomasyon çözümlerini tanıttı

70 Yaman Baskı Makinaları standında ve Türkiye’de bir ilk: 
 “Yerli üretim” Yflex TT330 etiket sarım ve kesim makinesi görücüye çıktı
71 Erol Çimen (KraftTürk Ambalaj) Plastik ambalajcılar krafta dönmek istiyor
72 Sadettin Kaşıkırık (Oluşur Basım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)
 “Food X markamız ile artık ambalaj da gündemimizde”
74 Turan İşcan; “Türkiye bu bölgenin lokomotif ülkesi ve İstanbul bir merkez”
76 Aktifmak çok tutulan Huatai otomatik şekilli kutu kesim makinesini sergiledi
77 Matkim’in hedefi ihracatı arttırmak
78 İsrapak shrink ambalaj makinelerini tanıttı
79 Yeni jenerasyon tüketici çevreci ambalajı tercih ediyor
80 Setag Etiket kârlılıktaki düşüşü verimliliği arttırarak telafi ediyor
81 Epson’dan maksimum mürekkep kapasiteli iki yeni yazıcı
82 Avrasya Ambalaj İstanbul  Fuarı’na ilk kez katılan
 Pimms oluklu mukavva üzerine dijital baskıyı tanıtttı
84 Robatech Avrasya Ambalaj İstanbul’da Concept Stream ünitesini tanıttı
85 Saueressig fuarda kabartma silindirlerini ön plana çıkardı
85 Ligum, yenilikleriyle ve geniş ürün yelpazesi ile fuardaydı
86 Çukurova Kağıt Ambalaj Grubu Avrasya Ambalaj İstanbul 2018’den memnun
88 Nokta Lazer kesim kalıplarında en son çözümlerini tanıttı
89 Kipaş Kağıt, yaratıcı stant tasarımıyla ziyaretçilerin dikkatini çekti
90 Sinkotech yaprak bıçaklarını, klişelerini ve manyetik silindirlerini tanıttı
92 Kamak ihracat ağırlıklı çalışıyor
93 Özcanlar Bismak Makine Avrasya Ambalaj İstanbul 2018’de yeni  
 Hermes 720ES modelini tanıttı

123 FUAR HABERLERİ
123 Canapa Kağıt Teknolojileri FESPA Eurasia İstanbul 2018’de
124 İnkjet tekstil baskı - Dijital tekstilin yükselişi  
 Michael RYAN / FESPA Grup Fuar Müdürü
126 Mimaki Eurasia Dijital Baskı Ekosistemi’ni keşfe davetlisiniz
127 Pimms, profesyonel çözümleriyle FESPA Eurasia’da olacak

128 Paperworld 2019 yaklaşırken  
 Messe Frankfurt’ta Hol 12’nin  açılışı yapıldı

121 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri 
Sempozyumu gerçekleştirildi



SON YILLARIN EN İYİ FUARI...

Saygılarımızla,

A. Tamer ARDIÇ

Durst Tau 330 RSC
 Etiket & Ambalaj Baskı uygulamalarında 

oyun kurucu yenilikçi teknoloji

·
·

·
·

Tek geçişte opak beyaz baskı

Baskı maliyetlerini optimize edecek şekilde yüksek pigmentli mürekkep                

Hybrid Durst Tau 330/XFlex X6

8 Renk 

1200 x 1200 dpi
78 Mt/Dak hız

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

8 Renk 

1200 x 1200 dpi
78 Mt/Dak hız

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

8 Renk 
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78 Mt/Dak hız

Yeni HD mürekkepler
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Bu kez de başladığı gibi bitmedi... 2018 başında bir 
önceki yılın sonundaki döviz dalgalanmalarından şikayet 
ederek yılı tamamlamıştık. Yine tekrara düştük ve aynı 

yakınmalarla sene sonunu getirdik. Her ne kadar Kasım ayının 
son günlerinde dövizin ateşinde bir düşme olduysa da yılın 
ilk ayına göre ABD Dolarında % 40 civarında bir artışla karşı 
karşıyayız. Bu elbette iş dünyası, çalışanlar ve sokaktaki 
insanlar için önemli bir fakirleşme. Aynı zamanda istikrarsızlık. 
Ardından gelen konkordato ilanları, işten çıkarmalar ve 
iflaslarla; zincirleme birçok firmayı ve çalışanı olumsuz 
etkileyecek ciddi bir sorun. Umudumuz dövizdeki artışın 
buralarda kalması ve insanların önlerini görebilecekleri şekilde 
belli bir çizgide gitmesi. 

Kasım ayı sektör cephesinde hareketli bir ay olarak 
geride kaldı. Sektörel etkinlikler ve Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı 2018’in başarılı bir şekilde sonlanması 

olumsuzlukların üzerimize örttüğü ataleti araladı. İçte birçok 
sorunla boğuşulurken Ambalaj Fuarı’nın yarattığı sinerji 
yüzleri güldürdü ve içimizdeki umudu arttırdı. Genişleyen, 
katılımcı sayısı artan fuar, ilgili ve doğru ziyaretçi kitlesi 
ile katılımcılarını bir platformda buluşturdu. Fuar boyunca 
görüştüğümüz katılımcı firma temsilcileri, yaptıkları 
görüşmelerden ve olası sonuçlarından dolayı mutlu ve umutlu 
olduklarını belirttiler. Özellikle yabancı ziyaretçi sayısı ve 
niteliğindeki artış bu umudu besleyen en önemli faktör oldu. 

Fuar bir kez daha, sektörün mevcut durumu itibarı ile 
ihracatla rahatlayacağını herkese gösterdi. Bu durum 
şimdiye kadar olduğundan daha belirgin olarak kendini 

ortaya koymuş durumda. Bir saptama olarak şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz: Türkiye artık sektörel olarak bölgesel bir 
merkez ülke durumuna gelmiştir! Umarım gelinen bu 
noktada, oluşturulan bu potansiyeli, içte ve dışta bir takım 
yanlış kararlarla ve uygulamalarla heba etmeyiz. Avrasya 
Ambalaj İstanbul Fuarı’nın bu sinerjisini, fuarda yaptığımız 40 
civarındaki görüşme ile sayfalarımıza taşıdık. Yararlanmanızı 
diliyoruz.

Etiket Sanayicileri Derneği’nin (ESD) Etiket Bayramı 
etkinliği 9 Kasım’da gerçekleşti. İstanbul’da gün boyu 
süren etkinlikte, sunumlar ve ardından yenilen akşam 

yemeğinde etiket sektörünün oyuncuları bir araya geldiler.

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) aylık 
toplantılarını istikrarlı olarak sürdürüyor. Bu ayki toplantının 
sunumları Türkiye’de yeni bir yatırım hazırlığında olan Toyo 
Matbaa Mürekkepleri tarafından yapıldı.

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı ile aynı tarihlerde 1-3 Kasım 
arasında İstanbul’da Matbaa Teknolojileri Sempozyumu da 
düzenlendi. Son iki gününün sunumlarının fuar alanında 
yapıldığı sempozyumun açılış ve ilk gün sunumları İstanbul 
Üniversitesi Rektörlük Binası’nın salonlarındaydı.

Aralık sayımızda iki dosya konumuz var. Bunlar, Ofset 
UV Baskı Sistemleri ve Ambalaj Mürekkepleri ve Gıda 
Güvenliği başlıklarını taşıyor. Tedarikçilerimizden gelen 

yazılar ilgili sayfalarımızda. 

Yılın son fuarı olan Fespa Eurasia 6-9 Aralık tarihleri arasında 
IFO salonlarında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu sene promosyon sezonu pek parlak geçmiyor. Ancak Kasım 
sonuna doğru bir hareketlenme başladı. Bu aktivite Aralık 
boyunca da devam edecek gibi görünüyor.

Yeni yılın olumsuzlukların azaldığı bir dönem olmasını 
diliyoruz.
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Her yıl ambalaj sektörünün önemli 
markalarını ve sektör profesyonellerini 
bir araya getirmeye devam eden, gıda 

ve gıda dışı tüm endüstrilerin çözüm arayışları 
için bölgenin önemli buluşma noktası olan 
Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj 
Endüstrisi Fuarı, 31 Ekim – 3 Kasım tarihleri 
arasında 24’üncü kez TÜYAP İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Özellikle hafta içinde yabancı 
ziyaretçi sayısının yüksek oluşu dikkati çekti. 
Fuarda, ziyaretçiler 4 gün boyunca; Türkiye’den 
Belçika’ya, Çin’den Fransa’ya, Almanya’dan 
İtalya’ya, Katar’dan Hollanda’ya 44 ülkeden 
katılımcı firma ve firma temsilciliği ile buluşma 
imkânı buldu. 

REED TÜYAP Fuarcılık ve ASD Ambalaj 

Sanayicileri Derneği iş birliğinde düzenlenen 
fuar, sektörün diğer dernekleri AMD Ambalaj 
Makinecileri Derneği, FASD Esnek Ambalaj 
Sanayicileri Derneği, ESD Etiket Sanayicileri 
Derneği, KASAD Karton Ambalaj Sanayicileri 
Derneği, MASD Metal Ambalaj Sanayicileri 
Derneği, OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri 
Derneği ve SEPA Sert Plastik Ambalaj 
Sanayicileri Derneği tarafından desteklendi.

Rakamlarla Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı 2018
Gıda ve gıda dışı tüm endüstrilerin ambalaj ürün 
ve makine çözüm arayışları ve yatırımları için 
bölgesinin en çok tercih edilen ticari buluşma 
noktası olmaya devam eden Avrasya Ambalaj 

Avrasya Ambalaj İstanbul 2018 
sunduğu ihracat potansiyeli ile  
göz doldurdu
Dört gün boyunca canlı ve hareketli geçen fuar yabancı ziyaretçi  
sayısındaki artışla dikkat çekti.
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İstanbul Fuarı; 2018 yılında, 44 ülkeden 1.217 
firma ve firma temsilciliği ile 115 ülkeden 58.518 
ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturdu. Yurt 
dışından rekor ziyaretçi akınına uğrayan fuar 
8.101 uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 
Fuarda; 42 ülkeden 1000’in üzerinde alım heyeti 
ağırlayan REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş.’nin 
organizasyonunun yanı sıra stantlar ve sunumun 
profesyonelliği, fuar süresince görüştüğümüz 
40 civarında katılımcı tarafından takdir edilen 
unsurlar arasındaydı.

Matbaa Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan 
heyetler dahil Türkiye genelinden 77 ilden sek-
törel alıcılar fuarı ziyaret ederek hem yerli hem 
de uluslararası katılımcılar ile görüşme imkanı 
buldular. Ayrıca gıda ve gıda dışı sektörlerden 
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen firmaları 
Ambalaj Fuarı VIP program kapsamında fuarı 
ziyaret etti. 

Yatırımlara özel çözümler  
tek çatı altında
Reed Tüyap Genel Müdür Yardımcısı Berkan 
Öner, fuarla ilgili şu yorumu yapıyor: “Ambalaj 
sektörünün en önemli buluşma platformu olan 
Ambalaj Endüstrisi Fuarımız, 1217 firma ve 
firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşti. 115 
farklı ülkeden, 8101’i yurt dışından, 60 bine yakın 
nitelikli ziyaretçi ve Orta Doğu, Afrika, Orta ve 
Batı Avrupa, Balkanlar, Rusya ve Kafkasya’dan 

1000’in üzerinde nitelikli üst düzey alıcıya ev 
sahipliği yapan fuar, katılımcılarımızdan tam not 
aldı.”

Avrasya Ambalaj İstanbul 2018 Fuarı Printpack 
Ambalaj Baskı Teknolojileri Özel Bölümü bu 
yıl daha dikkat çekiciydi. Basım sektörünün 
tanınmış firmalarının da katıldığı bu bölümde, 
bazı dijital baskı sistemleri tedarikçilerinin 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nı yıl içinde 
düzenli olarak katılacakları fuarlar arasına almak 
istediklerini dile getirmeleri, dijitalin ambalajdaki 
potansiyelinin göstergesiydi.

25. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı, 
23 – 26 Ekim 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi Büyükçekmece, İstanbul’da 
gerçekleşecek ve yeni pazarlara açılmak ve 
mevcut pazar paylarını artırmak isteyenler için 
etkin bir ticaret platformu olarak hizmet vermeye 
devam edecek. 

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

Katılımcılar nitelikli 
ziyaretçilerden memnun 
kaldılar.

Dört gün boyunca fuar 
yoğun ve ilgili ziyaretçi 
trafiğine sahne oldu.
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Dereli Graphic bir Avrasya Ambalaj İstanbul  
Fuarı’na daha geçmiş yıllarda olduğu gibi 
Printpack Bölümü 9. Salon’daki aynı yerinde 
katıldı. Firma basım sektöründe ofset, tifdruk, 
flekso ve dijital baskı alanlarında makine, yazılım 
ve malzeme tedarikçisi olarak sektöre hizmet 
veriyor.  3M, Kodak, KBA, Ferag, FlintGroup, 
Perfecta, Epple, Day gibi güçlü markaların 
temsilcisi olan Dereli Graphic Teknik Müdürü 
Recep Yaman, “Esnek ambalaj ve karton 
ambalaj tarafında bizim müşterilerimiz zaten 
bu fuarda yer alıyorlar. İlk zamanlar bu amaçla 
müşterilerimize yakın olmak için geldik. ‘Dereli 

Graphic de bu fuarda olsun bazı yenilikleri 
aktarsın, en azından birlikte çay kahve içilsin’ diye 
düşünülmüştü” diyor. Kerem Dereli ekliyor: “O 
zaman Printtek özel bölümü de yoktu. Belki de 
bizim sürekli katılışımız yıllar içinde buna vesile 
oldu.” 

Dereli Graphic Yönetim Kurulu Başkanı Kerem 
Dereli fuara ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fuarda güzel, beklentinin üzerinde bir kitle 
var. Uzun zamandır görmediğimiz, daha önce 
fuara katılmış, birkaç müşterimizle temas etme 
imkânımız da oldu. 

Her sene yapılmasına rağmen fuar gitgide 
büyüyor, özellikle baskı tarafı genişlemiş 
gözüküyor. Reed Tüyap da güzel bir çalışmaya 
imza atmış. Yurt dışında da tanıtımların 
yapıldığını bizzat gördüm. Özellikle internette, 
sosyal medyada ciddi anlamda aktif olunmuş. 
Bunun da etkileri yansıyor. Önceki senelerde 
olmayan bu sinerjiyle fuara gelen katılımcı 
firmalar var. Geçen sene boş olan giriş kısımı 
da dolmuş. Bu da umut verici. Türkiye, Ağustos 
ayında ciddi bir şok yaşadı; ülke olarak sarsıldık. 
Test edici dönemlerden geçiyoruz. Bu anlamda 
fuarlar daha da önem kazanıyor. Çünkü önemli 

Kerem Dereli (Dereli Graphic Yönetim Kurulu Başkanı)

“Talep geldiğinde yurt dışına proje 
bazlı işler yapıyoruz”
Teknik servis konusunda sağlam bir altyapıya sahip olan Dereli Graphic yurt dışına yatırım yapan Türk 
firmalarına her türlü satış ve teknik desteği sağlıyor.

Kerem Dereli  
(Dereli Graphic Yönetim 

Kurulu Başkanı)
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bir gösterge. Müşterilerimizin yanında olma, 
onlarla fikir alışverişinde bulunma adına önemli 
bir platform.

Gelen ziyaretçilerle daha çok neler 
konuşuluyor? Ziyaretçiler nelere yoğunlaşmış 
durumda?

Gönül isterdi ki burada yalnızca teknolojiler, 
ürün lansmanları üzerine konuşalım ama açıkçası 
piyasanın durumu daha çok konuşuluyor. Tabii 
ki özellikle teknik oryantasyonu olan arkadaşlar 
onlarla alakalı bilgiyi alıyorlar ama onun dışında 
özellikle satış tarafına bakan kitleyle konuşulan 
şey ekonomi oluyor. Şu andaki mevcut gerçekler 
gereği  ödemeler, piyasanın durumu, iş olanakları, 
çıkış yolları gibi konular konuşuluyor. Biz de, 
kendi perspektifimizden bir şeyleri yansıtmaya 
çalışıyoruz. Onlardan geri dönüş alma yolundayız 
aslında. ‘Sizde işler nasıl’ diyor soruyoruz. Benim 
müşterim, benim müşterimin müşterisi, hepimiz 
bu tedarik zinciri içerisinde birer halkayız. Yurt 
dışıyla olan ilişkide bir tamponuz. Ağustos ayında 
kriz patlak verince yurt dışı ile görüşmelere 
başlamıştık. Şimdi yıl sonu toplantılarımızda 
gelen geri dönüşü yurt dışıyla da paylaşıyorum. 

Önümüzdeki döneme ilişkin 
temsilciliklerinizde değişiklik, yeni 
temsilcilikler olacak mı?

Şimdi elimizde bulunan temsilciliklerle alakalı, 
ileriye yönelik ne yapabiliriz diye ortaklarımızla 
ve partnerlerimizle toplantılar yapıyoruz. Çıkacak 
sonuca göre farklı düşüncelerimiz olabilir. 
Yeni temsilcilik olarak da düşündüğümüz bazı 
markalar var ama somutlaşmış bir şey yok. 

Dışarıdan bakışta Türkiye pazarında yaşanan 
dalgalanmanın getirdiği bir çekingenlik de var 
aslında ama tabii bunu kısa vadeli görüyoruz. 

Önümüzdeki 6 ay içerisinde bu durum dağıla-
caktır diye düşünüyorum. Biraz daha toparlanma 
sürecine girince önümüzdeki sene içerisinde her 
şey rayına oturacaktır. 2019’da ilk çeyrek biraz 
düşük profilli geçer ilk çeyrek sonrası biraz daha 
toparlayacak gibi öngörüyorum. 

Makine tarafında çok büyük hareket 
olmadığını biliyoruz ama kurumsal ve büyük 
firmaların boş durmadığını iş yaptığını da 
biliyoruz.

Kurumsal ve büyük firmalar kendi planları ve 
bütçeleri dahilinde önceden yaptıkları planlara 
genelde sadık kalıyorlar ve bir şekilde yatırımları-
nı yapıyorlar.

Son makine kurulumumuz Gaziantep’te gerçek-
leşti. Onun dışındakiler biraz daha frenli. Bu da 
normal. 

Malzemede durum nasıl, sektör ne kadar kan 
kaybetti sizce?

Kimi firmalar iş ve satış anlamında bir şekilde 
durumu avantaj haline dönüştürdü, kimi firmalar 
ödemeler konusunda zorlandığı için küçülmeye 
gitmek durumunda kaldı. Satış anlamında biz 
çok şükür hâlâ iyiyiz. Zaman zaman, şartlarla 
alakalı olarak müşteri kaybı olabilir. Ödemeler 
dengesi gibi konularda biz de kendimize göre 
bazı önlemler almak durumunda olduğumuz 
için fiyat olarak yüksek kalabiliriz. Normal bir 
piyasa koşulunda belki indirim uygulayabilirim 
diyebileceğin bir nokta vardır ama şu aşamada biz 
de o esnekliği gösteremeyebiliyoruz. 

Bu fuarda yurt dışından da çok ciddi sayıda 
ziyaretçi var. Yurt dışına, ihracata yönelik  
özel bir çabanız ve yöneliminiz var mı? 

Açıkçası biz, daha önce, İran piyasasıyla çok 

“Türkiye’den yurt 
dışına yatırım yapan 
bazı firmalar var ve 
biz o kanala hizmet 

verme yolunu 
seçiyoruz. Bunun 

örneği Elif Plastik, 
Hayat Kimya 

gibi güzide Türk 
firmaları. 

Bu firmalarımız 
yurt dışında yatırım 

yapıyor. Onlara 
her türlü satış ve 
teknik desteğini 

sağlıyoruz. Buradan 
bizzat teknik 

servisimizi yollayıp 
yurt dışında makine 

kurulumundan 
itibaren her 

şeyiyle bu desteği 
veriyoruz. O 

konuda sağlam 
altyapıya sahibiz.”



www.siegwerk.com

SIEGWERK BASKI MÜREKKEPLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
‹stanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazl›çeflme Cd. N: 50 34957 Orhanl› - Tuzla / ‹STANBUL
T: 0216 394 0324 | F: 0216 394 2059
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içli dışlıydık: ancak, Amerika’yla yaşanan 
problemler nedeniyle İran piyasasında şu anda 
yokuz. Çalıştığımız firmalar o konuda oldukça 
ciddi. Onun dışında bazı spot işlerimiz olabi-
liyor. Çeşitli talepler geldiğinde proje bazında 
değerlendiriyoruz.Bunun için özel bir çabamız 
yok. Biz daha ziyade Türkiye pazarına odaklıyız. 
Eskisi gibi değil. Dünya çapında her bölgenin 
dahil olduğu gruplar oluyor. Neredeyse her 
ülkenin ya kendi firma temsilcisi var ya da firma 
kendisi orada bulunuyor. 

Türkiye’den yurt dışına yatırım yapan bazı 
firmalar var ve biz o kanala hizmet verme yolunu 
seçiyoruz. Bunun örneği Elif Plastik, Hayat 
Kimya gibi güzide Türk firmaları. Bu firmaları-
mız yurt dışında yatırım yapıyor. Onlara her türlü 
satış ve teknik desteğini sağlıyoruz. Buradan 
bizzat teknik servisimizi yollayıp yurt dışında 
makine kurulumundan itibaren her şeyiyle bu 
desteği veriyoruz. O konuda sağlam altyapıya 
sahibiz. 

Umuyoruz ki ülkemizin yaşadığı bu ekonomik 
zorlukları bir an evvel atlatırız. Herkesin olumlu 
bir şekilde baktığı, ekonominin toparlandığı bir 
döneme giriş yaparız. Benim tek dileğim bu.  

İzmir merkezli Seçme Tekstil, 24. Avrasya 
Ambalaj İstanbul  Fuarı’nda matbaa ve ambalaj 
sektörleri için kilitli çanta ipi çeşitlerini sergiledi. 

Seçme Tekstil, fuarda kilitli çanta 
iplerini sergiledi

Salih Seçme, sergiledikleri ürünleri ve fuar 
hakkındaki görüşlerini Matbaa Haber’e anlattı.

“Burada kilitli çanta iplerimizi sergiliyoruz. Bu 
ürünlerin toptan imalatını ve satışını gerçekleş-
tiriyorum. Fuar benim açımdan gayet iyi geçiyor. 
Yurt içinden ve yurt dışından müşterilerimiz 
geliyor. Onlarla bağlantı kuruyoruz. Yurt dı-
şından gelen müşterilerimiz çoğunluklu olarak 
Arap ülkelerinden. Yurt içinde görüştüğümüz 
firmalar ise daha çok bizim de bulunduğumuz 
Ege Bölgesi’nden gelen firmalar. İstanbullu 
firmalar görece daha az. 

Müşterilerimizin taleplerine hemen cevap ve-
rebiliyoruz. Tedarikte herhangi bir sorunumuz 
yok, bugün müşteriden talep geldiğinde ertesi 
gün talebi elinde oluyor. Stoklu çalışıyoruz. 
Artık vadeli çalışmayı bıraktık, peşin çalışıyo-
ruz.” 

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





18 • MATBAAHABER • SAYI 184 / ARALIK 2018

FUAR HABERLERİ 

Bu yıl Avrasya Ambalaj İstanbul fuarındaki 
genişlemenin ilginç bir yanı da fuar kompleksinin 
orta kısmında yer alan ve park yeri olarak 
kullanılan alanda oluşturulan “Çadır” salonu 
idi. Matset’in geniş bir yer isteğine ve fuarın 
genişlemesine istinaden oluşturulmuş bu alanda 
Matset 140 metre karelik standındı ile yer aldı ve 
yüksek hacimli etiketler ve ambalaj üretimi için 
dar web baskı çözümü olan HP Indigo WS6800 
dijital baskı makinesini sergiledi. Ayrıca yeni 
temsilcilikleri HP Scitex’in karton ve oluklu 
ambalaj makineleri ile İngiliz Edale’in fleksog-
rafik, hibrit baskı ve sonlandırma makinelerinin 
tanıtımını yaptı. 

Matset fuarda HP ve Edale yetkililerinin de yer 

aldığı toplamda 15 kişilik teknik ve satış ekibi ile 
ziyaretçilerini karşıladı.

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

Bu yıl fuara ikinci kez katılıyorsunuz ve 
farklı bir alandasınız, bu fuarda neleri öne 
çıkardınız?

Geçen sene Avrasya Ambalaj İstanbul fuarı 
Printtek’ten tam bir ay sonraydı. Biz de son anda 
katılmaya karar vermiştik. Bu fuara katılmanın 
iki avantajını gördük. İlki temsil ettiğimiz 
markaları tanıtmak ikincisi müşterilerimiz ya da 
potansiyel müşterilerimizin çoğunun bu fuarda 
katılımcı olması, katılımcı olmayanların da ziya-

Doğu Pabuççuoğlu (Matset A.Ş. Genel Müdürü)

“Bu fuara katılmak  
zorunluluk haline geldi”
Avrasya Ambalaj İstanbul 2018 fuarına Print Pack özel bölümünde yeni açılan çadır alanında katılan Matset 
A.Ş., sergilediği HP Indigo 6800 ve temsil ettiği yeni markaları ile ziyaretçilerini karşıladı

Matset A.Ş. Genel Müdürü 
Doğu Pabuççuoğlu

Matset 140 metre karelik 
standındı ile fuarda yer aldı 
ve yüksek hacimli etiketler 
ve ambalaj üretimi için dar 

web baskı çözümü olan HP 
Indigo WS6800 dijital baskı 

makinesini sergiledi. 



www.dereligraphic.com
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rete gelmesi sonucu onlarla kurduğumuz hızlı ve 
verimli iletişim. Aslında bir kazan kazan modeli 
olduğu için bu sene standımızı büyülttük. Ayrıca 
geçtiğimiz yıl makine sergilememiz yönündeki 
talepleri de değerlendirdik. İlk planımız fuara 
bir HP Indigo 20000 getirmekti ama ekonomik 
sıkıntı tavan yapınca 6800’de karar kıldık.

Konumlanma da aslında fuarın zorlamasıyla 
oldu. Biz daha büyük yer isteyince Tüyap 
alternatif olarak Çadır fikrini geliştirdi. Burası 
geçen sene yoktu. Bizim de hoşumuza gitti ama 
biraz da altyapıdan dolayı zor oldu. Ona rağmen 
hızlı bir çalışmayla standımızı kurduk. 

Biz bu fuarda makine sattık mı satmadık mı diye 
bakmıyoruz. Amacımız sektörü bilgilendirmek. 
Zaten piyasa koşullarında henüz pozitif bir 
iyileşme yok. Şu anda finans alanında bir adım 
atılmadığı için bankalardan kredi almak çok zor, 
verenler de çok yüksek faiz uyguluyor. Leasing 
şirketleri hâlâ ne yapacaklarını bilmiyorlar. 
Dolayısıyla şu anda zaten makine satıyorum 
demek çok da mantıklı değil. 

“Sektör yatırım yapmaktan 
vazgeçmiyor”

HP’nin kendi finans çözümü hâlâ  
avantajlı mı?

Kendi finans çözümümüzü kullanabiliyoruz 
ama orada da faizler arttı, daha ince eleyip sık 
dokunmaya başlandı. Türkiye’nin ülke riski 
arttığı için faizler de artıyor ama sektör yatırım 
yapmaktan vazgeçmiyor. Bu fuarda distribü-
törlüğünü aldığımız HP Scitex’in tanıtımını da 
yapıyoruz. O kısımda bir hareket var.  

Scitex’in makineleri sektörün özellikle 
ambalaj tarafında yatırıma açık yeni bir 
kulvar değil mi? 

Tabii. Scitex, ihracata yönelik üretimde kullanı-
lacak bir makine. 2020’den sonra plastik kasayla 
sebze meyve ihracatı yasaklanacak. Bu makineye 
ihtiyacınız olacak. Tirajlar düştü. Artık 5000 
yerine 1000 takvim yaptırılıyor; 100 bin kutu 
yerine 10 bin kutu sipariş veriliyor, sattıkça 

bastırılıyor. Bu ortam dijitalin önünü açtı. 
Ayrıca temsilcisi olduğumuz Edale var, sektörü 
rahatlatacak çözümleriyle o da burada. Onun 
için de görüştüğümüz müşteriler var. 

Edale’nin en ilgi çeken ürünü  
8 renkli narrow web makinesi

Edale’de en çok hangi makine konuşuluyor?

Edale’nin en ilgi çeken ürünü, 8 renkli narrow 
web baskı makinesi. Renk baskısı üstüne her 
türlü yaldız vs. uygulamayı yapabilen bir flekso 
makine. Ayrıca sonlandırması dahil yapıştırıcıya 
göndereceğiniz bir makine var. Bunun güzelliği 
iş geçiş sürecinin çok kısa olması. Kendi bıçak 
değiştirme sistemine sahip. Dijital olmamasına 
rağmen çok hızlı bir makine. Özellikle ilaç 
kutuları gibi küçük kutuların üretiminde rahatça 
kullanabiliyorsunuz.

Edale’nin yatırım maliyetleri ve geri dönüş 
süreci için neler söylersiniz?

Makine ne kadar çalışıyor ve bu sürede size ne 
kadar para kazandırıyor, bunu ortaya koyarsanız 
yatırım yapmak çok avantajlı. Yatırım maliyeti 
dediğiniz şey, yalnızca makinenin alınmasında 
verdiğiniz para demek değil. Fuara İzmir’den 
gelen bir müşteri ile bu iş süreçlerini konuştuk. 
Genel uygulamada iş tabaka üzerine basılıyor, 
baskı sonrası uygulamalar yapılıyor, daha sonra 
kesime ve yapıştırmaya gidiyor. Oysa Edale’de 
bunların hepsini tek makinede iki kişi hallediyor. 

100 bin tiraja kadar kullanışlı. Eski günler 
olsaydı bu fuardan iki siparişle çıkardık. Çünkü 
özellikle ilaç kutusu üreten firmaların çok 
işine yarayacak bir model. Baskı kalitesi de çok 
yüksek. Ofsetten farklı değil. 

“Scitex görenleri etkileyen  
bir makine”

Scitex tarafında sıcak görüşmeleriniz  
var mı?

İki, üç firma ile görüşmelerimiz sürüyor. 
Scitex, hakikaten gören herkesi çok etkileyen 

Matset 140 metre 
karelik stant ile 
yer aldığı fuarda 
yüksek hacimli 
etiketler ve ambalaj 
üretimi için dar 
web baskı çözümü 
olan HP Indigo 
WS6800 dijital 
baskı makinesini 
sergiledi. 

Ayrıca yeni 
temsilcilikleri HP 
Scitex’in karton 
ve oluklu ambalaj 
makineleri ile 
İngiliz Edale’in 
fleksografik, 
hibrit baskı ve 
sonlandırma 
makinelerinin 
tanıtımını yaptı. 



444 2 883 - www.anilkagit.com
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bir makine. Ona sadece baskı olarak bakmak 
yanlış; makinenin üzerinde HP’nin geliştirdiği 
birçok yazılım avantajı da var. Scitex C500 
zaten beta testte, onun piyasaya çıkması 1 yılı 
bulur. Scitex 15500 ve 17000 serisi oluklu baskı 
makinelerinin fiyatları pahalı görünüyor ama 
yaptıkları işe değer.

Ayrıca çeşitli yazılımlarla gizli görseller 
yüklüyorsun. Özellikle ihracatta alıcı firma 
hiçbir şekilde kim tarafından üretildiğinin 
yazılmasını istemiyor, karekod bile istemiyor. 
Ürettiren firma bunu istemiyor ama aynı 
zamanda senden geldiğini de bilmem lazım 

diyor. HP yeni yazılımıyla müşterinin isteğine 
göre gizli baskı yapabiliyor. Bu teknoloji ayrı 
bir avantaj. Özellikle ihracata çalışıyorsanız bu 
teknoloji ciddi bir avantaj. 

“Avrasya Ambalaj İstanbul’un 
en etkin fuar olduğunu 
düşünüyorum”
Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Avrasya Ambalaj İstanbul fuarının bu sene 
yapılan, önümüzdeki seneyi de kapsayacak en 
etkin fuar olduğunu düşünüyorum. Bu fuara 
katılmak artık zorunluluk haline geldi. Şimdi 
daha iyi bir yer peşinde koşuyoruz, olursa, 8. 
Salondan bir yer istiyoruz. Bizim makineyi 
buraya koymamız hakikaten çok zor oldu 
ama burada olmak zorundaydık. Görünen bir 
yerdeyiz, katıldığımıza memnunuz. Fuardan 
satış beklentimiz yok. Önümüzdeki günler için 
potansiyel listesi oluşur diye düşünüyorum. Bu 
yıl fuara çok ilginç şekilde Irak’tan 2-3 müşteri 
geldi. Geçen sene İran’dan çok gelen vardı bu 
sene pek yok. 

Çağdaş Kağıt, 24. Avrasya Ambalaj 
İstanbul fuarında 40 yılı aşan tecrübesi ve 
deneyimli personeliyle yurt dışından ve 
yurt içinden ziyaretçilerini ağırladı. 

Firmanın üçüncü kuşak yöneticilerinden Bilal 
Suna, Çağdaş Kağıt’ı, sergiledikleri ürünleri ve 
fuar hakkındaki görüşlerini Matbaa Haber’e 
anlattı.

“Çağdaş Kağıt, yaklaşık 45 yıllık bir firma. 
1970’lerde başlayan serüvenin üçüncü kuşağıyız. 
Bir aile şirketiyiz. Sektörde belli bir konumda 
olduğumuzu düşünüyorum. Metal, cam, tekstil ve 
ambalaj sektörü olmak üzere dört farklı sektöre 
hitap ediyoruz. 

Ekibimizi ihracat yönünde 
büyütüyoruz
Son üç yıldır ihracatımızı hızlandırdık Ekibimizi 
bu yönde büyütüyoruz. Üç sene önce ihracata 
başladığımızda senelik %5-6 oranında ihracatımız 
varken bugün bu oran %20’ye ulaştı. Bu oranı 
%50’ye çıkarmak için çalışıyoruz. Bu hedefe iki 
sene içinde ulaşmak istiyoruz. Sektörde öncü 
olmak hedefimiz. Kendimizi 10 yıl sonra çok 
daha güzel yerlerde görüyoruz. Ancak, yurt dışı 
fuarlarına aktif olarak katılamıyoruz. Bunu eksik 

yanımız olarak görüyoruz. Önümüzdeki seneden 
itibaren yurt içinde 4 yurt dışında 2 fuar olmak 
üzere 6 fuara katılmayı düşünüyoruz. 

Krepe kağıt ve süblimasyon kağıt alanında tekstil 
ve metal sektörüne üretim yapıyoruz. Yüzde 
elli traderlık yapıyoruz. Belli başlı kağıtları 
ithal ediyor  ve satıyoruz. Ancak ithal ettiğimiz 
ürünlerin bir kısmını işleyerek farklılaştırıyoruz. 
Öncelikli olarak ithal edip işlediğimiz ürünleri 
öne çıkarıyoruz. Bunlardan ilki krepe kağıt, 
metal ve alüminyum sektöründe ağırlıklı olarak 
kullanılan bir kağıt türü. Beyaz krepe kağıt ise 
ajandaların sırt kısmında matbaa sektöründe 
kullanılıyor. Bir de süblimasyon tekstil kağıdımız 
var. Bu ürünlerimizi öne çıkartmaya çalışıyoruz. 
Bunun yanında traderlık yaptığımız ürünleri de 
eksik tutmuyor, müşterilerimize sunuyoruz. 

Bu fuarda Orta Doğu başta olmak üzere çok 
sayıda yabancı ziyaretçi var. Yerli ziyaretçiden 
çok yabancı müşteri talep ediyor bizi. İki gündür 
Lübnan ve İsrailli firmalarla iletişim halindeyiz. 
Bu yeni müşterilerin haricinde bizim hali hazırda 
müşterimiz olan Mısır, Gürcistan gibi ülkelerden 
gelen firmalar oldu. Kısaca, fuar çok yoğun ve 
güzel geçiyor. Kalan iki günün de böyle geçeceği-
ni umuyorum. Bu fuarın başarılı olması ülkemiz 
açısından da bir başarıdır.”  

Çağdaş Kağıt, Avrasya Ambalaj 
İstanbul 2018 fuarından memnun

Firmanın 
üçüncü kuşak 

yöneticilerinden 
Bilal Suna 

“Krepe kağıt ve 
süblimasyon kağıt 
alanında tekstil ve 

metal  
sektörlerine üretim 

yapıyoruz.” 

Doğu Pabuççuoğlu: 
“HP Scitex’in 

üzerinde HP’nin 
geliştirdiği birçok 

yazılım avantajı da 
var.”



 
 

 
 

 
 

 

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

Luxel T-9800 HD
ve ZAC Sistemi

Daha Hızlı, Daha Çevreci

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

Fujifilm ZAC Sistemi

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

Luxel T-9800 HD
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Aras Grup Avrasya Ambalaj İstanbul  fuarına 
geçen yıl olduğu gibi 8. Salondaki aynı yerinde 
katıldı. Bir kahve dükkanı konseptinde hazır-
lanan standın ön tarafında fuar ziyaretçilerine 
MetPack’ın ürettiği kartonlardan yapılmış 
bardaklarla kahveler ikram edildi.

Grup bünyesindeki MetPack firması kendi adını 
taşıyan markası ile polietilen kaplamalı kağıt ve 
karton üretimi yapıyor. Üç yıl önce bu üretime 
başlayan firma bu yıl üretim hattına kattığı ikinci 
bir makine ile üretim kapasitesini arttırmış olarak 
fuarda yerini almıştı.

Aras Grup’un bir diğer firması Aras Makina 
de geçen yıl olduğu gibi Türkiye’de tanınmayan 
bir teknolojiyi fuarda ziyaretçilerle tanıştırdı. 
Firma yeni temsilciliği Gietz’in otomatik kutu 
form makinesini çalışır olarak sergiledi ve yeni 
teknolojisini tanıttı.

MetPack şimdilik yılda 48 bin ton 
A klasman üretim yapıyor
Fuarda sorularımızı Aras Makina Genel Müdürü 
Hamdi Kaymak yanıtladı.

Grubunuzun bu fuardaki konsepti nedir?

Aras Grup olarak biz, uzun yıllardan sonra ilk 

olarak geçen sene bu fuara katılmıştık. Fuardaki 
ana konseptimiz Aras Grup bünyesindeki 
MetPack ile ilgili. Üç yıl önce Met Pack markası 
ile polietilen kaplamalı kâğıt üretimine başladık; 
A klasman üretim yapıyoruz. Geçtiğimiz 
fuarda üretim hattımız tekti. Şimdi iki üretim 
hattımız var ve yıllık yaklaşık 48 bin ton üretim 
kapasitesine sahibiz ve ürünlerimizin ihracatını 
da yapmaktayız. Geçen yıl özellikle yurt dışından 
gelen müşterilerimiz ürünlerimizi ilgiyle karşıla-
mıştı. Bu fuarda üretim hattımızın kapasitesini 
de geliştirerek bu ürünleri sergileme imkânı 
kazandık. MetPack’a ciddi bir ilgi var.

Aras Makina az bilinir 
teknolojileri tanıtmaya  
devam etti
Yine fuar çerçevesinde Aras Makina bünyesinde 
temsilcisi olduğumuz üreticilerin, yine az bilinir 
teknolojilerinin örneklerini bu fuar vesilesiyle 
tanıtmayı amaçlamıştık. Geçen yıl bu anlamda 
Focusight firması kalite kontrol makinesini 
sergilemiş, fuar sonrasında makinenin Tem 
Ofset’e kurulumunu gerçekleştirmiştik. Bu 
fuarda Gietz firmasının otomatik kutu form ma-
kinesini sergiliyoruz. Türkiye’de henüz kurulumu 
yapılmamış bir makine. Birçok üreticimizin de 

Aras Grup şirketleri MetPack ve  
Aras Makina fuardaydı
Grup bünyesindeki 
MetPack polietilen 
kaplamalı kağıt ve 

karton üretimini 
tanıtırken 

Aras Makina da 
Gietz’in otomatik 

kutu form 
makinesini çalışır 

olarak sergiledi
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ilk defa göreceği bir teknoloji. Saatte 36 bin adete 
kadar üretim yapabiliyor ve her türlü kutuyu 
üretebiliyor. Fuarda canlı olarak hamburger kutu 
üretimini gerçekleştiriyoruz. İlgiyle karşılanan bir 
makine olduğunu söylemek mümkün.

MetPack’ın ürettiği kağıdın ebadı ve tercih 
edilen kalınlıklar neler?

Biz 150 cm’e kadar bobin, gerekirse tabaka  
üretim gerçekleştirebiliyoruz. 

70 - 400 gram kalınlık arasındaki malzemelere 
kaplama yapabiliyoruz ama ağırlıklı olarak talep 
edilen kalınlıklar daha çok 160 gram ve 300 gram 
arasında.

“Emballages Paris fuarına 
İhracatçılar Birliği’nin organize 
ettiği Türk Pavvillonunda 
katılacağız”

Şu anki satış rakamlarının yurt içi ve yurt 
dışı dağılımı nasıl?

Ağırlıklı olarak hâlâ yurt içi. Bu ay sonu Paris’teki 
ambalaj fuarına da MetPack olarak katılıyoruz. 
O fuarda da ürünlerin ilgiyle karşılanacağını 
düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla kademeli 
olarak ihracat oranlarımızı arttıracağız. 2019 yılı  
beklentilerimizi ihracat oranlarımızı arttırmak 
yönünde planlıyoruz. 

Paris’teki fuara İhracatçılar Birliği’nin organize 
ettiği Türk Pavvillon’unda İhracatçılar Birliği’nin 
belirlediği tasarım çerçevesinde katılacağız. Yine 
Almanya’da düzenlenecek Interpack fuarına da 
katılım planlaması yapıyoruz.

“Gümrük işlemleri uzadığı için 
SBL otomatik kesim makinemizi 
sergileyemedik”

Fuar için değerlendirmeniz nedir?

Bu sene özellikle son aylarda ekonomik anlamda 
negatif gelişmeler yaşandı. Duyduğumuz kadarıy-
la bazı firmalar fuar katılımlarını iptal ettiler ama 
Ambalaj Fuarı geçen yılki fuara göre büyümüş. 
Aras Grup standında Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’dan epey ziyaretçiyi misafir ettik.

Fuarda Met Pack tarafında kaplamalı 
polietilen bardak var, Aras Makina olarak 
Gietz’in makinesi var onun dışında insanlar-
la farklı ürünleriniz ya da temsilcilikleriniz 
ekseninde görüşmeleriniz oluyor mu? 

Açıkçası bu fuarın bize şöyle bir katkısı var, fuar 
katılımcısı bazı etiket ve ambalaj üreticileri zaten 
bizim müşterilerimiz. Bu fuar bize onlarla daha 
yakın görüşme fırsatları yaratıyor. Bu fuarda bir 
makine daha, SBL’in otomatik ayıklamalı kesim 
makinesini, sergileyecektik. Makinemiz geldi ama 
gümrük işlemlerinin uzaması nedeniyle fuarda 
sergileme şansımız olmadı. O makinenin Met 
Print firmasına satışı yapılmıştı. Biz Aras Grup 
bünyesinde 25 kadar kendi alanında teknoloji 
lideri üretici firmanın temsilciliğini yapıyoruz. 
Burada sergileyemesek de birçok teknolojiyle 
ilgili projesi olan müşterilerimizle görüşme 
imkânına sahip oluyoruz. 

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

“Önümüzdeki yıl 
itibarıyla kademeli 

olarak ihracat 
oranlarımızı 

arttıracağız. 2019 
yılı  beklentilerimizi 
ihracat oranlarımızı 
arttırmak yönünde 

planlıyoruz.” 
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Otomatik yaldız makineleri ve kutu form 
makineleri üreticisi Gietz 1892 yılında kurul-
muş bir İsviçre firması. Geçtiğimiz yıl 125. 
yılını kutlayan Gietz A klasman üretimde tercih 
edilen bir firma. Çok uzun yıllardır yüksek 
kapasiteli ve yüksek kaliteli üretim makine-
leri içinde Avrupa’da pazar lideri konumunu 
koruyor.

Türkiye’de Gietz’in otomatik varak yaldız 
makinelerinin kurulumları yapıldı ama 
Avrasya Ambalaj İstanbul fuarında Aras Grup 
standında sergilenen kutu form makinesi 
Türkiye için bir ilk oldu. 

Aras Makina Genel Müdürü Hamdi Kaymak 
“Gietz kutu form makineleri hamburger 
kutusu, makarna kutusu, noodle, pop corn 
kutusu ve türevleri gibi her türlü  kutu ambalaj 

Aras Grup standında 
Gietz kutu form makinesi 
sergilendi
Türkiye’de ilk kez sergilenen Gietz kutu form makinesi fuar 
boyunca ürettiği hamburger kutuları ile ziyaretçilerin ilgisini çekti. 

Firmanın Kıdemli Satış Müdürü Paul Mattle de fuardaydı.

için önümüzdeki dönemde çok tercih edilece-
ğini düşündüğümüz bir makine. Biz de bunun 
için onu sergilemek istedik. Yüksek kaliteyi 
ve kapasiteyi amaçlayan ambalaj firmalarımız 
tarafından ilgiyle karşılanacağını tahmin 
ediyoruz” diyor.

Paul Mattle: “Biz seri üretim 
yapmıyoruz; özel isteklere 
cevap verebilecek bir 
noktadayız ve özel talepleri 
karşılamada çok iyiyiz”
Gietz Kıdemli Satış Müdürü Paul Mattle, Gietz 
kutu form makinesi ve yeni temsilcileri Aras 
Grup hakkında şöyle diyor.

“Bu işte uzun zamandır varız. Makinemiz 
4-5 yıl önce tamamen yenilendi. Standardı 60 
mm. olmak üzere minimum 8 mm maksimum 
200 mm kalınlığa kadar ürün çıkartabiliyor. 
Tekli ya da üçlü geçiş mümkün. Saatte tekli 12 
bin, 3’lü 36 bin hızla çalışıyor. Artık dünyada 
metal ve plastik malzemeyi en aza indirme 
konusunda bir trend var. Biz de bu çevre dostu 
üretimin içindeyiz. Onun için bu tür makinele-
rin kullanımında bir artış bekliyoruz. 

Biz seri üretim yapmıyoruz. Özel isteklere 
cevap verebilecek bir noktadayız ve özel 
talepleri karşılamada çok iyiyiz. Paketleme ve 
güvenlik konularında tartışmasız bir numa-
rayız. Yaldız makinelerinde ayrıca bobinden 
çalışma imkanına da sahibiz. 

Aras Makina ile birlikteliğimiz geçen yıl 
başladı. Bu yıl da imza attık. Bu köklü organi-
zasyona güveniyor ve bu birliktelikten gurur 
duyuyorum.  

“Türkiye pazarına inancımız var, 
çok iyimser düşünüyorum”
Türkiye’nin şu an bazı sorunlar yaşadığının 
farkındayım ama Türkiye pazarına inancımız 
var. Gelecekten umutluyum. Pazar kendini çok 
yakında yenileyecek ve sonra daha etkin olaca-
ğız. Türk karton ambalaj pazarı Avrupa’da 5. 
sırada. Türkiye Avrupa ve Orta Doğu arasında 
bir köprü. Çok iyimser düşünüyorum.” 

“Gietz kutu 
form makineleri 

hamburger kutusu, 
makarna kutusu, 

noodle, pop 
corn kutusu ve 

türevleri gibi her 
türlü  kutu ambalaj 

için önümüzdeki 
dönemde çok 

tercih edileceğini 
düşündüğümüz bir 

makine.”

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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Siegwerk, Almanya merkezli bir dünya markası. 
180 yıldır baskı mürekkebi üreten firmanın 
Türkiye ayağının kuruluşu 2006 yılında gerçek-
leşmiş. Siegwerk Türkiye’nin Genel Müdürü 
Mustafa Güler, 24. Avrasya Ambalaj İstanbul  
Fuarı’nda sergiledikleri ürünleri ve fuar hakkın-
daki görüşlerini Matbaa Haber’e anlattı.

“Ben, bu seneki fuarı son birkaç yıldaki fuarlar 
arasındaki en canlı fuar olarak görüyorum. Hem 
ziyaretçi sayısı hem de yurt dışından gelenler 
anlamında. Genel olarak stantların çok meşgul 
olduğunu gördüm. Geçen yıl böyle bir şey yaşa-
madık. Gerçekten bunu anlamamız lazım. Yurt 
dışından ziyaretçilerin geliyor olmasının sebebi 
belki de kurlardan dolayı Türkiye’de fiyatların 
daha cazip olabileceği fikri sebebiyle olabilir. 

Biz bu fuarda esnek ambalaj, UV ofset ve etiket 
mürekkepleri ile alakalı ürünlerimizi sergiledik. 
Ziyaretçilerimiz de ağırlıklı olarak İran’dandı. 
Ancak firma kararı olarak Temmuz sonundan 
bu yana ambargodan dolayı İran’la ticaret 
yapmıyoruz. Onun dışında Lübnan ve Ürdün’den, 
Kafkasya’dan, Orta Asya’dan, gelen müşterile-

rimiz oldu. Yabancı 
ziyaretçi açısından 
oldukça verimli bir fuar 
oldu, bu görüşmelerin 
sonucunu görmek 
lazım. 

Bu fuardan ciddi bir 
ihracat potansiyeli çıkar 
diye düşünüyorum, Tabi 
ki biraz da kurların 
dengelenmesine bağlı. 

Siegwerk, renkli standıyla Avrasya 
Ambalaj İstanbul fuarındaydı

İç piyasaya gelince, zaten iç piyasada belli 
bir yerimiz var. Biz o yerimizi her yıl belli bir 
oranda büyütmeye çalışıyoruz. Esnek ambalaj 
tarafında da ofset tarafında da çalışmalarımız 
devam ediyor. Etiket Mürekkepleri tarafında 
çok çabamız var. O taraftaki gelişmelerden de 
oldukça memnunuz.

Ancak, bu fuarın her yıl düzenleniyor olması 
bence firmaları yoruyor. Herkes için gelir kapısı 
ama bir yıllık değil de iki yıllık veya üç yıllık 
periyodlarla yapılıyor olması lazım. O zaman 
daha fazla yeniliği görme şansı olur ziyaretçi-
lerin. Yurt dışındaki fuarlar da böyle. Burada 
her yıl yeni bir şey getiremeyince kendinizi 
tekrar ediyorsunuz. Belki yeni müşterilere kapı 
açılmış oluyor ancak kendinizi tekrar etmek 
de doğru bir şey değil. Ar-Ge çalışmaları öyle 
1 yıllık süren çalışmalar olmuyor. Özellikle 
mürekkep sektöründe yıllarca çalışmanız 
lazım. Ambalaj Fuarı biraz da genel bir fuar. 
Belki biraz daha özelleştirilmesi gerekiyor. 

Ek olarak bu fuarda global baskı 
makinecilerinin eksikliği var diye 
düşünüyorum. Baskı makinesi üreticileri 
buraya gelebilmeli ve makinelerini 
sergileyebilmeli. O makinelerin burada olması 
buraya daha fazla ziyaretçi gelmesine sebep 
olabilir. 

Genel olarak fuardan çok memnunuz. İyi bir 
fuar oldu. Fuarı dolaştığınızda fuar iyi olmadı 
diyebilecek bir stant sahibi bulamazsınız bence 
ama sonuçlarını görmek lazım. Tüm paydaşlara 
içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullar 
içinde dayanma gücü ve başarılar diliyorum.” 



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

Baskı Öncesi

Gerçek Alman Kalitesi!  
Tamamı Heidelberg üretimi olan 
Suprasetter termal CtP serisi.

Heidelberg’in Suprasetter Termal CtP serisi, 35x50’den, 190 
cm’ye kadar olan hemen her türlü termal kalıp ebatlarını 
pozlayabilmektedir. IDS, akıllı diyod sistemi sayesinde, lazer 
kaybında dahi üretim aksamadan devam etmektedir. Üstelik 
Suprasetter’lar şimdi 12 yıla kadar lazer kafa garantisi ve kalıp 
sözleşmesi seçenekleri ile sunulmaktadır.
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Avrasya Ambalaj İstanbul  2018 Fuarı’na her 
zamanki yerinde katılan Sun-Ka Kağıt ve kardeş 
şirketi Larton Ambalaj, ihracata kilitlenmiş 
durumda. Bu yıl çok sayıda fuara ve yurt dışı 
organizasyona katılarak iç pazadaki daralmayı 
ihracatı arttırarak telafi etmeyi hedefleyen firma, 
2019’da da bu temposunu sürdürecek. 

Avrasya Ambalaj İstanbul 2018’de Larton 
Ambalaj Genel Müdürü Salih Zeki Öztekin ve 
Genel Müdür Yardımcısı Levent Öztekin ile 
görüştük.

Bu yıl yurt dışında da fuarlara katıldınız. 
İhracatınıza neler kattı bu fuarlar?

Biz bu sene 5 fuara katıldık. 25 – 27 Eylül’de 
Almanya’da katıldığımız Fachpack fuarı Güzel 
ve verimli bir fuardı. Geçen sene fuara gelen 

Larton Ambalaj, iç piyasadaki 
daralmayı ihracatla telafi edecek
Bu yıl çok sayıda yurt dışı fuara ve organizasyona katılan firma, 2019’da da dört uluslararası fuara katılmayı 
planlıyor. Bu yıl alınan FSC belgesi, iç ve dış pazarda firmanın elini güçlendiriyor.

firmalarla ilişkilerimizi pekiştirmiş olduk. Bu 
sene İspanya’da 2 fuara katıldık. Bu hafta burada, 
Avrasya Ambalaj İstanbul fuarındayız. Bu sene iç 
piyasada mutsuz olacağımızı düşünerek ihracat 
için performans gösteriyoruz.

2019 yılında yurt dışında fuar katılımlarımız devam 
edecek. Dubai, Almanya ve İstanbul dışında bir 
de Brezilya fuarına katılacağız. Hedefimiz ihracatı 
%29 seviyesinden %35 seviyesine çıkarmak. 
Önümüzdeki senenin ne getireceğini şu anda hiç 
kimse bilmiyor. Bu yılı kapatmış durumdayız. 
Önümüzdeki yıl umutluyuz, çok düşük enerji 
ile piyasada olmaktan yana değiliz; önemli olan 
iyi enerji. Bunu kendi işimizde yakaladığımızı 
düşünüyorum.

Geri dönüşümlü kâğıt işliyorsunuz; atık 
kâğıt fiyatlarının Çin’in ithalatı kısıtlaması 
nedeniyle düşeceği beklentisi var. Bu sizi nasıl 
etkiler?

Türkiye’de üretim yapan dostlarımızla konuşu-
yoruz. Fuarda da üretici dostlarımızla görüştük. 
Herkesin düşündüğü şey şu: Türkiye’de piyasalar 
biraz daha daralacak, hem mamul hem ham 
madde fiyatları gerileyecek, piyasaların daralma-
sından dolayı fabrikalarda makinelerin zaman 
zaman duracağını düşünüyorum. Aslında şu anda 
zaten gördüğümüz şey aynı. 

Levent Öztekin,  
Salih Zeki Öztekin

Larton ve Sun-Ka  
standı



Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti.
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İhtiyaçlarınıza en uygun sonuçlar için ülkemiz şartlarına 
özel olarak üretilmiş baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası 
malzemelerimiz ile güçlü tedarikçiniz olarak hizmetinizdeyiz.
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Sarf Malzemeleri

Saphira  
Güçlü Tedarikçi ile Doğru 
Malzemeler. 
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Çin’de zaten şu anda atık kâğıt fiyatlarında düşüş 
var. Bizi aslında mutsuz eden şey ham madde 
fiyatları değil. Son iki yılda Türkiye’de kâğıt sek-
törü bir ivme kazanmıştı. Son üç ayda bu ivmede 
çan eğrisi düşüş yönüne döndü. Bu olumsuz tablo 
bizleri huzursuz ediyor, önümüzü göremiyoruz. 

Bu sene hem Sun-Ka hem Larton olarak FSC 
belgemizi aldık. İç pazarda ve en çokta dış 
piyasada bunu isteyen müşterilerimize de destek 
olmuş olduk. Elimizden geldiğince bu sene kalite 
tarafını daha da güçlendirip, ihracatla o açığı 
kapatmak istiyoruz. 

Yeni yatırım planınız var mı?

Geçen sene makinemizi getirdik ve montaj için 
beklemedeyiz. Bu arada 2019 yılında fabrika 
inşaatını yapma planındayız. 2019 bize ne geti-
recek, bilmiyoruz. Yine de temkinli davranmayı 
düşünüyoruz.

En çok umutlu olduğunuz pazarlar hangi 
ülkeler?

Avrupa’ya da Arap ülkelerine de mal satıyoruz. 
Ürün kalitemizden dolayı Avrupa’nın elimizi daha 
çok güçlendireceğini düşünüyoruz. Yönümüzü 
Avrupa’ya çevirmekten yanayız. Sertifikalarımız da 
bu pazarda bizi destekleyecek. 

Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Görüşmelerinizde öne çıkan konular neler 
oldu?

Bu fuarda dikkatimi çeken şey şu: Çok sayıda 
yabancı var. Onların söyledikleri şey şu: “Biz 
Türkiye’ye Dolar ve Avro’nun TL karşısında 
kaydettiği avantajdan faydalanmak için geldik 
diyorlar. TİM ya da ihracata dönük odalar, yurt 
dışından firmaları Türkiye’deki fuarlara otel ve yol 
masraflarını karşılayarak getirdikleri için yabancı 
ziyaretçi sayısında her zamankinden fazla artış 
var. Geçen sene bu kadar yoğun değildi. Bu sene 
devletin desteğinin daha fazla ihracatçının yanında 
olduğunu düşünüyorum.

İhracata devlet desteklerinden memnun 
musunuz?

Her türlü devlet desteğinden firma olarak 
faydalanmaya çalışıyoruz. Devlet sanayiciye destek 
anlamında elinden geleni yapmaya çalışıyor. 
Zaten o anlamda mutsuz olmamak gerektiğini 
düşünüyorum.

Fuardan da memnunsunuz diyebilir miyiz?

Her anlamda fuardan memnunum. Hayata mutsuz 
bakmıyorum. Sanayiciler ve ülkemiz seven bir 
vatandaş olarak her anlamda enerjimizi yüksek 
tutmak zorundayız. Bu zor günlerinde üstünden 
geleceğimizi düşünüyorum. Ülkem ve firmam için 
kırk günde 6 ülkeye gidip, nerede uyandığımızı 
unuttuk. Umarım her şey güzel olacak; firmamız 
ve ülkem için her şeyin hayırlısı olmasını diliyo-
rum. 

KOSGEB’in 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nde 

Sun-Ka Brezilya’nın Sao 
Paulo ve Santos kentlerine 
yapılan iş gezisine katıldı

KOSGEB’in 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nde 400 bin firma 
arasında finale kalan 40 firmadan 15’inin yöneticileri, Brezilya’ya 
düzenlenen iş gezisine katıldı. Bu gezide SUN-KA Kağıt’ın Genel 
Müdür Yardımcısı Levent Öztekin de yer aldı.

Finalist 40 işletmenin yöneticileri için, iki destinasyon belirlendi. 
Bunlardan birincisi Brezilya’yı, ikincisi ise Malezya ve Singapur’u 
kapsıyordu. Brezilya gezisine 15 işletmenin temsilcileri katıldı. Brezilya 
iş heyetinde, Sungurlu’da faaliyet gösteren SUN-KA Kağıt’ın Genel 
Müdür Yardımcısı Levent Öztekin de yer aldı. Sanayici ve iş insanlarına 
yeni ufuklar açabilmek amacıyla düzenlenen geziye, KOSGEB Başkan 
Yardımcısı Ahmet Akdağ ve KOBİ Geliştirme Daire Başkanı Erdal Çınar 
da katıldı.

KOSGEB iş adamları kafilesinin ilk uğrak yeri Sao Paulo kenti oldu. 
Buradaki temaslarda, Brezilya’daki iş imkânları hakkında Brezilya 
yetkililerinden bilgi alındı.

Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve eşi, Türk iş heyetini rezidansla-
rında ağırladılar ve konuklar onuruna bir yemek verdiler.

Sao Paulo’dan sonra Santos kentine geçen iş insanları, 147 yıl önce bir 
kahve birliği olarak kurulan Santos Ticaret Odası’nı, Brezilya’nın toplam 
ticaretinin yüzde 30’una ev sahipliği yapan Santos Limanı’nı ve Kahve 
Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Sun-Ka ve Larton’a FSC belgesi
Sun-Ka Kağıt ve Larton Ambalaj şirketleri, FSC belgesi alarak hem çevre 
duyarlılığını vurgulamış hem de kağıt ürünleri tedariklerinde çevreyi ve 
dünyanın orman varlığını korumayı gözeten müşterilerini desteklemiş 
oldu. 

FSC Sertifikası, tedarikçilerin kâğıt alımlarında tercihlerini bu belgeye 
sahip ürünlerden yana kullanmaları halinde, söz konusu ürünlerin 
sürdürülebilir ormanlardan temin edildiğini garanti eden bir belge. Belgeyi 
Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) adlı kâr amacı 
gütmeyen bir kuruluş tarafından, yetkilendirilmiş danışmanlık şirketleri 
kanalıyla veriliyor. 
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FUAR HABERLERİ 

Ofset baskı matbaa kimyasalları alanında 20 
yıldır hizmet veren Gama son üç yıldır ambalaj 
kimyasalları alanında da fleksoya yönelik başarılı 
ürünlere imza attı. Avrasya Ambalaj İstanbul  2018 
Fuarı’nda Gama Cleanilox markası ile, su bazlı 
ve solvent bazlı flexo mürekkepler için aniloks 
merdane temizleme kimyasallarının yanı sıra 
UV mürekkepler için de temizleme ürünlerinin 
tanıtımını yaptı. Gama’nın aniloks merdaneler 
için günlük temizlik, periyodik bakım ve derin 
temizlik ürünlerinin yanı sıra temizleme fırçaları 
da bulunuyor.

Bu yıl ilk kez Avrasya Ambalaj İstanbul fuarına 
katılan firma fuar sonrası yapılacak değerlendir-
meye bağlı olarak önümüzdeki seneler de fuara 
devam edip etmeme kararını alacak. Fuarda 
sorularımızı Irmak Yıldız yanıtladı.

Aniloks temizlemede birçok yöntem 
var. Siz kendinizi bu çerçevede nasıl 
konumlandırıyorsunuz? 

Lazer, ultrasonik ya da kuru buzla temizleme 
yöntemleri var ama bunların hepsi hem daha 
maliyetli hem de zaman alıcı yöntemler. Aniloks 
merdane kullanıcıları bizim kimyasallarımızı 
kendileri uygulayarak merdanelerinin ömürlerini 
uzatabilirler. Tabii ki bir lazer temizleme gibi 
sonuç elde edilemiyor ama sonuçta böyle zaman 
alıcı ve maliyetli yöntemlere daha uzun sürede 
başvurmayı sağlıyor.

Tüketiciler Gama kimyasallarını hangi 
nedenlerle tercih etmeli?

Irmak Yıldız Yardım (Gama) 

“Aniloks merdane kullanıcıları bizim 
ürünlerimizle merdane ömürlerini 
uzatabilirler”

Biz denemelerimizi ambalaj sektöründe büyük 
firmalarda gerçekleştirdik. Denemelerimizden çok 
iyi sonuçlar elde ettik. Ürünlerimizin performan-
sına güveniyoruz ve aniloks merdanelere zarar 
vermeyeceklerinden de eminiz. 

Ürünlerinizi tanıtır mısınız?

Cleananilox adı altında topladığımız ürünlerimiz 
derin temizlik, günlük temizlik, periyodik temizlik 
ve sirkülasyon sistemlerinin temizliği olarak 
gruplanıyor. Bunun yanında bir de fırçalarımız 
var ama tabii ilerleyen zamanda ürünler farklılık 
gösterebilir.

Büyük üretici firmaların olduğu bu pazarda 
temizlik konusunda yeterli ürün olmadığını fark 
ettik. Örneğin; Çoğu firma su bazlı mürekkepleri 
sadece su ile temizliyorlardı. Ama bu yeterli bir 
yöntem değil.  Sonuçta elimizi bile sadece su ile 
temizlemiyoruz. O yüzden şu an buradayız. 

Fırça kullanımı hakkında neler söylersiniz?

Fırça kullanımı temizlik kimyasalları kullanılırken 
gözeneklere daha iyi nüfuz edebilsin diye gereki-
yor. Merdanenin cinsine uygun olarak fırçalarımız 
mevcut. Kimyasal kullanıldıktan sonra bu fırçalarla 
ovulmasını tavsiye ediyoruz. 

Ofset tarafında durum nedir? 

Ofsette ilerlemeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz 
belirli kurumsal müşteriler. Ambalaj bizim için yeni 
bir kanal. Sektör ambalaja doğru yöneldiği için biz 
de o alanda işler yapıyoruz.

Organizasyon yapınızda değişiklikler yaptınız 
sanırım?

Ankara şubemizi kapattık. İstanbul’dan Ankara’ya 
hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayrıca alt 
bayilerle çalışmaya devam ediyoruz. 

Fuarın ziyaretçi profili nasıl?

Özellikle kendi merdaneleri olan şirketlerle 
görüştük ve aniloks merdane temizleme ürünleri 
için arayışları olduğunu gördük. Müşterilerimizin 
çoğunun da fuarda stantları var. Son günümüzü 
onları ziyaret etmeye ayıracağız. Bu bile bizim için 
yeterli olacak. 

Ayrıca ilk gün standımıza yabancı ülkelerden 
ziyaretler oldu. Özellikle Ürdün’den ziyaretçimiz 
oldu. Benim gözlemlediğim kadarıyla da Rusya, 
Ürdün ve Arap ülkelerinden ziyaretçiler ağırlıkta.  
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İhracat ekibi ve geniş bir satış kadrosu ile Avrasya 
Ambalaj İstanbul Fuarı’nda yerini alan Toyo, lami-
nasyon tutkalları, ofset, flekso, rotagravür ve metal 
ambalaj mürekkepleri ve plastik renklendiricileri 
ile fuardaydı. Mevcut müşterileriyle iş geliştirmek 
üzerine görüşmeler yapan Toyo ekibi yurt dışından 
gelen ziyaretçilere de yeni ürünlerini tanıttı. 
Toyo, geçen yıllarda olduğu gibi 9. Salondaki aynı 
yerinde ziyaretçilerini ağırladı.

Fuarda sorularımızı Toyo Matbaa Mürekkepleri 
CEO’su Yakup Benli yanıtladı.

Fuara yeni ürünler getirdiniz mi?

Fuara birçok farklı ürün grunu ile katılım 
gerçekleştirdik. Yeni yatırım ile birlikte gelecek 
olan laminasyon tutkallarının yanında son bir yıl 
içinde kendi Ar-Ge çalışmalarımızla geliştirdiğimiz 
Tabaka Ofset Mürekkepleri, Flekso ve Rotogravür 
Mürekkepleri var. Metal Ambalaj Sistemleri 

Toyo Ink yeni yatırımlarla ürün yelpazesini 
büyütüyor  -  Japonya merkezli mürekkep 
üreticilerinden Toyo Ink Group çatısı altından yer alan 
TOYO Matbaa Mürekkepleri, binlerce firma ve ziyaretçiyi 
ağırlayan 24. Avrasya Ambalaj İstanbul fuarındaki 
standında; her türlü baskı malzemelerine uygun, 
yüksek performanslı mürekkep, kaplama sistemleri 
ve yardımcı malzemelerini sergiledi. Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında üretimini yaptığı ürün 
grupları yanında gıda, içecek ve endüstriyel uygulamalar 
için geliştirilen ve Toyo Ink Group bünyesinde yer alan 
laminasyon tutkalları, plastik renklendiriciler ve inkjet 
(dijital mürekkepler) gibi ambalaj sektörüne yönelik farklı 
ürün çözümlerini de fuar süresi boyunca yerli ve yabancı 
ziyaretçileri ile buluşturdu. 

Yakup Benli (CEO -Toyo Matbaa Mürekkepleri)

“İhracatta Toyo’nun satış ağının  
önemli bir etkisi oldu” 

sektöründe ürünlerimizin bilgilendirmelerini ve 
satış faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ayrıca ithal ola-
rak getirdiğimiz plastik renklendiriciler ve Inkjet 
mürekkeplerinin de satış-pazarlama faaliyetlerini 
gerçekleştiriyoruz.  

Aynı lokasyonda, 62 dönümlük bir arazide 
süren yeni yatırımınız hangi aşamada?

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 62 bin 
metrekarelik arsayı yılbaşında satın aldık. Proje 
çalışmaları devam ediyor. Projede ince detaylara 
geçildi ve mimari çalışmalarda sona yaklaşıldı. 
2019 yılı Ocak ayında inşaat ruhsatını almayı 
hedefliyoruz; ancak inşaata başlama zamanı 
konusunda Japonya’nın nihai zamana ilişkin 
kararını bekliyor olacağız. 

Orada farklı bir üretim olacak mı?

İlk önceliğimiz laminasyon tutkallarının üretimini 
Türkiye’ye getirmek. Yeni tesis, laminasyon tutkal-
larının üretimi ile başlayacak ve bununla birlikte 
çeşitli reçine üretimleri de söz konusu olacak. 
Ayrıca mevcut ürün gruplarımızın üretiminde de 
otomasyonu ve kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. 3 
ila 5 yıl arasında mevcut fabrikamızdaki üretim 
tamamen yeni fabrikaya taşınacak. Gelecek 
stratejilerimiz ile beraberinde oluşabilecek 
kapasite artışına parelel oluşturduğumuz “büyüme 
alanı” diyebilebileceğimiz bir rezerv alanımız da 
mevcut. 

Inkjet tarafında üretim gündeminizde mi?

Inkjet veya bir diğer deyişle dijital mürekkep 
üretimi henüz gündemimizde değil. Toyo Ink 
Group’un diğer fabrikalarından getirip hedef 
bölgelerimizde satışını gerçekleştiriyoruz. Avrasya 
Ambalaj Fuarı’nda bu konuyla ilgili görüşmeler 
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de yaptık. Dağıtıcı ve müşteri bazında beraber 
çalıştığımız firmalar var.  Inkjet tarafında yeni 
yatırım için pazarın belli bir hacme gelmesi 
gerekiyor. Gelecek planlarımızda bu pazarda da 
işimizi büyütme hedefindeyiz. 

Yaşar Grubu’ndan hisse devir işlemleri 
tamamen bitti herhalde. O günden 
bugüne Toyo’nun üretimdeki ve satış 
organizasyonundaki gelişmesi nasıl?

Hisse devrinin ilk tarihi 2016 Ocak’tı. Hisse 
devrinden sonra yumuşak ve yavaş bir geçiş oldu. 
Zaman içinde ürün geliştirmelerle, hem bizim 
ekip arkadaşlarımızın Japonya’ya gitmesi hem de 
oradan ilgili teknik ekibin Türkiye’ye gelmesiyle 
entegrasyon artmaya başladı. Örneğin; iki hafta 
önce kalite ve üretimle ilgili Japonya’dan teknik 
ekip gelerek incelemeler yaptı ve fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Satış tarafında Türkiye’de aynı organizasyon 
yapısına ek olarak  yeni ürün gruplarının haya-
tımıza girmesiyle birlikte laminasyon tutkalları, 
pigment ve plastik renklendiriciler için alanında 
uzman kişilerden oluşan bir satış ekibi oluşturuldu.

Civar ülkelerde de Toyo Ink Group’un satış ağını 
çok ciddi şekilde kullanmaya başladık. Türkiye 
dışındaki satışlarımızda önemli bir artış oldu. 
Civar coğrafyada bizim ürettiğimiz ürün gruplarını 
üreten başka bir Toyo Ink Group fabrikası bu-
lunmuyor. Bu yüzden ihracat kanadımız globalin 
desteği ile hızla güçleniyor ve ihracat ekibimiz her 
geçen gün büyüyerek yoluna devam ediyor.

Türkiye’de sizin için volümü artan  
bölgeler var mı?

Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak dört farklı 
sektöre hizmet verebiliyoruz ve hepsi kendi içinde 
ayrı dinamiklere sahip. Mesela gazete sektörüne 
baktığımız zaman kağıt fiyatlarındaki artışın 
gazeteler üzerindeki etkisi ortada. Ayrıca, yaz ayla-
rında yazlık kesimlerde, kışın ise büyükşehirlerde 
tirajların artması gibi dinamikleri söz konusu.

Esnek ambalaj sektörü için bölgesel olarak 
baktığımızda Türkiye’de İstanbul zaten her 
konuda önemli merkezlerden biri.  Ayrıca İzmir, 
Konya ve Gaziantep bölgelerinin de bir merkez 
görünümünde olduğunu söylemek mümkün. 
Ofset sektörüne baktığımızda ise, Türkiye’nin 
her şehrinde birçok ofset matbaasının olduğu 
görülmekte. Metal Ambalaj ise mevsimsel etkinin 
yoğun olduğu bir sektör. Bu açıdan, bölge kavramı 
sektörel dinamiklere göre oldukça değişkenlik 
gösteriyor.

Kasım sayımızda Konya dosyamız vardı, 
Çevre illere göre daha iyi durumda olduğunu 
gördük. Sizin açınızdan da o bölge daha 
hareketli mi?

Benim görebildiğim kadarıyla borçla dönmeyen 
sanayi yapısına sahip olan şehirler diğer şehirlere 
göre daha avantajlı konuma geliyor. Bunun dışın-
da Türkiye birkaç yıldır ihracata ciddi anlamda 
ağırlık vermeye başladı. Konya da bu durumdan 
etkilendi, keza Karaman da aynı şekilde. Firmalar 
da makine parklarını ve yeterliliklerini arttırdıkça 
ulusal düzeyde de iş kapasitelerini arttırmaya 
başladılar. Bu etkiyle de Konya bölge olarak daha 
özel diyebiliriz. 

Fuarın ziyaretçi profilini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Avrasya Ambalaj Fuarı yılda bir kez yapılmasına 
rağmen ciddi anlamda katılımı olan bölgesel bir 
fuar organizasyonuna dönüştü. İş ortaklarımızın 
önemli bir kısmı da fuarda katılımcıydı. Fuarda iş 
ortaklarımız ile bir araya geliyor, mevcut durumu 
değerlendiriyor ve önümüzdeki yılın planlarını 
yapıyoruz. Tüm bunların yanında potansiyel 
müşterilerle görüşme fırsatı bulduğumuz bir 
platform diyebiliriz. Fuarın, aynı zamanda Orta 
Doğu ve Afrika bölgelerinden ciddi sayıda 
ziyaretçi çektiğini söylemek de mümkün. Güçlü 
bir ekiple fuardaydık. Teknik ekibimiz ile birlikte 
ihracat ekibimiz de fuarda yerini aldı. 

Mürekkep, pigment, 
reçine ve metal ambalaj 
sistemlerinde dünyanın 
en büyük üç üreticisinden 
biri Japonya Merkezli 
Toyo Ink Gruop’a bağlı 
olan Toyo Matbaa 
Mürekkepleri, Manisa’daki 
fabrikasında ambalaj ve 
basım sektörlerine yönelik 
5 farklı kategoride üretim 
gerçekleştiriyor. Türkiye 
genelinde 36 bayisi 
bulunuyor. Toyo fuara geniş 
bir teknik ve ihracatçı ekip 
ile katıldı.
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Genpak A.Ş. Avrasya Ambalaj İstanbul  2018 – 24. 
Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’ndan 
memnun ayrıldı. Fuarda birçok ziyaretçi ağırlayan 
ve yoğun ilgiyle karşılaşan firmanın standında 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 
sorularımızı yanıtladı.

Fuarda hangi markalarınızı öne çıkardınız? 
Yeni ürünleriniz var mı?

Biz bildiğiniz gibi ambalaj malzemeleri tedarik-
çisiyiz.Ana konularımız flekso mürekkepler ve 
endüstriyel yapışkanlı bantlar ve flekso baskıya ait 
yan ürünler.

Son beş yılda bantdan mamül ürün üretiminde de 
hızla yol aldık. İyi bir üretici konumuna geliyoruz. 
Yeni makine yatırımları yaptık.

Fuarda, Japon TOYO flekso ve rotogravür 
mürekkepleri standımızda her zamanki gibi 
önemle tanıtıyoruz. Zaten tanınmış bir firma. 
Ürün bilinirliği çok yüksek.

Biz renk mutfağımızda çeşitli pantone renkler 
hazırlayarak müşterilerimize sunuyoruz.Teknik bir 
konu. 

Diğer konumuz Alman Tesa bant firmasının çift 
taraflı endüstriyel yapışkanlı bantları ve klişe 
montaj bantları. Ayrıca çift taraflı banttan mamul 
birçok malzemeyi birbirine lamine ederek, şekilli 
kesimler yaparak değişik sektörlerin hizmetine 
sunuyoruz.

Bu fuarda fingerlift bant ya da  uçlu yapışkan 
bant dediğimiz ürünümüzü geçen yıl olduğu gibi 
öncelikle tanıtmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz 
çift taraflı bantları, bant kenarındaki tutkalsız 
kısımdan tutarak rahatça uygulama yapıyorlar. Bu 
konu hızla gelişiyor, biz de makine yatırımı yaptık.

 Ayrıca tekstil, kumaş, plastik, film vs. üreticilerle 
iş birliği halinde, malzemelerin altlarına çift taraflı 
bantlar lamine ederek özel şekilli kesilmiş yeni 
ürünler yapıyoruz. Medikal, tekstil, beyaz eşya, 
otomotiv sektöründe kullanılan yeni ürünlerimiz 
var. Standımızda sergiliyoruz.

tesa bant firması son üç yıldır klişe bantlarında çok 
çeşitli yenilikler sundu. Flekso baskı sektöründe 
çok hızlı yenilikler olmaktadır. Geliştirilen en 
önemli ürünlerden biri tesa bant firmasının 500 
mikron kalınlığındaki Flex serisidir. Flex serisinin 

Genpak, ambalaj malzemelerindeki 
yeniliklerle, Avrasya Ambalaj  
İstanbul 2018’deydi
Başta Toyo flekso ve gravür mürekkepleri ve Tesa endüstriyel bantları olmak üzere ambalaj malzemeleri tedarik 
eden Genpak standında yeni Tesa bantları, Ecograph sıyırma bıçakları ve aniloks temizleyiciler tanıtıldı.
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birçok avantajları var. Etiketçiler için de yeni bir 
Flex serisi yılbaşına kadar piyasaya sunulacaktır. 
Örneğini standımıza koyduk.

Ecograph firmasına ait aniloks sıyırma bıçakları 
baskının kalitesini anında göstermektedir. Son za-
manlarda beyaz zemin ya da uzun metraj baskıları 
için özel sıyırma bıçaklarında talep artışı vardır. 
Örnek ürünler standımızda sergilenmektedir.

Aniloks merdanede temizlik konusu iyice 
tanınmaya ve kullanılmaya başlandı. Su bazlı 
mürekkepler için yeni temizleyicilerimiz var. Hem 
daha ekonomik hem de mürekkebi aniloksun 
içinden daha iyi temizlemektedir.

Diğer bir yeniliğimiz endüstriyel yapışkan (tutkal) 
satışlarımızdır. Su bazlı endüstriyel yapışkanlara 
giderek talep artıyor. Bazı örnekleri standımızda 
sunduk.

Bu fuarda herkesi daha profesyonel, fuar stant-
larını daha çarpıcı gördüm. Sloganlar daha sade 
ve etkileyici. Bu da ihracat için çalışmalarımızın 
etkisinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. 
Stantlardaki arkadaşlar daha profesyonel davra-
nıyorlar. Bu da geçen seneki fuarla ciddi bir fark 
oluşturuyor. 

Stantlarına gelen yabancı ziyaretçi oranının % 
70’i bulduğunu belirten katılımcılar var; sizde 
bu oran nedir?

Gözle görülür bir şekilde bunun farkına vardık. 
Hatta görüşmeleri İngilizce ile çözmeye çalıştık 
ama arkadaşlarım Fransızca ve Arapça’nın da 
gerekli olduğunu ilettiler. Önümüzdeki yıl bu 
konuyu da düşünmek istiyoruz. Kuzey Afrika ve 
Arap ülkelerinden birçok ziyaretçimiz var ve bizim 
de ihracatımız her yıl katlanarak büyüyor. Diğer  
firmalarda da durum aynı.

Diğer markalarınızda yeni ürünler var mı?

TOYO  mürekkeplerimiz de yenilikler konusunda 
ciddi bir çalışma içerisindeyiz. 

Ziyaretçi profili hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Konumuzla  ilgili ziyaretçiler geldi. Broşür 
dağıtımımız son beş yılın en yüksek seviyesine 
çıktı. Bu fuar aynı zamanda bizim sektörümüz 
temsilcileri ile buluşma  günlerimiz. Şenliğimiz. 
Birçok  meslektaşımızla görüşebiliyoruz, selam-
laşıyoruz. Bu fuarı bize kazandırdıkları için Reed 
TÜYAP’a ve ASD’ye teşekkür ederim. 

Perge Kâğıtçılık 24. Avrasya Ambalaj İstanbul  Fuarı’na katılarak ambalaj 
sektörüne yönelik ürün portföyünü tanıttı. Antalya merkezli Perge 
Kağıtçılık Ltd. Şti.’nin Genel Müdürü Hatice Sayın sorularımızı yanıtladı.

Geçen seneden bu seneye firmanızda neler değişti ve fuarda neler 
sergiliyorsunuz?

Büyümeye devam ettik. 2200 metre karelik yerimizden 5000 metre karelik 
kapalı alanı olan bir yere taşındık. Eleman sayımızı da aynı oranda arttır-
dık. Fabrikamız artık 7 gün 24 saat çalışıyor. Büyüyerek yolumuza devam 
edeceğiz. İran, Irak, Suriye, Belçika, Yunanistan gibi ülkelere ihracatımız 
var. İhracatımızın ciromuza oranı %50 diyebiliriz.

Bu sene ürünlerimizin arasına basılmış ve kesilmiş bardak kartonumuzu 
da koyduk. Bu ürün özellikle Türkiye’de çok rağbet görüyor. Türkiye’nin 
her noktasından talep geliyor, bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Bütün 
müşterilerimiz üründen çok memnun, teşekkür telefonları alıyoruz.

Fuardan da çok memnunuz. Bütün müşterilerimiz burada.

Perge Kağıtçılık, fuardan memnun

Semih Yalçın;  
“Bu fuar aynı 

zamanda bizim 
sektörümüz 
temsilcileri 
ile buluşma  
günlerimiz. 
Şenliğimiz. 

Bu fuarı bize 
kazandırdıkları için 

Reed TÜYAP’a ve 
ASD’ye teşekkür 

ederim.”
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Kendi tesislerinde yüksek standartlarda ve 
Fogra belgeli olarak ürettiği baskı kimyasalları 
ve malzemelerini 30’dan fazla ülkeye ihraç eden 
Teknova ofset alanının yanı sıra geleceğe yatırım 
olarak ambalaj sektörü ve fleksoya ağırlık veriyor. 

Son iki yıldır su bazlı ürünlerle flekso alanına ciddi 
yatırımlar yapan firma komşu ülkelere ihracatını 
arttırmayı hedefliyor. Yurt içinde de flekso ürün-
lerin cirolarındaki payı aydan aya yükselen firma 
bu yıl 100. Yıl Mahallesi MasSit - Matbaacılar 
ve Ambalajcılar Sitesi’nde 300 metre karelik 
perakende satış ve pazarlama ofisini açarak satış 
organizasyonunu ayırdı ve merkez binasındaki 
üretim alanını rahatlattı.

Avrasya Ambalaj İstanbul fuarında sorularımızı 
Teknova ortaklarından Suat Sonakın yanıtladı.

Ambalaj fuarı bu sene biraz daha yoğun mu 
geçiyor, ne dersiniz?

Aşağı yukarı beşinci defa Avrasya Ambalaj 
İstanbul fuarına katılıyoruz; galiba öyle. Genel 
olarak herkesin fikri biraz daha yoğun ve daha 
verimli geçtiği yönünde. İlk iki gün genelde 
yabancılar daha çok oluyor. Şu ana kadar önemli 
görüşmeler yaptık. 

Ziyaretçiler daha çok hangi ülkelerden geldi?

Öncelikle bizim Moldova, Romanya, 
Arnavutluk’tan kendi distribütörlerimiz geldi. 
Avrupa’dan da var. İran, Irak ve Suriye’den, 
Afrika’dan da ziyaretçiler var. Kuveytli de tanıdım, 
Suriyeli de. 

Komşu ülkelerle ve Afrika ile ilişkiler nasıl 
gidiyor?

Bankalar bu konuda çok katılar ama geçmiş 
dönemde biz İran satışlarımızı ikili ilişkilerle çöz-
dük. Iran’daki müşterilerimiz ile çok uzun yıllara 
dayanan ilişkilerimiz var. Uluslararası alandaki 
ambargo ilişkilerimizi zorluyor. Kısa zaman içinde 
nasıl olacağı belli olur sanıyoruz.  Satış yaptığımız 
firmalarda takip eden aylarda sessizlik yaşana-
biliyor, sonra tekrar bir alım gerçekleşiyor ama 
periyodik değil, gelişigüzel bir alışveriş. 

Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, 
Azerbaycan, Kırgızistan, Kuveyt, UAE, Suriye, 
Sudan, Mısır, Cezayir, Tunus, Güney Afrika 
Cumhuriyeti gibi daha bir çok ülkeye satış 
yapıyoruz. Afrika’dan genelde memnunuz. Hatta 
geçtiğimiz yıllarda Güney Afrika’da bir fuara da 
katıldık.

Türk ziyaretçilerin ilgisi nasıl?

Fuarın 3. ve 4. günü toplu ekipler halinde yakın 
iller gelmeye başladı. İzmir, Bursa, Ankara yoğun-
lukta. En azından biz fuarlarda kendimizi yüz yüze 
anlatabilme şansı yakalamaktan mutluyuz. Fuar o 
anlamda mutlak bir kazanç.

Kimyasallar tarafında durum ne?

Şu anda pek hissedilmese de kimyasallarda biraz 
sıkıntılı bir süreç var. Çünkü bir ürünü alıyorken 
kur riski sürekli önünüzde engel. Kimyasal 
üretiminde kullandığımız hammaddelerin 
birçoğu Türkiye’de üretilen ürünler değil. Hizmeti 
kesintisiz sürdürebilmek için bu ürünleri stokla-

Ofsetin ardından flekso baskıya dönük ürünlerle pazarda etkinliğini arttıran 

Teknova’nın cirosunda esnek 
ambalajın payı artıyor
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rınıza alıyorsunuz. Bir girdi ve stok maliyeti var. 
Müşterilerimiz olaya öyle bakmıyor, kur değişimi-
ne bakarak fiyatların değişmesini bekliyorlar. Oysa 
durum öyle değil. Firmalarımız ürün satın almaya 
devam ediyor ama bu hizmeti sunan firmanın 
üstlendiği sorumlulukları, riskleri göz ardı ederek 
beklenti içine giriyor. Oysa üretim sürecinde 
oluşan bir sürü ek maliyetler var. Bu öyle kur 
hareketleri ile geri çekilemiyor. Çekilebilecek 
olsa zaten biz yaparız, bundan kimsenin kuşkusu 
olmasın. Böyle kriz zamanlarında piyasayı kapmak 
için çer çöp ürünler ortaya çıkıyor, çok değişik 
fiyatlar havalarda uçuşuyor. Bizim gibi belli 
kalitede, belli güvenilirlikte firmalar için kendimizi 
anlatmakta zorlandığımız dönemlerdir.

Aniloks temizleyicilerinizin diğer ürünlere 
göre avantajı nedir?

İki ürün çeşidi var. Biri hem makine ile hem 
manuel kullanılabilen sıvı ürün, diğeri ise jel 
şeklinde olan ürün. İki ürün grubu arasında ciddi 
fiyat farkı var. Biz şimdilik sıvı tarafındayız. Bizim 
ürünümüzün avantajı hem manuel temizliklerde 
hem de makineli temizliğe uygun olması. Bu 
ürünümüzle derin temizlik de yapabiliyor. Fırçalı, 
klasik günlük aniloks temizleme işlemlerinde de, 
derin temizlik işlemlerinde de kullanılabiliyor. O 
yüzden büyük bir avantajı var. Jel yıkama sıvısı 
konusunda AR&Ge çalişmaları halen devam 
ediyor.

Flekso mürekkeplerde renk durumu nedir?

Her şey olması gerektiği gibi. Çok iyi bir laboratu-
ar ekibimiz var. Renk tarafımıza çok güveniyoruz. 
Delta değeri neredeyse sıfıra yakın bir şekilde 
müşterilere ürün teslim ediyoruz. Renk yapım 
merkezimizde rakiplerimize göre çok hızlı ve çok 
sağlam altyapı kurduk. Renk uzmanlarımızla  çok 
hızlı geri dönüş yapıyoruz. Bugüne kadar renkle 
ilgili sıkıntı yaşamadık desem yeridir.   

Standart üretim olarak hangi renkler var?

Standart olarak CMYK , yeşil, turuncu, kahveren-
gi, kırmızı, beyaz, lacivert ve pembe renkler var. 
Bir de firmaların istediği özel renkler oluyor. Bu 
renkleri biz de yapıyoruz onlar da alıp kendileri 
karıştırabiliyor. Beyaz dahil 16 baz rengi de vere-
biliyoruz. Rakiplerimizin bu konudaki geri dönüş 
hızına göre biz çok hızlı ve çok doğru dönüyoruz. 
Bu bizim en büyük avantajımız. 

İki yıldır flekso mürekkep üretiyorsunuz, şu 
anda cironuzun içindeki payı ne?

Ciromuzdaki payı her ay yükseliyor. Su andaki 
ciromuzdaki payı yaklaşık %20 gibi. Onümüzdeki 
yıl %40’a ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Biz ilk bir 
sene girdiğimiz alanı tanımakla meşguldük. İkinci 
sene bu konuda yatırım yapmaya başladık. Yeni bir 
alana giriyoruz, biraz kontrollü gitmeye çalışıyo-
ruz. Firma hedeflerimize uygun olarak satışlarımı-
zı ciddi oranlarda arttırarak devam ediyoruz. İyi 
bir satış ekibi kuruldu. Teknik Altyapımızı buna 

göre kurduk  Hedeflerimizi bilerek yatırımlarımızı 
yaptık. Ayrıca su bazlı dispersiyon lak  üretimine 
de başladık. 

UV’ye geçmeyi düşünüyor musunuz?

UV için düşüncemiz var ama bu konuda know-
how desteğine ihtiyacımız olabilir. Bu konudaki 
çalışmalarımız devam ediyor.

Flekso tarafında yeni ürünleriniz de olacak mı?

Bir İngiliz firması olan LeadEdge’nin temsilciğini 
aldık. Piyasada Airbag adıyla bilinen klişe altı 
besleme ürünleri stoklarımızda mevcut ve satışına 
başladık. Şu an fuarda da sergiliyoruz. Birdenbire 
müşterilere her şeyde varız demek istemiyor, 
ürün ürün ilerliyoruz. Aniloks temizleyiciyi zaten 
üretiyoruz. 

Seramik Anilox merdane tarafında bir tem-
silciliğimiz var. Diğer bir İngiliz firması olan 
CHESHIRE’in seramik ve lak merdanelerinin 
Türkiye pazarında satışına başladık. Bu alanda 
çalışan (Nilpeter, Gallus, Mark andy, KBA, 
Heidelberg, Komori gibi) büyük firmalara 
merdane üreten CHESHIRE İngiltere’nin en 
büyük, dünyanın sayılı Anilox merdane üreticisi 
konumunda bulunuyor.

Korozyona karşı geliştirdikleri özel kaplama, 
EFIA GOLD ödüllü hücre yapısı ve 1600 vickers 
sertliğe ulaşan üretimiyle pazarda en ön sırada yer 
bulan büyük bir merdane üretisi CHESHIRE. 

Teknova 
ortaklarından Suat 
Sonakın: “Hayat 
devam ediyor, 
kötümser olmamak 
lazım. Ülke olarak 
birtakım sorunlar 
yaşadık, oldu bitti 
diye düşünüyoruz. 
İnşallah yaşadığımız 
sorunları hep 
beraber aşacağız. 
2019 yılında 
da güzel şeyler 
olmasını diliyoruz.”
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Türev Matbaa Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Avrasya Ambalaj İstanbul  2018 – 24. Uluslararası 
Ambalaj Endüstrisi Fuarı’na ana fuaye hol 9B’de 
katıldı. Firma fuarda bilinen markalarının yanı sıra 
ürün portföyüne yeni katılan markaları tanıttı.

Türev Matbaa Malzemeleri Satış ve Pazarlama 
Müdürü Mehmet Sayılkan sorularımızı yanıtladı.

Türev bu yıl fuara porftöyündeki hangi 
değişiklik ve yeniliklerle geldi?

2018 yılı içerisinde son birkaç ayda dövizin dalga-
lanmasından kaynaklı birtakım olumsuz etkiler 
yaşandı. Biz de krizi nasıl fırsata çevirebiliriz, 
çözüm ortaklarımıza ne gibi fırsatlar sunabiliriz 
diye düşündük. Bu yıl Flint Group ile bir sözleşme 
imzaladık ve heatset, coldset ve tabaka ofset 
mürekkeplerinin satışını gerçekleştirmek adına 
tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 

İstanbul 100. Yıl Matbaacılar 
Sitesinde Pantone spot renk 
üretim tesisi Aralık ayında açılıyor
Bilindiği üzere Flint Group Türkiye’de ofset 
kanalını distribütör ağı ile yönetmekte. Hem 
Flint’in marka ve ürün bilinirliği hem de Türev 
Matbaa Malzemeleri’nin konusunda uzman 
personeli ve geniş ürün gamı, tüm Türkiye’deki 
geniş müşteri porftoyü ile birleştirildiğinde iyi bir 

Türev Matbaa Malzemeleri 
Avrasya Ambalaj İstanbul 2018’de 
müşterileriyle buluştu
Flint Group ile heatset, coldset ve tabaka ofset mürekkepleri konusunda iş ortaklığını duyuran firma, yeni 
şubelerle ve iş ortaklarıyla Anadolu’ya erişim ağını genişletecek.

Türev Matbaa Malzemeleri 
Satış ve Pazarlama Müdürü 
Mehmet Sayılkan

ivme yakalayacağımızı düşünüyoruz. 

Tüm ürün gruplarında Pantone renkler konusunda 
da müşterilerimize hizmet verebilmek için karışım 
ünitesinin kurulumu (BETZ tam otomatik karışım 
ünitesi) şu an İstanbul Yüzyıl Matbaacılar ve 
Ambalajcılar Sitesi’ndeki yeni yerimizde yapılıyor 

Türker Sayılkan, Serdar 
Zümbülcü, Emre Sönmez
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ve spot renk üretim tesisimiz Aralık ayından 
itibaren çözüm ortaklarımıza hizmet vermeye 
başlayacak. Hedeflerimiz bu doğrultuda olup, 
firma olarak hedeflerimizi gerçekleştirmeye dönük 
tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Portföyümüzdeki kendi markalarımız ile ilgili 
bilgi verecek olursak; Crystal ve Deeppoint CtP 
ve CTcP ofset baskı kalıplarımız, yine aynı 
markalar altında kimyasal, blanket ve kalıp banyo 
solüsyonlarımız, Krone Chemicals markasıyla 
tümü Türkiye’de ve Avrupa’ da üretilen her türlü 
baskı kimyasalları ve dispersiyon lakları ve Athena 
Graphic markasıyla da tekstil ve matbaa baskı 
öncesi için kullanılan grafik art filmlerimizi çözüm 
ortaklarımıza sunuyoruz. 

Kadronuzda değişiklik var mı?

Bilindiği üzere Ankara’daki şubemiz yaklaşık 20 
yıl önce Genel Müdürlüğümüz kararı ile kuruldu. 
20 yıldır da Ankara üzerinden müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz. Ankara Şube Müdürlüğü’nde, 
firmamızdan kaynaklanmayan sebeplerle birtakım 
kadro değişiklikleri yaşandı. Eski şube müdürü-
müz firmamızdan ayrıldı. Ankara Şube müdürlü-
ğümüzde alanında uzman yeni bir şube müdürüyle 
devam ediyoruz. Takdir edilir ki, gerek müşteriler 
gerekse piayasa bakımından firmamızda boşluk ya-
ratamayız ve hemen yeni bir yapılanmaya gitmek 
zorunda kalırız. Biz de TÜREV olarak Ankara 
Şubesinde müşterilerin ihtiyaçlarını temin etmek 
için hemen yeni bir yapılanmaya gittik. 

Mürekkep karışım ünitesinde kapasiteniz ne 
olacak?

Üretim kapasitesi olarak ayda 20  ton diyebiliriz. 
Bu bir hedef ama ilk yılda toplam 50 tonu bulabi-
liriz diye düşünüyorum. Mürekkebi 1 kiloluk, 2.5 
kiloluk ve müşterilerimizin yoğunluğuna göre 10 
kiloluk ve 25 kiloluk hacimli ambalajlarda sunuyor 
olacağız. 

Avrasya Ambalaj İstanbul için izlenimlerinizi 
alabilir miyiz?

Fuar her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. 
Biraz önce bahsettiğim markalarımızın tanıtımı 
anlamında da çok iyi bir fırsat yakalamış olduk. 
Fuarın iyi geçtiğini ve verimli olduğunu, önümüz-
deki yıl bunun ciromuza da olumlu bir şekilde 
yansıyacağını söyleyebilirim.

İhracatınız var mı?

Türkî Cumhuriyetlere ve Orta Doğu’ya yoğun bir 
şekilde mürekkep, kalıp ve blanket satışlarımız 
var. 

Türev piyasada nasıl bir satış politikası 
izleyecek?

Matbaalara Türev’i anlatmak için şunu söyleye-
biliriz: Ürün grubu olarak kâğıt ve makine hariç 
aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir adres... 
Hem İstanbul merkezi, hem Ankara şubesiyle 
Türkiye’deki 7 bölgeye hizmet veriyoruz. Çok 

yakın gelecekte (şu anda alt yapısını hazırlıyoruz) 
İzmir’de bir şube açılışımız,  Gaziantep’te de 
bir şube veya temsilcilik planlarımız dahilinde. 
Dört yerde birden olursak, tedarik anlamında da 
müşterimize aynı gün sevkiyatı ulaştırıyor olacağız. 
Bu gelişmeler yakın zaman hedeflerimiz olup, 
sizler aracılığı ile de gelişmeleri sektörle ayrıca 
paylaşacağız.

Türev Ankara Şube Müdürü Emre 
Sönmez: “Ankara ve İç Anadolu 
Bölgesi için de yeni hedefler 
oluşturduk”
Türev standında Ankara Şube Müdürü Emre 
Sönmez de bölgedeki yeni yapı ve satış politikala-
rına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Ankara’da nasıl bir yol izliyorsunuz?

Yaklaşık dört ay önce Ankara Şube Müdürü 
olarak göreve başladım. O günden bugüne Türev 
Matbaa Malzemeleri olarak yeni müşterilere 
odaklandık. Önceliğimiz hem teknik anlamda hem 
de sevkiyat ve aradıkları ürünü, ürün gamımızda 
bulundurmak anlamında mevcut ve yeni müşte-
rilerin memnuniyetini korumak ve arttırmak. Bu 
konuda yoğun bir faaliyetimiz var. Ankara ve İç 
Anadolu Bölgesi için de yeni hedefler oluşturduk 
ve bu hedefler doğrultusunda kadromuz olarak 
çalışmalara devam ediyoruz.

Krizin vadelerinize ve fiyatlarınıza etkilerini 
müşterilere nasıl yansıtıyorsunuz?

Maalesef kriz piyasaların daralmasına neden oldu. 
Tüm malzemeciler için bu geçerli. Özellikle krizin 
etkili olduğu ithalatçılar grubunda olduğumuz ve 
ürünlerimizin hepsini döviz bazlı alıp TL sattığımız 
için, bugünün faiz oranlarını da düşününce ister 
istemez vadelerde bir geriye çekilme söz konusu 
oldu. Türev Matbaa Malzemeleri olarak biz de 
vadelerimizi müşterilerimizi de koruyacak şekilde, 
olabilecek en az miktarda geri çekmeye çalıştık. 
Bizim için sektörün ayakta kalması ilk ve öncelikli 
hedefimiz. Bunu yaparken de hem firmamızı 
hem de müşterilerimizi reel dalgalanmalardan 
korumayı amaç edindik.

Matbaacılar bu krizi fiyatlarını ayarlama 
fırsatı olarak kullanabildiler mi? Bu konu 
gündeme geliyor mu?

Matbaacılar bunu o şekilde kullanamadılar ama 
görüştüğüm, daha önce müşterilerine sekiz – on 
ay vade uygulayan matbaacılar müşterilerinden en 
çok dört aya kadar vadeli çekler kabul etmeye baş-
ladıklarını söylüyorlar. Bu reel piyasada ne kadar 
mümkündür, tartışılır ama sektör kendi içerisinde 
son kullanıcıya kadar vadelerini geri çekmeye 
başladı. Krizden önce belki buna çok fazla ihtiyaç 
yoktu ama krizle beraber eğer amacımız işletmele-
rimizi sürdürülebilir kılmaksa, sadece bugün değil 
yarın ve ondan sonrasında da ticaret yapmaksa bu 
hepimiz için zorunluluk haline geldi. 

Türev Ankara Şube 
Müdürü Emre 

Sönmez “Bizim 
için sektörün 

ayakta kalması 
ilk ve öncelikli 

hedefimiz. Bunu 
yaparken de hem 
firmamızı hem de 

müşterilerimizi reel 
dalgalanmalardan 

korumayı amaç 
edindik.”
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Mimaki Eurasia, 31 Ekim - 3 Kasım tarihleri 
arasında Tüyap Avrasya Ambalaj İstanbul 2018  
fuarında Printpack özel bölümünde yer aldı. 
Firma, fuarda ambalaj sektörüne yönelik yenilikçi 
dijital baskı ve kesim çözümlerini sergiledi. 

Arjen Evertse (Mimaki Eurasia Genel Müdürü)

“Ambalajda kullanılan her türlü tekniği 
dijitalde de kullanmayı mümkün kıldık”
Dijital baskı için UV gümüş boyanın da lansmanını yapan Mimaki, gümüş boyanın diğer renklerle karışımından 
oluşan metalik palet ve lak ile birlikte ambalaj baskısında kullanılan her türlü tekniği dijitalde de kullanmayı 
mümkün kılmış oldu.

Mimaki, düşük adetli siparişlerin farklı tasarım 
ve en az maliyetle zaman kaybı olmadan nasıl 
yapılabileceğini gösterdi ve kişiselleştirme 
üzerinde durdu.

Fuarda Mimaki Genel Müdürü Arjen Evertse 
sorularımızı yanıtladı. 

Az adetli üretim ve numune 
üretimi

Az adetli dijital üretim ve ambalaj 
kavramlarını yan yana getiriyorsunuz. 
Biraz açıklar mısınız?

Bir ambalaj firması için 1000 adet az demek, 
oysa bu dijital için henüz fazladır. Biz daha çok 
mikro üretimde 10, 20, 30, 50 adetlik numune 
işlere çözüm olarak getirdiğimiz makinelerle 
fuardayız. Büyük markalarn pazarlama 
departmanlarındaki istekler giderek artıyor. 
Eskiden çizim üzerinden karar veriyorlardı, 
sonra bilgisayar üzerinde 3 boyutlu renderlerden 
karar verir hale geldiler. Şimdi ise gerçek ürüne 
dokunarak karar vermek istiyorlar. Tasarım 
departmanından üç ayrı fikir çıkmışsa her 

UV gümüş boya - UV gümüş boya ilk defa bu fuarda UJF-7151plus flatbed baskı 
makinesinde gösterildi. Gümüş efektinin yanı sıra bu boyayı diğer renklerle karıştırarak çok 
büyük bir metalik palet elde edilebiliyor.
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birinden birer tane üretttirip bunun üzerinde 
konuşmak istiyorlar. Kalıbın yüksek maliyeti bir 
yana üretimi durdurarak bir numunenin basılması 
bir ambalaj firması için çok büyük bir kayıp, 
neredeyse imkansız bir durum.  

İşte biz bu noktada tamamen dijital olarak 
hem baskısı, hem de kesimi ve kırımı ile gerçek 
numuneyi çok kolay bir şekilde yapma imkanı 
sunuyoruz. Fikirler gerçekleşip masaya geldiğinde 
karar aşaması kolaylaşıyor. 

Bir de kişiselleştirme yapabiliyoruz; daha çok 
tüketiciye yönelik çalışmalarımız var. 

Fuara getirdiğiniz yenilik nedir?

Dijital baskıda olmayan bir şey: UV gümüş boya 
çıkarttık. Bunu ilk defa bu fuarda gösteriyoruz. 

UJF-7151plus flatbed baskı makinesi metalik 
gümüş boya kullanıyor. Gümüş efektinin yanı sıra 
bu boyayı diğer renklerle karıştırarak çok büyük 
bir metalik palet de yapabiliyoruz. Lak ile birlikte 
ambalajda kullanılan her türlü tekniği dijitalde de 
gösterebiliyoruz.

Mimaki UV LED UCJV300-75
Onun dışında geçen sene çıkarttığımız UV LED 
bas-kes makinesinin 75 cm’lik küçük ebadı çıktı. 
Mimaki UV LED UCJV300-75. Etiket baskıcıları 
için dijital çözümlerimiz var ama onlar yine yüksek 
hacimli ve yüksek maliyetli dijital baskı makineleri. 
Bu makine ile şöyle bir avantaj sunuyoruz. Eğer 
birkaç yüz tane mikro üretim veya yine 1 adet, 5 
adet, 50 adet veya 500 adet numune yapılacaksa 
öneriyoruz. 

Geçmişte gördük, bazı firmalar bizim bas-kes 
makinelerimizle ve reklam sektörünün kullandığı 
folyolarla bu tarz numune yapmaya çalışıyorlardı. 
Ancak etiket firmaları kullandığı malzeme 
üzerinde numunedeki rengi tutturamıyor, 
malzeme değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Tam 
bir çözüm değildi. Yeni makinemizde flekso veya 
konvansiyonel baskıda kullanılan makine neyse o 
makinenin kullandığı aynı malzeme üzerine dijital 
UV baskı kolay bir şekilde yapılabilir. Makinemiz 
4 renk+Beyaz+Lak, rulodan ruloya çalışan bir 
makine. Beyaz boya olduğu için şeffaf etikete de 
metalize etiketlere de baskı yapılabiliyor. 

Renk yönetimi ve yazılım konusunu nasıl 
çözüyorsunuz?

Bu fuara bizimle beraber katılan yetkili bayimiz 
Teknoprint renk yönetiminde uzmanlaşmış bir 
firma. Özellikle ambalaj sektöründe yazılım 
konusunda farklı çözümleri var. Renk yönetimin-
de firmanın aradığı özellikler konusunda renk 
profili oluşturabilecek durumdalar. Renk gamutu 
da önemli. Boyalarımız hayli geniş bir renk 
gamutuna sahip. Bu sayede birçok renk çıkabili-
yor. Doğru profil yapıp doğru yazılım kullanmak 
önemli. Renklerin büyük bir kısmını bu şekilde 
elde edebiliyoruz. Baskıyı yapmadan önce yazılım 
uyarabiliyor. Siz bu numuneyi yapmak istiyorsu-
nuz ama numunenin içindeki şu renkler dijital 
makinenin baskı evreninin dışında kaldığı için bu 
renk aynı şekilde çıkmayacak diye. Yazılımlara 
FOGRA kontrol kısımları da eklenmiş durumda.

Ziyaretçilerinizden nasıl tepkiler aldınız? 

İnsanlar biraz şaşırıyor. Geldiklerinde anında 
anlam veremiyorlar. Bu çözümler daha önce 
de vardı, yeni bir şey değil aslında ama ambalaj 

UJF-3042MkII EX  ve 
Kebab ünitesi - Bu seri 
litrelik boya ünitesiyle 
tasarruf sağlayan ve az 
yer kaplayan bu makine 
tabaka baskının yanı sıra 
Kebab ünitesi ile silindirik 
baskı yapma imkanı tanıyor. 
360 derece dijital baskı 
yapılmış silindirik seramik, 
cam, metal şişe numuneleri 
baskısı yapıldı.
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sektöründe birçok firmanın bundan haberdar 
olmadığını düşünüyorum. Bu fuara katılmamızın 
sebebi de bu. Firmalar kendi sektörleri dışındaki 
teknolojiyi araştırmıyorlar. Onlar bize gelmi-
yorsa biz onların alanlarına girelim dedik. Önce 
müşterinin aklına yatacak sonra bize dönecekler. 
Onlarla deneme süreçleri geçireceğiz. Yaptıkları 
işe, kullandıkları malzemeye nasıl çözüm 
öneririz, onların yapmak istediklerini en iyi nasıl 
gerçekleştiririz ona bakacağız. Karar aşaması 
çok sonra ama ambalaj müşterileri ile bu yola 
çıkmaya hazırız. 

Son günlerde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde açtığı-
mız deneyim merkezlerinde yapılan çalışmalarla 
birlikte en güzelini bulmayı amaçlıyor. 

Mimaki imajı daha çok indoor outdoor 
ürünleri akla getiriyor. Deneyim 
merkezlerinde ambalaj ve etikete de yer 
verilmesi konusunda plan var mı?

Deneyim merkezlerinde ambalaj sektörüne de 
hizmet verebilecek pozisyondayız. Öncelikle 

burada yapmaya çalıştığımız şey, “Mimaki bu 
alanda hizmet verebilir” pozisyonuna gelmek. 
Bunu yaparken zaten doğal olarak deneyim 
merkezleri ile paralel yürüyen bir süreç yaşa-
nacak. Zaten tüm faaliyetlerimiz, ilanlarımız, 
tanıtımlarımız ambalaja yönelik. Daha yolun 
başlangıcındayız. İnşallah bu yolda devam 
edeceğiz.

Stantda numune baskısı için 
yer alan A2 format Mimaki 
makinelerin aynı özellikte farklı 
boyutları da var.

Fuarda farklı ebatlara da sahip olan 
makinelerinizin en küçük abatlarına da yer 
verdiniz. O konuda da bilgi verir misiniz?

A2 formatında UJF-3042MkII EX makinemiz ve 
yine A2 boyutunda CFL-605RT kırım özellikli 
flatbed kesicimiz var. Hem baskı yapıp hem 
de basılan işi dijital ortamda kesip kırımını 
yapabiliyoruz ve bıçak hazırlamadan ürünü 
tamamen dijital bir şekilde üretebiliyoruz. Daha 
çok lüks ürünler, kozmetik, elektronik ürünler, 
yapan markalar numune talebinde bulunuyor 
ve ölçüleri genelde küçük olduğu için A2 ebat 
yetiyor. Ama daha büyük ebat ihtiyaç olursa biz 
onlara da cevap verebiliyoruz. Aynı çözümün 
farklı boyutları da var. UJF makinesi ile aynı 
özelliklere sahip JFX200-2513 flatbed 2,5x1,3 m 
olan makinemiz. Tam o ölçeğe uygun olarak da 
CF22-1225 kesim makinemiz de var.  

“Oluşturmak istediğimiz  
sistemi ve altyapıyı tamamen 
Türkiye’de oluşturup Avrasya 
merkezi olacağız”

Fuarın ziyaretçi profili sizi memnun  
etti mi?

Biz ağırlıklı Türkiye odaklı çalışıyoruz. Türkiye 
bizim için önemli bir pazar. Oluşturmak 
istediğimiz sistemi ve altyapıyı tamamen 
Türkiye’de oluşturmak istiyoruz. Zaten o 
konuda bir hayli yol aldık. Yavaş yavaş da çevre 
ülkeleri buraya bağlayacak, ilerleyen dönemlerde 
Avrasya merkezi olacağız. Amacımız bu. Fuarda 
bayağı yabancı ziyaretçi var. Neredeyse yüzde 50 
oranında. Ziyaretçilerin geldiği ülkeler arasında 
Mimaki Eurasia’nın hizmet vermediği yerler de 
var ama buralarda Mimaki satılmıyor anlamına 
gelmiyor. Biz hepimiz Mimaki’yiz. Ülkelerindeki 
operasyonu yürüten Mimaki firmasına seve seve 
onları yönlendiriyoruz. Aynı şekilde yurt dışı 
fuarları ziyaret eden Türkler de oluyor. 3D ile 
ilgilenen bir Türk firması İngiltere’de fuara gitti 
mi yerel olarak bize ulaşıyor. Biz bu süreci devam 
ettiriyoruz. Hepimiz Mimaki markasının daha 
çok yaygınlaşması için çalışıyoruz.  

CFL-605RT kırım 
özellikli kesim 

makinesi - Bu makinede 
kişiselleştirilmiş ve özel 

tasarıma sahip kutu 
ambalajların üretim kolaylığı 

ve kalitesi gösterildi.

UCJV300 serisinin yeni üyesi UCJV300-75 rulodan ruloya baskı makinesi - Her 
türlü etiket malzemesi üzerine 4 renk+Beyaz+Lak baskı yapıyor. Eşsiz kürleme teknolojisi ile 
etiketler ürünlerin üzerinde denemeye hazır çıkıyor.
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Teknoprint prova sistemleri konusunda 
uzmanlaşmış bir firma. Renk bilgi birikimi 
ile Mimaki’nin gerek UV flatbed gerek 
rulodan ruloya çalışan mekineleri için 
etiket, lüks karton ambalaj, metal ambalaj, 
cam ambalaj firmalarının nihai üretimlerine 
çok yakın numune üretebilecekleri bir 
çözüm oluşturdu ve Avrasya Ambalaj 
İstanbul fuarında Mimaki’nin bayisi olarak 
yerini aldı. 

Fuarda sorularımızı Teknoprint’ten Doğa İpek 
yanıtladı.

Mimaki’nin bayisisiniz ama daha çok işin 
yazılım ve renk tarafındasınız. Bize kendinizi 
anlatır mısınız?

Mimaki’nin bazı makine modellerinin ambalaj 
ve etikette özellikle numune üretimi ve mikro 
ölçekte üretim için uygun olduğunu düşünü-
yorduk. Numune, aslında bir konvansiyonel 
üretimin bir örneğini, simülasyonunu yapmak 
demek. Burada da renk yönetimi devreye giriyor. 
Biz 15 senedir özellikle ticari matbaalara prova 
sistemleri kuruyoruz. Bu konuda bilgi birikimine 
sahibiz. Bu birikimi Mimaki ile beraber ambalaj 

ve etiket sektörüne aktarmak istedik. Mimaki, 
sign ve tekstil sektöründe Türkiye pazarında lider 
bir firma, 8 aydır iş birliğimiz sürüyor. Gayet 
de memnunuz. Mimaki makinelerinin baskısı, 
malzeme konusundaki esnekliği bizim farklı 
ambalaj uygulamaları için ufkumuzu açıyor. 
Burada UV mürekkep çok önemli. Normalde 
sektörde kullanılan prova sistemleri genelde su 
bazlı ve özel malzemeler üzerine baskı yapabili-
yor. Mimaki’de bizim farklılık yaratma şansımız 
UV mürekkep ve nihai ürün malzemesine baskı 
yapmamızdan geçiyor.

Özellikle ambalaj ve etikette günümüz şartların-
da çok fazla numune ihtiyacı oluyor. Uluslararası 
markalar bir ürün çıkarttıklarında farklı 
varyasyonlarda farklı tasarımları da ürünlerini 
görmek istiyorlar. Bunu da satış kanallarına nasıl 
sunulacaksa öyle görmek istiyorlar. Bu noktada 
Mimaki’nin sunmuş olduğu çözüm çok değerli bir 
çözüm.

İlk defa Avrasya Ambalaj İstanbul fuarında 
Mimaki bir stantla bu çözümleri Türkiye pazarına 
sundu. Bu fuarda stantları olan ambalaj ve etiket 
firmaları da ilgilendiler ve çözümümüzü inceledi-
ler. Fuardan sonraki görevimiz bu projeleri teker 
teker üzerinden geçerek sonuçlandırmak.  

Doğa İpek (Teknoprint)

“Renk yönetim yazılımları olmadan 
numune baskısı mümkün değil”
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Etiket numunesi için  
Mimaki UCJV 300-75

Burada hangi makineleri daha çok öne 
çıkardınız ve işin yazılım kısmındaki 
çözümlerinizi somutlaştırır mısınız?

Etiket numunesi ve prototipi için Mimaki’nin 
UCJV 300-75 makinesi sunduğumuz çözüm. 
Bu bir UV, led, roll to roll bas-kes makinesi. Bu 
makinenin en büyük özelliği standart etiket mal-
zemesine direkt baskı yapabiliyor ve kesebiliyor 
olması.  Mimaki’nin UV teknolojisi sayesinde biz 
standart üretimde kullanılan etiket malzemesine, 
kendiliğinden yapışkanlı malzemeye (opak, 
transparan, kuşe veya metalize olabilir), herhangi 
bir primer atmadan direkt baskı yapabiliyoruz. 

Etiket sektöründe bizim face dediğimiz, yüzey 
anlamında farklı varyasyonlar var. Bir de 
bunların yapışkanları var. Yani face ile beraber 
yapışkan kombinasyonları neredeyse sonsuz. 
Etiketin kullanılacağı nihai uygulamada bu 
kombinasyonlar çok önemli. Etiket firmasının 
da müşterisine numune hazırlarken bire bir 
malzemeyi kullanması çok önemli. 

Etiket uygulaması için UCJV 300-75 
modeli+yazılımlarla birlikte renk yönetimini 
de çözerek müşterilerimize fleksoda, ofsette 
bastıkları etiketleri basma ve kesme imkânı 
sağlıyoruz. 

Özel renkleri yakalamada bir sorun var mı?

Makinelerimizde CMYK+Beyaz+lak mürekkep-
lerimiz var. CMYK mürekkepler sayesinde flekso 
ve ofsetteki trikromi baskıları bire bir tutturu-
yoruz. Pantone renkler devreye girdiğinde UV 
mürekkebin renk gamutu standart mürekkeplere 
göre daha geniş olduğundan Pantone Plus katalo-
ğunun %70’ini bire bir simüle edebiliyoruz. Tabii 
ki gamut dışı renklerimiz var. Burada da her 
teknolojinin bir avantajı bir dezavantajı var. UV 
mürekkebin en büyük avantajı malzeme seçme-
mesi, ama renk gamutu anlamında orange, green 
gibi renkleri kullanamıyoruz. Müşterilerimiz de 
bunun farkında. Trikromi baskılarını, Pantone 
renklerin çoğunu simüle edebileceklerinin, 
nihai malzemeyi kullanabileceklerinin farkında. 
Çok önemli fosforlu özel renkler varsa onu da 
müşterilerine izah ediyorlar. 

Lüks karton ambalaj için Mimaki’nin 30x42 
cm ebadından başlayıp 130x200 cm ebadına 
kadar giden flatbed UV makineleri mevcut. 
Burada karton ambalajda kullanılan kraft, kuşe, 
Amerikan bristol, metalize sıvanmış karton, 
oluklu mukavva, cam, plastik, metal gibi hemen 
hemen her malzemeye baskı yapabiliyoruz. 

Renk yönetim yazılımlarını makinelere yüklü-
yoruz. Bunlar olmadan bu makineleri numune 
olarak kullanmak mümkün değil. Bu seri de yine 
UV mürekkep kullanıyor. CMYK+beyaz+lak 
ve bir de bu fuarda ilk kez tanıttığımız 7150 
modeline özgü silver (gümüş) mürekkebimiz 
mevcut. Dolayısıyla karton ambalajda CMYK 
ve beyaz baskının yanı sıra kullanılan emboss 
(kabartma) gibi lokal lak gibi özel efektleri de 
simüle etme imkanımız oluyor. 

Mimaki CFL 605 kesim plotterı

Yine standımızda bulunan CFL 605 modeli 
kesim plotterı sayesinde flatbed UV printerlarda 
bastığımız baskıları kesip, kırıp, perforajını 
yapıp nihai halde, yani kutu haline getirip 
müşterilerimize gösterme imkanımız oluyor.

Beklediğiniz tepkiyi aldınız mı, ziyaretçiler 
neler sordular?

Bu ilk ambalaj fuarımız. Ambalaj ve etiket 
firmaları bizi kırmadılar, ziyaret ettiler. Böyle 
bir ihtiyaç olduğunu burada netleştirmiş olduk. 
Numuneleri standart üretimlerle efektif olarak 
yapmak çok zor. Baskı sonuçlarımızı gösterdik. 
Bazı firmalar inanmakta zorlandı. Tabii herkesin 
bir çekincesi var. Sizin de sorduğunuz gibi 
buradan çıkan ürünü üretimde üretebilecek 
miyim, her türlü malzemeyi kullanabilecek 
miyim gibi… Bizim amacımız da bu soruları 
teşvik etmek. Bundan sonraki süreçte bu 
firmalarla birlikte müşteri dosyalarını alıp 
deneyim merkezlerimizde basıp, nasıl olabile-
ceğini kanıtlamak istiyoruz. Beklediğimiz ilgiyi 
ve merakı uyandırdığımızı düşünüyorum. Yurt 
dışından da çok fazla ziyaretçi var; kendi çok 
az adetli etiketini üretmek isteyen potansiyel 
müşteriler de, çok büyük ambalaj firmaları da 
var numune amaçlı kullanmak isteyen. Genel 
olarak gayet memnunuz.

Etiket uygulaması 
için UCJV 300-75 

modeli+yazılımlarla 
birlikte renk 

yönetimini 
de çözerek 

müşterilerimize 
fleksoda, ofsette 

bastıkları etiketleri 
basma ve kesme 

imkânı sağlıyoruz. 

Karton ambalajda 
CMYK ve beyaz 

baskının yanı sıra 
kullanılan emboss 

(kabartma) gibi lokal 
lak gibi özel efektleri 

de simüle etme 
imkanımız oluyor. 



101-AGV Otomatik Yönlendirme Araçları ile, insansız taşıma teknolojisinin 
üstünlüklerini keşfedin. Farklı endüstrilerdeki geniş uygulama alanlarında tesis içi 
taşıma için geliştirilen 101-AGV, 2 ton çekme gücü ile işletme verimliliğini ve 
karlılığını arttırırken, personel ve işletme maliyetlerini düşürüyor.
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Oluklu sektörünün yükselişe geçtiği bir döneme 
denk gelen Avrasya Ambalaj fuarında, HP ve 
Esko’nun temsilciliğini yapan Yatay Bilgisayar da 
bu alandaki çözümleri ile öne çıktı. Fuara ikinci 
kez katılan firma geçtiğimiz sene daha çok müş-
terileri tanıyıp sektörün ihtiyaçlarını saptarken bu 
yıl oluklu mukavva üreticileri ile oluklu üretimine 
yönelik baskılı ve baskısız üretim yapanları hedef 
kitlesi olarak belirledi ve temsil ettiği firmaların 
çözümlerini tanıttı.

Standında Esko Kongsberg kesim makinesini 
sergileyen Yatay Bilgisayar HP PageWide C500’ün 
de tanıtımını yaptı. 

Yatay Bilgisayar Şirket Müdürü Erkan Çağırtekin 
fuarda sorularımızı cevapladı.

HP oluklu üzerine baskıyı iki Interpack fuarı 
öncesi duyurmuştu. O günden bu güne neler 
değişti?

Onlar giriş seviyesi ürünlerdi. Şu anda tanıtımını 
yaptığımız C500 ürünümüz, 130x250 cm ebadında, 
dijital dünyanın su bazlı ilk makinesi. Saatte 
4200 tabakaya kadar baskı yapabiliyor. Hız ve 
kalite itibariyle de ofsetle yarışabilecek ya da bir 
fleksonun yerine geçebilecek alternatif bir üretim 
makinesi. HP’nin 5 yıl boyunca bu işe yapacağı 
yatırımları biliyoruz, ortaya çıkacak makineler 
gerçekten piyasayı değiştirecek, şekillendirecek 
iddialı makineler olacak. İnşallah onları ilerleyen 
fuarlarda sergileme fırsatımız olur. 

Siz sektörün reklam tarafından geliyorsunuz; 
bize ambalaj tarafı ile bir karşılaştırma 
yapabilir misiniz?

Ambalaj tarafı daha oturmuş bir sektör. Çok farklı 
yerdeler, kıyaslamak yanlış olur. Buluşma noktası 

bizim sergilediğimiz ve tanıtımını yaptığımız dijital 
ürünler. İkisinin de çakışma noktasında dijital 
baskı ve kesim var. Birinde kutu haline getiriliyor, 
öbüründe farklı uygulamalarda kullanılıyor. 
Sonuçta baskı ortak noktasından biz buradayız.

HP tabii dünya devi ve büyük bir firma. Bu 
pazara yön veren bir firma. Biz de HP’nin ve 
Esko’nun distribütörüyüz. Bu firmaların gitmek 
istediği yerlerde, sergilemek istediği ürünleri biz 
sergiliyoruz. 

Esko’ya talep nasıl?

Esko’ya talep sadece Esko’nun donanım tarafıyla 
ilgili değil, bir de yazılım tarafı var. Asıl önemli 
olan  otomasyon tarafı aslında. Ülkemizde her 
şeyi çok iyi güzel yapıyoruz ama derli toplu değil. 
Bunları derleyip toplayacak bir programa bir 
yazılıma ihtiyaç var. Otomasyon verimlik ve hız 
demektir. Biz yazılımların ambalajda kullanımı 
konusunda müşterilerimizi bilinçlendiriyoruz. 
Otomasyon ve yazılım tarafına harcanan para çok 
hızlı bir şekilde dönüyor. Bu yüzden talep çok 
büyük. Hem ziyaretçiler hem de burada standı 
olan katılımcıların ilgisi yoğun. 

Seneye de fuara katılmayı düşündüğünüz 
sonucuna varıyoruz?

Muhakkak katılacağız. Biz normalde iki reklam 
fuarına katılırdık, reklam fuarını şimdi bire indirip 
bir de ambalaj fuarı ekledik. Dolayısıyla bundan 
sonra böyle devam edecek. Biz de bu tarafta 
yürümek istiyoruz. Bu fuarda hem stant açan 
fuar katılımcılarının hem yerel ziyaretçilerin çok 
farklı bakış açıları var. Analogdan dijitale geçişin 
hızlandığı bu süreçte Türkiye’de finansal olarak bir 
duraklama oldu ama sonuçta bu durum yatırımları 
engellemeyecektir.

Erkan Çağırtekin (Yatay Bilgisayar)

“Ambalaj tarafında 
ilerlemek istiyoruz”
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Mustafa Salur (Esko Türkiye)

“İyi ve hareketli bir 
fuar geçiriyoruz”
Esko yazılım tarafı ile daha iyi 3D ambalajlar 
geliştirilip üretilmesi ve tüm üretim süreçlerinin 
daha iyi yönetilmesini, daha verimli ve kârlı 
işletmeler haline gelinmesini sağlarken, flekso klişe 
üretiminde CDI flekso CtP, HD Flexo, Pixel+ ve 
yeni nesil Crystal UV LED Pozlandırma teknojilerini 
sunuyor.

Esko, Kongsberg dijital kesim sistemleri ile de 
ambalaj, ve reklâm sektörüne yönelik sonlandırma 
ihtiyaçlarında hızlı, yüksek kaliteli üretim imkanı 
tanıyor.

Kongsberg yetkili satıcısı Yatay Bilgisayar’ın Avrasya Ambalaj 
İstanbul 2018 Fuarı’ndaki standında bir Esko Kongsberg 
X-Starter dijital kesim sistemi sergileyen firmanın Türkiye ve 
Türkî Cumhuriyetler Genel Müdürü Mustafa Salur sorularımı-
zı cevaplarken şöyle diyor:

Fuara katılmayı uzun soluklu bir yatırım 
olarak görüyoruz
“Başlangıç seviyesi 168 x 320 cm’lik bir makinemizi fuara 
getirdik. Başlangıç derken yanlış anlaşılmasın, birçok firmanın 
ürünlerine göre üstün performans sağlayan bir makine. Kendi 
ürün grubumuz içerisinde başlangıç olarak değerlendiriyoruz. 
Diğer makinelerimizle üretkenlik ve performansta fark var. 
Onun dışında makinede kullanılan opsiyonlar anlamında 
değişiklik yok. Çok yoğun hacimli çalışmayan, kısıtlı bütçeye 
sahip ama makinenin artırılabilir kapasitesi sayesinde ‘bu 
şimdilik bana yeter’ diyen müşterilere yönelik. 

Bu yıl fuar bizim açımızdan daha iyi, daha hareketli geçiyor. 
Bunu yorumlarken bulunduğumuz salondan ve konumdan 
dolayı mı diye düşünüyoruz. Geçen sene Yatay’ın standında 
makine yoktu bu yıl kurduk. Bu da ilgiyi arttırdı. Yabancı 
potansiyeller de var. İki gündür Arap ülkelerinden yoğunluk 
vardı. Ayrıca, Kosova, Azerbaycan ve İsrail’den, her ne 
kadar çalışmıyor olsak da İran’dan, Kuzey Avrupa’dan, Orta 
Doğu’dan, Türkî Cumhuriyetler’den gelen ziyaretçiler oldu. 
Fuarda Türkiye’de çalıştığımız ya da çalışmayı arzu ettiğimiz 
firmalar da var. Fuarda amaç artık maalesef doğrudan makine 
satmak değil ama en azından yeni bağlantılar yapabiliyorsanız, 
sonrasında takip edip kısa ya da uzun vadede satışa dönüştüre-
biliyorsanız fuarın başarısı oluyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar gözönünde bulundurul-
duğunda fuarlara katılmak ciddi bir maliyet unsuru ancak biz 
bunu uzun soluklu bir yatırım olarak görüyor ve değerlendir-
memizi bu şekilde yapıyoruz.” 

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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hubergroup Türkiye, Avrasya Ambalaj İstanbul  
2018 – 24. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi 
Fuarı’nda alışılmış standında ziyaretçileri 
ağırladı. Fuarın ilk gününde, hubergroup 
Türkiye Genel Müdürü Fatih Özgün sorularımızı 
yanıtladı.

Fuara gelmeden önce 2018’in kısa bir özetini 
yapabilir misiniz?

2018 gerçekten değerlendirilmesi zor bir yıl oldu.  
Malum, hepimizin yaşadığı ekonomik şartlar 
ithalata dayalı bir şirket olduğumuz için bizi de 
etkiledi. Bu dönemde büyümekten ziyade açıkçası 
durumumuzu korumaya ve finansal olarak sağlam 
firmalarla çalışmaya özen gösterdik. Geçmiş yıl 
ile karşılaştırdığımızda hemen hemen aynı sevi-
yeleri tutturabileceğimizi söyleyebiliyoruz. Sektör 
olarak temkinli olmamızı gerektiren, yapacağımız 
yatırımlara dikkat etmemizi gerektiren bir dönem 
yaşıyoruz. Herhalde bir müddet daha zorlu süreç 
bizleri bekliyor.

Bayilerle çalışıyorsunuz. Vadeler sanıyorum 
en önemli konu olmuştur. Bu konuda nasıl bir 

Fatih Özgün (hubergroup Türkiye Genel Müdürü);

“Özellikle yurt dışından  
yeni müşteriler bekliyoruz”

“Kriz farklı 
fırsatlar yaratacak. 

Daha önce 
ihracata çok fazla 
odaklanmazken, 

yeni ihracat 
pazarlarında ne 

yapabileceğimize 
konsantre olmaya 
çalışıyoruz. Bunun 
yanında sektörde 

matbaalarla birebir 
temasımızı biraz 

daha arttırıyoruz.”

yol izliyorsunuz?

Doğru. Şu an gündemdeki en önemli konu finans-
man. Bu konu üzerinde en çok duran, vadelerin 
kısalması yönünde bastırarak çaba gösteren şirket 
biziz. Tabii ister istemez bizim ürünlerimizi dağı-
tan bazı firmalarda sıkıntılar yaşanmasına neden 
oldu. Orada bazı satışlarda gerilemeler oldu ama 
diğer yerlerden bu boşluğu kapatmayı başardık. 
Bu arada bir çaba göstermek yerine, “müşteriden 
gelen bu” diye onların isteklerini yansıtan aracı 
şirketleri de eleştiriyorum. O konuda kendilerini 
daha iyi yönetebilirler. 

Kriz matbaacıların yeni vadeleri ve fiyatları 
müşterilerine kabul ettirebilmeleri için bir 
fırsat anlamına da geliyor mu?

Kriz aslında fırsatlar da doğurabiliyor ama 
doğrusu bu kriz birer finans krizi olan ve reel 
sektörde etkisi çok hissedilmeyen 2001 ve 2008 
krizlerinden farklı olarak reel sektörü çok daha 
fazla etkiledi. Ama yine de bundan öğrendikleri-
mizle yeni bir ivme kazanacağımıza inanıyorum. 
Kriz farklı fırsatlar yaratacak. Daha önce ihracata 
çok fazla odaklanmazken, yeni ihracat pazar-
larında ne yapabileceğimize konsantre olmaya 
çalışıyoruz. Bunun yanında sektörde matbaalarla 
birebir temasımızı biraz daha arttırıyoruz. Çünkü 
matbaalar servise ve kaliteye önem veriyorlar. Bu 
yönde de mevcut imkânlarımızı kullanarak ikili 
ilişkilerimizi geliştirmek ve bu yönde de pozitif 
sonuçlar elde etmek istiyoruz. 

Yenilikler, yeni çeşitler var mı?

Yeni çeşitler, mürekkepler oluyor ama matbaa 
mürekkeplerinde çok fazla inovasyon gösterecek 
yer kalmadı. Mürekkeplerin makinelerin 
hızlarına adapte olması yönünde çalışmalar var. 
Saatte 20 bin tabakayı basabilen makinelere 
uyumlu mürekkeplerimiz oldu. Şu anda en 
önemli gündem, mürekkepleri Avrupa Mürekkep 
Birliği EuPIA’nın en son düzenlemelerine uygun 
hale getirmek. Özellikle UV, H-UV, LED-UV 
mürekkeplerde yeni yayınlanan regülasyonlara 
uyumlu mürekkepler elde edilmeye çalışılıyor. 
Giderek LED-UV ve H-UV portföyleri gelişiyor. 
Yurt dışında da bu tarz yatırımlar artıyor. Bunun 
yanında gıda uyumlu, düşük migrasyon mürek-
kepler, huber’in geçmişi 1996-97’lere dayanan, 
2000’lerin başında ortaya attığı bir konsept. 
Bu konuda daha yüksek hacimlerde rekabetçi, 
yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir, uzun vadeli 
işler yapmaya başladık. 



TEKNİK MATBAA MAKİNA VE 
MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

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

1518. Cadde Matsit İş Merkezi No: 2/24

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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Baskı altı malzemeleri de değişiyor; onlara 
uygun mürekkepler de geliştiriliyor mu?

Aslında birçok malzemeye uyumlu universal bir 
seri oluşturmaya çalışıyoruz. Birçok malzemeye 
uyumlu oluyor ama bazen yüzde yüz uyum olmu-
yor. Gelişen makine teknolojilerine ve baskı altı 
malzemelerine uyumlu yeni seriler, yeni ürünleri 
devamlı piyasaya sürmeye çalışıyoruz.

Fuardaki görüşmeleriniz hangi eksende 
gerçekleşiyor? Nasıl sorular geliyor?

Yeni ürünler var mı, inovasyon var mı diye 
soruyorlar ve ister istemez ilk gündem konumuz 
ekonomi oluyor. Piyasalardaki daralma, oluşan 
vadeler ilk gündem konumuz. Bunun yanında 
herkes yeniliğe açık. Daha performanslı, daha yeni 
ne olabilir, araştırma halinde. Hâlâ ülkemizde 
biraz geri planda kalmakla birlikte sürdürülebilir-
lik önemsediğimiz bir konu. Bu, daha uzun yıllar 
dünyanın yaşanabilir bir yer olması için ön planda 
tutmamız gereken bir süreç. Burada hubergroup 
için çok önemli, güzel gelişmeler var. Çünkü huber 
K. Avrupa’da çok geçerli olan Bluelabel denilen 
bir ekolojik sertifikaya sahip. Bu alanda sürekli 
yatırım yapıyor ve tüm ürünlerimiz sürdürülebilir-
lik esasına göre geliştiriliyor. En son Carlsberg bira 
firmasıyla çok iyi bir anlaşma yapıldı. Carlsberg 
sürdürülebilirlik konseptini devam ettirmek üzere 
tüm ürünlerinin ambalajlarında hubergroup mü-
rekkeplerini kullanmaya ve tüm tedarikçilerinde 
bunu ön plana çıkarmaya karar verdi. Eco Label 
veya Cradle to Cradle C2C sertifikasına sahip 
ürünler ön plana çıkıyor. hubergroup bu konuda 
bir hayli ilerledi ama rakip firmalar da bu konuda 
adımlar atıyorlar.

Yani hubergroup büyük markaları yenilikleri 
hakkında bilgilendirerek, baskı ve ambalaj 
tedarikçilerinin onlara ulaşma yolunu 
kısaltıyor.

Kesinlikle çok doğru; hubergroup merkez olarak 
‘key account’ olarak adlandırdığımız büyük oyun-
cularla her zaman temas halindeyiz. Ama konsept 
onun bir tık üstüne atlamak üzerine gitti. Direkt 
marka sahipleriyle, onların beklentilerini karşı-
layacak, onlara çevresel randıman veya yenilikçi 
teknolojileri sunacak akımlar başladı. Merkezimiz 
bu yönde marka sahipleriyle ilişkilerini her geçen 
gün ilerletiyor.

Fuarla ilgili değerlendirmeniz nedir?

Bu fuardan pozitif bir fayda ile çıkacağımıza inanı-
yorum. Bizi seven dostlarımız ve müşterilerimiz ile 
bir araya geliyoruz. Onları bir arada görmek bizim 
için çok büyük bir avantaj oluyor. Özellikle yurt 
dışından yeni müşteriler bekliyoruz.

Yurt dışında yetki alanınız belli mi?

Açıkça tanımlanmış değil ama hubergroup zayıf 
olduğu çevre ülkelerde bize bu imkânı veriyor ve o 
ülkelerde aktif olmamızı bekliyor. 

Ink Academy 2019’da 
yeni eğitimlerle  
devam edecek
hubergroup Türkiye Ink Academy eğitimlerini sürdürüyor. 2019 Eğitim 
Programı hakkında hubergroup Türkiye Yönetim Danışmanı Fatma 
Apaydın ile görüştük.

Ink Academy devam ediyor. Önümüzdeki yılın programı için 
planladığınız değişiklikler var mı?

Ink Academy’nin bu yıl onuncu yılını kutluyoruz. Belirli konuları tekrarlı-
yoruz. Onlar temel konular ve onlara talep hiç bitmiyor. Temel konularımız 
yine olacak. Şehir dağılımına bakıyoruz. İstanbul ve Ankara muhakkak 
oluyor ama onlar dışındaki şehirleri sıralıyoruz. Geçen sene gittiğimiz veya 
gitmediklerimizle ilgili bir sıralama yapıyoruz. Bir de sürekli takip eden, 
açılan tüm eğitimlere katılan ve “Yeni eğitim yok mu” diye soranlar için 
yeni en az bir, bazen iki – üç eğitim de ekliyoruz. Şu anda Ink Academy 
2019 Eğitim Programı için hazırlıklarımız devam ediyor. Sanıyorum bir ay 
içinde programı açıklamış oluruz. Ayrıca şirket içi eğitimlerimiz de artıyor. 
“Eğitime tüm kadrolu personelimi gönderemem ama çok kişinin eğitim 
almasını istiyorum” diyenler oluyor. Ya da on kişi göndermek istiyorlar, biz 
zaten yirmi – otuz kişilik kapasitenin yarısını bir şirkete ayıramayacağımızı 
söylüyoruz ve onlar kendileri için eğitim düzenlememizi istiyorlar. 2019’da 
herkese açık sınıf eğitimlerimiz daha limitli olacak ama şirketlere özel, 
onların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış eğitimlerimiz olacak. 

Biliyorsunuz bu yıl İstanbul Aydın Üniversitesi ile ‘Matbaa Yöneticiliği 
Sertifika Programı’nı başlattık. 2019’da yeni bir sertifika programı açacağız. 
Her türlü zorluğa rağmen, eğitim programlarımızı hiç durdurmuyoruz. 
Çünkü eğitime çok inanıyoruz, eğitimi işin süsü olarak görmüyoruz. İşin 
kilit kısmında yer alıyor, servisle, hizmetle işimiz anlam kazanıyor.

Vizyonu geleceğe açık, alt yapısını tamamlamış matbaacılar arasında 
da personel alışkanlıklarını değiştirememekten, eğitim eksikliğinden 
yakınanlar var. Eğitim bu noktada bir sıçrama yaratıyordur.

Çok doğru. Müşterilerle konuştuğumuzda en büyük eksikliğin eğitim 
olduğunu her zaman söylüyorlar. Teknoloji olarak dünyada her şeyin en 
iyisi Türkiye’de var. Bunu siz insan kaynağı ile bütünleyemezseniz bir şeyler 
eksik kalıyor. Son beş yılda matbaacılar insan kaynağının önemini anlamış 
durumdalar.

Zaten sembolik bir ücret alıyorsunuz diyebilir miyiz? Bildiğim 
kadarıyla yurt dışında bu tür eğitimlerin bedeli çok daha yüksek.

 Eğitimden para kazanmıyoruz. İnsanları motive etmek için çok cüz’i bir 
ücret alıyoruz. Çünkü ücretsiz olursa kayıt yaptırıp gelmeyebiliyorlar. 
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Avrasya Ambalaj fuarına makine 
getirmeyen firma geçtiğimiz yıl Printtek 
fuarında satışını yaptığı makinelerin 
Türkiye’de üretimde olmasının rahatlığını 
yaşıyor. 

Fuarda görüştüğümüz Mehmet Karakuş  
sorularımızı yanıtlarken şunları söylüyor: “Bu 
sene de KMK olarak ümitliyiz. Geçen sene 
getirdiğimiz makineler şu anda Türkiye’de; 
İstanbul’da, İzmir’de, Mersin’de, Ankara’da 

Mehmet Karakuş  (KMK )

“Servis ağımızı kurduk”
KMK’nın portföyünde kendi markası ile ürettirdiği katlama yapıştırma, otomatik kesim, sıvama ve  
UV lak makineler bulunuyor. 

sorunsuz çalışıyor. Müşterilerimiz memnun. 
İnşallah bundan sonra aynı şekilde yolumuza 
devam edeceğiz. 

Portföyümüzde geçen sene olduğu gibi 
katlama-yapıştırma makineleri, otomatik 
kesim makineleri, sıvama makineleri ve UV 
Lak makineleri bulunuyor. Bu makineleri 
KMK olarak kendi markamızla ürettiriyoruz. 

“Makinelerimizi Avrupa’da da 
pazarlıyoruz” 
Makinelerimizi Avrupa’da da pazarlıyo-
ruz. Hedef pazarımız Avrupa ülkeleri. 
Almanya’da Dusseldorf civarındayız. 
Avrupa’da da müşterilerimizin makine-
lerimizi görebileceği showroom’umuzu 
oluşturuyoruz. 

Servis ağımızı kurduk, satış sonrası hizmetle-
ri oluşturduk.  Makinelerimize servis hizmeti 
sağlıyoruz.  Türkiye’de servisimiz 48 saatte 
müşteriye ulaşıyor. Ankara’da bir ofisimiz 
var. Başka kentlerde iş birliği yaptığımız 
servis firmaları da mevcut. 

Standımıza yalnızca Türkiye’den değil 
Azerbaycan’dan, İran’dan, Türkmenistan’dan 
ve Arap ülkelerinden de müşterilerimiz geldi. 
Genel olarak memnunuz.” 
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Sade Ofset Matbaacılık Ambalaj Ltd. Şti. 
en verimli Avrasya Ambalaj İstanbul  Fuarı 
katılımından dolayı memnun. Geçtiğimiz aylarda 
Elektroser A.Ş.’den aldığı Screen Truepress 
JetL350UV+ dijital inkjet makinesini devreye 
alan firma, dijitalde tek vardiya üretim kapasite-
sini mevcut müşterilerinin prova ve düşük tirajlı, 
kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş ya da versiyonlu 
üretim talepleriyle doldurmuş bulunuyor.

Sade Ofset ortağı Süleyman Demir; fuarda 
sorularımızı yanıtladı.

Önemli bir dijital baskı makinesi 
yatırımından sonra ilk fuarınız. Bu fuarda 
yaptığınız görüşmeleriniz nasıl geçiyor?

Öyle bir noktaya geldik ki ambalajların 
kişiselleştirilmesi, özelleştirilmesi çok ön plana 
çıkmış durumda. Bu şirketler tarafından bir satış 
pazarlama stratejisi olarak da uygulanıyor. Bu 
yüzden gerek az tirajlı ürünlerin farklı görsellerde 
ve düşük maliyetli basılması yönünden, gerek 
zaman zaman büyük markaların – Coca Cola 
kampanyasında olduğu gibi – her ürününde 
farklı görsellere yer vermeye ihtiyaç duymaları 

yönünden dijitale çok fazla talep var.

“Hem az tirajlı hem kaliteli 
hem de istenirse her biri farklı 
görselleri bir arada, uygun 
maliyetli basabiliyoruz” 
Bizim daha önce az tirajlı işleri olan ve bu neden-
le kaybettiğimiz bir müşteri portföyümüz vardı. 
Onları geri çevirmek durumunda kalıyorduk 
çünkü alışılagelen standart üretim metotlarıyla 
yapılan üretimlerin az tirajlı işlerde işletme ve 
sabit maliyetleri yüksek olmaktaydı. Şimdi hem az 
tirajlı hem kaliteli hem de istenirse her biri farklı 
görselleri bir arada, uygun maliyetli basabiliyoruz. 
Bu da müşterilerimizin işlerine birçok yönden 
cazibe katıyor. Bunların neticesinde müşteri ilgisi 
beklediğimizin de üzerinde geldi.

Müşterilerin kişiselleştirmeye uygun 
veritabanı var mı?

O konuda çalışmaların devam ettiğini biliyorum. 
Türkiye’de en çok yılbaşı hediyesi, sevgililer günü 
hediyesi olarak isme yönelik kişiselleştirmeler  

Sade Ofset’in en verimli Avrasya 
Ambalaj İstanbul fuarı katılımı
Bu yıl Screen Truepress JetL350UV+ inkjet dijital baskı makinesine yatırım yapan firma, mevcut 
müşterilerinin düşük tirajlı, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş işleri ve prova baskıları talepleriyle 
kapasitesini doldurdu. 

Doç. Dr. Semiha Yenidoğan, 
Doç. Dr. Cem Aydemir 
(Marmara Üniversitesi 

Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Basım 

Teknolojileri Bölümü), Murat 
Demir ve Süleyman Demir 

(Sade Ofset)
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yapılıyor. Geniş veritabanları için biraz daha 
zamana ihtiyaç olduğunu tahmin ediyorum.

Müşterileri dijitalin olanakları konusunda 
bilgilendirme yönünde ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?

Zaten gidemediğimiz mevcut, hazır müşterileri-
miz vardı. Onlara giderek kapasitemizi doldur-
duk. Belki ikinci, üçüncü makinede profesyonel 
bir pazarlama faaliyeti yürütülebilir ama şu anda 
buna ihtiyaç duymuyoruz.

Şu anda prova çalışması talep ediliyor. Fuarda 
sergilediğimiz etiketler var; etiketleri çok 
beğeniyorlar ama kendi etiketlerinin nasıl 
görüneceğini merak ediyorlar. Biz de alışma 
dönemindeyiz. Tek vardiyamız prova baskıları 
ağırlıklı geçiyor. Aralık başından itibaren tek 
vardiya dolmuş olarak tam anlamıyla profesyonel 
çalışmaya başlamış oluruz. Fuarda yaptığımız 
görüşmelerin sonuçlarına göre ilerde vardiya 
sayımız da artabilir. 

Yabancı ziyaretçi ilgisi ve ihracatla ilgili 
çalışmalarınız hakkında neler eklemek 
istersiniz?

Yabancı ziyaretçiler yönünden fuara olumlu 
bakıyoruz. Avrasya Ambalaj İstanbul fuarına üç 

yıl ara vermiş, genellikle Almanya, İskandinavya 
ve Fransa pazarındaki fuarlara (Nürnberg’de 
Fachpack, Düsseldorf’ta Interpack, İsveç’te 
Scanpack, Paris’te de All4Pack) fuarlarına 
katılmıştık. Fachpack fuarıyla beraber bu seneki 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın hemen 
hemen aynı kefede olduğunu söyleyebilirim. Çok 
olumlu, çok başarılı, bugüne kadar gördüğümüz 
Avrasya Ambalaj İstanbul fuarları arasında en 
başarılısı olduğunu söyleyebilirim. 

Ambalaj makineleri için komple otomasyon 
sistemlerinin yanı sıra kenar kontrol sistemleri, 
tansiyon – gergi kontrol sistemleri, baskı izleme 
kamera sistemleri gibi yan donanım çözümleri 
sunan firma önümüzdeki yıl ihracata odaklanacak. 

Kurulduğu 2007 yılından bu yana ambalaj sektö-
ründe makinelere yardımcı donanım üreten Unity 
Otomasyon’un sunduğu çözümler arasında kenar 
kontrol sistemleri, tansiyon – gergi kontrolü, baskı 
izleme kamera sistemleri, frenler, fren kontrol 
sistemleri, devir göstergesi ve komple otomasyon 
sistemleri var. 

Ambalaj sektöründe ürünlerinin kullanıldığı irili 
ufaklı 1000’e yakın firma olduğunu belirten Unity 
Otomasyon sahibi Münür Kayhan sorularımızı 
yanıtladı.

    Ürünleriniz nerelerde kullanılıyor?

Baskı makinesi yanında laminasyon makinele-
rinde, dilimleme makinelerinde kullanılan kenar 
kontrol sistemleri sağlayabiliyoruz. Standart 
üretimin dışında müşterinin makinesinin özelliğine 
göre uygun ürünler üretebiliyoruz. Makineye 
hangi çözüm uygunsa müşterimizle buna karar 
veriyoruz. En büyük avantajımız bu esnekliğimiz. 

İyi bir personel kadromuz var ve servis ağında 
çok hızlı geri dönüşler sağlayabiliyoruz ve çok iyi 
hizmet verebiliyoruz.

Sistemlerimiz milimetrenin onda biri hassasi-
yetinde çalışıyor. Hız olarak da 400 -500 m/dk. 
hızlarda çalışan, jumbo tarzı büyük ebat çalışan 
makinelerde kurulu çözümlerimiz var. Tamamen 
yerli sermayeli, yerli imalat yapan bir firmayız.

OEM teknolojiler kullanıyor musunuz?

Otomasyon bölümümüzde Omron, Panasonic, 
Siemens gibi tanınmış markaların servo kontrol 
sistemleri vb. teknolojilerini kullanıyoruz. 
Makinelere komple anahtar teslimi otomasyon 
sistemleri kurabiliyor ve revizyon işlemleri 
yapabiliyoruz. İstanbul haricinde yurt dışına dahi 
servis verebiliyoruz. İki yıl garanti veriyoruz.

Bu fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yurt içinde belli bir yere geldik. Çözüm sunduğu-
muz makine imalatçısı müşterilerimiz üzerinden 
dolaylı ihracatımız var. Önümüzdeki yıldan 
itibaren doğrudan ihracat yapmak için çalışmala-
rımız var. Bunun için fuarlara katılıyoruz. Avrasya 
Ambalaj’a altıncı kez katılıyoruz. Bu yıl yabancı, 
komşu ülkelerden ziyaretçilerde artış gözüküyor.

Unity Otomasyon Avrasya Ambalaj’da 
en son otomasyon çözümlerini tanıttı

Münür Kayhan, Unity 
Otomasyon

Fuarda ziyaretçiler  
Sade Ofset 
etiketlerini 
beğendiler ve  
kendi etiketleri için 
prova baskısı  
talep ettiler



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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Yaman Baskı Makinaları Avrasya Ambalaj 
İstanbul  2018 – 24. Uluslararası Ambalaj 
Endüstrisi Fuarı’nda “Yerli Üretim” logolu 
makinelerini sergiledi. Bunlardan biri, piyasaya 
Aralık 2018’de sürülecek olan Yflex TT330 etiket 
sarım ve kesim makinesiydi.

Firma sahibi Yaman Ali Fırat, fuarda sorularımızı 
yanıtladı.

Sergilenen makinelerinizle ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?

Bu fuarda standımıza ithal makine koymadık. 
Kendi makinelerimizi sergiliyoruz. Yeni 
makinemiz, bir TÜBİTAK destekli proje olan 
otomatik etiket sarım ve kesim ( turret rewinder) 
makinemizi demo olarak sergiliyoruz. Makineyi 
kendimiz de yapabilirdik ama devletimiz ile bir 

Yaman Baskı Makinaları standında ve Türkiye’de bir ilk: 

“Yerli üretim” Yflex TT330 etiket sarım 
ve kesim makinesi görücüye çıktı
YFLEX markasıyla tanıdığımız Yaman Baskı Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. Avrasya Ambalaj İstanbul  2018’de 
TÜBİTAK ile birlikte geliştirdiği turret rewinder etiket sarım ve kesim makinesini tanıttı.

projeyi tamamlamak da güzel. Proje 15 Aralık’ta 
tamamlanmış olacak. O tarihte piyasaya sunacağız. 

TÜBİTAK teknik destek de veriyor mu?

Hayır; belli bir oranda finans desteği veriyor. 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden teknik destek 
aldık. Makinenin titreşim analizlerini, dinamik 
analizlerini Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte 
gerçekleştirdik.

Son dört – beş senede Türkiye’ye 15-20 civarında 
turret rewinder makinesi girmişti; makinemiz 
Türkiye’de bir ilk ve bundan dolayı gururluyuz. 
Yurt dışına bağımlılığı kaldırmış olacağız. 
Hedefimiz iç piyasanın yanında önemli oranda 
ihracat.

Fuarda ayrıca iki renk flekso baskı makinemizi, 
altı renk flekso baskı makinemizi ve Yflex Smart 
KK430 kalite kontrol makinemizi sergiliyoruz.

Yıl içinde satışlar nasıl gitti?

Döviz kurları artıncaya kadar satışlar iyiydi. 
Kurlar artınca, bütün girdilerimiz avro maliyetli ve 
fiyatları avro ile vermek zorunda olduğumuzdan 
satışlar durdu. Ama Azerbaycan’a ve Gürcistan’a 
ihracat yaptık. Kurlar belirli bir seviyede oturunca 
yurt içinde de satışlar devam edecektir.

Kadronuzda değişiklik oldu mu?

Kadromuz gün geçtikçe artıyor. Şu anda dokuz 
kişiyiz. Ama 65 kişilik bir de grup şirketimiz var. 
İki şirketi ayırdık ama montaj ve torna, CNC, 
elektrik işlerini beraber yapıyoruz. Şu anda bir 
sorunumuz yok, hedefimiz büyümek. 

Yaman Ali Fırat: 
Şubat ayında Printtek 

Digital ve Eylül ayında 
Labelexpo Europe 

fuarlarına katılacağız.
Labelexpo Europe fuarında 
yeni Yflex TT300 sarım ve 

kesim makinemizin yanı 
sıra iki renk flekso baskı 
makinemizle ve yerimiz 

uygun olursa Smart KK430 
kalite kontrol makinemizi de 
sergileyeceğiz. Yflex TT330 
baskı makinesine bitişik ya 

da ayrı çalışabiliyor; KK430 
ise ayrı bir sonlandırma 

makinesi olarak çalışıyor.

Yaman Ali Fırat: Fuarda ziyaretçilerimizin hepsine yetişemedik - Fuarda yurt 
dışından çok sayıda ziyaretçiler geldi. S. Arabistan, Irak, Tunus, Cezayir, Türkmenistan, 
Özbekistan taraflarından ziyaretçiler vardı. Bu yıl geçen seneye göre ziyaretçi kalitesi biraz 
daha yüksek göründü. Zaman zaman fuar sakindi ama çoğu zaman standımız kalabalık oldu 
ve ziyaretçilerimizin hepsine yetişemedik. 
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Erol Çimen (KraftTürk Ambalaj)

Plastik ambalajcılar krafta dönmek istiyor
Beyaz ve esmer kraft kağıttan baskılı çanta üretimi yapan 
KraftTürk’ün günlük üretim kapasitesi 100 bin. Yüksek oto-
masyonlu çanta makinesi ile büklüm saplı çantalar üreten firma 
ilk kez Avrasya Ambalaj İstanbul fuarına katılarak portföyüne 
yeni müşteriler katmak için adım attı. Firmanın hedefi Avrupa, 
Afrika ve Arap ülkeleri pazarına ihracat yapmak. 

Avrasya Ambalaj İstanbul fuarının ikinci gününde görüştü-
ğümüz Erol Çimen fuarda açılım sağlayacak iyi bir portföy 
oluşturduklarına vurgu yaparak şöyle diyor: 

“Bu bizim ilk fuarımız. Hem yerli hem de yabancı müşteri 
ziyaretlerinden oldukça memnunuz. Yabancı olarak daha çok 
Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar gibi Arap ülkeleri ve İsrail’den; 
Romanya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden; 
hatta Uruguay’dan ziyaretçilerimiz oldu. Açılım sağlayacak iyi 
bir portföy oluşturduk. Yerli ziyaretçimizden de yoğun bir talep 
oldu. Türkiye’nin her yerinden İstanbul’dan, Ankara’dan, Doğu 
Anadolu’dan, Karadeniz’den, Ege’den her yerden talep var. 
Fuar beklentilerimizi karşıladı.

Bu fuarda gördük ki plastik ambalajdan kağıt ambalaja dönüş 
hızlı bir şekilde ilerliyor. Bütün müşterilerimiz de aynı şeyi 
söylüyor. Biz plastik ambalaj kullanıyorduk Kraft ambalaja 
dönüş yapmak istiyoruz, diyorlar. Bu da bizim için güzel bir şey. 

Sektör büyüyor. Esmer krafta da beyaz krafta da ilgi büyük. 
İnşallah böyle devam eder.”

Sorularımızı yanıtlarken kraft kağıt kullanımında her sektöre 
değişik ebatlarla hitap ettiklerini belirten Erol Çimen “Her 
sektörün kendine has bir kullanım ebadı var; kozmetikte daha 
küçük ebatlar, gıda sektöründe daha çok ince gramajlı orta 
büyüklükte ebat tercih ediliyor. Tekstil sektörünün de kendine 
has boyutları mevcut” diyor ve ekliyor: “Fuarlara katılmaya 
devam edeceğiz. Yurt dışı planlarımız da var ve yurt dışında da 
bize uygun fuarlara katılmak istiyoruz.” 
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Oluşur Basım Avrasya Ambalaj İstanbul fuarında 
Food X markası altında oluşturmakta oldukları 
ambalaj bölümünün tanıtımını yaptı. Yılbaşından 
itibaren ambalaj yatırımlarına ağırlık veren 
Oluşur Basım bu yıl Bobst kesim makinesi ile 
Heiber+Schröder kutu kurma, yapıştırma makina-
sı ve Omega kutu katlama yapıştırma makinelerine 
yatırım yaparak ilk hattı tamamladı. Firma şimdi 
yurt dışına yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. 
“Oluşur, ilave bir iş koluna daha girdi diyebiliriz. 
Ambalaj da artık gündemimizde. İkinci hattı da 
hızla 2019’da kurmak istiyoruz” diyen Sadettin 
Kaşıkırık konuyla ilgili olarak “Food X’te oğlum 
Barış, yeğenim Kerem ve onların başında, onlara 
vizyon veren ortağım Erhan Dokuman bulunuyor, 
gençlere yeni bir yol açmaya çalışıyoruz, yeni ürün 
modelleri çıkartarak ürün gamutunu genişletmeye 
çalışıyoruz” diyor.

Fuarda Sadettin Kaşıkırık sorularımızı yanıtlarken 
şu açıklamayı yapıyor.

“Fuarın etkili ve güzel bir geri 
dönüşü olacağına inanıyorum”
“İki yıl önce başlamaya karar vermiştik ama oğlum 
Barış’ın aramıza katılmasını bekledik. Master 
ve sonrasında askerlik derken müşteri profilinin 
belirlenmesi, makinelerin alımı ve siparişlerin 

Sadettin Kaşıkırık (Oluşur Basım Hizmetleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı)

“Food X markamız 
ile artık ambalaj da 
gündemimizde”

geçmesi gibi bir hazırlık döneminden sonra şimdi 
hazır olduğumuzu hissettik ve fuara katıldık. 
Tamamen yurt dışına çalışacaksak fuarda ne işimiz 
var diye düşünen gençleri zor ikna ettik ama onlar 
için çok iyi bir deneyim oldu. Birçok müşteriye 
ulaşma imkânları oldu. Fuarın da o anlamda son 
derece etkili ve güzel bir geri dönüşü olacağına 
inanıyorum. 

Sektörün yapısında bir değişim var. Herkes iş 
yapma modellerini yeniliyor ama ne var ki bunları 
değiştirirken koşulların da normal hale gelmesi 
lazım. BASEV’de de söylediğim gibi, ümidimiz; 
döviz kurlarının stabil hale gelmesi ve hepimizin 
maliyet hesaplarını yapabilecek hale gelmemiz. 
Almış olduğumuz boya, kalıp, kağıt, karton ne 
varsa her şey dövize bağlı. Doların 7 liradan 5 
liraya düşmesi çok güzel ama bir yerde durmazsa 
ihracatta da rakam tutturamayız. Ayrıca TL 
faizlerinin de düzene girmesi gerekiyor. % 30 TL 
faiziyle bu işin gitmesi mümkün değil. En azından 
% 20 seviyelerine gelse tüm sektör adına çok iyi 
şeyler olabileceğine inanıyorum.

“KDV kağıt ve kartonda  
% 18’den % 1’e gelmeli”
Tedarikçilerimiz de biz de sonuçta ithal ettiğimiz 
ürünlerle ihracat yapıyoruz. İthal ettiğimiz ürünler 
olmadan ihracat yapabilir konumda değiliz. Bizim 
ne kalıpta ne de kağıtta yerli ve milli fabrikalarımız 
maalesef yok. Bu fiyatları sabitleyebilmek için 
dövizin biraz geri gelip kontrollü bir noktada 
tutulması lazım. 

Biz uygun fiyatlı mal üretip ihracat yapmak yerine 
kilogramı 10-20 dolarlık ürünler üretip bunları 
satabilmeliyiz. Dünya rekabetini böyle göğüsleyebi-
liriz. Kore’nin ve bizim 1982’lerdeki sıralamamıza 
bakarsak 18 ve19. Bugün Kore ilk 10’un içerisinde 
biz 17-18. Sıradayız. En başta eğitime önem 
vermeliyiz. Eğer rekabet gücümüzü oluşturmak, 
ihracat rakamlarımızı yükseltmek istiyorsak, eğitim 
ve kültüre değer vermeli, geleceğin gençlerini daha 
dinamik, daha kültürlü, daha vizyonel insanlar 
olarak yetiştimeliyiz. Hala KDV’nin kartonda ve 
kağıt ürünlerinde % 18 olması inanılır gibi bir 
şey değil. 2023 hedeflerini tutturmak istiyorsak 
muhakkak eğitimde kullanılan temel malzeme olan 
kağıttaki KDV % 1’e gelmeli. Rekabet gücümüz 
oluştukça kademli olarak %8’e doğru gidebilir. 

“Kimse ümidini kaybetmiş değil”
Avrasya Ambalaj İstanbul fuarı, her zaman olduğu 
gibi, tedarikçisiyle, müşterisiyle herkesi bir araya 
getiren son derece başarılı bir fuar oldu. Burada 
ASD, ESD, BASEV, KASAD ve OMÜD’ün 
Başkanıyla çok güzel bir açılış gerçekleşti. 
Sonra başkanlar hep beraber stantları gezdiler. 
Gördüğümüz o ki herkesin çok güzel düşünceleri 
ve projeleri var. Çok yoğun ve güzel bir fuar oldu. 
Kimse ümidini kaybetmiş değil, sektöre bir destek 
lazım. 
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Avrasya Ambalaj İstanbul fuarının PrintPack 
bölümünde başından bu yana yer alan İşcan 
makine fuarda toplamda 300 metre kareye 
yakın bir alan kullandı ve yabancı partnerleri ile 
birlikte 30 kişilik ekiple ziyaretçilerini karşıladı. 
Üç ayrı stantta konumlanan İşcan, ilk standında 
kendi markası Kingvida’nın sıvama, şekilli kesim, 
pencere makinesini ve ayıklama makinesini, 
ikincide Juxing oluklu sıvama ve kesim makinesi 
ile tel dikiş makinesini ve sert kapak kutu hattını, 
son standında ise otomatik selofan makinesi ve 
bobinden kağıt tabak, bardak gibi şekilli kesim ve 
ebatlama yapan makinesini sergiledi. 

Fuarda sorularımızı İşcan Makinenin sahibi Turan 
İşcan yanıtladı.

Kingvida şekilli karton ve oluklu 
kesim makinesi 

Fuarda değişik lokasyonlarda yer aldınız. 
Nasıl bir perspektifle fuara geldiniz?

Biz Avrasya Ambalaj İstanbul fuarına önem 
veriyoruz. Neredeyse ilk düzenlendiğin beri bu 
fuara katıldık ve verim aldık. Türkiye’nin içinde 
bulunduğu ekonomik şartlara rağmen biz bu 
fuardayız çünkü karton ambalaj makineleri 
konusunda üzerimize düşen görevi yapmak istedik. 
Bu konuyla ilgili 3 ayrı stantta yerimizi aldık. 

Bunlardan ilki bizim şahsi markamız Kingvida. 
Kingvida şekilli karton ve oluklu kesim makinesi 

Avrasya Ambalaj İstanbul  Fuarı’na Print Pack bölümünde 3 farklı stantla katılan 
İşcan Makine ürettiği, ürettirdiği ve temsil ettiği makinelerle ihracata odaklanıyor

Turan İşcan; “Türkiye bu bölgenin 
lokomotif ülkesi ve İstanbul bir merkez”
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Türkiye’de oldukça tuttu. Çin’de de Kingvida 
markasıyla satışı yapılıyor. Pencere makinemiz de 
var burada. Pencere asetat yapıştırma makinesi 
dışında fuara bir de ayıklama makinesi getirdik.

Juxing ile en hızlı sıvamayı  
biz yaptık
Firmamız kesim makinesi ve özellikle oluklu 
sıvama konusunda çok iddialı. Firmanın kurulu-
şundan beri, 8 yıldır içinde yer aldığımız Juxing ile 
en hızlı sıvamayı biz yaptık, Türkiye’ye getirdik ve 
sattık. Bugün, büyük müesseselerin tamamında 
sıvama makinelerimiz çalışıyor. Juxing, saatte 11 
bin sürate kadar ulaşabilen, firmaların sıvama 
ihtiyacını neredeyse bütünü ile karşılayan ve kağıt 
ayırt etmeyen bir makine. Juxing standında bu iki 
makine dışında çift parçalı tel dikiş makinesi ve 
sert kapak kutu hattı sergiledik. Bir adet otomatik 
kutu taslama makinesi ve diğer üç tanesi de 
manuel kutu imal etmek için kullanılan makineler. 

Kağıt konfeksiyonu ile konumuzu 
çeşitlendirdik
Diğer standımızda da bir adet 100x140 otomatik 
selofan makinesi ve bobinden ebata daha çok 
seperatör ve bardak kağıtlarının ya da şekilli 
kağıtların bobinden olanlarını kesip ebatlayan bir 
makinemiz daha var. Ayrıca orada kağıt tabak da 
yapıyoruz. Konumuzu biraz çeşitlendirmek istedik. 
Kağıt konfeksiyon konusundaki makinelere de el 
attık. Yurt içinde bu makinelerden hatırı sayılır bir 
adette makine sattık. Makinelerimiz sorunsuz bir 
şekilde çalışıyor. Zaten yapamayacağımız ya da 
arkasında duramayacağımız bir makineyi satmayız. 

Topkapı markası devam ediyor mu?

İşcan, bildiğiniz gibi matbaa sektörünün temel 

firmalarından bir tanesi. Biz ikinci el makine 
işiyle başladık ve sonra Topkapı markası ile 
imalat yapmaya başladık. Topkapı markasının 
imalatını devam ettiriyoruz. Üretimde kendi 
içimizde yetiştirdiğimiz 25 çalışanımız yer alıyor. 
Elemanlarımızın hepsi aynı zamanda dışarda 
kendi özelliklerimizi koyarak imal ettirdiğimiz 
makinelerin hepsine servis sağlıyor. 

Fuarı bu yıl nasıl buldunuz?

Fuarda ikinci gündeyiz, bütün salonlar dolu, 
çok başarılı bir fuar. Asıl önemli konu, ilk iki 
gün yabancı misafir konusunda çok başarılı. Bu 
konuda Tüyap’ı kutlamak gerekir. Özellikle çevre 
ülkelerden, Balkanlar’dan, Kuzey Afrika’dan 
çok ziyaretçi oldu. Bizim de şu kritik ortamda 
hedefimiz bu bölgeler. Bu bölgelere daha önce 
verdiğimiz makineler de mevcut. Müşterilerimiz 
bu makinelerden memnun ki üçüncü dördüncü 
makinelerini almayı düşünüyor ya da ihtiyaçlarına 
göre makineler talep ediyorlar. Biz, kendimizi 
çok küçük görmemeliyiz. Türkiye bu bölgenin 
lokomotif ülkesi ve İstanbul bir merkez. 

İhracat yapabilmenin ve sıcak paraya kavuşmanın 
yolu dış ilişkilerden geçiyor. Bu konuda bu fuar 
tam oturmuş. Ben makineci olarak değil, ambalaj 
sektörüne, özellikle karton ve oluklu sektörüne 
gönül vermiş biri olarak arkadaşlara şunu 
söylemek istiyorum: İşte bu insanları kapalım. 
Yurt dışından bize gelmiş, bizi lokomotif gören 
ülkelerin insanlarıyla diyalog içine girelim. Çünkü 
bu insanlar imalatçı dahi olsalar illa ki bir gün 
size ihtiyaçları olacak. Reklamdan, fuardan ve 
insan ilişkilerinden geri durmak doğru değil. 
Türk insanının her zaman pozitifleri gören yapıda 
olması lazım. Onun için 3 stant. Masraf yapmaktan 
korkmadık,  bundan sonra karşılığını göreceğimize 
inanıyoruz. 

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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Aktifmak Matbaa Makinaları Tic. Ltd. Şti. 
Avrasya Ambalaj İstanbul  2018 Fuarı’nda 52 x 
76 cm ebatlı Huatai otomatik şekilli kutu kesim 
makinesini sergiledi. Firmanın ürün portföyünde 
ayrıca Guowang (GW) 75 x 106 şekilli kutu kesim 
makinesi, KDX otomatik selofan makinesi, 
Hongtai ayıklama makinesi, Guowang 115 cm 
giyotin, asetat pencere yapıştırma makinesi, kutu 
kurma makinesi ve bobin ebatlama makinesi 
bulunuyor.

Aktifmak standında Genel Müdür Murat Şahin 
sorularımızı yanıtladı.

Fuarda sergilediğiniz Huatai kesim makinesi 
hakkında bilgi verir misiniz?

Bu markanın mümessilliğini geçen sene aldık. 
Mümessilliğini almaya pazar araştırması yaparak 
karar verdik. Daha önce bu tip işler kazanlı 
makinelerde kesiliyordu. Bu eski makineler yavaş 
çalıştıkları için baskıdan kısa sürede çıkan iş bir 
türlü müşteriye gönderilemiyordu. Piyasadaki bu 
açığı tespit ettik ve Huatai ile iletişime geçerek 
mümessilliği istedik ve ilk olarak Printtek 2017’de 
sergiledik. Bu seneye kadar 10 adet satışımız oldu. 
Sekizi kuruldu, ikisinin imalatı bitmiş ve makineler 
yola çıkmış bulunuyor. Araştırmalar sonucunda 
vardığımız kararın doğruluğu ortaya çıkmış oldu. 

Aktifmak çok tutulan Huatai otomatik 
şekilli kutu kesim makinesini sergiledi

Murat Şahin; “Ekim ayı ile birlikte piyasada hareketlenmeler 
başladı ve bir - iki satışımız oldu. Pazardaki hareketlilikten 
memnunuz. Yaşanan kısa dönemli şok, yerini olağan 
hareketliliğe bıraktı. Bu da bizi tekrar ümitlendiriyor; yeni bir 
potansiyel yakalayacağımıza inanıyorum.”

Makinenin çok hızlı olması (Saatte 10 bin takaba 
kesim sürati var) bir avantaj. İstenirse ayıklamalı 
ve sıcak yaldız baskı modelleri var. Aşağı yukarı bir 
kazanlı makine kadar yer kaplıyor. 

Satışlar hangi illere yapıldı?

İstanbul ağırlıklı ama İzmir ve Ankara’ya da 
satışlarımız oldu. Eskişehir ve Gaziantep yöresin-
deki muhtelif firmalarla da ciddi görüşmelerimiz 
var; onları da olumlu sonuçlandırmayı umuyoruz.

Her işi 70 x 100 makinede kesmek istemeyip, bazı 
işleri küçük ve daha pratik makinede kesmek 
istediği için yatırım yapmayı düşünen matbaalar 
da var.

Bu yıl nasıl geçti?

Bu yıl döviz kurlarının ve faiz oranlarının artması-
na kadar gayet hızlı bir performansa kavuşmuştuk. 
Faizlerin artmasıyla beraber bir şok etkisi oldu. 
Ama Ekim ayı ile beraber yine piyasada birtakım 
hareketlilikler başladı; ciddi görüşmelerimiz oldu. 
Hatta hem selofan hem de 70 x 100 kutu kesim 
makinelerinde bir iki satışımız oldu. 

Yeni aldığımız Hongtai ayıklama makinesinde de 
ciddi bir satış rakamı yakaladık ve 9 makine sattık. 
Bu makine kurulduğu matbaalarda ayıklama işini 
çok hızlandırdı ve matbaacıya ayıklamadaki perso-
nelinin gücünü başka işlerde kullanabilme imkânı 
sağladı. Götürü usulü çalışan, ayıklama işini dışarı 
veren ve işin kontrolünü kaybeden matbaacılar bu 
olumsuzluklardan kurtulmuş oldular.

Ayıklama ünitesi bir kesim makinesinin 
maliyetini ne kadar artırıyor?

Matbaacılar maliyet yüzünden değil, düşük tirajlı 
işlerde ayıklamanın ayar süresi çok zaman aldığı 
için ayıklama ünitesi kullanmıyorlar. Ayıklamanın 
önemli bir maliyet farkı yok.

Selofan makinenizin farkı nedir?

Makineye pencere yapıştırma ünitesi ilave 
edilebiliyor ve hem pencere yapıştırma hem de 
selofan kaplama işlemi tek geçişte yapılabiliyor. Bu 
da alıcılar için bir katma değer anlamına geliyor.

Ayrıca hamburger ve patates kızartması kutuları 
yapabilen kutu kurma makineleri de pazarlıyoruz. 
Onda da iyi bir pazar payına sahibiz. Belli bir 
bölgeye pencere yapıştırmak isteyen kullanıcılar 
için bağımsız asetat pencere yapıştırma makine-
lerimiz de var. Yine büyük bir potansiyele ulaşan 
bobin ebatlama makinelerimize olan talep de arttı.
Pazardaki hareketlilikten memnunuz. Yaşanan 
kısa dönemli şok, yerini olağan hareketliliğe 
bıraktı. Bu da bizi tekrar ümitlendiriyor; yeni bir 
potansiyel yakalayacağımıza inanıyorum. 
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Matbaa kimyasalları üreten Matkim Matbaacılık 
Kimyası San. ve Tic. Ltd. Şti. yeni ürünleriyle 
Avrasya Ambalaj İstanbul  2018 – 24. Uluslararası 
Ambalaj Endüstrisi Fuarı’na katıldı. Matkim 
firma ortağı Tan Yılmaz, 160 metre karelik 
standını firmanın genç, enerjik ve yeniliğe açık 
yüzünü yansıtmak için tasarladıklarını belirtiyor. 
Ön tarafa konulmuş tarihi araba ile de firmanın 
1969’da kurulmuş olduğu sembolize edilmiş. 
Matbaa Haber’in sorularını yanıtlayan Yılmaz, 
“Ziyaretçiler standımızı çok beğendiler ve fuarın 
en güzel standı olduğunu söylediler” diyor.

Bu fuarda sunumunuzda ve ürünlerinizde 
değişiklikler var mı?

Bugüne kadar Weilburger firmasıyla bir ortaklı-
ğımız vardı ve başka ürün satmıyorduk. Bu sene 
o anlaşmayı bitirdik ve sadece kendi ürünlerimizi 
satıyoruz. Bu zaten geçici bir anlaşmaydı ve 
Weilburger firmasını Türkiye’de belirli bir noktaya 
getirmeyi amaçlıyordu. Bu görevimizi tamamladık. 
Fuarda Matkim olarak kendi ürettiğimiz yeni 
ürünler var.

İki yeni ürünümüz var:

Biri, banyo makinelerinin temizliği için özel 
bir solüsyon. Adını da SOS koyduk çünkü bu 
matbaacılar ve repro atölyeleri için ciddi bir sıkıntı 
konusuydu. Türkiye’de yoktu ve yurt dışından 
getirtiliyordu. Banyo makinelerinin temizliğine ve 
çıkan atık maddelerin de doğaya zarar vermeme-
sine dikkat ederek nötral bir ürün hazırladık. Bu 
ürün matbaacılar ve repro atölyelerinin kullanımı 
için iyi bir çözüm olacak.

Diğer ürünümüz, matbaalarda kullanılan arıtılmış 
su için, bir sertleştirme sıvısı. Yani sertlik derecesi 
sıfıra inen suyu yine normal sertliğine çıkarmak 

Matkim’in hedefi ihracatı arttırmak
Matkim fuarda banyo makineleri için çevre dostu yeni bir temizleme solüsyonu ve arıtılmış su için yeni bir 
sertleştirme sıvısı içeren ürün portföyünü tanıttı.

Tan Yılmaz; “Stant 
tasarımımız ile hem 
firmamızın 1969 doğumlu 
olduğunu hem de tüm 
çeşitliliğiyle yeniliklere 
açık olduğunu göstermek 
istedik” 

Her tarafı açık, ziyaretçileri 
içeri çağıran sade ve renkli 
dizaynı ile Matkim standı, 
ziyaretçilerin takdirini 
kazandı

için kullanılıyor. Piyasada halihazırda ‘aqua 
conditioner’ diye kullanılan bir ürün. Fuara gelen 
ziyaretçilere iki ürünümüzü de tanıttık.

Ziyaretçi profili yönünden dikkati çeken bir 
değişiklik var mı?

Bu yıl yabancı ziyaretçiler biraz daha Orta Doğu 
ağırlıklı, Balkan ülkelerinden de ilgi vardı. 
Orta Doğu ülkelerinin Türkiye’ye bu kadar ilgi 
göstermesi iyi bir şey. Bu bizi sevindirdi. 

İhracatınız ne durumda?

İhracatımız satışlarımızın %25’ini oluşturuyor 
ve bu bizim için çok zayıf. Bu oranı yarı yarıya 
yapabilmek için çabalıyoruz. 

Ham madde ithalatınız var mı?

Ofsette kullanılan girdilerin %90’ından fazlası 
ithal girdiler. Bizim de su bazlı ve solvent bazlı 
ham maddeler ithalatımız var. Solventler zaten 
Türkiye’de üretilmiyor. Yardımcı kimyasal ham 
maddeler de Türkiye’de üretilmiyor. Kimya 
açısından Türkiye olarak ne yazık ki çok fakir bir 
ülkeyiz. Çok nadir yerli ham madde var ve onları 
da zaten kullanıyoruz. Onun dışında dışa bağımlı-
yız ve bu da kötü bir şey.  

Fuardan gayet 
memnunuz. 
Görüşmelerimiz 
de verimli geçti. 
Ben her sene 
fuarın daha 
başarılı olduğunu 
düşünüyorum. 
Hem ziyaretçi hem 
de katılımcı sayısı 
artıyor.
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Konya merkezli İsrapak, Avrasya Ambalaj 
İstanbul  2018 – 24. Uluslararası Ambalaj 
Endüstrisi Fuarı’nda shrink ambalaj makinelerini 
tanıttı. Stantta Ankara Bayii Kros Matbaa 
Malzemeleri Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. ekibi 
de yer aldı. İsrapak standında Genel Müdür 
Ramazan Koç ile görüştük.

İsrapak’ı tanıyabilir miyiz?

İsrapak üç yıldır hizmet veren bir Konya firması. 
Ama 14 yıllık sektör tecrübesi var. Klasik Türk 
hikayesi; patronların yanından ayrılıp kendi 
firmasını kuran bir insanım. Shrink makineleri 
üretiyoruz. PVC, poliolefin ve polietilen malze-

İsrapak shrink ambalaj makinelerini tanıttı
Üç yıl önce Konya’da kurulan İsrapak Makina Elektrik Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Avrasya Ambalaj İstanbul  
İstanbul 2018’de iki yeni ürünü dahil shrink ambalaj makinelerini tanıttı. Firmanın yurt içinde ve yurt dışında  
80’i aşkın makinesi çalışıyor.

(Soldan sağa)  
Burhan Edemen (Kros), 
Ramazan Koç ve ortağı 

Türker Altıntaş (İsrapak), 
Harun Edemen (Kros)

Kros Matbaa Malzemeleri  
yedi adet makine kurdu
İki yıldır İsrapak’ın Ankara bayiliğini yürüten Kros Matbaa 
Malzemeleri’nden Harun Edemen, Ankara’da İsrapak’tan yedi makine 
satışı gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Bu makineler Kara Kuvvetleri 
Basımevi, DSİ Basımevi, Tarım Bakanlığı Matbaası, İlgi Matbaası, Koza 
Basım Yayın, Sega Yayınları ve Hamdioğulları Matbaa’ya kuruldu. 
Ankara da İsrapak’ın 3 yılda satılan toplam 13 adet makinesi aktif halde 
çalışıyor. Bunların 7’sinin satışı Kros Matbaa Malzemeleri tarafından 
gerçekleştirildi.

Fuarda daha çok yabancılarla, en çok Arap ülkelerinden ziyaretçilerle 
görüştüklerini belirten Edemen, fuardan sonra bu firmalarla tekrar 
görüşeceklerini kaydediyor.

meler kullanan makineler imal ederek sektöre 
yeni bir nefes olan ve üç yılda bu noktaya gelen 
bir bir firmayız.

İmalattan mı, mühendislikten mi 
geliyorsunuz? Kaç kişilik ekibiniz var?

Mühendislik, satış, satın alma, hepsi var. Sekiz 
kişiyiz. Ankara bayimiz Kros ile 12 kişiye 
ulaşıyoruz.

Kros’un sattıkları dahil, üç yılda kaç makine 
sattınız?

Yurt içi ve yurt dışı satışlarımız 80’in üstünde 
makinemiz. Ukrayna ve Bulgaristan dahil yurt 
dışında sekiz makinemiz var.

Kaç değişik model üretiyorsunuz? 

PVC - poliolefin ve polietilen ambalaj maki-
neleri olarak iki gruba ayırabiliriz. Her grupta 
müşterinin ihtiyacına, işe göre beş – altı model 
bulunuyor. Genel anlamda 10 çeşit bulunuyor 
ama talep üzerine yenilikler ekliyoruz. Bu 
sene özellikle polietilen ambalajda havasız bir 
makine ürettik. Dakikada 10 – 12 paket yapan bir 
makineyi havadan kurtararak dakikada 18 - 20 
paket hızına çıkardık. Bu sene yeni ürettiğimiz 
bir makine de sürekli kesim (continuous system) 
olarak adlandırdığımız, havasız çalışan, PVC 
shrink makinesi. Bunda da ortalama kapasiteleri-
miz, ürünün boyutlarına göre değişmekle birlikte 
dakikada 40- 45 paket (shrink ambalaj yapılmış 
ürün).
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Müşteriniz olan firmalar hakkında 
fikir verebilir misiniz?

Koton, Güral Porselen gibi büyük 
firmalarda makinelermiz var. Bir 
makine verebiliyorsak, müşteriler ikinci 
ya da üçüncü makinede de bizi tercih 
ediyorlar. Uluslararası alanda, örneğin 
Bulgaristan’ın akü sektörünün lider 
firmalarından Mombat AD firmasında 
makinemiz var. Biz şu anda maddi 
bakmaktan ziyade referanslarımızı 
arttırmak amacıyla makine üretiyoruz. 
Bu da kalitemize etki ediyor.

Türkiye’deki müşteri portföyünüz 
ambalaj ve matbaa sektörü ağırlıklı 
diyebilir miyiz?

Sektörde Ankara’dan başka bayimiz 
yok. Ankara’ya bayilik verdiysek, bu 
sektörde potansiyel gördüğümüz içindir. 
Ankara’da devlet dairelerine de makine-
ler verildi. Matbaa ve ambalaj sektörünü 
ayıramayız. Gruplama ve koruma amaçlı 
sevkiyat problemi yaşamak istemeyen 
her firma ile ilişkimiz var. Deterjan, 
bakliyat- şekerleme çikolata – gıda, 
ambalaj, kağıt – karton, matbaa, plastik 
eşya, oyuncak sektörlerinden müşteri-
lerimiz var. İhtiyaca yönelik üretim de 
yapıyoruz.

Yeni ürün projeleriniz var mı?

Fuarlar bu konuda çok yararlı 
oluyor. Fuarlarda yurt içinden ve yurt 
dışından farklı talepler geliyor ve 
farklı bir Ar-Ge birimimiz olmasa da 
ortağım ve ben sürekli yenilik yapma 
hevesindeyiz. Bu sene önceki seneler-
den farklı olarak iki yeni makinemiz 
var. Bu da bizim yeniliğe ne kadar açık 
olduğumuzu gösteriyor. Amacımız 
sektörde ciddi bir marka haline 
gelmek ve hatırı sayılır tanınmışlık 
elde etmek. 

Fuarın ziyaretçi profili 
beklentilerinizi karşıladı mı?

Memnuniyetimizi % 70 olarak ifade 
edebilirim. Bizim TÜYAP ile ilgili 
en büyük sorunumuz çok katlı olması 
(İsrapak alt katta, 11. Hol’de stant 
açtı). Ziyaretçi üç – dört hol gezince 
yoruluyor. Bulunduğumuz holde 
ziyaretçi sayısının düştüğünü görü-
yoruz. Geçmişten gelen katılımcılar 
yüzünden yeni firmalara yer açmakta 
zorlanıyorlar. Fuarcılıkta bunu yanlış 
bir sistem olarak değerlendiriyorum. 
Yeni firmaların daha fazla göz önünde 
olmaya ihtiyacı var. 

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın 24’ün-
cüsü bu yıl 31 Ekim -3 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği’nin de (OMÜD) 
destekçileri arasında yer aldığı fuarda, yenilikçi ambalaj çözümleri sergilenirken, 
oluklu mukavva ambalaj ürünleri yüzde 100 geri dönüştürülebilen ve çevre dostu bir 
ambalaj malzemesi olması nedeniyle ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 

700’ü yurt içinden olmak üzere 1.150 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 
gerçekleşen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bu yıl 95 ülkeden 450 firma ve firma 
yetkilisini ağırladı. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahra Altı, Orta ve Batı Avrupa, 
Balkanlar, Rusya ve Kafkasya’dan 5 bin nitelikli ziyaretçi, alım heyetleri ve 825 
nitelikli üst düzey alıcı İstanbul’daki fuarda ziyaretçilerle buluştu. Fuarın hem 
sektörün, hem de Türkiye ekonomisinin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten 
Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Nuri Görenoğlu, “Ambalaj deyince bazen üzerinde çok fazla durmaz gelip geçeriz 
ama aslında içindeki ürünün satışını hızlandıran önemli bir pazarlama aracı” diyor 
ve ekliyor. “Markette veya mağazadan bir ürün satın alırken ilk başta ambalajı 
dikkatimizi çeker. Özellikle paketlenecek ürün, bir gıda maddesi ise ister istemez 
hijyen birinci plana çıkıyor. Zaten yeni jenerasyon tüketici de artık kullandığı 
ürünlerin ambalaj malzemelerinin çevre dostu olmasına büyük önem veriyor. Fuarda 
da hem üyelerimiz, hem Derneğimiz aracılığıyla oluklu mukavva ambalajdaki son 
trendleri sergileyip tanıtma imkanı bulduk. Hem yurt içi hem de yurt dışından gelen 
alım heyetleri oluklu ambalaj çözümlerine yoğun ilgi gösterdi. Üreticilerimiz önemli 
iş birliği ve ticaret anlaşmalarına imza attılar.” 

Yeni jenerasyon tüketici 
çevreci ambalajı  
tercih ediyor
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
31 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. OMÜD üyelerinin de 
yer aldığı fuarda, oluklu mukavva ambalaj çözümleri; çevreci, hijyen ve 
dayanıklılık gibi özellikleri ile yerli ve yabancı alıcıların gözdesi oldu.
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Setag Etiket her zamanki standında Avrasya 
Ambalaj İstanbul  2018 – 24. Uluslararası 
Ambalaj Endüstrisi Fuarı’na katıldı. Setag 
Etiket Genel Müdürü Gürbüz Erenoğlu, fuarda 
sorularımızı yanıtladı.

Setag için 2018 şu ana kadar nasıl geçiyor? 
Bu dönemde ihracat çok önemli ve sizin 
ihracatınız nasıl etkilendi?

Orta Doğu pazarına pek çalışmıyoruz. Daha 
çok Avrupa pazarına, Almanya ve İsviçre’ye 
çalışıyoruz. Orta Doğu’da biraz Mısır ve biraz da 
İran ile iş yapıyoruz. 

Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ekonomik 
değişim var. Meşhur globalleşme artık nasyo-
nalizme dönüşmeye başladı. Tabii ekonomik 
sıkıntı Avrupa’da da var. Hem siyasi olarak 
Avrupa Birliği’nin devamı hem Birlik içindeki 
büyük ülkelerin ekonomik sıkıntılarla boğuşması, 
İngiltere’nin ayrılmak istemesi, bu ayrılığın 
nasıl olacağı, Gümrük Birliği devam edecek mi, 
etmeyecek mi gibi sorular var. Bu tabii ticareti 
de etkiliyor. Bugün İngiltere’ye sıfır gümrükle 
mal gönderebilirken yarın belki ilave vergilerle 
karşılaşılacak; bu tür şeyler bir soru işareti olarak 
insanların karşısına çıkıyor.

Setag Etiket kârlılıktaki 
düşüşü verimliliği 
arttırarak telafi ediyor
Ekonomideki daralma ve durgunluk nedeniyle siparişlerin 
kısılması konvansiyonel ve dijital makinelerden oluşan geniş 
makine parkıyla düşük tirajlı siparişlere de hızlı ve ekonomik yanıt 
verebilen firmaya artı değer olarak dönüyor.

Sizin İngiltere’ye ihracatınız var mı?

İhracatımız yok ama görüştüğümüz firmalar 
var. “Brexit belli olsun, bekleyelim” diyorlar. 
Dolayısıyla burada iş gücü Avrupa’ya göre çok 
ucuz, avantajlarımız var ama biz ağırlıklı olarak iç 
piyasaya çalışıyoruz. Son dönemlerdeki sıkıntılar 
herkesin malumu. Biz çok etkilenmedik çünkü 
mümkün olduğu kadar öz sermayesiyle yatırım 
yapan, banka kredisi kullanmaktan kaçınan, belli 
sıkıntıları önceden görüp gerekli tedbirleri almış 
bir firmayız.

Müşterilerinizin ihracatçı olmasının da az 
etkilenmenizde payı var mı?

Şu anda etiketi yoğun olarak kullanan lokomotif 
sektörler var. Bir otomotiv satışı düşebiliyor ama 
gıda pek etkilenmiyor. Bizim de müşteri yoğun-
luğumuz özellikle gıdada ve bunların birçoğu 
da ihracat ağırlıklı çalışıyor. Diğer sektörlerde 
de ihracat ağırlıklı çalışan birçok müşterimiz 
üretime devam ediyor. Ülkede zaten üretim az 
ama üretim yapanlar da belli bir şekilde devam 
ediyor ama bir şekilde herkes etkileniyor. En 
azından ‘lot size’ küçültüyorlar; bir aylık etiket 
siparişi veriyorsa on günlük veriyorlar. Bu da 
bir şekilde bizim için artı oluyor. Çünkü gerek 
makine parkı gerek dinamizm olarak düşük adetli 
işlerde müşterilerin ihtiyaçlarına anında cevap 
veriyoruz. 

Bu tür taleplerde en çok dijital ekipman mı 
konvansiyonel ekipman mı kullanıyorsunuz?

Her ikisini de kullanıyoruz. Kırılma noktasını 
hesap edip, o işin dijital ya da konvansiyonel 
makinede basılacağına karar veriyoruz. Bazen 
de makinenin uygunluğuna göre karar veriyoruz. 
Belli bir esnekliğimiz olduğundan, bu taleplere 
çok rahat yanıt verebildiğimizden bu bizim 
üstünlüğümüz olarak ortaya çıkıyor. 

En son ne zaman yatırım yaptınız? Yeni 

Gürbüz Erenoğlu  
(Setag Etiket)
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projeler var mı?

En son 2015 yılında yatırım yaptık. Bir dijital 
laklama ve sıcak yaldız makinesiyle ilgili düşün-
celerimiz vardı ama bunu askıya aldık. Bunun 
yanında sarım makinesi, finishing makinesi 
gibi ihtiyaç doğrultusunda ufak tefek yatırımlar 
yapmaya devam ediyoruz. 

İthalata dayalı bir sektör olarak, ithalat 
maliyetlerini fiyatlarınıza yansıtma süreci 
nasıl gelişti?

Bizim iki sıkıntımız oldu. İlki döviz kuru artışı, 
ikincisi boya, lak, kâğıt, film gibi ham madde 
fiyatlarındaki döviz bazlı artış. Müşterilerimiz 
zaten döviz kuruna bağlı artışlardan hoşnutsuz; 
siz bir de % 10 döviz bazlı artışı yansıtmak 
istediğinizde pek hoş karşılanmıyorsunuz.

İş kısma noktasına gelince, ücretleri, 
vergileri kısamıyorsunuz; neticede prosese 
bakıyorsunuz. Burada daha iyi, verimli 
yapabileceğinizi düşündüğünüz şeyler  
var mı?

Biz zaten kurulduğumuz günden beri bu 
mantıkla çalışıyoruz. Birçok veriyi toplayıp onları 
değerlendirdikten sonra üretime yansıtmaya 
çalışıyoruz. Örneğin A firmasının üretimdeki 
hızı, boya sarfiyatı; B firmasının üretim hızı, 
boya sarfiyatı gibi verileri en başından beri 
değerlendiriyoruz. İşleri daha kolaylaştırmak 
için yazılımla destekleme, makineleri daha ileri 
teknolojili makinelerle değiştirme gibi şeylerle de 
desteklemeye çalışıyoruz. 

Kağıt ve diğer üretim girdilerinin ithal 
olması sizi nasıl etkiliyor?

Tüm ham maddelerimiz yurt dışından geliyor. 
Bu bizim için büyük bir handikap. Çok az da 
olsa bir kâğıt üretimimiz vardı, maalesef kâğıt 
fabrikalarımız kapandı. Çok az miktarda 
Dalaman’da kraft üretimimiz var. Ülkede 
ortalama 4 milyon metre kare kâğıt tüketimi 
var ve bunun tamamına yakınını ithal ediyoruz. 
Mürekkepte büyük çoğunluğu yurt dışından 
geliyor, en azından yerli üretimlerle destekleniyor 
ama bu döviz girdileriyle başa çıkmak zor. Çok 
şükür etiket sektöründe fiyatlar döviz bazlıydı. 
Bizler matbaa sektörü kadar kötü değildik. 
Sektörümüz için daha iyi günler yaşayacağımızı 
umut ediyoruz.

Sınırlı su kaynaklarımızı çok hor kullanıyoruz, 
sınırlı suyu bir de endüstriyel ormanla tüketirsek 
sıkıntı yaratabilir ama kâğıt ithalatının da bir 
bedeli var. Orada ne kazanıp ne kaybedeceği-
mize bakılmalı. Zaten bugün bir kâğıt fabrikası 
kurmak çok büyük meblağlarla mümkün olabilen 
bir şey. Bugün özel sektörde büyük meblağlarla 
bu işe girişebilecek birileri olduğunu düşünmüyo-
rum. Devlet destekli teşviklerle belki olabilir 

Epson’dan maksimum 
mürekkep kapasiteli 
iki yeni yazıcı
Epson’un ofis tipi A4 mürekkep püskürtmeli en yeni RIPS 
yazıcıları, işletmelerin daha az ödeyerek daha fazla baskı 
almasına yardımcı oluyor.

Epson, yakın zamanda lansmanı yapılan WF-C5000 serisi A4 ofis tipi 
mürekkep püskürtmeli yazıcıların başarısından feyz alarak iki yeni 
WorkForce Pro A4 RIPS (Değiştirilebilir Mürekkep Poşeti Sistemi) 
modelini duyurdu. 4’ü 1 arada WF-C579RDTWF ve tek işlevli WF-
C529RDTW yazıcılar, iş yerinde üretkenliği arttırmaya ve çevresel etkiyi 
azaltmaya yardımcı oluyor. Modeller, aylık baskı hacmi yüksek olan ve bu 
alanda kontratlı hizmet sunan işletmelerin toplam sahip olma maliyetini 
minimuma indirerek çalışma koşullarını idealize ediyor. Ofis tipi A4 seg-
mentinin üst seviyesindeki çok işlevli modelde 60 ipm tek geçişli dubleks 
ADF tarayıcı bulunuyor. WF-C529RDTW ise Epson Print Admin ile 
güvenli, takip-et baskı sunan birkaç ofis tipi A4 tek işlevli yazıcıdan biri.

Yüksek kapasiteli RIPS üniteleriyle  
daha az karbon ayak izi 
Yeni tasarımlarıyla daha az yer kaplayan ve Epson’un çevre odaklı 
yaklaşımıyla daha az karbon ayak izi yaratan modeller; siyahta 50.000, 
renklide 20.000 sayfaya varan yüksek mürekkep verimine sahip. 
WF-C579RDTWF ve WF-C529RDTW; baskı kapasiteleri, yüksek 
dubleks tarama hızları ve işletmeler için geniş bir yelpazedeki iş akışı 
çözümleriyle ofisler için adeta birer üretim merkezi. Yüksek mürekkep 
verimi, maliyetleri düşük tutup rekabetçi bir Toplam Sahip Olma 
Maliyeti sunmaya yardımcı olurken daha az yedek parça kullanılan 
mürekkep püskürtme teknolojisi, beklenmeyen servis ve müdahale 
maliyetlerini düşürüyor.

Düşük enerji kullanımı ve sıfır ozon gazı emisyonu, bu 
ürünlerin çevreci kimliğini güçlendirmeye yardımcı 
oluyor. Arttırılan dayanıklılık ile önceki model-
lerdeki 150 bin sayfaya karşılık bu modellerin 
görev döngüsü 240 bin sayfaya yükseliyor.

Çok çeşitli çözümlerle uyumlu olan ve 
kullanıcı verimliliği ile belge güvenliği 
için tasarlanmış her iki model, şirket içi iş 
akışlarını iyileştirmeye olanak sağlıyor. 
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Pimms Avrasya Ambalaj İstanbul fuarında temsil-
ciliğini sene başında aldığı Handway’in tanıtımını 
yaptı. Oluklu üzerine çalışan ve Amerika dahil 
birçok ülkede üretimde makinesi bulunan Çin 
markası Handway’in giriş modeli HighJet 2500B 
Pimms standında çalışır halde gösterildi ve aynı 
markanın daha büyük ve hızlı modeli Glory 
1604’ün tanıtımı yapıldı. 

Fuarın üçüncü günü Pimms standında görüştüğü-
müz Ekrem İşçimenler sorularımızı yanıtladı. 

Pimms Avrasya Ambalaj İstanbul fuarına ilk 
kez katılıyor. Buraya gelirken hedefiniz neydi?

Dijital devrim birçok sektörde epey yol aldı ama 
oluklu ambalaj tarafında flekso baskı maliyetleri 
çok düşük olduğu için bu şimdiye kadar gerçek-
leşmedi. Biz şimdi dijitalle flekso maliyetlerini ve 
flekso hızlarını ofsete yakın bir kaliteyle sağlayabi-
liyoruz. Üstelik fleksonun dezavantajları dijitalde 
yok. Dijitalde renk ayarı tutturma diye bir şey söz 
konusu değil. İster bir adet basın ister milyonlarca 
basın klişe yok. Her türlü oluklu ambalaja baskı 
yapabilirsiniz. 

Bizim bu fuardaki amacımız bu teknolojinin küçük 
bir tanıtımını yapmak. Standımızda yüzde yüz su 
bazlı mürekkeple 2,5 m eninde, ofset kalitesinde, 
4 renk baskı yapan makinemizi sergiliyoruz. İki 
buçuk metre eninde olması büyük bir avantaj; 
buzdolabı, beyaz eşya gibi kutu baskılarını 
fevkalade güzel yapabiliyor. Boyu ise ek masaya 
göre değişiyor, 3-3,5 metreye kadar gider. 

Avrasya Ambalaj İstanbul  Fuarı’na ilk kez katılan

Pimms oluklu mukavva üzerine  
dijital baskıyı tanıtttı

Ekrem İşçimenler 
“Dijitalde 

flekso hızını ve 
maliyetlerini 

yakaladık.”

Makinemiz 3,5 pikolitre Kyocera kafalara sahip. 
2400 dpi’a kadar baskı yapabiliyor. Bunun 
dışında besleme ünitesinde, bir, iki ya da üç oluklu 
yükleme sistemi opsiyonel olarak alınabiliyor. 
Bu da alınırsa üç ayrı işi aynı anda basma imkânı 
oluyor. Otomatik besleme sistemi var, üç kanal 
oluyor, oraya yüklüyorsunuz.

Sergilediğimiz Handway HighJet 2500 B saatteki 
baskı hızı 650 ile 300 metre kare arasında olan, 
düşük tirajlı kutu baskısı, private label, ihracat 
veya kampanya işleri için ideal.  Handway Glory 
1604 modelimiz dakikada 150 metre basabiliyor, 
bu saatte 9 bin tabaka/saat demektir. 

Handway markası hakkında bilgi verir 
misiniz?

Handway yarım milyar dolarlık bir Çin firması. 
2016’dan beri oluklu üzerine çok ciddi araştırma-
lar yapıyor. Japonya’da, Amerika’da, Polonya’da, 
Malezya’da, Çin’de, Endonezya’da, Almanya’da, 
İtalya’da makinelerimiz var. İki yılda 15 makine 
sattıldı ve bir o kadar da sipariş alındı. Handway 
dijitalin olukludaki payını arttıracak bir firma. 

Yatırım ve üretim maliyetleri için neler 
söylersiniz?

Bu konuda çalışmalar yaptık: Şu an mürekkep bas-
kı maliyetinde ve toplam üretim maliyetinde dijital 
makineler arasında bir karşılaştırma yapıldığında 
Handway tercih sebebi oluyor. Yalnızca mürekkep 
maliyeti olarak bile fleksoyu yakaladık. Fleksoda 
ek olarak klişe maliyeti de var. Pizza kutusu baskı 
maliyeti en ucuz olan kutudur; pizza kutusunu 
bile bizim büyük makinemizde o maliyetlere 
ulaşıp satabilecek durumdayız. Youtube’a 
Handway Hanglory 1604 printer  yazdığınızda 
Amerika’da pizza kutusu basan müşterimizin 
videosunu görebilirsiniz . Bir internet sitesi olan 
ve makineyle New York’un pizza kutularını yapan 
bir arkadaşımız günde yüzbinlerce kutu basıyor. 
Su bazlı olduğundan yiyecek içecek için bütün 
gerekli belgelere sahip. Türkiye’de de yarın 
pizza kutularını, gıda kutularını dijital ile stoksuz 
basabilirsiniz.

Dijitalde bir tane basın, bin tane basın aynı. Oysa 
fleksoda klişeyi maliyete eklemeniz gerekiyor. 
Milyonlarca basıp klişe masrafı almamanız lazım. 
Onun dışında dijital tertemiz bir iş, mürekkep 
mutfağı yok. Fuarda 700 çeşit farklı ürün bastık. 
Bir ayar yok, her şey otomatik. 

Yeni bir temsilcilik olarak ilgi nasıl?
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HighJet 2500B ile farklı türde ve özellikteki oluklu mukavvalara uygulama 
yapma imkanı: Makine 2.5 metre enine kadar çok çeşitli oluklu mukavva, satış noktası 
display panoları, etkinlik afişleri, ışıklı kutular gibi uygulamalar için ideal olup barkod ve 
QR kod gibi değişken data baskısı için tüm gereksinimleri karşılıyor. Kişiselleştirilmiş ve az 
adetli işlerde pazar gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt veriyor. Geleneksel süreçleri ortadan 
kaldıran HighJet 2500B akıllı renk kayıt sistemine sahip. Han FullColor su-bazlı boyalar gıda 
ambalajları için ideal üretim imkanı sunuyor. Otomatik boya tedariki ve baskı kafası gaz 
boşaltım sistemi baskı güvenilirliğini ve stabilitesini arttırıyor.

Pimms olarak önümüzdeki sene 40. yılımız, 
OMÜD üyesiyiz. Sene başında temsilciliğimizi 
aldık. O günden beri firmalardan çok güzel 
geri dönüşler aldık. Türkiye zaten gelişmeye 
çok açık bir yatırımcı profili olan bir ülke. Her 
şeyi matematiksel olarak ortaya koyduğunuzda 
avantajlar net olarak çıkıyor. Bizim çalışma 
tarzımız, daha önce reklam, tabela sektöründe de 
öyleydi, aynı gün içinde yedek parça, teknik servis 
ve mürekkep servisimiz var. Yurt içi, yurt dışı 
eğitimlerimiz var. Bütün teknolojileri, gelişmeleri 
hemen uyguluyoruz. Performans, kalite ve maliyet 
garantisi veriyoruz. Makine maliyetleri size net 
olarak veriyor. 

Oluklu baskı yüzeyi itibarıyla baskı kafasını 
zorlayabilir, bu bir sorun mu?

Eğer reklam için yapılmış makineyle oluklu 
basmaya kalkarsanız çuvallarsınız. İlk denemeler 
öyle oluyor. Reklamcılar, olukluculara biz basarız 
diyorlar ondan sonra olmuyor tabii. İki taraf 
da rezil oluyor. Bu makinenin bir özelliği de 
o.  Bundaki besleme sistemi tamamen fleksoyla 
aynı. Her türlü iç bükey, dış bükey olukluya baskı 
yapabiliyor. Gördüğünüz baskılar özel malzeme 
değil. Piyasadan aldığımız oluklu mukavvalar. 
Kalınlık olarak da her türlü olukluya baskı 
yapabiliyoruz. Şu anda üretilen bütün oluklulara 
baskı yapabiliyoruz. 

Ayrıca makinelerimiz Japon firması Kyocera’nın 
ürettiği kafalara sahip. Şu anda dünyadaki en 
güvenilir ve en uzun ömrü olan kafalar. 

Yazılım konusunda durum nedir?

Caldera software kullanıyoruz. Her türlü desteği, 
danışmanlığı veriyoruz. İsterseniz komple hat 
da verebiliyoruz. Primer hattı, inline lak hattı, 
paletleme, kurutma tüneli komple.

Primer niye? Gerekiyor mu?

Kuşe, Amerikan Bristol gibi mürekkebi tutmayan 
kağıtlarda primer atarsanız kaliteyi çok yukarı 
çekiyorsunuz. Çünkü mürekkebin dağılmasını 
önleyip, kontrol edebiliyorsunuz. Ama beyaz 
karton, oluklu ya da Kraft gibi malzemelerde hiç 
ihtiyaç yok. 

Bu fuar hedef kitlenizle en geniş şekilde 
karşılaştığınız bir yer. Firma olarak neyi 
hedefliyorsunuz?

Biz öncelikle pazara açılmak istiyoruz. Cesaret, 
zafer getiriyor. Birkaç çözüm ortağı olduğumuz 
firma ile dijitali Türkiye’ye tanıtacağız. Bu seneki 
hedefimiz bu. Ondan sonra, zaten dünya genelinde 
baktığınızda Türkiye’nin bulunduğu bölge ele 
alındığında 35 milyon dolarlık bir makine pazarı 
var. Bu pazarda dijitalin payı çok hızlı bir şekilde 
ilerleyecek. 

Temsilciliğiniz Türkiye dışını da kapsıyor mu?

Evet, biz bölgesel temsilciyiz. Körfez ülkeleri, 

Türkî Cumhuriyetler, Ukrayna ve birkaç ülke 
bizim sorumluluğumuzda.

Bu fuarın uluslararası ziyaretçi profilinin size 
faydası oldu mu?

Muhakkak var. Portföy oluşturuluyor. Fuara çok 
fazla yabancı ziyaretçi geliyor. Bu çok sevindirici. 
Türkiye’nin teknolojiyi ne kadar tanıtan bir ülke 
olduğunu gösteriyor. Fuar o açıdan başarılı. Bir de 
fuarda büyük firmaların dijital makinelerle kendi 
işlerini basıp özel marketing ve kişiselleştirilmiş 
kutular yaptığını gördük, onlarla tanışma imkanı-
mız da oldu. Fuar hakikaten başarılı.

Birebir bu konuları konuşmak için, müşterilerin 
merak edip bize ulaşmalarını istiyoruz. Biz bu 
konunun liderliğini yapıyoruz. O yüzden artık 
dijital çağdayız. İletişimi en kısa sürede kurmak 
lazım. İlk yapanlar ekonomi büyüse de küçülse de 
ne olursa olsun çok büyük bir ivmeyle dijitalde öne 
çıkıyor. Bunu da daha önce diğer sektörlerde hep 
beraber yaşadık. Dijitalin girdiği yerde farklılaşma 
oluyor. 

Bu makine showroomda olacak mı?

Bu makine müşteriye gidecek. Showroomda diğer 
makinelerimiz var ama ilerleyen zamanlarda 
bundan da bir tane koyacağız. Makine görmek 
isteyenlere müşterimizde gösteriyoruz. 
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Robatech Türkiye, Avrasya Ambalaj İstanbul  
2018 – 24. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi 
Fuarı’nda bilinen tutkal çözümlerinin yanı sıra 
enerji tasarrufu ve hızlı dolum sağlayan, Endüstri 
4.0 uyumlu Concept Stream makinesini Türkiye’de 
ilk kez kullanıcıların beğenisine sundu. Robatech 
Türkiye Satış Müdürü A. U. Hakan Tanrıöven 
Matbaa Haber’in sorularını yanıtladı.

Fuara ilk kez getirdiğiniz ürün var mı?

Yeni Concept Stream modelimiz uygulamalarda 
daha hızlı ergitmeyi sağlıyor. Müşterilerin 
makinelerin hazır olma sürelerini daha kısa hale 
getiriyor. Bir de otomatik dolum opsiyonu makine-
de standart hale getirdik. Tankın içindeki tutkal 
belirli bir seviyeye düştüğünde, kapağını açmadan 
içerideki sensör sayesinde otomatik olarak tutkalı 
tekrar transfer ediyoruz. Dolayısıyla kullanıcılar 
dolum için zaman harcamıyor, tankın dolum sevi-
yesini her an takip etmek zorunda kalmıyor, ayrıca 
tank kapağını açarak ısı kaybına sebep olmuyorlar 
ve tutkal doldurulurken tankın etrafına tutkalın 
sıçrama ihtimali ortadan kalkıyor; sistemi daha 
temiz halde kullanabiliyorlar. Bu modelimiz diğer 
tutkal tanklarına göre daha az enerji kullanıyor, 
daha hızlı ergitme yapıyor. Dolayısıyla bu sene 
Avrasya Ambalaj İstanbul  Fuarı’nda bu makineyi 
ön plana çıkardık. Otomatik dolum ünitesi ve stok 
için plastik kovası da yanında. Stok kovamızın 100 
kg hacmi var; müşteri çuvallarla tutkalı bu üniteye 
döküyor. Sonra otomatik olarak buradan tutkal 
Concept Stream makinemizin içine çekiliyor. 

Ayrıca makinenin dokunmatik kullanıcı ekranı 
RobaVis, Endüstri 4.0 uyumlu. Enerji ve tutkal 
gramaj sarfiyatlarını ve kullanıcı hatalarını göste-

Robatech Avrasya Ambalaj İstanbul’da 
Concept Stream ünitesini tanıttı
Robatech Türkiye, Avrasya Ambalaj İstanbul  2018’de enerji tasarrufu ve hızlı dolum sağlayan,  
Endüstri 4.0 uyumlu tutkal ünitesini Türkiye’de ilk kez kullanıcıların beğenisine sundu.

Robatech Türkiye Satış 
Müdürü Hakan Tanrıöven, 

Concept Stream ile

ren yeni nesil bir ekran. Türkçe kullanım menüsü 
var. Fuarda bu ürünümüzü ön plana çıkardık.

Hangi makinelere uyumlu?

Tüm karton kutu paketleme hatlarına uyumlu 
olan bir modeldir; özellikle gıda endüstrisindeki 
çikolata, sakız, kek, bisküvi üretim hatlarının 
paketleme bölümlerine, ayrıca Duran Omega, 
Bobst tipi katlama – yapıştırma hatlarına uyum-
ludur. Makine hattın üzerine sonradan entegre 
edilebilir.

Robatech tarafından Concept Stream makina-
mızın lansmanının yapılmasının üzerinden bir 
yılı aşkın bir süre geçti. Daha önce dergilerde 
reklamını yapmıştık ama makineyi Türkiye’de ilk 
kez bu fuarda müşterilerimizin beğenisine sunduk. 
Daha çok üst segment firmalar kullanıyor üretim 
hatlarında durmaya tahammülü olmayan, çok hızlı 
üretim yapan firmalar bu makineyi tercih ediyor. 
Concept Stream serisi, makinelerimizin fiyatları 
standart fiyat seviyemizin bir kademe üstünde 
fakat markette ciddi bir ihtiyaca cevap verecek 
şekilde belirlendi. 

Standınızdaki diğer makinelerden söz eder 
misiniz?

Diğerleri standart makinelerimiz. 
Speedstar Diamond modeli 
elektrikli tutkal aplikasyon 
kafamız var, Demo bandımızda 
görebilirsiniz. Yine ısı yalıtımlı 
Diamond modeli aplikasyon 
kafalarımız var. Tutkal tankların 
arkasındaki metal bağlantı 
konektörlerine özel plastikten 

kaplamalar (Connector Cover) 
yaparak, buradaki ısı kaybını ortadan 
kaldırdık ve operatör güvenliğini 
arttırdık. Bu sene bu yeni ürünlerimizi 
müşterilerimiz kullanmaya başladılar. 

Daha önce bu kısımda metal bölümler vardı ve 
enerji kaybına ve istenmeyen hafif iş kazalarına 
neden oluyorlardı. 

Ayrıca EasyFix denilen, tutkal 
makine hortumlarının montajı 
esnasında hortumların rahat 
montajını sağlayan plastik tutucularımızı fuarda 
sergiledik. Hortumlar artık EasyFix montaj 
aparatının içinden geçirilerek monte ediliyor aynı 
hat üzerinde hem hava hortumunu hem de diğer 
kabloları sabitleme imkânınız var.



 MATBAAHABER • SAYI 184 / ARALIK 2018 • 89 

Gravür silindirleri üreticisi Saueressig Türkiye, sigara 
ve duvar kâğıdı sektörlerine yönelik yeni silindirlerini 
tanıttığı fuardan memnun ayrıldı.

Dünyanın en büyük rotogravür baskı silindiri üreticilerinden 
biri olan Saueressig, Almanya’daki merkezi dışında Polonya, 
Rusya ve Türkiye’de (İstanbul, İzmir) şubeleri olan bir şirket. 
Saueressig, rotogravür silindirleri, kabartma silindirleri, bakır 
ve çelik silindirler üretiyor. 

Avrasya Ambalaj İstanbul  2018 – 24. Uluslararası Ambalaj 
Endüstrisi Fuarı’nda Saueressig Türkiye Renk Yönetimi 
Uzmanı Uğur Saçar ile görüştük.

Bu fuarda farklı bir sunumunuz var mı?

Bu fuarda kabartma (embossing) silindirlerimizi ön plana 
çıkardık ve standımızda sergiledik. Yaklaşık altı aydır sigara 
sektörüne kabartma silindirleri üretiyoruz. Bunu farklı 
uygulamalarla yaygınlaştıracağız. Duvar kağıdı, dekorasyon 
sektörüne de yavaş yavaş girmeye çalışıyoruz. Çok derin, oyma 
sistemiyle silindirleri hazırlıyoruz. Desene göre, şekillere 
göre farklılık gösterebiliyor. Satış fiyatı da oldukça yüksek. 
Daha önce kabartma silindirleri Almanya’da üretiyorduk. 
Üretimimiz devam ediyor, kapasiteyi de gittikçe arttırıyoruz. 
Yakında yeni bir makinemiz gelecek.

Fuarın ziyaretçi profilini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Orta Doğu ve Türkî Cumhuriyetler’den çok sayıda ziyaretçi 
geldi. İlk kez toplantı yaptığımız ve görüşme imkânı bul-
duğumuz müşterilerimiz oldu. Yurt içinden de ziyaretçiler, 
müşterilerimiz geldi. Yabancı ziyaretçiler fiyat, kalite ve termin 
üzerinde duruyorlar. Türkiye’den gelenlerin çoğunu tanıyoruz. 
Çalışmadığımız müşterilerle de tekrar çalışabilmek için 
ticareti konuşuyoruz. Türk ziyaretçiler öncelikle fiyat ve termin 
soruyorlar. Her ikisinde de iyi durumdayız. Üretim kapasitemiz 
çok geniş. Hem yurt içine hem de yurt dışına çok rahat hizmet 
verebiliyoruz. Zaten bu yüzden ilk tercih nedeni oluyoruz. 
Silindir firmaları arasında da en çok ihracat yapan firma 
Saueressig Türkiye. Bununla da gurur duyuyoruz. 

Saueressig fuarda  
kabartma silindirlerini  
ön plana çıkardı

Ligum, yenilikleriyle ve 
geniş ürün yelpazesi 
ile fuardaydı
Uzun yıllardır Orhan Çakıl ismiyle hizmet veren firma son 
iki yıldır Ligum Türkiye olarak devam ediyor. 

24. Avrasya Ambalaj Fuarı’nda baskı merdanelerini ve baskı 
kimyasallarını sergileyen Ligum’un genç yöneticisi Tamay 
Ekrem Çakıl, fuarda sergiledikleri ürünleri ve fuar hakkındaki 
görüşlerini Matbaa Haber’e şöyle anlatıyor:

“Her sene olduğu gibi Ligum’la yani Orhan Çakıl’la Avrasya 
Ambalaj Fuarı’ndayız. Kauçuk merdanelerimiz, firmamızın en 
çok bilinen ürünlerinden. Fuarda daha çok flekso makineler 
için yapılan kauçuk sleeveler ve lazer engraving sleeveleri öne 
çıkarıyoruz. Bunlar fotopolimer klişenin yerine kullanılan 
direkt kauçuk üzerine işlenen lazerli desenlerle yapılan baskılar 
için kullanılıyor. Ayrıca yeniliklerimiz var. Orhan Bey’in yeni 
iki patentli ürünü var. Kendisi de matbaa kökenli olduğu için 
matbaacıların nelerle boğuştuğunu bir tedarikçi olarak biliyor. 
Bunlardan ilki spiral dozaj merdanemiz. Bir de Rilsan merda-
nelerimiz var. Bunlar da ebonit merdanelerin yerine yapılan çok 
daha uzun ömürlü olan, verimliliği sağlayan ürünler.

Ligum, Westland Grup’un bir parçası. Westland Grup, Orhan 
Çakıl’ın 2004 senesinden bu yana beraber çalıştığı orijinal 
merdane üreticisi Almanya firma. Ligum da Westland Grup’un 
Doğu Avrupa ve ötesine bakan firması. 

Ligum daha çok ambalaj firmalarına sleeveleri ve endüstriyel 
tipte, farklı uygulamalarda kullanılan farklı ebatlarda kauçuk 
merdaneleri yapıyor. Firma Türkiye’ye gelme kararı alınca 
Westland tarafından kendilerine önerilen ilk isim olduk. Bu 
vesileyle yatırım kararı aldık ve Türkiye, Ligum’un fabrikasının 
bulunduğu sekizinci ülke oldu. (Diğer ülkeler, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Polonya, Rusya, Ukrayna, Amerika ve Çin)  Orhan Çakıl 
faaliyetlerinin tamamını Ligum adı altında topladık. Ligum 
Türkiye olarak Balkanlara, Orta Doğu’ya ve Kuzey Afrika’ya 
kadar uzanan bir yetki alanımız var. Kendimizi tanıtacağımız 
en iyi yerin Avrasya Ambalaj fuarı olduğunu düşündük. Şu ana 
kadar da yabancı ziyaretçi anlamında memnunuz. Standımızda 
geniş bir ürün yelpazesi var. Ürünlerimizi müşteriye doğrudan 
göstermenin faydasını bildiğimiz için tüm ürünlerimizi fuara 
getirmeye çalıştık.” 
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Çukurova Grubu geçen yılki standında Avrasya 
Ambalaj İstanbul  2018 Fuarı’na katıldı. Çukurova 
Holding bünyesinde ambalaj sektöründe beş şirket 
var. Biri atık kağıtları toplayan Atkasan adlı şirket; 
Manisa ve İzmir’de tesisleri var. Bir diğer şirket, 
Selkasan, geri dönüşümlü (recyle) kağıt üretiyor. 
Amerikan kağıtlarına konan vergiler artınca global 
ölçekte kağıt sıkıntısından dolayı Selkasan bunu 
değerlendirmiş ve iki sene önce alternatif olarak 
selüloz katkılı kraft kağıt üretimine de başlamış.

Holding bünyesinde üç adet oluklu fabrikası var. 
En eski fabrika, İzmir’de Kaplamin Ambalaj. 
Yalova, Karamürsel’de Yalova Ambalaj isimli 
oluklu fabrikası; Mersin, Tarsus’ta Ova Oluklu 
adlı fabrikası var. Atkasan piyasadan atık, hurda 
kâğıtları topluyor ve Selkasan’a satıyor. Selkasan 
bunları kâğıda dönüştürerek üç oluklu fabrika-
sının recyle artı kraft kâğıt ihtiyacını karşılıyor. 
Üretiminin fazlasını da yurt içi ve ihracat olmak 
üzere piyasaya satıyor.

Prigo İzmir Dijital Baskı Merkezi
Fuarda Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu 
Satış Direktörü Bora Kuru ile Türkiye’de oluklu 
ambalajda ilk dijital tesis olarak kurulan Prigo 
Dijital Baskı Merkezi’ni konuştuk.

Hangi sektörler, hangi işler için size 
geliyorlar? Dijital üretimle ilgili bilgilenince 
stoklarında düzenlemeye gittiler mi?

Elektronik sektörü, beyaz eşya sektörü, mobilya 
sektörü, stant tarafında gıda sektörü geliyor. 
Adetleri 500 ve 1000, 1500 gibi bazı işleri fleksoda 
ürettirebiliyorlar. Ama 150, 170 gibi özel işler de 
geliyor. Bunu fleksoda üretmesinin maliyeti dijital 
ile hemen hemen aynı düzeye geliyor. Seksen kutu 
istendiğinde belli ebatlarda levha stoklarımız var; 
grafiği alıyoruz, plotter ile kesip, dikip sevkiyatını 
yapabiliyoruz. Bir adetten 1000 adede kadar 
üretim yapabiliyoruz. Klişe ve kalıp yok. Müşteri 
PDF grafiğini atıyor; makine 45 saniyede levhayı 
basıyor. Bir dakikada kesiyoruz. Sipariş geldikten 
beş dakika sonra bir adet ürün hazır. 

Bu bize bir avantaj sağladı. Az adetli işleri olan 
müşteri gruplarını topladık, personeli geliştirdik. 
Bünyede iki tasarımcı, iki grafiker, iki satış elemanı 
bu işleri ayrı bir binada takip ediyorlar. Adedine 
göre gün içinde teslim ettiğimiz işler var. www.
prigobaski.com adıyla web sitemizi de açtık. 
Buradan da talepler oluyor. PDF’ini müşterinin 
internetten gönderdiği ve ürettiğimiz işler var. 
Mail adresleriyle bu siteyi tanıtan arkadaşlarımız 
var. Bu işletmeyi çoğaltmayı düşünüyoruz. Çünkü 
bunlar her yerde kurulabilen butik, direkt müşteri 
memnuniyetini yükseltmek amacıyla kurulmuş 
işletmeler ve 10 – 12 kişiyle çalışıyor. İzmir’de 
kurduk ve şimdi Prigo İzmir diye nitelendiriyoruz. 
Bir sonrakini Prigo Ankara yapabiliriz. Prigo 
Çorlu, Prigo Gaziantep ve Prigo İstanbul gibi 
bunlar çeşitlendirilebilir. 

Çukurova Kağıt Ambalaj Grubu Avrasya 
Ambalaj İstanbul 2018’den memnun
Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu Satış Direktörü Bora Kuru, gelecek yıl Prigo Dijital Baskı Merkezi’nin farklı 
illerde yeni işletmelerini açabileceklerini belirtiyor.
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Çok iyi teknolojilerle başladınız...

Biz makine tercihinde Fujifilm’den çok mem-
nunuz. Hem hızlı hem de baskı kalitesi çok iyi. 
Servise de Fujifilm’den hemen yanıt verebiliyorlar.

“Sadece kutu değil, stant  
da yapıyoruz. Kurduğumuz 
bağlantılar devreye girerse ikinci 
üçüncü makineyi düşünebiliriz” 

Yeni işletmeler için bir takviminiz var mı?

Piyasa konjonktürü önemli. İki aya kadar ciddi 
şekilde bir yatırım düşünüyorduk. Ama son olaylar 
nedeniyle beklemeye aldık. Vazgeçmedik; çünkü 
kriz bazen fırsat olabiliyor. Çünkü butik işletmeler 
az adetli üretime yoğunlaştıkları için zaten 
piyasada da üretim azaldığı için insanlar ihtiyaçları 
kadar kutu almak istiyorlar. Bu tam ihtiyacı karşı-
layacak çözüm. Birkaç makine araştırmamız var. 
Yeni teknolojiler, su bazlı makineler var. Onları 
araştırıyoruz. Makinelerin çok hızlı olması rekabet 
gücümüzü arttırmıyor. Çünkü adet arttığında bir 
noktada ofsetle aynı maliyete geliyor. Onun için 
çok yüksek adetli olması bizim için iyi bir şey değil. 
Daha butik, 11 adet, 33 adet, 47 adet gibi kutu 
talepleri bizim için daha iyi. 

Sadece kutu değil, 4 – 5 firmaya stant yapıyoruz 
ve bunu da arttırmak istiyoruz. Birkaç bağlantımız 
var, bunlar artarsa ikinci, üçüncü makineyi hemen 
devreye alabiliriz. Bunun ihracat ayağı var. 
Fransa’da bu stantlar daha çok kullanılıyor, orada 
arkadaşların bağlantıları var. Orta Doğu’da da 
bağlantılar var. Yeni pazarlar bulabiliriz.

Stant nakliyede ‘havaleli’ tabir edilen bir 
ürün. Bu dezavantaj oluşturmuyor mu?

Stant miktarları çok yüksek adetli değil; 300, 500, 
600 gibi... Konteyner’a başka ürünleri koyuyor, 
aralara, arkasına paketlenmiş şekilde 300 - 400 
stant koyabiliyorlar. Bu durumda ihracatta 
avantajlı oluyor. Stantların kolay kurulabilir 
olması gerekiyor. Tasarımcı arkadaşlar tek parça, 
açıldığında stant olan, plastik ayaklı, suyla temas 
etmeyecek yükseklik yaratılabilecek tasarımlar için 
çalışıyorlar.

Gelecek her şeyde dijital teknoloji diyoruz. 
Baskı teknolojileri, sistemler, MIS sistemleri, 
işletmelerin bunların hepsini konfigüre edip tüm 
parçalarıyla kullanmaları gerekiyor. Çünkü iş gücü 
niteliği çok düşük. Bundan hepimiz şikayetçiyiz. 

Personel sayısını düşürüp, kalanların çok yetkin, 
tam donanımlı olmalarını sağlamamız gerekiyor. 
Müşteriyi dinleyebilecek, ne beklediğini çok 
iyi anlayabilecek ve istediğini ona sunabilecek 
personel lazım ve bulmak çok zor. Sektörde 
personel yetişmiyor. Bunun nedeni eğitim ve 
yönetim politikaları olabilir. Çalışanlara şirketin 
politikalarını çok iyi anlatmamız lazım. Şirket 
temsili sadece kotayı dolduracak sipariş almak 
değil. Mevcut kadromuzda sıkıntı yok ama 
geliştirme, yeni işletmelere personel yetiştirme 
konusunda zorlanıyoruz. 

Oluklu sektöründe dijitali  
kullanan sadece Prigo

Fuar nasıl geçti?

Beklentimizi karşıladı. Hem grup olarak burada 
olduğumuzu göstermek hem mevcut müşteri-
lerimizi konuk etmek, bir de yabancı müşteri 
bulmak için fuara katılıyoruz. Standımıza gelen 
ziyaretçilerin % 70’i yabancı ve bu bizi mutlu 
etti. İyi bağlantılar var, yüz yüze konuşmak mail 
ile mesajlaşmaktan çok daha iyi. Yurt içindeki 
müşterilerimizle de bağlantılarımızı kuvvetlen-
dirmiş oluyoruz. Fuara aynı yerde üç dört senedir 
katılıyoruz. Seneye de aynı yerde olacağız.

Yurt dışında fuara katılıyor musunuz?

Amerika’da, İngiltere’de, İran’da ve Almanya’da 
ambalaj fuarlarına katıldık. Irak, Erbil’de de fuara 
katılacağız. Avrupa ve ABD’deki fuarlar pizza 
kutusu ağırlıklı, oradaki konumumuzu kuvvetlen-
dirmek için katılıyoruz. İran’da otomotiv sektö-
rüne yönelik tripleks ambalajlar için katılıyoruz. 
Oluklu sektöründe dijitali kullanan sadece Prigo. 
Ama ilerde mutlaka başka firmalar da olacaktır. 
Müşteri bunu talep edecek. Umutluyuz. 

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

Kaplamin 
bünyesinde ayrı 
bir tesisi, Prigo’yu 
açtık. Prigo’da 
iki dijital baskı 
makinemiz var. Biri 
Efi Vutek, diğeri 
Inca Onset. Ayrı bir 
tesiste butik hizmet 
vermek istedik. 

Piyasada yüksek 
adetli işlerde 
genellikle ofset 
tercih ediliyor, 
maliyeti de daha 
iyi oluyor. Bizim 
belirlediğimiz; 
1500 tabaka altı 
işlerde ise ofsette 
kalıp ücreti, 
fleksoda klişe ücreti 
gibi ekstra bir 
maliyet yükü var. 
Aslında müşteri 
500 adet istiyor, 
ofsetçi “1500 
üretirim” diyor. Biz 
burada devreye 
girdik. Kasım 
2018 itibarıyla 
hedeflediğimiz 
yerdeyiz.
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Nokta Lazer Endüstriyel Kalıp San. ve Tic. 
Ltd. Şti. matbaa kesim kalıpları, plastik kesim 
kalıpları ve ambalaj kesim kalıpları tedarik 
ediyor. Avrasya Ambalaj İstanbul  2018 – 24. 
Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’na 
katılan firma, fuarda ihracatını ve iç pazardaki 
konumunu güçlendirmeyi hedefledi. 

Nokta Lazer İşletme Müdürü Burak İlkinönü 
fuarda sorularımızı yanıtladı.

Ambalaj ve etiket kesim kalıpları ihtiyacı 
artıyor mu, eğilim ne yönde?

Ambalaj sektörü Türkiye’de ve dünyada sürekli 
büyüyor. Buna paralel olarak kesim kalıplarına 
olan ihtiyaç da artıyor. Dolayısıyla tedarikçi 
sayısı da bununla beraber çoğalıyor ama gerekli 
know-how ve teknolojik altyapıyı barındıran 
firma sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek 
seviyede desem yeridir. Gün geçtikçe daha 
çok müşteriye daha kaliteli olarak hizmet 
vermeye çalışıyoruz. Daha kaliteli bir ticaret 
ağı oluşturmak adına paydaşlarımız adına ve 
kendi adımıza elimizden geleni yapıyoruz. 
Çalışmalarımız hep bu yönde.

Teknolojiyle ilgili en son yatırımınız ne 
oldu?

En son oluklu kutu kesimine yönelik rotary 
kesim kalıpları üretimi için bir gelişme söz 
konusu oldu. Rotary kesim kalıplarıyla ilgili 
ayıklama Türkiye’de sadece üç firma bünyesin-

Nokta Lazer kesim kalıplarında  
en son çözümlerini tanıttı
Firma özellikle rotary kesim kalıplarında %90 oranında ayıklama imkânı sağlayan çözümlerini öne çıkardı.

de barındırılan bir teknoloji. Kesim esnasında 
%90 oranında ayıklama imkânı sunuyor. Ayrıca 
endüstriyel karton kesim kalıpları ile alakalı 
olarak sigara, sakız kutuları vb. için ayıklama 
kalıplarıyla ilgili olarak şu an için Özkardeşler 
A.Ş., Özkardeşler Ltd. ve Nokta Lazer Ltd. 
dışında hizmet verebilen firma yok. Teknoloji, 
sektör için de bizim için de çok önemli. 
Elimizden geldiğince faaliyet alanlarımız 
hakkında Ar-Ge yatırımlarımızı sürdürmeye 
yapmaya özen gösteriyoruz.

Kaç kişilik bir kadro ile hizmet 
veriyorsunuz?

Mevcut piyasa koşulları nedeniyle 25 kişilik 
kadromuzu kademeli olarak 18’e düşürdük. 
Yurt dışı ile ilgili çalışmalarımız var. O alanda 
birkaç istihdam söz konusu olabilir. Bir de 
yakın gelecekte bir taşınma durumumuz 
var. Bulunduğumuz yere sığamıyoruz ve 
işletmemizin hacmi bunu kaldırmıyor. Ondan 
sonra personel istihdamıyla ilgili tekrar artış 
olacaktır.

Fuarda ziyaretçi ilgisini nasıl 
yorumluyorsunuz? Ziyaretçiler hangi 
konularda sorular yöneltiyorlar?

Bu fuarda geçen sene de kesim kalıplarında 
tek katılımcıydık. Geçen seneye kıyasla yerli 
ziyaretçi daha fazla. Geçen yıl Balkan ülkele-
rinden çok sayıda ziyaretçi gelmişti; bu sene hiç 
yok denecek kadar az sayıdalar. Sanırım onların 
bilgilendirilmeleriyle ilgili bir aksaklık oldu ya 
da piyasa koşulları gereği böyle oldu. Bunun 
dışında, yerli ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor-
lar. İlk iki gün böyle geçti diyebilrim.

Teknik yönden vurgulamak 
istediğiniz avantajlarınız hakkında ne 
söyleyebilirsiniz?

Birincisi makine parkımız. İşimiz gereği hassas 
makineler kullanmamız gerekiyor çünkü 
milimetrelerle değil, mikronlarla iş yapıyoruz. 
Söz konusu alanda, dünyada öncü teknolojiye 
sahip olan Alman makinelerini kullanıyoruz. 
Bu sayede hata oranımızı minimize ediyoruz. 
Böylelikle rekabette olduğumuz diğer 
firmalardan, bizi ön plana çıkaran en büyük 
avantajlarımızdan birini oluşturuyoruz. Diğer 
büyük bir avantajımız da alanlarında tecrübeli 
ve yetkin personel. 

Nokta Lazer standında, 
Burak İlkinönü ve Erdal Irgın
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Geçtiğimiz günlerde Bozüyük Organize 
Sanayi’nde oluklu mukavva ve kutu fabrikasının 
açılışını yapan Kipaş Kağıt da 24. Avrasya Ambalaj 
Fuarı’ndaydı. Kipaş Kağıt, yaratıcı stant tasarı-
mıyla fuar ziyaretçilerinin dikkatini çekti. Kipaş 
Kağıt Ambalaj Tesisleri Projeler ve İşletmeler 
Genel Müdürü Mehmet Murat Akıl, firmalarını 
ve fuarda sergiledikleri ürünleri Matbaa Haber’in 
sorularını yanıtladı.

Kipaş Kağıt’ın üretim kapasitesinden 
bahseder misiniz?

Kipaş Kağıt olarak, Kahmaranmaraş’ta 2013’te 
kağıt fabrikası inşaatına başladık. 2014 yılında 
üretime girdik. Kahramanmaraş fabrikamızda geri 
dönüşümden kağıt üretiyoruz. Kapasitemiz yıllık 
420 bin ton. Şu anda makinemiz tam kapasiteli 
olarak çalışıyor. 

İhracat oranımız %30. Ayrıca Kahramanmaraş’ta 
petek seperatör ve petek panel üretimi yaptığımız 
bir ürün grubumuz var. Orada kapasitemiz baş-
langıçta bin ton civarındaydı şu anda 2 bin 400 ton 
civarında. Ama şu anda Türkiye pazarının ihtiyacı 
çok olduğu için orada tonaj artırımına gideceğiz. 
İkea’nın Türkiye’deki onaylı tedarikçisiyiz.

Bozüyük’te yeni bir fabrika devreye girdi, 
orası hakkında neler söylersiniz?

Bundan yaklaşık iki yıl önce Bozüyük Organize 
Sanayi Bölgesi’ne oluklu mukavva ve kutu 
fabrikası için inşaata başlamıştık. Yaklaşık 50 bin 
metre karelik kapalı alanda 10 bin ton kapasiteli 
bir oluklu mukavva fabrikası yaptık. 15 gün önce 
üretime başladık. 280 cm eninde Almanya yapımı 
BHS marka makinemiz var. Üç tane inline kutu 
makinemiz var. Bir tanesi 4 renk, bir tanesi 7 ve 
diğeri 6 renk. Farklı farklı ebatlarda kutu üretimi 
yapıyoruz. Bunun yanı sıra yine bir Almanya 
markası Jumbo kutu makinemiz var. Buzdolabı 
ve elektronik eşyaya hitap edecek büyük ebatlı bir 
makine. O da Türkiye’deki o ebattaki ilk makine. 
Katlama-yapıştırma makinemiz var. Flatbed 
dediğimiz düz kesim makinesi var. 

Sevkiyat kapasitemiz günlük 350 ton. Yaklaşık 
100 TIR’a tekabül ediyor. Şu an yeni başladığımız 
için tam kapasite çalışamıyoruz. 500 ton civarında 
başladık. Gelecek ayda ve önümüzdeki aylarda 
hedeflerimiz yükselecek. 

Avrasya Ambalaj Fuarı’nda hangi ürünleri 
sergilediniz?

Daha önceki ambalaj fuarlarında kağıt ve petek 
ambalaj ürünlerimizin tanıtımını yapmıştık. Bu 

Kipaş Kağıt, yaratıcı stant tasarımıyla 
ziyaretçilerin dikkatini çekti

fuarda bu ürünlerimizi yine getirdik. Ancak 
fuarda ağırlığımız Bozüyük Fabrikası’nda. Tabii 
fabrikamız 15 gün önce üretime başladığı için çok 
fazla ürün çeşidi getiremedik. İhracata dönük 
olarak pizza kutularımız burada. İnşallah sonraki 
fuarlarda daha farklı kutular sergileyeceğiz. 

Fuarda öne çıkarttığımız bir diğeri ürün grubu, 
petek ambalaj. Geri dönüşümden palet üretiyoruz. 
İkea, kendi çalıştığı firmalara bu ürünü zorunlu 
tutuyor. Amerikan kapı denilen kapıların içlerinde 
kullanılan petek paneller de oldukça yaygınlaştı.

Fuar sizin açınızdan nasıl geçiyor?

Fuar, düşündüğümüzden daha iyi gidiyor, gayet 
memnunuz. 

Kipaş Kağıt Ambalaj 
Tesisleri Projeler ve 
İşletmeler Genel Müdürü 
Mehmet  Murat Akıl
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Avrasya Ambalaj İstanbul fuarına birkaç yıl 
aradan sonra yeniden katılan Sinkotech üretimini 
yaptığı yaprak bıçaklar ile distribütörlüğünü yaptı-
ğı Japon malı Toyobo su bazlı flekso ve letterpress 
baskı kalıpları ve klişelerini tanıttı. Sinkotech 
fuarda manyetik silindir üretimi yaptığını, mevcut 
manyetik silindirlere servis verdiğini de duyurdu.

Fuarda sorularımızı Sinkotech Direktörü Davit 
Saduk yanıtladı.

Fuara gelirken neleri hedeflediniz, fuarı nasıl 
buldunuz?

İş hacmimizi arttırmayı hedefledik. Fuar sırasında 
pek anlaşılmıyor ama fuar bittikten haftalar sonra 
anlıyorsunuz fuarın başarılı olup olmadığını. İlk 
değerlendirme olarak güzel bir fuar, hareket 
var, yabancıları gördük, Reed Tüyap da güzel iş 
çıkarmaya başladı, mutlu olduk. Fuar sonrasında 
da bu görüşmeler sonuca bağlanırsa daha mutlu 
olacağız. Fuarın her sene olması insanları biraz 
yoruyor gördüğüm kadarı ile, arasını biraz daha 
açarlarsa sanki daha iyi olacak.

Fuara hangi ürünlerle geldiniz?

Bizde iki ana ürün var. Üretimini yapmış olduğu-
muz yaprak bıçaklar ve distribütörlüğünü yapmış 
olduğumuz Japon malı Toyobo su bazlı flekso ve 
letterpress baskı kalıpları, kısaca klişeler. Bu sene 
bir ürünümüz daha var, manyetik silindir. Mevcut 

manyetik silindirlerin bakımlarını yapıyoruz, 
servislerini veriyoruz ayrıca sıfır manyetik silindir 
üretimi yapıyoruz.

“Hatalı magnetik silindirleri revize 
ettikten sonra, sonra kullanıcılar 
önceden kullanamadığı bıçakları 
kullanmaya başlıyor”

Manyetik silindir konusunu biraz açar 
mısınız?

Bildiğimiz silindirler malzemeyi taşıma görevini 
gören, aktarım yapan veya üstüne klişe vs. monte 
etmek için kullanılan parçalar. Bizim manyetik 
silindir dediğimiz, silindirin üstüne mıknatıs monte 
edilmiş, sonrasında çok düzgün bir şekilde son 
haline getirilmiş silindirler. Üstüne manyetik bir 
şey koyulduğunda tutuyor, çok basit. İş değişimi 
çok kolay. Sistem sabit mıknatıslardan oluşuyor, 
elektromanyetik değil.

Biz bu ürünün hatalı olmasının getirdiği sorunları 
çok hissediyorduk çünkü bozuk silindir, müşterinin 
sağlıklı bir şekilde yaprak bıçak kullanmasını ve 
iyi kesim yapmasını engelliyor. Yaprak bıçağın 
ömrü çabuk bitiyor ya da istediği kalitede kesim 
yapamıyor kullanıcı. Mecburen el attık bu işe, 
hatalı silindirlerin düzeltilmesi servisine başladık. 
Aşınmış hatalı parçalarını değiştirip tekrardan şe-
kil veriyoruz ve silindiri sıfırlamış oluyoruz. Bunun 

Avrasya Ambalaj İstanbul fuarına yeniden katılan 

Sinkotech yaprak bıçaklarını, klişelerini 
ve manyetik silindirlerini tanıttı
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yanında diyelim sizin makinenizde bir manyetik 
silindiriniz var. Daha büyük, daha küçük, farklı 
ölçeklerde yeni silindirlere ihtiyaç duyuyorsunuz. 
Biz çeliği sıfırdan tornalayıp mıknatısları yerleş-
tirip nihai ölçüsüne getirdikten sonra sıfır ürün 
olarak size teslim ediyoruz. Geçen sene altyapımızı 
oluşturduk, sonra 1 yıl deneme üretimi yaptık, şu 
anda servisin yanında üretim de yapıyoruz. 

“Biz bıçak üreticisiyiz, manyetik 
silindir bizim için alt yapı 
sorunlarını gidermek için 
verdiğimiz bir hizmet”

Pazarın kullanımı nasıl?

Çok fazla değil. Bizim için bu bir hizmet. 
Müşterilere bıçakları teslim ediyoruz, müşteri 
şikâyet ediyor. Bıçağın parametrelerini değiştir-
meye çalışıyorsunuz ama yeterli olmuyor, çünkü 
kesim ünitesinde altyapı kötü. Bakıyorsunuz 
manyetik silindir ya da altındaki silindir hatalı. 
Bunu müşteriye anlatamıyorsunuz çünkü gözle gö-
rülebilecek şekil bozuklukları değil bunlar. Fakat 
servisten sonra birden bire kullanamadığı bıçakları 
kullanmaya başlıyor. Müşteri mutlu oluyor biz de 
rahatlıyoruz. Bu işi kâr amaçlı yapmıyoruz. Tabii 
ki para da kazanacağız, ama biz silindirci değiliz, 
bıçakçıyız.

Yaprak bıçakların manyetik silindirin üstünde 
mi olması gerekiyor,  ayar yapmak kolay mı?

Evet. Yaprak bıçağın altında hiçbir esnek malzeme 
olmamalı. Esnek malzeme olunca hassas bir kesim 
ayarı yapamıyorsunuz. Yapı esnemez ise, çok ince 
hassas ayar yapıp çok iyi kesim yapabiliyorsunuz.

Silindir üzerindeki bıçağın hem kaydırma 
yapmaması lazım hem de silindirlerin esnememesi 
lazım. Her malzemede bir esneklik vardır. Bir 
lastiğe parmağınızla bastırın, gömüldüğümü 
görürsünüz. Daha sert bir malzemenin de basınç 
ile gömüldüğünü görürsünüz. Demire bastırınca 
göremeyebilirsiniz ama ölçerseniz onda da bir 
elastiklik vardır. Demirden mamul silindirlerde 
de öyle. Siz kesime zor bir malzeme verince 
makine zorlanır. Daha yüksek bir forse ile kesmek 
zorundadır. Eğer makinenin kapasitesini aşarsa 
makine esner; ya gövdeden ya silindirlerden ya da 
rulmanlardan, mutlaka bir yerden esner. Gözle 

göremezsiniz ama esner. 

Ürettiğimiz yaprak bıçaklar çok hassas malzeme-
ler. Boyut doğruluğu çok yüksek. Artı, eksi bir 
mikronla üretiyoruz. Kesim ünitelerinin de buna 
uygun olması gerekli. Aynı hassasiyette olması 
lazım. Değilse müşteri kesim sorunu yaşıyor. 

“Bölgedeki tek yaprak bıçak 
üreticisiyiz”

Türkiye’deki tek yaprak bıçak üreticisisiniz. 
İç pazarda ve dış pazardaki pazar paylarınız 
nedir, nerelere kadar uzanıyorsunuz?

Bölge olarak da tek üreticiyiz ama doğal olarak 
bizim işimizde de rekabet var. Amerika’da da ofisi-
miz var ve oraya da sevkiyat yapıyoruz. Sayısını 
tam olarak bilmiyorum ama 40’tan fazla ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Bakıyorsunuz Almanya’daki 
üretici İstanbul’a da satış yapıyor. Tek alternatif 
değiliz ama buna rağmen Türkiye içerisinde ve 
yakın bölgede en iyi ürün ve hizmeti bizim verdiği-
mizi düşünüyorum. Müşteriler bunu daha iyi teyit 
edecektir. Çok ülkeye direkt satışımız var. Müşteri 
bizimle temas eder, talebini bildirir bir günde 
üretir hemen göndeririz. Özel bıçaklar olursa, o 
zaman üretim bir günden fazla sürebiliyor doğal 
olarak. Yaprak bıçaklarda yerine göre uluslararası 
kurye firmalarıyla gönderiyoruz. Çoğu yere ertesi 
gün teslim ediyorlar. Manyetik silindirler ayrı. 
Onların üretimi bir günde olmuyor.

Cironuzun ne kadarı ihracattan ve klişedeki 
pazar payınız nasıl? 

Yaprak bıçak tarafında çiromuzun çoğu yurt 
dışından. Manyetik silindir işinde daha yeni 
olduğumuz için bir şey söyleyemiyorum.

Klişe tarafında pazar payı konusunda gerçek bir 
rakam yok ortada. Herkes kendi kafasına göre bir 
şey söylüyor. Eğer devlet bir istatistik verirse ancak 
onlara güvenebiliriz. Otuz yıldır Toyobo’nun mal-
larını satıyoruz, hatırı sayılır bir yerde olduğumuzu 
sanıyorum. Dünya çapında kabul görmüş, yüksek 
baskı kalitesine sahip su bazlı baskı kalıpları 
bunlar. Su ile işlenilir ve çevre dostudurlar.

Fleksoda son yıllarda ciddi bir grafik yüksel-
mesi var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? 
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Flekso makinalarında genişleme var. Letterpress 
yatırımı yapan firma görmüyorum. Mevcut 
letterpress makinaları aynı sayıda kalıyor, belki 
de gittikçe azalıyor. Mevcut makineler ekonomik 
ömürlerini tamamladığında muhtemelen artık 
piyasada letterpress kalmayacak. Flekso daha 
avantajlı, daha kolay kullanılıyor. Makinelerde 
mürekkep ayarı yapmıyorsunuz. Aniloksunu 
bağlıyorsunuz, mürekkebi belli. Hafif bir forse 
ayarı ile basmaya başlıyorsunuz. Letterpress’ten 
çok daha hızlı, daha stabil. Letterpress’te işi bugün 
basarsınız 6 ay sonra tonlar kaymıştır, uğraşırsınız 
Flekso’da öyle bir şey yok. Flekso özellikle yüksek 
tirajlı işlerde aldı başını gidiyor. 

Sizin temsil ettiğiniz Toyobo’nun nokta tekno-
lojisiyle ilgili bir farklılığı var mı?

Dijital kalıplarda havadaki oksijenin etki etmesi 
nedeniyle önceleri noktaların üstü yuvarlak 
çıkardı. Yeni teknolojide öyle değil. Toyobo’nun 

5 - 6 sene önce çıkardığı düz tepe noktalı kalıpları 
var. Sektörde artık standart haline geldi. Zaman 
ilerledikçe 80 tramlara kadar çıkıldı. Ne kadar 
gerektiği tartışılır ama bu bir gösterge. Arabayı 
alıyorsunuz, kadran 300 km gösteriyor, çıkıyor 
musunuz o kadar? Hayır. Onun gibi.

Mürekkep aktarım kapasitesi, uzun süre dayanıklı 
olması bunlar klişenin kalitesini gösterir. Bizim 
kalıplarımızın avantajı çevre dostu olması, kısa 
sürede ayarlanabilir olması, baskı neticesinin 
güzel olması. Tabii ki baskı işi başlı başına zor 
bir iştir. Bilgisayar başında yapılan çalışmadan 
baskı operatörüne gelinceye kadar bir sürü dikkat 
edilmesi gereken aşama var. Her aşamanın 
birbiri ile uyumlu olması lazım. Uyumlu olmadığı 
takdirde ne yaparsanız yapın sorun çıkar. 

Bizim klişelerin hepsi UV ile pozlanıyor. Toyobo 
klişeler bütün UV mürekkeplerine uygun 
klişeler. 

Kamak (Kamakine ve Ambalaj Ürünleri İml. San. Ltd. Şti.), 
Avrasya Ambalaj İstanbul  2018 – 24. Uluslararası Ambalaj 
Endüstrisi Fuarı’nda K-3099 Elektronik Kağıt Köşebent 
Makinesi, K-650 Tam Otomatik Mihver Boru Makinesi, K-2013 
Lamineli Kağıt Petek Makinesi, K-2500 Katlı Elektronik Mihver 
Boru Makinesi, yeni K-5160 Kağıt Bobin Dilimleme Makinesi, 
K-503 Kağıt Bobin Dilimleme Makinesi, K-5250 Jumbo Kağıt 
Bobin Dilimleme Makinesi ve K-3500 Nonwoven Bobin 
Dilimleme Makinesi’nden oluşan ürün portföyünü tanıttı. 

“Avrasya Ambalaj İstanbul  2019’a stant kurarsak, 30. yıldönü-
mümüzü burada kutlayacağız” diyen firma sahibi Cengiz Yürür, 
sorularımızı yanıtladı.

Kamak ihracat ağırlıklı çalışıyor
Firma üretiminin % 65’ini ihraç ediyor. İhracat pazarlarına son yıllarda Avrupa pazarının da katılması, firmanın 
üretiminin kalite çıtasını da üst düzeye taşımış.

Makineleriniz hangi sektörlere hitap ediyor?

Nonwoven bobin dilimleme makinesi özellikle tekstil sektörüne 
ve o sektöre çalışan, onlara ürün yapan firmalara gidiyor. Kâğıt 
köşebent makinesi narenciye sektörüne ve köşe koruyucu 
olarak mobilya sektörüne hitap ediyor. Mihver boru makinesi 
iplik üreticileri, kâğıt sektörü ve birçok alanda kullanılıyor. Bu 
sene portföyümüzde Türkiye’de yeni olan Lamineli Kâğıt Petek 
Makinesi de var. Bugüne kadar iplik seperatöründe kullanılıyor-
du. Şimdi ahşap paletler yerine kâğıt palet kullanımına yönelim 
söz konusu. Bu gerçekleştiğinde Türkiye’de talep patlayacak. 

Avrupa artık ahşap paletleri fırınlı Europalet istiyor. Onlar 
çok pahalı. Kâğıt palet  daha ucuza mal oluyor. Avrupa’ya 
mal gönderen, örneğin kırtasiyeciler, medikalciler tarafından 
Europalet’e tercih edilecek. Ayrıca bir kâğıt palet 1,5 ton yükü 
çok rahat kaldırıyor.

Kâğıt dilimleme makinelerinizle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Avrupa makineleri ile yarışan yeni K-5160 modelimiz bobinden 
bobine dilimleme yapıyor. Bobini daha sıkı, daha seri ve daha 
düzgün sarıyor. Makine 30 -700 g arasında kağıtları kesebiliyor. 
Sadece makine eni ve bıçağı değişiyor. En küçük en 1200 mm, 
en büyük en 3000 mm. Dilimlenmiş en küçük en 55 mm; bu en 
bardak altlarında kullanılıyor. Bardak makinesine çok miktarda 
koyuyorlar ve uzun zaman değiştirmeleri gerekmiyor.

Hangi makineler daha çok talep görüyor? 

Hepsinin müşterisi var; hepsi talep görüyor. Yüzde 65 oranında 
ihracatımız var. Doğu Bloku, Asya, Afrika, Türki cumhuri-
yetlere çok makine verdik. Yaklaşık 25 ülkeye ihracatımız var. 
Avrupa’ya yeni başladık. Son iki senedir makine yaptığımız 
Almanlar bizi kalite, işçi sağlığı, makine emniyeti konusunda 
çok terbiye ettiler. Müşteriden de öğrendik ve artık o kalitede 
makineler yapıyoruz. Bu yüzden tercih ediliyoruz. 

Cengiz Yürür ve kızları... (Soldan sağa) Damla Yürür, Cengiz Yürür ve 
Pınar Yürür Şahin.
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Laminasyon ve koparma makineleriyle fuara 
katılan firma alanının en iyisi olma hedefiyle, 
piyasada olmayan yeniliklerini öne çıkardı.

2002 yılında kurulan Özcanlar Bismak Makine 
San. ve Tic. Ltd. Şti. laminasyon (selofan) makine-
leri üretiyor ve tedarik ediyor. Avrasya Ambalaj 
İstanbul  2018 Fuarı’na ikinci kez katılan firma, 
standında en yeni makinelerini sergiledi.

Genel Müdür İlker Özcan, fuarda sorularımızı 
yanıtladı.

Nasıl başladınız, neler üretiyorsunuz?

Başlangıçta dakikada 90 m hızında çalışan, beş 
eksenli bir makine üretmiştik. Şu anda 6 eksen, 
uzun ve kısa her tabaka kâğıdı ölçüp onları 
kazanın girişinde birleştirebilen bir makine 
ürettik, fuarda onu lanse ediyoruz. Elimizden 
geldiği kadar teknolojinin en ileri noktasına 
ulaşmaya çalışıyoruz.

Makinenizin sektördeki bilinen laminasyon 
makinelerinden ayrılan, öne çıkan farkları 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Biliyorsunuz piyasada mevcut kâğıtlarda, özellikle 
bobin ebatlamadan gelenlerde uzunluk, kısalık 
olabiliyor. Bu uzunluk ya da kısalık da makine-
lerde, özellikle arka tarafta genellikle mekanik 
olarak bir kaçırma olduğu için ürünün çapaklı 
çıkmasına ve lamine edildikten sonraki üniteler-
de sıkıntılı çalışmasına neden olabiliyor. Bunu 
aşmak için, özel ürettiğimiz bir makinemizde, her 
tabaka kâğıdı ölçerek lamine edilmeden önce uç 

Özcanlar Bismak Makine  
Avrasya Ambalaj İstanbul 2018’de yeni  
Hermes 720ES modelini tanıttı

uca birleştiriyoruz. Dolayısıyla lamine edildikten 
sonra çapak minimumda kalıyor, kâğıtlar da 
kesinlikle birbirine yapışma yapmıyor ve bizden 
sonraki aşamaları gerçekleştiren üreticiler de 
rahat ediyorlar.

Hangi ebatlarda üretim yapıyorsunuz, 
makinelerinizi ağırlıklı olarak kimler alıyor?

Standart 72 x 104 cm üretimimiz var; 100 x 
140 cm, 120 x 160 cm de üretebiliyoruz. Özel 
üretimler de yapabiliyoruz. Ebatta sıkıntı yok. 
Şu ana kadar 16 makinemiz kuruldu. Yurt dışına 
bu fuarda açılmayı planlıyoruz. Broşür, dergi 
basan matbaalar, ambalaj matbaaları, matbaa 
sektöründeki herkes alıyor. Kendi branşımızda en 
iyi olmayı hedefliyoruz.

Makinenin imalatında bileşenlerinde 
dışarıdan destek alıyor musunuz?

Her firma gibi elektronik ürünleri dışarıdan 
alıyoruz. Alman Lenze kullanıyorum, kompresör-
de Becker ya da müşterinin isteğine bağlı olarak 
başka bir marka kullanıyorum. Diğer bölümlerin 
tamamı (taşıyıcı elemanlar dahil) yurt içinde 
kendi bünyemizde üretiliyor.

Neden 50 x 70 üretmiyorsunuz?

Minimum 72 x 104 makinemiz var, daha küçük 
üretmiyoruz. Birkaç firmadan talep oldu ama 
maliyetleri hesapladığımızda pek düşmediğini 
görüyoruz. Müşterinin 50 x 70 makine istemesinin 
nedeni makine alım maliyetini düşürmek olabilir. 
Maliyet düşmeyince müşteriye 50 x 70 makine 
vermenin pek anlamı yok.

Fiyat baskısı altında kalıyor musunuz?

Fiyat baskısı hissetmiyorum. Fiyatla değil 
kalitemle rekabet etmek istiyorum. Yeni bir şey 
üretirseniz (bu, ara ölçerek uç uca birleştirme 
piyasada olmayan bir teknoloji), piyasada talep 
devam ediyor. Önemli olan piyasada olmayan bir 
şeyi üretip talep oluşturmak.

Sektöre girişiniz nasıl oldu?

Senelerdir makine üretiminde çalışıyorum. Daha 
önce matbaa sektörüne yönelik bir firmada yedi 
yıl çalıştım. Servis, kurulum müdürlüğü yaptım. 
Daha sonra, kendi adımıza bir yerden başlamak 
gerektiğini, hayalimdeki projeleri gerçekleştirmek 
gerektiğini düşündüm ve kendi firmamı kurdum. 
Başladık ve bugün belli bir noktaya geldik. 
Gerçekleştirmek istediğim başka projelerim de 
var. 

Özcan ailesi üç nesil bir 
arada: (Küçükten büyüğe) 

Emirhan Özcan, İlker Özcan 
ve Ali Özcan

Fuarda Hermes 720ES 
Auto modelini sergileyen 

firma fuarda iki satış 
gerçekleştirdi. Genel 

Müdür İlker Özcan “Buraya 
reklam amaçlı geldik” diyor 

ve şöyle devam ediyor: 
Her şeye rağmen ve Çin 

faktörünü de unutmadan 
satış yapabiliyorsak ne 

mutlu bize, ne mutlu Türküm 
diyene!”
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DURST, gelişmiş dijital üretim teknolojilerinin 
dünya lideri üreticisidir. Aktif iş alanlarında 
DURST, endüstriyel üretim süreçlerinin dönü-
şümü ve dijitalleştirilmesine yönelik ilk tercih 
ve tercih edilen bir ortaktır. DURST, değerlerin 
yenilikçilik, müşteri odaklılığı, sürdürülebilirlik 
ve kaliteye odaklandığı 80 yıllık geçmişi olan bir 
aile şirketidir.

Etiket ve ambalaj baskıları için Durst, farklı 
uygulamalarda çok daha hızlı, daha verimli ve 
en iyi baskı kalitesiyle ürün üretmek için gereken 
esnekliği sunan Digital UV inkjet teknolojisiyle 
Tau 330 ürününü tanıttı.

Tüm pazar anketlerine göre, önümüzdeki 5 yıl 
içinde etiket ve ambalaj sektöründe önemli bir 
büyüme bekleniyor. Bunun da toplam pazar 
parasal değer ve hacim hedeflerinin yukarı revize 
edilmesini gerektirecek şekilde ambalaj baskı 
uygulamalarında çok farklı fırsatlar yaratması 
bekleniyor. Bunlar arasında, piyasa araştırma-
larının da işaret ettiği gibi, aşağıdaki ürünlerin 
ambalaj baskı işlemleri için özel düşük migrasyon 
mürekkeplerine olan artan ihtiyacı belirtmek 
gerekiyor:

• Donmuş gıdalar

• Kurutulmuş gıdalar

Durst Etiket & 
Ambalaj Dijital Baskı
DURST dijital baskı sistemlerinde LM (Low 
Migration - Düşük Migrasyon), gıda tüzüğüne 
uygun mürekkep kullanımı
Nadir KARGI / Lino Sistem A.Ş.

• Atıştırmalıklar & şekerlemeler

• Pişirilmiş gıdalar

• Süt ve süt ürünleri

• İçecekler

• Kozmetik & Sağlık ürünleri

• İlaç ve tıbbi ürünler

• Karton, esnek ambalaj, poşet ve etiketler

Mürekkep migrasyonu nedir?
Migrasyon, özellikle mürekkepten, yapıştırıcı 
türevlerinden, laktan, baskı altı malzemeden 
veya ortamdan kaynaklı sağlığa zararlı bileşen-
lerin paketlenmiş gıda ürünlerine 
istenmeyen şekilde transfer 
edilmesidir.

Sağlığa zararlı olabile-
cek maddeler birçok 
kaynaktan gelebilmek-
tedir.

Düşük migrasyon 
mürekkep ve kapla-
malarının kullanılması, 
düşük migrasyonlu baskı 
anlamına gelmemektedir.

Düşük Migrasyon UV-Kurutmalı 
İnkJet Mürekkep
Gıda ambalajının dış (temas etmeyen) yüzeyine 
uygulandığında, düşük moleküler ağırlıklı bile-
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şenlerin mürekkep tabakasından (MW <1000) 
migrasyonunu minimuma indiren dikkatlice 
tasarlanmış bir mürekkeptir. Doğru baskı altı 
malzeme seçimi ile birlikte, yeterli UV-Doz 
ve lamba seçimi ambalajın, gıdayla doğrudan 
temas etmeyen ambalaj uygulamalarına yönelik 
yerel yönetmeliklerin koşullarını karşılamasını 
sağlıyor.

DURST, aşağıdaki özelliklere sahip Durst Tau 
330 UV İnkJet etiket Baskı Sistemi’ni Düşük 
Migrasyon Mürekkep kullanmak üzere tasarladı 
ve ambalaj sektörünün kullanımına sundu.

• Gıdayla doğrudan temas etmeyen tip ambalaj 
için tasarlanmıştır,

• Tau 330’da görsel kalite ve kurutma profili için 
optimize edilmiştir,

• Avrupa Endüstri standartlarını karşılamakta-
dır,

• Migrasyon sonuçları harici test enstitüsü tara-
fından onaylanmıştır,

• Mürekkepler EuPIA onaylı bir üretici tarafın-
dan üretilmektedir,

• Halen CMYKOV ve Beyaz renkler onay almış 
olup, G-yeşil mürekkep için çalışmalar devam 
etmektedir.

DURST Tau 330’un özelliklerine 
kısa bir bakış
• 33 Cm eninde yüksek hızlı etiket baskı,

• Çok geniş Pantone renk yelpazesi yaratan 7 
renk mürekkep,

• İnce yazı ve detay görselde kaliteli baskı veren 
HD Baskı, 720x1260dpi 

• Doğrudan temas etmeyen gıda ve ilaç ambalaj 

baskı için LM Mürekkep

• Tüm endüstriyel ve diğer uygulamalar için 
Standart UV Mürekkep

• 20 mikrona kadar taşıyıcısız malzemeye baskı 
için soğutma merdanesi 

• Düşük kokulu baskı sonuçları için Inert Gas 
UV Kurutma haznesi

• Baştan sona komple iş bitirmek için bağlantılı 
lazer etiket kesim sistemi,

•     • Büyük boy bobin açma ve sarma için harici 
ünitelerle esnek bağlantı

Durst Tau 330 UV İnkJet 
etiket Baskı Sistemi Düşük 
Migrasyon Mürekkep 
kullanmak üzere tasarlandı 
ve ambalaj sektörünün 
kullanımına sunuldu.

(Ankara) AnkaraAtatürk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Bölümü 
öğrencileri Tuna Matbaacılık’ı ziyaret etti. 
Düzenlenen teknik gezide öğrenciler baskı 
öncesi, baskı ve baskı sonrası işlemlerini görme 
fırsatı yakaladılar. Firma yöneticilerine ve teknik 
sorumlularına sorular soran öğrenciler mesleğe 
dair merak ettiklerini öğrendiler. 

Tuna Matbaacılık Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Yıldırım, sektörün en önemli sorunla-
rından bir tanesinin nitelikli eleman olduğunu 
belirterek öğrencilerin ziyaretinden memnun 
olduklarını vurguluyor. Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazan Şener 
ise teknik gezilerin öğrenciler için çok faydalı 
olduğunu dile getiriyor. 

Matbaa Teknolojisi Bölümü öğrencileri  
Tuna Matbaacılık’ı ziyaret etti
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İnsan sağlığı ve çevre faktörleri yaşamsal döngüler 
için oldukça önem kazandığından bu konu tüm 
sektörler için son yıllarda daha çok önem arz 
etmektedir. Bununla birlikte özellikle içinde 
bulunduğumuz matbaacılık ve ambalaj sektör-
lerinin son yıllardaki gelişimini de göz önünde 
bulundurarak global firmaların global çaptaki 
düzenlemeleri ile birlikte gıda ambalajı basımı tüm 
yönleri ile hassasiyet ile ele alınmıştır. Bu konu 
hubergroup gibi birçok global ölçekteki firmanın 
gündem konularının en başında yer almaktadır. 
İnsan sağlığı ve kaynakların verimli kullanılması 
gelecek nesiller için de ayrıca önemlidir. 

Özellikle 2000’li yılların başında gıda amba-
lajı çalışmaları tüm dünyada hız kazanmıştır. 
Matbaacılık ve ambalaj sektörü için ise basım 

Gıda ambalajı  
mürekkeplerinden 
beklentiler
Ali CAN / hubergroup Türkiye Teknik Destek Uzmanı

aşamasından başlayarak son kullanıcı olan 
tüketiciye ulaşana kadarki kısımda izlenebilir ve 
sonuçları takip edilebilir hale gelmiş bulunmak-
tadır. Bundan yola çıkarak gıda ambalajı üreten 
basım ve ambalaj firmaları sadece üretim yapmak 
ile kalmayıp personel ile teçhizat ve hatta fabrika 
yatırımlarını gıda ambalajı üretebilir tesisler 
haline getirebilmek için finansal ve operasyonel 
olarak oldukça çaba ve emek harcamaktadırlar. 
Dolayısıyla global ölçekteki firmalar ile partnerlik 
yapmayı planlayan gıda ambalajı üreten firmalar, 
tıpkı gıda ürünleri üreten firmalar gibi aynı 
refleksleri sahiplenmeye başlamakta ve bu süreç 
bir süre sonra bu firmalara tedarik sağlayan diğer 
firmaları da dolaylı olarak etkilemektedir.

Mürekkep ambalajın önemli bir parçasıdır. 
hubergroup, çevre ve sağlık duyarlılığı yüksek bir 
firma olarak, gıda ambalajına en uygun mürek-
kepleri üretmek için uzun yıllardır özenle ARGE 
çalışmalarını sürdürmektedir ve gıdaya uygun 
mürekkep serileri ile lider konumda pazarda yerini 
almıştır.

Peki gıda ambalajı güvenliğini 
nasıl sağlamak gerekiyor? 
Gıda ambalajı güvenliğini sağlamak için titiz 
bir çalışma gerektiren doğru materyalleri doğru 
proseslerden geçirerek doğru kullanımı sağlayacak 
şekilde bir yol izliyoruz. Bunun için bizi uyaran 
denetleyen bir sistematik geliştirilmiştir. Bu 
sistematik gıda ambalajı güvenliğini doğrudan 
korumaya yönelik bir çalışma prensibinden geçer.

Ambalaj ve gıda arasında aşağıdaki şekilde 
etkileşim olabilir. Bu etkileşimlerin hepsi gıdada 
tat ve koku değişimlerine yol açabilir.

Avrupa ve Türkiye’de birincil ambalajların 
oldukça önemli bir bölümü ofset baskı yöntemi ile 
üretilmektedir. Ofset baskıda kullanılan mürek-
kepler genellikle mineral yağlar ve molekül ağırlığı 
az olan yağ asit esterleri içerirler. Yağ asit esterleri 
karton ve kâğıt gibi malzemeler için kesinlikle 
bariyer özelliği taşımaz. Bu durum görünmez 
yerleşmenin yanında kimyasal göçünde çok büyük 
bir tehdit olduğunu göstermektedir.

Kâğıt ve kartondaki yüksek kimyasal göç 
ihtimalinin yanında yukarıda belirtilen içerikler 
polyolefin kaplama ve poşetlerden de kimyasal göç 
edebilirler. PE ve PP sıvanmış kartonlar, karton 
iç torbalar, OPP veya PE fimler bariyer olarak 
fonksiyon gösteremezler. Bazı durumlarda PET 
filmler veya alüminyum folyolar bariyer olabilmek 
için çok incedirler.

Ambalajdan gıda içeriğini etkileyebilecek kimyasal 
göçü önlemek için doğru şartlarda üretilmiş mü-
rekkep, lak ve hazne suyu konsantresi kullanılma-
lıdır. Her üretimin aynı kalite ve saflıkta olabilmesi 
için Avrupa Mürekkep Üreticileri Birliği (EuPIA) 
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mürekkep, lak ve hazne suyu konsantrelerinin 
“Good Manufacturing Practice” (GMP) yönetim 
sistemi ile üretilmesini tavsiye etmektedir.

Good Manufacturing Practice (GMP) : 
Migrasyonu , duyusal olarak değişiklikleri ve 
çevresel kirlenmeleri önleyerek ambalajın temel 
foksiyonlarını sağlamak için geliştirilmiş yönetim 
sistemidir.

hubergroup Türkiye, gıda ambalajları için önemli 
bir adım olan low-migration (düşük migrasyonlu 
ya da kimyasal göç yapmayan) matbaa mürekkep-
leri ile ilgili ülkemizde önemli bir pazar oluşturdu.

hubergroup Türkiye, düşük migrasyonlu mürek-
kepler üzerindeki çalışmalarını 10 yıldır sürdü-
rüyor ve bu konudaki ilk üretici. Sonuçta hem 
en düşük migrasyonu sağlamak hem de kaliteli 
basılabilir bir malzeme ortaya koymak, oldukça 
zor bir denge. MGA üretiminde kullanılan ham 
maddeler ise oldukça sınırlı. hubergroup Türkiye 
kendi bünyesinde kullandığı malzemelerle ilgili 
bir iç denetim mekanizması kurdu. İzlenebilir 
olmayan hiçbir ham maddeyi kullanmıyoruz. 
Bu seçicilik zaten sınırlı kaynakların biraz daha 
sınırlanması anlamına geliyor. 

Gıda ambalajı güvenliğini, düşük 
migrasyon özelliğini bünyesinde 
barındıran yeni serimiz  
MGA CORONA
Baskı endüstrisinin sorumlu bir ortağı olarak, 
hubergroup, MGA CORONA olarak bilinen, 
organoleptik olarak nötr olan ve düşük migrasyon 
özellikleri sunan, tabaka beslemeli ofset gıda 
ambalaj mürekkeplerini geliştirmiştir.

hubergroup, MGA CORONA serimiz optimum 
düzeyde organoleptik özellikleri bulunan en 
yüksek saflık derecesinin kesinlikle önemli olduğu 
birinci kalite gıda ambalajları üretimi için özel 
olarak geliştirilmiştir.

MGA CORONA mürekkepleri ilgili yönetme-
liklerini yani Yönetmelik (EC) No 1935/2004 
koşullarını ve İsviçre gıda ile temas eden malzeme 
ve ürünler ile ilgili yasayı (SR 817.023.21) dikkate 
alarak gıda ambalajlamasına ait gıda ile temas 
etmeyen yüzeylerin baskısı için özellikle formüle 
edilmiştir. 

MGA CORONA mürekkepleri formülündeki 
bütün unsurlar MGA CORONA’nın sadece düşük 
migrasyonlu veya gıda ile temas için değerlen-
dirilen maddeleri içermesi için dikkatlice seçil-
mişlerdir. Karışım maddeler veya kasıtlı olarak 
eklenmeyen maddeler de dikkate alınmıştır. 

MGA CORONA tabaka ofset baskı mürekkepleri 
ile gıda, şekerleme ve sarf malzemeleri (örneğin 
tütün ve tütün ürünleri) için karton ve kâğıt 
ambalajlar, mevcut Avrupa ve ulusal mevzuata ve 
marka sahiplerinin gereksinimlerine uygun olarak 
yapılabilir.

Yasal dayanak, 1935/2004 ve 2023/2006 No’lu 
Avrupa Tüzüğü (AB), madde ve malzemelerle 
ilgili İsviçre Yönetmeliği (RS 817.023.21) ve 
Alman Gıdaları, Tüketim Malları ve Yemler Kodu 
(LFGB) ‘dir. 1935/2004 sayılı Tüzük (EC), gıdayla 
temas eden malzemelerin ve eşyaların pazarlan-
masını yönetir ve temel ilkeleri belirler:

•  MGA CORONA baskı mürekkepleri, sadece 
göç etmeyen veya gıda maddeleriyle temas için 
değerlendirilen bileşenler kullanılarak formüle 
edilir. Migrasyon, belirli göç sınırlarının (SML) 
çok altındadır. Ham maddedeki olası kirlilik-
lerin yanı sıra çapraz kontaminasyon (“kasıtsız 
olarak eklenen maddeler”, NIAS) da dikkate 
alınır. Bu, standart tabaka beslemeli ofset baskı 
mürekkepleri için önemli bir farktır. MGA 
CORONA mürekkep, baskıdan değerlendirilen 
bileşenlerin bile herhangi bir geçişinin en aza 
indirilecek şekilde formüle edilmiştir.

•  Onaylanmış ham maddelerin onaylanmayan-
larla karıştırılması, özel bir SAP tabanlı sistem 
tarafından hariç tutulur.

•  MGA CORONA baskı mürekkepleri, MGA 
dışı ürünler / ham maddeler ile kontaminasyo-

nu önlemek için özel 
üretim tesislerinde 
üretilmektedir.

•  Tüm mürekkepler 
belirli bir analitik 
kalite kontrol sistemi 
tarafından kontrol 
edilir. 

ISO 2836/12040 standardına göre ışık haslık özellikleri

MGA CORONA Light WS Alcohol
Solvent 
mixture

Alkali

Yellow 41MGA5100 5 + + +

Magenta 42MGA5100 5 + + -

Cyan 43MGA5100 8 + + +

Black 49MGA5100 8 + + +
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UV baskı sistemleri, baskıda parlaklık, renk 
doygunluğu ve özel efektlerin göz alıcı olarak 
sunulabilmesi için günümüzde de en çok tercih 
edilen yöntemlerden biridir. Drip-off, lentiküler, 
iriodin ve diğer onlarca özel uygulama ile birlikte 
hem ticari matbaacılık hem de ambalaj matbaa-
cılığında basılı işin benzersiz nitelik kazanması ve 
hızlı kuruma avantajları sayesinde işlerin çok hızlı 
bir şekilde baskı sonrasına yönlendirilebilmesi ile 
vazgeçilmezliğini koruyacaktır.

Heidelberg, bu teknolojiyi kullanacak olan 
matbaacıların verimliliğini daha da artırmak ve 
maliyetlerini minimize etmek adına geleneksel 
UV baskı sistemlerini geliştirerek farklı uygulama 

Heidelberg DryStar UV baskı ve 
kurutucu sistemleri
Hakan HONDU / Heidelberg Türkiye Pazarlama Yöneticisi

yelpazesi sunan iki adet sistemi daha baskı 
makinelerinde sunmaktadır.

DryStar LED-UV kurutma 
sistemleri
Heidelberg’in tamamen kendi mühendisleri 
tarafından geliştirilen DryStar LED-UV kurutma 
sistemleri, şu anda alanında rakipsiz konumda ve 
gerek ambalaj gerek ticari baskı için geniş ufuklar 
vaat ediyor. LED UV kurutma sistemleri genel 
olarak pazara yeni giren bir kavram olmasına 
karşın UV baskı sistemleri içerisinde kısa sürede 
%20’lik paya sahip duruma geldi. Ekipmanların 
gelecekte yenilenmesi, sarf malzeme çeşitliliğinin 
artması ve bu teknolojinin rekabette yerini 
artırması ile birlikte bu oranın süratle artacağına 
inanıyoruz. Enerji verimliliğinde geleneksel UV 
sistemlerine göre %80’lere varan tasarrufa sahip 
bu sistemler ile özellikle kısa-orta tirajlı ve değiş-
ken işlerde büyük maliyet avantajı sağlanmaktadır.

Şu anda tek handikap sisteme uygun olarak yeni 
gelişim süreci devam etmekte olan mürekkep 
ve lakların fiyatlarının yüksek olması. Bu konu 
da uygun seviyelere çekildiğinde UV ofset baskı 
üretiminde kullanımı günden güne artacaktır.

İşin bir diğer boyutu olan baskı kalitesi açısından 
baktığımızda geleneksel yöntemlere göre 
daha yüksek baskı kalitesi ve stabil üretim 
gözlemlenmesidir. Tekrarlı işlerde bu teknoloji 
sayesinde sürekli aynı baskı kalitesini elde etmek 
mümkündür. Üretim sürelerini kıyasladığımızda 
da makinenin maksimum hızda baskı yapmasına 
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olanak sağlaması ile en az %30’luk avantaj 
sağladığını söyleyebiliriz.

Heidelberg DryStar LED-UV 
kurutma sistemleri ile ilgili veriler
Sistemin piyasaya tanıtıldığı yaklaşık 6 yıllık 
dönemin ardından gerçekleşen veriler aşağıdaki 
şekildedir:
• LED-UV ile kurutmalı çalışan 200’den fazla 

baskı ünitesi.
• LED-UV sistemi ile bugüne kadar basılan yak-

laşık 1,5 milyar tabaka.
• Hiçbir LED-UV modülü bugüne kadar arıza 

göstermedi.
• 18 bin tabaka/saat baskı hızı kaydedildi.

Sistemin en büyük avantajlarından biri de LED 
sisteminde ebat ayarı yapılabilmesi sayesinde kü-
çük tabaka veya UV uygulanacak küçük bölgelere 
göre LED diyotlarının çalışmasını sağlayarak çok 
daha fazla enerji verimliliği sağlanabilmesi ile 
sağlanan hatırı sayılır maliyet avantajıdır. Ayrıca 
DryStar UV-LED sistemi Press Center kumanda 
masasına tam olarak entegre olarak kolay ve 
merkezi kullanım sağlanabilmektedir.

DryStar LE-UV kurutma 
sistemleri
Heidelberg, DryStar LE-UV (düşük enerjili 
UV) sistemini UV baskıya geçmek isteyen 
ticari matbaalar için özel bir giriş çözümü olarak 
geliştirdi. Yüksek tepkili mürekkeplerin kullanımı, 
enerji tüketimi ve gerekli olan lamba sayısını 
azaltmaktadır. DryStar LE UV, test edilmiş ve 
kalitesi kanıtlanmış DryStar UV teknolojisi 
temeline oturtulmuştur. Bu yeni teknolojinin 
sunduğu sonuç ise etkileyici kalite, hızlı kemikleş-
tirme işlemi ve baskı sonrasına doğrudan transfer 
edilmeden minimum seviyede toz kullanılan baskı 
tabakaları olmaktadır. DryStar LE UV, baskı 

konfigürasyonu başına bir, iki veya maksimum üç 
lamba ile donatılabilmektedir. İşin gereksinimleri 
doğrultusunda her bir lamba 80 ila 200 W/cm 
arasında ayarlanabilmektedir. DryStar LE-UV’nin 
çok yönlülüğü sayesinde matbaalar hem UV 
baskının avantajlarından faydalanabilmekte hem 
de değişen pazar ihtiyaçlarına adapte olabilmek-
tedir.

En yüksek baskı hızlarında dahi konforlu ve gü-
venli kullanım sağlayan konsepti ile tüm dünyaca 
kabul görmüş bu ofset baskı makinesi, DryStar 
LE-UV (Düşük Enerjili UV) kurutma sistemi 
ile birleştiğinde ortaya, özel ve taklit edilemez 
baskı uygulamaları, hızlı teslimat süreleri, üretim 
maliyetlerinde azalma, yeni iş modelleri ve çevre 
dostu üretim fırsatları gibi çok sayıda avantaj 
sunmaktadır.

DryStar LE-UV sistemi ile birlikte anında kuruyan 
tabakalar, doğrudan baskı sonrasına gönderilerek, 
bekleme sürelerinden ve depolama ihtiyaçlarından 
tasarruf edilmekte, ayrıca ön/arka baskılı işlerde 
işin hemen çevrilerek baskıya devam edilebilmesi 
sağlanmaktadır.

Pudra ve toz kullanımını ortadan kaldıran 
LE-UV sistemi ile üretim alanında UV baskıdan 
kaynaklanan koku, IR radyasyonu, ozon kullanımı 
önlenmektedir. Enerji ve mürekkep tüketimi 
konvansiyonel baskı ve geleneksel UV baskı 
sistemlerine göre oldukça düşük seviyededir.

Her iki sistemin (LED-UV ve LE-
UV) farklılıkları
LE UV, neredeyse 40 yıldır kullanılan geleneksel 
UV lamba teknolojisini kullanır, bu yüzden kanıt-
lanmış ve oturmuş bir sistemdir. Ancak lambalar, 
konvansiyonel ya da tam UV gibi demir katkılı 
cıva içermezler, üstelik sistemi daha çevre dostu 
yaparlar. Sistem, kızılötesi ışık yaymaz ve çok daha 
az ozon yayar. Geleneksel UV sistemlerine kıyasla 
DryStar LE UV, alt tabaka üzerindeki mürekkebi 
kurutmak için daha az ışık kaynağı gerektirir ve 
böylece sistemi çalıştırmak için gereken enerjiyi 
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azaltır ve fiyatı daha cazip kılar.

LED, kürleme işlemini başlatmak için ışık yayan 
diyotları kullanır. DryStar LED sisteminin yüksek 
performanslı diyotları DryStar LE UV sisteminin 
demir katkılı lambalarından daha az enerji tüketir. 
DryStar LED sisteminde yer alan ışık yayan 
diyotların toplam kullanım süresine bakıldığında, 
25.000 saate kadar üretim süresine sahiptir ve 
ısınma veya soğuma zamanları gerektirmez. LED 
çubuklar ayrı modüllere ayrılmıştır. Kenarlardaki 
modüllerin her biri, baskı görseline göre açılır veya 
kapanır. Bu özellikler, kızılötesi ışık ya da ozon 
yayılmadan daha fazla enerji tasarrufu ve çevre 
dostluğuna yol açar. LED’ler baskı endüstrisinde 
oldukça yeni bir teknoloji olduğundan, yatırım 
bedelleri hala LE UV’den daha yüksektir.

Her iki sistemin (LED-UV ve LE-
UV) ortak özellikleri
Her iki sistem de geleneksel UV uygulamasına 

dayanmaktadır, ancak tam veya geleneksel 
bir UV sistemine kıyasla daha fazla ve farklı 
parlaklaştırıcı içeren yüksek derecede reaktif 
mürekkepler kullanmaktadır. Bu parlaklaştırıcılar 
derhal kuruma sürecini başlatırlar ve baskı 
makinesinden çıkışından sonra kuru bir tabakanın 
büyük avantajına yol açarlar. Ayrıca, son derece 
reaktif mürekkepleri daha pahalı hale getiren bu 
parlaklaştırıcılar, bu nedenle ekonomik olarak kısa 
tirajlı işler ve 4/4 ya da 5/5 işlerde yüksek bir oran 
ile kullanılmaktadır.

Kuru tabakalar, geleneksel baskıda sıklıkla gör-
düğümüz gibi dispersiyon lak baskısı gerektirmez. 
Lak ünitesi, artık özel efektler için kullanılabilir 
veya yatırımdan tasarruf edilebilir. Mürekkepler, 
geleneksel mürekkeplerden daha hızlı kuruduğun-
da veya kürlendikçe, bunlar temel olarak tabaka 
yüzeyinde kalırlar, böylece alt tabakaya bağlı 
olarak renkler daha parlak görünür ve tüm basılı 
görseller daha keskin görünür. 

Yemeğin organize edilmesine öncülük yapan 
Bostancı, herhangi bir sponsoru olmayan 
etkinliğe katılımın bu denli yüksek olmasının, 
yoğun tempo ve diğer sebeplerden dolayı uzun 
süre görüşemeyen insanların bir arada olma 
fırsatı yakalamaları olduğunu söylüyor. Bostancı, 
aynı zamanda birkaç nesil ustaların bir araya 
gelmelerinin önemini de vurgulayarak, yemek-
lerde ustalarının saygıyla elini öpen 2. ve 3. nesil 
çalışanlar ustalarına gösterdikleri saygı ile onları 
onurlandırıyorlar, diyor. 

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın yapıldığı 
tarihlerde gerçekleştirilen organizasyonun coşku-
sunu kaybetmemesi ve geleneksel hale gelmesinin 
sektör çalışanlarının etkinliğe sahip çıkmaları 

ve verdikleri destek sayesinde olduğunu söyleyen 
Bostancı, İstanbul’a gelme imkânı bulamayan 
çalışanların ortak nokta olabilecek diğer illerde 
de bir araya gelmesinin ve bu kültürle tanışmala-
rının, sektör tedarikçilerinin de böyle etkinlikler 
organize etmesi ve katkıda bulunması sayesinde 
olacağını aktarıyor. 

Önümüzdeki dönemde sektörün lider firmala-
rından “Barem Ambalaj” da görev yapacak olan 
Nihat Bostancı yılda bir kez olarak bir araya 
gelinen organizasyonun daha kısa aralıklarla 
yapılması için talepler olduğunu ve 2019’da ilk 
olarak Anadolu’da yapılacak yeni bir organizas-
yonda tekrar buluşmak istediklerini söylüyor. 

Ambalaj ve matbaa çalışanları 
yemekte buluştu
Nihat Bostancı öncülüğünde gerçekleştirilen ve gelenekselleşen “Ambalaj & Matbaa Sektör Çalışanları 
Yemeği”nin bu yıl 13.’sü 2 Kasım’da yapıldı. Yemeğe Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki ambalaj ve matbaa 
firmalarında çalışan usta ve yöneticilerin yanı sıra tedarikçiler ve montörler de katıldı. 
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Son senelerde yarı rotary Letterpress baskı 
makinelerinin tahtı oldukça salllanıyor. Bunun 
en büyük etkenlerinden biri de yine yarı rotary 
ofset baskı sistemidir. Bobin ofset baskı sistemi 
Avrupa’da ve Türkiye’de oldukça yayılmaktadır. 
Letterpress makinelere uzun zamandır bir 
talep gelmezken, ofset makinelerimize ilgi 
oldukça büyümüştür. Bobinden bobine ofset 
baskı sisteminin de yine iki şekli vardır. Biri 
genellikle Avrupa ve Amerikan firmalarının 
tercihi olan tam rotary baskı makineleri, diğeri 
ise Uzak Doğu firmalarının tercihi yarı rotary 
baskı yapan makinelerdir. İki tipin de birbirlerine 
göre tabii ki pozitif ve negatif yönleri vardır. Tam 
rotary makineler genellikle kombine makineler 
olup üzerlerinde ofset, gravür, flekso, serigraf ve 
yaldız gibi birden çok baskı tekniğini kullanırlar 
ve yüksek hızda üretim yapan, daha çok tiraja 
yönelik makinelerdir. Yatırım maaliyetleri ise 
biraz daha yüksektir. Yarı rotary makineler ise 
daha az tirajlı işlere yönelik daha yavaş çalışan 
makinelerdir. Bunlarda da çok kaliteli ofset 
baskısı alınıp müşterilerinize sunma imkanınız 
olacaktır. Hem kalıp maliyetleri ve baskıya giriş 
maliyetleri hem de yatırım maliyetleri diğer tipe 
göre daha düşüktür. 

IMEKS GRUP olarak müşterilerimize iki ma-
kineyi de sunabilmekteyiz. Tam rotary kombine 
makinesi olarak BOBST M7’nin, yarı rotary 
ofset makinesi olarak da Uzak Doğu’dan Zonten 
makinelerinin Türkiye temsilciliğini üstlenmiş 
bulunmaktayız.

Bu yazımda sizlere daha çok talep alan yarı rotary 
makineleri hakkında biraz daha detay vermeye 
çalışacağım. İlk defa Türkiye’ye 2013 Mayıs 
ayında Printtek fuarına getirip IMEKS GRUP 

olarak sergilediğimiz makine fuarın ilk günü 
Bursa Sancak Etiket firmasına satılmıştır. 

Makinemiz şu anda sadece 330 mm ve 450 mm 
genişliğinde sunulmaktadır. Çok yakın zamanda 
660 mm’lik makinemiz satışa hazır hale gelecek-
tir. Minimum 4 ofset üniteli olarak satılabilen 
makinemiz 8 ofset ünitesine kadar genişleti-
lebilmektedir. Bunun dışında en başa zemin 
atabilmek için ve en sona lak atabilmek için flekso 
üniteler ilave edilebilmektedir. En sonuna ise yine 
yarı rotary kesim istasyonu konulabilmektedir. 
Yapışkana baskı ve serigraf ise makinemizin diğer 
opsiyonlarından bazıları. Makinemiz 50 m/dk’lık 
iddialı bir sürate çıkabilmektedir.

Yarı rotary baskı makinemizin soğuk yaldız 
ünitesi sayesinde etiketlerinize ek katma değer 
sağlayabilirsiniz. Ofsetin yüksek kalite baskısına 
ek olarak yeni soğuk yaldız baskı ünitesi firma 
yetkilileri tarafından tanıtılıp piyasaya sürüldü. 
Ofset ünitesi ile birlikte kullanılan yaldız 
ünitesinin kendi içindeki UV lambaları sayesinde 
tutkalının kusursuzca kuruması sağlanan ve mü-
kemmel bir görselliğe bezenen etiketlerinizi artık 
değişik sektörlere kolayca pazarlayabileceksiniz.

Buna ek olarak uzaktan mürekkep kontrol sistemi 
sayesinde baskınızın kalitesi bir standarda otura-
cak. Makine hafızasında sakladığınız işlerinizin 
mürekkep miktarları her tekrar iş geldiğinizde 
otomatik olarak ayarlanıp makine bir önceki iş 
ayarlarına oturacaktır. Bu firmanıza, baskının 
standartlaştırılması haricinde bir de baskıya giriş 
hızınızın iyileştirilmesini sağlayacaktır.

IMEKS GRUP’un Türkiye çapında kurulu 
çalışan toplam 4 adet yarı rotatif ofset baskı 
makinesi bulunmaktadır. 

UV ofset baskı makineleri
Moris PİNTO /  IMEKS GRUP Satış Müdürü
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H-UV nedir?
H-UV teknolojisi, Japon makine üreticisi Komori 
tarafından baskı sırasında yapılan kurutma 
işlemlerine daha iyi, daha verimli ve çevreye 
daha duyarlı bir alternatif oluşturma amacıyla 
geliştirilmiştir.

H-UV avantajları nelerdir?
H-UV daha kısa hazırlık zamanına ihtiyaç 
duyuyor böylelikle işe giriş maliyetlerini azaltıyor. 
Etkili bir iş akışı planlama imkânı veriyor. Stok 
alanı azaltılmasına yardımcı olan H-UV baskı 
tozu kullanımını ortadan kaldırdığı için baskı 
kalitesini artırıyor. Düşük ısı yayılımı sağlıyor. 
Sıfır ozon vaat ediyor ve çevre dostu bir teknoloji. 
Tek bir lamba ile kurutma vadeden teknoloji 
enerji tasarrufu sağlıyor ve operasyon maliyetle-
rinin düşmesine yardımcı oluyor. Bu faydaların 
açılımını ise şöyle yapıyor:

Baskı tozu kullanımı olmadığı için yıllık ciddi 
bir tasarruf ve su bazlı lak kullanımı ihtiyacı 
olmaması sebebiyle ekonomik çalışma imkânı 
sağlıyor. Yüksek imaj kalitesi, yüksek kaliteli lak, 

H-UV inovatif 
kürleme sistemi
Burhan KUTURMAN / Aras Grup Satış ve Ürün Müdürü

drip off, özel kâğıt, karton, plastik gibi özel 
malzemeler ile özel baskı imkânı sağlıyor. 
Isıya Duyarlı malzemelerde daha rahat 
kullanılıyor. Yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. 
Büyük makine kurulum alanına ihtiyaç 
hissetmiyor. Hızlı kuruma sağlaması sebebiyle 
hemen kuruyan baskı altı malzemesine hemen 
arka baskı imkânı sağlamakla beraber 
hemen sonlandırma işlemlerine de başlama 
imkânı veriyor. Kurutma sonrası mürekkep 
parlaklığında bir kayıp olmuyor. Çizilme 
gibi problemler tamamen ortadan kalkıyor. 
Zor kuruyan kâğıtlara baskı imkânı veriyor. 
Çevresel pozitif etkilerine gelince; toz kirliliği 
sıfır, ozon sıfır, ısı emisyonu sıfır, UR ve IR’ye 
göre daha düşük elektrik tüketimi ve daha 
düşük kâğıt firesi olmasını sağlar.

H-UV baskıyı neden tercih 
etmelisiniz?

Daha kaliteli baskı

İçerisinde standart boyalara göre daha fazla 
pigment barındıran H-UV mürekkebi saye-
sinde daha gerçekçi görsellere ve daha canlı 
renklere sahip basılı ürünler elde edersiniz.

Daha hızlı teslimat

H-UV baskı yapılırken mürekkep anında 
kuruduğu için dispersiyon lak, vernik veya 
baskı tozu gibi ek kurutucu malzemeler 
kullanılmaz ve kâğıdın kendi dokusunu baskı 
yapıldıktan sonra da hissedersiniz.

Mürekkebin baskı yapılırken kuruması 
kesim ve ciltleme gibi baskı sonrası işlemlere 
bekleme zamanı olmadan geçilmesine de 
olanak sağlar. Böylelikle, basılı işlerinizi daha 
hızlı teslim alırsınız.

Daha çevreci üretim

Baskı sırasında daha düşük ısı yayılımı yapan 
ve daha az enerji kullanan H-UVteknolojisini 
tercih ederek çevreyi korumamıza yardımcı 
olursunuz.

Yeni H-UV baskı teknolojili baskı makine-
sinin avantajlarından bahsedelim. H-UV li 
makineler Hibrid makinelerdir. H-UV ve 
konvansiyonel baskı yapma imkânına sahip. 
H-UV her ne kadar içinde UV ismi barındırsa 
da çok düşük enerji ile kuruma sağlaması 
ve baskı kalitesindeki belirgin yükselme 
sebebiyle farklı bir baskı teknolojisi. Farklı 
kür seviyelerinde aktivite gören bir UV 
mürekkep kullanıyoruz. En büyük avantajımız 
bizim tek lamba ile tüm H-UV mürekkep 
baskılarını, ihtiyaç varsa yine UV lak baskısını 
kurutma imkânına sahip olmasıdır. Bu da 
ciddi anlamda elektrik tasarrufu sağlıyor. 
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Yine doğal kâğıt ve pvc karışımlı her türlü zor 
malzemeye çok daha yüksek kalitede baskı 
imkânı veriyor. H-UV mürekkebin karak-
teristik özelliği parlaklık seviyesinin yüksek 
olması ve parlatma amacı ile atılan laklama 
işlemine ihtiyaç bırakmamasıdır. İkinci en 
önemli avantajı kuruma ile ilgili. Kâğıdın 
arka vermesi ile ilgili yaşadığımız sıkıntılar ki 
biz ağırlıklı olarak Türkiye’de bunun önüne 
geçmek için toz kullanıyoruz; toz tamamen 
ortadan kalkıyor. Yine mürekkebin korunması 
ve kuruma işlemine yardımcı olması için 
uygulanan laklama işlemine ihtiyacı tamamen 
ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla proseslerin 
azalması ve ciddi anlamda enerji tasarrufu 
sağlanması anlamında toplam maliyetlerde 
de bir düşüş olacağını öngörüyoruz. H-UV 
üretimlerinde mürekkep maliyetleri bugün 
için yukarıda. Ama başka H-UV mürekkep 
üreticilerinin de devreye girip satışa başlama-
ları  ile hızlı bir şekilde mürekkep maliyetle-

rinde  düşüşler bekliyoruz. H-UV mürekkep 
maliyetleri konvansiyonel UV mürekkep 
maliyetleri civarında olacaktır. Sağlanan 
yüksek baskı kalitesi, zor malzemelere baskı 
imkânı, enerji tasarrufu, baskı tozu ve lak 
kullanma ihtiyacının ortadan kaldırılması 
toplam üretim maliyetlerinde H-UV baskı 
tercihinin artışına katkı sağlayacaktır. 

TOYO Matbaa Mürekkepleri, bu yıl 
‘Sürdürülebilir Ortak Gelecek’ temasıyla hayata 
geçirilen 27. Kalite Kongresi’nin son gününde 
açıklanan Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde 
“Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma” 
kategorisinde 2018 Türkiye Mükemmellik 
Ödülü’nü kazandı. 

TOYO Matbaa Mürekkepleri, Türkiye 
Mükemmellik Ödülleri Jürisi’nin sürekli gelişim 
ve iyileşmeyi esas alan EFQM Mükemmellik 
Modeli kriterlerine göre yaptığı değerlendirmede 
gösterdiği yüksek performans ile Yaratıcılık 
ve Yenileşimden Yararlanma 2018 Türkiye 
Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü. 
Düzenlenen törende Toyo Matbaa Mürekkepleri 
CEO’su Yakup Benli, ödülü KalDer Başkanı 
Buket Eminoğlu Pilavcı ve Türkiye Mükemmellik 
Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı (TMÖYK) 
Songül Öncel’in elinden aldı.  

Ulusal Kalite Hareketine 2014 yılında katılan 
ve EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak 
sektörde bir ilke imza atan firma Türkiye 
Mükemmellik Ödüllerinde 2015 yılında “4 Yıldız 
Yetkinlik Belgesi”, 2016 yılında “5 Yıldız Yetkinlik 
Belgesi” kazanmış ve yine 2016 yılında Ege Bölgesi 
Mükemmellik Ödülü’nün sahibi olmuştu. 

TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup 
Benli, matbaa mürekkepleri sektöründe EFQM 

TOYO Matbaa Mürekkepleri 
“Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma”  
2018 Türkiye Mükemmellik Ödülünü kazandı

modelini uygulayan ilk ve tek şirket olduklarını 
belirterek, “Attığımız her adımda ‘kalite’ ile 
farklılaşmayı ve mükemmele ulaşmayı hedefledik. 
Bu istek ve çabanın şirketleri rekabette ayakta 
tutan en önemli motivasyonlardan biri olduğunun 
bilincindeyiz. TOYO Matbaa Mürekkepleri olarak 
mükemmelliği iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parça-
sı olarak görmeye, iş ortaklarımız ve sektörümüzle 
paylaşmaya devam edeceğiz. Aldığımız ödül yeni 
başarılar için motivasyonumuzu ve kararlılığımızı 
daha da artıracak. Mükemmellik yolculuğunda 
birlikte ilerlediğimiz tüm ekip arkadaşlarıma ve 
bize her zaman güvenen iş ortaklarımıza teşekkür 
ediyorum” diyor. 

Düzenlenen törende Toyo 
Matbaa Mürekkepleri 
CEO’su Yakup Benli, 
ödülü KalDer Başkanı 
Buket Eminoğlu Pilavcı ve 
Türkiye Mükemmellik Ödülü 
Yürütme Kurulu Başkanı 
(TMÖYK) Songül Öncel’in 
elinden aldı.  
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Baskı endüstrisi her geçen gün teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak ilerlemektedir. Ofset 
baskı sistemleri de bu gelişmelere bağlı olarak 
değişime uyum sağlamaktadır. Yüksek baskı hızı, 
baskı kalitesine hala erişilememiş olması, farklı 
baskı altı malzemelerine rahatlıkla basılabilmesi 
ofset baskının önemini korumasını sağlıyor.

Makine teknolojilerinde yaşanan gelişmeler de 
ofset baskıyı her geçen gün biraz daha çeşitlendir-
meye, kullanılan malzemelerinin öneminin biraz 
daha artmasına neden olmaktadır. Bu da ofset 
baskı için mürekkep ve malzeme tedarikçilerinin 
sürekli kendilerini yeni gelişen teknolojilere 
adapte olmaya ve yeni ürün gelişimi yapmaya 
zorlamaktadır.

Ofset baskı sisteminde UV kullanımı özellikle 
gelişmiş ülkelerde her geçen gün artan bir trend 
izlemektedir. Bu trend konvansiyonel baskı 
mürekkeplerinin yavaşlamasına sebep olmaktadır. 
Bizim pazarımız da benzer bir trend izlemektedir. 
UV kullanımının artıyor olmasının birçok sebebi 
vardır.

Bu sebeplere baktığımızda birçok avantajının 
olduğunu görüyoruz. Anlık kürlenme bunların 
en başında gelmektedir. Burada dar ebat web 
ofset sistemlerinde  her baskı ünitesinden sonra 
UV lamba görmekteyiz, tabaka ofset sistemlerine 
baktığımızda ise baskı ünitelerinin sonunda UV 
lamba, genellikle de arada bir tane UV lamba 
bulunmaktadır. Bunun dışında yüksek baskı hızı, 
az bir püskürtme tozu ihtiyacı, haznede kuruma 
probleminin olmaması, birçok farklı baskı altı 

UV ofset baskı 
sistemleri
Furkan KARAGÖZ / hubergroup Türkiye Satış ve Pazarlama Yöneticisi

malzemesine çok rahat biçimde basılabiliyor 
olması, baskıdan sonra mürekkep film kalınlığında 
azalma olmaması, baskı sonrası renk değişikliği 
olmaması ve baskı sonrası mükemmel kimyasal 
ve fiziksel direnç sağlıyor olması UV kurutma 
sistemlerinin önemli avantajlarındandır.

UV kurutmalı sistemlerin önemli avantajlarından 
biri de birçok farklı baskı altı malzemesine 
rahatlıkla basılabiliyor olmasıdır. Baskı altı 
malzemelerini genel olarak ikiye ayırabiliriz. 
Birinci grup emici olan yüzeyler, ikinci grup ise 
emici olmayan yüzeylerdir. Bugün karma baskı altı 
malzemeleri de oldukça fazla kullanılmaktadır.

Emici olan yüzeyler: Burada ilk grupta emici olan 
yüzeyler vardır. Bunlar kağıt ve karton grubudur. 
Bu grupta kaplanmış kağıtlar mat ve parlak olmak 
üzere oldukça önemli bir yer tutar. Bir diğer grup 
ise geri dönüşüm kağıtlarıdır. Bu grup da ambalaj 
sektöründe oldukça fazla kullanılmaktadır. Bir 
diğer grup da kaplanmamış kağıtlardır. Önemli 
bir grup da etiket sektöründe kullanılan termal 
kağıtlardır. Kağıt ve karton grubunda emilim 
olduğu için parlaklık kaybı, koku fazlalığı, kötü 
kürlenme ve kötü sürtünme direnci gibi dezavan-
tajları bulunmaktadır. Hem ticari matbaacılıkta 
hem de ambalaj alanında en fazla kullanılan baskı 
altı malzemesidir. 

Emici olan yüzeyler için hubergroup olarak 
UG4000 serisi mürekkepler ile hizmet vermekte-
yiz. Gıdaya uygun versiyonlarımız ise UG5000M 
serilerimizdir. Her iki serimiz de UV için gereken 
standart özelliklerin tamamını taşırken özellikle 
emici olan yüzeylerde zaruri olan yüksek mekanik 
dirence sahiptir.

Emici olmayan yüzeyler: Bu malzemeler 
genel anlamda plastik malzemeler ve plastikten 
türevleridir. Bu malzemeler PVC, OPP, PET, PE, 
PC, PA, ABS’dir.

Emici olmayan yüzeylerde kullanılan malze-
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melerde mürekkepten beklenen en önemli 
özellik yüzeye tutunabilmesidir. Bunun için doğru 
mürekkep seçimi çok önemlidir. Tutunmayı 
etkileyen bir çok parametre vardır. Bunlardan bir 
tanesi baskı altı malzemesinin Corona değeridir. 
Yüzey gerilim değeri birçok üreticinin tavsiyesi en 
az 38 N/m olmalıdır.

Baskı yüzeyinde tutunmayı artırıcı bir başka özel-
lik de primer dediğimiz ürünlerin kullanılmasıdır. 
Bu malzemeler de baskı altı malzemesinin yüzey 
gerilimini ayarlayarak yüzeyde tutunmayı önemli 
ölçüde arttırmaktadır.

Bir başka önemli nokta da nemlendirme sistemin-
de kullanılan hazne suyu katkısı ve mürekkep - su 
dengesinin sağlanmasıdır. Baskı altı malzemesi 
emici olmadığı için kullanılan hazne suyu katkısı 
bu malzeme türüne uygun olarak seçilmelidir. 
Bu şekilde seçilen hazne suyu kalıbın minimum 
su miktarıyla yeterince ıslanmasını sağlayarak 
nemlendirme işlemini başarı ile sağlar.

Tutunmayı etkileyen en önemli parametre de daha 
önce belirttiğimiz gibi doğru mürekkebin kulla-
nılmasıdır. Yüzeye tutunmayı doğrudan etkiler. 
Burada mürekkebin emici olmayan yüzeylere 
uygun olması gereklidir. Mürekkebin özlülüğü 
de düşük film kalınlığı ile çok çabuk kurumayı 
sağlayarak tutunmaya önemli bir katkı sağlar.

Emici olmayan yüzeyler için hubergroup olarak 
UP5000 serilerini ve gıdaya uygun versiyonlarını 
öneriyoruz.

UV sistemlerin geleceği
Ofset baskı sektöründe UV kurutmalı sistemle-
rin önemi her geçen gün artıyor. Japon makine 
üreticisi Komori’nin H-UV (iron-doped) siste-
mi, baskı sırasında yapılan kurutma işlemlerine 
daha iyi, daha verimli ve çevreye daha duyarlı 
bir alternatif oluşturma amacıyla geliştirilmiştir. 
Düşük ısı yayılımı, ozon gazı salınımının 
olmaması sebebiyle enerji tasarrufu sağlayan 
çevreye fazlasıyla duyarlı bir teknolojidir.

hubergroup olarak H-UV sistemlere uygun olarak 
UEK5000 serileri ile CMYK olarak ve pantone-
yaldız gruplarıyla da basım dünyasına tedarik 
sağlıyoruz.

UV sistemlerin geleceği için önemli bir sistem 
olarak LED-UV kurutmalı sistemlerini göstere-
biliriz. UV lambalara göre ciddi biçimde düşük 
enerji tüketimi, lambaların kullanım ömürlerinin 
çok uzun olması, baskı altı malzemesine uygulanan 
ısı enerjisinin düşük olması ve ozon gazı salınımı 
olmaması sebebiyle kokusuz ve çevreci olmaları 
fazlasıyla tercih edilmelerini sağlıyor. 

Bu avantajları sebebiyle LED-UV sistemler 
gelişmiş ülkelerde yeni yatırımlardan önemli bir 
pay almakta ve büyüyen bir ivme izlemektedir.

hubergroup olarak LED-UV sistemlere uygun 
serilerimizi geliştirdik. UEL4000 serilerimiz ile 
CMYK mürekkeplerde, bunun dışında pantone ve 
yaldız gruplarımızla da sektörün hizmetindeyiz. 

Konica Minolta da genARate ile Artırılmış 
Gerçeklik (AR) deneyimlerinin yaratılması için 
yepyeni bir çözüm sunuyor. genARate basılı 
içeriği heyecan verici, etkileşimli bir iletişime 
kolayca dönüştürüyor.

Konica Minolta İş İnovasyon Avrupa Merkezi 
Proje Teslim ve Operasyon Müdürü Christian 
Kiesewetter, “genARate de basılı materyallerin 
dijital iletişime sorunsuz şekilde entegre 
edilmesini sağlayan bir sistem” diyor ve ekliyor: 
“genARate, Konica Minolta’nın basılı malzemeyi 
hayata geçirebilen bulut tabanlı bir AR çözümü. 
Bu araç kodlama veya deneyime gerek duymadan 
kullanılabilir. genARate video, animasyon 
veya 3D modeller gibi dijital içerikleri basılı 
materyallere yerleştirir. Tüketiciler, akıllı telefon 
veya tabletlerini kullanarak bu sanal nesneleri 
görüntüleyebilir, bunlarla etkileşime girebilir ve 
görüntüleri otomatik olarak üç boyutlu olarak 
ekranda görebilir” diyor. 

Konica Minolta, genARate ile AR 
deneyimlerini zahmetsiz hale getiriyor

Yaratmak ve ölçmek çok kolay - Herkesin kullanabileceği şekilde 
tasarlanan genARate ile işlem yapmaya başlamak bir kaç dakika sürüyor. Bir 
web tarayıcısını açıp giriş yaparak bir AR deneyimine başlanabiliyor. Sadece 
birkaç tıklamayla dijital etkileşimli nesneler eklenebiliyor, sezgisel sürükle-bırak 
arayüzü sayesinde de tüm yaratıcı süreç hızlı ve kolay yapılabiliyor. Teknik 
beceri ya da ayrıntılı bilgi gerektirmeyen genARate, makul fiyatı ile de pazarlama 
kampanyaları için ideal.
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NDP’nin sadece dijital baskı yapan bir etiketçi 
olması piyasa eğilimlerden ve etiket pazarını 
sarsan mevzuattan faydalanmasına ve durumu 
lehine çevirmesine olanak sağladı. Gıda etiketinde 
“Üretici Ülke” belirtilmesi modasını takiben, NDP 
müşterileriyle iletişime geçerek yeni düzenlemeler 
çerçevesinde uluslararası kimyasal etiketleme stan-
dartlarının büyük bir büyüme kaynağı olduğunu 
kanıtlarken etiketlerinin tasarımlarını çok hızlı bir 
şekilde değiştirebileceklerini bildiriyor.

Sistem kurulduktan sonra, şirket kadrosuna 2 
yeni personel ekledi, tüm yeni işler daha eski 
ekipman hizmet dışı bırakılmadan yeni kurulan 
Tau 330’da basıldı. NDP genel müdürü Marc 
De Amicis şöyle açıklıyor: “Yasalardaki, gıda ve 
sanayi bölümlerindeki değişiklikler, özellikle çoklu 
SKU’lu işletmelerde büyümemize yardımcı oldu. 
Parti numaralandırması gibi şeyler söz konusu 
olduğunda, bunu tek geçişte anında sunabiliriz.

Endüstriyel sektördeki çoklu SKU’ları olan 
müşteriler, dijitalin kalitesinin geliştiğini ve baskı 
sistemlerimizin ihtiyaçlarını karşıladığını fark etti.”

NDP, Ağustos 2013’te De Amicis ve şirketin 
operasyon müdürü Nigel Gainey tarafından 
kuruldu ve 2017 yılında yeni yerine taşındı. De 
Amicis; “Müşteri veri tabanımıza baktık ve Durst 
Tau’nun en iyi karışım olduğunu düşündük. Zaten 
toner bazlı bir dijitalimiz vardı ve bir UV dijital 
yazıcının bunu tamamlayacağını düşündük” diyor 
ve şöyle devam ediyor: “Pazarda, 720x1260 dpi 

doğal çözünürlük, düşük 
migrasyon mürekkepleri 
ve Pantone gamının 
yaklaşık yüzde 90’ını 
kaplayan yedi rengi ile 
çok daha iyi baskı sistemi 
olduğuna karar verdik.”

NDP’deki Durst Tau 330 
CMYK, beyaz, viyolet ve 
turuncu renkte çalışarak 
şirketin beyaz mürekkepli 
uygulamalardan faydalan-
masını sağlıyor.

De Amicis hıza dikkat 
çekerek, “Hız bizim için de bir faktördü, önceki 
makinemiz dakikada 15 metre çalışıyordu, ancak 
bu dakikada 48 metrede çalışıyor. Müşterilerimizle 
birlikte büyümemizi sağlıyor, bu işelerden bazıları 
2,000 - 3,000 metre iken bazı işler ise 10.000 
metreye kadar basılabiliyor” diyor ve şunları 
söylüyor. “Müşterilerimiz, büfelerden bizlere kon-
sept önerilerinde bulunan mutfak yoğun çalışan 
müşterilerden, Coles Mağazalarındaki sürekli 
satışı olan ürünlere kadar çeşitlilik gösteriyor. 
Daha önce dijital baskı kırılma noktamız fleksoya 
göre 3-4 bin metre iken, şimdi 10.000 metreye 
kadar rekabet edebiliyoruz.

Bugüne kadarki en büyük işimiz altı SKU’dan 
oluşan toplam 18.000 metre olarak karşımıza çıktı 
ve bunu dokuz saatten fazla bir sürede yaptık.

DURST Tau 330 dijital 
baskıda kırılma noktasını 
10 bin metreye taşıdı

NDP % 50 büyüdü!
NDP, bu yılın başlarında Durst Tau 330’un 
kurulmasından bu yana yüzde 50’ye yakın bir 
büyüme gösterdi
Avustralya, Melbourne kentinde bulunan dijital etiket matbaası Yeni 
Dijital Baskı (New Digital Print – NDP) Avustralya’nın ilk Durst Tau 330 
UV inkjet etiket baskı makinesini kurduğundan bu yana satış hacminde 
önemli bir artış görüldü. Şirket artık 10 bin metretüle kadar olan işleri 
Tau 330’da basabildiğini ve rekabet edebildiğini belirtiyor.

Nadir KARGI / Lino SİSTEM

Etiket baskı kontrolü:  
Marc De Amicis, NDP 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Sistem tüm gün çalışmaya devam ediyor ve saatte 
yaklaşık 2.400 metre üretim yapıyor. Her gün 
şimdilik 1 vardiyada 12.000 metreye yakın üretim 
yaptığımızı rahatça söyleyebiliriz.

Endüstri standardı olan 10 günlük bir geri dönüş 
sürecinde baktığımda sanırım kapasitenin yüzde 
40’ındayız.

Gün boyu olmak kaydıyla her gün üretiyor olsak 
da, işimizi üç ila dört gün içinde yapabiliyoruz.

Şu aşamada darboğazımız baskı sonrası işlemler. 
Durst’a ayak uydurmak için var olan baskı sonrası 
sistemlerimizi bir veya bir buçuk vardiya çalıştır-
mak durumunda kalıyoruz. Durst, kullandığımız 
kısa süre içerisinde mürekkep miktarı konusunda 
bizi şaşırttı. Sistemden halen çok büyük bir fayda 
sağlıyoruz.

Tau’nun kurulumunu takiben iki personel daha işe 
aldığımızı da göz önüne alırsak halen dokuz tam 
zamanlı personelimiz var.”

Dayanaklılık veren mürekkep
De Amicis, NDP’nin çoğunlukla gıda ve endüstri-
yel etiket pazarlarındaki faaliyetlerinde; Durst’un 
gün ışığına ve çizilmeye karşı dayanıklı etiket 
üreten high-pigment mürekkeplerinin kulaktan 
kulağa yayılmasının büyümelerinin anahtarı 
olduğuna işaret ediyor:

“Baskıdan çıkan etiketlerin, mavi yün skalasına ve 
yüksek sürtünme direncine göre 7-8 arasında iyi 
bir ışık haslığına sahip olduğunu ve dayanıklılığı 
yüksek mürekkepler olduğunu ve bunların tüm 
etiket kullanıcılarına çekici geldiğini öğrendik.

Firmalar etiketlerin zamana, doğrudan UV güneş 
ışığına ve ürünlerin içinde bulunan kimyasallara 
karşı dirençli ve dayanıklı olmalarına ihtiyaç 
duyuyorlar. Gıda ambalajı ile her zaman bir 
engel var, ancak müşterilerimiz için ürettiğimiz 
etiketlerde mürekkep migrasyonu ile ilgili hiçbir 
sorun yaşamadık. Tau’dan oldukça etkilendik, 
başarısı kullanabileceğimizi düşündüğümüzün alan 
ve uygulamaların çok ötesindeydi.”

Inkjet baskıdaki gelişmeler
FINAT’ın etiket baskısının değeri üzerine yaptığı 
yeni bir çalışma, 60 milyar avro’luk küresel piyasa 
değerinin dijital baskı makinelerinde sadece yüzde 
7,2’sinin üretildiğini gösterdi.

FINAT Digital Label Market Çalışması ayrıca 
ankete katılanlardan yüzde 76’sının zaten toner 
bazlı sistemlere sahip olduğunu, yüzde 24’ünün ise 
inkjet sistemlerine sahip olduğunu ortaya koydu. 
Diğer taraftan aynı insanlar, yüzde 48 oranında 
daha sonra inkjet satın alacaklarını söylemişler. 
ANZ’de Durst Sistemleri distribütörü PES’in satış 
müdürü Matt Ashman şöyle diyor: “Durst için, 60 
milyar avro’luk küresel pazarda yüzde birlik bir 

artış bile çok önemli. İşte bu nedenle NDP etiket 
pazarını büyüyen bir pazar olarak gördüğü için Tau 
platformuna yatırım yaptı. Durst, ilk olarak üç yıl 
önce etiket işine girerek, Piezo inkjet teknolojisini 
normalde flekso, lito ve toner bazlı sistemler tara-
fından domine edilen bir pazara sürdü. Sektörde 
var olmayan hız ve kaliteyi ve aynı zamanda çok 
farklı baskı altı malzeme kullanabilme olanağını 
etiket baskıcılarının hizmetine sunmaya karar 
verdik.”

Durst, daha önce Fuji Xerox’un etiket uzmanı 
ve bir dönem Tau distribütörlüğü yapan Paul 
Sanelli’yi DURST için yurt içi piyasayı büyütmek 
için kadrosuna kattı.

Sanelli; “Fuji Xerox ile olan Durst iş ortaklığı 
sayesinde firmayı (Durst Group’u) ve insanlarını 
tanıdım ve firmanın tüm gereksinimlere yönelik 
çözümleri olduğu ve daha önemlisi müşteri 
desteğine odaklandığını hızlı bir şekilde görmüş 
oldum. Durst portföyü, giriş seviyesi sistemi olan 
ve gerçekten işini çok iyi yapan Tau 330E’den 
segmentinin en iyisi olan flekso ve dijital inkjetin 
birlikte çalıştığı XJet Hybrid sistemine kadar 
liderlik ürünleri ile dolu” diyor.

Yeni model lanse edildi
Sanelli’nin işe girişi Avustralya’da piyasaya sürülen 
Durst etiket baskı makinesinin yeni versiyonun 
lansmanı ile aynı zamana geliyor. Tau 330 RSC, 
330 mm baskı eniyle, dakikada 78 metre hızda bile 
1200x1200 dpi gerçek çözünürlük sunuyor.

Yeni geliştirilmiş, çok yoğun pigmentli özel 
mürekkep kullanacak şekilde sekiz renk (CMYK 
+ W + OVG) ile donatılan RSC ile ilgili olarak 
Durst tarafından RSC’nin olağanüstü flekso baskı 
kalitesi ürettiği ve Pantone renk gamutunun yüzde 
98’e varan simülasyonunu sağladığı ifade edildi.

Sanelli; “İki piko litrelik bir damla boyutuyla, 
genellikle inkjet sistemlerin zayıf noktası 
olan, daha küçük punto text ve yüksek kalite 
grafik baskı yapılmasına olanak veriyor” diyor 
ve özellikle etiket pazarında, inkjet sistemler 
tarafından düzgün bir şekilde basıldığı bugüne 
kadar görülmeyen 1 veya 2 punto text baskısında 



112 • MATBAAHABER • SAYI 184 / ARALIK 2018

İMZALI YAZILAR

çok başarılı olduğunu ifade ediyor. 

Özellikle zemin baskılarda ince çizgiler ve düzgün 
geçişler elde ediliyor. Daha da önemlisi, bu sistem 
1200 x 1200 dpi’lık gerçek çözünürlükte dakikada 
78 metre hızda etiket baskılarını yapabiliyor.

RSC teknolojisi ateşlemeyen nozullar için bir 
nozul kompanzasyon sistemi içerir, bu şekilde 
etiketteki beyaz kafa izlerini önlemek için tıkalı 
nozul yanındaki nozullar daha fazla mürekkep 
atarak sorunu ortadan kaldırır. Bu özellik, baskı 
kafası değiştirme ihtiyacını azaltarak ve dolayısıyla 
servis maliyetlerini düşürürken baskı makinesinin 
çalışma süresini önemli ölçüde artırmaya yardımcı 
olur.

Baskı kalitesinde flekso ile kıyaslandığında; 
Sanelli, sistemin flekso destekli bir sistem 
içerisinde baskı öncesi veya sonrası modüller ile 
in-line çalışabileceğini söylüyor.

Sanelli özetle şöyle diyor: “Durst Tau 330 RSC, 
bağımsız bir yazıcı olarak, inline laser kesim 
sistemi LFS 330 ile birlikte bir baskı sistemi olarak 
veya Omet XFlex-X6’da geleneksel sonlandırma 
seçeneklerinin eklenmesiyle hybrid bir çözüm 
olarak çalışabilmektedir. Bu, kullanıcıya inanılmaz 
bir baskı altı malzeme kullanma esnekliği ve çok 
değişik ve özel uygulamalarda çalışma olanağı 
sağlıyor.

Amaç, flekso veya geleneksel etiket baskı makine-
leri ile rekabet etmek değil, müşteriyle bir araya 
gelerek ihtiyaçlarının neler olduğunu öğrenmek ve 
uygun bir çözüm bulmaktır.

Bir müşteri bir ürün için birden fazla SKU’ya 
sahip olduğunda, temel işleri yüksek hızlarda 
flekso üzerinde yapabilir, sonra Tau’daki değişken 
bileşenleri ana iş üzerine basabilir. Bu sayede 
durak sürelerini, ayar sürelerini ve flekso firesini 
en aza indiriyor.

Bir iş geldiğinde, işin fleksoda mı yoksa dijitalde 
mi basılacağına üç veya dört parametreye göre 
karar verilebilir, ancak çoklu adetler olduğunda, 
RSC’yi kullanmak daha mantıklıdır.

Ekstra kapasite eklemek isteyen insanlar zaten bir 
flekso baskı sistemleri varsa Tau 330’u düşünmele-
ri en uygun olanıdır. Eğer Flekso baskı makinesini 
bir dijital baskı makinesiyle değiştirmek hedefse 
kaliteye ve üretim hızına ihtiyaç duyacaklarından 
doğru seçim RSC modelidir.

Gelişime açık olmak
Sadece Temmuz ayından bu yana tanıtımı 
yapılan DURST ürünlerinden bu yıl ilk defa Fuji 
Xerox’tan NDP satın almış oldu.

De Amicis, bunu şöyle açıklıyor: “Sistemi 
kurduğumuzdan bu yana daha büyük tirajlara 
yönelme imkanımız ortaya çıktığından işlerimizde 

büyük bir büyüme kaydettik. Çoğunlukla küçük 
çaplı mikro bira fabrikalarından ve butik şarap 
üreticilerinden kulaktan kulağa duyum ile bir çok 
yeni iş alıyoruz. Dolayısıyla, her bir SKU’da 5000 
ve aşağısı tirajlarda, kısa tiraja sahip ürünlerin 
büyümeye yönelik olumlu katkısını net bir şekilde 
görüyoruz.

Mevcut dijital sistemimizle uğraşmadığımızdan 
Durst’a geçtik. Konu  Flekso’dan dijitale 
geçmemiz değil müşterilerimizin büyümesinden 
yararlanmak için ekstra dijital kapasiteye gereksi-
nim duyduk.

Durst ile görüşmeye başladığımızda RSC ile 
ilgileniyorduk. Olay şu anda kurulu olan maki-
nemizin tam kapasitesini kullanmamız meselesi, 
halen yüzde 40 seviyesindeyiz. NDP için mevcut 
darboğaz baskı sonrası, diyor ki, “Durst’a ayak 
uydurmak için haftada bir zaman zaman bir buçuk 
vardiya çalışacağız.

Bizim için artık sonraki adım dijitalde genişleme 
olacak ve bu maksatla araştırma için Chicago’daki 
Labelexpo’yı ziyaret ettik.

Halen elimizin altında iki adet makine varken 
Dijital soğuk yaldız ve lokal lak çözümleri 
araştırıyoruz. Bir dijital baskı matbaası olarak; 
geleneksel teknolojiye geri dönmek ve klişe/kalıp 
üretmek zorunda kalmak istemiyoruz.

Paul Sanelli’nin varlığı, bizim için elinden gelenin 
fazlasını yapması dolayısıyla, rahatlık sağlıyor ve 
Fuji Xerox bu noktaya kadar gayet profesyonel bir 
yaklaşım içindeydi.

Şu anda her iki dünyanın (dijital ve analog) en iyi-
lerinden keyif alıyoruz ve bildiğim kadarıyla Durst 
(bölgemizdeki üst düzey ekibin çoğu ile tanışmış 
olmakla) tamamen yaptıkları işe ve müşterilerine 
odaklanmış durumdalar. Bu bize DURST’a geçiş 
yolunda ilerleyişin iyi olduğunu ve devamında 
daha iyi olacağı konusunda güven veriyor. 

Paul Sanelli’nin, 330 Tau’nun geleceğe yönelik 
başarısında çok büyük katkısı olacağı kesindir.” 
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Gelişmiş UV dijital inkjet baskı teknolojilerinin 
üreticisi Durst, İngiltere’deki Label Maker firma-
sındaki yeni dijital, yüksek hızlı, 8 renkli Tau 330 
RSC Etiket Baskı sisteminin beta testinin başarıyla 
tamamlandığını duyurdu. Bradford/Yorkshire’da 
konuşlu teknoloji öncüsü Label Makers firması 
Tau 330 RSC’yi öne çıkartarak operasyonunu yeni 
ve gelişmekte olan pazarlara doğru genişletiyor.

Haziran 2018’de tamamlanan Beta testi sırasında 
büyük bir gıda markası ile “milyon sterlinlik” bir 
anlaşma dâhil olmak üzere büyük yeni kontratlar 
kazandıktan sonra, Label Makers olarak bilinen 
şirket, ikinci RSC 330 UV inkjet sistem siparişini 
hemen verdi ve sistemin teslimatı 2018 sonuna 
kadar yapılarak operasyona geçmesi planlanıyor. 
Etiket ve ambalaj baskı sistemi olan Durst Tau 330 
RSC, 25-27 Eylül tarihleri arasında Chicago’da 
düzenlenen LabelExpo-USA’da sergilendikten 
sonra firmaya teslim edilerek kurulacak.

“Fotoğraf kalitesinde inanılmaz bir baskı kalitesi 
var” diyen Labmak Genel Müdürü David Webster 
şöyle devam ediyor: “Etiket üretiminin geleceği 
burada - ve bu inkjet teknolojisi. Tau 330 RSC’yi 
üretim sistemimize dâhil etmek bizim için büyük 
bir adımdı. Başlangıçtaki beklentilerimizin çok 
üzerinde sonuçlar elde ettik ve büyük bir gelişme 
oldu bizim için. Artık 3 adet Durst makinesine 
sahibiz.

Tau 300’un baskıları, hiçbir zaman yavaşlama 
olmadan, neredeyse hiçbir atık olmadan ve 
1200x1200dpi baskı çözünürlüğü ile litho kali-
tesinde. Makine her zaman 78 m’lik olağanüstü 
bir baskı hızında çalışıyor. Ayrıca, bu ekstra yeşil 
renk  ilavesiyle, Pantone skalasının % 98’ini 
kapsayabileceğimiz anlamına da gelir. Durst Tau 
330 RSC çok daha az mürekkep kullanmasına 
karşın inanılmaz baskı kalitesini koruyarak çok 
daha düşük maliyetle üretim yapıyor.” 

Ticari operasyonda kullanılmaya başlamasından 
bu yana Durst Tau RSC’de ilk yıl için en az 2,5 mil-
yon metretüllük baskı yapacaklarını tahmin eden 
David Webster; ekliyor: “Elde ettiğimiz inanılmaz 
baskı kalitesi daha karmaşık ve mükemmel işlere 
talip olabileceğimiz anlamına gelmekte ve artık 
var olan müşterilerimiz ve çok daha fazla firmanın 
kurumsal renklerini basmakta zorlanmayacağı-
mızdan emin olduk. Bir örnek vermek gerekirse; 
bu kalite ve özellikler nedeniyle büyük bir gıda 
markası tarafından arandık ve değerlendirmeler 
sonrasında süreç ilk yıl için 150 bin £ değerinde 
yeni bir sözleşme ile sonuçlandı. Bunun devamı 
gelecektir, inanıyoruz. Tüm bunları, fantastik 
teknoloji ile inanılmaz destekleyici bir ortak olan 
Durst olmaksızın yapamazdık.”

Durst Etiket ve Ambalaj Çözümleri Bölüm 
Müdürü Helmuth Munter; “Labmak ile olan bu 
uzun soluklu ilişki gerçek bir ortaklıktır” diyor ve 
ekliyor. “Yeni iş alanlarını açmaları için onlara 
yardımcı olduk ve beta testindeki Labmak ekibinin 
geri bildirimleri, bu ürünü daha da başarılı hale 
getirmek için değerli bilgiler sağladı. Şu anda dün-
ya çapında bir düzineden fazla kurulum yapıyoruz, 
ancak bu buzdağının sadece bir ucudur çünkü 
daha birçok yeni sipariş alıyoruz. Durst Tau 330 
RSC’nin eşsiz baskı hızı ve baskı kalitesi birleşimi, 
iş ve müşteri kazandıran başarılı bir çözüm.”

LabMak DURST teknolojisi kullanımı sonrası 
üretmiş olduğu değişik ve katma değerli etiketlerle 
birçok sektörel ödül almış bulunmakta. 

İlk yıl “İki buçuk milyon metre” baskı: 

DURST 330 Tau RSC

“LabMak”’ta Dijital baskı sistemlerinde hayal bile edilemeyen 
tiraja daha ilk yıl içinde ulaşmanın sevinci, yüksek kazanç ile 
birleşti. Doldurulacak daha çok kapasite var.

Durst Tau 330-RSC UV 
InkJet Dijital Baskı Sistemi, 

1200x1200 dpi baskı 
çözünürlüğünde, 78 m/dk 
öncü baskı hızı ile birlikte 

330 mm (13 inç) baskı 
genişliğine sahip. Sistem 

saatte 1.485 m² üretim 
kapasitesine ulaşıyor ve 
yeni tasarlanmış yüksek 

pigmentli mürekkepleri ile 8 
renkli istasyonu (CMYK + 

W + OVG) sayesinde% 98’e 
yakın pantone renk gamı ile 

olağanüstü, flekso görünümlü 
baskı kalitesi sunuyor.
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ESD’nin 20. Kuruluş yıldönümü ile birlikte 
kutlanan 15. Etiket Bayramı, Etiket Sanayicileri 
Derneği (ESD) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Okay’ın konuşmasıyla başladı. Etiket Bayramı 
toplantısına, ambalaj sektörünün dernek temsil-
cileri, etiket üreticileri, tedarikçiler, öğrenciler, 
öğretim üyeleri ve öğretmenler, sektörel basın, 
sponsorlar ve davetli konuşmacılar katıldı.

İlk günkü heyecanı bugün de aynı şekilde 
taşıdığını ifade eden ESD Başkanı Aydın Okay, 
Danimarka, Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen 
misafirlere hoş geldiniz diyerek “hoş geldiniz 
çiçeği” takdim etti. Derneğe yeni üye kaydetmek 
konusunda yaşadıkları sorunlara değinen Okay, 
“Sadece ESD değil diğer dernekler de aynı 
sorunları yaşıyor. Yeni üyeler kaydetmekte zorluk 
yaşıyoruz. Bunu aşmak için elimizden gelen her 
şeyi yapıyoruz ancak çok fazla başarılı olduğumuz 
söylenemez. Bunun nedenini de dernekler yasa-
sında görüyoruz. Dernekler yasası, Türkiye’de 
gönüllülük esasına göre çalışıyor. Artık bizim 
gibi sektör derneklerinin gönüllülük esasına göre 
yönetilmesi çok kolay değil. Muhakkak yetki ve 
sorumluluk taşıyan dernekler statüsüne geçme-
miz lazım. O zaman biz üyelerimize ve Türkiye 
ekonomisine çok daha fazla katkı sağlayabiliriz. 
Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor” 
diyor.

FINAT ile yaptıkları ortak çalışmalardan bahse-
den Okay, daha önce lise ve üniversite düzeyinde 
verdikleri etiket ödülünü vermeyeceklerini 
öğrencilerin direkt olarak Uluslararası FINAT 
yarışmasına katılabileceklerini duyurdu. Etiket 
Bayramı’nın konuşmacıları ve konuşma konuları 

15. Etiket Bayramı’nda  
ana gündem ekonomi ve  
iş hukuku oldu
Etiket Sanayicileri Derneği’nin 20. Kuruluş yıldönümünün de kutlandığı etkinliğin sonunda  
ESD-FINAT ve ESD Ömür Boyu Başarı ödülleri sahiplerini buldu.

hakkında da bilgi veren Okay, katılanlara ve 
sponsorlara teşekkür etti.

Panagiotis Koutsikos, etiket 
sanayisindeki trendlerden  
söz etti

Aydın Okay’ın ardından mikrofona gelen 
Türk – Yunan Ticaret Odası Başkanı Panagiotis 
Koutsikos, etiket sanayisindeki trendlerden 
bahsettiği konuşmasında, etiket sanayisindeki 
taleplerin hangi yönde olduğunu anlattı. Türkiye 
ve Yunanistan’da baskı ve ambalaj konusunda 
eğitimli gençler yetiştirilmesinin gerekliliğine 
değinen konuşmacı, Türk-Yunan iş birliğinin 
önemine de vurgu yaptı. 

Sarıbekir: “2023 hedefimiz 30 
milyar dolarlık pazar büyüklüğü 
ve 10 milyar dolarlık ihracat”

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı 
Zeki Sarıbekir, ESD’nin 20. kuruluş yıldönümünü 
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ve 15. Etiket Bayramı’nı kutlayarak başladığı 
konuşmasında ambalaj sektörüne dair bazı 
istatistiklerden söz etti. 

Sarıbekir, “Türkiye ambalaj sektörü, 2017 yılında 
20 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştı bu 
rakamın 2018’de de 23 milyar dolara ulaşacağını 
tahmin ediyoruz. 2017 yılında sektörümüz 180 
ülkeye 2 milyon 125 bin ton ambalaj ihracatı ger-
çekleştirdi. 4 milyar 145 milyon dolarlık ihracat 
geliri elde ettik. 2017 yılında sektörümüzün dış 
ticaret fazlası 787 milyon dolar oldu. Ve ülke 
ekonomisinin en önemli önemli sorunlarından 
biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağla-
dığımız katkıyı arttırarak sürdürdük. Bununla 
birlikte ihracat birim fiyatlarımız da Türkiye’nin 
ortalamasının üzerinde bir performansla 
gerçekleştirdik. Türkiye ambalaj sektörü olarak 
2018 yılında 4,5-5 milyar dolarlık bir ihracatla 
seneye kapatacağımızı düşünüyoruz. 2018 yılının 
ilk yarısında 2 milyar 306 milyon dolarlık ihracat 
geliri elde eden sektörümüz 1 milyar 767 milyon 
dolarlık da ithalat gerçekleştirdi. Katma değerli 
üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sür-
düren Türkiye ambalaj sanayimiz 2018 yılının ilk 
6 ayında toplamda 540 milyon dolarlık dış ticaret 
fazlası verdi. Bir önceki senenin aynı dönemine 
göre miktar olarak %8 değer olarak %17’lik bir 
artış gösterdik. Ürettiğimizin en az yarısını ihraç 
etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti’mizin 100. Yılını 
kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık Pazar 
büyüklüğüne ve 10 milyar dolarlık ihracat he-
define ulaşacağız. Türkiye, Avrasya’nın ambalaj 
merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek” diyor.

“Avrasya Ambalaj İstanbul fuarına toplam 
58 bin 518 kişi katıldı”

Sarıbekir, ASD ve Reed Tüyap Fuarcılık iş 
birliğiyle düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul  
Fuarı ile ilgili olarak şöyle devam etti “Bu yıl 31 
Ekim-3 Kasım tarihleri arasında fuarımızı ger-
çekleştirdik. Yirmi dördüncüsünü düzenlediğimiz 
fuarımız ilk yılından bu yana tam 40 kat büyüdü. 
Bu yıl 115 ülkeden son rakamlara göre 8 bin 101 
yurt dışından 50 bin 417 de yurt içinden olmak 
üzere toplam 58 bin 518 profesyonel ziyaretçiyi 
ağırladık. Bu çok büyük bir rakam. İnterpack’a 
150 bin kişi katılıyor ama üç yılda bir oluyor. Biz 
her yıl yapıyoruz. Özellikle çevre ülkelerden çok 
ziyaretçi geldi.

Türkiye ambalaj sektörümüzün yeni ihracat 
pazarlarına açılmasına fırsat sağlayan fuarımızın 
seneye 25. yılı olacak. Çeyrek asırdır her yıl 
istikrarlı büyümesini sürdüren sektörümüzün 
azim ve başarısına yakışır bir fuar gerçekleştire-
ceğimiz inancına sahibim. Bu yıldan başlayarak 
fuarımızın gerçekleştirildiği haftayı da ASD 
Ambalaj Haftası olarak kutladık ve kutlayacağız. 
ASD Ambalaj Haftası’nda 14. Ambalaj Tasarımı 
Ulusal Öğrenci Yarışma’mızın ödül töreni de 

organize edildi. Gençlerimize çok değer veriyo-
ruz. Onlar bizim geleceğimiz. Finale kalan 112 
ambalaj 12 Ekim akşamı 500 davetlinin katıldığı 
törende ödüllerine kavuştu. Yarışmamızda 2 yılda 
bir katılım oluyor. 2020 yılında yarışma takvimini 
de belirleyerek önümüzdeki günlerde sizlere 
duyuracağız.” 

Jakop Landberg FINAT 
istatistiklerini paylaştı

FINAT Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama 
Komitesi Başkanı Jakop Landberg de 
konuşmasına ESD’nin 20. Yılını ve 15. Etiket 
Bayramı’nı kutlayarak başladı. 

FINAT hakkında bilgi veren Landberg, 
Avrupa’daki etiket sanayisinin istatistiklerini 
paylaştı. Etikette dijital teknolojinin kullanımına 
değinen Landberg, etiket sektörünün geleceğine 
dair öngörülerini katılımcılara aktardı. 

Prof. Dr. Erdoğan Köse: Sektör 
bir araya gelerek eğitimi 
desteklemeli

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erdoğan Köse, yaptığı “Baskı Dünyasında 
Akademikleşme” başlıklı konuşmasında sektöre 
daha iyi yetişmiş insanların nasıl kazandırılacağı 
konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Sektörün sürekli olarak akademinin üretim  
sürecinde çalışacak eleman yetiştirmediğinden 
şikayetçi olduğunu söyleyen Köse, “Dijital döne-
min içindeyiz ama hala dijitalleşemedik. Hybrid 
teknoloji geldi kapıya dayandı ama bununla ilgili 
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bilgisi olan kaç kişi var akademik dünyada? 
Hybrid bir makineyi öğrencilere aktaracak bir 
hoca yok. Önce bu akademisyenlerin yetişmesi 
lazım” diyor ve ekliyor “Sektörün bir araya 
gelip değişim ve dönüşümleri destekleyecek bir 
eğitim altyapısını oluşturması gerekiyor. Eğer 
sektör disiplinler arası bilgiyi ve motivasyonu 
kucaklayıp ileriye taşıyamazsa gerçekten 
bütün çabalar boşa gidecektir. Bir sürü meslek 
yüksekokulu, dört yıllık yüksekokulumuz var. 
Ama sektör buradan mezun olanları istemiyor, 
istihdam da edemiyor. O zaman yeni bir yapı 
kurmak zorundayız. Bu zorunluluğu epeydir 
dile getiriyorum. Ama mesafe kat edemiyoruz. 
Bu sektörün içinde dönen çarkı bizi yönetenler 
pek bilmiyor. Onlara bunu anlatacağız. Bu 
sektörün yeni, disiplinler arası çalışan, eğitimi 
en az %40 İngilizce olan bir eğitim sistemine 
ihtiyacı var.”

Mehmet Sönmez temel  
ekonomik konularda 
öngörülerini paylaştı

TWAB Danışmanlık Yöneticisi Mehmet 
Sönmez, dünyada ve Türkiye’de ekonomini 
geleceği ile ilgili öngörülerini paylaştı. 
Sönmez’in temel güncel ekonomik konularda 
görüşleri özetle şöyle: 

“Ekonomik öngörülerim genelde tutuyor. 
Geçen yıl burada 2018’de dövizle borçlanmadan 
uzak durun 6 liralar gözüküyor demiştim. O 
zaman Dolar 3,80’di. 

Dünyada geçen seneden bugüne koşullar 
çok değişti. Özellikle likidite tarafında dolar 
kısmında Amerika’ya doğru bir dolar akışı 
var. Amerikan yönetimi geçen sene Amerikan 
şirketlerinin en çok şikayet ettiği kurumlar 
vergisi oranını oldukça aşağıya, %35’lerden %22 
seviyelerine indirdi. Amerika’da yatırım yapmak 
isteyenlere birçok teşvik getirdi. Dünyada şu 
anda Amerikan şirketlerinin 2 trilyon dolar 

fazla parası Amerika’ya doğru giriş yapıyor. 
Hem vergi avantajından dolayı hem de Amerika 
içerisinde yatırım yapmanın çok daha cazip 
olmasından dolayı. Özellikle de gelişmekte 
olan ülkelerden çıkışların nedeni bu. Biz şimdi 
ağzımızla kuş tutsak o dolarları buraya getirme-
miz söz konusu değil çünkü Amerika çok cazip. 

İkincisi dünya ticaret savaşlarını izliyoruz. 
Her ülke kendi gardını almaya çalışıyor. Dolar 
Amerika’ya gidiyor Japonya Japon Yeni’ni 
kendi ülkesine çekmeye çalışıyor. Avrupa, başta 
Almanya, avroyu cazip kılmak için birtakım 
önlemler alıyor. Şu anda Amerika’da 10 yıllık 
hazine bonolarına bakıldığında faiz %3. 
Dünyanın en sağlam hazinesi %3 faiz veriyor. 
Taş attın da kolun mu yoruldu? Git Amerikan 
hazinesine kağıdını al, unut. Bu cazip ortamda 
gelişmekte olan ülkelere döviz çekmek çok 
zor. Önceki yıllarda böyle değildi. Amerikan 
yönetimi Amerika için çok doğru şeyler yapıyor 
ama Dünya’nın canına okuyor. 

Dünyada büyümede sıkıntı var. Artık ülkeler 
büyüme üzerine değil mevcudu koruma strate-
jisiyle hareket ediyor. Bununda sebebi, global 
ticaret savaşları. Önümde dün aldığım birtakım 
rakamlar var. Dünyada ülkelerin birbirine 
yaptıkları ihracat miktarında %53 oranında, 
önemli bir düşüş var. Her ülke kendi ithalatını 
kısmaya çalışıyor. Cari açığı olan daha az cari 
açık vermeye, cari fazlası olan ülkeler daha 
fazla cari fazla vermeye çalışıyor. Meksika’nın 
ihracatının %90’ı Amerika’ya, yani Amerika 
öksürse Meksika zatürre olur. Aynı şey Kanada 
için de geçerli. Kanada’nın ihracatının %85’i 
Amerika’ya. Hong Kong’un ihracatının ise 
%85’i Çin’e. Çin’deki olası bir hastalık Hong 
Kong’u direkt etkiler.

Petrol fiyatları Aralık 2017’de 50 dolar 
civarındaydı sonra 80 dolara çıktı bu aralar 70 
dolar civarında. Özellikle petrol ve doğalgaz 
ithal eden ülkeler için bir önceki yıla göre %50 
bir maliyet artışı var. Bu durumdan gelişmekte 
olan ülkeler çok etkileniyor. İthalatı ihracatın-
dan daha fazla olan ülkeler döviz kurlarından 
daha fazla etkileniyor. Kolombiya, Türkiye ve 
Arjantin cari açıkta dünya rekorunu kırıyor. 
Türkiye bu sene 55 milyar dolar cari açıkla 
seneyi kapatıyor. 2019 yılında 30-35 milyar 
dolara inecek bu rakam. Çünkü lüks tüketimde 
daralma var, herkes ayağını yorganına göre 
uzatıyor. İhracat için ithalat elbette olacak. 
Ama tamamen ithal ürün satan firmalar 
bundan çok etkilenecek. Tabii petrol fiyatları 70 
dolar civarında kalırsa. 

Bizim en büyük sıkıntımız borçlar. Ülke olarak 
453 milyar dolar borcumuz var. Bunun 330 mil-
yar doları özel sektör borcu, devletin borcu ise 
120 milyar dolar. Bizi diğer ülkelerden ve 2001 
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krizindeki durumdan ayıran önemli bir özellik 
bu. O zaman devlet borçluydu şimdi borçlu olan 
özel sektör. Bu 330 milyar dolar borcun yaklaşık 
180 milyar doları önümüzdeki 12 ay içerisinde 
ödenecek. Ayrıca cari açığımızın da iyimser bir 
tahminle 30 milyar dolar olacağını varsayarsak, 
bu rakam 210 milyar dolar eder. Bu 210 milyar 
doları ödeyebilmek için bizim ihracatımızın ve 
turizm gelirlerimizin 210 milyar dolara denk 
gelmesi lazım. İhracatımız bir önceki yıl 157 
milyar dolardı bu sene 165 milyar doları bulacak 
gibi görünüyor. Turizm bu sene geçen yıla göre 
iyi geçti, 27 milyar dolarla kapayacağız seneyi. 
Bu ikisini toplarsak 190 milyar dolara denk 
geliyor. Bize lazım olan ise 210 milyar dolar. 
Peki kasamızda ne var, yani rezervlerimizde? 
31 Aralık 2017’de dolar rezervimiz 107 milyar 
dolardı. Bunun 3 bileşeni var. Bir tanesi altın 
rezervi, savaş, kıtlık gibi olaylar için. Diğeri, 
yani büyük kısmı, döviz mevduatı sahiplerinin 
bankalardaki mevduatlarının bir kısmı. Bu para 
ne bankaların ne de Merkez Bankası’nındır, bu 
para mevduat sahiplerinindir. Üçüncü kısım da 
serbest rezervdir. Bütün döviz al sat işlemleri 
bu serbest rezerv kısmından yapılır. 107 milyar 
dolarlık toplam rezervin 30 milyar doları serbest 
rezerv miktarıydı. Bugün 107 milyar dolar 85 
milyar dolara inmiş durumda. Serbest rezerv de 
30 milyar dolardan 20 milyar dolara indi. Bizim 
serbest rezervimiz 20 milyar dolar. İhracata, 
özellikle ithalatı daha düşük ihracata daha fazla 
ağırlık vermemiz lazım. Turizmde ise artık 
sayıya değil gelen turistin harcadığına odaklan-
mamız lazım. Kaliteli turisti çekmemiz lazım. 
Bunu da bir %10-15 oranında yukarı çekersek 
ucu ucuna da olsa bu çarkı döndürebiliriz. 

“Kur baskısı devam edecek”

Borsa ve menkul kıymetler ise bizim dışımızda-
ki sebeplerle çok cazip olacak gibi görünmüyor. 
Ağzımızla kuş tutsak Amerika’daki doları 
buraya getirmemiz çok zor, çünkü Amerika çok 
cazip. Bu nedenle kur baskısı devam edecek. 
Geçen sene burada dolar 3,80 civarındayken 
“Dolar, 6 lirayı bulacak, ne olur dövizle borç-
lanmayın” derken bugün aynı şeyi tekrar etmek 
istiyorum. Eğer ihracat yapmıyorsanız, gelecek 
sene de lütfen dövizle borçlanmayın. İhracat 
yapıyorsanız tabii ki dövizle borçlanabilirsiniz. 
Ama Türk Lirası kazanıp dövizle borçlanırsanız 
sıkıntı olur.

“Gelecek sene büyümede küçülme 
olacak”

Seneye pek büyümeyeceğiz. Niye? Çünkü biz 
son iki sene büyümeyi iç taleple sağladık. İç 
talebi de tetikleyen kredi faizleri oldu. Tüketici 
kredileri faizleri düşerse talep artar, ne zaman 
faizler artarsa talep kesilir. Ayağı yorgana 

göre uzatmak felsefesi devreye girer. Bu seneyi 
%4 büyümeyle kapatacağız. Seneye tahminler 
büyümenin %1, en fazla %2 olacağı şeklinde. 
Bu da sağlıklı bir şey. Bizim biraz fit olmamız 
lazım. Dolayısıyla iç talep, (ambalaj sektörünü de 
ilgilendiriyor) daralacak. İç talep daraldığında 
raftan alınan ürünlerde de bir azalma söz konusu 
olacak. Büyümede küçülme olacak. Bu nedenle 
gelecek senenin bütçesinin yapıldığı şu dönemde 
buna dikkat etmek gerekir. Yatırımlarınızı özel-
likle döviz kredisi kullanmadan, kullanıyorsanız 
da bunu hedge ederek yaparsanız seneye sağlıklı 
ve fit olacağına inandığımız Türkiye ekonomisin-
den siz de sağlıklı bir şekilde çıkarsınız.

“İhracatınız yoksa döviz kredilerinden  
uzak durun”

Enflasyon seneye %23 civarında olursa mevduat 
faizi Türk Lirası bazında %25, kredi faizi %26 
olacak demektir. Önümüzdeki yıl TL faiz 
oranlarında büyük bir düşüş matematiksel olarak 
mümkün değil. Dövizde kur baskısı devam edece-
ğinden ihracat yapmıyorsanız döviz kredilerinden 
uzak durmanızı tavsiye ederim. 

“Dolar önümüzdeki sene sonunda  
8 TL’ye yaklaşır”

Tüketici tarafında bir daralma olacak, satın 
alma gücümüz düşüyor. Şu anda 9 bin 300 dolara 
düştük (10 bin dolardan). Bu, seneye 8 bin 700 
civarına düşer. Şu an dolar 5,50 civarında, yılı 6 
lirayla kapatırız. Seneye de dolar artışı enflasyo-
nun üzerinde olur. Enflasyon %25 olsa, dolar da 
%30’luk bir artışla kur 8 liraya bulur.

Avukat Ümit Tuncer Ersoy: 
“Güveni sağlamanın yolu 
hukuktur”

İş hukuku konusunda uzman olan Avukat Ümit 
Tuncer Ersoy’un konuşmasının bazı önemli 
kısımları ise şöyle: 

“Son yıllarda yaşadığımız kriz finansal bir kriz 
değil, güven krizi. Çok uzun süreli planlar, 
programlar yapamıyoruz. Öngörülü davranma-
mız imkânsız. Türkiye dış kaynaklı büyüyen bir 
ülke. Yurt dışından para alacağız, işleyeceğiz, 



118 • MATBAAHABER • SAYI 184 / ARALIK 2018

SEKTÖR HABERLERİ

ihracat yapacağız ve para kazanacağız. Artık, 
yurt dışından da para bulamıyoruz. Çünkü son 
yıllarda güven azaldı. Yurt dışındaki paranın 
bizi sevmekle ya da sevmemekle alakası yok. 
Türkiye’nin güvenilir olup olmamasıyla alakalı. 
Güveni sağlamanın en önemli yolu da hukuktur. 

Yasalarda da çok değişiklik yapılmamalı. 
Hukuk öyle bir şeydir ki toplumdaki bir normun 
hukuk normu haline gelebilmesi için en az 20-25 
yıl gerekir. Hukukçular toplumun önünden 
gitmez, hukuk toplumun arkasından gider. 
Hukukçular olarak yeni doğmuş bir uygulamaya 
ilişkin bir yasa düzenleyemeyiz. Ben mesleğe 
başlarken, İcra İflas Kanunu’nda Konkordato 
vardı. Bizim bildiğimiz, borçlu şirketin ya da 
şahsın belli sebeplerden dolayı borçlarının ta-
mamını ödeyemeyeceği anlaşılınca borçluların 
bir araya gelerek alacaklarının bir kısmından 
vazgeçip borçların ödenmesi sistemiydi. Bu, 
güzel bir sistem. Neden? Taa 1923 yılında İcra 
İflas Kanunu Türkiye’ye ilk geldiğinde bu güzel 
sistem öğrenilmişti. Mahkemeler, icra iflas dai-
releri bunun nasıl işleyeceğini biliyorken birden 
bunu kaldırdık İflasın Ertelenmesi müessesini 
getirdik. O zaman itirazlar geldi, ancak din-
lenilmedi. Yasaları tartışarak parlamentodan 
geçirme geleneğimizi de kaybettik. Hukukta bir 
müessese kaldırılıp yerine başka bir müessese 
getirildiğinde bunun nerelere nasıl sirayet 
edeceğinizi de bilemezsiniz. Maalesef İflasın 
Ertelenmesi müessesi de çok kötü kullanıldı. 
Piyasayı da ciddi şekilde bozdu. Bundan en çok 
zarar görenler ise dürüst şirketler oldu.

“Konkordato ve iflas ertelemenin 
kazananları avukatlardır”

Konkordato, İflasın Ertelenmesi müessesi 
gibi işlemler aslında güzel şeyler değiller. Ben 
ofisime birisi konkordato için geldiğinde ya da 
iflasın ertelenmesi için geldiğinde çok hoş kar-
şılamıyorum bir bankacı olarak. Neden? Zaten 
Türkiye’de borcunu ödeyecek herkese, bankalar 
dâhil, piyasalar dahil herkes yardımcı olur. 
Eğer siz bir bankaya gidip “Ben senden kredi 
aldım. Ama şunlar oldu, nasıl bir şey yaparız?” 
dediğinizde her banka size 6 ay ile 1 yıl arasında 
yeniden yapılandırma sağlar. Piyasa da aynı 
şekilde. Ancak biz bu müesseseleri öyle güzel 
şeyler olarak lanse ettik ki işadamları bunları 
tercih ediyor. Bu müesseselerin amaçları doğru, 
Türkiye’deki uygulanış biçimleri doğru değil. 
Biz yasalaştırma yaparken bunları topluma 
ve işadamlarına doğru anlatmıyoruz. Bugüne 
kadar konkordatoya ve iflasın ertelenmesine 
başvurup yeniden ticaret hayatına dönen 4 ya 
da 5 şirket gördüm. Bunların hepsi kötü niyetli 
yaklaşımlar. Bu tip kötü niyetli davranışların 
bütün faturasını bizler ödüyoruz. Bankalar bu 
parayı bu insanlardan alamadığında sizden, 

bizden alıyor. 

Kimse kimseye borç ödememeyi, bilançolarda 
oyunlar yaparak 3 tane bilirkişi raporu, iki  
mahkeme kararıyla konkordato talep etmeyi 
iyi bir şey gibi anlatmasın. Konkordato ve iflas 
erteleme müessesinin kazananları avukatlardır. 
Herkes dürüstçe, şeffafça borcunu ödemek için 
yollara gitsin. Bazen çıkacağınız yol olmayabilir, 
batabilirsiniz. Batmak da değerlidir, dürüstlük-
tür. Türkiye’de iflas etmek yüz kızartıcı suçlardan 
birisi ama Avrupa’da ya da Amerika’da değil. 
İflas edersiniz, herkes alacakları oranında iflas 
masasında tatmin olur, alnınız ak gidersiniz. 

“Belirsizlik dönemlerinde sakin olun, anlık 
reaksiyonlar vermeyin”

Belirsizliğin arttığı dönemlerinde sakin olun, 
anlık reaksiyonlar vermeyin. Biz krizlere çabuk 
adapte olabiliyoruz. Devlet de çabuk adapte 
oluyor. Bu krizler başka yerlerde yaşansa bunlara 
reaksiyon verilmesi yılları bulabilir. Çok çabuk 
karamsarlığa kapılıp hemen reaksiyon alırsanız 
zarar görürsünüz. Sakinleşmek lazım, kararları 
daha kısa vadeli şekle sokarak, başkaları ne 
yapıyorsa siz de ona göre hareket edeceksiniz. 
Belirsizliğin fazla olduğu durumlarda sakinleşe-
ceğiz.

Türkiye hiçbir zaman için batmaz, çok zor günler 
geçirmiş ülkeyiz. Bu kadar kötülüğe rağmen 
dünyada parası yeniden %20 güçlenen ülke 
biziz. Türkiye şu an yabancılar açısından çok 
cazip bir halde. Türk fonlarına yatırım yapanlar, 
Türk şirketleriyle ortaklık kuranlar, Türkiye’den 
gayrimenkul alanlar yine kazanacak. Bizim 
ülkemizde iş yapmayı bilen, sahada olan, yerli ve 
yabancı yatırımcı her zaman para kazanır.”

Prof. Dr. Acar Baltaş iş 
adamlarının stresle nasıl başa 
çıkacağını anlattı

Danışman Prof. Dr. Acar Baltaş ise “Zor 
zamanlarda çeviklik ve dayanıklılık” başlıklı bir 
sunum yaparak, stresli bir çalışma yaşamları olan 
iş adamlarının bu stresle nasıl başa çıkacaklarını 
anlattı. 

“1923 yılında 
İcra İflas Kanunu 

Türkiye’ye ilk 
geldiğinde bu güzel 
sistem öğrenilmişti. 

Mahkemeler, icra 
iflas daireleri bunun 

nasıl işleyeceğini 
biliyorken birden 

bunu kaldırdık 
İflasın Ertelenmesi 

müessesini getirdik. 
O zaman itirazlar 

geldi, ancak 
dinlenilmedi.”
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ESD-FINAT ve ESD Ömür Boyu Başarı Ödülleri sahiplerini buldu - Etiket Bayramı, ödül töreni ile sona erdi. FINAT’ın ESD’nin 20. Kuruluş Yıldönümü 
için gönderdiği hediyeyi FINAT Pazarlama Komitesi Başkanı Jakop Landberg ESD Başkanı Aydın Okay’a takdim ederken, ESD’nin FINAT’a hediyesini de Okay, 
Landberg’e takdim etti. Okay, FINAT’la yaptıkları iş birliği çerçevesinde artık Türkiye’de Etiket Baskı ve Tasarım Yarışması düzenlemeyeceklerini, direkt olarak 
FINAT’ın düzenlediği yarışmalara katılacaklarını ifade etti. 

FINAT’ın düzenlediği yarışmada derece alan iki firmaya ödülleri takdim edildi. Bu ödülleri DGS Baskı Teknolojileri A.Ş. ve Çiftsan Etiket aldı. ESD Ömür Boyu 
Başarı Ödülü ise geçtiğimiz yıl vefat eden Avram Bahar adına Cenk Bahar’a takdim edildi. Ödülleri Jakop Landberg verdi.

Etkinlikte sektörel dernek başkanları da yer aldılar.

Etiket Bayramı son dönemdeki ekonomik sorunlar ve sonuçları ile ilgili değerlendirmelere 
de sahne oldu. İş hukuku konusunda uzman olan Avukat Ümit Tuncer Ersoy konkordato için 
şunları söylüyor: “Konkordato, İflasın Ertelenmesi müessesi gibi işlemler aslında güzel şeyler 
değiller. Ben ofisime birisi konkordato için geldiğinde ya da iflasın ertelenmesi için geldiğinde 
çok hoş karşılamıyorum bir bankacı olarak. Neden? Zaten Türkiye’de borcunu ödeyecek 
herkese, bankalar dâhil, piyasalar dahil herkes yardımcı olur. Eğer siz bir bankaya gidip “Ben 
senden kredi aldım. Ama şunlar oldu, nasıl bir şey yaparız?” dediğinizde her banka size 6 ay 
ile 1 yıl arasında yeniden yapılandırma sağlar.”
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Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) 
Kasım ayı tanıtım toplantısında Japonya 
merkezli Toyo Ink Group şirketi Toyo Matbaa 
Mürekkepleri’ni konuk etti. Swisotel’de, 21 
Kasım’da düzenlenen ve üyelerin bir kez daha 
Mimoza salonunu tamamen doldurdukları 
toplantıda, Toyo Ink Group ve Toyo Matbaa 
Mürekkepleri organizasyon ve faaliyet alanlarıyla 
ilgili bilgileri paylaşan Toyo Matbaa Mürekkepleri 
CEO’su Yakup Benli firmanın yeni yatırım 
projelerini duyurdu. Toplantının ikinci bölümün-
de özellikle en son ofset ambalaj ürün portföyü ve 
geleceğin ambalaj mürekkeplerine ve ilgili diğer 
ürünlere dönük Ar-Ge çalışmaları hakkında 
bilgiler paylaşıldı.

KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, 
halen toplantıların yapıldığı Swisotel Mimoza sa-
lonunun yetersiz kalması nedeniyle, önümüzdeki 
yıl otelin ana binasındaki daha büyük bir salona 
geçeceklerini belirterek; “Bu bile KASAD’ın ne 
kadar fonksiyonel çalıştığının, sektör paydaşlarını 

ne kadar pozitif bir şekilde bir araya getirdiğinin, 
efektif çalıştığının çok güzel bir göstergesi” diyor 
ve şöyle devam ediyor. 

“KASAD’ın üye sayısı 101’e ulaştı ve bu bizim 
boyutumuzda bir dernek için iddialı bir sayı. 
Daha güzel olan da üye sayısı kadar toplantılara 
katılımın da yüksek olması. 

2018 her yönden zor geçmesine rağmen ambalaj-
cıların yakındıkları bir yıl olduğunu söyleyemeye-
ceğim. Her ne kadar kendi içimizde birçok zorluk 
yaşadıysak da 2018’in ambalaj matbaalarının 
çalışmalarının karşılığını alabildikleri bir yıl 
olduğu gözüküyor. 2019’da aynı başarıyı sürdür-
meyi diliyoruz.

Avrupa’da sonuçları bize de yansıyacak şöyle 
bir durum var: Birkaç büyük grup ambalajla-
rının yüzde yüz geri dönüşümlü ürünlerden 
yapılacağını açıkladı. Bu da birkaç katmandan 
oluşan plastik maddelerden tamamen çıkacakları 
anlamına geliyor. Burada ilk kullanacakları 

Toyo Matbaa Mürekkepleri KASAD 
üyelerine ambalaj ürün portföyünü ve 
yeniliklerini anlattı
KASAD’ın aylık tanıtım toplantısının Kasım ayındaki konuğu Toyo Matbaa Mürekkepleri’ydi. Toplantıda 
özellikle ofset ambalaj portföyündeki en yeni ürünlerin yanı sıra yeni yatırım projeleri ve geleceğin 
yeniliklerinin ipuçları da paylaşıldı.
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madde karton, ondüle karton, büyük oluklu 
kartonlarda da bence büyük değişim olacak.”

Son on beş yirmi yılın plastik ambalaj için müthiş 
bir dönem olduğunu, bu dönem sonunda aynı 
şekilde yönetilen bir plastik ambalaj şirketi 
ile karton ambalaj şirketi arasında bugün ciro 
bakımından veya boyutsal olarak plastik lehine 
üç-dört kat fark oluştuğunu vurgulayan Duran, 
ekliyor. “Bu biraz konjonktürel bir durumdu 
çünkü plastiğin arkasında çok ciddi bir rüzgar 
vardı. Fakat şu anda gördüğümüz bu çevrecilik ve 
sürdürülebilirlik argümanları önümüzdeki on – 
on beş yılda karton ve kağıdın arkasından da aynı 
şekilde bir rüzgarın eseceğini gösteriyor. İnşallah 
hepimiz bundan faydalanırız.”

Yakup Benli “Yeni fabrikamız 
devreye girdiğinde kapasitemiz 
2,5 kat artacak”

TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup 
Benli, Toyo Ink Group ve Türkiye’deki faaliyetleri 
ile ilgili bir sunum yaptı. 1896’da Japonya’da 
kurulan Toyo Ink Group’un Uzak Doğu’dan 
Amerika’ya yaklaşık 52 üretim üssü ile büyüme-
sini sürdürdüğünü belirten Benli, 2016 yılında 
gerçekleşen hisse devri ile Türkiye’yi bölgesel üre-
tim üssü olarak seçen Toyo Ink Group’un global 
ağının bir parçası haline geldiklerini vurguluyor. 
Benli, “Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik 
kapalı alanda, yıllık 22 bin ton üretim kapasitesi 
bulunan fabrikamızda ve İstanbul’daki Renk 
Yapım Merkezimizde üretim yapıyoruz” diyor ve 
şöyle devam ediyor. “Yine Manisa OSB’de 62 bin 
metrekarelik alanda yeni bir üretim tesisi kurmak 
için projelendirme çalışmalarımız da devam 
ediyor. 2019 yılı başında inşaat ruhsatını almayı 
hedefliyoruz. Şu an üretimini yapmadığımız ürün 
gruplarını üretmekle işe başlayacağımız yeni 
fabrika devreye girdiğinde kapasitemiz 2,5 kat 
artacak. Ar-Ge yatırımlarımızla yenilikçi ürünler 
geliştirme noktasında iyi bir konumdayız. Toyo 
Ink Group’un global ölçekteki gücü ve sinerjisi ile 
ambalaj sektörünün ihtiyaç duyduğu çözümlere 
yanıt veren geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.”

Levent Ünal “Mürekkep kullanımı  
azalmayan ülkeler arasında 
İtalya’nın ardından ikinciyiz”
TOYO Matbaa Mürekkepleri Ofset Satış Müdürü 
Levent Ünal ise Türkiye ve dünya mürekkep sek-
törü ile Toyo Ink’in satış grafiği hakkında bilgiler 
verdi. Ünal, Toyo Matbaa Mürekkepleri’nin yıllar 
bazında mürekkep satışlarının arttığını vurgulu-
yor ve basım yayın sektörlerindeki gerilemeye rağ-
men ambalajın büyümeye devam ettiğine dikkat 
çekiyor. Türkiye’nin Avrupa’da yıllık mürekkep 
kullanımı azalmayan ülkeler arasında İtalya’nın 
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ardından ikinci sırada olduğunu kaydeden Levent 
Ünal, Türkiye’de ofset mürekkeplerini üreten 
tek şirket olduklarını, ofsette yeni bir yatırım 
yaptıklarını da ekliyor.

Yenilikçi ürünler
Toplantının ikinci oturumunda; TOYO Matbaa 
Mürekkepleri Ofset Ar-Ge Müdürü Rukiye Kıter 
ve Ofset Ar-Ge Ekip Lideri Mehmet Hakan 
Ülüş; Türkiye’nin ilk mürekkep Ar-Ge Merkezi 
unvanına sahip olan şirketin ofset ürün paleti, 
yeni ürünler ve teknolojileri hakkında bilgileri 
katılımcılarla paylaştılar. 

Rukiye Kıter ve Mehmet Hakan Ülüş, yaptıkları 
sunumda Ar-Ge Merkezi’nde çalıştıkları yeni 
teknolojiler, projeler ve Ar-Ge iş birliklerinin 
yanında pazara sundukları yenilikçi ürünler 
konusunda detaylı bilgiler verdiler. TOYO LIFE, 
TOYO SMART BIO, TOYO SMART, TOYO 
UNIVERSE ve CMYK ürün serileri başta olmak 
üzere Japonya’nın geliştirdiği ve üstün özelliklere 
sahip TK HU NEO ERP Process MZ ve TK MX 
EU M TR ürün serilerinin yanı sıra ML-TOYO 
LIFE MIX ve bitkisel yağ bazlı, Co tip kurutucu 
içermeyen MB-TOYO SMART MIX pasta 

sistemleri ile yardımcı ürünler tanıtıldı. Ambalaj 
sektörünü de yakından ilgilendiren gelişmeler 
katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Dünya 
genelinde çevre ve insan sağlığına dost ürünlere 
olan talebin ambalaj sektörü ve dolayısıyla bu 
ambalajlarda kullanılacak mürekkep seçimini de 
etkilediği dile getirilirken geri dönüştürülebilir 
ürünlerin öne çıktığından söz edildi. TOYO 
SMART BIO serisinde geri dönüştürülebilir ham 
maddeler kullanıldığı ve uçucu organik bileşen-
lerin yüzde 1’in altında olduğu belirtildi. TOYO 
Matbaa Mürekkepleri’nin oyuncak ambalajları ve 
çocuk kitapları gibi hassasiyetin yüksek olduğu 
alanlarda çözümler sunduğu da eklendi.

TOYO Matbaa Mürekkepleri Ofset Ar-Ge 
Müdürü Rukiye Kıter, toplantıda dünya çapında 
talep edilen tüm gıda regülasyonlarına uygun 
yeni bir gıda mürekkep serisi üzerine TÜBİTAK 
Ar-Ge Projesi çalışmalarının sürdüğünü belirti-
yor. Ayrıca TOYO Matbaa Mürekkepleri Ar-Ge 
Merkezi olarak KASAD Üyesi firmalarla ürün 
denemeleri ve testler konusunda işbirliklerine 
hazır olduklarını dile getiriyor.

TOYO Matbaa Mürekkepleri Ofset Ar-Ge Ekip 
Lideri Mehmet Hakan Ülüş, Toyo Ink Japonya 
ve Toyo Ink Europa tarafından geliştirilen UV 
ve LED kürlenmeli ürünler ve teknolojiler 
ile ilgili bilgi paylaşımında bulunarak UV 
kürlenmeli EXC2000, EXC2000M, EXC40000, 
EXC50000 ve düşük enerji LED kürlenmeli 
FD LED EU2 ürünlerin uygulama alanlarını 
açıkladı. Ayrıca Toyo Ink Japonya tarafından 
geliştirilen, REXWIN Coat Varnish HC (ultra 
çizilme direncine sahip UV vernik), REXWIN 
SOFT FEEL VARNISH (soft touch UV vernik) 
ve FD CLEAR COAT FR (anti-finger/parmak 
izi bırakmayan) UV vernik gibi özel ürünlerin 
bilgileri ve kullanım alanları paylaşıldı.

KASAD ve TOYO Matbaa Mürekkepleri 
tarafından düzenlenen toplantı,  keyifli geçen 
akşam yemeği ile sona erdi. 

Alican Duran 
konuşmasının ardından 
KASAD’ın 99. üyesi, 
Ömer Alper Selvi 
(Korab International) ve 
101. üyesi  İlhan Ürer 
(Frimpeks)’e rozetlerini 
taktı. 

KASAD’a 100. üye olarak 
katılan Yükseliş Etiket’ten 
(Gaziantep) Mehmet 
Alper Aköz, mazereti 
nedeniyle toplantıya 
katılamadı.
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(İstanbul) İstanbul Sanayi Odası (İSO) 26. Grup Kağıt, 
Kağıt Ürünleri Sanayii Meslek Komitesi ve Oluklu Mukavva 
Sanayicileri Derneği (OMÜD) iş birliğiyle düzenlenen ‘Kağıt 
Ambalaj Çözümleri Semineri’ 25 Ekim 2018 tarihinde İstanbul 
Sanayi Odası’nda gerçekleşti. 

Seminerin açılışında konuşan OMÜD Başkanı Mehmet Nuri 
Görenoğlu, “Dijital ortama geçilmesiyle, kağıt önemini yitiriyor 
gibi görünmekle birlikte ambalaj malzemesi olarak önemini 
korumaya devam ediyor. Sürdürülebilir, doğayla dost bir 
malzeme olması nedeniyle de diğer alternatif ambalaj malzeme-
lerine göre uzun yıllar kullanılmaya devam edeceği öngörülüyor. 
Özellikle son tüketicide çevreye olan duyarlılığın artması ile 
kağıt, yıllarca önemini sürdürecek”diyor.

‘Kağıt atıklar çöp değildir, sanayinin  
ham maddesidir’
Kağıt sanayiinde 2010-2017 arasında üretimin % 101,9 arttığına 
değinen Görenoğlu, özetle şu bilgileri veriyor: “Kağıt sanayinde 
en yüksek katma değer % 40,5 ile oluklu kağıt ve karton ile 
mamulleri alt sektörü yaratıyor. En yüksek tüketim % 44 ile 
oluklu mukavva ürünlerinde. 2017 rakamları ile Türkiye’de 2 
milyon 800 bin ton oluklu mukavva kağıdı ve yaklaşık 1 milyon 
180 bin ton karton kağıdı tüketildi. Oluklu mukavva üretiminde 
ve karton ambalaj üretiminde Avrupa’da 5. büyük ülke konu-
mundayız. Sektörün ham madde ihtiyacının % 80’inin, geri 
dönüşümden elde ediyoruz. Kağıt atıklarının çöp olmadığını ve 
sanayimizin ham maddesi’ olduğunu hatırlatmakta yarar var.”

Kağıt ve kutu fiyatlarında  
artış sürecek
Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu Genel Müdürü ve OMÜD 
Yönetim Kurulu Üyesi İsa Doğanlı, oluklu mukavva sektörü 
olarak fiyat artışlarını, müşterilere açıklamakta zorlandıklarına 
işaret ederek, “Karton kutu fiyatları, ilk 8 ayda % 33 artış 
gösterdi” diyor ve şöyle devam ediyor. “Aynı dönemde dolar % 
73, avro % 69, ham madde fiyatları ise % 32 oranında arttı. Bazı 
müşteriler kağıt fiyatlarındaki artışın sadece kur artışına bağlı 
olduğunu düşünüp ‘Kurlar düştü, kutu fiyatı neden düşmüyor’ 
diye soruyor. Oysa kurların artışı kağıt fiyatını artıran veya düşü-
ren tek faktör değildir. Enerji ve kağıt atık fiyatı, kağıt fiyatını 
daha çok etkiliyor. Üretimde kullanılan kimyasal maddelerin 
maliyetleri de önemlidir. Artan maliyetler, gecikerek de olsa 
kağıt ve kutu fiyatlarını artırmaya devam edecek. ”

Seminerde konuşan Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, ambalaj 
sektörünün dünyada 670 milyar dolarlık bir büyüklüğe 
sahip olduğunu vurgulayarak kağıt ve karton ambalajın bu 
büyüklük içerisinde % 31 paya sahip olduğunu dile getiriyor. 
Duran, “Gelecek 5 yıl içerisinde Avrupa’da kağıt ve karton 
ambalaj tüketiminin 367 bin ton artması, bunun % 40’ının ise 

Yılda 5 milyar lira toprağa gömülüyor
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmaması yılda milyarlarca liranın çöpe atılmasına neden oluyor. 
Ülkemizde yıllık 6 milyon ton ambalaj atığının sadece 2 milyon tonu kaynağında ayrıştırılırken, geri dönüşüme 
kazandırılamayan atıklar yüzünden ise yılda 5 milyar lirayı toprağa gömüyoruz.

Türkiye’den geleceği öngörülüyor. Ayrıca önümüzdeki 10 yılda 
dijitalleşmeyle birlikte ambalaj trendleri de değişecek. Yeni 
jenerasyon tüketici açısından fiyat değil, sürdürülebilir özelliği 
birinci sırada. Bu nedenle kağıt ve karton ambalajın çevreci 
özelliklerini kamuoyunda iyi anlatmalıyız” diyor.

Atıklar kaynağında ayrı toplanırsa ithalata 
gerek kalmayacak
Türkiye’de kişi başı günlük atık üretiminin 1 kg civarında 
olduğunu kaydeden Dönkasan Genel Müdürü Murat Kayhan 
Ural ise konuşmasında, geri dönüşümün Türkiye ekonomisi 
açısından önemine dikkat çekerek şöyle diyor: “Yıllık bazda 30 
milyon ton evsel atık oluşmaktadır. Yıllık olarak oluşan 6 mil-
yon ton ambalaj atığının, yaklaşık 2 milyon tonu kaynağında ayrı 
toplanabiliyor. Toprağa gömülen ambalaj atığının miktarı ise 
4.8 milyon ton. Toprağa gömülen atıkların ekonomik değerine 
bakarsak; 4 milyar TL’lik bir büyüklük sözkonusu. Bu atıkların 
toplanmasının ve gömülmesinin kamuya maliyeti 1 milyar lira, 
ülke ekonomisinin yıllık kaybı ise 5 milyar lira. Dolayısıyla eğer 
ambalaj atıklarını kaynağında toplamayı başarabilirsek yıllık 750 
bin tonluk atık kağıt ithalatına da gerek kalmayacak.”

İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali 
Çakıroğlu da, dünyada gıdada kayıp ve zayiatın 1.3 milyar 
ton olduğunu, bunun maddi karşılığının ise 1 trilyon doları 
bulduğuna işaret ediyor. Türkiye’de ise en büyük kaybın % 48 
ile meyve ve sebzede gerçekleştiğine değinen Çakıroğlu, ekliyor: 
“Gıdadaki zayiat oranı, ister istemez maliyet olarak piyasaya 
sürülen ürünün etiketine yansıyor.” 

Açılış konuşmasını Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve İSO 
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Nuri 
Görenoğlu’nun yaptığı seminerde, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Duran, Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu 
Genel Müdürü İsa Doğanlı, Dönkasan Genel Müdürü Murat Kayhan Ural ve 
İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu sektörün 
sorunlarını ele alarak çözüm beklentilerini dile getirdi.
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Türkiye’nin yılın ikinci yarısında yaşadığı ekonomik kriz, reel 
sektörü ve üretimi de doğrudan etkiledi. Bunun en somut 
göstergesi ise marketlere gelen ürünlerin dış ambalajında 
kullanılan oluklu kutuların ve kolilerin atık ve geri dönüşümün-
de gözlenen azalma. Bu konuda görüşlerini aldığımız Çukurova 
Kağıt ve Ambalaj Grubu Satış Direktörü Bora Kuru, oluklu 
piyasasındaki son gelişmeleri dergimize anlattı.

Hurda kağıtta sıkıntı var mı?

Ocak 2018 itibarıyla fiyatlar yükselme eğilimine girdi. Kağıttaki 
sıkıntı, Çin’in etkisi, kur artışından dolayı ihracatın artması, iç 
piyasaya arzın azalması biraz daralmaya sebep oldu ve fiyatları 
yükseltti. 

Ocak - Ekim sonu arasında recyle fiyatlarında %50 - 60 arası bir 
artış oldu. Kağıt fabrikaları yüksek fiyata satış imkânı bulunca 
hızlı atık toplanmaya başladı. Hızlı ve kaliteli hurda toplama, 
maliyeti yükseltti ve fiyatları yukarı çekti. 

Ekim sonu itibarıyla bu tersine döndü. Dolar kurundaki sert 
düşüş önce kâğıt piyasasında fiyatları % 10 – 15’lik dilimlerde 
aşağıya çekti. Artı üç gün sonra sektördeki büyük üreticiler 
%5 daha aşağıya çektiler. Hurda fiyatlarının düşmesinin en 
büyük nedeni, piyasanın daralması, kâgıt fabrikalarında kâğıt 
stoklarının fazla oluşu, oluklu fabrikalarının önceki dönemdeki 
sıkıntılar nedeniyle sezona stokla girmeleri, kâgıt fabrikalarının 
satışları arttırmak için fiyatları düşürmeleridir. Şu anda hurda 
piyasasında üç – dört büyük alıcı var, onlar fiyatları düşürdüğün-
de hurda fiyatları aşağı çekiliyor. Şu anda hurda fiyatları ‘hurda 
toplanmama’ evresine çok yakın. Bir iki kademe daha düşerse 
toplama durur. Bu durumda plastik toplamaya başlıyorlar. 
Havalar soğuduğu için de hurda kağıt toplanması bırakılacak, 
fiyatlar yükselecek, toplanan hurda miktarı azalacak ve yeni 

yıla hurdada ve kâğıtta daha yüksek fiyatlarla girilecek. Yılbaşı 
itibarıyla şirketlerin personel, enerji vb. giderleri de artacak.

Hurda ithalatına kısıtlama kararı alan Çin’in etkisi var mı?

Çin bizden değil, hem yakınlık hem de muazzam miktarda atık 
çıktığı için Amerika’dan çok yüksek miktarda hurda alıyor. 
Hurda alım değerlerinde, hurda ve kullanılabilir kâğıt oranını 
ifade eden bir kontaminasyon oranı var. Çin onu %2’den %0,5 
e indirerek artık çöp almayacağını, kaliteli hurda alacağını 
açıkladı. Tabii bu ABD’nin işine gelmedi ve ABD yolu kapandı. 
Çin diğer ülkelerden ithal etmeye başladı. Türkiye’den Çin’e 
navlundan dolayı hurda gitmiyor. Ama bu da tüketimle beraber 
yurt içinde fiyatları aşağıya çekti. 

Yılbaşından itibaren hurda fiyatları tekrar yükselecek. Oluklu 
tarafında bu fiyatların düşüşünü de anlamış değiliz. Çünkü 
alıcının bir alma kapasitesi, bir marjı var. Yani 100 ton alma 
kapasitesi vardır, sizden 50 ton alıyordur; indirim yaparak 
bunu 100 tona çıkartabilirsiniz. Fiyatı % 100 de düşürseniz yine 
alacağı miktar aynı. Bunu anlamış değilim. Firmalar biraz yıl 
sonunu değerlendirip kotalarını arttırmak istiyor olabilirler. 
Ama yeni yılda artış bekliyorum.

Dengeli bir piyasa için fiyatların ne kadar artması 
gerekiyor?

Dengeli bir piyasa için üretim sektörünün çalışıyor olması lazım. 
Üretim sürmeli ki ambalaja ihtiyaç olsun. Şu anda otomotivden 
gıdaya kadar tüm sektörlerde üretim %30-35 düşmüş durumda. 
Atkasan’ın büyük marketlerle toplama anlaşmaları var. Şu anda 
büyük marketlerde raftaki ürün çok sık değişmiyor. Bu tüketim 
az demek. Tüketim az olduğunda ne yaparsanız yapın fiyatı yük-
seltemezsiniz. Hurdanın toplanabilmesi için toplayıcının para 
kazanabileceği bir fiyat aralığı var; o aralıkta hurda toplanacak. 
Kâğıt fabrikaları oradan maliyetleyecek, kur ile beraber yurt dışı 
satış fiyatıyla kâğıdını normal kâğıt fiyatına oluklu fabrikalarına 
satacak. Oluklu fabrikalarının da bunu katma değeri ile son 
ürüne dönüştürmesi lazım. Bu bir zincir. Eğer tüketimde 
herhangi bir sıkıntı olmasaydı, üretim şartları tam olsaydı; her 
şey doğasında olsaydı mevcut fiyatların 10 - 15 puan altında 
işlerin tıkır tıkır yürümesi gerekiyordu. Ama anlaşılan o ki bu 
seviyede bile işler rahat gitmeyecek. 

Aralık sıkıntılı bir ay ve kağıt fabrikaları fiyatları bir tık daha 
aşağıya çekebilirler. Çünkü ellerindeki stokla yeni yıla girmek 
istemezler. Hurda fiyatları düşüyor ve daha düşük maliyetle 
üretime girmek isterler. Şu anda kâğıt fabrikaları fiyat düştü 
diye oluklu fabrikalarına teklifte bulunuyorlar. Ama oluklu 
fabrikasındaki mevcut stok yüksek maliyetli ve fiyatı düştü diye 
yeni kâğıt alımına giremez. Bunun dönmesi için en az bir buçuk 
ay lazım. Bu şu demek: Ben bugünkü kâğıt maliyetini Aralık 
ortalarında müşteriye yansıtabilirim. Ama oluklu fabrikaları 
öyle yapmıyor; rekabet, iş kaygısı, makine kotalarının boşluğu, 
daha fazla iş yapma arzusu fiyatı düşürmeye sevk ediyor, bu 
da süratle kârlılığı ve tüm dengeleri bozuyor. Bu iki ay çok 
dengesiz.

Kaplamin bünyesinde ayrı bir tesisi, Prigo’yu açtık. Prigo’da iki 
dijital baskı makinemiz var. Biri Efi Vutek, diğeri Inca Onset. 
Ayrı bir tesiste butik hizmet vermek istedik. Bizim belirlediği-
miz; 1500 tabaka altı işlerde ofsette kalıp ücreti, fleksoda klişe 
ücreti gibi ekstra bir maliyet yükü var. Aslında müşteri 500 adet 
istiyor, ofsetçi “1500 üretirim” diyor. Biz burada devreye girdik. 
Kasım 2018 itibarıyla hedeflediğimiz yerdeyiz.

Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu Satış 
Direktörü Bora Kuru: 

“Yılbaşından itibaren 
hurda kağıt fiyatları 
tekrar yükselecek” 
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6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1-3 Kasım 
2018 tarihlerinde İstanbul’da ‘Dijital Dönüşüm’ temasıyla 
gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış ve ilk oturumları İstanbul 
Üniversitesi’nin Beyazıt’taki Rektörlük Binası’nda yapıldı. 
Sempozyumun sonraki oturumları 2-3 Kasım günlerinde 
TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi.

Sempozyumun açış konuşmaları, Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Erdoğan Köse, Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV) 
Başkanı Sadettin Kaşıkırık, Ambalaj Sanayicileri Derneği 
Başkanı M. Zeki Sarıbekir, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Basım, Yayın Sanayi Grubu Başkanı Zekeriya Acar, İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmuk Ak ve İstanbul 
Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın 
tarafından gerçekleştirildi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Köse, iki 
yıl önce ‘Dijital Dönüşüm’ olarak 
belirledikleri sempozyum temasının 
bu yıl üniversitelerin yeni eğitim – 
öğretim yılının dijital dönüşüm yılı 
olarak ilan edilmesiyle ne kadar 
isabetli bir seçim olduğunu görmenin 
sevincini dile getirdiği konuşma-
sında, Sempozyum hakkında bilgi 
verdi. Sempozyum, gönderilen 128 

bildiriden Hakem Kurulu’ndan geçen 82’si sözlü, 12’si poster ve 
biri sanal sunum şeklinde 95 bildiri ve yedi çağrılı konuşmacı 
ile gerçekleştirildi. 

“BASEV’in 25 yıllık bilgi birikimini sektördeki arkadaşları-

mızla paylaşıyoruz” diyen BASEV 
Başkanı Sadettin Kaşıkırık, diğer 
sektör dernekleriyle tek çatı altında 
yeni projeler üretecek konuma 
geldiklerine inancını vurguluyor. 
Sanayinin ve üniversitelerin aynı 
projelerde birlikte yer almasının 
ve aynı bakış açısını paylaşmasının 
sektör adına ileriye yönelik değer 
katacağını kaydeden Kaşıkırık, 
ekliyor. “Baskı teknikleri değişiyor, 
baskı altı malzemeleri değişiyor; değişmeyen şey baskıdır. 
Baskı kullanıldığı yerlerde değer yaratabilmiş mi, katkı 
sağlamış mı, nerelerde bu katkıyı sağlamaya devam edebilir, 
önemli olan budur.” 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
Başkanı M. Zeki Sarıbekir, ambalaj 
ihracatında dış ticaret fazlası verdik-
lerini belirterek, “Daha çok ülkeye 
ambalaj ürünü satmalıyız, ürettiği-
mizin en az yarısını ihraç etmeliyiz” 
diyor ve ekliyor. “Cumhuriyetimizin 
100. yılını kutlayacağımız 2023’te 30 
milyar dolarlık pazar büyüklüğüne 
ve 10 milyar dolarlık ihracat raka-
mına ulaşacağımıza inanıyorum.” 

Sarıbekir, bu yıldan başlayarak, Avrasya Ambalaj İstanbul  
Fuarı’nın yapıldığı haftayı “ASD Ambalaj Haftası” olarak 
kutlayacaklarını belirtiyor ve Ambalaj Ayyıldızları Yarışması 
ve uluslararası yarışmalar ile Türkiye’nin ambalaj sektörünün 
geldiği noktayı dünyaya göstermeye devam edeceklerini kayde-

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri 
Sempozyumu gerçekleştirildi
Açılış ve ilk dört oturumu İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen  
sempozyumun teması ‘dijital dönüşüm’ olarak belirlenmişti.
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diyor. ASD 2019’da ASD Ambalaj Kongresi düzenleyecek.

İSO Basım, Yayın Sanayi Grubu 
Başkanı Zekeriya Acar, tipodan ofse-
te geçişe ilişkin anılarını paylaştıktan 
sonra, “Teknolojiyi takip etmek 
gerekiyor ve teknoloji eğitimli insan 
istiyor” diyor ve basım işletmeleri, 
meslek liseleri, üniversiteler, STK’lar 
ve sanayi arasındaki iş birliğinin 
güçlendirilmesi gerektiğini vurgu-
luyor. “Sadece okullarda aldığımız 
eğitim ile yetinmemeliyiz” diyen 

Acar, teknolojinin sürekli gelişip değiştiğini ve ömür boyu 
öğrenmenin şart olduğunu vurguluyor ve STK’lar ile sanayinin 
ve okulların iş birliği olmadan meslek eğitiminin mümkün 
olmayacağını ekliyor.

İstanbul  Üniversitesi – Cerrahpaşa 
Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, “Artık 
akıllı teknolojiler, akıllı kağıtlar 
ve akıllı baskılar var” diyor ve 
şöyle devam ediyor. “Sempozyum 
açılmadan önce sivil toplum kuru-
luşlarının çok değerli başkanları ve 
rektörümüzle birlikte çok verimli bir 
toplantı gerçekleştirdik ve sektörün 
ihtiyacı olan daha kalifiye insanları 
yetiştirmik için bizim de destekleye-

bileceğimiz birtakım eğitim programları oluşturma kararını 
aldık. Belki bir yüksek lisans programıyla başlayarak, daha 
sonra da baskı teknolojilerinde bir mühendislik çatısı altında 
eğitim verilebilecek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’nın ev 
sahipliği ve öncülük yapacağı bir programın temellerini bu 
sabah atmış olduk.”

İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Mahmut Ak da Ekim’de en yüksek 
rakamlara ulaşan ihracata etiket 
ve ambalaj sektörlerinin ihracata 
yaptıkları katkılara vurgu yaptığı 
konuşmasında, ürünleri daha 
dayanıklı, kaliteli yapabilmek için 
eğitim anlamında nasıl katkıda 
bulunabileceklerinin gayretleri 
içerisinde olduklarını ifade ediyor.

Baskının geleceğini dijital, dijitalin geleceğini ise inkjet baskı 
temsil ediyor. Sempozyumun ‘Dijital Dönüşüm’ temasına 
uygun olarak, ilk gün ağırlıklı olarak inkjet baskıya ayrılmıştı.  

Dijitalleşmeyi, “Yeni iş modelleri geliştirmek; dijital tekno-
lojilerle şirket kaynaklarını birleştirerek benzersiz müşteri 
deneyimleri oluşturmak, yeni ürün ve hizmetler bulmak ve 
şirket kaynaklarını çok daha verimli kullanmak için teknolojiyi 
bu kaynaklara uygulamak” şeklinde tanımlayan Mimaki 
Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse, doğru dijital stratejiyi 
şöyle açıklıyor: 

“Şirketlerin dijital çağda başarılı olabilmeleri için bazı 
kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekir. Dijital dönüşümün üç 
boyutu bulunmalı: 

1. Dijital stratejiyle şirketlerin 
kurumsal stratejilerini ve stratejik 
amaçlarını bütünleştirmek ve yeni iş 
modellerini hayata geçirmek.

2. Dijitalleştirilmiş ürün ve hizmetler 
sunmak ve müşteriye yönelik 
faaliyetleri yeniden yapılandırmak.

3. İç operasyonları ve operasyonlar 
içindeki iş birliğini dijitalleştirmek, 
dijital operasyonlara geçmek.

Bu üç adım baskı sektörü için de geçerlidir. Sadece dijital ope-
rasyonu gerçekleştirmek verimliliği arttırabilir ama büyüme 
için yetmez. Bu üç adım tamamlandığında hem verimlilik artar 
hem de büyüme gerçekleşir.” 

Arjet Evertse, Türkiye’de ikinci adımın ihmal edildiğini, 
şirketlerin dijital teknolojiler kullanan geleneksel şirketler 
olmaktan kurtulamadıklarını vurguluyor. Evertse, dijital baskı 
yatırımları konusunda en önemli tereddüt konularından biri 
olan mürekkep maliyetlerine de farklı bir açıdan bakıyor; 
“Konvansiyonel baskıda zaten mürekkebin yarısı makine 
temizlerken, baskıya hazırlanırken, ayar yaparken çöpe gidiyor. 
Dijital baskıda herhangi bir ayar olmadığından, mürekkebin % 
99,9’u baskıda kullanılıyor” diyor.

HLM Danışmanlık kurucusu H. 
Kayhan Gürhan, konuşmasında 
olumlu yönlere odaklanma üzerinde 
durdu. Gürhan’a göre geleceği düşü-
nürken kaygı yerine değerler, yargı 
yerine bilgi, ön yargı yerine deneyim, 
korku yerine fırsat, mutsuzluk yerine 
merak, güvensizlik yerine umut, 
varsayım yerine güven ve genelleme 
yerine araştırma ikame edilmeli.

İki çağrılı konuşmacı, inkjet baskı 
konusunda dünya çapında konferanslar ve eğitimler düzenle-
yen, danışmanlık hizmetleri veren Information Management 
Institute (IMI) Europe Genel Müdürü Tim Philips ve önde 
gelen uluslararası endüstriyel baskı fuarı In Print Show ve 

Pure Digital fuarlarını düzenleyen FM Brooks kurucu ortağı 
Marcus Timson, endüstriyel baskı (ambalaj ve etiket, deko-
rasyon, tekstil) konusunda beklentiler, teknolojiler, eğilimler 
üzerinde durdular, inkjet baskı pazarındaki gelişmelere ilişkin 
rakamlar verdiler. 

Elektroser A.Ş. Genel Müdürü Öncü Güyer, sektörün ezici 
çoğunluğunun toplam maliyet hakkında fikri olmadığını 
belirterek, hepsi aynı işi yapan, benzer yapıdaki işletmelerin 
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birleşmeye ve değişime kapalı 
olmaları üzerinde durdu. Müşterinin 
müşterisine satış yaklaşımını 
benimsemek, baskı tedarikçiliğinden 
pazarlama ve lojistik tedarikçiliğine 
geçiş, organizasyonel değişiklikleri 
hayata geçirmek (mavi yakalıdan 
beyaz yakalıya geçiş); Öncü Güyer’in 
değişim için vurguladığı zorunlu-
luklar. Güyer, “Dijitalleşebilen her 
şey dijitalleşecektir. Bunun önünde 

kimsenin durma şansı yok” diye ekliyor.

Fujifilm Türkiye Endüstriyel Baskı 
ve İş Geliştirme Müdürü Kerem Ege, 
2000 yılında kârlılığının % 70’ini 
fotoğrafla ilgili işlerinden sağlayan 
Fujifilm’in dijital teknolojilerin etki-
siyle farklı alanlara yatırım yaparak, 
fotoğrafın işinin küçük bir bölümünü 
oluşturduğu bir teknoloji şirketine 
dönüşümünü anlatarak başladığı 
konuşmasında, verimlilik hesabına 
ilişkin bir tablo sundu. Tabloda 3 

milyon liralık yatırım yapılan bir makineye çalışmadığı her 
saat için 337 TL ödendiğini gösteren Ege, tirajların düşmesinin 
makinelerin çalışma verimliliğini düşüreceğini vurguluyor. 
Değişik işler için ofset ve Jet Press 720S inkjet baskı makine-
sinin verimlilik ve fire yönünden kıyaslamalarını yapan Ege, 
“Sekiz saatlik bir vardiya sonunda aynı işler için ofsette verilen 
fire, Jet Press 720’nin toplam baskı sayısından fazladır” diyor 
ve en yüksek maliyet unsuru kağıt dahil, işletmelerin maliyetle-
rini ciddi olarak gözden geçirmeleri gerektiğini ekliyor.

İkinci ve üçüncü gün oturumları Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde iki ayrı salonda gerçekleştirilen 6. Uluslararası 
Matbaa Teknolojileri Sempozyumu’nda 20 oturumda, yerli ve 
yabancı akademisyenler tarafından 95 bildiri sunuldu. 

“Basım Sektörü ve Endüstri 4.0” ana teması ile basım, 
yayıncılık ve ambalaj sektörlerinin beyaz ve mavi yaka çalışan, 
akademisyen, tedarikçi ve diğer tüm taraflarını bir araya 
getirmeyi amaçlayan sempozyum süresince, Rektörlük Binası 
girişinde 52 eserin sergilendiği ‘Zamansız’ ve Büyükçekmece 
Yerleşkesi’nde 91 eserin sergilendiği ‘Sonsuzluk’ adlı iki karma 
sergi de düzenlendi. 

Canapa Kağıt Teknolojileri, FESPA Eurasia Fuarı’nda tekstil 
baskı üreticilerinin farklı kalınlık, ebat, gramaj ve kaplama 
ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği transfer kağıt seçenekleri ile 
ziyaretçileriyle buluşacak. 

6-9 Aralık tarihlerinde bu yıl ilk kez İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek fuarda, Canapa Kağıt Teknolojileri 9. Salon C10 
no’lu stantta geniş ürün yelpazesini tanıtıyor olacak.

Canapa Kağıt Teknolojileri, ShiningStar, Master ve Tacky  
yapışkanlı transfer kağıt lansmanını geçtiğimiz yıl FESPA 
Fuarı’nda gerçekleştirmişti. Firma bu ürün yelpazesi ile spor 
giyim üreticilerinden olumlu tepkiler almıştı. Bu yıl da bu ürün 
serisinin değişik gramajları ve avantajları ön plana çıkarılacak. 

ShiningStar Tacky - Canapa Kağıt Teknolojileri tarafından 
özel olarak geliştirilen ürün, transfer sırasında kumaşa üstün 
tutunma özelliği sağlayarak, transfer sırasında yaşanabilecek 
kayma problemlerini ortadan kaldırıyor. Yüksek kuruma 
özelliği ve baz kağıt kalınlığı, en yüksek boya tüketimli 
ürünlerde bile baskı makineleri üzerinde problemsiz çalışıyor. 
ShiningStar Tacky özel kaplanmış transfer kağıtları, iki kat 
ayrı kaplamaya sahip. Kağıt, muadillerine göre üst düzeyde 
transfer verimliliğiyle birlikte renk tutarlılığı ve mürekkep 
tasarrufu da sağlıyor. Seri, piyasadaki mevcut ürünler arasında 
çok güçlü baz kağıt yapısı, stabil baskı kalitesi, yüksek seviyede 
kumaşa tutunma, kusursuz mürekkep verimliliği, hızlı 
mürekkep emilimi ve kuruma özelliği ile öne çıkıyor. Muadil 
markalarla yapılan karşılaştırma testleri de kağıt mukavemeti, 
baz kağıt direnci, saflık oranı gibi pek çok kalite değerlendirme 
ölçütlerinde Canapa transfer kağıtlarının daha güçlü kağıt 
yapısı ve daha stabil baskı sonucu verdiğini ispatlıyor.

ShiningStar Master - ShiningStar Master kaplamalı transfer 
kağıtları, piyasaya tanıtıldığı ilk günden bu yana, dünyanın dört 
bir yanındaki tekstil baskı üreticileri tarafından tercih ediliyor. 
Firmanın uzun yıllar devam ettiği Ar-Ge çalışmaları sonucu 
üretilen seri, kullanılan özel kaplama formülasyonu sayesinde 
süblimasyon baskı üreticilerine pek çok avantaj sunuyor. Isı 
preslerinde çok yüksek hızlarda bile yüksek verimlilikte ve 
kusursuz mürekkep transfer özelliği sunan Master serisi, 
kullanılan mürekkebin maksimum seviyede kumaşa transfer 
edilmesini sağlayarak renk kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. 
Bu sayede normal kağıtlara yapılan transfer işlemine kıyasla 
%70 daha az mürekkep tüketimi elde edilerek önemli ölçüde 
maliyet avantajı sağlıyor. Seri, hızlı mürekkep emilimi ve hızlı 
kuruma özelliği sayesinde, baskıdan çıkan kağıdın herhangi bir 
bekleme süresi olmaksızın pres makinesine alınmasını sağlıyor. 

Canapa Kağıt 
Teknolojileri  
FESPA Eurasia 
İstanbul 2018’de
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FESPA’nın 2018 Baskı Araştırması’na 
göre tekstil baskı uygulamaları, bu 
alandaki işletmelere anlamlı bir büyüme 
potansiyeli sunuyor. Bu araştırma, grafik 
üreticilerinin %39’unun, yatırımlarının 
tekstil baskı yapabilmesini de istediğini 
ortaya koyuyor. 

Yine bu araştırmanın gösterdiğine 
göre tekstilde dijitale geçiş diğer 
pazar kesimlerine göre ağır ilerliyor 
ve üretimde halen analog süreçlerin 
hakim olduğunu gösteriyor. Bununla 
birlikte, tekstile odaklanan baskıcıların 
%56’sı dijital teknolojiye yatırım yapmış 
bulunuyor ve %19’u da önümüzdeki iki 
yıl içinde yapmayı planlıyor. Bu da, baskı 
servisi sağlayıcıları (PSP’ler) için yüksek 
büyüme potansiyeli taşıyan, heyecan 
verici bir pazar fırsatı anlamına geliyor.

FESPA’nın sektöre yön veren önemli 
trendleri araştırmak üzere görevlendirdi-
ği Smithers Pira’nın araştırmasına göre, 
dijital baskılı tekstilin değeri 2012 ile 
2021 arasında neredeyse dört kat artacak 
ve bu dokuz yıllık dönemin sonunda 
2,46 milyar ABD dolarına ulaşacak. Bu 
ise, 2015-2020 yılları arasında bütün 
olarak yıllık bazda %1,2 oranında gelişen 
geleneksel (tekstil harici) baskı pazarı ile 
karşılaştırıldığında olumlu bir karşıtlık 
oluşturuyor.

Tekstildeki önemli büyüme nedeniyle, 
dünya çapındaki büyük firmalar, 
teknoloji portföylerine daha küçük 
uzman firmaları ekleyerek şimdi bu 

pazara giriyor. Bu da, dijital tekstil baskı 
makinelerine talebi artırdığı gibi, sarf 
malzemesi ve baskı sonrası donanım 
tedarikçileri üzerinde de zincirlime bir 
etki yaratıyor. Bu devam ettikçe, inkjet 
teknolojinin etrafında gelişen müşteriye 
özel teknoloji çözümleri sürekli gelişe-
cektir.

Yeni fırsatlar
Dijital tekstil baskısındaki artış, kilit 
pazar segmentleri; giyim, ev tekstilleri, 
afiş ve endüstriyel reklamcılık ile teknik 
tekstillerden gelen talebe yanıt olarak 
görülebilir. 2016’da giysi, %50,5 ile en 
büyük hacimli pazar segmentiydi ve 
onu afiş ve endüstriyel reklamcılık, ev 
tekstilleri ve teknik tekstiller izledi. Bu 
da FESPA 2018 Araştırması’nın sonuçla-
rına uygun; nitekim Araştırma’da, giyim 
ürünlerinin bütün tekstil işine hâkim 
olduğu; spor giyim, konfeksiyon amaçlı 
tekstiller ile hızlı değişen moda ürünle-
rinin büyüme açısından ‘lider koltuğu’na 
oturduğu görüldü.

Tekstil tabelalar (afişler, bayraklar ve 
benzeri görsel iletişim araçları), dijital 
üretimin yaratıcı özgürlüğünün açıkça 
katma değer yarattığı bir pazar segmenti 
olarak gelecek vaat etmeyi sürdürüyor. 
2016 ile 2021 arasında beklenen 
%13,7’lik büyüme oranı ile pazar 
değerinin 658 milyon ABD dolarını 
bulacağı öngörülüyor. 

Ev tekstili ise 2016 itibarıyla dünya 

çapında, 70 milyon metre kare baskılı 
kumaşla 89 milyar ABD doları değerini 
elde etti. Burada, mobilya döşeme-
sinden halı ve zemin kaplamasına, 
yatak çarşafından perdeye kadar çok 
çeşitli ve hızlı gelişen bir pazar segmenti 
bulunuyor. Ev tekstilleri segmentinin 
önümüzdeki yıllarda teknik ve reklam 
afişi tekstillerinden pazar payı kapması 
bekleniyor.

Teknik tekstiller (dekorasyonun öncelikli 
amaç olmadığı, fonksiyonel veya endüst-
riyel amaçlarla kullanılan dijital baskılı 
kumaşlar), dijital tekstil baskısında nihai 
kullanım pazar segmentleri içinde hem 
en küçüğü hem en az dinamik olanıdır. 
2016’daki değeri 57 milyon ABD 
Doları olup, bunun yıllık %12 büyüme 
hızıyla 2021’e kadar 100 milyon ABD 
dolarına çıkacağı tahmin ediliyor. Diğer 
önemli alanlardan daha küçük ve yavaş 
büyümesine rağmen, teknik tekstiller, 
otomotiv kumaşları ve koruyucu giysiler 
ile ortalamanın üstünde bir büyüme 
göstererek, hala hem genel hem de 
uzman PSP’ler (baskı servisi sağlayıcıla-
rı) için açık fırsatlar sunuyor. 

Baskılı moda – başarının 
tarzı
Konfeksiyon/giysi üretimi, hem hacim 
hem değer açısından dijital baskılı 
tekstil pazarında en büyük segmenti 
oluşturuyor. Bu segment 2016 itibarıyla 
440 milyon metre kare kumaşla 770 

İnkjet tekstil baskı -  
Dijital tekstilin yükselişi
Michael RYAN / FESPA Grup Fuar Müdürü
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milyon ABD doları global pazar payına 
sahip oldu. 2016’da %27,6’lık pazar payı 
ve 213 milyon ABD doları değerini elde 
eden spor giyim, pazarın en çok kazanç 
getiren alt segmenti oldu. Bu durum, 
polyester bazlı malzemelerin polülari-
tesiyle açıklanabilir. 2016’da 112 milyon 
ABD doları ve 98 milyon avro büyüklü-
ğüne sahip olan moda ve haute couture 
diğer önemli alt segmentlerdir. Karlı 
müşteri tabanı bulunan bu segment, 
pazarda %27,2’lik paya sahip.

İleri teknoloji baskı ekipmanlarına 
yapılan yatırım, foto gerçekçi 
baskıları, kişiye özel detaylı giysileri 
mümkün kılarak, moda döngülerinin 
hızlanmasını sağlıyor. Dijital baskıda 
hızlı teslimat, ilk üretim evresinin daha 
kısa sürede tamamlanması anlamına 
geliyor. Bu da perakendecilerin, hızlı 
tükenen ürünleri kısa sürede yeniden 
sipariş etmesini sağlayarak depolama 
maliyetini düşürüyor ve satılmayan 
stokun israf olma riskini azaltıyor. 
İnternet üzerinden perakende satış da 
bu modeli daha da ileri götürülebilir; 
böylece sipariş alınır alınmaz çok kısa 
sürelerde baskılı kıyafet hazırlanabilir. 
Hız, diğer pazar kesimlerinde olduğu 
gibi tekstilde de en önemli önceliktir. 
FESPA Baskı Araştırması, tekstil baskısı 
yapan işletmelerin %69’u açısından 
yatırımın itici gücünün, daha hızlı üretim 
olduğunu ortaya koyuyor.

Bu gelişmeler, moda sektörünün 
değişen doğasına son derece uygundur. 
Daha rekabetçi ve birbirine bağlı bir 
moda tüketim dünyası, endüstrinin 
artık geleneksel iki sezon (İlkbahar/
Yaz ve Sonbahar/Kış) modelinin çok 
ötesine geçtiği anlamına geliyor. Artık 
bu dönemlerin her biri, çok daha sık 
aralıklarla yeni koleksiyon ve ürünlerin 
piyasaya sürüldüğü çok sayıda mini 
sezona bölünüyor.

Moda endüstrisindeki değişen trendler, 
farklı giyim türleri için optimize edilmiş 
olan yeni direkt konfeksiyona baskı 
makinelerinin arkasındaki en önemli 
güçtür. Giysi kişiselleştirme sektöründeki 
hizmet sağlayıcılar, bu makinelerin 
sağladığı kapasiteden yararlanarak daha 
zengin bir baskı çözümü sunabilir. Öte 
yandan, internetten baskı siparişi (web-
to-print) ve iş yönetimi yazılımlarındaki 
gelişmeler, ‘tam zamanında’ teslimat 
yaklaşımını benimseyerek işletmelerini 
daha ileri götürmelerini sağlayacaktır. 
Zaten moda sektörü, ‘tam zamanında’ 

teslimat modelinin nakit akışı, yatırım, 
stokları eritme, depo alanını en aza 
indirme ve operasyonlarda genel olarak 
verimlilik gibi sayısız avantajın olduğunu 
keşfediyor.

Mürekkep ve teknoloji
Baskı servis sağlayıcıları, tekstil baskı 
sektöründeki fırsatları değerlendirdikleri 
için; daha verimli, daha hesaplı biçimde 
kurulabilen ve işletme büyüdükçe 
yükseltme potansiyeli olan donanım ve 
mürekkep kombinasyonlarına talepleri 
artıyor.

Gerçek hacim büyümesi, yeni seri üretim 
rulodan ruloya (roll-to-roll) dijital tekstil 
baskı makinelerinin benimsenmesiyle 
sağlanacaktır. Baskı makinesi başına 
daha yüksek üretkenlik trendi, 2016-
2021 döneminde kurulu makine bazında 
%76’lık artış varken, toplam üretim 
hacminde %124 gibi dikkate değer bir 
artışı yansıtıyor. 

Baskı makinesi başına daha yüksek 
üretim trendini yansıtan bir olgu, 
2016-2021 döneminde kurulu makine 
tabanında %76 artarken, toplam üretim 
hacminin %124 gibi olağanüstü bir artış 
elde edeceğini göstermesidir. Dijital 
tekstil baskısında bütün dünyada baskı 
makinesi satışları önümüzdeki beş yıllık 
dönemde iki kat artışla 811 milyondan 
1,63 milyar ABD dolarına çıkacak. Bu 
kadar keskin bir verimlilik artışının 
nedeni, birçoğu Kuzey İtalya ve Çin’de 
bulunan daha küçük tekstil baskı işine 
odaklanmış şirketleri satın alarak tekstil 
pazarına giren büyük baskı şirketleri 
olabilir.

Dijital tekstil baskısı için önemli bir 
sınırlama sentetik polyester kumaşlara 
duyulan güvendir, çünkü süblimasyon 
baskı makinelerinin mürekkepleri 
ancak bu malzemeye tutunabiliyor. 
En umut verici çözüm, çeşitli giyim alt 
segmentlerinde yeni pazarlar açmak 
için pigment mürekkeplerini, teknik ve 
endüstriyel reklamcılık uygulamalarının 
ötesine taşımaktır. Pigment esnek 
bir malzemedir ve hemen hemen her 
kumaşa baskı yapmak için kullanılabilir, 
dolayısıyla pamuk, ipek, polyester 
ve likra gibi çok çeşitli alt tabakalara 
tutunabilme özelliğine sahip yeni tekstil 
mürekkepleri piyasaya çıkıyor. 

Geleceğin getireceği
Dijital tekstil baskı sektörü için heyecan 

verici bir dönemdeyiz. Tekstil alanındaki 
servis sağlayıcılar, faaliyet gösterdikleri 
pazarın da, daha düşük adetli baskı 
hacmi ve isteğe göre kişiselleştirilme 
gibi endüstrideki daha geniş ölçekli 
değişikliklere paralel bir genişleme 
içinde olduğunu görüyorlar. Bu, yeni iş 
modellerini benimseme konusunda artan 
bir isteklilikle uyuşuyor. 

Ancak hızlı büyümeye rağmen, kumaş 
üretim endüstrisinde daha fazla 
genişleme mümkündür; nitekim modada 
yaşanan hızlanma ve internet üzerinden 
sipariş imkânları gibi tüketim trendleri 
buna destek oluyor. Büyük hacimli 
üretimde ise yeni ve daha hızlı rulodan 
ruloya baskı platformları sayesinde inkjet 
teknolojisinin, serigrafi makinelerinden 
iş alabilmesi mümkündür. 

Önümüzdeki ay FESPA Eurasia 
2018 fuarında tedarikçilerin sunacağı 
yenilikleri görmek oldukça ilginç olacak.

Tekstil baskısıyla ilgilenen PSP’ler 
FESPA Eurasia 2018 kapsamında ilk 
Print Make Wear Istanbul etkinliğine 
de katılabilecek. İlk kez FESPA Global 
Print Expo 2018’de düzenlenen ve başarı 
sağlayan bu etkinlik, tasarımdan bitmiş 
ürüne kadar giysi üretiminin bütün 
aşamalarını ortaya koyacak. 

Üstelik ziyaretçiler, etkinlik sırasında 
uzmanlarla doğrudan etkileşime 
girebilecekler. Print Make Wear 
Istanbul’da hem dijital baskı 
teknolojisini hem de serigrafiyi daha 
iyi öğrenmek mümkün. Etkinlikte en 
yeni tasarım ve iş akışı yazılımları, 
direkt tekstil baskı ve canlı serigrafi 
uygulaması tanıtılacağı gibi, çeşitli özel 
üretim efektleri de otomatik ve manuel 
uygulamalarla gösterilecek.

FESPA Eurasia, 6-9 Aralık 2018 
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 
(IFM) gerçekleştirilecek. Daha fazla 
bilgi, katılım ve kayıt için  www.
fespaeurasia.com adresini ziyaret edin. 
Fuara ücretsiz giriş kodu: EURM802.

Bu yazıda verilen rakamlar (aksi 
belirtilmedikçe) FESPA/Smithers 
Pira’nın ‘İnkjet Tekstil Baskısı’ 
raporundan alınmıştır.

Araştırma raporunun tamamına FESPA 
ulusal derneklerine üye olanlar veya 
FESPA Direct üyeleri ulaşabilir. Üyelik 
konusunda ayrıntılı bilgi için FESPA’dan 
Emma Tuddenham’a başvurabilirsiniz: 
info@fespa.com. 
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Mimaki Eurasia Eylül ayında Sign İstanbul 
fuarında ve Promosyon Show’da, Ekim ayında ise 
Ambalaj Fuarı’nda yer aldı. Firma 2018 yılını ana 
sponsoru olduğu FESPA Eurasia ile kapatacak.

Mimaki Eurasia bu yıl FESPA Eurasia fuarında, 
baskı endüstrisine ilham verecek ve cesaretlendi-
recek uygulamalarını iki ayrı stantta sergileyecek. 
6-9 Aralık tarihleri arasında IFM’de gerçekleşecek 
olan fuarda, Mimaki Eurasia sunacağı baskı ve 
kesim teknolojileri ile oluşturduğu mini dükkan-
larda ziyaretçilere gerçek bir Mimaki deneyimi 
yaşatacak. FESPA Eurasia ziyaretçileri endüstri-

yel, reklam ve grafik işleri için tüm ihtiyaçlarını 
Mimaki Eurasia’nın reklam ve endüstriyel çö-
zümlerinin sergilendiği standında bulabilecekler. 
Aynı zamanda tekstil baskıcıları aradıkları tüm 
cevaplara Mimaki Euraisa’nın tekstil çözümlerinin 
bulunduğu stanttan ulaşabilecekler.

Sign ve araç kaplama uzmanları 
için özel alan
Mimaki Eurasia’nın pazar lideri olduğu sign 
segmentine dönük çözümleri fikir alış veriş 
merkezi konsepti ile sunulacak. Bu konsept, 
FESPA Eurasia 2018 fuarında daha da geliştirildi. 
Bu alanda grafik, reklam ve endüstriyel işler 
için kullanılan teknolojilerle birlikte yaratıcı 
örnekler sergilenecek. Ayrıca standın içinde 
özel bir bölüm yer alacak; araç kaplama ve cam 
film uygulama alanı. Fuar boyunca çalışır halde 
sergilenecek olan UCJV300 Serisi bu alanda araç 
kaplama uzmanlarına hitap edecek. Özel efektler 
kullanılarak beklemeye gerek kalmadan cam 
yüzeye uygulanan, yüksek baskı kaliteli ve göz 
alıcı numuneler görülebilecek. Üstün kürleme 
özelliği ve geliştirilmiş boya teknolojisi sayesinde 
makineden alınan baskılar beklemeye gerek 
kalmadan direkt uygulanacak. Bu özel bölümde 
fuar boyunca hazır bulunacak olan uzman, hem 
teknik bilgi verecek hem de canlı uygulamalarla 
Mimaki Eurasia standını adeta bir work-shop’a 
dönüştürecek.

Rimslow makineleri Türkiye’de 
ilk kez FESPA Eurasia 2018’de 
sergilenecek
Mimaki geniş format inkjet baskı makineleriyle 
tekstil endüstrisine yenilikçi çözümler sunuyor. 
Bir Mimaki kuruluşu olan Rimslow’un baskı 

Mimaki Eurasia Dijital Baskı 
Ekosistemi’ni keşfe davetlisiniz
FESPA Eurasia 2018’in ana sponsoru Mimaki Eurasia, Türkiye’de ilk defa sergileyeceği makineleri ve dijital 
baskı uygulamaları ile yetkinliğini bir kez daha gösterecek. Zengin ürün portföyü ile Mimaki Eurasia’nın sign ve 
tekstil stantları fuarın merkezlerine dönüşecek.

Mimaki Eurasia, 
endüstriyel 

reklamcılık (sign) 
çözümlerini  

10. Salon C25 
numaralı standında, 

dijital tekstil baskı 
çözümlerini ise  

9. Salon C20 
numaralı standında 

FESPA Eurasia 
2018 ziyaretçilerine 

sunacak. 

Fuar ziyaretçilerine hem 
yeni çözümlerin hem de 

uygulamaların birlikte 
sunulacağını söyleyen 

Arjen Evertse, teknoloji 
şovu yapmanın yanı 
sıra, bu makinelerle 

nelerin üretilebileceğini 
göstermenin de büyük önem 

taşıdığını aktarıyor. 
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öncesi ve sonrası ürünlerinden Mimaki TR300 ve 
Mimaki TR600 üniteleri FESPA Eurasia 2018’de 
sunulacak. 

Mimaki Eurasia, TR300 Serisini Türkiye pazarın-
da ilk kez FESPA Eurasia 2018’de sergileyecek. 
Kaplama, baskı (Tx300P serisi), buharlama ve 
ürün yönetimi sistemiyle komple Mimaki baskı 
ekosistemini ziyaretçilere sunacak. 

Mimaki Eurasia standında reaktif, direkt süblimas-
yon, pigment ve dispers boyanın kullanılabildiği 
baskı makineleriyle kompakt bir sistem oluşturan 
TR300-1850C kumaş kaplama ünitesi ve TR300-
1850S buhar ünitesi de yer alacak. Farklı kumaş 
tipleriyle çok çeşitli ve küçük metrajlı butik işleri 
kendi bünyesinde yapma imkanı sunan bu sistem, 
üretim döngü süresini kısaltıyor ve tüm proses 
boyunca işletmelere daha fazla kontrol sağlıyor.

Mimaki Eurasia’nın EMEA bölgesi için ilk 
lansmanını Eylül ayında yaptığı TS55-1800 
süblimasyon transfer baskı makinesi FESPA 
Eurasia ziyaretçileriyle buluşacak. Pazara, yüksek 
kalite özellikleri getiren devrim niteliğindeki 
baskı makinesi, yüksek çözünürlükte ve boya 
yoğunluğunda hızlı tek geçişli, gözetimsiz baskı 
için yeni Mini Jumbo Rulo özelliği ile rakiplerini 
zorlayacak. Sektör profesyonellerine TS55-1800’ü 
kullanarak işletme maliyetlerinde nasıl tasarruf 
sağlayabilecekleri ve işlerini nasıl büyütebilecekleri 
hakkında bilgiler verilecek.

Türk tekstil endüstrisine yakın olmaya ve hızlı 
yanıt vermeye önem veren Mimaki Eurasia, 2 
yetkili tekstil bayisi DigiMania ve A.İ.T. ile birlikte 
fuar boyunca, ziyaretçilerle yeni iş birlikleri ve 
teknolojik gelişmeler hakkında görüşmek için 
hazır bulunacak. Ziyaretçiler Mimaki standında 
hem tekstil hem sign alanında uzmanlardan 
sunumlar alabilecek ve birebir yatırım amaçlı 
görüşmeler için fırsat yakalayacak. 

Sektöre değer katmak için FESPA 
Eurasia önemli bir platform
FESPA Eurasia 2018 fuarının ana sponsoru olduk-
larına değinen Mimaki Eurasia Genel Müdürü 
Arjen Evertse, FESPA’nın kar amacı gütmeyen 
bir kuruluş olduğunu ve sektör yararına çalıştığını 
söylüyor. Evertse, “FESPA ve ARED sektörün 
daha güçlü olması için eğitim çalışmalarıyla 
sektöre yatırım yapıyor, değer katıyor. Mimaki 
olarak biz de onlarla bu inancı paylaşıyoruz. Bu 
nedenle FESPA Eurasia’ya katılarak sektöre 
yatırımı desteklemiş oluyoruz” diyor. Fuarda 
yaptıkları görüşmelerin ve aldıkları geri bildi-
rimlerin çalışmalarını olumlu etkilediğinin altını 
çizen Evertse, Mimaki VE FESPA markalarının 
işbirliğinin devam edeceğini belirtiyor. 

PİMMS Group, 6-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek olan FESPA Eurasia Fuarı’nda Handtop, Homer, HP ve Axia 
markaları ile fuara katılacak olan PİMMS Group, standında endüstriyel ve 
tekstil baskı sektörünün gereksinim duyduğu birçok uygulama çeşitlerine 
yönelik numune örneklerini de ziyaretçilerine tanıtacak.

Tekstil baskıda Homer
PİMMS Group standında bu yıl, Homer’in transfer 
kâğıdına baskı yapan makinesi HM1800P sergilenecek. 
HM1800P, endüstriyel 4 adet Kyocera baskı kafası ile 
saatte 210 metrekare baskı hızına sahip. Kompakt tasarımı 
ile daha kârlı üretimler ve işlerinde yüksek verimlilik 
elde etmek isteyen baskı üreticileri için geliştirilmiş olan 
model, kolay kullanım özelliklerinin yanı sıra, sektörün 
ihtiyaç duyduğu otomasyon ve uzun süreli kesintisiz baskı 
ihtiyaçlarını bünyesinde topluyor. Makine, hazır giyim, spor 
giyim, ev tekstili, iç mekân dekorasyon ve tekstil bazlı reklam uygulamaları 
gibi çok çeşitli üretimler için ideal. Makine, fuarda dört gün boyunca 
transfer kâğıdına baskı yaparak kalite ve performans özelliklerini ortaya 
koyacak.

Stantta ayrıca Handtop HT1600 Hibrit UV LED baskı makinesi de olacak. 
Makine, 2 adet 3.5 pl Kyocera baskı kafaları ve 5 mm kalınlıktaki esnek ve 
sert malzemelere baskı yapabilme becerisi ile sektörün çok çeşitli uygulama 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Beyaz ve vernik seçeneklerine sahip makine Sert ve 
esnek boya seçeneği sunuyor. HT1600, yüksek hız modunda saatte 39 metre 
kare baskı yapabiliyor. HT1600 hibrit UV LED baskı makinesi, fuarda çok 
çeşitli materyaller üzerine kesintisiz baskı yapacak.

HP Latex serisi ile iç mekânda çevreci 
ve sağlığa zararsız uygulamalar

Fuarda HP 315 ve 335 serisi latex baskı makinelerini 
sergileyecek olan Pimms Group, solvent baskı ile 
mümkün olmayan sayısız avantaj, benzersiz kârlılık 
olanakları ve çok yönlü uygulama çeşitliliğini gözler önüne sermeye 
hazırlanıyor. Latex teknolojisinin sunduğu çevreci ve sağlığa zararsız boya 
özellikleri sayesinde, fuarda özellikle iç mekân dekorasyon üreticileri 
çevreci baskı ihtiyaçlarına HP Latex teknolojisi ile yanıt bulacak.

Axia kabartmalı baskı yeteneği ile göz dolduracak
Axia 3204 UV LED baskı makinesinin de yer alacağı Pimms Group stan-
dında, kabartmalı baskı ile işlerine farkındalık ve katma 
değer kazandırmak isteyen baskı üreticileri ihtiyaçları 
olan çözümü bulacaklar. CMYK + Beyaz + Vernik boya 
ile eşzamanlı baskı yapabilen Axia 3204, çok çeşitli esnek 
malzemelere kabartmalı baskı yaparken tanıtılacak. Axia 
3204 baskılarının kullanım alanları stantta dekor olarak da 
yerini alacak. 

Pimms, profesyonel 
çözümleriyle FESPA 
Eurasia’da olacak
Handtop, Homer, HP ve Axia markaları ile fuara katılacak
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FUAR HABERLERİ 

Hessen Ekonomi, Taşımacılık ve Bölgesel Kalkınma 
Bakanlığından Eyalet Sekreteri Mathias Samson, açılış 
konuşmasında Messe Frankfurt’a övgüde bulunuyor: “Messe 
Frankfurt, ticaret sektörünün en önemli küresel oyuncularından 
biri ve Hessen’in ekonomik başarısının bir örneği, Almanya’ya iş 
ve refah yolu açan ilkelerle eş anlamlılar.”

Frankfurt Belediye Başkanı ve Messe Frankfurt Denetim 
Kurulu Başkanı Peter Feldmann, Hol’ün seçkin mimarisinden 
çok etkilenmiş: “İki yıl önce Hol 12’nin temelini attık. O erken 
aşamada bile planlardan ve resimlerden umduğumuz olağanüs-
tü mimariyi görebiliyorduk” diyor ve şöyle devam ediyor.

“Zemin alanı beş futbol sahasına denktir. Bitişik çok katlı 
otoparkta toplam 800 park yeri vardır. Bina kontrol teknolojisi 
için 50 kilometre kablo ile birlikte yaklaşık 600 kilometre veri ve 
zayıf akım kablosu döşendi. Ayrıca 46 havalandırma sistemi, 50 
bin metre karelik havalandırma kanalı, altı soğutma ünitesi, 34 
kilometre ısıtma ve soğutma hattı, 160 radyatör, 25 bin yangın 
söndürme sistemi (sprinkler) ve 11,2 kilometre paslanmaz çelik 
içme suyu hattı bulunuyor. Çatıda toplam 9 bin metre karelik 
alanı kaplayan 5.300 güneş paneli var. Bunlar, dört kişiden 
oluşan 241 hanenin ortalama yıllık tüketimini karşılayacak 
kadar enerji üretmeyi mümkün kılıyor.”

Yaklaşık üç kilometre uzunluğundaki hareketli yürüyüş yolları 
ve yürüyen merdivenlere sahip kapalı ve camlı bir taşıma sistemi 
olan Via Mobile, tüm salonları sergi alanlarına kolayca bağlıyor. 
Resmi açılışta, Başkan ve CEO Wolfgang Marzin  de memnuni-
yetini dışa vuran bir konuşma yaptı. 

Paperworld 2019 yaklaşırken 

Messe 
Frankfurt’ta  
Hol 12’nin  
açılışı yapıldı
Frankfurt fuar merkezindeki yeni Hol 12,  politika, iş ve 
medya dünyasından 2000 davetlinin hazır bulunduğu 
törenle açıldı. 

Sarkaç - Hol 12 girişinde yer alan sarkaç elipsoidal bir şekle sahip, 3 mm 
kalınlığında alüminyumdan, el yapımı benzersiz bir parça. En küçük çapı 1.5 
metre ve en büyüğü neredeyse 3 metre. Toplamda 130 kilogram ağırlığında 
ve ahşap çıtalı tavana monte edilmiş. Her iki yöne 10 derecelik salınıma 
sahip. Sarkacın tasarımcısı Ingo Maurer şirketinin yıllardır fuar katılımcısı 
olduğunu belirterek şöyle diyor: “Sarkaç, hareket ve düşüncenin büyüleyici 
bir etkileşimi. “Fuardaki yoğun günlerde, rahatlama ve ilham verici anlara çok 
ciddi bir ihtiyaç olduğunun farkındayım. Fuardaki insanların, sarkaçın sakin, 
düzenli momentumunu hissetmeleri ve motive olmaları harika olur.”

Messe Frankfurt Hol 12 -  
Mimar: Zadawittfeldarchitektur GmbH 

Sergi alanı: Toplam 33,600 m²  
Her bir kat yaklaşık 16,800 m²  
Yüksekliği 30 m



ön kapak içi

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

YIL

SEKTÖRD
E

34.
IVORY
ŞAMUA

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.

 S A Y I  1 8 4  /  A R A L I K  2 0 1 8      2 0  T L

•	 Avrasya	Ambalaj	İstanbul	2018	sunduğu	ihracat		
potansiyeli	ile	göz	doldurdu

•	 Dosya:	Ambalaj	Mürekkepleri	ve	Gıda	Güvenliği
•	 Dosya-2:	Ofsette	UV	Baskı	Sistemleri

•	 15.	Etiket	Bayramı’nda	ana	gündem	
ekonomi	ve	iş	hukuku	oldu

•	 Toyo	Matbaa	Mürekkepleri	KASAD	üyelerine	
ambalaj	ürün	portföyünü	ve	yenilikleri	anlattı

HP Indigo 12000 Dijital Baskı Makinesi

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

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

Hp Indigo çığır açan yeniliklerini sunar. Hızlı, akıllı ve daha karlı,
tüm bu yenilik dizisi oyunun kurallarını değiştiriyor. Hp Indigo
5900 ve 7900 dijital baskı makinelerinin yanı sıra geniş ebat
53x75 cm Hp Indigo 12000 Dijital Ofset baskı makinesini de içeren
Hp Indigo dijital ofset baskı makineleri tüm beklentileri daha geniş
formatta karşılamaktadır. Yenilikçi ürün gamı, baskıyla nelerin 
mümkün olduğunu yeniden tanımlamaktadır. 

Çalışmakta olan binlerce dijital tabaka baskı makineleri,
baskı öncesi ve sonrası çözümler sunan konusunda uzman
ortakları ile beraber, HP Indigo karlı büyüme için doğru bir 
çözüm ortağıdır. 

Daha fazlası için

 

hp.com/go/indigo

 

 

Ezber bozan
yenilikler 

www.matset.com.tr
matsetofficial

A Y L I K  S E K T Ö R E L  D E R G İ
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