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MATBAACILIKTA NEREDEN NEREYE...

KÜTAP‚IK HAKKINDA
Bu kitap•Ýkla; ne baskÝ ustasÝ, ne
renkayrÝmcÝ, ne de grafiker yetißtirmeyi
ama•ladÝm. Sadece masaŸstŸ yayÝncÝ-

‚

oÛu kimsenin bildiÛi gibi ßimdiki
matbaacÝlÝÛÝn temellerini atan Jo-

hannes Gutenberg deÛildir.

lÝk alanÝnda •alÝßan insanlara merak et-

Tarih boyunca yazÝya dayalÝ eserle-

tikleri konularda 20 yÝllÝk bir mat-

rin, belgelerin •oÛaltÝlmasÝ, artÝk o ißi

baacÝnÝn tecrŸbelerini aktarmayÝ he-

meslek edinen kißilerce teker teker ya-

defledim. BaskÝ, renkayrÝm ve grafik

zÝlarak yapÝlÝyordu. Tabii bu •ok uzun

konularÝyla ilgili sadece šn bilgi ver-

zaman alÝyor ve •ok emek istiyordu.

dim, •ŸnkŸ bu alanlarÝn sadece bir ta-

Bu ißlerin daha kolay olabileceÛini dŸ-

nesi i•in bile ciltlerce kitap yazÝlabilir...

ßŸnen ilk ‚inliler olmußtur. MatbaaÕnÝn

MasaŸstŸ yayÝncÝlÝk sistemi olarak

temellerinin olußmasÝnda ‚inlilerÕin ilk

bahsettiÛimiz bšlŸmde bizzat kul-

•alÝßmalarÝ daha sonra batÝ milletlerine

landÝÛÝm, test ettiÛi sistemlere yer

yol gšstermißtir.

verdim. MasaŸstŸ yayÝncÝlÝk pazarÝnda,

‚inliler 2. yŸzyÝlda mermer kabart-

yazÝda bahsi ge•en bu sistemlerin

ma ßekil ve yazÝlarÝn Ÿzerine Ýslak k‰ÛÝt

daha gelißgini sistemler olduÛu gibi

presliyor ve sonra da bu k‰ÛÝtlarÝ mŸ-

daha alt seviye sistemler de mevcuttur.

rekkepliyorlardÝ. Dšrt yŸzyÝl sonra bu-

Kitap•Ýkta tŸm bu sistemlerin hepsine

nu deÛißtirdiler. AÛa• bloklarÝ oyarak

deÛinmemiz mŸmkŸn deÛildi. Bu yŸz-

basÝlacak iß kabartma h‰line getiriliyor,

den Ÿzerinde tecrŸbem olan, bu alan-

daha sonra fÝr•a ile mŸrekkep sŸrŸlŸp,

da ortalama kabul edilebilecek sistem-

preslenerek kaÛÝda baskÝ yapÝlÝyordu.

lere yer verdim.

Bu yšntemle basÝmÝ yapÝlan en es-

Bu kitap•ÝÛÝ hazÝrlarken; Genel

ki yapÝtlar 764-770 arasÝnda Japon Üm-

Matbaa KitabÝ, Ofset Montaj-Kopya ve

paratori•esi ÞotokuÕnun bastÝrdÝÛÝ Bu-

BaskÝ Teknolojisi KitabÝ, Elektronik Ya-

dacÝ BŸyŸler, 868Õde ‚inÕde basÝlan ve

yÝncÝlÝk El KitabÝ, Sabri VarolÕun Kitapla-

ilk basÝlmÝß kitap olarak bilinen ÒElmas

rÝndan istifade ettim.

SutraÓ ve 932Õden baßlayarak 130 cilt
Murat …LMEZ

Macworld TŸrkiye EditšrŸ
SGSM Renk AyrÝm MŸdŸrŸ

halinde basÝlan bir ‚in kl‰sik yapÝtlarÝ
koleksiyonudur.
11. yŸzyÝla gelindiÛinde ‚inliler tipo baskÝ sisteminin ilk modelini oluß-
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turdular. ArtÝk metni olußturan ßekil ve

TÜPO DOÚUYOR

harf kalÝplarÝ yaparak bu kalÝplarÝ bir-

15. yŸzyÝlda bir kuyumcu ustasÝ

den fazla ißte kullanabilmeyi ama•lÝ-

olan Gutenberg, bu zamana kadar ge-

yorlardÝ. Bu harfleri •eßitli kimyasal iß-

lißen baskÝ ekipmanlarÝnÝn eksiklerini

lemlerden ge•irerek sertleßtiriyor, son-

bulmuß, o hatalarÝ gidererek ßimdiki ti-

ra metne gšre dizip tekrar re•ine ve

po tekniÛini gelißtirmißtir. Gutenberg

mum gibi maddelerin yardÝmÝyla birbi-

sisteminde harfleri tek tek dškerek ha-

rine tutturuyorlardÝ. Olußan bu basit

zÝrlÝyordu. Karakterin šnce kalÝbÝ hazÝr-

kalÝptan baskÝ yapÝldÝktan sonra harf ve

lanÝyor, bu kalÝp belli bir dŸzende •ev-

ßekiller tekrar kullanÝlmak Ÿzere sÝcakta
birbirinden ayrÝßtÝrÝlÝyordu.
Tarihin seyrinde bu yŸzyÝllardaki

resini de kaplayacak ßekilde kurßun veya pirin• dškŸlerek matris elde ediliyordu. Matris tipo baskÝda i•ine kurßunun dškŸlŸp harfin kabartma ßeklini

yoÛun kavimler gš•leri ile ‚inlilerÕin

aldÝÛÝ ayrÝ ayrÝ harf kalÝbÝdÝr. Matrisler

buraya kadar gelißtirdikleri baskÝ tekni-

birden fazla kullanÝlabiliyorlardÝ. YapÝ-

Ûi, TŸrklerle ve MoÛollarla beraber do-

lan bu matrisler istenilen iße gšre elle

Ûu AvrupaÕya kadar taßÝndÝ.

dizilir, kalÝbÝ olußturulur. Daha sonra

AvrupaÕda matbaacÝlÝk Marco Po-

bu satÝrlar birleßtirilerek ißin tŸmŸnŸn

loÕnun ‚inÕde gšrdŸÛŸ ve bŸyŸk bir

kalÝbÝ ortaya •Ýkar, bu kalÝp Ÿzerine de

ciddiyetle incelediÛi aÛa• baskÝ blokla-

kurßun alaßÝmÝ dškŸlerek kliße levha

rÝyla basÝm yšntemi (ksilografi) Avru-

hazÝrlanÝr.

paÕda 14. y.y.Õda parßšmenden k‰ÛÝda

Burada Gutenberg harfleri ilk šnce

ge•ißle birlikte ortaya •ÝktÝ. AvrupaÕda

tun•tan dškmŸß, fakat bu kaÛÝdÝ del-

baskÝ ilk šnce din” eserlerin basÝmÝyla

mißtir. Kurßun kullandÝÛÝnda ise baskÝ

baßlar. OymacÝlÝÛÝn da gelißmesiyle bir-

yapÝldÝk•a harflerin •ok •abuk ezildiÛi-

ka• sayfalÝk ißler de basÝlabilmektedir.

ni gšrŸr. Bunun Ÿzerine kurßun alaßÝ-

Tabi burada en bŸyŸk sorun harflerin

mÝ dediÛimiz, i•inde kalay ve antimu-

ahßap olmasÝ ve fazla tiraj yapamadan

anÕÝn da bulunduÛu karÝßÝmÝ ortaya •Ý-

daÛÝlmasÝdÝr. Harfler daha sonra daya-

karÝr.

nÝklÝ metaller Ÿzerinde denendi. Pirin•

HazÝrlanan bu kalÝplarÝn vidalÝ ve

veya tun•tan olußan baskÝ harfleri kil

metal basit presler yardÝmÝyla kaÛÝda

veya kurßun Ÿzerine vurularak matrisi

baskÝsÝ yaptÝrÝlÝyordu. Kliße kalÝp yŸzeyi-

olußturuluyor, bunun Ÿzerine de kur-

ne mŸrekkep sŸrŸlerek bu ahßap pres-

ßun dškŸlerek kliße levha olußturu-

lerden yeterince sÝkÝßtÝrÝlarak baskÝ ka-

luyordu.

ÛÝda ge•iriliyordu.
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19. yŸzyÝlÝn sonlarÝna kadar bu sis-

1. TÜPO (Y†KSEK) BASKI

tem makineleßerek devam etti. ArtÝk is-

Teknik bakÝmdan ilk bulunan sis-

ter tabaka, ister bobin kaÛÝda hÝzlÝ bas-

tem olduÛundan yukarÝda da gelißimi

kÝ yapabilen mekanik baskÝ makineleri
yapÝldÝ.

anlatÝlmÝßtÝ. YŸksek baskÝ denmesinin
sebebi basÝlacak yerlerin ana kalÝp gšv-

1900Õlerin baßÝnda ise matbaacÝlÝk-

desinden bir miktar yŸksekte olmasÝ-

ta yeni bir devir a•ÝldÝ. 1904 yÝlÝnda of-

dÝr. Genelde kullanÝlan sistemi ile anla-

set baskÝ tekniÛi AmerikalÝ Ira W. Rubel

tacak olursak, mŸrekkep merdane sis-

tarafÝndan bulundu. Ülerleyen yÝllardan

temi, kalÝp ßasesi ve k‰ÛÝt kazanÝndan

gŸnŸmŸze kadar ofset teknolojisi •ok
gelißti ve gŸnŸmŸzde dijital baskÝ dediÛimiz teknolojiye kadar ulaßtÝ. Bu gelißmede bilgisayar teknolojisinin •ok etkisi oldu. Ülk zamanlar ofset hazÝrlÝkta ve
matbaa makinelerinin kumanda kÝsÝmlarÝnda kullanÝlan bilgisayarlar, ßu anda sektšrŸn vazge•ilmez par•asÝ ol-

olußur. Altta gidip gelen kalÝp ßasesi ilk
šnce baßtaki mŸrekkep merdanelerinden yŸzeyine yeterince mŸrekkebi alÝr.
Þase gidip gelme hareketinde mŸrekkebi alÝp dšnŸßŸnde k‰ÛÝt kazanda tutulmuß silindirin Ÿzerinden dšnerek
gitmesiyle k‰ÛÝda baskÝyÝ ger•ekleßtirir.

mußtur. Bundan sonra tarihi seyrinden
sÝyrÝlarak ßu anda matbaacÝlÝk teknolojisi, baskÝ teknolojisinin •eßitliliÛi ve buna baÛlÝ olarak yan sektšrlerle ilgisini
inceleyebiliriz.
Ünsan ihtiya•larÝndaki sÝnÝrsÝzlÝÛa
karßÝ baskÝ teknolojisi de sadece ofsette kalmamÝß, insanlarÝn tŸm yšndeki
baskÝ ihtiya•larÝnÝ karßÝlamak i•in •eßitli
baskÝ yšntemleri ortaya •ÝkmÝßtÝr.
BaskÝ tekniklerini gŸnŸmŸzde 6
ana gruba ayÝrabiliriz.

Gelißimi i•inde elle baskÝdan, motor ve buhar gŸcŸyle •alÝßan, yarÝ
elektronik hÝzlÝ makinelere kadar •eßitleri vardÝr. Buna baÛlÝ olarak dizgi ve
fotoÛraf baskÝ ißlemleri gelißmißtir. Diz-

1. Tipo (YŸksek) baskÝ

gi i•in •eßitli makineler, fotoÛraf baskÝ-

2. Serigrafi (Elek) baskÝ

sÝ i•in de kliße yšntemi kullanÝlmÝßtÝr.

3. Ofset baskÝ

…rneÛin gŸnlŸk bir gazetede harflerin

4. Flekso baskÝ

elle kumpaslarda dizilip, kalÝplarÝn

5. Tifdruk (‚ukur) baskÝ

olußturulmasÝ ißinde 10-15 kißi •alÝßÝr-

6. Dijital BaskÝ

ken, dizgi makineleriyle bu sayÝ 3-4 ki-
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ßiye inmißtir. FotoÛraf baskÝlarÝnda ise

zeyinde ufak deliklerin bulunduÛu ve

kliße yšntemi belli bir kaliteye kadar iß

buradan vakumun yapÝldÝÛÝ baskÝ ma-

gšrmŸßtŸr. Klißesi •ekilecek fotoÛraf ilk

sasÝna monte edilir. Vakumla hava em-

šnce fotoÛrafik yšntemlerle tramlana-

mesinin amacÝ basÝlacak ißlerde malze-

rak filmi •ekilir. Kliße, bu tramlÝ film kli-

menin vakumlu havayla •ekilerek ma-

ße makinesinde, Ÿzerinde šzel bir kat-

saya sabitleßtirilmesi ve kaymasÝnÝn en-

man (emŸlsiyon) bulunan kurßun lev-

gellenmesidir. Bu masada inip kalkabi-

ha Ÿzerine tekrar fotoÛrafik ve kimyasal yšntemlerle iß olan yerlerin yŸksekte, iß olmayan yerlerin •ukurlaßmasÝ
saÛlanarak yapÝlÝr.
Þu anda bu sistemde genellikle fazla incelik istemeyen, az tirajlÝ ißler yer
yer basÝlmaktadÝr. Pilyaj, perforaj, numaratšr, gofre ve kesim gibi ißlerde ise
h‰l‰ kullanÝlmaktadÝr.

len bir menteße sistemine baÛlanÝr. KalÝbÝn Ÿzerine yeterince boya dškŸlŸr.
KalÝp indirilir, basÝlacak malzemenin
Ÿzerine geldiÛinde, rakle ile Ÿzerinden
boya bir taraftan bir tarafa yeterince
bastÝrÝlarak •ekilir. Bšylece elek Ÿzerindeki a•Ýk yerlerden boya alttaki malzemeye ge•er. Rakle, kullandÝÛÝmÝz kalÝba ve iße gšre •eßitli boydaki ahßap veya metal sapÝ bulunan 1 cm kalÝnlÝÛÝn-

2. SERÜGRAFÜ (ELEK) BASKI

da bir l‰stiktir. Raklelerin u•larÝ, basÝla-

Elek baskÝ denmesinin sebebi kalÝ-

cak malzemenin yŸzeyinin yumußak,

bÝnÝn ipek, ipek šzelliÛi gšsteren pol-

sertlik ve emiciliÛine gšre •eßitli šzellik-

yester veya metal dokumalardan oluß-

ler gšsterir.

masÝdÝr. Bu dokuma metal veya ahßap
bir •er•eveye gerilmiß durumdadÝr.
DokŸmanÝn Ÿzerine basÝlacak ißin kalÝbÝnÝn alÝnabilmesi i•in emŸlsiyon sŸrŸlŸr. FotoÛrafik yšntemlerle ißin kalÝba
•ekilmesiyle dokumanÝn iß olan yerlerindeki emŸlsiyon atÝlÝr, ißsiz yerlerde
emŸlsiyon kalÝr. Yani iß olan yerlerdeki
dokumanÝn Ÿzerinden emŸlsiyonun
sškŸlmesiyle (su banyosuyla) ve buralardan mŸrekkep ge•erek baskÝ ger•ekleßir.
Serigraf kalÝbÝ •er•evelerinden, yŸ5

BasÝlacak ißin cinsine gšre •eßitli
sÝklÝkta ve šzellikte dokuma •eßidi vardÝr. Serigrafi genelde yarÝ otomatik makinelerde yapÝldÝÛÝ gibi, tam otomatik
makineler de kullanÝlmaktadÝr. BaskÝ
kalitesi olarak, tramlÝ ißlerde 35Õlik
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tramdan 60ÕlÝk trama kadar baskÝ yapabilir. Elek baskÝ tekniÛinin en šnemli
šzelliÛi, diÛer baskÝ tekniklerinde basÝlamayan ißlerin baskÝsÝnÝn yapÝlmasÝdÝr.
Polyester, deri, cam, ahßap, kumaß,
metal vb. gibi maddelere ve •eßitli
šzellikteki yŸzeyler Ÿzerine baskÝ yapabilmesidir.

3. OFSET BASKI
Ofset baskÝda, sistem; suyun yaÛ
ile (mŸrekkep i•erisindeki) birbirine karÝßmama prensibine dayanÝr. Ofset kalÝplarÝ •ok •eßitlilik gšsterir. ‚eßitli metallerden veya metal katmanlarÝndan
yapÝlmÝß olanlarÝ vardÝr. Genelde ofset
kalÝplarÝnda basÝlacak gšrŸntŸ ile ißsiz
alanlar arasÝnda yŸkselti farkÝ yoktur.
Bunun yanÝnda kuru ofset dediÛimiz
sistemlerde kalÝpta basÝlacak yerlerin
yŸksek olduÛu (tipo sistemi gibi) kalÝplar da vardÝr. GŸnŸmŸzde bŸyŸk •oÛunlukla ÝßÝÛa duyarlÝ h‰le getirilmiß
alŸminyum kalÝplar kullanÝlÝr.
BasÝlacak iß fotoÛrafik yšntemlerle
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Ÿzerinde emŸlsiyon bulunan kalÝba •ekilir. KalÝbÝn banyosunda iß olan yerlerde emŸlsiyon kalÝr, diÛer yerlerdeki
emŸlsiyon sškŸlŸr. EmŸlsiyon sškŸlen
yerlerde kalÝbÝn fabrikasyon yapÝmÝnda

6

kazandÝrÝlan gren •ukurcuklarÝ dediÛimiz su alabilen mikro •ukurcuklar vardÝr. Üß olan yerlerde kalan emisyon ise
yaÛ šzelliÛi gšsterir. Ofset sisteminde
ana sistemi merdane ve kazan dediÛimiz bŸyŸklŸ-kŸ•ŸklŸ silindir mekanizmalarÝndan olußur.
KalÝp, kalÝp kazanÝ denilen silindire
monte edilir. Bu silindirin yŸzeyine kalÝbÝ nemlendirecek ve mŸrekkep verecek, su ve mŸrekkep merdaneleri vardÝr. KalÝp yŸzeyi ilk olarak su merdaneleriyle nemlendirilir. Tabi ki burada iß
olan yerlerde suyu iten yaÛ šzellikli
emŸlsiyon yŸzeyinden dolayÝ su o kÝsÝmlara ulaßmaz. ArdÝndan kalÝp yŸzeyi
mŸrekkep merdaneleriyle temas eder.
Burada iß olmayan yerlerde su olduÛundan ve mŸrekkebin yaÛ bazlÝ šzelliÛinden dolayÝ, mŸrekkep yalnÝzca ißin
gšrŸntŸsŸnŸn olduÛu emŸlsiyona temas eder. KalÝp yŸzeyinde ißin gšrŸntŸsŸ dŸzdŸr. Bu gšrŸntŸ bir alttaki, 3
mm kalÝnlÝkta sert olmayan kau•uÛa,
yani kau•uk kazanÝna iletilir. Kau•uk
Ÿzerinde gšrŸntŸ terstir. BaskÝ, kau•uk
7

kazanÝ ile bir alttaki baskÝ kazanÝ arasÝnda ger•ekleßir. K‰ÛÝt bu iki kazan arasÝndan ge•erken kau•uk Ÿzerindeki iß,
k‰ÛÝda ge•er. Bšylece baskÝ ger•ekleßir.
Ofset baskÝ makineleri gŸnŸn ihtiya•larÝna gšre gelißme gšstermißlerdir.
A4 baskÝsÝ yapabilecek kŸ•Ÿk ofsetten,
bir anda 48 gazete sayfasÝnÝ 4 rengi de
basabilecek bir fabrikayÝ andÝran sistemlere kadar •ok •eßitlidir.
Burada kÝsaca Web ofsetten de
bahsetmek istiyorum. Bu sisteme rotatif ofset baskÝ sistemi de denir. Bu baskÝ sisteminde bobin k‰ÛÝt kullanÝlÝr. ‚ift
taraflÝ baskÝ yapÝlÝr ve k‰ÛÝt yine bobin
olarak makineyi terkeder veya makinenin •ÝkÝß kÝsmÝnda kÝrma katlama Ÿnitesi mevcutsa katlanarak sayÝlÝr ve istif
edilir. Genelde •ok tirajlÝ ißlerde kullanÝlÝr. (BŸyŸk tirajÝ olan gazeteler v.s.)

4. FLEKSO BASKI
Flekso kalÝp sistemi tipoya •ok benzemektedir. BasÝlacak iß, kalÝbÝn gšvdeMasa †stŸ YayÝncÝlÝk El KitabÝ

sinden belli bir yŸksekliktedir. KalÝbÝ
lastik veya benzeri cyrel maddesinden
olußur. L‰stiks šzelliÛinden dolayÝ kolayca bŸkŸlebilir. Sisteminde de kalÝp,
kalÝp kazanÝ denilen silindire monte
edilir. Buradan temas eden mŸrekkep
merdanelerinden yŸksekte kalan kÝsÝmlarÝ mŸrekkep alÝr. Alttaki baskÝ kazanÝ
ile arasÝndan ge•en malzeme Ÿzerine
gšrŸntŸyŸ iletir. MŸrekkebi diÛer sistemlerdeki mŸrekkeplerden daha akÝcÝdÝr. Bu yŸzden malzeme Ÿzerine homojen ulaßamayan mŸrekkepten dolayÝ iß yŸzeyinde ton farkÝ genelde gšzle
gšrŸlecek derecede fazla olur. Bu sistem genelde
naylon,
metal
v e y a
fazla
hassas
olmayan ambalaj
b a s k Ý l arÝnda
k u l l a n ÝlÝr.
Bunun yanÝnda fotopolimer kalÝplar dediÛimiz kalÝplarla bu sistemde ince •izgiler ve hatta 54ÕlŸk trama kadar
da iß yapÝlmakta ve yukarÝda sšzŸnŸ
ettiÛimiz olumsuzluk biraz daha azaltÝlarak daha kaliteli iß almak mŸmkŸndŸr.
Fleksoda •oÛunlukla bobin k‰ÛÝt
ve folyeler Ÿzerine baskÝ yapÝlÝr.
Masa †stŸ YayÝncÝlÝk El KitabÝ

5. TÜFDRUK (‚UKUR) BASKI
TifdrukÕta kalÝp yŸzeyinde basÝlacak
yerler •ukurdadÝr. Bu •ukurluk 1mmÕden daha azdÝr. ‚eßitli kalÝp •eßitleri ve
kalÝp alma yšntemleri vardÝr. BaskÝ sisteminde kalÝp bir mŸrekkep haznesinden tŸm kalÝba direk mŸrekkep alÝr.
YalnÝz •ukurda kalan yerlerin gšrŸntŸ
olmasÝ nedeniyle yŸzeydeki mŸrekkep,
hassas bir sÝyÝrga•la alÝnÝr. SšzŸnŸ ettiÛimiz kalÝp kazanÝ ile temas h‰lindeki
ikinci bir kazan arasÝndan ge•en malzeme Ÿzerine gšrŸntŸ iletilir. KalÝp alma ißi diÛer sistemlere gšre zor ve pahalÝdÝr. Avantaj olarak, bir kalÝbÝn mily o n
Ÿ z e r i nde baskÝ yapabilmesidir. Bu
yŸzden
devamlÝ
yŸksek
tirajlÝ iß
k a p a s it e s i
o l a n
matbaalar tarafÝndan tercih edilir.

6. OFSETTE SON DAKÜKA HABERLERÜ...
VE ASRIN BULUÞU DÜJÜTAL BASKI
MatbaacÝlÝkta baskÝ ißlerinde operatšrŸ en •ok zorlayan su-boya dengesinin ayarlanmasÝdÝr. ‚ŸnkŸ su hem boyayÝ hem de kaÛÝdÝ etkilemektedir. Makineniz ne kadar mŸkemmel olursa olsun, ayarlarÝnÝz ne kadar tam yapÝlmÝß
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olsa bile, su šzellikle lif yapÝlÝ (III. hamur, I. hamur v.b.) kaÛÝtlarÝn ebadÝnda •ok az da olsa a•ma yapabilmektedir. ‚ok hÝzlÝ makinelerde ise mŸrekkebin •abuk kurumamasÝ, Ÿst Ÿste gelen
baskÝlarda baskÝyÝ diÛer yŸze ge•irme
gibi problemler meydana getirmißtir.
Bu olumsuzluklarÝ kaldÝrmak i•in suyun
•abuk kurumasÝ i•in suya alkol karÝßtÝrÝlmasÝ ve •abuk u•masÝ saÛlanmaya
•alÝßÝlmÝßtÝr. BaskÝda bir•ok iyileßtirmeler getirmesine raÛmen bu da insanlarÝ yŸzde yŸz tatmin etmemißtir.
Hem gšrŸntŸ kalitesini arttÝracak
hem de su kullanmadan baskÝyÝ ger•ekleßtirebilecek sistem gelißtirme •alÝßmalarÝ yapÝlmÝßtÝr. Bu •alÝßmalarda da
bŸyŸk ilerlemeler olmußtur. Kuru ofset
diye bilinen (sistemde suyun kullanÝlmadÝÛÝ) sistemler bulunmußtur. Fakat
bu sistemler de tire ißler •ok gŸzel sonu•lar vermiß, kaliteyi ve tirajÝ arttÝrmasÝna raÛmen yarÝmton (tramlÝ) ißlerin
baskÝsÝna izin vermemißtir.
YŸzyÝlÝmÝzÝn son •eyreÛinde Japon
TORAY firmasÝnÝn gelißtirdiÛi ve genelde TORAY Susuz Ofset KalÝp diye bilinen suyun tamamen ortadan kaldÝrÝldÝÛÝ sistem gelißtirilmißtir. Bu kalÝplarÝn
šzelliÛi baskÝ kalitesinin artÝrÝlmasÝ ve
baskÝ tirajÝnÝn yŸksek olabilmesidir.
80Õlik tramÝ rahatlÝkla elde edip basabilmektedir. Tek dezavantajÝ ise ortamdaki toz ve kŸ•Ÿk •iziklerden •abuk etkilenmesi gibi kullanÝßsÝzlÝÛÝdÝr. …nŸmŸzdeki yÝllarda bŸyŸk ihtimalle ofset baskÝ sisteminde su tamamen ortadan kalkarak, 80Õlik, 100ÕlŸk tramlÝ ißler rahatlÝkla basÝlabilecektir.
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Ofset teknolojisinin eksiklikleri Dijital baskÝyÝ doÛruyur...
MasaŸstŸ yayÝncÝlÝkla uÛraßanlarÝn
en bŸyŸk problemlerinden birisi;
CMYK renklerin baskÝda, ekranda gšrŸndŸÛŸnden farklÝ •ÝkmasÝ. Bu problemin sebeplerinden birisi, ofset baskÝnÝn ve k‰ÛÝdÝn fiziksel niteliÛidir. Bir
baßka neden ise, boya. Boya, ofset teknolojisinde, baskÝ esnasÝnda su veya alkol ile karßÝlaßÝyor. Bu kaynaßma, her
ne kadar son model makinelerde en
aza indirgenmißse de h‰l‰ var. BoyanÝn sÝvÝ ile etkileßim i•ine girmesi, boyanÝn kutusunda iken gšrdŸÛŸmŸz canlÝ
rengini solduruyor.
PhotoshopÕta gšrŸntŸyŸ •ok bŸyŸttŸÛŸnŸzde ne gšrŸyorsunuz? Pikseller yanyana dizilmiß deÛil mi? Pikseller irileßmiß, renkleri da belirgin. Peki,
basÝlÝ bir fotoÛrafÝ hi• bŸyŸte• altÝnda
incelediniz mi?
GšrdŸÛŸnŸz noktacÝklÝ (rozet dediÛimiz •i•eÛimsi bir desen, bugŸnkŸ ofset teknolojisinde kullanÝlan halftonescreenÕden kaynaklanÝyor.
Dijital BaskÝ (Ündigo ve Zeicon)
Film •ÝkÝß alÝrken, imagesetterÕÝn
i•indeki laser tabancÝsÝnÝn ÝßÝnlamasÝnÝ
yšnlendiren Lpi ve Dpi deÛerleri, yu-
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karÝda bahsettiÛimiz bu desenin (Tram a•ÝlarÝ) olußmasÝnÝ
saÛlÝyor. Hareket edilen eleman ÔnoktaÕ olduÛu i•in, noktalar arasÝnda boßluklar meydana geliyor. Bu
yŸzden, piksellerdeki renk, kayÝplÝ olarak simule ediliyor. Ancak gelißen teknoloji ile Ündigo ve ZeiconÕda olduÛu
gibi, Contone-screen yapÝda bir baskÝ
yaygÝnlaßtÝÛÝ zaman Ð†lkemize bu teknoloji bir ka• firma tarafÝndan transfer
edilmiß durumdaÐ bu problemde tarihe karÝßacak. AynÝ zamanda bu teknolojide (dy-sub) boya-su etkileßimi yok.
†stelik bu teknolojilerin bazÝ modellerinde CMYK renklere Orange, Green
ve Violet eklenerek 7 renkli bir skala
Ÿzerinden baskÝ yapÝlÝyor.

Dijital baskÝda, geleneksel ofset
baskÝda kullandÝÛÝmÝz iki vazge•ilmez
unsurun, film ve kalÝbÝn ortadan kaldÝrÝlmasÝ, bilgisayar ortamÝndan direk kaÛÝda -ofset boyalarÝyla- yapÝlan bu baskÝ sistemi •ok yakÝnda hepimizin vazge•emeyeceÛi bir teknoloji olacaktÝr.

BŸtŸn bunlar yeni yeni duyduÛumuz, bir•oÛumuzun nasÝl birßey olduÛunu bile bilmediÛimiz matbaacÝlÝkta
devrim olabilecek Dijital BaskÝ devrine
girdiÛimizi gšsteriyor.

Bilgisayar, 4 temel aritmetik ißlemi
ve mantÝksal karßÝlaßtÝrmalarÝ son derece hÝzlÝ yaparak, bunlardan sonu•lar
•Ýkarabilen elektronik makinelerdir.
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MatbaacÝlÝk sektšrŸ i•in ger•ekten
baß dšndŸrŸcŸ bir olay...
BasÝlacak ißin istenilen adette basÝlabilmesi, belli aralÝklarla aynÝ ißin belli
yerlerinde deÛißiklik yapabilmesi, •ok
sŸratli ve kaliteli olmasÝ, bu yeni baskÝ
tekniÛinin šnŸnŸn epey a•Ýk olduÛunu gšsteriyor. BaskÝ alanÝ olarak A4,
A3, 50x70cm, 32x270 cm gibi ebatlarÝ mevcut.
BÜLGÜSAYAR D†NYASINA GÜRÜÞ
Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar; girilen bilgileri alÝr, ißler
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ve bunlardan sonu•lar Ÿretir. AynÝ zamanda bu bilgileri, istendiÛi kadar saklayabilir. Girilen (ham) bilgilere veri denir. BilgisayarÝn alabildiÛi, ißleyebildiÛi,
sonu• ŸretebildiÛi ve saklayabildiÛi
herßey veridir.
BilgisayarÝ yaßamÝmÝzda vazge•ilmez yapan 3 šnemli madde vardÝr.
¥ Aritmetik ve mantÝk ißlemlerini
son derece hÝzlÝ yapmalarÝ,
¥ ‚ok miktarda bilgiyi hi• unutmadan saklayabilmeleri,
¥ Ünsan hayatÝnda ge•mißten gŸnŸmŸze kadar yapÝlagelen ißleri
kolaylaßtÝrmalarÝ, •ok hÝzlÝ, gŸvenli ve hatasÝz yapabilmeleri.
BilgisayarÝn ‚alÝßma Sistemi
Bilgisayar, bir merkez ißlem birimi,
bellek (i• bellekler, dÝß bellekler) ve kullanÝcÝyla baÛlantÝ saÛlayan kullanÝcÝ ara
birimlerinden olußur. Bu sisteme sonu•larÝn basÝldÝÛÝ bir •ÝkÝß birimini de
dahil edebiliriz.
Merkez Üßlem Birimi (CPU)
Gerekli matematik ve mantÝk ißlemlerini yerine getirerek girilen verileri
dŸzenler, kÝyaslar ve yeni veriler tŸretir.
Bellek:
Verilerin saklanabildiÛi birimlere
bellek denir. Üki •eßit bellek vardÝr.
1. Ü• bellek
2. DÝß bellek
1. Ü• bellek de kendi arasÝnda ikiye ayrÝlÝr:
a). ROM (Read Only Memory)
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ROM BelleÛi ya da ÒYalnÝz Okunabilen BellekÓde denir. ROM bellekte bir
bilgisayarÝn en basit baßlangÝ• ißlemlerini yapabilmesi i•in gerekli kodlar saklanÝr. BazÝ bilgisayarlarÝn ißletim sistemi
denen ana etkinlik programÝ da ROM
i•indedir. ROMÕ daki bilgiler deÛißtirilemez; sabittir, bilgisayar sistemi her yeniden •alÝßtÝrÝldÝÛÝnda ROMÕunda kayÝtlÝ bilgi ve emirleri ÒhatÝrlarÓ ve ißlemleri
baßlatÝr.
b). RAM (Random Access Memory)
RAM belleÛi ya da ÒRastgele Erißimli BellekÓ de denir. RAM •ok bŸyŸk bir
mantÝk kapÝlarÝ ve iletißim yollarÝ matrisidir. Merkez ißlem biriminin •alÝßmasÝ
i•in doÛrudan gerekli veriler bu ortamda saklanÝr.
RAM silinebilir, yeni veriler alabilir,
eskilerini Òunutabilir.Ó Sistem kapatÝldÝÛÝnda ise tamamen silinerek boßalÝr.
RAMÕÝn bu šzelliÛi, Ÿretilmiß bilgilerin saklanmasÝ ve program kodlarÝnÝn
korunmasÝ i•in baßka bir bellek sistemini gerekli kÝlar. Üßte bunlar dÝß bellek
sistemleridir.
2. DÝß Bellek:
Bu sistemler disket, harddisk, optik
disk, manyetik bant gibi elektrik sinyallerini saklayabilen ortamlardan olußur.
Bu ortamlar da silinebilir ve deÛißtirilebilir, ancak sistem kapatÝldÝÛÝnda eski
verileri saklar ve onlar aracÝlÝÛÝyla sistem, tekrar •alÝßtÝrÝldÝÛÝnda daha šnceki bilgileri hatÝrlar.
KullanÝcÝ Arabirimleri
Bilgisayara dÝßardan veriler girilmeMasa †stŸ YayÝncÝlÝk El KitabÝ

sini saÛlayan klavye, mause gibi ara•larla bilgisayar ortamÝnda olup bitenler
hakkÝnda kullanÝcÝya bilgi veren ekran
ve hoparlšr gibi birimlerden olußur.
Grafik, tasarÝm, veritabanÝ olußturmak ve dizgi yapmak i•in šnce bilgisayarÝmÝza kullanacaÛÝmÝz programlarÝ
yŸklememiz gerekir. Genellikle bu
programlar dŸnyaca ŸnlŸ yazÝlÝm firmalarÝnca hazÝrlanmÝß programlardÝr.
(Microsoft, Adobe, Macromedia gibi.)
BilgisayarÝmÝzda grafik, tasarÝm yapacaksak; QuarkXpress, Freehand, Adobe Photoshop gibi programlarÝn bilgisayarÝmÝzÝn belleÛinde bulunmasÝ gerekir. Bu programlar bilgisayarÝn dÝß
bellek birimlerinde saklanÝr. Sistem •alÝßtÝrÝldÝÛÝnda merkez ißlem birimi (CPUCentral Processing Unit) dÝß belleklerden i•erdikleri bilgi hakkÝnda bir dškŸm ister ve bunu ekrana yansÝtÝr. Bu dškŸm
(Directroy) bir kitabÝn
i•indekiler
bšlŸmŸne
denktir. KullanÝcÝya dÝß
bellekteki (bundan sonra
kÝcaca ÒdiskÓ diyeceÛiz)
bilgi malzemesi hakkÝnda
kÝsa bir bilgi verir. KullanÝcÝ bundan sonra •alÝßa caÛÝ programÝ a•ar.
BilindiÛi gibi bilgisayarlar 1 ve 0Õa
dayalÝ bir kodlama sistemiyle •alÝßan
elektronik dŸzeneklerdir. 1 ÒakÝm varÓ,
0 ÒakÝm yokÓ anlamÝna gelir. Bilinen
bŸtŸn simge, ißaret, harf, sayÝ ve baßka tŸr bilgi birimleri yeteri kadar 1 ve
0Õdan olußan bir kodlama sistemiyle
Masa †stŸ YayÝncÝlÝk El KitabÝ

ifade edilebilirler. Üßte dÝß bellekte bu
ßekilde depolanan program CPU tarafÝndan RAM belleÛe aktarÝlÝr. Bu ißlem
sÝrasÝnda ÒdiskÓten gelen komutlara
gšre CPU tarafÝndan Ram belleÛe aktarÝlÝr. Bu ißlem sÝrasÝnda ÒdiskÓten gelen
komutlara gšre CPU, RAM bellekte bir
dizi mantÝk kapÝsÝnÝ etkinleßtirerek bir
•eßit ÒmantÝksal ißlem yollarÝ, kapÝlarÝ ve
kavßaklarÝndan olußan bir ßehriÓ
RAMÕin ham ortamÝna kurar. Bu ßehrin
sakinleri 1 ve 0 Ôdan olußan elektrik sinyalleri ya da Òbilgi bitleridir.Ó Onlar ancak kendileri i•in šngšrŸlmŸß yollardan ve kavßaklardan istenen adreslere
(RAM adresleri) gidebilir. ‚aÛrÝldÝklarÝnda istenilen diÛer bir adrese ya da
CPUÕya gitmek zorundadÝrlar. Bunun
i•in onlara yine bazÝ yol ve kavßaklar
šngšrŸlmŸß; bazÝlarÝ da ÒtrafiÛe kapatÝlmÝßtÝr.Ó
KullanÝcÝ RAMÕa yŸklenmiß ilgili program ile bilgisayar ortamÝnda (ya da bu
ÒRAM ßehrindeÓ) bir sayfa
olußturur. ‚eßitli karakter
tip ve bŸyŸklŸklerini se•erek metnini dizer bu metni
sayfa i•inde dilediÛi bi•imde ve tekrar tekrar yerleßtirerek tasarÝmÝnÝ tamamlar.
Bu esnada ekran kendisine
son durum hakkÝnda sŸrekli bilgi verir.
EÛer sistem WYSIWYG ÒvizivigÓ okunur; anlamÝ: What You See Is What
You Get: ÒNe gšrŸrsen onu alÝrsÝnÓ ise
ekranda, •ÝkÝßta elde edilecek sayfanÝn
aynÝsÝ olan bir gšrŸntŸ yansÝr.
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Gerekli ißlemler bitince kullanÝcÝ
sayfasÝnÝ •ÝkÝß Ÿnitesinde ÒbasarÓ. ‚ÝkÝß
Ÿniteleri bir strboskop l‰mbasÝ ya da laser ÝßÝnÝ yardÝmÝyla bilgisayardan gelen
sinyalleri bir k‰ÛÝt ya da film Ÿzerinde
basÝlmÝß gšrŸntŸye dšnŸßtŸrŸr.
Son yÝllarda yukarÝda sšzŸnŸ ettiÛimiz elektronik yayÝncÝlÝk donanÝmÝ o
derece kŸ•ŸlmŸßtŸr ki, gerekli bilgisayar, disk ve •ÝkÝß birimi gibi dŸzeneklerin hepsi orta boy bir yazÝ masasÝ Ÿzerine sÝÛabilir. Bšyle kŸ•ŸltŸlmŸß sistemler ÒMasa †stŸ YayÝncÝlÝkÓ (Desktop
Publishing, DTP) sistemi olarak anÝlÝr.
MASA†ST† YAYINCILIK S†RECÜ:
Minimum Sistem:
Bir Masa ŸstŸ YayÝncÝlÝk (M†Y) sistemi en basit haliyle bir bilgisayar (monitšr, klavye, mause olan), en az 300
dpiÕlik •šzŸnŸrlŸÛe sahip yazÝcÝ ve ilgili yazÝlÝmlardan olußur. Bir kißinin kullandÝÛÝ ve bir masanÝn Ÿzerine yerleßtirilmiß bšyle bir sistemden; daha yetkin
daha sofistike ara•larÝn kullanÝldÝÛÝ ve
uzmanlaßmÝß kullanÝcÝlarÝ i•eren sistemlere kadar uzanÝr.
Basamaklar:
YayÝn sŸrecini basamak basamak
incelediÛimizde her bir basamakta se•ilebilecek bir dizi yazÝlÝm ve donanÝm
se•eneÛi karßÝmÝza •Ýkar. Her basamaÛÝ ayrÝntÝlÝ olarak inceleyeceÛiz. Þimdi
yayÝm sŸrecinin i•inden kÝsaca ge•elim.
YayÝn sŸreci bir ßahsÝn ya da bir ku-
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rulußun yayÝnlamaya niyet ettikleri ßeyi
tanÝmlamalarÝ ve bu projeye ilißkin bir
zaman •izelgesi belirlemesiyle baßlar.
Biz bu •alÝßmada yayÝm ile nihai ßekli
kaÛÝt veya benzeri bir ortama baskÝ yoluyla ge•irilen yayÝnlarÝ kastetmekteyiz.
Son yÝllarda yabancÝ yayÝnlarda karßÝlaßtÝÛÝmÝz video yayÝmcÝlÝÛÝ CD yayÝncÝlÝÛÝ gibi ifadelerde ki yayÝnlar - her nekadar benzer sŸre•ler kullanÝlÝyor ise
de bu •alÝßmanÝn kapsamÝ dÝßÝnda tutulmußtur. ArdÝndan yazarlar metni
olußtururken tasarÝmcÝlar da sayfa dŸzeni hakkÝnda kafa yormaya baßlar. Basit bir sistemde bu ißleri yapanlar aynÝ
kißi olabilir ama ideal bir ortamda bu
ayrÝmÝn varlÝÛÝ kaliteyi artÝrÝr. Yazar uzman olduÛu konuda yoÛunlaßÝr ve bir
basit kelime ißlemci kullanarak metnini
girer. Gelißmiß bir bir sistem kullanÝlÝyorsa yazar bir dosya daÛÝtÝcÝsÝnÝn ana
belleÛinde saklÝ dosyalara erißebileceÛi
gibi kendi yazdÝklarÝn da o belleÛe atabilir.
Grafikerler yazardan alacaklarÝ teknik bilgi ile hazÝrlÝÛa baßlar ve resim ißleme veya •izim programlarÝndan yararlanabilirler. Burada kullanacaÛÝnÝz
programÝ doÛru se•mek •ok šnemlidir. ‚ŸnkŸ gŸnlerce uÛraßtÝÛÝnÝz o gŸzelim •alÝßmalarÝnÝzÝ hi• kimsenin kullanmadÝÛÝ bir programla yapabilir ve
film •ÝkÝßÝnÝ yaptÝramayabilirsiniz.
TasarÝmÝnÝzda kullandÝÛÝnÝz •ember
grafiÛi hazÝrlamak, bilgisayarda (Excel
gibi programlarda) bir ka• dakikalÝk bir
ißlemken o a•ÝlarÝ elle hesaplamak ve
•izmek saatler alabilir. GerektiÛinde
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daha šnce hazÝrlanmÝß ve hafÝzaya atÝlmÝß resim ve •izim šrneklerini kullanÝlabilir veya scanner kullanÝlarak, fotoÛraf ve •izimleri bilgisayar ortamÝna aktarabilirsiniz. TaradÝÛÝnÝz resimler Ÿzerinde Adobe Photoshop ve diÛer resim
ißleme programlarÝyla hayal ettiÛiniz
herßeyi yapabilir ve gŸzel tasarÝmlar
yapmanÝn zevki ile saatlerinizi, gŸnlerinizi bÝkmadan bilgisayarÝnÝz baßÝnda
ge•irebilirsiniz.
YayÝnda kullanÝlacak gšrŸntŸler bir
video Ÿzerinde kayÝtlÝ da olabilir. Bu
durumda video karelerini bilgisayar ortamÝna - gerekli donanÝmÝ kullanarakaktarabilirsiniz. (KameranÝz uygun ise
direk bilgisayara da baÛlanabilir.) Ve
yayÝnda kullanÝlabilecek bir resim elde
edilir.
Þimdi yapÝlacak iß bu ‰na kadar
toplanan yazÝlarla resimlerin bir sayfa
Ÿzerinde birleßtirilmesi ißlemidir. Bu
ama•la, hazÝrlanan veriler bir sayfa dŸzenleme programÝna; QuarkXpress,
Adobe PageMaker Macromedia Freehand v.b. programlara akrarÝlÝr.
Sayfa dŸzenlemeye ge•meden šnce olußturacaÛÝnÝz sayfanÝn ebatlarÝnÝ
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belirlemeniz gerekir. ‚ŸnkŸ matbaadan; Ò•alÝßtÝÛÝnÝz ebatlar basÝlacak k‰ÛÝda uymuyor.Ó uyarÝsÝ gelince •alÝßtÝÛÝnÝz ebatlarÝ kŸ•Ÿltmenin ne kadar
zor olacaÛÝnÝz tahmin edersiniz. Ve bu
sÝkÝntÝyÝ yaßamamak i•in sŸrekli •alÝßtÝÛÝnÝz matbaacÝnÝzdan veya -kullanacaÛÝnÝ k‰ÛÝt ebadÝ belli ise- kendiniz hesap ederek bilgisayarda •alÝßacaÛÝnÝz
šl•Ÿleri tesbit edebilirsiniz.
Bšylece sayfa daha film •ÝkÝßÝ yapÝlmadan matbaanÝn baskÝ normlarÝna
uygun duruma getirilir.
Sayfa tasarÝmÝyla uÛraßan kißi, yazÝ
karakterlerini, bunlarÝn bŸyŸklŸklerini,
resimlerin konacaÛÝ yerleri ve bŸyŸklŸklerini, renk kombinasyonlarÝnÝ dilediÛince deÛißtirir. Ve bŸtŸn bu deÛißiklikler ekranda yapÝldÝÛÝndan projeye ek
masraflar da yŸklemez.
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EÛer baskÝ šncesi ißlemler bir •ok
kißinin haberleßmesini ve dosyalarÝn

ve hÝzlÝ hazÝrlanmasÝnÝ ve nihai ŸrŸnŸn
daha mŸkemmel, daha gšzalÝcÝ olmasÝnÝ saÛlayabiliriz.
Þimdi bu sŸrece daha yakÝndan
gšz atalÝm. Burada yayÝn sŸrecini ana
baßlÝklar altÝna inceleyerek, yayÝn ißinin
eskiden nasÝl yapÝldÝÛÝnÝ, yeni teknolojinin neler getirdiÛine ayrÝntÝlara girmeden deÛineceÛiz.

Yazma ve DŸzeltme
paylaßÝlmasÝnÝ gerektiriyorsa; elektronik haberleßme imkanlarÝndan (FaxModem, AynÝ ortamda ise AppleTalk)
faydalanÝlabilir, doÛrudan bilgisayardan yollanabilir. Dosya paylaßma sÝrasÝnda aynÝ programlarÝ kullanÝyorsanÝz,
programlarÝnÝzÝn seri numaralarÝ •akÝßabilir, bu yŸzden •alÝßamayabilirsiniz.
Bunu ise kullandÝÛÝnÝz programÝn •ok
kullanÝcÝlÝ olanÝnÝ satÝn alarak •šzebilirsiniz.
Üß •ÝkÝß almaya geldiÛinde gŸnŸmŸz Masa †stŸ YayÝncÝlÝk teknolojisi
bir dizi olanaklar sunar. Laser yazÝcÝlar,
•eßitli renkli yazÝcÝlar, yŸksek •šzŸmlemeli dizgi makinalarÝ, •iziciler vs. aynÝ
dosyanÝn •ÝkÝßÝnÝ almak i•in kullanÝlabilir. Fakat profesyonel kalitede bir renkli baskÝ yapÝlacaksa Renk AyrÝmÝna gidilmesi ve bu •ÝkÝßlardan baskÝ yapÝlabilecek bir matbaaya gštŸrŸlmesi gerekir. †retilen sayfa bir sunuda kullanÝlacaksa bir slayda veya bir saydama da
•ÝkÝß alÝnabilir.
Sonu• olarak bu teknolojileri kullanarak ŸreteceÛimiz yayÝnÝn, daha etkin
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Binlerce yÝldan beri
yazÝ ile kalem birbirlerinden ayrÝ dŸßŸnŸlmeyen ßeylerdi. Daktilonun icadÝ ile bu ikiliye gšlge dŸßtŸ. BilgisayarÝn ve kelime ißlemcilerinin •ÝkmasÝ ile insanlarÝn •oÛu kalem yerine
klavyenin tußlarÝnÝ kullanarak yazmaya
baßladÝlar. Ülk kelime ißlem programlarÝ
bile insanlarÝn her zaman aradÝÛÝ šzelliklere sahipti. ArtÝk kullanÝcÝ bir hata
yaptÝÛÝnda k‰ÛÝdÝ yeniden yazmak yerine hatasÝnÝ dŸzeltebilme, yazdÝÛÝ
metni diske kaydedip gerektiÛinde istediÛi deÛißiklikleri ger•ekleßtirebilme
imk‰nÝna sahip olmußtur.

Kelime Üßlemciler
Bu alanda gelißen teknoloji, kelime ißlemcilerin gŸcŸnŸ •ok artÝrmÝßtÝr. GŸnŸmŸzde herhangi bir kelime ißlem programÝ yazÝlan metnin bir par•asÝnÝn kopyalanarak veya kesilerek baßka bir yere taßÝnmasÝna, metnin bir
Masa †stŸ YayÝncÝlÝk El KitabÝ

par•asÝnÝn baßka bir metinle deÛitirilmesine (…rneÛin, Ômetnin i•indeki bŸtŸn ÒMACÓ kelimelerini ÒMACÕiÓ haline
getirmeyeÕ) tablasyona, deÛißik sayfa
boyutlarÝna uymaya olanak verir. MacintoshÕta •alÝßan basit kelime ißlemcilerde bile, yazÝ karakterlerinin, bŸyŸklŸklerinin, stillerinin deÛißtirilmesi
mŸmkŸndŸr. Daha gelißmiß programlarda (Ms Word (MAC ve Windows)
bunlarÝn yanÝ sÝra kayan baßlÝk ekleme,
dipnot ekleme, dizin •Ýkarma, i•indekiler tablosu dŸzenleme, postalama (mail merge: metnin i•inde, deÛißken olan
kÝsÝmlarÝ (ad-adres gibi) baßka bir yere
yazÝp aynÝ metnin yalnÝzca bu deÛißikliklerle bastÝrÝlmasÝnÝ saÛlama ißlemi) gibi šzellikler de yer alÝr. AyrÝca bu tŸr
programlar bir •ok dilde tireleme ve
heceleme (Chek Spelling. Bu kavram
i•in ÔyazÝm kontrolŸ ifadesi de kullanÝlmaktadÝr) KontrolŸ de yapabilmektedir. Tireleme kontrolŸ ile program satÝr
sonlarÝna tire yerleßtirip kelime bšlme
ißlemini kendisi yapabilmekte, bšylece
sayfa bloklandÝÛÝnda daha •ok kelime
yerleßtirip sayfanÝn daha etkin kullanÝlabilmesi saÛlanmaktadÝr. Tireleme
dŸzgŸn •alÝßÝyorsa kelimeler arasÝndaki
boßluklarÝn •ok artÝp, sŸtun i•erisinde
gšze batÝcÝ boß alanlarÝn olußmasÝ da
šnlenir. Üngilizcedeki kimi programlar
bir sšzcŸk daÛarcÝÛÝna sahiptir. Diyelim ki bir kelimeyi •ok sÝk kullandÝnÝz,
onun yerine se•ebilecek bir terim arÝyorsunuz. O kelimenin Ÿzerine tußlayarak alternatiflerini gšrŸntŸleyebilirsiniz.

TŸrk•eÕde kelime ißlemciler
Heceleme kontrolŸ ise kelimelerin
iml‰ kurallarÝna gšre yazÝlÝp yazÝlmadÝÛÝnÝ kontrol eder. …rneÛin; Üstanbul
sšzcŸÛŸ yanlÝßlÝkla Istanbul ßeklinde
yazÝlmÝßsa program bu sšzcŸÛŸ kendi
sšzlŸÛŸnde arayacak, bulamayÝnca da
hatalÝ yazÝm uyarasÝ vercektir. Kimi
programlar doÛru yazÝmÝn ne olacaÛÝna ilißkin tahminler de yapabilmekte,
istendiÛinde bu tahminle yanlÝß yazÝlan sšzcŸÛŸ hemen deÛißtirebilmektedir. Bu •ok yararlÝ šzellik Ð biraz da
TŸrk•eÕnin eklemeli bir dil olmasÝ yŸzŸnden - maalesef henŸz dilimizde uygulanamamÝßtÝr. Üngilizce gibi, kelime
ißlem programlarÝnÝn yoÛun kullanÝldÝÛÝ dillerde uygun programÝn se•imi zor
olmayabilir. Ama TŸrk•eÕde daha dikkatli olmak ve aßaÛÝdaki unsurlarÝ tetkik
etmek gerekir.
¥ ProgramÝn menŸleri (ve tercihan
el kitabÝ) TŸrk•e olmalÝdÝr.
¥ Program hem ekranda hem de
yazÝcÝda ÚÛ Þß ÜÝ gibi TŸrk•eye šzgŸ karakterleri gšsterebilmeli ve karakter genißliklerini dŸzgŸn hesaplayabilmelidir.
¥ TŸrk•e tirelemeyi (satÝr sonlarÝna
ÒÐÓ koyarak kelime bšlmeyi dŸzgŸn yapabilmelidir.
¥ Kelime se•me ve bul-deÛißtir ißlemlerini dŸzgŸn yapmalÝ, TŸrk•e karakterlerde hata yapmamalÝdÝr. …rneÛin program, ÒinceÓ sšzcŸÛŸnŸn bŸyŸk harflerle yazÝlÝßÝnÝ ararken ÒINCEÓ
deÛil ÒÜNCEÓ yi aramalÝdÝr.
¥ SÝralama šzelliÛi varsa dŸzgŸn sÝ-
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ralamalÝ, šrneÛin cÕden sonra •Õyi getirmelidir.
Bilgisayara
yazÝ girmenin bir
diÛer yolu scanner vasÝtasÝyla
basÝlÝ bir belgedeki karakterleri taramadÝr. Bilgisayarlar ilk •ÝktÝÛÝndan beri bu konuda •alÝßmalar yapÝlmaktaysa da ilk olumlu sonu•lar son yÝllarda elde edilmißtir. …nceleri ancak šzel yazÝ karakterleri ile yazÝlmÝß metinleri tarayÝcÝlarla okumak
mŸmkŸn iken ßimdi aynÝ sayfanÝn Ÿzerindeki farklÝ bŸyŸklŸk ve fontlarÝ dahi
okunabilmektedir. …rneÛin OmniPage
gibi programlar sayfayÝ tarayÝp nerelerinde resim nerelerinde metin olduÛunu anlayabilmekte ve heceleme programlarÝ sayesinde yanlÝß taranan kelimeleri dahi dŸzeltebilmektedir. Bu teknoloji yÝllardÝr ŸrettiÛimiz bilgi ve yayÝnlarÝn bilgisayar ortamÝna ge•irilip
onlara kolayca erißebilme imk‰nÝ verdiÛinden bŸyŸk potansiyel taßÝmaktadÝr.
ArtÝk eskimiß bir ansiklopedi bile bu yolla taranÝp, yeni deÛißiklikler eklendikten sonra yeniden bastÝrÝlabilmektedir.
Fakat bu teknolojinin TŸrkiyeÕdeki
kullanÝmÝnda birtakÝm zorluklar bulunmaktadÝr. ‚oÛu OCR sistemi ‚, Ú, Ü gibi harfleri tanÝmamaktadÝr. BazÝ programlara yeni karakterleri šÛretmek
mŸmkŸndŸr fakat, šrneÛin TŸrkiyeÓÕdeki ‚Õnin kuyruÛuna ilißkin bir
standart olmadÝÛÝndan ve bŸyŸk harflerin arasÝnda noktalÝ olanlar olduÛundan hatalÝ okuma daha •ok olmakta17

dÝr. …rneÛin; Ÿst satÝrda C, alt satÝrda Ü
varsa, program Ÿst satÝrdakini ‚, alt satÝrdakini I ßeklinde okuyabilmektedir.
TŸrk•eÕde iml‰ kontrolŸ (heceleme)
yapan programlarÝn gelißmemiß olmasÝ
da bu yšntemin TŸrk•eÕde yaygÝn ve
rahat kullanÝmÝna engel olmaktadÝr.
(Recopnita Plus programÝnÝn bu saydÝÛÝnÝz problemlerin •šzdŸnŸÛŸ duydum, bu konuda eÛer bšyle bir •alÝßma yapÝldÝysa bu bŸyŸk bir gelißmedir.)

GšrŸntŸ Tarama
Hepimiz, hazÝrladÝÛÝmÝz yayÝnÝ bir
fotoÛraf veya resimle sŸslemek, gŸ•lendirmek isteriz. YakÝn zamana kadar
bu ißlemi baßkalarÝna yaptÝrmak ve bunun getirdiÛi zaman ve para maliyetlerini Ÿstlenmek zorunda idik. Bu yŸzden yayÝnlarÝmÝz •oÛunlukla dŸz metinlerden olußan, gšrsel šÛelere yer
vermeyen bir gšrŸnŸmdeydi. Ama
elektronik yayÝncÝlÝk, gšrŸntŸlerin bilgisayara aktarÝlmasÝnÝ •ok kolaylaßtÝrdÝÛÝndan artÝk bizden bir yayÝn hazÝrlamamÝz istenildiÛinde dŸz metinden
olußan bir •alÝßma hazÝrlamak zorunda
deÛiliz.
Bilgisayar kullanarak bir gšrŸntŸyŸ
(dia, negatif, fotoÛraf, •izim, vb.) elektronik bir dosya h‰line dšnŸßtŸrme ißlemi, gšrŸntŸ tarama veya digitize etme
adÝyla anÝlÝr. Bu ama•la en •ok kullanÝlan ‰let, tarayÝcÝlardÝr. Bir tarayÝcÝ, bir
bilgisayar ve uygun yazÝlÝmla k‰ÛÝt
Ÿzerindeki her tŸr gšrŸntŸ bilgisayara
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aktarÝlabilir. TarayÝcÝlarÝn kalitesini belirleyen bir•ok unsur vardÝr. ‚šzŸmleme yoÛunluÛu (Dmin-Dmax), gri seviyeleri tarayabilme yeteneÛi, •eßitli dŸzeltme tekniklerini kullanabilme yeteneÛi gibi.
M†Y alanÝnda kullanÝlan •oÛu tarayÝcÝ en az 300 dpiÕlik bir •šzŸmlemeye
sahiptir. Scanner Ÿreten bŸyŸk firmalarÝn ger•ek 8000 dpiÕlik ve bunun Ÿzerinde dpiÕde CMYK ve RGB tarama yapan Ÿst dŸzey ŸrŸnler de vardÝr. TarayÝcÝlar donanÝm olarak hem MAC hem
de PC makinelerle •alÝßabilir. Bu ŸrŸnler aynÝ zamanda enterpolasyon yaparak •šzŸmlemeyi artÝrabilir. Üyi bir tarayÝcÝdan en az 64 gri seviyesini tarayabilmesi de istenir. ‚oÛu 256 gri seviyesini destekler. Bu tŸr Scannerlerde kaliteli bir diaÕdan %17 - %2666 kadar bŸyŸltme-kŸ•Ÿltme yapÝlabilir. EÛer dia
kullanma imk‰nÝmÝz var ise opak orijinale gšre herzaman dia tercih edilmelidir.
Bir de šn tasarÝmlarda kullanÝlacak
orijinallerin taranabilmesi i•in masaŸstŸ scanner gelißtirilmißtir. †retici firmalarÝn ŸrettiÛi bu masaŸstŸ dediÛimiz
scannerler istediÛiniz •šzŸnŸrlŸkte taranacak olan orijinalleri tarayabilmek-
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tedir. Buna karßÝlÝk •ok iktisadidir aynÝ
zamanda kißisel ve taslak uygulamalarÝ
i•in yeterli kaliteyi saÛlamaktadÝr.
Renkli resimler, slaytlara da •ekildiÛinden, slayt tarayÝcÝlarÝ da gelißtirilmißtir. Bir diÛer gšrŸntŸ kaynaÛÝ da videodur. Video kameralar, video oynatÝcÝlar, video diskler bilgisayara baÛlanabilir ve bu gšrŸntŸler dondurularak
bilgisayara aktarÝlabilir. …nce PAL ve
NTSC sistemini, bilgisayarÝn grafik kartÝnÝn formatÝna •evirecek bir kart bilgisayara takÝlÝr. Bu karta takÝlan video cihazÝndan gelen gšrŸntŸler dondurularak 32 bitÕe kadar renkli gšrŸntŸ elde edilebilir.
Son olarak gšrŸntŸ okuma aracÝ ile
compact disklerde saklÝ hazÝr resim kitaplÝklarÝ da kullanÝlabilir. Þu anda binlerce hazÝr fotoÛraf ve •izim CDÕlerde
olduk•a iyi fiyatlarla pazarlanmaktadÝr.
AyrÝca eÛer bir ißletmenin kendine ait
resimleri •ok yer tutuyorsa bunlarÝ
harddiskte saklamak yerine CDÕye kaydetmek daha verimli olmaktadÝr. …rneÛin, bir CD 650 MBÕlÝk bilgi almaktadÝr.
(Bunun maliyeti ise yaklaßÝk 25$ÕdÝr.)
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CD kaydÝnda yeni gelißmeler devam
etmektedir. En son gelißme ise; 650
MB kapasitesi olan bir CDÕnin diyelim
ki 300 MBÕnÝ doldurabildiniz, gerikalana daha sonra kayÝt yapamiyordunuz.
ArtÝk boß kalan 350 MBÕlÝk yere de kayÝt yapabilen ÒMultisessionÓ šzelliÛi
olan CD WriterÕler Ÿretilmeye baßlanmÝßtÝr.

BÜR DOK†MANIN HAZIRLANMASI ve
FÜLME G…NDERÜLMESÜNDE BÜLÜNMESÜ
GEREKENLER:
1. Üßin ebadÝ ve kaÛÝt tabakasÝ ile
oranÝ (firesiz)
2. BasÝlacak kaÛÝdÝn cinsi (tram i•in)
3. KaÛÝdÝn kÝrÝm sayÝsÝ
4. BaskÝ tekniÛi
5. Ciltlenme bi•imi
6. DokŸmanÝn programdaki šl•ŸsŸ
7. Renk sayÝsÝ

1. Grafik AßamasÝ
¥ Grafiker veya baskÝ sorumlusu arkadaßÝn, bilgisiyarda •alÝßÝlacak šl•Ÿlerin tesbit edilmesi sÝrasÝnda mutlaka
koordineli •alÝßmasÝ ve bilgisiyarda •alÝßÝlacak šl•ŸyŸ •ok iyi hesap etmesi gerekir. Baßtan šl•Ÿleri yanlÝß •alÝßÝlan
ißin; tekrar dŸzeltilmesi, kaymalarÝn,
sayfa mizampajÝnÝn ve herßeyin tekrar
elden ge•irileceÛinin dŸßŸnŸlmesi gerekir. Tabi bunun getireceÛi zaman,
para ve en šnemlisi mŸßteri kaybettirebileceÛi hi• unutulmamalÝdÝr.
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…l•Ÿ belirleme ißini sŸrekli •alÝßtÝÛÝnÝz matbaacÝnÝzdan da šÛrenebilirsiniz. Tabi bu, ißin en pratik ve en saÛlam ßekli diye de dŸßŸnebilirsiniz. Daha šnce yapÝlan ißlerinizin aynÝsÝnÝ •alÝßacaksanÝz ißiniz daha da kolay demektir.
BroßŸr v.s. diÛer belgelerimizin
ebatlarÝnÝ belirlerken RevoltalÝ baskÝ
yaptÝrabileceÛinizi de dŸßŸnerek ona
gšre hazÝrlÝk ta yapabilirsiniz. …rneÛin;
stoÛunuzda sadece 70x100 ebadÝnda
k‰ÛÝt kalmÝß olabilir veya sŸrekli •alÝßtÝÛÝnÝz
matbaanÝzÝn
makinesi
70x100ÕdŸr. Ama sizin hazÝrlamak istediÛiniz ißin ebatlarÝ ise 50x70 ebadÝnda k‰ÛÝda uygun. Üßte ßimdi RevoltalÝ
baskÝ devreye girer ve size bir tabaka
kaÛÝttan iki forma •Ýkartma imkanÝ verir. Yani k‰ÛÝdÝn ilk yŸzŸne šnlŸ arkalÝ
baskÝ yapÝlÝr ve k‰ÛÝt ÒyanÝ Ÿzerine •evrilerek (revoltalÝ) aynÝ plaka ile tekrar
arka yŸzŸ baskÝya sokulur. Sonra k‰ÛÝt
tam ortadan kesilerek iki forma elde
edilir. RevoltalÝ baskÝda dikkat edilecek
en šnemli husus kroslarÝn durumudur.
YanÝ Ÿzeri •evirme esnasÝnda Òsayfa
klavuzuÓ deÛißir, ÒbaskÝ klavuzuÓ deÛißmez. Bu kuralÝ unutmayÝn.
…l•Ÿ tesbitinde dikkat etmemiz gereken bir diÛer konu da bÝ•ak izi. Sonu•ta bÝ•akla kesilecek tŸm ißlerimizde
iße baßlamadan šnce bÝ•ak izini alarak,
tasarÝmÝnÝzÝ o iz Ÿzerinde yapmalÝsÝnÝz.
Genelde ambalaj, kutu, cepli dosya gibi ißlerde kullanÝlÝr.
¥ BaskÝda kullanmayÝ dŸßŸndŸÛŸ-
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nŸz k‰ÛÝt gramajÝ ve kaÛÝdÝn katlanabilme šzelliÛi ile ilgili olarak da kÝsa bir
bilgi vermek istiyorum:
1. 240 gr/m2Õlik kaÛÝt bir defa,
2. 160 gr/m2Õlik kaÛÝt iki defa ,
3. 120 gr/m2Õlik kaÛÝt Ÿ• defa,
4. 80 gr/m2Õlik kaÛÝt dšrt defa daha fazla sayÝda kÝrÝlabilir.
¥ K‰ÛÝt Ÿzerinde taslak olußturulmasÝ. Bu taslakta; kesim yerlerinin, taßÝrma paylarÝnÝn varsa bÝ•ak izinin bulunduÛu, katlama yerlerinin kesikli •izgilerle belirtilmiß olduÛu bir •alÝßma.
¥ KullanÝlacak resimlerin orijinalleri
belirlenmeli ve baskÝya mŸsait olup olmadÝÛÝ kontrol edilmeli. BaskÝya mŸsait deÛilse ißin sorumlusu uyarÝlmalÝ. Veya kaliteli resim i•in mŸßteri
yšnlendirilmeli.
Bu da sŸtŸdyoda
yeniden dia •ekimiyle, dia bank
veya CD arßivi incelenerek yapÝlÝr.
¥ Renk sayÝsÝnÝn ne olacaÛÝ konusunda: DokŸmanÝn i•erisinde resim
kullanÝlmadÝysa baskÝsÝnÝn daha kaliteli, renklerin daha parlak olmasÝ i•in
Pantone renkleri (Spot olarak) kullananÝn. EÛer resim varsa mecburen CMYK
(Process) •alÝßacaksÝnÝz.
¥ Servis BŸroda taranan resimler
Ÿzerinde renk rštŸßŸ yapÝlmamalÝ •ŸnkŸ ekranlarÝn kalibrasyonu (ayarÝ) aynÝ
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olmayabilir. Servis BŸro ekranÝnda canlÝ gšrŸnen bir renk, sizin monitšrŸnŸzde daha pastel gšrŸnebilir. MonitšrŸnŸze iyi bir renk kalibrasyonu yapmak
istiyorsanÝz, Sabri Varol Beyin MacpŸff¥1 kitabÝndan
daha iyi šÛrenebilirsiniz.
¥ Servis BŸrodan taranÝp gelen resmi Photoshopta
a•arak etrafÝnÝ KroplayÝn (Bant izleri gibi ßeyleri). Renkli resminizin CMYK olup
olmadÝÛÝnÝ kontrol edin. Resimler RGB
modunda kalmÝß ise mutlaka CMYK yapÝn. Aksi takdirde RGB modunda unutulan renkli resimleriniz film •ÝkÝßÝnda
sadece siyahta •ÝkacaktÝr. Bu da istenmeyen bir sonu•
doÛuracaÛÝndan
mutlaka
CMYK
olup olmadÝÛÝnÝ
kontrol edin.
¥ Servis BŸrodan gelen resimde
yapÝlmasÝ gereken
bir diÛer ißlem ise
orijinallerdeki mevcut •izilmelerin, kÝrÝlmalarÝn (Dialarda
•izilmeler olabilir, opaklarda ise katlanmalar olabilir.) rštŸßlanmasÝ gereklidir.
¥ Adobe Photosopta veya diÛer
gšrŸntŸ ißleme programlarÝnda •alÝßtÝÛÝnÝz resimlerin •šzŸnŸrlŸÛŸ (Resolution) kaliteli bir •ÝkÝß i•in en az 300 piksel/in• olmalÝdÝr. Vasat kalite i•in 226
piksel/in• olabilir.
¥ DokŸmanlarda kullanacaÛÝnÝz
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formatlarÝ; Servis bŸroya sorun ve formatÝnÝzÝ beliryelin. EPS daha hÝzlÝ,
TIFFÕin ekran gšrŸntŸsŸ daha iyi.
¥ DokŸmanda kullanÝlacak fontlar
sŸrekli •alÝßtÝÛÝnÝz Servis BŸronun fontlarÝ olsun. EÛer Servis BŸronun FontlarÝnÝ kullanmÝyorsanÝz, •ÝkÝßa gšnderilirken dokŸmanla birlikte fontlarÝn gšnderilmesi gerekir. FreehandÕde hazÝrladÝysanÝz yazÝlarÝnÝzÝ ÒConvert to
padÓte yapabilirsiniz. YazÝyÝ •izime
dšnŸßtŸrŸrken
(Paths yaparken)
dikkat edilmesi
gereken bir husus var. EÛer yazÝlara
efekt kullandÝysanÝz (Zoom gibi) bu yazÝyÝ Convert etmeyin, efekt ge•ersiz
oluyur.

¥ CDÕden resim alacaksanÝz (Photo
CD formatlÝ) CDÕden PhotoshopÕu ins21

tall ederken Kodak PhotoCD Support
se•eneÛini ißaretleyin.
¥ ‚alÝßmalarÝnÝzdaki boß sayfalarÝ
ve sayfa kenarlarÝndaki elemanlarÝda
silin.

2. Film AßamasÝ:
Bu ßartlarda olußan dokŸmanÝmÝzÝn tashih safhasÝ bitip film •ÝkÝßa gšnderirken dikkat edeceÛimiz ßeyler ßunlardÝr:
1. Hangi k‰ÛÝda veya matbaacÝnÝn
ka•lÝk tramla basacaÛÝnÝ bilmemiz gerekir. Lpi deÛerleri i•in ßu bilgiyi not
edin. Gazete ve III. hamura yapÝlacak
web-ofset baskÝ i•in 101-130 Lpi arasÝnda bir deÛer girebilirsiniz. Kimi gazetede, šzellikle renkli resimler, yŸksek
LpiÕli film •ÝkÝßta noktanÝn kŸ•Ÿk olmasÝ
yŸzŸnden, boÛuluyor. Uygun deÛeri,
gazeteye sorup da šÛrenebilirsiniz. I.
hamura yapÝlacak baskÝlarda ise 130150 Lpi arasÝ yeterlidir.

Ofset makinede ve kuße k‰ÛÝda yapÝlacak baskÝda, normal bir kalite hedefliyorsanÝz 150 Lpi yeterli (Eskinin
60ÕlÝk tramÝ.) Üyi kalite bir •ÝkÝß hedeflendiÛinde Lpi deÛeri 175 olmalÝ (Eskinin 70Õlik tramÝ.) Þimdilerde yavaß yavaß standart olmaya baßlayan 200
LpiÕlÝk (80Õlik tram) bir •ÝkÝßta nokta •ok
Masa †stŸ YayÝncÝlÝk El KitabÝ

daha kŸ•ŸldŸÛŸ i•in art-magazine seviyesinde bir kalite elde edersiniz.
Lpi
Ppi
Dpi
110
220
1800
150
300
2400
175
350
2800
200
400
3200
20*
40
300
* Billboard ebadÝndaki ißlerde •ok
yŸksek bir kalite hedeflenmiyorsa, bu
deÛerlerde film •ÝkÝßa gšnderebilirsiniz.
¥ Dpi deÛerinin LpiÕdan ortalam 16
kat bŸyŸk olmasÝ, 8 bitÕlik Photoshop
imgelerindeki 256 gri seviyenin kayÝpsÝz pozlanmasÝnÝ saÛlar.
¥ Dpi deÛerinin daha fazla olmasÝnda bir mahzur yok. PozlandÝrma ißlemi daha uzun sŸrer, bu da servis bŸronun ŸcretlendiremediÛi bir iß safhasÝdÝr.
¥ Dpi deÛeri ne kadar yŸksek olursa, hassasiyet o kadar artar, ancak
nokta kŸ•ŸleceÛi i•in kalÝba •ekme ve
saÛlÝklÝ ofet baskÝ problemi ile karßÝlaßÝrsÝnÝz.
¥ ‚ok yŸksek bir kalite hedefliyorsanÝz, her Ÿ• deÛeri de orantÝlÝ olarak
artÝrÝn. (Ppi = Lpi x 2) (Dpi = Lpi x 16)
¥ Bir alt sÝnÝr olußturmak gerekirse
Ppi deÛeri, LpiÕdan en az 1/3 oranÝnda
yŸksek olmalÝ. …rneÛin, 150 Lpi i•in
alt sÝnÝr 200 PpiÕdÝr.
2. BaskÝ tekniÛinin ne olacaÛÝ bilinmeli ve Servis bŸroya bilgi verilmeli.
Ofsette filmin emŸlsiyonu ters, serigra-
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fi de ise emŸlsiyonu dŸz olacaktÝr. Diyelimki ofsette basÝlacak ißinizin emŸlsiyonu yanlÝßlÝkla dŸz •ÝktÝ. ÒOlsun
šnemli deÛilÓ diyemezsiniz, •ŸnkŸ bu
šnemli bir problemdir. Filminizin matbaada kalÝba pozlandÝrÝlmasÝ sÝrasÝnda
filme ÝßÝk sÝrttan geleceÛi i•in, šzellikle
tramlÝ ißlerinizde % 30 yakÝn deÛer
kaybÝna neden olacaktÝr.
3. Hangi renklerin basÝlacaÛÝnÝ belirtmeniz gerekir. Matbaada 4 renk
(Cyan, Magenta, Yellow, Black) baskÝ
yapÝlacak ise bu renklerin dÝßÝnda kullandÝÛÝnÝz diÛer Spot renkleri Processe
•evirmeniz gekir. EÛer Ekstra 5. veya
6. baskÝ yaptÝracaksanÝz formunuzda
renkleri de yazarak belirtmelisiniz.
4. Filmi alÝnacak dokŸmanÝn laserden veya prova baskÝdan •ÝkÝßÝnÝn alÝnmasÝ ve Servis BŸroya gšnderilmesi gerekir. ‚ŸnkŸ Servis BŸro o •ÝkÝßÝ inceleyecek ve filmde •Ýkabilecek problemleri daha šnceden giderebilir. (‚ÝkÝßÝnÝ
aldÝÛÝnÝz provayÝ aynÝ zamanda matbaacÝda baskÝ sÝrasÝnda ißin doÛruluÛunu
kontrol etmek i•in kullanÝr.) Kaliteli bir
baskÝ yaptÝrmak istiyorsanÝz prova baskÝsÝnÝ mutlaka yaptÝrÝp matbaacÝnÝza
vermelisiniz. Yoksa sizin ekranda •alÝßtÝÛÝnÝz
veya
hayal ettiÛinizin dÝßÝnda renklerle karßÝlaßÝrsÝnÝz.
5. FreehandÕde hazÝrladÝÛÝnÝz •alÝßmalarda ÒHalftoneÓyi kullanarak kendiniz šzel tram ve a•Ý kullandÝysanÝz Servis BŸroyu bu konuda mutlaka uyarÝn.
EÛer bunu yapmazsanÝz film makinasÝ-
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nÝn tram ve a•ÝlarÝyla sizin kullandÝÛÝnÝz
deÛerler •akÝßacak, šrneÛin 70Õlik
tramla 175 lpiÕda bastÝÛÝnÝz dokŸmanÝnÝzÝn i•erisinde sizin girdiÛiniz deÛerde
bir tramla karßÝlaßabilirsiniz. Ve bu yŸzden belgeniz basÝlamayabilir de.

6. ‚alÝßtÝÛÝmÝz bŸtŸn belgelerinin
(Resimler, EPSÕler, TIFFÕler) tŸmŸnŸn
bir klasšrde toplanmasÝ gerekir. Bunlar
kendi harddiskimizde farklÝ klasšrlerden alÝnan EPS veya TIFFÕler olabileceÛi i•in (Harddiskinizde Belgenizi a•tÝÛÝnÝzda hi•bir resim sormadan a•Ýlabilir.
Belge, resimlerin adresini bilir.) Ama
aynÝ belgeyi baßka bir bilgisayara kopyalayÝp a•tÝÛÝnÝz zaman resimleri bulamayacaktÝr. Bu dŸßŸnŸlerek dokŸmanda kullandÝÛÝnÝz tŸm resimleri ve belgelerin tek klasšrde toplanmasÝ •ok
šnemlidir. EÛer FreehandÕde referanslardaki ÒTIFF veya EPSÕleri belgenin i•ine kaydetÓ ißaretli ise TIFF ve EPSÕleri
gšndermenize gerek yok demektir.
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Bunun dezavantajÝ, resmi i•ine
kaydettiÛi i•in Freehand dokŸmanÝnÝzÝn MBÕtÝ artacak ve yavaßlayacaktÝr.
7. DokŸmanÝnÝzÝ QuarkXpress
programÝnda hazÝrladÝysanÝz, her iß bittikten sonra ÒFileÓ menŸsŸndeki ÒCollect for OutputÓ -‚ÝkÝß i•in HazÝrla- komutunu ißaretleyin. DokŸmandaki tŸm
resim ve belgeleri bir klasšrde
toplamak Ÿzere bizden bir
klasšr a•mamÝzÝ ve ona isim vermemizi isteyecek. Bu komutun •alÝßma sistemi ßudur: DokŸmanÝmÝz 250 MB ise
bu dokŸmanÝn aynÝsÝnÝ bir daha olußturacak. Harddiskimizde 250 MBÕlÝk
boß yerin olmasÝ gerekir. Aksi takdirde
boßyer olmadÝÛÝ i•in ißlemi yapamayacaktÝr. QuarkXpressÕin hardiskinizde
bulamadÝÛÝ resimleri sormadan a•Ýlma
šzelliÛi vardÝr. Bu ise Servis BŸroya iß
gšnderirken sizi yanÝlta bilir. Bunun
šnŸne ge•mek i•in Collect for Output
yaptÝktan sonra belgenizi ÒUtilitiesÓ menŸsŸnden ÒPicture UsageÓ se•eneÛinden kontrol
edin. KarßÝnÝza •Ýkan pencerede Status ÕOkeyÕ, Print ise
ÔCheckÕ ißaretli olacaktÝr.
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8. Gerekli olan trap (ßißirme) ve
overprint (Ÿst Ÿste baskÝ) ißlemlerini siz
yapÝn. Servis BŸroya bÝrakmayÝn.

ArtÝk herßey deÛißti. MontajlÝ •ÝkÝß
almak istediÛiniz ißlerin •ÝkÝßÝ artÝk •ok
kolay. YukarÝda bahsettiÛim problemleri ortadan kaldÝran bir sistem var
artÝk: O da dijital montaj sistemi... ÜstediÛiniz ebatlarda, dilediÛiniz ßekilde
kÝrÝmÝ yapabilmekte (3 kÝrÝm, 4 kÝrÝm,
akordion kÝrÝm gibi) ve istediÛiniz cilt
ßekline gšre (Amerikan, iplikdikiß, Teldikiß gibi) ayarlayabilmektedir. Dijital
montajda istediÛiniz herßeyi yapabilirsiniz. Tek yapacaÛÝnÝz; bastÝracaÛÝnÝz
k‰ÛÝt ebadÝnÝ, ka• kÝrÝm olacaÛÝnÝ, cildinin nasÝl olacaÛÝnÝ belirliyorsunuz ve
9. Grafik aßamasÝnda da bahsettiÛim gibi servis bŸronun fontlarÝnÝ kullandÝysanÝz bir problem yok demektir.
Fakat baßka fontlar da kullandÝysanÝz
Servis BŸroya bu fontlarÝnÝzÝ da mutlaka gšnderin.
10. Montaj, ÝßÝklÝ masa Ÿzerinde
her renk plakasÝ i•in ayrÝ ayrÝ astrolon
Ÿzerinde •Ýkan filmlerinin elle birleßtirilmesi yšntemi ile yapÝlÝr ve sayÝlamayacak kadar zorluklarÝ vardÝr. …rneÛin
•ok renkli ißlerin filmlerinin Ÿst Ÿste
oturtulmasÝ •ok zordur. Veya Astarolon Ÿzerine filmlerin tek tek yapÝßtÝrÝlmasÝ esnasÝnda elektriklenme meydana gelir ve meydana gelen elektriklenme, etraftaki toz v.b. ßeyleri kendi Ÿzerine •eker ve bu ßekilde ißin Ÿzerine yapÝßÝr.
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sadece film •ÝkÝß sŸresi kadar bekliyorsunuz.
Ve sonu• mŸkemmel.
Dijital Montaj programÝnda hazÝrlanmÝß bir formanÝn (01-16. sayfalarÝn)
gšrŸntŸsŸ.
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