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Abstract 

Printing houses are organizations that undertake the task of producing and replicating printed 
materials such as newspapers, books, magazines, brochures, packaging, etc. using appropriate print 
techniques. Advertising agencies, on the other hand, are establishments that generate alternative 
ideas in order to promote, ingratiate, and sell the goods or services of public or private organizations, 
organize advertising/promotional campaigns, and perform pre-press of the materials to be printed 
rather than doing physical production. Technical problems experienced between printing houses and 
advertising agencies lead advertising agencies’ not achieving quality products with desired properties 
as well as resulting losses in terms of time and labour on the side of printing houses. At this stage, 
disagreements between them occur. In this study, the purpose is to provide recommendations for 
solutions by identifying technical problems leading to these disputes. Thus, conflicts experienced are 
aimed to be reduced to an optimum level. To realize these aims, first, preliminary assessments in 
printing houses and advertising agencies have been made, and then, as the result of the assessments 
made, two separate surveys for printing houses and advertising agencies have been generated and 
applied. To this end, firstly, preliminary assessments in printing houses and advertising agencies have 
been done, and as the result of the evaluations obtained from them, two separate surveys for printing 
houses and advertising agencies have been prepared and applied. In the survey applied to advertising 
agencies, details about desktop publishing programs and file record formats they use, preparation of 
the work in accordance with the printing system in the publishing house, selection of the appropriate 
paper type, detailing the shape of the skin, blueprints, colour rehearsal, problems encountered during 
the approval process, and other technical problems experienced have been asked. In the survey of 
printing houses, details that will respond to the questions asked to the advertising agencies and will 
help to obtain possible solutions have been inquired as well as asking the details about units providing 
workflow with advertising agencies and problems in technical issues. Vi The numeric data obtained 
from the questionnaire that was applied concerning the solutions of these problems and alike were 
analysed using SPSS software. With the results attained, the kind of technical problems printing 
houses and advertising agencies have in the production process have been detected and suggestions 
about how to avoid these problems have been proposed 
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Matbaalar ve Reklam Ajansları Arasındaki Teknik 

Problemlerin Tespiti Ve Çözüm Önerileri 

Özet 

Matbaalar; gazete, kitap, dergi, broşür, ambalaj vb. gibi basılı materyalleri, uygun baskı tekniği 
kullanarak üretme ve çoğaltma görevini üstlenmiş kuruluşlardır. Reklam ajansları ise fiziki üretimden 
çok, resmi ve özel kuruluşların hizmet ya da mallarını tanıtmaya, sevdirmeye, sattırmaya yönelik 
alternatif düşünceler üreten, reklam/tanıtım kampanyalarını organize eden ve basılacak 
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materyallerin baskı öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren kuruluşlardır. Matbaalar ve reklam 
ajansları arasında yaşanan teknik problemler, reklam ajanslarının istedikleri özelliklerde kaliteli 
ürünleri elde edememelerine, matbaaların ise gerek işgücü gerekse zaman bakımından kayıplar 
yaşamasına neden olmaktadır. Bu aşamada da matbaalar ve reklam ajansları arasında 
anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Yapılan bu çalışma ile bu anlaşmazlıkların kaynağı olan teknik 
problemleri tespit ederek çözümlerine yönelik öneriler sunmak hedeflenmiştir. Böylelikle yaşanılan 
anlaşmazlıkların minimuma indirgenmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle, matbaalar ve reklam 
ajanslarında ön değerlendirmeler yapılmış ve elde edilen bulgular neticesinde, matbaalar ve reklam 
ajansları için iki ayrı anket oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Reklam ajanslarına uygulanan ankette; 
kullandıkları masaüstü yayıncılık programları, dosya kayıt formatları, işin matbaadaki baskı 
sistemine uygun olarak hazırlanması, işe uygun kâğıt seçimi, cilt şeklinin detaylandırılması, ozalit, 
renk provası alınması, baskı provası alınması, onay sürecinde karşılaşılan problemler ve 
yaşanılandiğer teknik sorunlarla ilgili detaylar sorulmuştur. Matbaalara uygulanan ankette ise; aynı 
konularda matbaa çalışanlarının bilgi düzeyi incelenmiş, sonuçta çözüm önerilerinin elde 
edilebileceği; reklam ajanslarıyla iş akışını sağlayan birimler ve teknik konulardaki sorunlarla ilgili 
detaylar sorulmuştur. Bu ve benzeri sorunların çözümü ile ilgili olarak uygulanan anketten elde edilen 
sayısal verilerin SPSS programı ile analizi çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlarla matbaalar ve reklam 
ajanslarının üretim sürecinde yaşadıkları teknik problemlerin neler olduğu ve nasıl önüne 
geçilebileceği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Matbaalar, Reklam Ajansları . 
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1. Giriş 

Matbaalar, kendi bünyelerinde veya reklam ajanslarından gelen, basıma uygun 
olarak hazırlanmış ya da hazırlanması istenilen işlerin tamamı ile ilgili faaliyetleri 
yapan ve sonuçta optimum biçimde basımını gerçekleştiren kurumlardır 

 [1, 2]. Reklam ajansları ise; reklam işini yapmak üzere örgütlenmiş, reklam 
verenin işletme/pazarlama amaçlarına uygun ve paralel olarak reklamını yapan 
işletmelerdir [3]. Reklam ajansları müşterilerinin reklam taleplerinin büyük bir 
kısmını basılı dokümanlar ile karşılamaktadır. Basılı dokümanların hazırlanması 
sürecinde, müşterilerinin talepleri doğrultusunda birçok teknik kullanarak tasarım 
çalışmaları yapılmakta ve basılarak çoğaltılması gereken tasarım çalışmaları için 
matbaalar ile koordinasyon sağlanmaktadır. Bu koordinasyonun sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi, reklam ajanslarının tasarım çalışmalarını matbaa üretim 
tekniklerine uygun olarak hazırlamaları ile mümkündür [4, 5]. Matbaalar ve 
reklam ajansları arasındaki teknik detayların iyi anlaşılamaması veya 
aktarılamaması matbaalarda teknik problemler yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu 
da reklam ajanslarının tasarımladıkları veya istedikleri özelliklerde kaliteli 
ürünleri elde edememelerine, matbaalarda ise gerek işgücü gerekse zaman 
bakımından kayıplar yaşanmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda matbaalarda 
hatalı yapılan baskılar fire oranın artmasına sebep olduğundan hem matbaalar 
hem de reklam ajansları maddi kayıplara uğramakta ve ülke ekonomisi de zarar 
görmektedir. Bu maddi kayıpların karşılanması aşaması ise matbaalar ve reklam 
ajansları arasında anlaşmazlıklar çıkmasına sebep olmakta ve hatta çözüm yolu 
için adli yollara başvurularak bilirkişilerden raporlar istenmektedir  

[6-10]. Matbaalar ve reklam ajansları bu teknik problemleri ortadan kaldırabilmek 
ve maddi kayıpların önüne geçebilmek için çözüm yolları aramakta ve çeşitli 
önlemler almaktadırlar. Yapılan bu çalışma ile bu teknik problemler ortaya 
konularak, bunların çözüm yolları hakkında önerilerde bulunularak matbaalar ve 
reklam ajansları arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesine ışık tutulmaya 
çalışılacaktır. 

I.2. AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı matbaalar ve reklam ajansları arasındaki yaşanan teknik 
problemleri tespit ederek, çözüm önerilerini belirlemektir. 

 2. Sonuç ve Öneriler 

Yapılan araştırmada İstanbul’da faaliyet gösteren büyük matbaalar ve büyük 
reklam ajansları arasında 100’er matbaacı, grafiker veya bu işlerden sorumlu 
kişilere anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan anketlerle, İstanbul’da faaliyet 
gösteren reklam ajansları ve bu reklam ajanslarının işlerini bastırdıkları matbaalar 
arasındaki süreç, teknik açıdan ve iki işletme arasındaki koordinasyon açısından 
incelenmiştir. Matbaaların önemli bir kısmı reklam ajanslarından gelen işlerde ve 
reklam ajansları da matbaalara gönderdikleri işlerin baskılarında problemler 
gözlemlediklerini belirtmektedir. Ucuz şirket politikalarından kaynaklanan düşük 
bütçeler, niteliksiz veya eğitimsiz personel çalıştırmadan kaynaklanan problemler 
olduğu gibi teknik bilgiyetersizliğinden kaynaklanan problemler de oldukça 
fazladır. Halbuki personel bazında üniversitelerin matbaa eğitimi, grafik veya güzel 
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sanatlar bölümlerinden mezun olan yetenekli ve eğitimli kişilerle çalışmaların 
yürütülmesi hem matbaa tarafında hem de reklam ajansları tarafında sorunların 
çözümünde başlı başına büyük bir rol oynayacaktır. Fakat personelin gelişen 
teknolojileri takip etmesi, kendilerini bu teknolojiye ve gelişmelere adapte etmesi 
de kişilerin en önemli görevlerinden biridir. Yaşanan problemlerin temelinde 
reklam ajanslarında çalışanların matbaacılık ve teknik bilgi konularında yeterli 
bilgiye ve altyapıya sahip olmadıkları görülmektedir. Bu durum reklam ajansı 
çalışanlarına hizmet içi eğitimler verilerek giderilmeye çalışılabilir. Bu eğitimlerde 
üniversitelerin matbaa bölümlerindeki öğretim görevlilerinden ya da 
mezunlarından destek almalıdırlar. Aynı zamanda matbaacılık konusunda tecrübe 
sahibi uzman kişilerden de yararlanılabilir. Genel olarak bakıldığında çalışma 
ortamından RGB ve CMYK renk evrenine, görüntü kalitesinden (çözünürlük) 
yapılan laminasyona, renk provasından dosya kayıt formatlarına kadar birçok 
etkenin teknik problem yaşanmasında etkili olduğu gözlenmiştir. Bu problemlerin 
büyük çoğunluğu hem matbaalarda hem de reklam ajanslarında renk yönetim 
sistemlerinin kurulumu ve işlevsel kullanımı ile azaltılabilir.  Yoğun iş temposu, geç 
saatlere kadar çalışma, maddi imkânsızlıklar ve bu durumların getirdiği stresli 
çalışma ortamının daha çok problemli iş çıkmasına sebep olabileceği, bunlara bir 
de teknik yetersizlikler, düzensiz çalışma prensipleri ve yönetici baskıları da 
eklenince gerçekten ülke ekonomisini etkileyecek maddi kayıplar yaşanabileceği, 
adli mercilere kadar giden sıkıntılar oluşabileceği görülmüştür. Bunların haricinde 
özellikle zamanlama açısından geç kalınmış işlerde, reklam ajansının bilgisi 
dahilinde olması gereken düzeltme ve tasarımsal değişiklikler, müşterilerin 
ısrarları ile matbaalarda yapılması sonucunda istenmeyen sonuçlarla 
karşılaşılabilecektir. Bundan dolayı her ne sebeple olursa olsun tasarımsal 
değişiklikler işin sahibi olan reklam ajanslarında yapılmalıdır. Yapılan çalışma 
sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda matbaalar ve reklam ajansları 
arasındaki problemlere ilişkin hem genel anlamda hem de araştırma sırasında 
ortaya çıkan sorunlar ve bunlara ait öneriler sunulmuştur. 
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