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Sayfa Gönderme Bilgi Notları : 
 
Turkuvaz Matbaacılık Yay. A.Ş. baskı tesislerine CD, E-posta, FTP veya Agfa Apogee Portal prog-
ramı ile sayfa gönderilirken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 Baskı hazırlık çalışmalarında elle montaj ve film uygulaması yerine, dijital ortamda montaj 
ve CtP ( Computer to Plate) direkt kalıba iş pozlaması yapıldığı için baskısı yapılacak ürü-
nün sayfaları mutlaka PDF formatında olmalıdır.  Bu durum aşağıda örnekleri verilen prog-
ramlar vb. için de geçerlidir: 
QuarkXpress, Photoshop, Freehand, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw vb. 

 Sayfalarınızı Freehand programında yapıyorsanız ve eğer LENS özelliğini kullanıyorsanız 
ve LENS’ in altında bir görsel varsa bu görsel mutlaka TIFF formatında olmalıdır. 

 Resimler en az, baskı rezolüsyonunun iki katı olan, 300 dpi  olarak kullanılmalıdır. İşlerinizi 
grafik programınızdan Postscript olarak kaydedip, Adobe Acrobat Distiller 7.0 veya daha 
yenisi ile PDF'e çevirmenizi tavsiye ederiz. 

 Her bir sayfanızı tek tek PDF olarak gönderiniz. 
 Doküman ismi, Türkçe harfler kullanılmadan, kısa yayın adı ve tarih belirtilerek gönderilme-

lidir. ( Örnek: AKT01012010.PDF, varsa sonuna versiyon numarası V1, V2, V3 gibi eklen-
melidir. AKT01012009V3.PDF) 

 PDF formatındaki sayfaların taşma payları (Bleed) 4 kenardan da 5 mm olmalıdır. 
 Kesim-Montaj (Crops Marks-Registration Marks) krosları mutlaka sayfada yer almalıdır.  

Aksi halde dijital montaj yapılamayacaktır. 
 Sayfada yer alan her türlü fotoğraf ( standart fotoğraf, taranmış fotoğraf, üzerinde düzeltme 

yapılmış fotoğraf ) CMYK olarak EPS veya TIFF formatında olmalıdır.  
 Tüm renkler CMYK’ ya çevrilmelidir. Spot renkler CMYK’ YA çevrilmeden kullanılmamalıdır. 

Kurutmalı baskı makinelerimizden birinde sizler için düşündüğümüz ekstra renk baskı üni-
tesi bulunmaktadır. İşin içinde eğer ekstra renk varsa bununla ilgili ortak çalışma yapmamız 
gerekecektir. 

 RGB, JPEG, GIF, DCS,internetten alınan  resimleri kesinlikle kullanmayınız. 
 PDF formata çevirdiğiniz sayfalarınızı % 200 - % 300 oranında ekranda büyüterek kırılma-

ları ve düşük çözünürlüğü mutlak kontrol ediniz. 
 Tüm görseller ve fontlar sayfa içine gömülmelidir (embed edilmelidir) 
 Çalışmalarınız Separation değil Composite olarak kaydedilmelidir. 
 Yazılı olarak yapılmayan değişiklerde sorumluluk size ait olacaktır, hatırlatırız.  
 CD, E-Posta, FTP veya Agfa Apogee Portal  ile ilan gönderebilirsiniz. Sayfa geçiş işleminiz 

bittikten sonra, mutlaka 0216 585 9117 -  0216 585 9118 numaralı telefon hattından baskı 
hazırlık servisi çalışanlarımızla karşılıklı kontrolleriniz mutlaka yapınız. 

 Kullanabileceğiniz PPD (yazıcı betimlemesi), ICC renk kontrol profili, Acrobat Distiller ayar-
ları için aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. Bu konuda ortak bir çalışma yapmamızı is-
terseniz lütfen Baskı Hazırlık servisimize bildiriniz. 
 
Deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak bizi mutlu edecektir. 
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Acrobat Distiller Ayarları  
 
1- PPD ( PRINTER DESCRIPTION ) SEÇİMİ: 
Eğer makinenize ‘Adobe Acrobat 7’ programını yüklerseniz, çalışmalarınızı PDF’e çevirmeden ön-
ce Postscript olarak kaydederken kullanabileceğiniz ‘Adobe PDF’ printer description (ppd) dosyası 
otomatik olarak sisteminize yüklenir. Grafik uygulama programında ppd olarak ‘Adobe PDF’ ve 
printer olarak ‘Adobe PDF 7.0’ seçip, ‘Save PDF as Postscript’ dediğiniz zaman, güvenilir bir 
Postscript dosyası yaratmış olursunuz. Bu postscript dosyasını ‘Adobe Acrobat 7.0’ ile birlikte 
makinanıza yüklenmiş olan ‘Acrobat Distiller 7.0’ programı ile, aşağıda verilen ayarları kullanarak, 
PDF’e çevirebilirsiniz. Grafik programlarının çoğunda ‘Export as PDF’ seçeneği de bulunmaktadır. 
Ancak bu seçimin ayarları genellikle ‘Program Preferences’ altında tutulduğu için, ayarlarda kontro-
lünüz dışında değişiklik yapan olursa, ürettiğiniz PDF dosyanızın baskı kalitesine uygunluk açısın-
dan hataları olabilir. 
 
2- ICC PROFİL KULLANIMI: 
ICC Profili, 1993 yılında grafik ürünleri üreticisi sekiz firmanın katılımıyla kurulmuş olan 
International Color Consortium (Uluslararası Renk Konsorsiyumu) tarafından geliştirilmiş bir renk 
yönetim aracıdır. 
ICC profiller, bir grafik çalışmasında, yayınlanacağı baskı ortamına bağlı olarak, renklerin en doğru 
yansıtılabileceği düzeltmeleri yaparlar. Turkuvaz Matbaacılık ICC profili olarak 
ISOnewspaper26v4.i cm’i kullanmaktadır. İsteyen grafikerler bu profili gazetemizin Baskı Hazırlık 
servisinden temin edebilir ve kullanımı konusunda teknik destek alabilirler. Bu profil gazete baskıla-
rında kullanılmaktadır. 
 
ICC kullanarak Photoshop’ta çalışma : 
1- ISOnewspaper26v4.icm profilini; 
PC’de: ‘C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color’ klasörüne ve 
MacOSX’de: ‘Library/ColorSync/Profiles’ klasörüne kopyalayınız. 
2- Photoshop CS2’de renk ayarını yapacağınız resimleri açmadan önce; 
‘Edit / Color Settings / CMYK: U.S. Web Coated (SWOP) v2’ yi seçiniz. 
3- ‘View / Proof Setup / Custom’ ı seçiniz. Açılan pencerede; 
Device to Simulate : ISOnewspaper26v4 
Preserve CMYK numbers : Seçiniz 
Ayarları ‘Save’ e basarak, “SAYFA” adıyla kaydediniz. 
 
4- Baskıda kullanılacak fotograflar renk ayrırım işlemine tabi tutulmalıdır. Renk ayarını yapacağınız 
resmi açarak, gerekli ön ayarları yapınız. Ön ayarlarınız bittikten sonra resim eğer RGB ise ‘Image 
/ Mode / CMYK Color’ı seçerek CMYK’ YA çeviriniz. Artık resmin dergi baskısına uygun hale gel-
mesi için ‘Soft Proof’ (ekran prova) yöntemini kullanabilirsiniz. Bunun için ‘View / Proof Setup / 
“SAYFA” seçiniz. Resminizin üstünde “CMYK/8/SAYFA” yazdığını ve renklerin biraz önceki kadar 
iyi gözükmediğini göreceksiniz. Bu çok normaldir. Şimdi resmin renk ayarlarını tekrar yapmalısınız. 
 
3- ACROBAT DISTILLER 7.0 AYARLARI 
Aşağıdaki ekran görüntülerini kullanarak ayarları yapabilirsiniz.  
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