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HABER·DıiZGi·BASKI SERViSLERINDıEKi UYGULANIŞI
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YAZılı BASıNıN G.ELişMESi

Gutenber:g'in 1440 yılındaki büyük buluşu basılı araçların geniş

ölçüde 'kullanılmasını, kitle haberleşmesinin !karşılılklıilişki şeklin

dençıkarak, kalabalılk grupları kapsamas ın i , daha doğru bir deyişle

kolaylaşmasını ve yayılmasını sağlamıştır.

Milattan önceıki yıllarda kayalara, taşlara.ıdaha sorıra tabletlere,
bunu Izleyerı yıllarda paplrüaler 'Üzerine yazılan yazılar, bunların ne
kadarzamanda yazıldığı ve bu yazıları çoğaltmanın veryageniş kit
lelere ulaştırmanın gü1çlüğıÜ düşünülürse, matbaanın bulunuşunun ne
kadaröneml! bir olayolduğu daha açıık bir şekilde anlaşılrnektadır.

Kitaptan dergıiye doğru gelişen kitle haberleşmesi akımı, 17.
yüzyılıın başında çok' daha etikiii bir araç olan, gazetenin ortaya Çı\k

masıyla yeni boyutlara ulaşmrştır. Gazete ve derqllerln hızla yayın

lanmaya başlamasryla çeşitli haber ve görüşler de daha büyıülk SIÜ

ratle kitlelere ulaşmıştır. 18. yüzyılın ilik yarısında Bostan'da çjkan
lrıdependent Advertiser ve Bostan Gazette adlı gazetelerin bağım-

(~) Üetişim Bilimleri Fakültesi Aroştırma Görevl,lsi
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sızlık düşünceslnlrı halka yayılmasında üstlendiğigörev ve bu gıö

revl yerine getiririken ulaştığı başıarı nolktası ,gazetelerin bir fikir
veya imajı 'kitlelere yaymadaki etkinliğine en iyi örneklerden biridir.
Önceleri dahaçoık siyasi amaçlı propaganda, daha sonra reklam ve
son yüzyıl lçlnde de halkla i1işıkiler alanında ilk basvurulan araç ha-

, • i

line gelen gazete.erin teknolojik yeniliklerle glÜiçlenmesi et1kinliğini

arttırmıştır (1).

Tlpo ve tlfduruk baskı sistemleriningetirdiğigüçl'Ü'kler, g.aıete

nin hazırlanmasında ki uzun zaman kayıpları ve ortaya çıkardığı güç
lükler ofset baskı (düz baskı) teiknolojisinin gelişmesiyle ortadan
kalkmıştır. Ofset baskı sistemiyle tipodan ofsete geçişte sıcak diz
ginin (entertip-linotiıpl yerini soğ,lik dlzqi sistemi UBM...Foto Dlzql),
kurşun hurufatın yerini elektronik baskı makinaları, mürettlpharıenln

yerini plka] servisi, çemberin, teknenln yerini plka] kartonu, kurşun

kalıpların yerini plate (çinlkokalıplar) almıştır.

Ofset baskı tekniği ilegıünllÜk basılangazete miktarı büyük öl
çüde artmış, artan tlra] gazetelerin daha ücra köşelere ulaşmasını,

baskı öncesi ıhazırlılk aşamasının kısalması da gazetelerin daha taze
haber vermesini sağlarruşttr.

Ana gıörevi haber ve bHgi vermek, eğitmek ve eğlendirmelk olan
basın, denetim ve eleştirinin yanında, kamuoyunun oluşmasında ve
açrklanmasmda üstlendiği rol, ulaştığı kitleler genişledi'l~çe dahada
büyOk bir önem kazanmıştır. Basın bütün bunları gelişen teknolojiye
paralelolarak yaşamıştır. Özellikle siyah beyaz baskıdan renkli bas
kıya geçişte gazeteler yeni oIkuyucular kazanmış, tanıtım faaliyetle
rinde daha büyük etklnltk sağlamıştır. Özellikle satınalma gıüdüsün1ü

arttırmak ve belli bir mala yöneltmek için yapılan reklam faaliyet
lerinde, gazetelerden satınalınan bölümlere tanıtılacaık malın albe
nili, renık renlk fotoğrafları basılarak, kısa öz sloganlarla hedefe ulaş

ma amaçlanmıştır.

Teleks, telefoto, fax giibi araçlarla daha çabuk haber ve resim
alma, haberleşme uyduları ile çok uzalk mesafeler arasında bile say
fa göndeııme gibi olanaklar sağlayan teknik 'gelişmelerle, okuyucuya
daha çabuk, daha doyurucu daha güzel gazeteler sunulması, hatta
bir basın .endüstrlslntn doğması, tanıtım faaliyetlerini de kolaylaş-

(11 NAHlioE GÖKIAıUP. Basın Yoluyla Tanıtımın E'tkileri. Düşünceler. Ege Oniver
Site'Si Basın Yayın YÜikseık Okulu Dergiis,i. ızmir. Şubat 1990. s. 149-150.
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tırrnış daha etkın hale getirmiştir. Gazetelerin: di~gi, rrılzampa],

hatta baslkı aşamasında bllqisayar sistemlerinden yararlanması, bü
tün işlemleri akıl almaz bir şekilde hrzlandtrmıştrr (2).

YAZılı BASINDA iLK TEKNOLOJiK GELişMELERE DOGRU

19. yy da gazete teknolojisine lllşklrı yapılanmanınbaşladığı sü
reç hayret edilecek düzeyde bir uyarusa g,eçmiştir. Medeniyet mu
clzelerlrıden biri olarak kebul edilen gazeteler de. bllqlsayar çağının

başlangıcına baktrğırmzda, daha önceleri 0IduI~9a, kirli ve iş güçlü
ğü ile yoğung'ÜrlÜltününhalkim olduğu baskı aşamalanndan kurtulun
duğu görıülebl i ir. Bir malzeme değişik iş bölümlerinde çalışanlarca

tekrar tekrar jeopye edilerek kullarulırdı. Yeni teknolojinin yerleş

mesi süresince, gaz'etelerin değişen üretim sistemlerinde. klişele

rin doğallığı kafamızda önemli bir yer tuttu. Bir gazete sayfasının

yaratılması pek çok uzmanlaşmış bllqlll kişinin bir araya gıelmesiyle

miÜlmlkün ola!bilme'kteydi. Oysa bugıün, bilgisayar halihazırda ve ge
lecekte tüm bu insanlara duyulan ihtiyacı ve yapıyı ortadan 'kaldı

raraık herşeyi mümkıün kılabllecek ve yapiyı daha hızlı geliştirebile

cektir.

Gazete teknolojisinin orqanlzasyonu, halkın okuma hakkındaıki

düşüncelerı ile iI9.i1idir. Gazetenin meydana gelişi, oluşum yöntemi,
kltebırıkloden daha yavaştır. Tarih boyunca bir kitap gibi yaşa

mına başlamasına rağmen, o bir haber 'kitabıdır. Gazete var olan iş

lenmemiş bilgiye doğrudan bakış açısı ile yaklaşır. Gazete endüst
risindeiki hızlı değişiiklik gazetele~in içeriğinin hazırlanmasına ilişkin

pekçok alternatif getirdiği için, blrirıcl derecede motivasyon aracı

bile elmaktadır. Bilgisayarlar otomatik olaralk klişeleri ortadan kal
dırarark, lazerlerle qerekll baskı kalıbını hazrrlaysbtlecekler, fotoğ

raflar ve yazılar elektronik olarak gazeteye basılacaıklarıdır. Bu sis
temle gazetelerin hazırlanmasından ~ağltılmasına ve adreslenmesi
ne kadar her bölge için ayrı ayrı işlem gerçekleştirilelbileıceikdir (3).

TEKNOLOJi iÇiN GEREKLi OLAN GAZETE içi YAPıLANMA

Bir gaz'etenin başlıcıa hedeflerinin; heber toplamak değerlen

dirrnek. basmak olduğu kabul edlllrse, bunları en doğru şekilde ger-

(2) A.g.k., s.1'50-11511
(31 ıA~HONY SMillH, Goodbye Guten:berg The Newspape'r Revolution of the

1198O's, Oxford Uni'Versi1ty Press, New York-Oxford. 1980, s.86-87.
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çekleştlrebllmek lçlrı teknolojl« g,elişımelerden yararlanmak zorunda
olduğ!umuzu da kabul etmeliyiz.

liürtkiye de matbaanın, Guteniberg'den 270 yıl sonra kurulduğu

düşünülürse, buglÜnlkiÜ basınımızın arayı oldukça başarılı bir şekilde

kapadığını kimse inkar edemez, Aslında; ülkernlzde gelişlerinin 500.
yılını kutlayan rnusevl vatandaşlarımız, Krlstof Kolomb'un Küba sa
hillerineçıktığı yıl istanibul da ilk baskıyı yaprruşlardı, ama lbrahlrn
Müteferrika ilik Türkçe Kitap olarak Van\kulıu Sözl'Üğ'Ünü 235 yıl ge,ç
ttkten sonra yani 1727de basmıştı.

O günden bugüne, yani teik humfattan digitize font'a kolay ge
Ilnmedl, Bazı Insanlar sürekli çalışıp buluş yaptılar bazıları da bu
buluşları kullandılar. Bu uygulamalının başarısı, ancak bHgi ve eği

tim ile mesleğimizin vazqeçllmez elemanlarıdır.

Çağdaş teknoloji'nin önemini ve sağladığı üstün lükleri anlaya
bilrnek için bir gazetenin sahip olması gereken niteliklerden söz et
rnek yerinde olur.

1· Güvenlik: Bir gazetede haber akışı içinde mutlak güvenliğin

sağlanması şarttır. Dış haberlerle ilgili muhablrtn üzerinde çalıştığı.

bir konunun diğer muhabirler tarafından bilinmemesi gerekebilir. Ve
ya bir polis muhabirininkesin sonuç alınıncaya kadar yaptığı çalış

manın gizli kalması istenebilir. Oysa daktilo malkinesinde takılı bir
kağıt 'Üzerinde yazılı olanları oradan ge1çen herkes ökuyabilir.· Veya
o kağıtlar bir beşkasnun masasının üstünde bekletillrken dikkat çe
·kebilir.

lşte bHgisayarlı sistemlerde bu mümkün değildir. Yani her mu
habir kendi terminalinde yazdığından sorumludur. Terminalinin ba
şından ayrılrrken bir düğmeye basarak ekrandaıki ıgörüntüyü. kaybe
debilir. Her terminalin ayrı bir güvenlik kodu olduğıundan kimse QiJ
başkasının terminaline giremez. Böylece tam bir gizlilik sağlanmış

olur.

2· Bilgi Kaynağı: MuhabirIerin veya yazarların konularını işler

ken daima ek bilgilere lihtya1çları vardır.. Bu bilgiler arşivlerden ya
da diğer kişllerden elde edi leblll r. Örneğin,depremlerle llqlll Jata
tlstlkl veriler, araştırılarak bulunabilir. Spormuhalbiri skandal bir
haberi rnaqazln muhabi;inden soraralk öğrenebilir.

işte bilgisayarlı. sistemlerde, bü1ıün bu bilgi araştırmaları veya
bilgi ahşverişlerl terminaller ara'sında gerçekleşebilir. Yani hangi
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terminallerin iletişim halinde olabileceğine, gazetenin üst yönetimi
karar verir ve o mırhablrler blrblrlerlnln güıvenl,iık kodlarını blldlkle
.rinden terminallerine giriş yapar ve bilgiyi ıkendi ekranlatma çağı ra
bilirler. Ayrıca elektronik arşivden yararlanarak gerekli araştırma

anında yapılabilir.

3- iş Akışı: Bir gazetede koordinasyon çok önemlidir Muhabir
Ierin birbirleriyle iletişimi, yazı işleri müdürlerinin denetimi. yapa
cakları değiş,iiklikler ve sayfa sekreterlerinin çalışmaları tam bir
uyum içinde olmazsa, gazete içinde kanmaşa doğar ve yanlışlılklar

meydana gelir. Gazetelerde düzensizlik gibi glöl1ünen fskat aksama
dan YJÜrıümesi gereıken bir düzenin varlığı ve korunması şarttır.

lşte bilgisayar sisteminde bu iş alkı1şı ençabulk, en kolay ve
en temiz bir sekilde gerçelkle'şir. Çsbuktur, Çlün1kü bu iletişim terml
naller arasındadır. Kolaydır, Çlün\~ü sadece bir kaç düğmeye basa
ralk sonuca ulaşılır. Temi~dir, elden ele dolaşan ikağıt parçacıklan.

ele bulaşan mürelkJkepler yoktur.

4· Denetim Kolaylığı: Gazetelerde baştan sona kadar üretimin
kontrol .altında tutulması en başta gelen koşuldur. Saate karşı bir ko
şunun ,sürdüğiÜ gazetede sorumlu yazı işieri müdürü, genel yayın

yönetmeni veya teknik müdür, tek tek veya koordinasyon içinde
olayı adım adım izlemek zorundadırlar. Çünıkıü baskının zamanında

başlaması hiçbir şekilde enqellerıemez,

lşte bilgisayar sisteminde, haber kaynakları. güvenlik. gizlililk,
sayfa rnlzanpalr, arşiv, son dakfka haberlerinin sayfaya girmesi ve
baskıya ıg/eçiş en sağlılklı bir şekilde sağlanaelllr. 9ü",~ü sayfa ha
zirlanmış olsa bile bllqlsayann hafızasmda beıkletilmeıktedir. isten
diği anda tekrar ekrana çağrılıp gereıken değişıili\kler yapıldıktan son
ra çı/kış maikinesine gönderilir. Yani ilk haberin girişinden tam sayfa
film çıkışına kadar her şeykontrolumuz altmdadır.

i

5· Zaman: Gazete demek zaman demektir. işlem süresini kısalt

mak, haber araştırma süresini arttırmaktır önemli olan. Daktiloda
haJber yazariken yanlış yapıp yeni 'kağıt tskmak, arşivden bir bilg:iyi
bulmak için eski gazete sayfalarını çevirmek, sayfa mizanpajını ge
len .haaerlere göre yenllernek. tümü zaman kaybettiren faktörlerdir.
işte bilgisayar slstemlerl, lşlernhrzı, ekranlarıda yapılan grafik ça
lışmalan, iş ekışmdakl, doğııuiuik sonuçta bize sürat kazandırtr. Ge
lişen teknolojiden yararlanarak şehirlerarası, ülkeler arası iletişi

mi .de gerçekleştirmek mümkündür.
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Terminaller arası bilgi alışverişi sadece aym bina içinde değil,
şehirden şehire de yaıpılabilir. İstanbul'da hazırlanan sayfa 1 dakl
kada Adana'ya transfer edilebilir. Arnerlka'dakl veya Japonya'daiki
bir olayın frotoğrafları 15 dakika sonra [stanbul'dakl ekrarıda göl'lü
lebilir ve aralarından istedilklerimiz seçilebilir. ,Bu nedenle, Wire
Service dediğimiz bilıgisayarlı sistemler bizi Reıuter, A:FP, AP, UPI,
RılTA gibi uluslararası haber ajanslarıyla yakmlaştmr. Böylece za
mandan tasarruf konusunda varılan sonuç ihmal edilecek gibi de
ğildir.

6· Personel: Bngıisayarlı sistemlerin kullanı'lıdığl gazetelerde per
sonel sayısında da azalma vardır. Buna karşın çalışanlar daha eği

timli insanlardır.

7· Kalıite: Eleiktroniik tabanlı ve bilıgisayar kontrol'lu sistemlerin
basın sektöründe yer almasıyla birlikte, üretimde sadece hız bakı

mından değilıkalite bakrrmndan da bü~Ü!kaşamalar kaydedildi. Özel
likle renlkli resdmıerde elektronik renk ayırım malkinelerinden ve
Apple Maclntoch billgisayarlardan çok kaliteli sonuçlar alınmaktadır.

Film dlzq! makineleri sadece metin diZlgıisi yapmakla kalmıyor

aynı zamanda siyah-beyaz veya renkll resim çıkışlan da veriyor. Cm.
başına düşen nokta adetleri -3500'lere kadar yükselerek tram değer

lerini arttırıyor. En büyıü1k puntolarda bile harf kalitesinde herhanqi
bir kayııp sözkonusu değildir. İşte bilgisayar sistemlerin 'kaliteye kat
kısına sadece birkaç örnek.

8· Ergonomi: Bu sözcük, elektronik clhazlarla donatılmış bilgi
sayarlı çalışma ortamının, Insan sağlığı için en u~gıun ve rahat çev
re koşullarında gerçeıkleşmesinin ifadesidir. Yani tozdan ve duman
dan arınmış bir odada, normal sıuhunet ve nem oranında. rahatça
oturulan bir lskemlede çahşabllme 'kola1ylığ i sağlanmalıdır.

9· Ekonomi: Bilgisayarlı sistemlerin düşük maliyetli olduğu söy
lenemez. ilk yatırımlarda maliyet yüksektir. Fakat uzun vadede so
nuç ekonomik olarak nitelendirilebilir. Çün1kiü; sistemler g'eleceiktelki
yeniliklere açıktır. Kiüç'Ü1k i1avelerle sistem genişletilebilir. Basit bir
sistemle baştamak mümlkıün, seçeneklerqenlştlr.

Bir macintosh v,eya PC ,giriş ünitesi ile A4 boyutunda printer
(yazıcı) veya rekorder lfllmdlzqtl çjkış ünitesi başlangıç olabilir. Bu
'kıüÇlülk sistemden alınan randıman, yapılan yatırımı karşılayacaktır

ve çağdaş teknolojiye adım atılmış olacaktır.
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Anlatılmaya çahşılan özellikler normal olarak her ga~ete için
geçerlidir. Falkat ülkemlzde'kl uygıulamaları daha çok birkaç büyük
gazetede mevcuttur. Bu bir kaç gazete, çağdaş teknolojlyl bünyele
rinde gel"ç'eikleştirmeyi başarmışlar, eğitimlerini sürekll olarak ye
nilemişter. uluslararası fuarlarda ve seminerlerde görgülerini arttır

mışlar ve teknolojik marrtık ve anlayışlarını üst düzeyde tutmayı

sürdürebllmişlerdlr, Esasert teknolojiye yaklaşım, bir gazetenin yal
nız teknlk personeli tarafından değil, operatör veyazı işleri kadro
larınca da benimsenmelidir. Alksi halde meydana gelecek bir uyum
suzluğu bllqlsayar sistemi kabul etmez ve aksamalar başlar. O za
man da sisteminişe yaramaz olduğu söylentileri çıkar (4).

BiLGiSAYAR TEKNOLOJiSiN,DEN ÖNCEKi YENiLENMiş TEKNiKLER

Geleneksel ve yeni teıknolojilerin arasındaıki farklılıkları rahat bir
şekilde görebiliriz. Bölümler arası olan temeloperasyonlar sınıflandı

rılmıştır iki bunlar da tasarımcıların kurduğu veqellştlrdlğt yönlere me
ğil gıöstermektedirler. Yalnızca bazı aktivitelerde eskiden yeniye doğııu

bir değişim yapılmış ve kimi eski aktlvlteler ortadarı kaldırılmıştır.Ör
neğin gazetelerin dizgi odaları eski sistemlerden arındırılmış ve ta
mamen yeni teknolojiye ayak uydurrnuştur. Eski sıstemlerde kurşun

hazırlanır daha sonra kopyeler Inüshalar) kesim masasına giderdi. Bu.
dizgi odasındaki birinci sayfayı oluşturuyordu. Burada bölümlere ay
rılır ve farklı typesetter'lara dağıtılırdı. Bu dağıtımdan sonra yeni
den monte edilıir ve toplarurlardı. Metinler vekurşunlar değişiik ope
ratörlere giderdi, çiÜnl~ü her birinin özel tyıpe'larda, hacimlerde ve
stilierde hazırlanmaısı gerelkmektedir.{Metal harf ve işaretler gibi).
Linotype makinalarında hurufatlar yerleştirilir, yerlerine kon uI"dıu. Bu
malkinaların klavyeleri vardır ve bu klavyelerde rnatrts dizileri veya
metal kalıplar toparlarnr. Operstörles kendi hurufatlarını ve satırla

rını geliştirirler ve kendi tireiemelerini veya boşlulklarını lstedlklerl
ya da qerekll olan yerlere yerleştirirler. Daha sonra anahtar tuşa

basarak matrislerin satırlarındaıki başirklarm akması başlar ki bu sı

rada kullanılan metal kutu otomatik olarak kaldırılır ve yatırılır. Bü
tün bu süreçte sıcak metal dlzqi slsternl kullaruhr, Orjinal matrisler

(4)1 TUNOER SEZER'GıIL, Cağdaş Teknolojik Gelişmeler ve Anadolu Basını. Yerel
Basın Kurulıtayı. Bildiriler. Cuıkurova 'Gamtecller Cem'iyeti Yayınfarı-2, Adana.
1992, s.119-123.
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daha sonra yeniden dağıtılır vetekrar 'kullanılır. Elle kullanılan ol
dukçaqerılş hurufat haclmlerl olmasına rağmen, başljklarda da yine
aynı ya da benzer metodlar uıyıgulamr.

Typesetter'ların dakilkalda 5 satır nurU:fat yerleştirebilmeleri ve
aşağı yuıkarı her iki dakikada bir yapılan hataları göstermeleri bu
matkıinaların avantajı olaraik kabul edilir. iıkinci Dünya Savaşının he
men ardından yazı makinalarının (typesetting) hızı artırıldı. Çünı~ü

şerit kağıtlar kullanılımaya başlandı ve 'kullanılan bu şerit kağıtlar

yazı maklnalanrun hızmı da artırdı. Teknisyen, kağıdın üzerini zırn

balamalk için klavye kullanır' ve daha sonra Iino~pe maklnasımn içi
ne sıürer ve tirelemeler otomati'k olaralk düeenlenlr. Şerit kullan
maıkl·a teıknisyen da!kiıkada 10 ile 50 arasında satır üretebilir ve bu
da işlemin yüzde kll'lk oranında daha kısa bir zamanda tamamlanma
sını sağlar. Metin kurşurıkalıba yerleştlrildlkten sonra baskının dü
zeltici olan kişilerin olduğu yere yani prova (profpress) bas!kının ya
pıldığı yere gider. Burada düzeltmenler baskıların hatalarını kontrol
ederler. Ve değişikliıklerin yapıldığı kısma gönderir. Burada konunun
uzmanları prova baskıyı okur ve düzeltmeleri yapar ve bu kısımda

tüm hatalar Isattrlardakll düzeltlllr. Bu süreç bir kaç kez tekrarlana
bilir. Hateları düzeltilmiş olan hurıJfatlar sayfa mizanpajı kısmına
gönderilir. 8u kısımda parçalar kestür ve metal sayfa forrnlartnm
üzerine 'konur. Mizanpaj oldukça ustalık ve zaman isteyen bir aktlvl
tedir. Bu aşamada uyıgun fotoğraflar ve reklamlar sayfaya konur. Bu
fotoğraflar çlrıko kullanılarak oyma klişelerdençı1karılmışlardır ve
son tarnamlarnalar-düzeltmeler yapılırken sayfaya sıkıştırılır. Sayfa
nın şekli, basılan gerçeık sayfanın ayna görüntüsüdür. Daha sonraki
aşamada ise kaçeleme süreci büyük baskıların uygulanabilirliği ve
kağıt kalıpların yapıldığı değişik kağıt malkinalar yer alryor.

Yazılı basının malzernesi olansilindirter 'kalıpların şeklıine göre
eğimlendirilir. Daha sonra blçlmll bir şekilde kesilir. Keçeler sonra,
ağır silindir ş-eklindeki kurşun'plaıkaların ve basmçlı jaırşumm yer
aldığı sterotype malkiinalarına gönderilir. Eğer birden fazla baskı kul
lanılacaksa mutlaka kopyalan çııkartılmalııdır. Bu yolla yapılan metal
plakalar daha ağır bir çalışma temposu istemektedir ama çok ucuz
araçlarınkullanılmasıyla, bütün kurşunlar daha sonraıki işlemlerde

de kullanılır. Geleneksel baskılarda. letterpress ma'kinalarının silin
dirleri üzerine, metal silindir şeklindeki levhalar hazırlanır. Modern
letterpress makinalarında saatte 70.000 kopya basıleblllr. Kesme ve
kırma aşamalarmda. toplama ve yığtma işlemleri, işin devrini tamam
lar. i

296



Bugeleneiksel baskı metodunun incelenmesinde 3 aşama tanım

lanmalıdır. 1- Üretim süreci içerisinde büyıuk oranda ernek tüketlll
yor. Hattakıüç'Ülk gazetelerin üretiminde bile stkıcı-klrll ve sağlııklı

değildir. Olduıkça emek harcanan bir süreçtir. 2- Güçlü tş organizas
yonlarının yapılması gereıkımektedir. Kişi'lerin yeteneklerinin aiksama
sı yerel tartışmalara dönöşebiliyor ve buda işin bölünmesine sebep
olabiliyor. 3-Baskının temel maddesi olan-edltorlal copy'de baskı

süreertnin değişik bölümlerinde telkrar tekrar lald out lşlernlnln ya
pılmasını gerektiriyor.

Sterotype levhalarda gazetelerin neden karrnaşı« bir formda ol
duğu tanımlandı. Qünıkıü bu levhalar ,ga,zetelerde kullanılan değişiık

elementlerin (üzerine değişilk şekillerde reniklendirilmiş olanspotla
rın) erlmeşlne yolaçar. Levhaların kendi 'kendisini yoğunlaştırmasın

da ve levhaların yapılmasında yen1i teknoloji süreci kola'ylııklar sağ

lamaktadır.

Bu noktadagazeteler şekilleriyle birlikte değiştirilmeye başlan

dı. Gerçekte Amerikan Gazete Endüstri'lerinin problemlerini çözrnek
için temel bilgisayar teknolojileri konularında çözümler aramaları

gazetelerin kendılerlnl tamamen değiştirımelerinin gerçeık sebebi
oldu.

Batı :kıültürıünde baslkı işlemlerinin geliştirilmesi üretim sırasın

da karşıtaşılan sorunların tamamen ortadan kaldırılmasını amaçla
mak üzere Hk kezkıullamlmaya başlandı. Daha sonra üretilen tekno
loji Ile kitap basımları işleminde çağ atlandı. Yeni aletlerin kullanıl

masıyla yeni yazılı kültür biçlimlenerelk yeniden ortaya çıktı. Yeni
gazete teıknolojisinin özünü soğulk humfat ve sıcak baskı sürecinin
kaldırılması olarak tanımlayıaıbilirii. Yeni baskı glÖrıüntüleri fotoğraflı

olaralk meydana getirildi. Böylelikle bilgisayarla beraber açık olarax
görünüyor iki daha fazla hıza ulaşıldı. Bilgisayarın anlamı açıkca hız

olarak kabul edildi (5).

VE BUGÜN KULLANILAN ÇAGOAŞ TEKNOLOJI

Konumuz gazete üretiminin haber yazı ve fotoğraf olarak Yazı

Işlerinden teknli'k servislere tesliminden' basılmış gazete olarak kam
yona yıüklenişine kadar olan bölümü olduğ-u için işe işletme akışı

ile başlamalıyız.

(5~ ıANTHON'Y sMiilH. Newspo'Per and Oemocrocy, The Massochusetts Institute
of Technology Press, 1980, s.17-22,
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Bugün örnek olarak Hürriyet Gazetesi'nde uygulanan iş akışını

görmek mümkün. Bugün diyoruz çünkJü bu iş akışı teıknolojinin ge
lişmesiyle değişip daha kısalmaya mabkomdur. Bu şimdiye kadar
böyle olmuş ve bundan sonra da böyle olacaktır.

Laboratuvar bölümü renkli ve si1yah beyaz filmlerin yıikandığı, bazı!

film çekimlerininorıganize edildiği, renıkıiden siyah-beyaz karta işi

tekrar geri alıp içlerinden seçim yaptığı yerdir. Renk aymm kısmı ise
Yazı işlerinden seçimi yapılan renkli diaların gıönderilip Ofset baskı

tekniğine göre maqenta, eyan, sarı, ve siyah renklerine ayrılıdığı yer
dir. Hürriyet Gazetesi'nde bu i1ş tamamen otomatiık renk ayırıcılar

vasıtasıyla yapılır v-e günlük ortalama ayrılan renkli dla 100'ü bulmak
tadır. Bu da Türkiye'de bir atölyeden çıkan en yüksek iş ka:pasitesidir.
KAJMERA kısmı lse yine direkt Yazı lşlerinden gelen noktalı veıya

noktasiz işlerin çeıkimini yürıüten bir servistir. Buraya gıönderilen si
yah beyaz fotoğrafların noktalanması ve bÜ'yütülüp ufaltılması ve
ayrıca noktasız işlerin istenilen ebatlarda çekilmesi işlevini görür.
ELEKTRONiK DiZGIi ise Yazı işleri tarafından verilen yazı ve başlık

ların istenilen genişlik ölçülerinde yine belirlenen karakter ve punto
ölçülerinde dlzlllp, DÜZiELliME servisine gönderilmesi ve düzeltme
servisinden geldiıkten sonra düzeltmeleri yapılarek pika] servisine
teslimini yapan bölümdür.

VERTıilKAil KAMiERA, esasında tamamenkamera servisinin işlevi

ıçensinde olan. bir servistir. Görevleri ,grafjlk servlisi tarafından ya
pılan grafiık lşierrrlerlnln pozitifden pozltlfe ıkarta çekimi ve YAZı

iŞLfjRi ve iLAN SiEHViiSl.JE!Rıi tarafından istenen kamera işlerini ken
di bünyeleri içinde çöııümünü sağlar.

Gerek vertikal kamerada gerekse dizgide yapılan işlerin toplan
dl'ğı yer piiKAJ SiEHV1iISıi'dir. Burada yapılan yazı işlerinin ve ilMiıın

hazırladığı sayfa mizanpajına göre yazı ve resim başljklannın ge
re/kli yerlere konması, yaprlacak düaeltmelerln yapılması 'işlevi glÖ
rüWr ve buradan filme dönüştürütmek üzere KAMEiRA SERViSiNE
glönderi ii r,

Kamera servisinden ve renik ayırma servisinden geleın sayfa
resim. ve renk ayırmaların birleştiği ve baslkıya hazır duruma geti
rildiği yer MONTAJ SI13RV,iSi'dir. Burada sayfalar baskının istediğ!i

düzende ışıklı masalar üzerinde renıkli ve siyah-beyaz sayfalar ola
rak astrolon üzerinde yerleştirilerek negatif olaraık gereikli Işlem-
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ler yapıldıktan sonra hazırlanarak gerek SAYFANAKliNE gerekse
KAlıP ŞıEHlVli:SUERiNE gıönderilir.

Ankara Adana ve İznrlr'de bulıunan baskı ünitelerinde gazete
hazırlamış ve baskı işlemi sayfa nalkli denilen telefon hatlarınıdan

fayıdalanılaralk diğer rnatbaalara geçilen sayfalar yaııdımıyla olur. Bu
sayfalar diğer şehirlere geçiiiriken aynı zamanda kalıp servisine ine
rek hassaslarrdıncı sürülmüş aliminyum plakalar üzerine pozlandırı

lara'k baskıya hazır duruma getirilir. '

ÇlOık genelolaraik bu servlslerln kullanidığı malzemelere bir göz
atalım. MALZEMELER: Hassas Olmıayallıliar: Piıkaj Kartonu, Mum, Fon
Kartonu, Seloteyp, Kretuar, Pika Getveli, Hesap Çarkı. Kırmızı Lam
ba, Aotek, Fırça, Sünger, Trarn, Aliminyıum Levha. Astrolon, mm
Geliştirici Klrnyasalİlaçlar.

Hassas Olanlar: Film. Kağıt, Di~gi Kağıdı. Kalıp Emülsiyonudur.

ÇAGOAŞ TEKNOLOJiOE DiZGi SiSTEMi

Çqık eskilere döndlÜğlÜmüzde dizqi işlemi elle harfleri sıralamak

suretiyle yapılırdı. Zamanla bu işlem yerini entertype-linotype kur
surıla dizgi sistemine bırakmıştır. Bıu sistemde de başlıklar yine elle
dizilmelkte ve resimler kllşe olarak hazı rı anmaktayd i ve bunun hem
zaman açısından hem tashih açısından ne kadar zor bir olay olduğiu

nu tahmin etmek bugünün çalışanları için çok kolay bir olayıdır. I.iB.M
denen toplu daıktilo malkinelerine ofset baskı sistemine geçilmesiyle
başlanmış ve o zaman için Qldıul~ça hızh olan bu makineler. yerini
hemen Elektronik Dizql sistemine btrakrmştır. Bunlar ekran hafıza

sına sahip ışığa hassas materyaller. yazı yazılan operatör hızınıda

çalışan maıkinelerdir ve bunlara birinci nesil makineler denımiştir.

Bu makineler uzun yıllar ihtiyaca karşıiıık verebllmlşlerdlr. Bugün de
birçok yayın orqanmı çıkertmaktadır. Bunlara takılan karakter şalb

lonu, ne tip ve kaç punto ka,ralktere sahipse onun hartelnde birşey

elde etmeık lrnkansızdı. Aıynı zamanda başljk ve dizq! makinaları

şeklinde ikiye ayrılma zorıunluluğ1u varıdı. ikinci nesil dediğimiz, da
kikada 80 satır dizebilen yeni bir karakterşablonu ile karakter oluş

turan eikranlı malkinalar çıkmış ve bunlar da iç hafıza sistemi 256
ıbin karakter olduğundaın metinleri flopy disketlerinden 1 milyon ka
ralkter kapasitesinde olan. bilgi tutma plakları üzerine kaydedip. da
ha sonra kul lanı labildiği lçrn bu makinede 36 puntoya kadar. aynı

karakterden dlzme imkanına belirli kodlar yardımıyla. yazıya lsterıl-
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lerı şelkli yenme olanağı vardı. Bu tip maklnalar.: Off-line tabir edi
len bir çıkış ünlteslnde, bir kaç tenminal yardımıyla çalrşabllerı ve
eskiye nazaran çok hızlı olan slsternlerdlr. Teknolojinin hız!ı geliş

mesiyle birlikte yerlerini hemen üçüncü nesil tab'ir edılen dlzql sis
temlerine bırakrruşlardır. Bunlarla birltkte sayfa düzenleme sistem
Ierl de gelmiş, tablold boyda resim ve özel işaret yerleri boş bıra

kılarak 70 pika genişliğinde sayfa çıkartma olanağı doğmuştur. Üçün
cli rıestl elektronik dlzqi sistemleri ile beraber yazı ve ilan dizıgi

sistemlerinde kompütür'e dönüşülmüş ve herşeyin qazeterıin kendi
kullanım isteklerine ve 'kendi sistemlerine gıöre programları yapıl

mış, hafıza olarak 20 milyon karalkter civarında tırtma kapasitesi
'olan hafıza ünltelerı kalitesi iyi olmalkla birlikte, resim ve özel işa

retlert de tutma olanağına sahip olunmuştur.

Yazı işleri kısmında 'kullanılan terminaller direlkt kompütüre bağlı

'Olan terminallerdir. Yazılan yazılar düz yazı şeklinde, yazı yazmadan
ekrana gelen bir -kaç sorudan oluşan menüyıü doldurmakla başlayıp

yazı bitiminde beliri'i bir yolla ko~pütüre gönderilir. Ayrıca tüm'
teleksler kompütüre bağlı olaralk çalışır ve gelen teleksler direkt
ıkompütlüre gıider ve bunlar gıelen ajans ve ıkionusuna göre klasifike
edilir. Bu gelen telekslertn ilik ilki satırıliste olaralk kompütürde bu
lunur. istenildiği anda bu listeden seçlm yapılarak haberin tamamı

ekrana çağrılıl'. Ayrıca daktllo tipindeki seyyar vericilerle olay ye
rinden yazı yazıp bu yazıyı 'kendi ekranında okuyan ayrıca yan tara
fıında bulunan 'printer vasıtasıyla yaZJdığl yazının 'kopyasını alabilen
ve 'Üzerinde bulunan mini kasetlere de 25 bin karakter ya!klaşıık 15
dosya kağıdı tutma imlkanına sahip bu terminallerin ağırlığı 8,5 kg.
dır. Bunlarla olay yerinde veya ,gazete dışında yazılan bir yazı nor
mal telefon hattı vasıtasıyla, ya direkt kompütüre ya da bu tip ma
ıkineye saniyede 30 karalkter gönderebilme Imkanma sahiptir. Korn
pütüre yazı işleri ile ,gelen tüm bilıgiler, heber, değerlendirilen ser
vis tarafından toplanıp kul lanı iacak haberin aynı tenminalde eskl
yazı bir tarafta, yeni yazı diğer bir tarafta tashlh'l yapılıp hangi say
fada yapılacaksa oraya glÖnderlllr, Ayrıca bu tip terıminaller, akıllı

terminaller olaralk adlandırılır. Burada yazı çeşidi ve ölçüsü belirle
nebilir. Bundan sonra iş sayfa mizanpajına gıelmi'ştir. Şu anda tam
sayfa ebadında yani 60X40 cm. ebadında eikran yapılmadıysa bile,
·20X30 cm. ebadında terminallerde tam sa~fanın yüzıde elli ufaltılmış

'şeklini elkranda görmemiz mümkündür. Burada işe sayfa taslağı çi
zllerek başlanır ve Jstenllen yazrkompütürden çağrılaralk istenilen
ölçü ve karakterde sayfaya yerleştirilmaye başlanır. Burada hergün
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yapılan rutin Işlerin hepsi prog:ramlanmış olaralk yerlerinde durur.
Sadece değişecelk olan bölümler değişir. istediğiniz yazı veya resmi
ısiyah~beyaz veya rerıkll olarak lstedlğimlz ölçüde kompütürden ge'çe
'reık sayfa mizanpajı ünitesine çağırımaik mUm1kıündıür.

Slyah-oeyaz resimleri kcmpütüre yerleştirme işlemi siyah-be
yaz kameralar vasıtasıyla olmaktadır. Bunlar direkt kornoütüre bağlı

ürrltelerdir. 15X15 cm. ebadındaiki bir resmi 30 saniyede taramakta
dır. Bunlardaki teık sorun resimlerde taramanın 45 satır/cm üzerine
çıkamaması siyah-beyaz işlerde kalite düşürnüne neden olmaktadır.

A)'Inl zamaında girişiniz 30X30'Clm ile smırlandmlrruş bulunmaktadır.

Ren'kli resimlerin komiplü1Jüregiri'şi ise ilki türlü olrnaktadır. Bi
rlnclsl şu anda mevcut maıkinaya renk ayırma ilave ünitesi bağla

yarak sistemedireikt giriş yapılabllmesldtr. Ya da alacağıtuz yeni
bir tip kornpütürlü renlk ayırma malkinesini direkt kompütüre gire
blltrslniz. ilkişekilde de renklileri istenenebatta büyıütüp, ufaltma,
dekopa] işleri, maskaleme .lşlerl ve fırça rötuşunugayet kolaylıkla

yapma olanağına sahipsiniz. Hen!kli resimler hanzade oldukça bü
yüik bir yer tutmaktadır. Bu sistemler tçln, ya geniş hafızalı ko.mpü
türlere thtıyaçqöstertlmekteya da rnanyetlk bant ıklullanılmaıktadır.

Bıir manyetik bant ya'klaşıik üç tane A4 ölçüsünde renk ayrımı tuta
cak kapasitede manyetik bantları arşivleme imikanı vardır. Görüldü
ğlÜgıibi burada birkaç özelliğinden bahsetmeye çalrştrğımız sistem
de insanoğlunu:n diüş'Ünebileceğıi her türlü telknilkklolaylıık sağlama

imlkanı vardır. Hatta sistem kendi hafızası. içinde bulunan lüqatla
i'kibinbe,şylÜZ kelime / dakike tashlh yapalbilmeinlikanma sahiptir bu
da insanoğlunun erişeımiyeceğ1i bir sürattir. Bu lügat için sadece
250 bin karekterlfk bir hafıza slstem i yeterlldlr.

Han kısmına gelince buradatki iş ilanının gelişinden onun kla
slflke edilişine hatta bu ilanların kendi işlerinde bile sıralanmasına

"örneğin satılık araba ilanlarında arabaların marka veya senelerine
göre" kadar yüz çeşit sıra\am_ayı yapan ilanı, belirli ölçüler lçlne
sığıc\ı;rmayaçalışaın ve genel ilanların parasal tutarını kaç satır ve
kaç santim tuttuğunu bildiren, kredi kontrolünden hesap durumuna .
kadar kontrol eden ve hatta özel müşterilere özel tarlfe uy,gulayan
ve gün sonunda da faturaları çııkaran ve bunun gibi insanın alklına

gelelbile,ce\k, her türlü kolayhğı sağlayan sistemler geliştirilmiştir.

Her türlü çerçeveli ilanları (Yapma olanağı mevcuttur. Özel çerçe
veli ilanlar için, özel kutular yapılmış ve grafik işleri isteyen ilanlar
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ıçın de grafik terrnlnallerl kullanarak bunlara elektronlk olarak her
tlürlü resim çizme ve yazıya ö-zel şekiller verme imkanı doğmuştur.

SAYFA NAKLi

Sayfa nakli-"page fax", ismi üstünde olduğu gibi gazete sayfa
larını uzak şehirdeıki matbaalara naıkletmeik için kullanıhr. Eskiden
bu iş uça!klarla halledlllrdl. Arıesk bu durumda uzaik şehirdeiki dkıu

yuouların eline geçen g.azetedeiki haberin tazeliği uçsk tarifelerine
bağlı olurdu, -

Bugünise g-azetenin merkezinde hazırlanan sayfalar, radyollnk
uydu veya kısa dalqa gıi1bi telekomlnlkasyon hatlarından .yararlarıa

rak diğer rnatbaalara aktarılmaktadır.

Bu iş için Muirthead firmasının genştirdiği page fax makineleri
kullarulrnektadır. Tüm sayfa nalkH sistemi ise üç ayrı makinadan
oluşmaktadır.

1- Page fax. 2- Dacom, 3- Modem.

Page Fax ve Dacom alıcı ve verıcı olaralk kullanıldığında fark
Iılılklar gösterir. Buna rağmen her iıkıi taraftaıki modemler birbirinin
aynıdrr.

Bu üç meklnarun ayrı ayın gıörevleri vardır. 1- Page fax maklna
ları vericide nakledilecek sayfanın ökurımasrnı yani bilginin data
haline getirilmesini alıcıda ise bu bllqlnln yeniden sayfa haline dö
nüştürülmeslnfeağlar. 2- Dacom'Iar ise tüm sayfa nakli sistemini
otomatik idare eden basit birer elektronik beyindir. 3- Modemlerin
glörevi de elde edilen bilgileri karşı tarafa gıöndermelk. yani haber
leşmeyi sağlamalktır.

Foto muhabirierinin olayları restmlernede kullarıdıklan parıko

romatık renlkli pozitif filmler, yazı işleri seikretaryas ı tarafından say
fa düzenine gÖıre ebatlandmlarak, Oaromo servisine gıönıderilir. Renlk
ayrımını elelktrıoniık bir cihaz fle değil de basit yoldan kısaca izah
edilebilir. Renk ayrımı için üç adet filtre kullanılır. Kırmızı Filtre:
oyan rengi, Yeşil Filtre: Maıgenta rengi, Mavi Filtre: sarı rengi ayı

m. Baslt yoldan renk ayrımı ya'Palbilmelk ve tashth't azaltmak için
'Üç filtrenin yardımıilebir ponkromatlk rnask filmi orjlnalderıkontak
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vasıtasıyla pozlandırtlır. Geliştirme işleminden sorıra orjinalderı kon
taık vasıtasıyla pozlandmlır. Gellştlrde işleminden sonra orjinal ve
maske üstüste poz edilerek, ktrmızı yeşil ve mavi filtrelere pank
romatık renk ayrımı fHımi ile yeniden pozlandınlarak oyan magenta
ve sarı renk ayınm filmleri elde edilir. iş bununla bltrnernektedir.
Her renlk ayrı ayrı litho filme tram kullarımak suretiyle noktalanır

ve baskıya hazır renk ayrımlan elde edilmiş olur.

KAlıP SERV,jsi

Ofset baskı tekniğine başlanılması ile birlilkte kalıo servisle
ırindebüyük ölçüde değişimler olmuştur. Daha önce kurşuna dokü
len ve ağlırlılkları yalklaşılk 24 'kigı. olan ağırlııklardan ofıset baskı teik-, . '

'niğine dönülmesi ile ağırlığı 350 gr. olan aliminyum plakalar üzerl-
ne sayfalar pozlandırılaralk kalıp elde edtlrneye "başlanmıştır.

Aliıminıyum plakalar, her ilki tarafı parlak yiÜzeye sahip özel bir
alaşımla yapılan baskı makinası ve tekniğine g,ör~ kullandıkları 0.50
ile, 0.12 mm. arasında de'ğişen Ievhalardrr. Bunların bu şekilde kul
lanılrnasrna imkan yoktur, Yüzeylerinin sürülen kimyasal maddeleri
tutabilmesi için prüzlendlrtlmesl lazımdır. Bu prüzlendlrrne işlemine

biz gren diyoruz. Ofset baskı tekniğindeıki en önemli olaylardan bi
risidir. Grenleme işleminin de çeşrtll yolları vardır. Bunlar a)' bil
yalı gren, bl fırça greni, cl !kimyasal grendir. Allmlnyum plalkaların

g,renleme işlemleri bittikten sorıra bunların baskıyahazır hale geti
rllmesl lazımdır. Bu işlem ilki tÜırıü'Qlur. AL Wipe~on ovalama sis
temi. BL Hazır emülsiyon plakalardır,

BASKı

Bugün Tür1kiye'de her tlürlü baskı yaıpı iaibilmektedir. Fakat ba
sın sanaylrrrlzde ağırlığı olan baskı türleri Tipo ve Ofset'tlr. Bunların

yanında Tifduruk, Flekso ve Serlqraf "Dellkll baskı" baskıları da
kullanılmaktadır. Arıcek bu baskı türlerini tlpo ve ofset ile karşrlaş

tırdığımız zaman önemli bir yer tutmaktadır.

Konumuz ,gazete basım sanayi ,olduğu için yukarıda bahsedilen
baskı tü rıerinde n sadece tlpo ve ofset baskı türlerini incelemelkle
yetlrıeceğlz.

TjpO: Tipo basknun diğer Mr adı ise YiÜıkselk Baslkı türüdür. Şöy

le Iki; Baskı ıkalılbının, kağıda mlüre'kikeıp veren yerleri ylüks1eikte ka-
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Iır ve kağıda rnürekkebln aktanhşı ile baskı Işlemi tamamlanır. Tipo
baskı, rnaklnalan Pedalve Kazanlı olmak üzere ilkiye ayrılır.

OfSET: Ofiset baskr rnaklnelerl genelde i'I~iye ayrılırlar.

1} Tabaikaya çalışan maklneler : Bu tip makineler babine çalı

şan baskı rnaklnelerlnlrı icat edilmesinden önce kullanılan ve günü
müze kadar ,Çok geniş~ullanım alanı olan ststernlerdlr.

2) Bobine çalışan malkineler: Genelde bobine çalışan maıkine

lere ba!ktığımıııda bu tip makinelerin hem bestıklan tiraj hem de
!bugün erlştjklerl kalite açıısından tabekaya baskı yapan maklnelerle
ıkıyaslanamıyacaik seviyeye eriştiğini gıöııür<üz. Bolbine çalışan ofset
baskı malkinelerini 3 ana eleman olaraik göreibiliriz. 1- Baskı ünitesi.
2- Katlama ünitesi, 3·' Bobin ünitesi olaraık (6).

GAZETELERiN HABER VE DiZGi SERVisLERiNDEIKi BiLG,iSAYAR
lEKNOLOJiSi

Bugün, ülkemizde ulusal boyutta gıünlıuk yayın yapan pek çolk
gazete ve derpl, gelişen iletişim teknolojlstnln ilik uyıgulayıcıları ol
muşlardır. iletişim çağının en büyıüik Özelliği, sahip olduğu ve hızla

gelişmeye devarn eden "Teıknolojisi"dir. Basın ı~uruluşları elbette
bu bağlamda, gelişen teknolojlnln ardında kalmamaya gayret gıös

terrnlşler, elden geldiğince bu ,genşen teknolojiyi izlemeyi ve bün
yelerinde gerçekleştirmeyi başarmışlar. eığıitimlerini sürelkli olarak
yenilemişler, uluslararası fuarlarda ve seminerlerde fikirlerini g,e
llştlrmlşler 've telknolojiik mantık ve anlayışlarını üıst düzeyde tutma
ya çalışmışlardır. Esasen teknolojiye yaıklaşım , bir ,gazetenin yalnız

telknilk personeli tarafından değil, operatör ve yazı işleri kadroların

ca da benlmsenmelldlr. A!ksi halde meydanagelecek bir uyıu'msuz

luğu, sahip olunan teknclo]l yani bilgisayar sistemi kabul etmez ve
ıaiksamalar başlar. O zaman da sistemin işe yaramaz olduğu gibi bir
gıörünıüım ya da düşünce ortaya çııkar.

Söz konusu ettiğimiz gazetelerin pek çoğu bugün "Ana Bilgi
sayar Birimi" olarak adlandırılan bü~ülk bir sıstem ile çalışmektadır.

Muhablrlerln önü'nde daktilo yerine kışısel bHgiısayarlar(PC) vardır.

Yazı işleri Sekreterliğinde daha geniş kaoasltell bir sayfa düzenle-

(6) ÖZDEN SÖZER, Gazete Basıh Teknolojisi ve Drupa 82'deki Gelişmeler. Hürri
yet Vakfı EğiNm Yayınları No: ı, lstonnul. 1992, s.17-41.
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me terminali (WOl1kstation) bulunmaktadır. Muhabirierin yazıları, say
fa mizanpaj ekranında şeklllerrlr ve yerlerine konumlandırılır.

Teminaı Teminol Terminal Termlnd

Woıkatotlon

Yazı ~Ieıl MOdürCı

Sayfalara fotoğrafların girebiimesi için bir reslm okuma/ değer

lendirıme (Scanner) ciihazına ihtiyaç vardır. 'Eğer ~otıoğraflar rerıkll

ise elektronlk renık ayırma makinası (Ele!ctronİ'c Color Scanner) da
gereklidir. Fotoğıraf bllqllerl bu malkinalarıdan grafik terminaline
(Graphlc Terminall gelir. Burada fotoğraflar üzerinde istenilen deği

şi1klilkler, renk düzeltmeleri yapılır.

C_
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Renkli Resım Tıııyıcı

rnektedlr. Önceleri fakslmlle denilen yöntemle resim gönderilmek
teydl. Yeni teknolojide ise, özel bir bilgisayar ekranında 16'Iıık ka
reler halinde süreklt fotoğraf görüntülel1lmelkte ya da bir diğer deyi
miyle tutulabllrnektedlr.

Ana bilgiısayardançılkış makinalarına gÖ,nderilen bilgiler son
şeklrnt almış sayfa mlzanoa]ı halindedir. Bu maklnalar (limagesetterJ,
bir gazete sayfasını tam boyut olaralk (40X57 om) ve metin + resim
+g'rafiik halinde verebllme kablllyetlne sahiptir.

Film dlzql çıkış makinalarından a) pozltlf/neqatlf kağıt, b) pozi
tif/negatif film alınabilir.

Baslkı kalıp plakası 'Üstüne pozlandırma yapılabilir. Önemli nite
likler olarak şunlar sıralanabilir. a) 72 pica (305 mm) veya 180 plca
(410mm) film genişliği, b) 6 puntodan 256 puntoya kadar karakter
büyütme, c) siy'ah/beyaz veya renıkli resim verebllrne, dl nokta yo
ğunluğu 1000 dpi (nokta/Ineh 'dan başlayarak 3,500 dpl (nokta/Inchl'a,
e) sürat 610 mm/dalkilka gibi.

fQSTSCRİpisiSTEMLER

Postscript bir işletim dilidir. En önemli farkı ekranda hazırla

nan şeıklin aynen ÇııklŞ ünitesine i ietllmesld ir. ~ullanımı basit, sis
tem olarak i/«iÇlülk, maliyeti düş!Ülktür. Ana bilgisayarlı sistem kadar
kabiliyetli değildir. Fakat teknoloji llerledlkçe aradaki farjk giderek
azalmaktadrr. Bu sistemde Apple Macintosh bilgisayarları çok ge-
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Ilşmlştlr ve kullanım alanları çoik yaıy:gmlaşmı1ştır. PC'ler (Personel
Computer) yine postscript dilinde aynı amaçla kullarulmektadır.

Bilgisayarlı sistemler donanım (hardware) ve yazılım (software)
olmaik üzere iıki malzemenin birleşmesinden oluşur. Blr başka deylş

le donanım sistemin dışyüZlü (ıkasası), yazılım da lç ,YÜZlÜ (program)
dür. Proqrarn olmadan hiçbir şey yaptlamaz. ister ana bilgisayar, is
ter postsaript ststeml olsun, ilik tuşa basarken program çalışmaya

başlar, PC üreten firmalar 'kendi programlarını geliştirdiıkleri gibi
sadece program üreten firmalarda vardır.

Aynı durum Apple Macintosh bilgisayarları lçln de geçerlidir.
Bazı PC programları, Ventura, Moonstarr ıbazı Mac programları,

Quaıık Xpress, Ready Set Go, Heg Tlme.. Aldus, Mac-'Iar da renk
ayırımı için kııllanılan diğer programlar da, Photoshop ve Color
Studio'dur. Görüldüğü gibi Macintosh bllglsayarlan program baki
mından daha üstündür. Buna bir de ~ullanıml«ıla~r\ığı ilave ederseık

Apple Macintosh bilgisayarlarının neden daha yayıgın olduğu kolayca
anlaşılır. Tabll I!BM uyumlu PC'ler de program ve kullanım bakimm
dan sürekli gelişim halindedirler. Bu açıklamadarı sonra, giriş. (tnputl
birimleri ister PC, ister Mac olsun, Postscript dilini ve uy;gun bazı

verilerini (font) kullandığı sürece sonuç aynı olacaktır. Bu noktadan
sonra Sil a çıiklŞ malkinelerine (output) 'gelir. Bunları da şöyle sınıf

landırabiliriz:

Film dizgıi (ima,gesetter), pozlandırıcı (recorder). yazıcı (printer)
dır. Sistemin tam olaralk şekl iiendi rilmesi lçlrı giri'ş ve çıkış ürılte

lerine iıki clhaz daha ilave edilebilir; a) yatay' resim tarayıcıları

Iflat-bed scanner), b) Nokta göI'IÜnt1ü' işlemcisi (IRIP-Ra1ste'r Image
Processorl,

Yatay reslm tarayıcıları, ı~üıçuktür, düşük maliyetlidir, basittir
fakat kalitesi yüksek değildir. Bu cihazlar, resimlerin gıöl"üntü özel
Iiıklerini ayrıntılarına Ikadar tarayaralk sayrsal değerlere dönüştüre

rek Maclntosh'a gönderir. Ekırana gelen gör1ün1:iülde gereıldi düzelt
meler yapıldıktan sonra, çllklŞ maklnas i için hazırdır. Metin dizgi
terminallerinden g,elen verilerle blrllkte sayfa mizanpajı yapılır. RIP
aslında bir yazılımdır. Falkat kasasıyla birlikte sistemde yerini alır.
R!~P, 'kendine gelen bng>jJeri işler ve çıkış rnekmasına yollar. Artık

hazır olan sayfa çıkışı alınabilir. RliP yine postscript dilinde çalışır.

Kısaca bir işlemcidir. işte şekilde gıörüldüğiÜ gibi bir düzenlemeyle
sistem tamamlanır. ÇııklŞ rnakjnalanndekarar verirken diıkıkat edil-
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mesi gereıken hususlar önceljklt olarek şunlardır: a) sürat, b) kali
te, c) fiyat.

Film diZgl

\.

Soyfa
Terminali

Fiat-bed tarayıeı

Q-g
Appie Macintosh ~. ,.-_ __.

veya \
.pc

t- {'---
YAZıCı

Genelolaralk nokta yoğunluğu 30 dpi(ndkta/inoh), sayfa büyüfk
lüğü A4 (20x28cm) ve sürat 8 sayfafidalkilka olarak düşünülmelidir;

Son zamanlarda, 800, 1000, 1200 dpl nokta yoğunluğunda, A3 (28x40
cm) büyi(jjklü'ğ1ünde sayfa veren' yeni Yıazı,cılar da pazarlanmaya 'baş

lanmıştır. Bu cihazlardan herhangi bir kağıda çıkış aimdıktan sorıra

kamerada film-e çekilir ve baskı kalıbına pozlandırılır. lstenirse, film
yerine kullarulabllen şeffaf kağııda [polyester) da çıkış alınabilir. Fa
kat kalite hiçbir zaman pozltlf/neqatlf HIm gibi net değildir.

POZLANDIRICI

Bu malkinalar sadece bir pozlandmcıdrr. Mutlaka RIP ile bağ

lantılı (online) olaraık çalıştırılır. lçinde rulo film/lkağıt vardır. Satır

genişliği 72 plca (305mm) dir. Süratlidir, kalltelldlr, sorun yarat
maz, basittir. Nokta yoğunluğu yükseıktir, 2400 dpi Ive karakter bü
yüklüğiÜ 1200 puntodur. Hesim de alınabilir ama asıl metin için dü
zenlenmlş bir makinadır.

FiLM DiZGi

Gerçek film dizgi malkinası budur. Önemli nltellklerl:

Satırgenişliği, 72 plca (305 mm) veya 108 plca (410 mm) dır.

Karalkter büyıülklüğiÜ, 1200 puntodur. Çılkış ürünü, pozitif veya nega-
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tif film veya ,kağıt baskı ka'lıtbıdır. lşılk kaynağı, Laser veya IJED'dir.
Nokta yoğunluğu, 600-3500 dpl veya .dsha fazladır. Sürat, 63,3 cm
8.5 cm'dir. Kapasite, 24 Megaibyte ve üstüdür. Fontlar 105 adet stan
dart veya seçime bağlıdır. Kalite çok yüksektir.

Bu tür filmdizgi malkinalarından.renıkli resim çıiklŞI da alınabilir.

Ayrıca BIP ila'Ve etmeye !gereık' yoktur. Qünkıü HIP bu rnaklnalann
bünyesindedir. Maliyeti diğerlerine oranla daha YÜ1kJse1ktjr. Bu sis
tem'lerin herbir blrlrnl, aynı şebeke ağı üzerinde çalışabilmelidir.

Ayrı firmalar tarafından üretilen clhaz ve maıkinaların birbirlerinin
dilini anlayabilmeleri ve başarılı bir sonuç alabllmelerl için ortak
yanlarının olması g.erelkmelktedir. Şebeike ağı bunlardan biridir: Apple
Ta'lık, Ethernet, Novelı, Cerıtronlcs gibi (7),

Kısaca açıklamaya çalıştığımız bu sistemler, bugün ü lkemizdekl
gazete ve pekçok derqlde 'kıullanılmaıktadır ve dlyebillrlzkl, bu tek
nolojiyi, dünyadaki diğer benzerleri araısında en gelişmiş ve en
başarıyla uygulayanlarda yine ülkemizdeki bu yazılı basın orqarrla
ndır. Öylekl, sayıları fazlaolmamalkla blrltkte bu gazetelerde görev
yapan teknik sorumlular, uluslararası üne sahip kişilerdir.

SONUÇ

BugiÜn, kullanılan birden çok baskı te1kniği yöntemi vardır. Her
baskı yöntemi kendi içinde bir kaç çeşltlllfk gıöstermeıkle beraber,
her yöntem kendine göre, insanlara sunulacak bilgi ve materyalleri
hazırlama ve basma üstürrlüklerlne ve sınırlılıklarına (kapasiteye)
sahiptir. Üstünlük ve sınırlıIıik, her baskı telkniğinin kendi içinde ge
lişmesi ve llerlernesl ile doğru orantılıdır. Ancak bu arada belirtil
mesi gereken önemli birnokta varsa o da, gelişme ve ilerleme açı

sından genelolarak Basım Endıüstrisinin, diğer büyıülk erıdüstrilerle

blrllkte, nükleer ya da elektronlk çağ olarak tarumlandınlan bu çağı,

aynı zamanda yakalamış olduğudur. Elbette günlük yaşama bu kadar
yoğun olaralk girmiş olan ve Insan yaşamında belirleyici olacak ka
dar Herl giden ürünlerin somut olaraik ortaya konutmasmda. üretll
meslrıde, büyilk roloynayan Basım Tekniklerinin endüstriyel açıdan

(7) TUNCER SEZERIGliı.. Cağdaş Teknolqji1k Gelişmeler ve Anadolu Basını. Yerel
;Sasın Ku~ultayı. Bildiriler, Cukurova Gczetecller Cemiyeti Yayın lan-z, Adana,
'rJ 992. s.124·130.
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diğer endüstrilerden g,eriye kalması beklenemez. Ancak, bu endüst
rinin ''kendiiçindeçiOlk hızlı ve diğıeırlerine zaman zaman lidernk
edecek düzeydek! gelişmeler ve değişmeler içinde olması. Basım

Endüstrisinde çalışan peık çok insan için de bu ani ve hızlı geHş

meye ayak uydurma açrsmdarı acı bir tecrübe olduğu da, söz konusu
gerçekler arasındadır. Basım Tekniğindeiki 4-5 ylÜzylllılk köklü gele
neklere dayanarak, gelişen. teknolojiye karşı konularnayacaqı, artık

istenen tekniik vasrtların hızla değiştiği, pek çoIk teknfk elemanın

kendisini yerıllernesl ve teıkno'\.ojiyi öğrenmesi gereıktiği, aksi tak
dirde bu teknoloji ile blrllkte yaşayamıyacağı gerçeği de ortaya ko
nulmuş ve bu tartıışma çoktan bitirilmiştir.

Elbette ,gelişen telknoloji iş kolaıylığı ve süretl getirmelkle bir
llkte, öte yandan göz, ardı edilmemesi g.ereken bireysel, grupsal ve
daha Herisinde toplumsal sorunları da blrllkte getiıımiştir. Bir bakı

ma insanoğlu Ikendi sonunu da bu sahip olduğu ve hızla geliştirdiği

teknoloji ile hazırlamaktadır. Teknoloji gelişmelkte ertcak bireysel
'kültür buna paralel, aynı değer ve nitelilkte gelişmemektedir. Geli
şen teknoio]l bireysel yalnızlığı, tembelllğ], iletişimsizliği de bera
berinde getirmektedir. Bir Kitle İletişim Aracındaçalışan birey ken
di servisinde dahi diğer çalışanlarla büyütk bir lletlşlmslzljk içinde
yaşamını sürdürebllmekte, bunu başarabllmektedlr. Personal Com
pütıürlerle, biÜyü1kgizliliik içinde' ve bireyselolarak sürdürülen ça
lışmalarla. tartışmadan, bir iş ortamını ve bu ortamınkültürönü ya
şamalktan uza\k birey, ağırla'şan yaşam ikıoşullarının etkisiyle nasıl

yalnız ve iletişimsiz kalmasın Iki... Teknoloji bireysel yaşamı ko
laylık ve hız açısından haflfleştlrlrken öte yanda da toplumsal yaşa

mını, paylaşıma dönük yaşarnı ağırlaştırmakta, zorlaştırmaktadır.

Yalnız kalan birey bir süre sonra sahip olıduğu değerleri de yitire
bllmekte, yozlaşan delenere olan birey, içine girdiği toplumsal ya
şamda 'kendi gibi bireylerle karşrlaştıkçadejenere topluluklarm da
oluşmaısında temel taşlarından biri olmaktadır, Bir diğer deyimiyle,... '

Teknoloji insan yaşammm glüzelleşmesinin yanısıra eş değer olarak
bozulmasına da neden olmaktadır.

Diğer gelişmiş ülkelere nazaran, tekrıolojlyl toplumsal yaşama

aktarma ve kullanma konusunde onlara llderllk yapaetlecek düzey
de teiknolojiyi bünyesine alan lnsammız, kurumlarırmz (ıbaısın gibi),
aslında toplumsal gelişmeleri ve yaşanması gereken kimi tecrübe
leri yeterince yaşamadan, hazmetmeden bunları kabul etmiş ve 'kul
lanrmştır. Sonuçta dünyadaıki en gelişmiş basm teknolojisini kulla-
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nan bir ülke olmamızarağmen yine de bu teknoloji Içerisinde .hazır

lanarı '0 y,ayınları okutamayan. okumayan bir ulusla karştlaşrlrnak

tadır. Bunun nedenlerini çok da fazlaca sorgulamalk, araştırmak ge
reği de bu durumda kalmamalktadır.

Kısaca, Teknolojiye elbette sırt çevirme hayır, onu kullanmaya
elbette evet demekteyiz, Ancalk sahip olunan toplumsal tapı ve de
§erle'ri de göz ardı etmek ve sanki bu teknoloji lçln var olması ge
reken zemin hazırımış gibi hareket etmeye de hayır demekteylz, Bir
ta/kım sermaye çevrelertne açılacak pazar ortamı için bir ulusun
okuma 'kıültıüru, yazma kültürü, d'ÜşünmErk!Ül1ıürü fedaedilemez. Bu
Üılıkeye ihtiyaç duyduğu alanlardayaprlebllecek harcamalar için 'kul
lamlacak döviz, çok bıü~üık oranlarda bu teknolc]l hevesine, yurt dı

şına alkıtılmış ve alk ıtı lmaktadı r. Karşılığında ise olumlu yönde elde
edilen sosyal gelişmeler, medeniyete yönelik ,gelişmeler, yok dene
eelk kadar az olmuş ve hatta teknolojik olanaklar dalhi dejenere edl
lerelk amaç dışı kullarulrrnştır, Gelişen baskı teknolojlsl çıplak ka
dını en ince ayrıntıları iJe sayfalara yansrtaollmlş ama bu teknoloji
malesef bu ülkenln insanının çoğunda bireysel düşünce güoünü,
duygu ve kanaat paylaşma ortamını yaratamamıştır.Alksine dıı1şlÜnen,

(lıuyarlı beyiınlere karşı taharnrnülsüzlüğü, saldırı dıuyıgu ve düşünce

lerini de ,l«ir'Ülklemiştir.
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