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M Grup, matbaacılık ve baskı teknolojileri alanında dünyadaki yenilikleri 
yakından takip ederek vizyonu ile kesişenleri gayretle ve heyecanla 
uygulamaya koyuyor. Yenilikçi ve ilkeli paydaşlarından biri olduğu sektörüyle 
birlikte gelişmeye devam ediyor.

Dünyadaki yenilikleri yakından takip ediyoruz...

M Grup olarak bir matbaa 

olmanın ötesinde, firmanız 

için kurumsal kimlik, tanıtım 

ve reklam alanlarında 

yapılan tüm çalışmalarla, 

neredeyse tüm mecralar-

da sizi ve vizyonunuzu 

doğru biçimde anlatmanıza 

yardımcı olmaktayız.

M Grup olarak ofset ve 

digital baskı üretimi ile ticari 

baskı çalışmaları, flekso 

baskı üretimi ile de esnek 

ambalaj alanları, plotter 

baskı ile iç mekan ve dış 

mekan çok renkli mecralar-

da faaliyet gösteriyoruz. 

Bu sebeple M Grup, grafik 

tasarımı, baskı hazırlık, 

dijital baskı, ofset baskı, 

flekso baskı, plotter 

baskı ve vakum ambalaj 

üretimi ile komple tasarım 

çözümleri üretebilen bir 

şirkettir.





ORIS, X-Rite gibi yazılım ve donanım sağlayıcılar, 
M Grup’un renk yönetimi konusundaki tercihleri.



CGS ORIS’in bize sağladıkları: 
ölçülebilir, sürdürülebilir ve 

öngörülebilir bir renk yönetimi
https://www.cgs-oris.com/en/case-studies/m-grup



“Türkiye’nin Ideallıance G7 Sertifikalı 
İlk Matbaası: M Grup” 
Matbaa Teknik Dergisi / Ocak-2020

“G7 Master Kalite Belgelendirme İle 
Tutarlı Renk Üretimi”

G7 Sertifikasyon Uzmanı ve Denetmeni Göksel Şen 
Matbaa Teknik Dergisi / Mart-2020



Standartlar sağlandığında, uluslararası geçerliliği 
bulunan bu evrensel renk yönetim sisteminin 
(FOGRA PSO) sağlayacağı faydaları şöyle 
sıralamak mümkün:

Ofset Proses Standardı (PSO) 
Alman Baskı ve Medya Birliği 
(bvdm), FOGRA ve UGRA’nın 
iş birliği ile geliştirilmiş ISO 
12647’ye ilave olarak tüm işleyişi 
de kapsayan bir  sistem.

PSO Standardı, ISO 12647’nin 
yanı sıra baskı öncesi için veri 
değişimleri, mürekkep, ölçüm 
ve görüntüleme aşamalarını da 

kapsamakta. Örneğin, ISO 12647 
standardında baskı yapabilmek 
için ISO 2846 sertifikasına sahip 
mürekkep kullanmak gerekli bir 
ön şart. 

FOGRA PSO Sertifikası’na 
sahip olabilmek ve dünya stan-
dartlarında baskı yapmak için 
baskının tüm aşamalarının kontrol 
altına alınması gerekmekte. 

• Hedef renge ulaşmak, bir başka deyişle renk kaymasının önüne 
geçmek,

• Prova ve baskı arasında uyum ve birliktelik yakalamak,
• Aynı işi her defasında ve her mecrada aynı kalitede üretmek.

PSO FOGRA, 
uluslararası 

baskı standardı 
ve sertifikasyon 

programıdır.
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İşiniz hazır, müşterinize teslim edeceksiniz. Uzun bir 
hazırlık süreciydi; işi aldınız, belki de uzun pazarlıkların 
ardından. Tasarımını yaptınız. Müşterinize sundunuz, 
“ONAY” aldınız. Ve sonra baskı da tamam.

İşiniz hazır, aldınız elinize: Sonuç müşterinizin 
“ONAY”ladığı gibi mi, gerçekten?

İşte o an… 

Sektörün neresinde olduğunuz, işinizi ne kadar iyi 
yaptığınız, müşterilerinizin beklentilerini karşılamada 
ne kadar yeterli olduğunuz bu soruya vereceğiniz o 
tek kelimede gizli: “Evet” ya da “Hayır”.

G7 Master Facility Qualification bu soruya “Kesinlik-
le evet” diye cevap vermenizi sağlıyor. İşte bu nedenle 
önemli, bu derece önemli renk yönetimi.

Nedir G7 Master Colorspace?
Sektöre katkısı nedir? 

Bir matbaaya, dijital baskı merkezine 
veya bir reklam ajansına; bir grafikere, 
bir matbaacıya veya bir reklamcıya ne 

gibi fayda ya da kolaylıklar sağlar? 
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Sektörün neresinde olduğunuz, işinizi ne kadar iyi yaptığınız, 
müşterilerinizin beklentilerini karşılamada ne kadar yeterli 
olduğunuz bu soruya vereceğiniz o tek kelimelik cevapta gizli: 
“EVET” ya da “HAYIR” 





Masaüstü yayıncılıkta, ofset baskı 
sisteminde renkler sınırlı: insan 
gözünün görebildiği tüm renkleri 
üretmek mümkün değil. Her renkli 
baskı yapan makinanın sınırlı bir 
renk aralığı var ve bunlar da belirli 
bir renk uzayı içinde çalışıyor. 
Örneğin mor rengin her tonu kâğıt 
vb. üzerine aktarılamıyordu. Bu 
da istediğimiz etkiyi uyandırma-
mızda, özellikle de dijital mecralar 
karşısında, yetersiz kalmamıza yol 
açıyordu. Ta ki baskı renkleri olan 
CMYK renk gamı genişletilene ve 7 
renk baskı olanağı sunulana kadar.

Artan ve çeşitlenen talepleri, 
beklentileri karşılamak için sektörün 
öncüleri, PANTONE, FOGRA, 
IDEALLIANCE harekete geçtiler. 
Halihazırda var olan baskı renk 
gamı CMYK’yı genişlettiler: 
ECG (Extended/Expanded Color 
Gamut) Genişletilmiş Renk Gamı’nı 
hazırladılar. 

7 renk
Teknolojisi

ECG 
Expanded 
Color Gamut


