
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

 

 

 
 

 

 

 

 

MATBAA TEKNOLOJĠSĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠÇ BLOK BĠRLEġTĠRME 2 
213GIM266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 

GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 ..................................................................................................... 3 

1. SPĠRAL ĠLE BĠRLEġTĠRME .............................................................................................. 3 

1.1. Spiralle BirleĢtirilebilir ĠĢler ......................................................................................... 3 

1.2. Spiral Ciltleme Teknikleri ............................................................................................. 3 

1.2.1. Plastik Spiral Ciltleme ........................................................................................... 4 

1.2.2. Tel Spiral Ciltleme ............................................................................................... 10 

1.3. ĠĢe Uygun Spiral Seçmek ............................................................................................ 16 

1.4. Spiralle BirleĢtirmede KarĢılaĢılan Hatalar ................................................................. 17 

1.4.1. AĢırı Kâğıt Konulması ......................................................................................... 17 

1.4.2. Poza Kullanılmadan Delme ĠĢlemini Yapmak ..................................................... 17 

1.4.3. Cilt Kalınlığına Uygun Olmayan Tel Seçimi Yapmak ........................................ 17 

1.4.4..Cilt Kalınlığına Uygun Olmayan Delik Seçimi (2:1, 3:1, 4:1 ) ........................... 17 

1.4.5. Tel Yeteri Kadar SıkılmamıĢ Olabilir .................................................................. 17 

1.4.6. Tel Düzgün Kapanmıyorsa .................................................................................. 17 

1.5. Tel Spiralin Fabrikasyon Yapım AĢamaları ................................................................ 18 

1.5.1. Kâğıt Bloğunun Delinmesi .................................................................................. 18 

1.5.2. Kâğıt Bloğuna Telin Takılması ........................................................................... 18 

1.5.3. SıkıĢtırma ĠĢlemi .................................................................................................. 19 

1.6. Yay Spiral Ciltleme ..................................................................................................... 19 

1.7. Fermuar Tipi Plastik Spiral (Pro Click Binding) ........................................................ 21 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 24 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME ........................................................................................... 27 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .................................................................................................. 30 

2. TUTKALLA BĠRLEġTĠRME ........................................................................................... 30 

2.1. Tutkalla BirleĢtirilecek ĠĢler ........................................................................................ 30 

2.2. Plastik Tutkallar .......................................................................................................... 31 

2.2.1. Sırta Fırça Ġle Tutkal Sürmek .............................................................................. 32 

2.2.2. Sırta Çentik Atarak Tutkal Sürmek ..................................................................... 32 

2.2.3. Tela Ġle YapıĢtırma .............................................................................................. 33 

2.2.4. Sırtı AhĢap Presle SıkıĢtırıp Tutkallamak ............................................................ 34 

2.2.5. Kâğıt Bloğu Elde Sırtı Açılarak Tutkal Sürmek .................................................. 35 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 36 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME ........................................................................................... 38 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 .................................................................................................. 40 

3. TAKVĠM ASKILARI ........................................................................................................ 40 

3.1. Teneke takma aparatları .............................................................................................. 41 

3.2. Plastik Takvim Tutacakları ......................................................................................... 42 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 44 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME ........................................................................................... 46 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 .................................................................................................. 48 

4. PERÇĠNLE BĠRLEġTĠRME .............................................................................................. 48 

4.1. Perçin ile BirleĢtirilecek ĠĢler ...................................................................................... 48 

4.2. Perçin ÇeĢitleri ............................................................................................................ 48 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

 ii 

4.2.1. Vidalı Perçinler .................................................................................................... 48 

4.2.2. Metal Perçinler .................................................................................................... 50 

4.2.3. Plastik Perçinler ................................................................................................... 52 

4.2.4. Isı ile BirleĢen Plastik Perçinler ........................................................................... 53 

4.2.5. Plastik Perçin Ciltleme Makineleri ...................................................................... 54 

4.2.6. Plastik Perçin Ciltleme Malzemeleri ................................................................... 54 

4.2.7. Plastik Ciltleme YapılıĢı ...................................................................................... 55 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 56 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME ........................................................................................... 57 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 58 

CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 59 

KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 60 
 



 

 iii 

AÇIKLAMALAR 
 

KOD 213GIM266 

ALAN Matbaa 

DAL/MESLEK Baskı Sonrası 

MODÜLÜN ADI Ġç Blok BirleĢtirme-2 

MODÜLÜN TANIMI 
Ġç blok birleĢtirirken kullanılacak malzemelerin ve 

hazırlama tekniklerinin verildiği iç blok birleĢtirme-2 

yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Matbaa el iĢlemleri modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Ġç blok birleĢtirmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
 

Gerekli ortam hazırlandığında; istenen standartlarda 

sert kapak hazırlayabileceksiniz. 
 

Amaçlar 
 

1. Ġç bloğu ağız ve baĢı aynı hizada sıkı spiralle 

birleĢtirebileceksiniz. 

2. Ġç bloğu dört kenarı aynı hizada sağlam Ģekilde tutkalla 

birleĢtirebileceksiniz. 

3. Yaprakları kaydırmadan takvim tenekesi 

geçirebileceksiniz. 

4. Ġç bloğu kenarları bir hizada perçinle birleĢtirebileceksiniz. 
 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Matbaa atölye ve laboratuarları, sınıf, iĢletme 

vb. 
 

Donanım: Spiral makinesi, hazır plastik spiraller, 

birleĢtirilecek sayfalar, tutkal, pelür kâğıdı, tela, falçata, hazır 

takvim tenekeleri, giyotin, teneke makası, hazır kıskaçlar, 

çalıĢma tezgâhı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Bu modül içerisinde her öğrenme faaliyetinden sonra 

çoktan seçmeli sorular ve uygulamalı sorularla kendi 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. 
 

Modül sonunda öğretmeniniz tarafından yapılan 

uygulamalı sınavla, kazandığınız bilgi ve beceriler 

değerlendirilecektir.  
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

AlmıĢ olduğunuz Ġç Blok BirleĢtirme–1 modülünden sonra Ġç Blok BirleĢtirme-2 

modülü iç blok birleĢtirme tekniklerinin nerdeyse tamamını kapsamaktadır.  
 

DeğiĢen ve geliĢen teknoloji ile bazı iĢlerin mutlaka fabrikasyon yapılması gerekir. 

Bunun yapılması da matbaalarda mümkündür. Siz bu modülde spiral ciltleme modüllerini 

öğrenecek ve cilt üzerinde spiral ciltleme yöntemlerini uygulayabileceksiniz. 
 

Bu modülde ayrıca takvim tenekesi takabilecek. Perçin ile iç blok 

birleĢtirebileceksiniz. Uyguladığınız yöntemler sanayide ve iĢletmelerde birebir aynı Ģekilde 

uygulanmaktadır. 
 

Bu bilinçle hareket etmenizi ve modülü uygularken elinize geçen herhangi bir cilde 

bakıp hangi yöntemle yapıldığı hakkında fikir yürütmenizi bunu alıĢkanlık haline getirmenizi 

öneriyoruz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında; spiral ciltleme makinelerinde çeĢitli spiral 

yöntemleri kullanarak iç bloğu ağız ve baĢı aynı hizada sıkı spiralle birleĢtirebileceksiniz.  
 

 

 

 

Çevrenizdeki kütüphaneleri ve ciltleme yapan iĢletmeleri ziyaret ederek: 
 

 Spiral ciltleme hangi tür iĢlerde yapılmaktadır, araĢtırınız. 

 Ciltleme yapan iĢletmelerin hangi spiral malzemesini ve hangi makineleri 

kullandığını araĢtırınız. 

 Kırtasiyelere uğrayarak çektikleri fotokopileri kitap haline getiriyorlar mı 

getiriyorlarsa hangi yöntemle birleĢtiriyorlar öğreniniz. 
 

1. SPĠRAL ĠLE BĠRLEġTĠRME 
 

1.1. Spiralle BirleĢtirilebilir ĠĢler 
 

Takvim, ajanda, fihrist, Ģirketlerin aylık, haftalık raporları, bir araya gelmesini 

istediğimiz raporlarımız spiral birleĢtirme yöntemi ile birleĢtirilir. Ayrıca A3-A4-A5 

ebadındaki basılı veya fotokopi çekilmiĢ kâğıtları kolay bir araya getirmek için kullanılır. Bu 

hizmetleri genelde kırtasiye veya fotokopi çeken yerler (Copy Center) daha çok 

uygulamaktadırlar. Bazen çok basılmıĢ kitap broĢür, dergi, tanıtım kitapçığı, defter gibi 

iĢlerde de eğer estetik veya kullanımı açısından uygun görülürlerse spiral ciltleme 

yapılabilirler. 
 

Spiral ciltlemenin avantajı 360 derece yaprakların açılıyor olmasıdır. Yapılması basit, 

kullanımı rahattır. Kâğıt bloğu içine daha sonra kâğıt koyabilme veya kâğıt bloğundan kâğıt 

çıkarma kolaylığı vardır. Bu özellikleri olduğundan tercih sebebi olmaktadır. 
 

Fakat uzun süreli kullanılacak bir cilt için uygun değildir. 
 

1.2. Spiral Ciltleme Teknikleri 
 

Spiral kelimesi Ġngilizceden dilimize çevrilmiĢ; sarmal, yay, helezon anlamına gelen 

bir kelimedir. Spiral ciltleme konusunda ciltleme malzemelerinden sadece birisi spiral 

(helezon) olmasına karĢılık sanayide yapılan ciltlemelere de aynı ad verilmiĢtir. Malzeme 

istenildiğinde plastik spiral, tel spiral, yay spiral olarak adlandırılmakta ve malzemeyi satan 

firmalar kataloglarında bu adlarla satıĢ yapılmaktadır.  
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.2.1. Plastik Spiral Ciltleme 
 

Kullanılan malzeme plastikten yapılmıĢ ve tarak biçiminde esnek olarak kapatılmıĢtır. 

Esnek kısım makine tarafından açılarak cilt bloğu takılan bir ciltleme yöntemidir. Makine ile 

takıldığından tekrar plastik tarakları elle açıp içinden kâğıt almak zordur. Az sayıda tirajı 

olan iĢlerin cildinde kullanılır. Bu cildin profesyonel makineleri yoktur. Kullanımı Ģık, 360 

derece dönmesi nedeni ile toplantılarda veya konferanslarda dağıtılan bülten kitapçıkları için 

uygundur. ġirketlerin yıllık raporlarının çoğaltılmasında plastik spiral cilt yöntemi tercih 

edilmektedir. Cildin kapağına plastik, alt kısmına da bristol karton konularak Ģık bir görüntü 

elde edilmiĢ olur. 
 

Plastik spiralin kâğıt bloğuna takılabilmesi 

için kâğıt bloğu üzerine delikler delinir. Bu delikler 

dikdörtgen biçiminde ve birbirine yakın olmalıdır. 

Deliklerin Ģekli plastik spiral malzemeye uygun 

rahatça hareket edebileceği geniĢlikte olmalıdır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: Plastik spiral cilt 

1.2.1.1. Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri 
 

Plastik spiral malzemeleri, kutu içinde cilt bloğunun kalınlığına göre 50’lik veya 

100’lük paketler içinde satılmaktadır. Kâğıt bloğunun kalınlığı tespit edildikten sonra 

malzemeyi satın alacağımız firmanın kataloğuna bakarak hangi numaralı malzemeyi 

kullanacağımız tespit edilir. 
 

 
Resim 1: Plastik spiral malzemesi 
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Resim 1. 2: ÇeĢitli boy ve renkte plastik spiral ciltleme malzemeleri 

AĢağıda plastik spiral malzemesinin cilt bloğu kalınlığına göre kaç mm’lik malzeme 

alacağımızı gösterir tablo vardır. Örnek: 70g 1. hamur 80 sayfalık bir kâğıt bloğunu 

ciltleyeceksek 60-115 yaprağın karĢısına gelen 12mm’lik plastik spiralden almamız 

gerekecektir.  Bu tür bilgiler malzemeyi alacağımız firma yetkilisinden de öğrenilebilir. 
 

 

Plastik spiral 

 

Kutu adedi 

 

Yaprak adedi 

( 70g 1. hamur) 

6 mm 100 5–15 

8 mm 100 15–25 

10 mm 100 25–60 

12 mm 100 60–115 

14 mm 100 115–135 

16 mm 100 135–150 

18 mm 100 150–170 

20 mm 100 170–200 

22 mm 50 200–220 

25 mm 50 220–235 

28 mm 50 235–280 

32 mm 50 300–320 

38 mm 50 320–380 

45 mm 50 380–450 

50 mm 50 450–500 

Tablo 1:Plastik spiral malzeme ölçüleri 
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1.2.1.2. Kullanılan Makineler ve Özellikleri 
 

Kullanılan spiral ciltleme 

makineleri iki bölümden oluĢmaktadır. 

Birinci bölüm delme kısmıdır.  
 

Cilt bloğu düzgün bir biçimde 

toplanır ve makine kapasitesine göre 

aynı anda kaç adet delineceği tespit 

edilir. BaĢ kısmından ne kadar mesafe 

verileceği hesap edilerek poza ayarı 

yapılır. Kâğıt bloğu numaralı ise 

delindikten sonra ters çevrilmelidir. 

Aksi hâlde sayfa numaraları karıĢır. 

Cilt bloğu delindikten sonra toplanır. 

ġekil 2. DelinmiĢ kâğıt bloğu 

Ġkinci kısım ise bloğuna uygun büyüklük ve renkteki plastik spiralin takılması 

aĢamalarıdır. 
 

Cilt kalınlığına ve rengine göre plastik spiral seçimi yapılır. Seçim yapılırken 

firmaların üretmiĢ olduğu kataloga bakılır. Yukarıda verilen tabloya göre plastik spiral 

seçimi yapılır  
 

Cilt bloğu plastik spiral kısma takılarak açık kalan ağız kapatılır. Burada dikkat 

edilmesi gereken yer cilt bloğunun plastik taraklardan her birine düzgün biçimde oturup 

oturmadığı kontrol edilmelidir. 

 
Resim 1 .4: Kâğıt bloğun düzgün bir biçimde toplanması 

     

 

 

 

 

 

Delik(Panç)Sırt payı Poza mesafesi
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Resim 1 .5: Kâğıt bloğun poza ve kalınlık ayarının yapılması 

 
Resim 1 .6: Kâğıt bloğunun düzgün biçimde delinmesi 

 
Resim 1 .7: Plastik spiral parçanın makineye takılması 
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Resim 1 .8: Makine kolunun çekilmesi 

 
Resim 1 .9: Plastik spiral parçanın ağzının açılması 

 
Resim  1.10: Kâğıt bloğunun düzgün biçimde plastik spirale takılması 
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Resim 1. 11: Kâğıt bloğunun makineden ciltlenmiĢ olarak çıkarılması 

AĢağıda plastik spiral makinesi ve bölümleri ayrıntılı olarak görülmektedir. Plastik 

spiral makinesini diğer makinelerden ayıran özellik plastik parçanın taraklarını açan 

makinenin üst kısmında bulunan tarak biçimindeki yerdir. Bu kısım diğer spiral ciltleme 

makinelerinde yoktur. 
 

 

Resim 1.3: Spiral makinesi ve bölümleri 
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1.2.2. Tel Spiral Ciltleme 
 

Kullanımı ve yapımı kolay çok yaygın olan bir ciltleme tekniğidir. Matbaalar, 

kırtasiyeler ve fotokopiciler için çok uygun bir ciltleme tekniğidir. Tel spiral ciltleme delme, 

tel takma ve sıkma olmak üzere üç aĢamada yapılmaktadır. Delme iĢlemini plastik spiralde 

olduğu gibi delme aparatları (panç) yapmaktadır.  
 

Delme aparatları kâğıt kalınlığına göre 3:1 

inç ve 2:1 inçtir.  Delme, aralıklı aparatlar ile 

yapılır.  Bu ölçüler üzerindeki deliğin çapları 

değildir. Ġki delik arasındaki mesafedir. Bu 

ölçüler değiĢmez.  
 

Kâğıt bloğu delindikten sonra uygun çapta 

ve renkte tel spiral kâğıt bloğuna geçirilir. Kâğıt 

bloğuna geçirilen tel spiral makine yardımı ile 

ağız kısmı sıkıĢtırılmak sureti ile tel spiral 

ciltleme gerçekleĢmiĢ olur.  

Resim1. 2: Tel spiral ile yapılmıĢ bir cilt 

1.2.2.1. Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri 
 

Tel spiral ciltlemede kullanılan malzemelerin cilt kalınlığına göre ebatları 

değiĢmektedir. Kalın ciltler için 2:1 aralığında tel kullanılırken ince ciltler için 3: 1 aralıklı 

teller kullanılmaktadır. Teller bobin hâlinde veya kesilmiĢ paketlenmiĢ hâlde satılmaktadır. 

Bobin hâlinde alınırsa iĢin geniĢliğine göre kesilmesi gerekir. A4, A3 gibi standart ölçülerde 

olan iĢler için firmaların ebada ve kalınlığa göre paketlediği ürünler vardır. Ciltler her ne 

kadar kâğıt bloğunu birleĢtirmek için kullanılsa da estetik bir görünümde olması beklenir. 

Bunun için firmalar çeĢitli renklerde tel üretmektedirler. Cilt kapağının rengine uygun olan 

bir renk seçilerek cilt yapılırsa göze daha hoĢ görünecektir. 
 

Tel spiral ciltlerin iki halka grubuna spiral aralığı (lop) denilmektedir. Firmalara göre 

değiĢmesine karĢın belli bir standardı yakalamıĢ olan ürünlerde 3:1 tel spiralde 32 adet lop 

bulunur, 2:1 de ise 23 lop bulunmaktadır. 
 

Tel spiral ciltlemelerde makine tarafından tel sıkıldığı için tekrar geriye açmak veya 

düzeltmek mümkün değildir. Tel spiraller bir sefer sıkıĢtırıldı mı bir daha açılmazlar Bu tel 

spirallerde bir dezavantaj olarak görülmektedir. Plastik spirallere istenirse makine yardımı ile 

kâğıt bloğu içinden kâğıt alınabilmektedir. 
 

AĢağıda cilt kalınlığına göre satılan malzemenin özellikleri görülmektedir. 
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KUTU TEL SPĠRAL ( 2:1 )  23 LOP 
 

ARALIK ÖLÇÜ 

(Ġnç) 

CĠLTLEME 

KALINLIĞI 

YAPRAK 

ADEDĠ 

ADET/KUTU 

2:1  5/8 12,5 120-140 50 

2:1 3 / 4  14,5 140-160 50 

2:1 7/8 17,5 160-180 50 

2:1 1 inç 20,0 180-200 50 

2:1 1  1/8 25,0 200-230 25 

2:1 1   1/4 30,0 230-250 25 

Tablo 2: 23 Loplu tel spiral (2:1) ölçüleri  

KUTU TEL SPĠRAL (3:1)  34 LOP  
 

ARALIK ÖLÇÜ 

(Ġnç) 

CĠLTLEME 

KALINLIĞI 

YAPRAK 

ADEDĠ 

ADET/KUTU 

3:1 3/16 3,2 mm 1-15 100 

3:1 1 / 4 4,8 mm 5-15 100 

3:1 5/16 6,4 mm 15-30 100 

3:1 3/8 7,9 mm 30-60 100 

3:1 7/16 9,5 mm 60-75 100 

3:1 1 / 2 11,0 mm 75-90 50 

3:1 9/16 12,7 mm 90-120 50 

Tablo 2. 1: 34 Loplu tel spiral (3:1) ölçüleri 

Tel spiraller bobin hâlinde de satılmaktadır. Bobin ölçüleri aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir. 
 

BOBĠN TEL SPĠRALLER  ( 3:1 ) 
 

ARALIK ÖLÇÜ (Ġnç) CĠLTLEME 

KALINLIĞI 

BOBĠNDEKĠ LOP 

SAYISI 

3:1 3/16 3,2 mm 127,000 

3:1 1 / 4 4,8 mm 87,000 

3:1 5/16 6,4 mm 60,000 

3:1 3/8 7,9 mm 46,000 

3:1 7/16 9,5 mm 31,000 

3:1 1 / 2 11,0 mm 26,000 

3:1 9/16 12,7 mm 21,500 

Tablo2.2: Bobin tel spiral (3:1) ölçüleri 
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BOBĠN TEL SPĠRALLER   ( 2:1 ) 
 

ARALIK ÖLÇÜ (Ġnç) 

 

CĠLTLEME 

KALINLIĞI 

BOBĠNDEKĠ  

HALMA(Lop) 

SAYISI 

2:1 5/8 12,5 mm 10,500 

2:1 3 / 4  14,5 mm 8,000 

2:1 7/8 17,5 mm  6,000 

2:1 1 inç 20,0 mm 4,200 

2:1 1  1/8 25,0 mm 3,000 

2:1 1   1/4 30,0 mm 2,500 

Tablo 2.3: 34 Bobin tel spiral (2:1) ölçüleri 

Tel spiral sadece cilt yapımında değil takvim yapımında da kullanılmaktadır. Takvimi 

asacak bir yer ihtiyacı olduğundan kullanılırken takvim askısı ile beraber yapılmaktadır. 

Bunun için ayrıca takvim asacakları, renkleri ve kalınlıkları ile paketlenmiĢ olarak 

satılmaktadır. 
 

7,6 - 50cm arasında çeĢitli renk ve boylarda takvim teli bulmak mümkündür. Bazı 

makinelerde tel takılan yerin daha rahat tutulabilmesi için yarım daire biçiminde kesilmesi 

mümkündür. Kesim kalıbı üzerinde yarım daire biçiminde kesecek yer vardır.  
 

 
Resim 1.2.1: Takvime tel takılmıĢ bir iĢ 

 

Re ġek 

ġekil 1.2: ÇeĢitli boy ve renkte takvim teli 

1.2.2.2. Kullanılan Makineler ve Özellikleri 
 

Tel spiral makineleri iki bölümden oluĢur: Delme bölümü, sıkma bölümü. Delme 

bölümünde yukarıda belirttiğimiz gibi 3:1 ve 2:1 inç aralıklı delik delen makineler ayrı 

satılmaktadır. 
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Resim1.2.2: Tel spiral makineleri 

Delik delme aparatı değiĢebilen makineler de vardır. Tıpkı pilyaj perforaj 

makinelerindeki gibi. Bu tür makinelerde delme aparatı delinecek iĢin kalınlığına göre 

kolaylıkla takılabilmektedir.  Küçük çaplı matbaalar,  mücellithaneler dıĢında, fotokopiciler 

ve kırtasiyelerin çoğunda bu makineleri görmek mümkündür. 
 

 
Resim 1.2.3:Delme aparatlı kolay değiĢebilen makine 

 
Resim 1.2.4: DeğiĢtirilebilir delme  aparatları 
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Küçük çaplı iĢler dıĢında daha çok ajanda ve defter yapımında da kullanılır. 

Kırtasiyeden aldığımız 3 defterden biri nerdeyse tel spiral ciltlemedir. Bu kadar çok cilt 

fabrikasyon olarak üretilir. Fabrikasyon ciltlemelerinde makineler otomatik ve profesyonel 

olmalıdır. Tel spiralin üç aĢaması içinde tam otomatik makineler vardır. 
 

1.2.2.3. Tel ebatlama makineleri 
 

Bu makineler bobin hâlinde bulunan spiral teli istenilen ebada seri biçimde 

kesmektedir. EbatlanmıĢ ve paketlenmiĢ hâlde satılan teller bobin tellere göre maliyeti fazla  

olduğundan bobin tel tercih edilmektedir. Ayrıca ebatlanmıĢ teller standart hâle 

getirilmiĢlerdir. Bobinden çalıĢmanın en büyük avantajı iĢe uygun ebatlamayı kendimizin 

yapabilmesidir. 
 

 
Resim 1.2.5: ÇeĢitli kalınlıklarda tel spiral bobinler 

 

Resim 1.2.6: Tel spiral ebatlama makinesi 
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1.2.2.4. Kâğıt Bloğunu Delme Makinesi 
 

Daha fazla kâğıdı aynı anda delebilen kuvvetli basınç uygulayan kâğıt delme presleri 

vardır.   

 
Resim1.2.7: Kâğıt delme presi  

1.2.2.5. Tel Takma ve SıkıĢtırma Makineleri 
 

Kâğıt bloğuna teli otomatik takıp sıkabilen makinelerdir. Yarı otomatik olanları ve 

tam otomatik olanları vardır. Yarı otomatik makinelerde teli makine keser. Kâğıt bloğunu 

çalıĢan kiĢi makineye koyar. Makine teli geçirir ve sıkar. 
 

 

Resim 1.2.8: Tel takma ve sıkıĢtırma makine 

1.2.2.6. Tam Otomatik Tel Spiral Makineler  
 

Bu makineler kâğıt bloğunu keser, teli takar, sıkıĢtırır ve gerekirse istenilen sayıda 

paketler. Bu makineler tam profesyonel makinelerdir. Neredeyse tek usta tarafından kontrol 

edilebilen, seri, tirajı fazla makinelerdir. Diğer makinelerin yaptığı iĢi tek baĢına yapabilen 

makinelerdir. Diğer makineler her aĢamasında çalıĢana ihtiyaç duymasına karĢılık bu makine 

tek kiĢi ile çalıĢtırılabilmektedir. 
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Resim 1.2.9: Tam otomatik tel spiral makineleri 

1.3. ĠĢe Uygun Spiral Seçmek 
 

Cilt yapılmadan önce ilk olarak cildin kalınlığına bakılır. Kalınlığa göre delik çapı 

belirlenir. Delik çapına göre makine belirlenir, makineye göre de malzeme belirlenir.  
 

Örnek: 70gram 165 sayfalık A4 ebadında bir kitabı tel spiral cilt yapmak için önce sırt 

kalınlığı bulunmalıdır (bu bilgi kataloglarda mevcuttur.). Cilt kalınlığımız yaklaĢık 

17,5mm’dir. Bu kalınlığa 2:1 aralık uygundur. 2:1’lik kesim kalıbı takılmıĢ makinemizi bu iĢ 

için ayarlamamız gerekir. Daha sonra uygun tel seçimi yapmak gerekir. Bu iĢ için en uygun 

tel 7/8 inçlik tel olacaktır. Bu bilgiyi de kataloga bakarak bulabilirsiniz.  
 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta cilt kapağına kalın karton veya sert kapak 

takılacağıdır. Kalın karton ve sert kapağın kalınlığı da cilt bloğuna ilave edilmelidir.  
 

Sert kapak takılacak iĢlerde delme iĢlemi yapılırken sırt mesafesi 3mm daha içten 

olmalıdır. Sert kapak iç bloktan iĢ kalınlığına göre 2 ile 5mm daha uzun olmalıdır. Çünkü 

kitap kapağı kalın olursa kastırır ve iç blok ortaya çıkar, kapak iç bloğu koruyamaz. Bunun 

için sert kapaklar iç bloktan 2 ile 5mm daha uzun olmalıdır.  
 

ĠĢe uygun spiral seçimi yaparken:  
 

 Cilt bloğunun kapak rengine uygun olmasına dikkat edilmeli 

 Cilt bloğunun uzunluğuna göre tel seçimi yapılmalı 

 Cilt bloğunun kalınlığına göre tel seçimi yapılmalı 

 Cilt bloğunun kalınlığına göre delik (panç) belirlenmeli 

 Yapılacak iĢ adedi kadar tel temin etmelidir. 
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1.4. Spiralle BirleĢtirmede KarĢılaĢılan Hatalar 
 

1.4.1. AĢırı Kâğıt Konulması 
 

Makine, aĢırı kâğıt konulduğu zaman düzgün bir biçimde delmez, kâğıtları 

parçalarcasına deler. Kısa zamanda delme parçaları aĢınır ve delici aparat bozulur, kâğıt 

delmemeye baĢlar. Makine kolu fazla basınçtan dolayı kırılabilir 
 

1.4.2. Poza Kullanılmadan Delme ĠĢlemini Yapmak 
 

Kâğıt bloklarının hep aynı yerden 

delinmesini sağlayan poza sistemi 

kullanılmazsa kâğıt blokları düzgün 

delinmez. Ciltleme yapıldığında sayfaların 

bazıları içte bazıları ise dıĢta kalacaktır. Poza 

kullanılmasına rağmen baĢlangıçta ayarı 

yanlıĢ yapılmıĢ olabilir. Bu durumda cilt 

bloğunun baĢlangıç yeri yanlıĢ yapılmıĢ 

olabilir. Deliğin yarısı kâğıt dıĢına taĢmıĢ 

olabilir. 

 

 

Resim 1.4: YanlıĢ poza ayarı yapılmıĢ bir iĢ 

1.4.3. Cilt Kalınlığına Uygun Olmayan Tel Seçimi Yapmak 
 

Eğer cilt kalınlığına uygun tel seçimi yapılmazsa tel cildi tam olarak kavrayamaz, cilt 

belli bir süre sonra sayfalarını bırakır ve dağılır. Tel büyük seçilmiĢse, cilt bloğu tel içinde 

oynar, gereksiz kalınlık oluĢturur. Tel boyutunu seçerken ölçme kılavuzunu kullanınız. 
 

1.4.4..Cilt Kalınlığına Uygun Olmayan Delik Seçimi (2:1, 3:1, 4:1 )  
 

Kâğıt bloğu kalın ise delik daha büyük olmalıdır 2:1 gibi,  kâğıt bloğu küçük ise 

delikte küçük olmalıdır.4:1, 3:1gibi. 
 

1.4.5. Tel Yeteri Kadar SıkılmamıĢ Olabilir 
 

Tel kalınlığı makine üzerinde ölçülerek kalınlık sıkma ayarı ona göre yapılmalıdır. Tel 

yeteri kadar sıkılmazsa içindeki buluğu tutmaz ve cilt dağılır. 
 

1.4.6. Tel Düzgün Kapanmıyorsa  
 

Yapılan iĢ için uygun boyutta tel seçilmemiĢse  yapılan cilt gevĢek olur ve dağılır. 

Makinenin doğru tel boyutuna ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Telin istenilen mesafe 

kadar kapanmasını ayar yaparak sağlayın. 
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1.5. Tel Spiralin Fabrikasyon Yapım AĢamaları 
 

1.5.1. Kâğıt Bloğunun Delinmesi  
 

Kâğıt bloğu fabrikasyon ortamda kâğıt presleri ile delinmektedir. Bu kâğıt presleri, 

kırtasiye tipi makinelerden daha güçlüdür ve daha fazla kâğıdı aynı anda delebilmektedir. Bu 

makinelerin delme aparatları iĢe göre değiĢtirilebilmektedir 
 

 
Resim 1.5.1: Kâğıt bloğunun preste delinmesi 

1.5.2. Kâğıt Bloğuna Telin Takılması 
 

Bu aĢamada bobinden ebatlanmıĢ tel, kâğıt bloğuna takılır. Takılma iĢlemi elle veya 

makine tarafından yapılır. Tel takıldıktan sonra varsa kenar fazlalığı pense veya yan keski 

tarafından kesilerek alınır. 
 

 

Resim1.5.1: Tel takılması ve fazlalığının kesilmesi 
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Resim 1.5.2: Tel takılmıĢ bir iç blok 

 

1.5.3. SıkıĢtırma ĠĢlemi 
 

Tel takılmıĢ iç blok, tel sıkıĢtırma makinesinde tel kalınlığına göre ayar yapılarak 

sıkıĢtırılır. Tellerin boğum yerleri kafa kafaya gelecek kadar sıkıĢtırma yapılmalıdır. Çok 

fazla sıkıĢtırıldığında tel boğumları birbiri içine geçer ve cilt bloğu düzgün olmaz. Az 

sıkılırsa kâğıtlar cilt bloğundan çıkabilir. 
 

 
Resim 1.5.3: Düzgün sıkıĢtırılmıĢ  tel spiral ciltleme 

1.6. Yay Spiral Ciltleme  
 

Yay spiraller helezoni yapıya sahiptir. Yay biçimindedir. Kâğıt bloğuna (O) biçiminde 

delik açılır ve yay spiral bu deliklerden dönerek kâğıt bloğuna girer. Kâğıt bloğunu delmek 

için yuvarlak delik delen delme aparatları kullanılmaktadır. Bobin hâlinde yay spiral 

alınmıĢsa ebatlanması gerekir. Telin kesilmesi ve bükülmesi için kargaburnu pense 

kullanılması gerekir. Yay spirallerin metal renginde olanları ve telin üzeri plastik sıvama 

olanları da vardır. Her renk yay spiral bulmak mümkündür. 
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ġekil 1.6.1: Yay spiral parçanın pense ile bükülmesi 

Yay spirallerin takılacak delikleri yuvarlak ve ovaldir. Çünkü tel dönerek cilt bloğu 

içine girmektedir. Yuvarlak ve oval olmaması durumunda telin kâğıt bloğu içinde çalıĢması 

zordur. Kâğıt blokları 3:1 4:1 aralıklı ölçülerinde delinmektedir. Kalın iĢlerde 3:1 ince 

iĢlerde 4:1’e kadar delik delinebilir. Spiral ciltleme makinelerinin kâğıt delme kısmı aynıdır; 

fakat delik çapları ve Ģekilleri değiĢiktir. AĢağıda çeĢitli çapta delikler görülmektedir. 
 

 
Resim1.6.1: ÇeĢitli yay spiral delme örnekleri 

 
Resim1.6.3: ÇeĢitli renklerde Yay spiral malzemeleri 
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Resim 1.6.4: Yay spiral yapılmıĢ bir cilt 

 

Resim1.6.5 : Otomatik makinede yay spiral yapım aĢamaları 

1.7. Fermuar Tipi Plastik Spiral (Pro Click Binding) 
 

Kâğıt bloğu delindikten sonra, açık hâlde bulunan fermuar tipi plastik spiral 

malzemesi, kâğıt bloğuna elle veya makine ile takılır. Plastik parçanın kapanması için 

kapatma aparatı baĢ kısma takılır. Kanaldan diğer tarafa doğru sürülerek plastik parçanın 

tıpkı fermuar gibi kapanması sağlanır. Bu tip ciltleme iĢlemleri matbaalardan çok, büyük 

iĢletmelerin muhasebe bölümlerinde veya reklam bölümlerinde kullanılabilir. Pratik, yapımı 

kolay bir ciltleme tekniğidir. 

 
Resim 1.7.1: Fermuar spiral ciltleme 
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Resim 1.7.2: Fermuar spiral ciltleme tekniğinde fermuarı kapatan alet 

Delme ve takma iĢlemini aynı anda yapabilen makineler de mevcuttur bu makineler 

delikleri yuvarlak olan delme aparatları ve fermuar kısmı kapatan iki bölümden 

oluĢmaktadır. Plastik parça standart olarak 50 ve 100 paketler hâlinde ve A4. ebadındaki 

ciltlemeler için üretilmiĢtir. Satıcı firma kataloglarından çeĢitleri öğrenilebilir.  
 

 
Resim 1.7.3: Fermuar tipi plastik spiral takma aleti 

 
Resim 1.7.4: Fermuar tipi plastik ciltleme malzemesi 
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Resim 1.7.5: Fermuar tipi plastik spiral delme ve sıkıĢtırma makinesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

A4 Ebadındaki 80 sayfa birinci hamur kâğıdın tel spiral makinesi kullanarak iç bloğu 

ağzı ve baĢ kısmı bir hizada tel spiral yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 A4 ebadındaki kâğıdı delinmesi için masanın 

üzerine sırasını bozmadan düzgün bir biçimde 

koyunuz. 

 Sayfa numaralarına dikkat ediniz 

 

 Sırt kalınlığını bir cetvel yardımı ile ölçünüz 

veya sayfa adetine göre katalogdan kalınlığını  

bulunuz.  

 

 Sırt kalınlığı cetvel ile ölçerken 

kâğıt bloğunu biraz bastırınız.  

 Kâğıt bloğu kalınlığına göre 2:1 veya 3:1 

kesim kalıbı takılmıĢ makineyi hazırlayınız. 

 Tel spiral dikiĢ konusundaki 2:1, 

3:1 çizelgelerine bakarak makineyi 

hazırlayınız. 

 

 3,2 ile 12.7 mm arasında olanlar 

için 3:1 12.5 ile 30.0 mm arasında 

2:1 panç kullanınız. 

 

 

 Spiral Makinesinin kâğıt delme ayarını 

yapınız. 

 Makine kapasitesine göre kâğıtları 15’er veya 

20’Ģerli. Düzgün bir biçimde makineye pozalı 

olarak koyunuz ve kolu çekiniz. 

 Delinen iç bloğu ters olarak yine masaya 

koyunuz. 

 

 
 

 Makine üzerindeki  poza ayarını 

kâğıt büyüklüğüne göre 

ayarlayınız. 

 Delinmesini istemediğiniz yerleri 

makine üzerindeki parçalar 

sayesinde iptal ediniz.  

 Takvim teli için bu ara verilebilir 

unutmayınız. 

 

 
 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kâğıt bloğunu deliniz. 

 

 
 

 Makinenin alabildiği kâğıt 

miktarına dikkat ederek delme 

iĢlemi yapılmalı.  

 

 BaĢ kısımdan 3 mm bırakarak poza 

ayarı yapınız. 

 

 Poza ayarı yaparken deliklerin baĢ 

ve etek kısmında aynı mesafede 

delinmesine dikkat ediniz. 

 Kâğıt bloğu kalınlığına göre tel seçimi 

yapınız 

 

 
 

 Ġç blok kalınlığına göre kataloga 

bakarak belirleyiniz. 

 Renkli bir kapak ise renk tercihine 

dikkat ediniz.  

 Kâğıt bloğunun uzunluğuna göre 

tel seçiniz. 

 Kâğıt bloğunu tele takınız. 

 

 
 

 Kapak takılacaksa önce kapağı tele 

takmayı unutmayınız 

  Kâğıt bloğunu tele takarken sayfa 

numaralarına dikkat ediniz. 

 Kâğıt bloğundan tele takılmayan 

sayfa kalmamasına dikkat ediniz.  
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 Kâğıt bloğunu sıkıĢtırma ayarını yapınız.  Tel kalınlığına göre sıkıĢtırma 

ayarını yapınız. 

 Ayar düzgün olmazsa tel spiral tam 

kapanmaz. Buna cildin sayfalarının 

dağılmasına neden olur. Bunun 

için ayarını çok dikkatle yapınız. 

 Tel spirali kâğıt bloğuna makine yardımı ile 

sıkıĢtırınız  

 Kâğıt bloğunu bozmadan ve 

istenilen kadar sıkıĢtırınız.  

 Biten iĢi düzgün bir biçimde 

istifleyiniz.  
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki sorularda doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz  

1. Tel spiral malzemesinde bulunan iki boğum arasına ne ad verilir? 

A) Panç 

B) Lop 

C) Kalınlık 

D) Halka 
 

2. Tel spiralde kapak olarak mukavva kullanılırsa aĢağıdakilerden hangisi değiĢmez? 

A) Tel çapı 

B) Sırt mesafesi 

C) Poza 

D) Tel kalınlığı 
 

3. Cilt kalınlığına uygun spiral seçimi düzgün yapılırsa aĢağıdakilerden hangisi olmaz? 

A) Tel cildi kavrar  

B) Tel cilde bol gelir 

C) Sırt kalın olur 

D) Sırt payı fazla gelir 
 

4. Yay spiral ciltlemede yayın geçmesi gereken yer nasıl olmalıdır? 

A) Kare  

B) Dikdörtgen 

C) Yuvarlak 

D) Üçgen 
 

5. Yay spiral ciltlemede spiralin ciltten çıkmaması için bükülerek kilitlenmesi 

gerekmektedir. Bu iĢlemi yapan alet aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Testere 

B) Tornavida 

C) Pense 

D) Çekiç 
 

6. Spiral ciltlemenin tercih edilmesinin en önemli kriteri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ucuz olması 

B) Sağlam olması 

C) Kolay yapılması 

D) Ġç kâğıtların 360 derece dönüyor olması 
 

7. Hangi spiral ciltlemede malzeme takıldıktan sonra cilt bloğu içinden kâğıt 

istenildiğinde alınması kolaydır? 

A) Plastik spiral 

B) Tel spiral 

C) Yay spiral 

D) Hepsi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Spiral ciltlemede delme aparatının 3:1, 2:1 olması neyi ifada eder? 

A) Kâğıdın kalınlığını 

B) Kâğıdın uzunluğunu 

C) Deliğin çapını 

D) Delikler arası mesafeyi 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  
 

YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki kontrol listesine göre 

değerlendiriniz. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
A4 ebadındaki kâğıdı delinmesi için masanın üzerine 

sırasını bozmadan düzgün bir biçimde koyunuz mu? 
  

2. Sırt kalınlığını bir cetvel yardımı ile ölçtünüz mü?   

3. 
Kâğıt bloğu kalınlığına göre 2:1 veya 3:1 kesim kalıbı 

takılmıĢ makineyi hazırladınız mı? 
  

4. Spiral makinesinin kâğıt delme ayarını yaptınız mı?   

5. 

Pozalı olarak makine kapasitesine göre kâğıtları 15’er  

veya  20’Ģer düzgün bir biçimde makinede deldiniz 

mi? 

  

6. 
Delinen iç bloğu sayfalar karıĢmasın diye ters olarak 

düzgün bir biçimde masaya koydunuz mu? 
  

7. Kâğıt bloğu kalınlığına göre tel seçimi yaptınız mı?   

8. Kâğıt bloğuna düzgün bir biçimde  tel taktınız mı?   

9. 
Makine üzerinde bulunan kâğıt bloğunun  sıkıĢtırma 

ayarını yaptınız mı? 
  

10. 
Tel spirali kâğıt bloğuna makine yardımı ile 

sıkıĢtırdınız mı? 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır”ı iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri 

tekrar ediniz. 
 

Tüm iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam hazırlandığında; iç bloğu dört kenarı aynı hizada sağlam 

Ģekilde tutkalla birleĢtirebileceksiniz. 
 

 

 

 

Çevrenizdeki cilt yapan matbaaları ziyaret ederek; 
 

 Tutkalla birleĢtirilen iĢleri öğreniniz 

 Tutkalla birleĢtirilen iĢlerde kullanılan yöntemleri öğreniniz. 

 Ne tür tutkalların kullanıldığını öğreniniz. 
 

2. TUTKALLA BĠRLEġTĠRME 
 

2.1. Tutkalla BirleĢtirilecek ĠĢler 
 

Tutkalla birleĢtirme yöntemi tek sayfalı koçan, bloknot, antetli kâğıtlar ve kolayca 

birbirinden ayrılması gereken iĢlere uygulandığı gibi kitap ciltlemede de kullanılır. 
 

Mücellithanelerde ciltlenecek tek sayfalı iĢler düzgün biçimde toplanırlar, preslenirler 

ve sırttan tutkallanırlar. Tutkallama sırasında ayırmamız gereken yerlere ayraç konur. 

Tutkallanan iĢler kuruduktan sonra tutkallama sırasında konulan ayraçtan maket bıçağı veya 

normal bıçak yardımı ile ayrılırlar.   
 

Aynı sayfadan basılmıĢ fakat istenilen sayıda (20’Ģer 25’er 50’Ģer vb.) ayrılması 

gereken bloknot antetli kâğıt gibi iĢler hepsi bir arada toplanır tutkallanır ve istenilen sayıda 

sayılır. Aralarına ayraç konulur. Daha sonra bu ayraçların olduğu yerden maket bıçağı veya 

bıçak yardımı ile ayrılırlar. Bu yöntem mücellithanelerde sık yapılan bir birleĢtirme 

yöntemidir. 
 

 

Resim 2.1: Tutkal sürülmüĢ ve birbirinden bıçak yardımı ile ayrılan iĢler 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AÇIKLAMALAR 

ARAġTIRMA 
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2.2. Plastik Tutkallar 
 

PVC esaslı suyla karıĢabilen ve soğuk olarak kullanılan tutkallardır. Fırça ile sürülerek 

kullanılmaya elveriĢlidir.  
 

Plastik tutkallar; kâğıdı kâğıda, kâğıdı plastiğe ve plastiği plastiğe yapıĢtıran olarak 

üçe ayrılırlar. Mücellitleri daha çok kâğıdı kâğıda yapıĢtıran tutkal ilgilendirir. Bazen plastik 

bir parça veya cilt kaplama malzemesinin kâğıt üzerine yapıĢtırılması gerekirse bu durumda 

kâğıdı plastiğe yapıĢtıran plastik tutkal da kullanılır. 
 

Plastik tutkallar, sıcak su, soğuk su ve solvend ile temizlenirler. Ambalajları ise 1-4-

10-28 kg’lık paketler hâlinde satılırlar. Paketlerin içindeki tutkal koyu kıvamdadır. 

Kullanılacak miktar kadar bir kaba alınır ve su ile inceltilir. Ġnceltme iĢlemi yapılacak iĢe 

göre değiĢir.  
 

Sırta sürülecek tutkal, sert kapak yapıĢtırmaya göre daha koyu kıvamda olmalıdır.  

Tutkal fırça ile sürülürken akmamalıdır. Çok koyu kıvamda olursa fırça kullanması zor olur. 

Tutkalın fırçanın kolay çalıĢacağı; fakat fırçadan akmayacak bir kıvamda olması gerekir.  
 

Plastik tutkalları kapağı açık biçimde bırakmamak gerekir;  çünkü üzeri kurur ve 

kabuklaĢır. Kullanılacak kadar alınıp geri kalan tutkal ambalajında kapalı olarak tutulmalıdır. 
 

Fırçalar iĢi bitince temiz bırakılmalıdır. Plastik tutkal sürülen fırçalar yağlı boya fırçası 

gibi olmamalı, yuvarlak olmalıdır. Yuvarlak fırçalar daha fazla tutkal tutar ve tutkalın 

akması az olur.  
 

 

Resim 2.1: Yuvarlak ve düz fırçalar 

Plastik tutkal ile birleĢtirme sadece sırta tutkal sürme ile yapılmamaktadır. Ayrıca sırt 

yüzeyin tutkal sürdükten sonra tülbent ya da tela ile sağlamlaĢtırmak mümkündür. 
 

Uzun süre kullanılması gerekli kitaplar ve ajanda gibi yılın her günü kullanılması 

gereken ürünler dıĢında, karton kapaklı ciltlemede sırta tutkal sürülerek yapılan ciltlemeye 

matbaacıkta Amerikan cilt denir. Sırta tutkal sürmenin çeĢitleri vardır. Tutkalla birleĢtirme 

yöntemleri Ģunlardır. 
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2.2.1. Sırta Fırça Ġle Tutkal Sürmek  
 

Bu yöntem kâğıt bloğunu düzgün bir biçimde topladıktan sonra sırtına mücellit tutkalı 

sürülmesi ile yapılır. Yapılma aĢamaları ve dikkat edilmesi gereken konular Ģunlardır: 

 

 Tutkal sürülürken kâğıt bloğun kaymaması için kâğıt bloğunun havasını almalı 

ve üst kısımdan düzgünce bastırmalı veya bir ağırlık konulmalıdır. 

 Tutkal çok sulu veya sert olmamalıdır.  

 Tutkal sürülmeden önce çok iyi karıĢtırılmalı varsa çapak veya pislikler 

temizlenmelidir. 

 Fırça yumuĢak temiz ve iĢe uygun kalınlıkta olmalıdır. 

 Fırça kâğıt bloğunun sırtına ortadan kenarlara doğru sürülmelidir. Kenarlardan 

sürülürse kâğıt bloğunun baĢ kısmı da tutkallanacak istenilmeyen bir durum 

oluĢacaktır.  

 Tutkal sürme iĢlemi bittikten sonra kâğıt bloğu üzerine bir ağırlık konularak 

kâğıt bloğu kurumaya bırakılmalı dokunulmamalıdır. Dokunulursa kâğıt bloğu 

kayar ve tutkal düzgün yapıĢtırmaz. 
 

 

Resim 2.2: Sırta fırça ile tutkal sürmek 

2.2.2. Sırta Çentik Atarak Tutkal Sürmek  
 

Çentik atarak tutkalın iç kısımlara daha fazla girmesi ve cildin dayanıklı olması 

sağlanır. Bu yöntemde tutkal çentik açılan yerlere dolar. Kâğıt bloğu sırta tutkal sürme 

metodundan biraz daha sağlam olur. Ayrılmasını istemediğimiz koçan iĢlerinde veya bloknot 

ciltlemelerinde bu yöntem kullanılabilir. 
 

 Kâğıt bloğu düzgün bir biçimde toplanır. 

 Maket bıçağı ile 450 açı ile sırta çentikler atılır.  

 Tutkal ortadan kenarlara doğru düzgünce sürülür.  

 Preslenir veya cilt özerine ağırlık konularak kurumaya bırakılır. 
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Resim 2.3: Sırta çentik açarak tutkal sürmek 

2.2.3. Tela Ġle YapıĢtırma 
 

Tutkal sürüldükten sonra tutkalın üzerine tela yapıĢtırılır, tekrar tutkal sürülür ve 

kurutulur. Burada tela cildin dağılmasını önler. Ağ gibi cilt sırtını sarar ve cilde sağlamlık 

kazandırır. Tela malzemesi beyaz ince dokunmuĢ kumaĢın kolalanması sonucu elde edilen 

bir kumaĢtır. Özelliği kolalı olması ve sırtta sert durması, sırta sertlik vermesidir. 
 

Elle ciltlemelerde kuĢe kâğıtların birbirine tutturulması için bu yöntem kullanılır. 
 

YapılıĢ sırası Ģu Ģekildedir: 
 

 Kâğıt bloğu çok düzgün bir biçimde toplanır, 

 Sırttan tutkallanır, 

 Tela ıslatılarak yumuĢatılır, 

 Tutkal sürülmüĢ sırta ıstaka yardımı ile yapıĢtırılır, 

 Tela üzerine bir kat daha tutkal sürülür, 

 Kurumaya bırakılır. 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 

AÇIKLAMALAR 
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Resim 2.4: Tela ile yapıĢtırma 

2.2.4. Sırtı AhĢap Presle SıkıĢtırıp Tutkallamak 
 

Preslenen kâğıt bloğa hafif sırtı kamburlaĢtırarak tutkal sürülür. Bunu yapmamızın 

nedeni sırt kısımdan tutkalın daha fazla yüzeye temas etmesidir. Kâğıt bloğu içine 1-2 mm 

daha fazla tutkal girmiĢ olur. Bu da cilde sağlamlık katar burada dikkat edilmesi gereken 

konu tutkal sürüldükten sonra pres açılmalı ve kâğıt bloğu sırta yakın yerden preslenmelidir. 

Aksi hâlde kuruduktan sonra kâğıt bloğu açıldığında birleĢme yerleri akordeon gibi olur bu 

da ciltte istenmeyen bir durumdur. 
 

 
Resim 2.5: Sırtı ahĢap pres ile sıkıĢtırıp tutkallamak 
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2.2.5. Kâğıt Bloğu Elde Sırtı Açılarak Tutkal Sürmek 
 

YapılıĢ sırası Ģu Ģekildedir: 
 

 Kâğıt bloğu düzgün bir biçimde toplanır,  

 Sırt kısmının bize bakan tarafı yelpaze gibi açılır, 

 Tutkal sırta ortadan kenarlara doğru sürülür, 

 Kâğıt bloğu bekleme yapmadan toplanır, 

 Düzgün biçimde toplanan kâğıt preslenir ve bir daha tutkallanır, 

 Kuruması için bırakılır. 
 

Burada dikkat edilmesi gereken konu bazı kâğıtlar tutkalı çabuk emerler, siz kâğıdı 

toplayamadan kâğıt bloğu kurur ve kâğıdı toplayamazsınız. Bu yöntem 2. hamur kâğıtlara 

uygulanmaz daha çok kuĢe kâğıtlara ve 1. hamur kâğıtlara kullanılır. 
 

 
Resim 2.6: Kâğıt bloğu elde açılarak sırta tutkal sürülmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

25*35 ebadındaki 500 sayfa 1.hamur basılı evrakın ‘kâğıt bloğu elde açılarak tutkal 

sürme’ yöntemi ile birleĢtiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Kâğıt bloğunu düzgün bir biçimde toplayınız. 

 

 

 Kâğıt toplama modülünde 

gördüğünüz gibi düzgün biçimde 

toplayabilirsiniz. 

 Elinizin ve masanın temiz 

olmasına özen göstermelisiniz. 

 Kâğıtların kıvrılmıĢ yerleri varsa 

düzeltmelisiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 Sırt kısmının bize bakan tarafı yelpaze gibi 

açınız. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kâğıdı açarken kâğıt bloğunu 

bozmadan açabilirsiniz. 
 

 Her kâğıt arası aynı düzgünlük ve 

mesafede açılmasına özen 

göstermelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tutkalı sırta, ortadan kenarlara doğru sürünüz. 

 

 Tutkalın sulu olmamasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Tutkalın iĢ dıĢına taĢmamasına 

özen göstermelisiniz. 

 Tutkalla üzerinizi batırmayınız. 

Tutkal kuruduktan sonra giysiden 

çıkarmak zor olduğunu 

unutmayınız. 

 

 Kâğıt bloğu bekleme yapmadan toplanır. 

 

 
 

 

 Kâğıt bloğu birkaç saniye içinde 

toplayabilirsiniz. 

 

 Toplanan kâğıdı tekrar ortadan kenarlara doğru 

tutkallayınız. 

 
 

 Tutkalı yanlara taĢırmayınız 

 ĠĢi biten tutkal fırçasını yıkayıp 

yerine kaldırabilirsiniz. 

 ĠĢi biten tutkalı, kapağını hava 

almayacak biçimde 

kapatabilirsiniz. 

 

 Tutkalı sürülen kâğıdın üzerine ağırlık 

koyunuz veya prese koyunuz. 

 Kâğıt bloğunu prese koyarken 

kâğıt bloğun kaymamasına özen 

göstermelisiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki sorularda doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz.  

1. Mücellit atölyesinde kullanılan tutkal fırçasının ne özellikte olması beklenmez? 

A) Büyük 

B) YumuĢak 

C) Fazla tutkal alması 

D) Yuvarlak 

 

2. Fırça ile sürülebilen, kuruduğunda Ģeffaf olan, elastikiyetini kaybetmediği için kâğıt 

blokların birleĢtirmede kullanılan malzemeye ne ad verilir? 

A) Zamk 

B) Glitolin  

C) Plastik tutkal 

D) Boncuk tutkal 

 

3. Plastik tutkallar hangi maddeler ile temizlenmezler? 

A) Sıcak su ile  

B) Solvent ile  

C) Soğuk su ile 

D) Speragum ile 

 

4. Kâğıt bloğu elde, sırtı açılarak tutkal sürme yönteminde hangi kâğıt türü daha az 

kullanılır?  

A) Parlak kuĢe 

B) 2. hamur 

C) Mat kuĢe 

D) 1. hamur 

 

5. Plastik tutkal sürülürken aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Tutkal ortadan kenarlara doğru sürülür 

B) Tutkal su ile sulandırılır 

C) Tutkal kenarlardan ortaya doğur sürülür 

D) Tutkal fırçası iĢ bitince yıkanır 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  

YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki kontrol listesine göre 

değerlendiriniz. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. Kâğıt bloğunu düzgün bir biçimde topladınız mı?   

2. 
Sırt kısmının bize bakan tarafı yelpaze gibi açtınız 

mı? 
  

3. 

Tutkal sırta ortadan kenarlara doğru kenarları 

kirletmeden, tutkalı akıtmadan, doğru olarak 

sürdünüz mü? 

 

  

4. 
Kâğıt bloğunu bekleme yapmadan düzgün bir 

biçimde topladınız mı? 
  

5. 

Toplanan kâğıda tekrar ortadan kenarlara doğru 

düzgün biçimde tutkal sürdünüz mü?  

 

  

6. 
Kuruması için üzerine bir ağırlık koyup ya da 

prese koyup beklettiniz mi? 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri 

tekrar ediniz.  

 

Tüm iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

 
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında; çok sayfalı takvim bloğuna tel ve plastik 

askı takabileceksiniz. 
 

 

 

 

Çevrenizdeki takvim askısı yapan firmaları dolaĢarak; 
 

 Takvim askılarını hangi makinelerde yapıyorlar, 

 Takvim askısında hangi malzemeyi kullanıyorlar,  

 Tenekeleri takvimden baĢka hangi iĢlerde kullanıyorlar, 

 Plastik askıyı nerelerde kullanıyorlar araĢtırınız. 
 

3. TAKVĠM ASKILARI 
 

 Teneke ile birleĢtirilecek iĢler: Basılı karton veya kâğıtların duvara 

asılabilmesi için bazı aparatlar gerekmektedir. (Bundan önceki konuda tel spiral 

ciltlemede takvimleri asabilmek için tel spiral kullanıldığını görmüĢtük.) Bu 

konuda basılı kartonların veya kâğıtların duvarda bozulmadan düz 

durabilmesini sağlayan teneke konusu iĢlenerek aparatlar anlatılacaktır. Tek 

sayfa harita, takvim, afiĢ, ilan, tanıtım kartları eğer duvara asılacaklarsa mutlaka 

tel takılmalıdır.  
 

 Teneke çeĢitleri: Takvim tenekeleri renklerine göre ve uzunluklarına 

göre sınıflandırılırlar. Renklerine göre; normal boyasız, beyaz boyalı, 

siyah boyalı Ģeklinde sınıflandırılır; eğer çok miktarda kullanılacaksa 

renk alternatifi vardır.  

 Boyasız olanlar tenekenin kendi renginde olanlardır. Bu  da açık 

griye benzer bir renktir. Beyaz olanlar emaye kaplıdır ya da beyaz 

boyalıdır.  
 

Boylarına göre ise 31, 33, 40, 48, 62, 68 cm olarak satılmaktadır. Bu ebatlar matbaacı 

tarafından teneke imalatı yapan firmalara sipariĢ verilerek 85,100 cm kadar çıkabilmektedir. 

Kalınlıkları 18 ile 30 mikron arasındadır.  
 

Takvim tenekeleri kâğıdın kalınlığına ve adetine göre kalınlıkları değiĢebilir. Tek 

sayfalı bir takvim için 18 mikron yeterken, 6 sayfalı bir takvim için 30 mikron teneke 

kullanılması uygundur. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 41 

 

ġekil 3.1: ÇeĢitli renklerde takvim tenekeleri 

3.1. Teneke takma aparatları 
 

Takvim tenekelerini bükmek ve takabilmek için aparata veya makineye ihtiyaç vardır. 

Bazı iĢletmeler iĢ kapasiteleri az olduğundan aparat kullanırken, daha çok iĢi olan iĢ yerleri 

ise makine kullanmayı tercih etmiĢlerdir. Teneke takma aparatları veya makineleri üç 

harekette kıvırma iĢlemini gerçekleĢtirmektedir. 

 Ġlk Ezici: Konulan kâğıt blok tenekeye sıkıĢtırılır. 

 Katlayıcı bölüm: Burada sıkıĢtırılmıĢ kâğıt bloğu veya karton teneke ile 

beraber kıvrılır. 

 Son ezici: Bu kısımda dönme hareketini gerçekleĢtiren kâğıt bloğu 

sıkıĢtırılarak kullanıma hazır hale getirilir. 
 

 

Resim 3.1: Takvim tenekesi takma makineleri 
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Takvim yapraklarının tenekeye takılması

Takvim yapraklarının tenekeye sıkıştırılması

Takvim yapraklarının bükülüp sıkıştırılması
 

ġekil 3.2: Takvim tenekeleri takma aĢamaları  

 

Resim 3.2: Takvim tenekesi bükme aparatı 

3.2. Plastik Takvim Tutacakları 
 

Takvim, afiĢ, ilan ve haritalar sadece teneke ile tutturulmazlar çünkü bazen daha pratik 

olunması ya da -az sayıda olması halinde- makine gerektirmeyen durumlarda, herkesin 

hemen uygulayabildiği pratik çözüm sunan tutacaklardır.  
 

Plastik takvim tutacakları; paket ile alınır ve takılacak kısma sürülerek takılabilir; 

takılması kolay, zahmetsiz ancak tenekeye göre pahalıdır. Bazen hastanelerde, bankalarda 

veya resmi dairelerdeki ilanlara bakacak olursak, kenarında bu plastik tutacakları görebiliriz. 

Kullanılmasındaki amaç kartonun katlanmasını ve buruĢmasını önlemektir.  
 

 

 

 

 



 

 43 

 

ġekil 3.3: Lastik takvim tutacakları 

Takvim tutacakları aynı zamanda 20,30 sayfalı bir cildin alta ve üste konulacak kapak 

ile kolayca bir araya getirildiği bir yöntemdir. 
 

Kâğıt bloğu kırtasiyelerde hazır satılan A4 ebadında plastik kapaklar alınarak, Bristol 

karton konularak veya renkli çıkıĢ alınmıĢ kapak konularak kâğıt bloğu düzeltilir. Plastik 

tutacak alınır ve kâğıt bloğunun sırtına sürtülerek takılır. Yukarıdaki resimde, kırmızı 

yuvarlak içine alınmıĢ kısım önce takılacak kısımdır, kâğıt bloğuna önce bu kısım takılmalı 

ve tutacak kâğıt sırtına doğru sürüklenmelidir. Ta ki, cilt sırt mesafesi bitene kadar. 
 

 

Resim 3.3: ÇeĢitli renklerde ve Ģekilde kâğıt tutacaklar  

 

ġekil 3.4: Kâğıt tutacak Ģekilleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

30x40 ebadındaki 300 g ağırlığındaki Bristol karton üzerine basılmıĢ olan tek sayfalı 

bir takvimin teneke takma aparatı kullanarak tenekesini takınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 ÇalıĢma ortamını iĢe göre 

hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayabilirsiniz  

 ĠĢ önlüğünüzü giyebilirsiniz. 

 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız 

gereçlerinizi öğretmeninizi bilgilendirerek 

temin edebilirsiniz.  

 ÇalıĢma ortamınızdaki iĢ disiplini 

kurallarına lütfen uyunuz.  
 

 

 Takvim için teneke seçimi yapınız. 
 

 

 

 Takvim boyuna göre teneke seçimi 

yapabilirsiniz. 
 

 Takvim rengine göre teneke seçimi 

yapabilirsiniz 
 

 Takvim kalınlığına göre teneke kalınlığı 

belirleyebilirsiniz. 

 Tenekenin ilk kırımı yapınız 

 

  Tenekenin elinizi kesmemesi için eldiven 

takabilirsiniz. 
 

 Tenekeyi aparata düzgün yerleĢtiriniz. 
 

 Aparatın kolunu çekerken tenekenin 

kaymadığından emin olmalısınız. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Takvimi tenekeye takınız ve bükme 

ve sıkma iĢlemini yapınız. 
 

 
 

 

 

 

 Takvimi tenekeye düzgün 

yerleĢtirmelisiniz. 
 

 Tenekenin kenarlardan taĢmamasına dikkat 

etmemelisiniz. 
 

 Teneke fazla ise bükme iĢlemi yapmadan 

önce kâğıt ile aynı boyda olmasına dikkat 

etmelisiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki sorularda doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Teneke tutacaklar istenilen boyda sipariĢ edilebilir. 

B) Plastik tutacaklar bükme ve sıkma iĢlemine tabi tutulurlar 

C) Takvim kalınlığına göre teneke kalınlığı da değiĢir. 

D) Plastik tutacaklar ile 20-30 sayfalık bir cilt yapılabilir. 
 

2. Plastik takvim tutacakları hangi iĢlerde kullanılmaz? 

A) Takvim 

B) Kutu 

C) Harita 

D) 20 -30 sayfalık bir cilt yapımında 
 

3. Takvim tenekesi seçerken aĢağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? 

A) Takvimin boyuna 

B) Takvimin enine 

C) Takvimin sayısına 

D) Takvimin kalınlığına 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi teneke askının kalınlığını gösterir? 

A) 18-30 mikron 

B) 18-30 cm 

C) 85-100 mikron 

D) 85-100 cm 
 

5. Teneke takma aparatları kaç bölümden oluĢur? 

A) 5 

B) 9 

C) 7 

D) 3 
 

 

 

 

DEGERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  
 

Ölçme sorularındaki yanlıĢ cevaplarınızı tekrar ederek, araĢtırarak ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki kontrol listesine göre 

değerlendiriniz. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
ÇalıĢma ortamını iĢe göre hazırladınız mı? 

 
  

2. 
Takvim için teneke seçimi yaptınız mı? 

 
  

3. 

Tenekenin ilk kırımı takvimi düzgün biçimde koyarak 

yapınız mı? 

 

  

4. 

Takvimi tenekeye takıp ve bükme ve sıkma iĢlemini 

yaptınız mı? 

 

  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri 

tekrar ediniz.  
 

Tüm iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında; perçin ile birleĢtirme iĢlemini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Boya satan yerleri ziyaret ederek boya kataloglarının nasıl birleĢtiği konusunda 

bilgi sahibi olunuz. 

 Elinize geçen bir kâğıt katalogunun sayfalarının nasıl bir arada kaldığını 

inceleyiniz. 

 Sert kapak hazırlanmıĢ fotoğraf albümlerini inceleyiniz. Nasıl bir perçin 

kullanmıĢlar öğreniniz. 

 Elinize geçen bir klasöre bakarak perçin kullanılmıĢ mı inceleyiniz. Neden 

perçin kullanılmıĢ, öğreniniz. 
 

4. PERÇĠNLE BĠRLEġTĠRME 
 

4.1. Perçin ile BirleĢtirilecek ĠĢler 
 

Kâğıt katalog örneklerini firmanın tabaka halinde müĢteriye göstermesi ve tanıtması 

mümkün olmadığı için, küçük ebatlarda keserek bunları katalog halinde müĢteriye sunarlar. 

Bu iĢi sadece kâğıtçılar değil boya, kumaĢ, cilt bezi, çıkartma kâğıdı gibi iĢleri yapanlar da -

birçok ürünü küçük katalog haline getirerek- müĢteriyle sunarlar. Bu tür kataloglar çok kolay 

açılabilmeli, müĢteri ürün örneklerini rahat görebilmeli, esnek olmalı, içinden istenildiği 

anda çıkartılabilir olmalıdır. 
 

4.2. Perçin ÇeĢitleri 
 

4.2.1. Vidalı Perçinler 
 

Firma katalogları vidalı perçin sistemi ile yapılmaktadır. Vidalı perçinler kolay 

sökülüp takılabilir ve esnek olması açısından tercih edilir. Bu tür iĢler için en uygun 

malzemedir. Vida boyları cilt kalınlığına göre değiĢebildiği gibi,  renkleri de isteğe bağlı 

olarak değiĢebilmektedir. Az sayfalı bir cilt için 1cm vidalı perçin kullanılırken daha kalın 

olan ciltler için 6cm’ye kadar vida kullanılmaktadır, ayrıca uzatma vida kullanılarak bu 

mesafe daha da uzatılma Ģansı vardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 4.1: Vidalı perçin çeĢitleri 

 

Resim 4.2: Kâğıt katalogu 
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Resim 4.3: Kâğıt Katalogları 

Vidalı perçinler; sert kapaklı fotoğraf albümlerinde de kullanılmaktadır. Fotoğraf 

albümlerinde veya imza sirkülerinde iç sayfaların rahat açılabilmesini sağlar.   Ġçi hareketli 

olan ciltlerde (sürekli içinden evrak alınıp konulan) vidalı perçin kullanılmaktadır. 
 

 

ġekil 4.1: Vidalı bir ciltte vida takılması 

4.2.2. Metal Perçinler  
 

Metal perçinler kâğıt blokların birleĢtirmeden çok, karton veya mukavvaları 

birleĢtirmek için kullanılmaktadırlar. Ġçi delikli perçinler klasörlere ip takmak için 

kullanılırken,  karton blokları birbirlerine tutturmak için çıtçıt kullanılır.  
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Resim 4.4: Perçin basma makineler 

 

Resim 4.5: ÇeĢitli perçinler 
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Resim 4.6: Metal perçin yapım aĢamaları  

4.2.3. Plastik Perçinler  
 

Plastikten yapılmıĢ perçin olarak kullanılan ciltleme malzemesi genelde küçük 

katalogların birleĢtirilmesi için kullanılmaktadır. Plastik maddeden yapılması malzemeye 

hafiflik ve esneklik kazandırmaktadır. Yapımı diğer perçinler gibi kâğıt bloğu kâğıt matkabı 

ile delinir ve perçin takılır. Metal perçinler kadar sağlam değildir. Renkleri ve çeĢitleri 

boldur. 

 

Resim 4.7: Plastik perçin çeĢitleri 
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4.2.4. Isı ile BirleĢen Plastik Perçinler 
 

Bu perçin türleri pipet Ģeklinde olan plastik ince borunun makine tarafından kesilerek 

ısı ile kâğıt bloğunu perçin yapması ile olur. Makine üç bölümden oluĢmaktadır bunlar; 
 

 Kâğıt bloğuna delik açan kâğıt delme matkabı, 

 Kâğıt bloğu kalınlığına uygun plastik perçini kesen kısım, 

 Isı yardımı ile perçini yapan kısımlardır. 
 

Bu perçinler diğerleri gibi aynı iĢleri perçin yapmak için kullanılırlar fakat bu perçin 

türü ısı ile Ģekil aldığı için kâğıt bloğu içinden kâğıt alınmaz ancak kesilerek çıkartırlar. 

AĢağıdaki resim grubunda detaylı olarak göstermektedir. 
 

Isı ile perçin yapan kısım kâğıdı delen kısım 
 

 
Perçini kesen kısım 

Resim 4.8: Plastik sıcak perçin makinesi 
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4.2.5. Plastik Perçin Ciltleme Makineleri 
 

 

Resim 4.9: Plastik perçin ciltleme makinesi 

4.2.6. Plastik Perçin Ciltleme Malzemeleri 
 

Perçin deliği

Perçin sapı

 

ġekil 4.2: 11 ayaklı plastik perçin takımı 

 

Resim 4.10: Perçin çeĢitleri 
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4.2.7. Plastik Ciltleme YapılıĢı 
 

 

Resim 4.11: Plastik perçin yapılmıĢ cilt 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

.15 x 5 cm ebadındaki 180 gram  çeĢitli renk ve cinsten oluĢmuĢ  fantezi kartonları 

vidalı perçin yöntemi ile birleĢtiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kâğıt bloğunu sırayla düzgün bir biçimde üst 

sol köĢeden deliniz. 

 

 
 

 Kâğıt bloğunu pozalı olarak 

delebilirsiniz. 

 Kâğıt bloğunun çok dıĢına 

taĢmamaya dikkat ediniz. 

(Yandaki Ģekil gibi olmasına 

dikkat ediniz.) 

 Kâğıt bloğun kalınlığında vida seçimi yapınız. 

 

 Vida seçerken kâğıt bloğun sırtını 

bastırarak cetvel yardımı ile sırt 

kalınlığını ölçebilirsiniz. 

 

 Delik çapına uygun vidalı perçin 

seçebilirsiniz. 

 

 Kâğıt bloğuna uygun renkte vidalı 

perçin seçmeye özen 

göstermelisiniz. 

 Kâğıt bloğuna vidalı perçini takınız ve sıkınız. 

 

 
 

 Sıkma iĢlemi sırasında kâğıt 

bloğuna zarar vermeyiniz. 

 

 Varsa kapak kartonlarını zarar 

görmemesine özen 

göstermelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz; doğru olan ifadenin yanına “D” yanlıĢ 

olanın, yanına “Y” yazarak bilgilerinizi değerlendiriniz. 
 

1.   (   )  Perçin ile birleĢtirilen iĢleri delmek için kâğıt delme matkabı kullanılır. 

2.   (   )  Vidalı perçinler sert kapaklı fotoğraf albümlerini birleĢtirmek için de kullanılır. 

3.   (   )  Sürekli içinden evrak alınması gereken ciltlerde vidalı perçin kullanılır. 

4.   (   )  Metal perçinler mukavva ve kartonları birleĢtirmek içinde kullanılır. 
 

5.   (   )  Isı ile birleĢen plastik perçin ile birleĢmiĢ iĢlerin içinden kâğıt almak kolaydır. 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki kontrol listesine göre 

değerlendiriniz. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 

Kâğıt bloğunu sırayla düzgün bir biçimde üst sol 

köĢeden deldiniz mi? 

 

  

2. 
Kâğıt bloğun kalınlığında vida seçimi yaptınız mı? 

 
  

3. 
Kâğıt bloğuna vidalı perçini takınız ve sıktınız mı? 

 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri 

tekrar ediniz. 
 

Tüm iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

MODÜL KONTROL LĠSTESĠ 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
A4 ebadındaki kâğıdı delinmesi için masanın üzerine 

sırasını bozmadan düzgün bir biçimde koyunuz mu? 
  

2. Sırt kalınlığını bir cetvel yardımı ile ölçtünüz mü?   

3. 
Kâğıt bloğu kalınlığına göre 2.1 veya 3:1 kesim kalıbı 

takılmıĢ makineyi hazırladınız mı? 
  

4. Spiral Makinesinin kâğıt delme ayarını yaptınız mı?   

5. 

Pozalı olarak makine kapasitesine göre kâğıtları 15’er  

veya  20’Ģer. Düzgün bir biçimde makinede deldiniz 

mi? 

  

6. 
Delinen iç bloğu sayfalar karıĢmasın diye ters olarak 

düzgün bir biçimde masaya koydunuz mu? 
  

7. Kâğıt bloğu kalınlığına göre tel seçimi yaptınız mı?   

8. Kâğıt bloğuna düzgün bir biçimde  tel taktınız mı?   

9. 
Makine üzerinde bulunan kâğıt bloğunun  sıkıĢtırma 

ayarını yaptınız mı? 
  

10. 
Tel spirali kâğıt bloğuna makine yardımı ile 

sıkıĢtırdınız mı? 
  

11. Kâğıt bloğunu düzgün bir biçimde topladınız mı?   

12. 
Sırt kısmının bize bakan tarafını yelpaze gibi açtınız 

mı? 
  

13. 

Tutkal, sırta ortadan kenarlara doğru, kenarları 

kirletmeden, tutkalı akıtmadan, doğru olarak sürdünüz 

mü? 

  

14. 
Kâğıt bloğunu bekleme yapmadan düzgün bir biçimde 

topladınız mı? 
  

15. 
Toplanan kâğıdı tekrar ortadan kenarlara doğru düzgün 

biçimde tutkal sürdünüz mü?  
  

16. 
Kuruması için üzerine bir ağırlık koyup ya da prese 

koyup beklettiniz mi? 
  

17. ÇalıĢma ortamını iĢe göre hazırladınız mı?   

18. Takvim için teneke seçimi yaptınız mı?   

19. 
Tenekenin ilk kırımı takvimi düzgün biçimde koyarak 

yaptınız mı? 
  

20. 
Takvimi tenekeye takıp  bükme ve sıkma iĢlemini 

yaptınız mı? 
  

21. 
Kâğıt bloğunu sırayla düzgün bir biçimde üst sol 

köĢeden deldiniz mi? 
  

22. Kâğıt bloğun kalınlığında vida seçimi yaptınız mı?   

23. Kâğıt bloğuna vidalı perçini takıp sıktınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. C 

5. C 

6. D 

7. A 

8. D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN  CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. C 

3. D 

4. B 

5. C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. B 

3. C 

4. A 

5. D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. D 

5. Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 

 Numune matbaacılık ve cilt sanayi 
 

 http://www.cfsbinds.com/shma.html 
 

 http://www.eraysan.com.tr 
 

 http://www.bindingbazaar 
 

 http://www.fellowes.com 
 

 http://www.screwpost.com 
 

 http://www.aboutbookbinding.com 
 

 http://delran.com/ 
 

 http://www.bindingmachine.com 
 

 http://www.gbcconnect.com 
 

 http://www.rhin-o-tuff.com 
 

 http://www.adss.net 

KAYNAKÇA 

http://www.cfsbinds.com/shma.html
http://www.eraysan.com.tr/
http://www.bindingbazaar/
http://www.fellowes.com/
http://www.screwpost.com/
http://www.aboutbookbinding.com/
http://delran.com/
http://www.bindingmachine.com/
http://www.gbcconnect.com/
http://www.rhin-o-tuff.com/
http://www.adss.net/

