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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Baskı ve Desenciliği 

MODÜLÜN ADI  Dijital Baskı 

MODÜLÜN TANIMI  
Dijital baskı ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL Bu modül için ön koşul yoktur. 

YETERLİK Dijital baskı makinesinde baskı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak dijital baskı makinesinde baskı yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak dijital baskı makinesini baskıya 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak kumaşı makineye vererek baskı 

yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak dijital baskı sonrası işlemleri 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Desen programı yüklenmiş bilgisayar, Dijital 

baskı makinesi, fikse makinesi, yıkama makinesi 

Ortam: Aydınlık atölye veya işletme ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil baskıcılığında son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle klasik 

baskının dezavantajlarını ortadan kaldıran teknolojik gelişmeler görülmektedir. Dijital baskı 

da bu gelişmelerden biridir. 

 

Dijital baskı özellikle parça ve kısa metrajlı baskılar için hazırlık aşamalarının klasik 

baskıya oranla daha kısa zamanda yapılması, hazırlık maliyetinin düşük olması, baskının 

hızlı gerçekleşmesinden dolayı tercih edilmektedir. 

 

Dijital baskının en önemli avantajı, boya ve kimyasal madde atığının olmayışından 

dolayı doğa dostu bir baskı yöntemi oluşudur. Makinenin çok yer kaplamıyor oluşu ve fazla 

personele ihtiyaç olmaması da işletmeciler için önemli bir avantaj olmaktadır. 

 

Dijital Baskıya Hazırlık modülü ile dijital baskı yapılmadan önce baskı yapılacak 

kumaşın gördüğü hazırlık işlemleri ve metraj olarak yapılacak baskıda kumaşa baskı 

öncesinde baskı patı uygulama ile ilgili bilgi ve becerileri edinmiştiniz. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile dijital baskı makinesinibaskıya 

hazırlayabilecek, kumaşı makineye yerleştirerek baskı yapabilecek, baskı sonrası fikse ve 

yıkama işlemlerini yapabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak dijital baskı makinesini baskıya hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizi araştırarakdijital baskı yapan işletmeleri gezerek dijital baskı 

makinesi ve kısımları hakkında bilgi toplayınız. 

 Dijital baskı makinesini diğer baskı makineleri ile kıyaslayan bir rapor 

hazırlayınız. 

 

1.DİJİTAL BASKI MAKİNESİNİ BASKIYA 

HAZIRLAMA 
 

Dijital baskıya geçmeden önce baskı makinesinin kısımlarını iyi tanımanız ve 

makinenin baskıya hazır olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. 

 

1.1.Makinenin Kısımları 
 

Metraj olarak baskı yapan dijital baskı makinesi ana hatları ile 3 kısımdan oluşur. 

Bunlar: 

 

 Kumaşın makineye yerleştirildiği kısım 

 Baskının yapıldığı kısım 

 Kurutma ve kumaşın sarıldığı kısımdır. 

 

Kumaşın makineye yerleştirildiği kısım, baskıya başlamadan önce kumaşın makineye 

yerleştirildiği ve kumaşın makinede düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlayan kısımdır. Bu 

kısım bir dizi silindirden oluşur. Silindirlerin arasından geçirilen kumaş baskı yapılacak 

kısma getirilir. Baskı esnasında kumaşın hareketi bu silindirler ve blanket sayesinde 

gerçekleşir. Bu kısımda yer alan son silindirin altından kumaş geçirildikten sonra silindir 

kumaş üzerine bırakılır. Böylece silindir, hem kumaş üzerine baskı yaparak blankete 

yapışmasını hem de kumaşın kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlar.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Kumaşın makineye yerleştirildiği kısım 

Baskının yapıldığı kısım blanket üzerinde ilerleyen kumaş üzerinde baskı kafasının 

kumaş enince ilerleyerek baskının yapıldığı kısımdır.Blanketin eni makineye göre 150- 180 

cm arasında değişebilir. Bu kısımda baskı yapılacağı zaman blanket durarak baskı kafasının 

kumaş enince gidip gelmesi ile baskı gerçekleşir. Baskı yapıldıktan sonra blanket hareket 

ederek kumaşı ilerletir. 

 

Resim 1.2: Baskının yapıldığı kısım 

Kurutma ve kumaşın sarıldığı kısım ise baskı sonrasında kumaşın birbirine ya da 

sarıldığı roliğe değerek kirlenmelerin ve baskı kayıplarının olmaması için kurutmanın 

yapıldığı kısımdır. Baskı sonrası kurutma makine üzerinde mevcut olan kurutma tertibatı ile 

yapılır. Kurutmadan sonra kumaş roliklere sarılarak fikseye gönderilir. 
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Resim 1.3: Kurutma ve kumaşın sarıldığı kısım 

Parça baskı yapan dijital baskı makinesi ise ana hatları ile 2 kısımdan oluşur: 

 

 Parçanın serildiği kısım( baskı paleti) 

 

 Baskının yapıldığı kısım 

 

Parçanın serildiği kısma baskı paleti denir. Baskı paleti üzerine baskının yapılacağı 

parça düzgün bir şekilde serilir. Makineye başlat komutu verildiğinde baskı paleti otomatik 

olarak makinenin içine girer ve baskı yapılır. 

 

Resim 1.4: Baskı paleti ve baskının yapıldığı kısım 

Baskı paleti 

Baskının 

yapıldığı kısım 

Kurutma tertibatı 
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Baskının yapıldığı kısımda baskı paleti makinenin içerisine girdikten sonra baskı 

kafası parça üzerinde hareket ederek desene göre boyayı aktarır ve baskı yapılır. 

 

Parça dijital baskıda kurutma kısmı makine üzerinde değildir. Ayrı bir konveyör 

ısıtıcıda ya da preslerde kurutma ve fikse işlemleri gerçekleşir. 

 

1.2. Kartuş Takma 
 

Metraj olarak yapılan dijital baskıda kartuşlardan sadece boya püskürtülmektedir. 

Bunu daha önce Dijital Baskıya Hazırlık modülünde öğrenmiştiniz. Baskı yapılan kumaşın 

cinsine uygun boyar maddeyi içeren kartuşlar makineye takılır ve baskı yapılır. Pamuklu 

kumaşa baskı yapılacaksa reaktif boya kartuşu, poliamid kumaşa baskı yapılacaksa asit boya 

kartuşu makineye takılır. İşletmeler bu tip farklı boyalara ait kartuş değişimini sık sık 

yapmamak için ya 2 ayrı makine kullanmakta ya da aynı boya ile yapılacak baskıların 

baskısını peş peşe basacak şekilde planlamaktadır. 

 

Metraj olarak yapılan dijital baskı makinesinde 8 ana rengi içeren ayrı ayrı 8 kartuş 

kullanılır. Bu kartuşlara bağlı kanallardan küçük kartuşlara boya aktarılır. Küçük 

kartuşlardan ise boya baskı kafasına iletilerek baskı yapılır. Boya aktarma işlemi makine 

tarafından otomatik yapılmaktadır. Baskıya başlamadan önce kartuşların tıkalı olup 

olmadığına dikkat edilmeli, birbirlerine ve baskı kafasına sevkini sağlayan boru veya 

kanalların bağlantılarını kontrol etmek yeterlidir. 

 

Resim 1.5: Büyük boya kartuşu   Resim 1.6: Küçük boya kartuşu 
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Resim 1.7: Küçük boya kartuşlarının makinede duruşu 

Parça olarak yapılan dijital baskı makinesinde kartuşların içerisinde baskı için gerekli 

tüm kimyasallar ve boya mevcuttur. Kartuşların içerisinde her türlü kumaşa baskı yapabilen 

pigment boyalar bulunur. 

 

Parça dijital baskı makinesinde 4 ana renk kartuşu kullanılır. CMYK renklerini ( 

Mavi-Kırmızı-Sarı- Siyah) ayrı ayrı içeren 4 kartuş makinede yer almalıdır. Boya bu ana 

kartuşlardan baskı kafasına kanallar yardımıyla sevk edilir. Baskı kafasına sevk olan boya 

kumaşın üzerine püskürtülür. Tüm bu işlemler makine tarafından otomatik olarak 

yapılmaktadır. 

 

Resim 1.8: Parça dijital baskıda boya kartuşları 
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Resim 1.9: Parça dijital baskı makinesinde baskı kafası 

Her 2 baskı türünde de kartuşların içerisindeki boya miktarı makinenin kontrol 

panelinden takip edilebilir. Seviyenin altına düşmüş olan boya miktarı olursa kontrol 

panelinde işaret verir. Bu uyarıyı dikkate alıp yeni bir kartuşun takılması gerekir. 

 

Resim 1.10: Parça dijital baskı makinesinde kontrol paneli 

1.3. Makine Ayarları 
 

Metraj olarak yapılan dijital baskıya geçmeden önce makine ayarlarının yapılması 

gerekir. Kumaşın makineye yerleştirilirken yapılan ayarlar, kartuşların ayarı, basılacak 

desenin kontrolü ve ayarları, baskı kafasının kontrolü, blanketin kontrolü, kurutma 

makinesinin ısı ayarları ile çözünürlük ve pas ayarları baskıdan önce yapılması gereken 

makine ayarlarıdır. Ayarların doğru yapılıp yapılmadığı baskıya geçmeden önce yapılan 

numune baskı ile kontrol edilir, gerekli görülürse ayarlar değiştirilebilir. 

 

Parça baskı yapan dijital baskı makinelerinde baskıya geçmeden önce kartuşların 

kontrolü, desenin kontrolü ve ayarı ile parçanın düzgün yerleştirilmesinin kontrolü dışında 

herhangi bir ayara ihtiyaç duyulmamaktadır. Yine numune baskı yapılarak gerekli ayarlar 

kontrol edilebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Metraj dijital baskı makinesini baskıya hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Basılacak deseni bilgisayarda 

tanımlayınız. 
 

 Kartuşları kontrol ediniz. 

 Basılacak kumaşa uygun boyaları içeren 

kartuşların takılı olduğundan ve tıkalı  

olmadığındanemin olunuz. 

 Kartuşların doluluk oranını kontrol 

ediniz. 

 Kontrol panelinden kartuşların doluluk 

oranını kontrol edebilirsiniz. 

 Doluluk oranı az olan boya kartuşunun 

baskıda kullanılacak renginin yetip 

yetmeyeceğinden emin olunuz. 

 Baskı için yeterli değilse yeni bir kartuş 

takınız. 

 Blanketi kontrol ediniz. 

 Blanketin yapıştırıcısının baskı için 

yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Yeterli değilse blanketin üzerindeki 

yapıştırıcının temizlenip yeni 

yapıştırıcının blankete sürülmesi 

gerektiğini unutmayınız. 

 Kurutma ayarlarını kontrol ediniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Basılacak deseni bilgisayarda tanımladınız mı?   

2. Kartuşları kontrol ettiniz mi?   

3. Bitmek üzere olan kartuşu yenisi ile değiştirdiniz mi?   

4. Blanketi kontrol ettiniz mi?   

5. Kurutma ayarlarını kontrol ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (…) Baskı esnasında kumaşın hareketi silindirler ve blanket sayesinde gerçekleşir. 

2. (…) Baskı kafası kumaşın makineye yerleştirildiği kısımda yer alır. 

3. (…) Baskı sonrası kurutma, makine üzerinde yer alan kurutma tertibatı ile yapılır. 

4. (…) Parça dijital baskıda baskı yapılacak parça baskı paletine yerleştirilir. 

5. (…) Parça baskı makinesine başlat komutu verildiğinde baskı kafası paletin üzerine 

gelerek baskı yapar. 

6. (…) Metraj dijital baskı makinesinde kullanılan kartuşların içerisinde baskı 

kimyasalları mevcuttur. 

7. (…) Parça dijital baskı makinesinde 4 ana renk kartuşu kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak kumaşı makineye vererek baskı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde dijital baskı yapan işletmeleri gezerek dijital baskı makinesine 

kumaşın yerleştirilişi hakkında bilgi toplayınız.  

 Dijital baskının yapılışı hakkında bilgi toplayınız. 

 

2.KUMAŞI MAKİNEYE VERME VE BASKI 
 

Dijital baskı makinesi hazırlandıktan ve desen ayarları yapıldıktan sonra kumaş veya 

parça makineye yerleştirilir ve baskı işlemi başlatılır. 

 

Metraj olarak yapılan dijital baskıya geçmeden önce kumaşa baskı patı uygulanmış 

olması gerekir. Çünkü dijital baskı patında baskı kafasından sadece boyar madde 

püskürtülmektedir. İstenilen baskının gerçekleşebilmesi için baskı patında bulunan kimyasal 

maddeler ile baskı esnasında kumaşa aktarılan boyar maddenin bir araya gelerek bağlanması 

şarttır. Kumaşa baskı patı uygulanmış ise dijital baskı makinesine yerleştirilerek baskıya 

geçilebilir. 

 

2.1. Kumaşı Makineye Yerleştirme 
 

Metraj ve parça dijital baskılarda baskı yapılacak mamulün formu farklı olduğundan 

makineye yerleştirilişi de farklılık göstermektedir. 

 

2.1.1. Metraj Baskıda Kumaşı Makineye Yerleştirme 
 

Dijital baskı makinesinin arka tarafında kumaşın makineye yerleştirilebilmesi için 

silindirler mevcuttur. Kumaşın makineye takılabilmesi için makinede bulunan metal çubuk 

yerinden çıkartılarak kumaş topunun arasına yerleştirilir ve makinedeki yerine tekrar takılır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Kumaşa metal çubuğun yerleştirilmesi 

Kumaşın ucu alınarak silindirler arasından geçirilir. En son silindir kumaşın üzerine 

baskı uygulayarak blankete yapıştırır. Silindirler arasından geçirme işlemi tamamlandıktan 

sonra makinenin çalışması esnasında hareketli olmaması için kumaşın üzerine sarılı olduğu 

karton roliğin sıkıştırılarak sabitlenmesi gerekir. Bu işlem için kumaşın takıldığı metal 

çubuğun baş tarafında bulunan hava verilebilen kısma kompresör yardımıyla hava verilerek 

kumaşın sarılı olduğu karton rolik sıkıştırılır. Böylece karton rolik sabitlenerek kumaşın 

rolikten dolayı hareketlenmesi önlenmiş olur. Makine çalıştırılarak kumaşın baskı sonrasında 

sarılacağı silindire kadar ilerlemesi sağlanır. 

 

Resim 2.2: Kumaşın ucunun alınarak silindirlerin arasından geçirilmesi 

Metal çubuk 



 

 14 

 

Resim 2.3: Kumaşın blankete yapışması için baskı uygulayan son silindir 

 

 

Resim 2.4: Kumaşın sarılı olduğu karton roliğin sabitlenmesi 

Son silindir 

Hava girişi 

Karton rolik 
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Resim 2.5: Kumaşın makinede ilerlemesi 

Baskı yapılıp kurutulduktan sonra baskı hızı yüksek olan makinelerde kumaş 

sarılırken baskının tam kurumamış olma ihtimaline karşılık kumaşın baskı yüzeyini örtecek 

şekilde kâğıt ile birlikte sarılır. Böylece kurumamış olan baskının kumaşın arka kısmını 

kirletmesi ve baskı boyalarının birbirine değerek bozulması önlenmiş olur. 

 

Resim 2.6: Kumaşın kâğıt ile birlikte sarılması 

Baskı yapılacak kumaş son sarılacağı silindire kadar getirildikten sonra kumaş ile ilgili 

bilgiler bilgisayara yüklenir ve makine çalıştırılıp baskı yapılabilir.  

 

2.1.2. Parça Baskıda Kumaşı Makineye Yerleştirme 
 

Parça olarak yapılan dijital baskıda kumaş baskı paletinin üzerine yerleştirilir. Baskı 

paleti küçük parçalar, büyük parçalar ve kol gibi baskı yapılacak parçaların özelliğine göre 

değişiklik gösterir. Büyük parçalar için büyük baskı paleti, küçük parçalar için küçük baskı 

paleti kullanılır. Kol gibi yuvarlak parçaların baskısı ise bu tip parçalar için üretilmiş baskı 

paleti kullanılarak yapılır. 
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Resim 2.7: Parçanın baskı paletine yerleştirilmesi 

 

 

Resim 2.8: Kol paleti 

Parçalar özelliklerine uygun paletlerin üzerine yerleştirildikten sonra baskıya geçilir. 

Baskı yapılacak parçanın palete düzgün yerleştirilmesi gerekir. Yerleştirme esnasında 

kumaşın katlanması ya da üst üste gelmesi durumunda makine çalıştırıldığında baskı paleti 

makinenin içine doğru ilerlerken yükseklik ayar aparatına takılacaktır. Bu durumda makine 

hata verir ve çalışmaz. Parçanın düzgün yerleştirilmesi hem baskının başlatılabilmesi hem de 

baskının istenilen bölgeye yapılabilmesi açısından önemlidir. 
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2.2. Makineye Kumaş Bilgilerini Girme 
 

Dijital baskının istenildiği şekilde yapılabilmesi baskı yapılacak kumaşın 

özelliklerinin makineye tanıtılması gerekir. Bu tanıtma işlemi dijital baskı makinesinin 

bilgisayarı üzerinde yapılır. 

 

Bilgisayardaki baskı programında basılacak desen işaretlenir. Birim raportun 

görüldüğü ekranda program birim raportun ölçülerini ( mm cinsinden )otomatik olarak alır. 

Aynı ekranda kumaş bilgilerinin girildiği bölüme kumaşın eni ve boyu hakkında veriler 

yazılır. Kumaşın eni birim raportun kumaş eninde ne kadar tekrar edeceğini, kumaşın boyu 

ise yapılacak baskının uzunluğunu gösterir. 

 

Resim 2.9: Birim raport ve ölçülerinin görüldüğü ekran 

Kumaşın en ve boy bilgileri girilince ekranda birim raportun, kumaşın eni ve boyunca 

çoğaltılması görülür.  

 

Resim 2.10: Kumaşın en ve boy bilgilerinin girilmesi 

Birim raport 

Birim raport 

eni 

Birim raport 

boyu 

Çoğaltılmış raport 

Kumaş eni 

Kumaş boyu 
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Kumaşın eni ve boyu ile ilgili bilgiler girildikten sonra baskının başlangıç noktası 

hakkında da bilgisayara bilgi verilmesi gerekir. Müşterinin isteğine göre baskının başlangıç 

noktası belirlenir. Kumaş kenarından bırakılacak olan boşluk mm cinsinden bilgisayara 

girilir ya da baskı kafası başlatılması istenen yere getirilir. 

 

Parça baskıda kumaş bilgileri ile ilgili herhangi bir veri girişi yapılmamaktadır. 

 

2.3. Çözünürlük Ayarları 
 

Kumaşın eni ve boyu bilgilerinden sonra baskının yapılacağı varyant bilgileri 

bilgisayarda tanımlanmalıdır. Dijital baskıda 8 ana renk ve bunların karışımları kullanılır. Bu 

renkler bilgisayara kurulum aşamasında tanımlanmıştır. Her rengi bilgisayarda tanıtan bir 

renk numarası vardır. Bu renk numaraları bilgisayara girilerek müşterinin onayladığı varyant 

bilgisayara tanımlanmış olur. 

 

Resim 2.11: Baskı renklerini ve numaralarını gösteren kartela örnekleri 
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Resim 2.12: Baskı renklerini ve numaralarını gösteren kartela örneği 

 

 

Resim 2.13: Varyant için renk numaralarını bilgisayara girme 

Çözünürlük ayarları için değerler A x B şeklinde gösterilir. Burada A değeri, X 

düzleminde 1 inch( inç)’e vurulacak nokta sayısını ifade eder. B değeri, Y düzleminde 1 

inch( inç)’e vurulacak nokta sayısını ifade eder. Örneğin çözünürlük ayarı 720x540 olarak 

tanımlandığında kumaş eninde 1 inch’e 720 vuruş yapılırken kumaş boyunda 1 inch’e 540 

vuruş yapılacaktır. Çözünürlük ayarı müşterinin isteğine göre belirlenir. Çözünürlük 

ayarında belirlenen rakam düştükçe makinenin hızı artar, ancak baskının kalitesi düşer. 

Vuruş sayısının az olması daha az boya püskürtülmesi demek olacağından daha soluk ya da 

mat renkler elde edilecektir. 
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Resim 2.14: Çözünürlük değerleri ve pas sayısının girilmesi 

Pas, baskı kafasının varyanttaki renge ve vuruş sayısına ulaşıncaya kadar aynı yere 

yaptığı baskı sayısıdır. Şekil 2.1’ de 4 paslı baskı görülmektedir. Baskı kafası kumaş eni 

boyunca 1 kez ilerleyerek A rengini basar. 2. kez ilerlediğinde A renginin üzerine 2. pasını 

yaparken B rengini de 1 pas basar. 3.kez ilerlediğinde A renginin üzerine 3.pası, B renginin 

üzerine 2.pasını yaparken C rengini de 1 pas basar. 4. kez ilerlediğinde A renginin üzerine 

4.pasını basarak rengi ve vuruş sayısını tamamlar. Bundan sonraki ilerlemesinde artık A 

renginin üzerine baskı yapmayacaktır. 

 

Şekil2.1: 4 paslı baskıda renk örneği 

Varyant bilgileri bilgisayara girilip çözünürlük ayarları da yapıldıktan sonra makine 

çalıştırılıp baskı yapılabilir. 

Çözünürlük değerleri 

Pas sayısı 
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Resim 2.15: Dijital baskı yapılmış kumaş 

Parça olarak yapılan dijital baskıda çözünürlük ayarları desen hazırlanırken 

bilgisayarda bir kez tanımlanır. Her baskı için ayrı bir çözünürlük ayarı yapılmamaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Metraj kumaşa dijital baskı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Baskı yapılacak kumaş topunu 

makinenin kumaş yerleştirme kısmına 

getiriniz. 

 

 Metal çubuğu makineden ayırıp kumaş 

topunun arasına yerleştiriniz. 

 

 

 

 Metal çubukla birlikte kumaşı makineye 

yerleştiriniz. 

 Kumaş topunu kaldırırken bir 

arkadaşınızdan yardım isteyiniz. 

 Kumaşın sarılı olduğu karton roliği 

sıkıştırınız. 
 

 Kumaşın ucunu açarak silindirler 

arasından geçiriniz. 

 

 

 Kumaşı silindirlerin arasından geçirirken 

arkadaşınızın da diğer ucundan 

geçirmesini isteyiniz. 

 Mayların düzgün olmasına dikkat ediniz. 

 Son silindirden geçirdikten sonra 

silindirin kumaşa baskı yaparak blankete 

yapışmasını sağlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Makineyi çalıştırarak kumaşın 

ilerlemesini sağlayınız. 

 

 

 

 Baskı sonrası kumaşın sarılacağı 

silindire gelince makineyi durdurunuz. 

 Kumaşı silindire sarabilecek kadar pay 

bırakmayı unutmayınız. 

 Baskı sonrası kumaşın sarılacağı 

silindire kadar kumaşı getiriniz ve 

sarınız. 

 

 

 Kumaş ile birlikte kâğıt sarılması 

gerekiyorsa kâğıdı kumaşın arasından 

geçirmeyi unutmayınız. 

 Bilgisayarda kumaş bilgilerini 

tanımlayınız. 

 

 Basılacak deseni bulunuz. 

 Kumaşın en ve boy bilgilerini giriniz. 
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 Çözünürlük ayarlarını yapınız ve pas 

sayısını belirleyiniz. 

 

 

 

 Baskının başlama noktasını belirleyiniz. 

 Başlama noktası bilgisayarda 

tanımlanabiliyorsa tanımlayınız. 

Tanımlanamıyorsa baskı kafasını 

başlama noktasını( origin) baskıyı 

başlatmak istediğiniz yere getiriniz. 

 Makineyi çalıştırarak baskıyı başlatınız. 

 

 

 Makineyi çalıştırmadan önce kartuşların 

dolu olduğundan emin olunuz. 

 Baskı işlemi bitince makinenin 

durmasını bekleyiniz. 

 Baskı yapılacak uzunluk 

tamamlandıktan sonra makine otomatik 

duracaktır. 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Baskı yapılacak kumaş topunu makinenin kumaş 

yerleştirme kısmına getirdiniz mi? 
  

2. Metal çubuğu makineden ayırıp kumaş topunun arasına 

yerleştirdiniz mi? 
  

3. Metal çubukla birlikte kumaşı makineye yerleştirdiniz 

mi? 
  

4. Kumaşın sarılı olduğu karton roliği sıkıştırdınız mı?   

5. Kumaşın ucunu açarak silindirler arasından geçirdiniz 

mi? 
  

6. Son silindirden geçirdikten sonra silindirin kumaşa 

baskı yaparak blankete yapışmasını sağladınız mı? 
  

7. Makineyi çalıştırarak kumaşı ilerlettiniz mi?   

8. Baskı sonrası kumaşın sarılacağı silindire gelince 

makineyi durdurdunuz mu? 
  

9. Baskı sonrası kumaşın sarılacağı silindire kadar kumaşı 

getirip sardınız mı? 
  

10. Bilgisayarda kumaş bilgilerini tanımladınız mı?   

11. Çözünürlük ayarlarını yapıp pas sayısını belirlediniz 

mi? 
  

12. Baskının başlama noktasını belirlediniz mi?   

13. Makineyi çalıştırarak baskıyı başlattınız mı?   

14. Baskı işlemi bitince makinenin durmasını beklediniz 

mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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Parça dijital baskı uygulamasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Baskı yapılacak parçayı makinenin baskı 

paletine yerleştiriniz. 

 

 

 Parçanın düzgün yerleştirilmesine dikkat 

ediniz. Aksi takdirde ya baskı paleti 

makineyi çalıştırdığınızda yükseklik 

ayar tertibatından geçemeyecek ya da 

yanlış yere baskı yapmış olacaksınız. 

 Bilgisayarda basılacak deseni 

tanımlayınız. 
 

 Makineyi çalıştırarak baskıyı başlatınız. 

 

 

 Makineyi çalıştırmadan önce kartuş 

kafalarının tıkalı olmadığından ve 

kartuşların dolu olduklarından emin 

olunuz. 

 Baskı işlemi bitince makinenin 

durmasını bekleyiniz. 

 Baskı tamamlandıktan sonra makine 

otomatik duracaktır. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Baskı yapılacak parçayı makinenin baskı paletine 

yerleştirdiniz mi? 
  

2. Bilgisayarda basılacak deseni tanımladınız mı?   

3. Makineyi çalıştırarak baskıyı başlattınız mı?   

4. Baskı işlemi bitince makinenin durmasını beklediniz 

mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin 

başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

 

1. (…) Kumaşın üzerine sarılı olduğu karton roliğin kumaş makineye yerleştirilirken 

sıkıştırılması gerekir. 

2. (…) Parça dijital baskı makinesinde parçanın özelliğine göre baskı paleti değişiklik 

gösterir. 

3. (…) Bilgisayara girilen kumaş eni değeri baskının uzunluğunu gösterir. 

4. (…) Bilgisayara kumaşın eni ve boyu ile ilgili bilgiler girildiğinde baskının başlangıç 

noktası belirlenmiş olur. 

5. (…) Çözünürlük ayarı 540x720 olarak ayarlandığında kumaş eninde 1 inch’e 540 

vuruş yapılacaktır. 

6. (…) Çözünürlük ayarında belirlenen rakam düşük olursa makinenin hızı yavaşlar. 

7. (…) Baskı kafasının varyanttaki renge ulaşıncaya kadar aynı yere yaptığı baskı 

sayısına pas denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak dijital baskı sonrası işlemleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde dijital baskı yapan işletmeleri gezerek dijital baskı sonrasında 

kumaşa hangi işlemlerin yapıldığı hakkında bilgi toplayınız. 

 Dijital baskı makinesinden çıkan kumaş ile fikse yapılan kumaş arasındaki 

farklılıkları araştırınız. 

 

3.DİJİTAL BASKI SONRASI İŞLEMLER 
 

Metraj olarak yapılan dijital baskı sonrası kumaş son işlemlerden geçirilerek 

kullanıma hazır hâle getirilir. Fikse işlemi ile kumaş üzerine püskürtülen boyanın 

sabitlenmesi gerçekleşir. Yıkama ile de yapılan baskının haslıkları artırılırken kumaşa 

bağlanmamış boyaların da kumaştan uzaklaştırılması sağlanır. 

 

Parça olarak yapılan dijital baskıda pigment boyalar kullanıldığından baskı sonrasında 

fikse işlemi yeterli olmaktadır. Herhangi bir yıkama işlemi yapılmaz. 

 

3.1. Fikse 
 

Metraj olarak yapılan dijital baskıda makine üzerinde bulunan kurutma tertibatı ile 

yapılan baskı ön kurutmadan geçerek kumaşın sarılması sırasında kirlenmeler önlenir ve 

renk kayıplarının önüne geçilir. Bu kurutma sonrası baskı rengi istenilen ve olması 

gerektiğinden daha soluk ve açık renktedir. Çünkü boya, baskı patında bulunan kimyasallar 

yardımıyla kumaş ile herhangi bir bağ kuramamıştır. Fikse işlemi ile boya ile kumaş arasında 

bağ kurularak gerçek renk ortaya çıkacaktır. 

 

Fikse işlemi baskı yapılan kumaşın ve boyanın cinsine göre değişir. 

 Reaktif boyalar ile pamuklu kumaş üzerine baskı yapılmış ise 102 °C’de 7-10 

dakika doymuş buharla, 

 Asit boyalar ile poliamid kumaş üzerine baskı yapılmış ise fikse işlemi 102 

°C’de 30-40 dakika doymuş buharla fikse yapılır. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Fikse işlemi için doymuş buharla çalışan kontinü makineler kullanılmaktadır. Kumaş 

açık en şeklinde makineye yerleştirilir ve doymuş buharlı ortamda fikse sıcaklığı ve süresi 

ayarlanmış makineden silindirlerin yardımıyla geçirildikten sonra makineden çıkarılır ve 

kumaş arabalarına istiflenir. 

 

Resim 3.1: Kumaşın fikse makinesine girişi 

 

 

Resim 3.2: Kumaşın fikse makinesinden geçişi 
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Resim 3.3: Kumaşın fikse makinesinden çıkışı 

Parça olarak yapılan dijital baskı makinesinde baskı yapıldıktan sonra parçaların 

fiksesi konveyör ısıtıcılarda ya da preslerde yapılır. Baskı yapılan kumaşın cinsine göre fikse 

sıcaklığı 150-180 °C arasında değişir. 

 

Resim 3.4: Baskılı parçanın prese yerleştirilmesi 
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Resim 3.5: Baskılı parçayı preste fikseleme 

3.2. Yıkama 
 

Yıkama işleminin amacı kumaş ile bağ yapmamış boyaların kumaştan uzaklaştırılarak 

baskının haslıklarını yükseltmek ve baskı patında bulunan kimyasalların kumaş üzerinden 

uzaklaştırılmasını sağlamaktır. 

 

Dijital baskı sonrası yıkama işlemi baskı yapılan kumaşın ve boyanın cinsine göre 

değişiklik gösterir. 

 

 Reaktif boyalarla baskı yapılan pamuklu kumaşa aşağıdaki yıkama işlemleri 

yapılmaktadır: 

 

Şekil 3.1: Pamuklu kumaşın yıkama aşamaları 

2 kez soğuk çalkalama 

Kaynar yıkama 95 °C' de 10 dakika 

Kurutma 100- 110 °C  
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Pamuklu kumaşın yıkanması herhangi bir kimyasal kullanılmadan yapılır. Kurutma 

işlemi yapıldıktan sonra en boy sabitlemesi için 150- 170 °C’ ye ayarlanmış ramözlerden 

geçirilir. 

 

 Asit boyalarla baskı yapılan poliamid kumaşa ise aşağıdaki yıkama işlemleri 

yapılmaktadır: 

 

Şekil 3.2: Poliamid kumaşın yıkama aşamaları 

Poliamid kumaşın yıkanmasında soğuk çalkalama bazik ortamda pH 9-9,5 olacak 

şekilde 1g/l Soda ve 1g/l sabun kullanılarak yapılır. Bundan sonraki yıkamalarda sıcaklık 

kademeli olarak artırılmalıdır. Son yıkama teknesinde nötralizasyon yapılacağından pH 4-4,5 

olacak şekilde 1g/l Asit ve fiksatör kullanılır. Kurutma işlemi yapıldıktan sonra en boy 

sabitlemesi için 150- 170 °C’ye ayarlanmış ramözlerden geçirilir. 

 

Resim 3.6: Yıkama makinesi 

Parça olarak yapılan dijital baskıda boya olarak pigment boyalar kullanıldığından fikse 

işleminden sonra herhangi bir yıkama işlemine ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 

2 kez soğuk çalkalama( bazik 
ortamda ) 

40°C' de 15 dakika yıkama 

60 °C' de 15 dakika yıkama 

60 -70 °C' de nötralizasyon 

Kurutma 100- 110 °C  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Pamuklu kumaşa dijital baskı sonrası fikse işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumaşı fikse makinesinin kılavuz 

kumaşına dikiniz. 

 

 

 Fikse makinesinin sıcaklık ve süre 

ayarlarını yapınız. 

 Fiksenin 102 °C’de 7-10 dakika doymuş 

buharla yapılacağını unutmayınız. 

 Fikse makinesini çalıştırınız ve kumaşın 

makineden geçmesini sağlayınız. 

 

 

 

 Fikse makinesinden kumaşın arabaya 

istiflenmesini sağlayınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Pamuklu kumaşa dijital baskı sonrası fikse işlemi uygulaması için 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kumaşı fikse makinesinin kılavuz kumaşına diktiniz 

mi? 
  

2. Fikse makinesinin sıcaklık ve süre ayarlarını yaptınız 

mı? 
  

3. Fikse makinesini çalıştırıp kumaşın makineden 

geçmesini sağladınız mı? 
  

4. Fikse makinesinden kumaşın arabaya istiflenmesini 

sağladınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ-2 

Parça olarak yapılan dijital baskı sonrası fikse işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Baskı yapılan parçayı prese yerleştiriniz. 

 

 

 

 Presin sıcaklık ayarlarını yapınız. 
 Fikse sıcaklığını parça kumaşın cinsine 

göre 150-180 °C arasında ayarlayınız.  

 Presin kapağını kapatarak çalıştırınız. 

 

 

 

 Pres durduğunda kapağını kaldırarak 

parçayı alınız. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Parça olarak yapılan dijital baskı sonrası fikse işlemi uygulaması için 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Baskı yapılan parçayı prese yerleştirdiniz mi?   

2. Presin sıcaklık ayarlarını yaptınız mı?   

3. Presin kapağını kapatarak çalıştırdınız mı?   

4. Pres durduğunda kapağını kaldırarak parçayı aldınız 

mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetin geçiniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ-3 

Poliamid kumaşı baskı sonrası yıkama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yıkama işlemi için gerekli kimyasal 

maddeleri hazırlayınız. 

 1 g/l soda 

 1 g/ sabun 

 Nötralizasyon için: 

 1 g/l Asit 

 1 g/ fiksatör 

 

 

 Makinenin ilave tankına yıkama 

maddelerini koyunuz. 

 

 

 Yıkama maddelerini reçete belirtilen 

miktarlarda hazırlayınız. 

 Nötralizasyon için kullanılacak 

maddeleri ilave tankına koymayınız. 

 Yıkanacak kumaşı makineye veriniz. 

 

 

 

 Makineyi çalıştırarak birinci soğuk 

çalkalama işlemini başlatınız. 
 

 İkinci soğuk çalkalama işlemini yapınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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 Makinenin sıcaklık ve süre ayarlarını 

yapınız. 

 

 40 °C'de 15 dakika yıkama 

yapacağınızı hatırlayınız. Ayarları bu 

doğrultuda yapınız. 

 40 °C' de 15 dakika yıkama işlemini 

yapınız. 

 

 

 60 °C' de 15 dakika yıkama işlemini 

yapınız. 

 Makinenin sıcaklık ve süre ayarlarını 

yapmayı unutmayınız. 

 Nötralizasyon işlemini için hazırladığınız 

asit ve fiksatörü makinenin ilave tankına 

koyunuz. 

 

 Nötralizasyon işlemini yapınız. 

 60-70 °C'de nötralizasyon 

yapacağınızı hatırlayınız. Makine 

ayarlarını yapmayı unutmayınız. 

 Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra 

flotteyi boşaltınız. 
 

 Yıkama işlemi bittikten sonra makinenin 

temizliğini yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Poliamid kumaşı baskı sonrası yıkama uygulaması için 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yıkama işlemi için gerekli kimyasal maddeleri 

hazırladınız mı? 
  

2. Makinenin tankına yıkama maddelerini koydunuz mu?   

3. Yıkanacak kumaşı makineye verdiniz mi?   

4. Makineyi çalıştırarak birinci soğuk çalkalama işlemini 

başlattınız mı? 
  

5. İkinci soğuk çalkalama işlemini yaptınız mı?   

6. Makinenin sıcaklık ve süre ayarlarını yaptınız mı?   

7. 40 °C' de 15 dakika yıkama işlemini yaptınız mı?   

8. 60 °C' de 15 dakika yıkama işlemini yaptınız mı?   

9. Nötralizasyon işlemini için hazırladığınız asit ve fiksatörü 

makinenin ilave tankına koydunuz mu? 
  

10. Nötralizasyon işlemini yaptınız mı?   

11. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra flotteyi boşalttınız 

mı? 
  

12. Yıkama işlemi bittikten sonra makinenin temizliğini 

yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin 

başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

 

1. (…) Fikse işlemi kumaş üzerine püskürtülen boyanın sabitlenmesi için yapılır. 

2. (…) Parça olarak yapılan dijital baskıdan sonra fikse ve yıkama işlemi yapılması 

gerekir. 

3. (…) Dijital baskı sonrası pamuklu kumaşlara102 °C’de 7-10 dakika doymuş buharla 

fikse işlemi yapılır. 

4. (…) Fikse sonrasında baskı rengi daha soluk ve açık renktedir. 

5. (…) Parça olarak yapılan dijital baskıda parçaların fiksesi 100- 120 °C’ de yapılır. 

6. (…) Baskı sonrası yıkama işlemi baskının haslıklarını yükseltmek için yapılır. 

7. (…) Pamuklu kumaşların yıkamasında soda ve sabun kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Blanketin eni makineye göre 150-220 cm arasında değişir. 

2. (…) Metraj dijital baskı makinesinde 8 ayrı kartuş kullanılır. 

3. (…) Parça dijital baskı makinesinde kullanılan kartuşların içerisinde baskı 

kimyasalları bulunmaz. 

4. (…) Bilgisayara girilen kumaş boyu değeri baskının uzunluğunu gösterir. 

5. (…) Çözünürlük ayarında belirlenen rakam düşük olursa baskının kalitesi artar. 

6. (…) Parça dijital baskıda her baskı için çözünürlük ayarı yapılmalıdır. 

7. (…) Dijital baskı sonrası poliamid kumaşlara 102 °C’de 7-10 dakika doymuş buharla 

fikse işlemi yapılır. 

8. (…) Parça olarak yapılan dijital baskıda parçaların fiksesi konveyör ısıtıcılarda veya 

preslerde yapılır. 

9. (…) Poliamid kumaşların yıkamasında soda ve sabun kullanılır. 

10. (…) Parça olarak yapılan dijital baskıdan sonra yıkama işlemi yapılmaz. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Yanlış 

6. Yanlış 

7. Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Yanlış 

4. Yanlış 

5. Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Yanlış 

5. Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Yanlış 

2. Doğru 

3. Yanlış 

4. Doğru 

5. Yanlış 

6. Yanlış 

7. Yanlış 

8. Doğru 

9. Doğru 

10 Doğru 
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KAYNAKÇA 
 

 

KAYNAKÇA 


