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MODÜLÜN TANIMI

Cilt üzerine varak yaldız baskı ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖN KOġUL

Matbaa el iĢlemleri ile sert kapak modüllerini almıĢ olmak

YETERLĠK

Cilt üzerine varak yaldız baskı yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında öğrenci, cilt üzerine yaldız
baskıyı sorunsuz bir Ģekilde yapabilecektir.
Amaçlar
1. El dizgi tekniği ile sıcak varak baskı yapabilecektir.
2. Kör baskı yöntemi ile yaldız baskı yapabilecektir.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Cilt atölyesi ve tipo atölyesi
Donanım: Harf kasası, hurufat, kumpas, altın ve gümüĢ
yaldız, sıcak pres, elektrikli ısıtıcı, ısıölçer vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül, sıcak varak yaldız baskı tekniği ile kör baskı sistemini aĢamalı olarak
uygulamalı bir Ģekilde sizlere aktaran bir öğretim materyalidir.
Tipo baskı tekniğine çok yakın olan sıcak yaldız baskı ile kör baskı sistemi,
matbaacılığa sanatsal bir hava katan ayrı bir değerdir. Her ne kadar günümüzdeki yeri ve
önemi tipo baskıya benzer bir Ģekilde azalsa da değerli eserlerin üzerine yapılan sanatsal
içerikli bu iĢlem, her daim varlığını koruyacak ve matbaa atölyelerinde nostaljik bir değer
olarak kalacaktır.
Yapılan iĢlemin değeri ve önemi kadar, üzerine yapıldığı ürürün maddi ve manevi
değerini de dikkate aldığımızda, cilt üzerine yapılacak varak yaldız baskı iĢleminde iĢinizi
önemsemeniz ve ciddiye almanız, sizi alanınızda vazgeçilmez kılacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, kitap kapağının üzerine ve sırtına kumpas
aracılığı ile elle sıcak yaldız baskı yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Çevrenizde bulunan matbaalara veya ciltevlerine giderek kumpasın ısıtılmasını,
hurufatların kumpasa dizilmesini ve cilt üzerine yaldız baskının yapılmasını araĢtırıp
inceleyiniz.
Topladığınız bilgileri sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. VARAK YALDIZLAR
1.1. Varak Yaldız Baskı
Varak yaldız baskı, ciltlenmiĢ kitap vb. malzemelerin ön, arka veya sırt kısımlarına,
gümüĢ veya altın rengindeki özel üretilmiĢ Ģeritler aracılığı ile sıcak pres uygulayarak
yapılan bir nevi tipo baskı iĢlemidir.
Varak yaldız, baskıda kalıp amacı ile kullanılan ve baskıyı gerçekleĢtiren malzeme
metal kliĢeler veya hurufatlardır. El dizgi tekniği ile klasik tipo baskı kalıbı hazırlanmasında
yapılması gereken tüm iĢlemler, varak yaldız kalıbının hazırlanmasında da geçerlidir. Bu
kalıbın hazırlanmasında da kadrat ayarı, hurufat seçimi, ara boĢluklar, kumpas ayarı vb.
iĢlemler, tipografik kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Hazırlanan kalıp, özel yaldız
kumpasına monte edilerek baskıya hazır hâle getirilmiĢ olur.
Ancak, varak baskı kalıbı ile baskı yapılmadan önce kalıbın ısıtılması gerekir. Kalıp
yüzey ısısı, hurufata, kliĢeye ve baskı yapılacak cildin yüzeyine zarar vermeyecek oranda
olmalıdır. Isının yüksekliği bir taraftan baskı yüzeyini deforme ederken diğer taraftan
kullanılan hurufatların da ömrünü kısaltır, hatta erimesine bile neden olabilir. Tersi bir
durumda ise yani ısının düĢük olması hâlinde de yaldız baskı istenilen netlikte çıkmaz. Bu
nedenle elektrikli ısıtıcılar aracılığı ile ısıtılan kalıbın yüzey sıcaklığı tam manasıyla istenilen
oranda olmalıdır. En uygun ısı değerine, baskı tecrübesi ile elde edilen en net baskı
değerlerinin bir kenara not alınması sonucunda ulaĢılır.
Isıtılan kalıp özenle tutulur. Cilt bezi üzerine yerleĢtirilmiĢ yaldız Ģerit üzerine elle
preslenerek baskı gerçekleĢtirilir. Baskı esnasında kumpas ileri geri hareket ettirilerek
baskının net çıkması sağlanır. Ancak presleme yaparken kumpasın yaldız üzerindeki yerinin
değiĢtirilmemesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde baskı çiftlemesi veya baskı yayılması
(ĢiĢme) Ģeklinde baskı hataları meydana gelir.
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Varak yaldız baskı sistemi, üretimi bitmiĢ iĢlerin üzerine yapılan bir baskı sistemidir.
Bu nedenle bu baskı sisteminde diğer baskı sistemlerinde olduğu gibi baskıda fire vermek
gibi bir durum söz konusu değildir. Ciltlemesi bitmiĢ bir iĢin onca emekten sonra, tanıtım
amaçlı olarak üzerine uygulanan varak baskıda yapılacak herhangi bir hata, ciltlenmiĢ o
kitaba hem içerik hem de görsellik bakımından büyük bir olumsuzluk katacaktır. Bu olumsuz
durumun yaĢanmaması için varak yaldız baskı esnasında, normalden çok daha fazla dikkatli
ve özenli çalıĢmak gerekmektedir.

1.2. Varak Yaldız ÇeĢitleri
Bilindiği üzere varak baskıda amaç, ciltlenmiĢ materyali albenisi yüksek bir Ģekilde
tanıtmaktır. Üzerinde varak yaldız baskı deseni bulunan ciltlenmiĢ bir kitapta, kendine has
özel bir görünüm oluĢur.
Varak yaldız, matbaacılığın icadı kadar derin bir geçmiĢe sahiptir. Baskıda kullanılan
yaldızlar genel anlamda, gümüĢ yaldız ve altın yaldız olmak üzere iki gruba ayrılır.

1.2.1. Altın Varak Yaldız
Altın varak yaldız, adından da anlaĢılacağı gibi altın sarısı rengindeki varaktır.
Günümüzde genellikle maddi ve manevi değeri oldukça yüksek olan ciltlenmiĢ iĢlerin
üzerine uygulanan bir yaldız çeĢididir. Üzerine altın varak yaldız baskı yapılan bir
cilttegörsel anlamda değiĢik bir hava oluĢmakta, eserin albeniliği artmaktadır. Altın yaldız ile
o esere ayrı bir değer katılmaktadır.

Resim 1.1: Altın varak yaldız
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1.2.2. GümüĢ Varak Yaldız
GümüĢ varak yaldız adından da anlaĢılacağı gibi gümüĢ rengindeki varak yaldızdır.
Günümüzde genellikle kamu kurumlarına ait ciltlenmiĢ eserlerin üzerine baskısı yapılan bir
yaldız çeĢididir. Bu yaldız çeĢidi de altın yaldızda olduğu gibi üzerine uygulandığı esere ayrı
bir hava katar ve o eserin albeniliğini arttırır.

Resim 1.2: GümüĢ varak yaldız

1.3. Varak Yaldızın Özellikleri
Yapısal bakımdan incelendiğinde varak yaldızın iç yüzü mat iken diğer yüzü yani dıĢ
yüzeyi parlaktır. Baskı esnasında parlak yüzeye uygulanan sıcak pres sonucu kumpasta dizili
olan hurufat veya kliĢedeki görüntü, varak yaldızın mat yüzeyinin cilt bezi üzerine transfer
olması ile oluĢur. Bu sistem de baskı iĢlemi esnasında yaldıza özelliğini veren ve Ģeridin önarka yüzeyinde de bulunan kimyevi maddelerin sıcaklık ile tepkimesi sonucu oluĢur. Sıcak
presi yiyen yaldız tanecikleri, ısının etkisiyle çözünür ve cilt bezine transfer olur. Yaldızın en
önemli özelliği ısıya tabi tutulmasının hemen ardından transfer olduğu malzemenin üzerinde
kalıcı olarak yer almasıdır. Bu nedenle varak yaldız baskıların ömrü çok uzundur. Uzun
geçmiĢi olan Tipo baskı ile aynı maziye sahip olmasına karĢın her ne kadar günümüz
matbaacılık sektöründe çok fazla kullanılmasa da basım sanayiinde her daim kendine yer
bulabilecek bir baskı sistemidir.

Resim 1.3: Altın varak yaldız örneği
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1.4. Hurufatlar
Hurufatlar ve özellikleri aĢağıda açıklanmıĢtır.

1.4.1 Tanımı
Hurufatı tanımlamadan önce hurufatın asıl kullanım alanı olan “Tipografi”yi bilmek
gerekir. Tipografi, harf, sözcük, satır ve boĢluklama için gereken diğer ögelerle, belirlenmiĢ
bir metni elde etmek için yapılan iĢlemler bütünüdür.
Tipografik el dizgi yöntemi için tek tek dökülmüĢ harfler kullanılır. Burada bahsedilen
harf terimine ise matbaacılık dilinde “hurufat” denilmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde,
matbaacılığın, tipografik sisteminde kullanılan harflere hurufat denir. Bu sistemde kullanılan
harf çeĢitleri de hurufat çeĢitleri Ģeklinde adlandırılır.
Hurufatlar, özel döküm atölyelerinde ve içeriğinde 3 ana metal kullanılarak üretilir.
Hurufatların hem dayanıklılık hem iyi mürekkep transferi hem de düzgün satıh özelliğine
sahip olabilmesi amacı ile kullanılan bu metal alaĢımlar kurĢun, antimuan ve kalaydır.
Hurufat imalinde kullanılan bu metaller, döküm atölyesinde belirli bir oranda
karıĢtırılmalıdır. Uzun yıllar yapılan araĢtırma ve geliĢtirmeler sonucu elde edilen veriler
doğrultusunda bu metallerin hurufattaki oranları Ģöyledir :




KurĢun: % 65-70
Antimuan: % 20-25
Kalay:
% 5-10

Bu karıĢımda kullanılan kurĢun, hurufatın genel yapısını oluĢtururken, kullanılan
antimuan hurufata sertlik, dolayısıyla dayanma gücü verirken kalay da metale dökümde
kolaylık sağlar ve ona akıcılık verir.
Teknolojiler değiĢebilir, geliĢebilir ve buna paralel olarak tipografik sistemin günümüz
basım sanayiinde çok fazla yeri olmasa da üretim ortamları her ne kadar değiĢse de harfin
yaratıcı ve doğru kullanım ilkelerini gözeterek oluĢturulmuĢ iyi bir tipografinin asla
değiĢemeyeceği gerçeğini unutmamak gerekir.

Resim 1.4: Hurufat
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1.4.2. Yaldız Baskı Hurufatının Özellikleri
Varak yaldız baskı sisteminde kullanılacak olan hurufatların normal el dizgi
hurufatlarından yapısal olarak farklılıkları vardır. Bu hurufatların yapısında, klasik
hurufatların özünde yer alan metallerin yanı sıra pirinç ve çelik metalleri de yer almaktadır.
Bunun nedeni, varak yaldız baskı sisteminde kullanılacak olan hurufatların ısıya karĢı
dirençli olmasının gerekliliğidir. Bunun yanı sıra varak yaldız baskı sisteminde kullanılan
hurufatlar, diğer hurufatlara oranla baskı yüzeyleri daha derin ve yüksektir. Bunun nedeni ise
yaldızın küçük noktacıkları doldurup baskının tek düze çıkmasını yani baskıda ĢiĢme
olmasını engellemektir.
Bu yapısal farklıkların dıĢında, hurufatların diğer tüm özellikleri ise aynıdır.
Tipografik karakterler, optik olarak hayalî bir yatay çizgi (satır çizgisi) üzerine dizilir. Küçük
harflerin gövde yüksekliklerini belirleyen yatay çizgi ile satır çizgisi arasındaki uzaklık "x
yüksekliği" olarak adlandırılır. Bu, küçük harflerin standart yüksekliğidir ve en net
ölçülebildiği harf, küçük "x" harfidir. Harfleri oluĢturan ana hatların alt ve üst bitim
yerlerinde bulunan tırnak biçimindeki küçük uzantılar ise “serif” olarak adlandırılır.
El dizgi tekniğinde dizgi ustasının seri çalıĢabilmesi amacıyla, hurufatların gerek
tanınmasında gerekse kalıp oluĢturulması esnasında kolaylık sağlaması için üzerinde değiĢik
fiziksel özellikler söz konusudur. Bu özellikler, punto geniĢliği, ayak, baĢ, iĢaret kertiği, vb.
Ģeklindedir. Dizgi ustası, hurufatın sahip olduğu bu özellikler sayesinde hem seri hem de
doğru bir kalıp hazırlama imkânına sahiptir. Hurufatların tek tek elle yan yana getirilmesi
Ģeklinde hazırlanan el dizgi kalıbında dizgi hatası dolayısıyla baskı hatası yapma olasılığı
çok yüksektir. ĠĢte hurufatların sahip olduğu bu özellikler sayesinde el dizgi tekniğinde dizgi
hatası ve buna paralel olarak da baskı hatası en aza indirgenmiĢ olur.

1.4.2.1. Hurufatın Kısımları
Genel anlamda incelendiğinde bir hurufat, baĢ ve gövde kısımlar olmak üzere iki ana
unsurdan oluĢur. BaĢ kısmı 3 parçadan oluĢurken gövde kısmı ise 5 ana parçadan oluĢur.


Harfin üstünde yer alan “Resim" kısmı mürekkep alıp baskı yapan kısımdır.



Resim kısmının oturduğu, daha kalın olan alt kısma ise harfin "Et kısmı" denir.



Altta tabana yakın bölümde bulunan kertiğe ise "iĢaret kertiği" adı verilir. ĠĢaret
kertiği harfin doğru dizilmesi için dizgiciyi uyarır.



Harfin enine olan boyutuna “kalınlık” denir.



Harfin resim kısmını taĢıyan taban geniĢlik değeri o harfin “puntosu”dur.
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ġekil 1.5: Hurufatın kısımları

1.4.2.2. Et kalınlıklarına Göre Tipografik Karakterler ve Hurufatlar
Bir tipografik karakterin harfler, sayılar, noktalama iĢaretleri ve diğer sembollerden
oluĢan dizisine "Font" adı verilir. Aynı fontun bütün karakterleri yan yana dizildiğinde, optik
olarak eĢ değer bir yoğunluk ve bütünsellik oluĢturur. Bir fontun temel unsurları, büyük
harfler, küçük harfler, sayılar, noktalama iĢaretleri, matematiksel semboller, aksanlar ve
logogramlar olarak sıralanabilir. Bunlar iki harfin birleĢerek oluĢturduğu tipografik
karakterlerdir.
Bu karakterleri et kalınlıkları bakımından 5 ana gruba ayırabiliriz;






Tam beyaz (Extralight)
Beyaz (Light)
Yarım siyah (Medium)
Siyah (Bold)
Tam siyah (Extrabold)

Tipografik karakterler, sadece geometrik kriterlere göre tasarlanırsa algılamaya dayalı
optik sorunlar ortaya çıkar. Her tipografik karakter, optik kriterler göz önüne alınarak
tasarlanır. Örneğin, yuvarlak hatlar ve sivri uçlar büyük harf ya da satır çizgisinin dıĢına
taĢırılır. Yatay hatlar dikey hatlardan daha ince tutulur. Siyah yoğunlaĢmayı azaltmak için iki
hattın dar bir açıyla birbirine eklendiği bölgeler belirli bir oranda inceltilir. Tasarım
bütünlüğünü sağlamak amacıyla, harflerin benzer biçimsel özelliklere sahip olan
parçalarında aynı formlar kullanılır.
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1.4.3. Hurufat ÇeĢitleri
Sınırsız çeĢitliliğe sahip matbaa harflerine her geçen gün yeni bir karakter
eklenmektedir. Ancak bu geniĢ çeĢitliliğin temelini oluĢturan 3 önemli karakter vardır ki
bunların matbaacılıktaki yeri ve önemi bambaĢkadır. Bu yazı karakterleri, yapısal özellikleri,
düz, tırnaklı, ve yatık olmaları nedeniyle diğer çeĢitlerinden ayrılır.
Bu üç önemli yazı karakterleri Ģunlardır:
 Romen (Düz)

ROMEN YAZI

 Gotik

(Kırık)

GOTİK YAZI

 Ġtalik

(Yatık)

İTALİK YAZI

Her karakterin kendi içinde de üçe ayrıldığını görürüz.




Tam siyah yazı
Yarım siyah yazı
Beyaz yazı

1.4.3.1. Günümüz Tipografik Sisteminde En Çok Kullanılan Yazı Karakterleri
ve Özellikleri


Geleneksel yazılar: El yazılarının yuvarlak ve organik yapısına sahip olan bu
karakterlerin serifleri dirsek biçiminde ve eğimlidir. Yuvarlak biçimlerdeki
incelme ekseni diyagonaldir, ince ve kalın hatlar arasında çok az bir kontrast
söz konusudur. BaĢlıca örnekler, Bembo, Garamond, Caslon, Goudy,
Palatino’dur.



GeçiĢ dönemi yazıları: Bu gruba giren yazıların ince ve kalın hatları arasında
geleneksel yazılara göre daha belirgin bir kontrast vardır. Serifler, yataya daha
yakın bir eğimdedir. Yuvarlak biçimlerdeki incelme ekseni dikeye yakındır.
Harfler, Barok döneminin etkisiyle daha geniĢlemiĢtir. BaĢlıca örnekler,
Baskerville, Caledonia’dır.
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Modern yazılar: Modern yazılarda ince ve kalın hatlar arasındaki kontrast üst
sınırdadır. Ġnce hatlar, çizgi hâline dönüĢtürülmüĢtür. Yuvarlak biçimlerdeki
incelme ekseni dikey konumdadır. Ġnce hatlarla aynı kalınlıkta ve yatay bir çizgi
görünümündeki serifler, gövdeye dik bir açıyla bağlanır. Harflerin anatomisinde
geometrik kurallar ağır basar. BaĢlıca örnekler, Bodoni, Didot, Torino’dur.



Kare serifli yazılar: Bu gruba giren yazıların ortak özelliği, seriflerinin kare ya
da dikdörtgen biçiminde olmasıdır. ġerifler, harf gövdesine dik bir açıyla
bağlanır. Ġnce ve kalın hatlar arasındaki kontrast azaltılmıĢtır. Bazı karakterlerde
bütün hatlar aynı et kalınlığındadır. BaĢlıca örnekler, Rockwell, Clarendon,
Playbill’dir.



Serifsiz yazılar: Serifsiz yazılarda bulunan hatlar aynı kalınlıktadır. Yuvarlak
hatlardaki incelme ekseni daima dikey konumdadır. Geometrik bir anlayıĢla
tasarlanmıĢtır. BaĢlıca örnekler, Futura, Halvetice, Avant-Garde’dir.



Gotik yazılar : Gotik yazı geleneğinin ilk örneği, 15. yüzyıl Almanya'sında
yaygın olarak kullanılan "Textur" yazısıdır. Gotik sanatının karakteristik
özeliklerini taĢıyan bu dar ve uzun yazılarda, yuvarlak unsurlar yok edilmiĢtir.
Anatomisinde kesik uçlu kalemlerin etkisi görülür. BaĢlıca örnekler ise Gotik,
Old English’tir.



El yazıları : El yazılarındaki serbest ve akıcı biçimsel özelikler temel alınarak
tasarlanan bu tür yazıların baĢlıca örnekleri arasında Brush Script, Vivaldi,
Mistral, Brody, sayılabilir.

1.4.4. Harf Kasası
Hurufatlar ile ara boĢların ve noktalama iĢaretlerinin hem birbirine karıĢmaması hem
de belli bir düzen içinde yer almasını sağlamak amacıyla saklandığı çok gözlü dolaba “harf
kasası” denir. Harf kasasında bulunan harfler, belirli bir düzen içinde ve kullanım sıklığına
göre küçük kutular içinde yer alır. Kullanılan dilin özelliğine göre, sık kullanılan harfler
(örneğin; Türkçe için; a, e, k, m, vb. dizgiciye yakın olan) ön tarafla yer alırken yine
Türkçede seyrek kullanılan harfler (J,j – Ğ,ğ, vb.) daha arkada bulunur. Dizgi ustası hangi
harfin hangi gözde bulunduğunu ezberlemiĢtir. Gözden aldığı harfleri iĢaret kertiğini
baĢparmağıyla kontrol ederek kumpasa yerleĢtirir. Bu Ģekilde harf, iĢaret ve ara boĢları seri
bir Ģekilde dizmiĢ olur. Harf kasasının düzenli olması, hem doğru bir Ģekilde hem de seri bir
Ģekilde dizgi iĢleminin yapılabilmesi için çok önemlidir.
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Resim 1.6: Harf kasası

1.5. El Kumpasları
El dizgi ustası, dizgide kullanacağı harf ve boĢ malzemeleri dizmek için "Kumpas"
denilen bir alet kullanır ve dizeceği satırın geniĢliğine göre kumpası ayarlar. Kumpaslar, el
dizgi kumpası ve sıcak dizgi kumpası olmak üzere 2 çeĢittir. Kumpasa hurufatları dizecek
olan profesyonel kiĢiye de el dizgi ustası denir. Klasik tipo baskı kalıbı hazırlanmasında el
dizgi kumpası kullanılırken sıcak varak yaldız baskı için sıcak dizgi kumpası kullanılır.
El dizgi kumpası, yandan sıkıĢtırmalı mandal sistemli iken sıcak dizgi kumpası ise
yandan sıkıĢtırmalı mengene sistemlidir. Sıcak dizgi kumpası el dizgi kumpasına göre çok
daha fazla ısıya dayanıklıdır ve üstten pres yapmaya yarayan ahĢap saplıdır.

Resim 1.7: El ve sıcak dizgi kumpasları
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1.5.1. Kumpasa Hurufatın Dizilmesi
El dizgi ustasının dizgiye baĢlamadan önce geçmiĢ tecrübelerinin yanı sıra göz önünde
bulundurması gereken temel kurallar vardır. El dizgi ustası, kumpası, dizeceği satırın
geniĢliğine göre ayarlar. Sol eli ile tuttuğu kumpasın içine sağ eli ile harf kasasından aldığı
harfleri yerleĢtirir. Harf kasasında bulunan harflerin belirli bir düzen içinde ve kullanım
sıklığına göre yerleĢtirildiğini bilen dizgi ustası, hangi harfin hangi gözde bulunduğunu
ezberlemiĢtir. Aldığı harfin iĢaret kertiğini baĢparmağıyla kontrol eder ki dizginin doğru
olması için iĢaret kertiklerinin hep aynı yönde olması Ģarttır. Bu temel prensipler
çerçevesinde dizgiye baĢlayan dizgi ustası, elindeki harfi kumpasa yerleĢtirirken aynı anda
bir taraftan gözüyle dizeceği diğer harfi aramaya baĢlar.
Harf aralarının açılması için "espas" satır aralarını açmak içinde “anterlin” denilen
boĢ malzemeler kullanılır. Kelime araları ve paragraf sonlarındaki boĢluklarda diğer boĢ
malzemelerle doldurulur.

Resim 1.8: Hurufatın kumpasa dizilmesi
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1.5.2. Kumpasın Isıtılması
Hurufatların kumpasa dizilmesi iĢleminden sonra kumpas sıkıĢtırma vidası iyice
sıkılmalıdır. Elektrikli ısıtıcı, güvenli bir Ģekilde prize takıldıktan sonra üzerine kumpas
yerleĢtirilir. Kumpasın elektrikli ısıtıcıya yerleĢtirilmesinde tüm hurufatların aynı oranda
ısınmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca kumpasın tutulan kısmının aĢırı ısınmamasına da
dikkat etmek gerekir. Tüm bu özelliklerin yanında en önemli unsur, kumpasa yerleĢtirilen ve
büyük çoğunluğu kurĢun yapılı olan hurufatların erimemesine dikkat etmektir. Çünkü
kurĢun, diğer bazı metallere (çelik, demir, metal saç vb.) oranla daha çabuk erir. Bu nedenle
kumpas ısıtıcı üzerinde ne hurufatlar eriyecek kadar uzun, ne de varak yaldız baskı net
çıkmayacak kadar az tutulmalıdır. Dikkate alınması gereken ısınma süresinin tespiti iĢ
tecrübesi ile birlikte ısıtıcının gücüne ve hurufatın yapısına bağlıdır.

Resim 1.9: Kumpasın ısıtılması

1.5.3. Kumpas TutuĢ ġekli
Mesleki eğitime yönelik yapılan her türlü çalıĢmada, ilk ve en önemli öncelik insan
sağlıdır. Bu nedenle oldukça yüksek bir ısıya tabi tutulan hurufatların bağlı olduğu kumpasın
tutulması iĢleminde çok dikkatli olunması ve iĢ güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerekir.
AĢırı ısınmıĢ bir metal malzeme olan varak baskıya hazır bir kumpasın tutulması esnasında
en küçük bir dikkatsizlikte elimizin yanması kaçınılmazdır. Bu olumsuzluğun yaĢanmaması
için sıcak dizgi kumpası, ahĢap sapından özenle tutulmalıdır. Kumpasın tutulması iĢleminde
yapılacak bir hatanın yalnızca can güvenliğimizi değil baskısı yapılacak yüzeyin de deforme
olacağını, dolayısıyla baskıda fireyi arttıracağını unutmamak gerekir. Sıcak dizgi kumpası,
baskı yapmak amacıyla ısıtıcıdan alınıp cilt bezi üzerindeki yaldız üzerine yerleĢtirilirken
ahĢap sapından iki elle ve avuç içi ile iyice kavranmalıdır. Her iki elle sıkıca tutulan kumpas,
yaldız üzerine özenle yerleĢtirilmelidir.
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Resim 1.10: Kumpas tutma Ģekli

1.5.4. Baskı Hataları
Her baskı sisteminde olduğu gibi varak yaldız baskı sisteminde de gerekli Ģartlar
sağlanmadığı takdirde baskı hataları meydana gelebilir. Burada önemli olan bu baskı
sisteminde oluĢacak herhangi bir firenin diğer baskı sistemlerine oranla maddi ve manevi
çok daha büyük zarar verecek olmasıdır. Birçok baskı sisteminde, oluĢan herhangi bir baskı
hatasında fire olarak çöpe atılan, bir tabaka kâğıt veya maliyeti çok yüksek olmayan sıradan
bir baskı malzemesidir. Varak yaldız baskı sisteminde ise genellikle baskısı yapılmıĢ,
ciltlenmiĢ ve kullanıma hazır hâlde olan ürünler kullanılır. Bu nedenle bu baskı sisteminde
yapılacak herhangi bir hatanın telafisi oldukça zordur. Bu ve benzeri bir sorun yaĢamamak
için ve müĢteri memnuniyeti için varak yaldız baskı yaparken sıfır hata hedeflenmelidir.
Tabii ki bizler, ne kadar dikkat edersek edelim mutlaka insani vasıflarımız gereği
baskı hataları meydana gelecektir. Amaç bunu en aza indirgemek olmalıdır. En dikkatli
çalıĢmalarda bile varak yaldız baskı sisteminde, tamamen manuel (elle) iĢlem yapıldığı için
bazı baskı hatalarının meydana gelmesi kaçınılmazdır. Varak yaldız baskı sisteminde en çok
karĢılaĢılan baskı hataları ise Ģunlardır:


AĢırı forsa basıncı: Kumpasın cilt bezi üzerine normalden çok fazla
bastırılması sonucu iĢin dağılması ve ĢiĢmesi ile oluĢan baskı hatasıdır.



Yetersiz forsa basıncı: Kumpasın cilt üzerine normalden çok daha az
bastırılması ile hurufatlardaki görüntünün cilt üzerine net çıkmaması Ģeklinde
meydana gelen baskı hatasıdır.



Kayma: Baskı iĢlemi esnasında kumpasın yaldız üzerindeki yerinin değiĢmesi
sonucu oluĢan baskı hatasıdır.



Doldurma: Kullanılan hurufatların ezik olmasından dolayı istenmediği hâlde
harf boĢluklarının da yaldızı aktarması Ģeklinde oluĢan baskı hatsıdır.



Tozlanma: Cilt yüzeyinin temizlenmemesi sonucu yaldızın istenilen netlikte
çıkmaması Ģeklinde meydana gelen baskı hatasıdır.



Hurufat aĢınması: Kumpas sıcaklığının çok fazla olması nedeniyle hurufatların
erimeye yüz tutması ve baskının deforme olması Ģeklinde meydana gelen baskı
hatasıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Isıtıcının etrafında yanıcı malzeme
olmamasına özen gösteriniz.

 ĠĢ güvenliğini dikkate alarak temiz ve
düzenli bir çalıĢma ortamı
hazırlayınız.
 Kumpas, hurufat, varak yaldız ve
ısıtıcıyı düzgün bir zemin üzerinde
toplayınız.

 Elektrik prizini kontrol ediniz.
 Isıtıcıda herhangi bir elektrik kaçağı
olup olmadığını kontrol ediniz.

 Kumpası ahĢap kısmı zarar
görmeyecek bir Ģekilde ısıtıcıya
yerleĢtiriniz.
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 Kullanılacak yazı büyüklüğüne ve
yazı tipine göre hurufat seçimini
yapınız.

 Hurufatların temiz olmasına ve ezik
olmamasına özen gösteriniz.

 Hurufatları el dizgi kaideleri
çerçevesinde kumpasa diziniz.

 Sıcaklık yüz dereceyi bulduğunda
kumpası ahĢap sapından tutarak
ısıtıcıdan alınız.

 Isıtılan sıcak dizgi kumpasının sıcaklık
kontrolünü yapınız.

 Hurufatları elinizi yakmadan sıcak
dizgi kumpasına transfer ediniz.

 Dizgi iĢlemi biten kumpası hurufatları
yerinden oynatmadan sıkma vidası ile
iyice sıkıĢtırınız.
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 Tüm harflerin yaldızı aynı oranda basabilmesi ve baskı yüzeylerinin eĢitlenmesi
için hurufatları takatuka yardımıyla kumpasa iyice yerleĢtiriniz.

 Gerekli baskı alanı büyklüğünde yaldızı
maket bıçağı ile kesiniz.

 Kesim iĢlemi esnasında yaldızın kırıĢıp
yırtılmamasına özen gösteriniz

.

 Yaldızı cilt üzerine, mat yüzeyi cilt bezi
ile örtüĢecek Ģekilde monte ediniz.

 Yaldızın baskı yapılacak üst kısmında
(parlak ve canlı olan) kâğıt atığı vb.
gereksiz herhangi bir malzemenin
olmamasına dikkat ediniz.
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 Kumpası yaldız üzerine yerleĢtirirken tüm
 Bask forsası olarak uygulanan elle baskı
hurufatların aynı anda yaldız yüzeyine
gücünün baskının net çıkmasını
temas etmesini sağlayınız.
sağlayacak oranda olmasına dikkat
 Baskı esnasında kumpası ileri geri hareket
ediniz.
ettirerek tüm harf yüzeyinin baskı
yapmasını sağlayınız.
 Kumpasın yerini asla değiĢtirmeyiniz.
Aynı zamanda kumpası sağ sol yönünde
de hareket ettirmeyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME SORULARI
AĢağıdaki sorularda doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz
1. AĢağıdakilerden hangisi hurufatın yapısında yer almamaktadır?
A)
B)
C)
D)

Kalay
Antimuan
Demir
KurĢun

2. AĢağıda verilen çiftlemelerden hangisi varak yaldız baskı malzeme çeĢididir?
A)
B)
C)
D)

Bakır yaldız – Alüminyum yaldız
Altın yaldız – GümüĢ yaldız
Karbon yaldız – Klor yaldız
Teneke yaldız – Kalay yaldız

3. AĢağıda verilen bilgilerden hangisi yalnızca varak yaldız baskı için geçerlidir?
A)
B)
C)
D)

Yüksek baskı sistemidir
Sulu baskı sistemidir
Çukur baskı sistemidir
Sıcak baskı sistemidir

4. AĢağıdakilerden hangisi el dizgi malzemesi değildir?
A)
Ozasol kalıp
B) Hurufat
C)
Kumpas
D)
Harf kasası
5. AĢağıdakilerden hangisi hurufatlarda en çok kullanılan yazı çeĢitlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Gotik
Ġtalik
Bold
Romen
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AĢağıdaki cümlelerin baĢındaki parantezin içerisine doğru ise D, yanlıĢ ise Y harfini
koyunuz
6. ( )Hurufat yalnızca el dizgi kalıbı hazırlamada kullanılan bir baskı malzemesidir.
7. ( )Kumpas, dizgisi yapılan hurufatların düzenli ve sıkı bir Ģekilde yan yana durmasını
sağlayan el dizgi aletidir.
8. ( )El dizgi kumpası ile de varak baskı yapılabilir.
9. ( )Varak yaldız baskıda kullanılacak hurufatların sıcaklığı 100 C - 120 C arasında
olmalıdır.
10.( )Varak yaldız baskı iĢlemi esnasında, yaldızın mat yüzeyi hurufatla temas ederek baskı
gerçekleĢtirilir.
11. ( )Varak yaldız baskı iĢleminde, önce hurufatlar ısıtılır, sonra kumpasa dizilir.
12. ( )Varak yaldız baskı sistemini, bir nevi ilkel transfer baskı sistemi olarak
adlandırabiliriz.
13. ( )Hurufat imalatında kullanılan ve hurufatın yapısında en çok yer alan metal kalaydır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ
KONTROL LĠSTESĠ
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki kontrol listesine göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

Evet

Hayır

Varak yaldız baskı için gerekli olan araç gereçleri
(kumpas, tipometre, hurufat, yaldız, ısıtıcı, vb.) temin ettiniz mi?
Kullanılacak hurufat çeĢidini ve ölçeğini belirlediniz mi?
Tahmini kumpas mesafe ayarını yaptınız mı?
Cilt yüzeyinde varak yaldız yapılacak alanı belirlediniz mi?
Varak yaldız baskısı yapılacak cilt yüzeyini temizlediniz mi?
Isıtıcıyı elektrik prizine taktınız mı?
Kumpası ısıtıcının üzerine yerleĢtirdiniz mi?
Varak yaldızı bobinden kestiniz mi?
Kesilen yaldızı cilt üzerine monte ettiniz mi?
Kumpasın ısı kontrolünü yaptınız mı?
Isıtıcının fiĢini çekip kumpası üzerinden aldınız mı?
Hurufatları kumpasa dizdiniz mi?
Kumpası iyice sıktınız mı?
Kumpası yaldız Ģerit üzerine iyice monte ettiniz mi?
Kumpası baskı net çıkacak Ģekilde cilt üzerine iyice bastırdınız
mı?
Isının ve basıncın etkisi ile cilt üzerine yapıĢan yaldızı baskıdan
10-15 dk. sonra cilt üzerinden sıyırdınız mı?
Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır”ı iĢaretlediğiniz veya yapamadığınız
iĢlemleri tekrar ediniz.
Tüm iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, ciltlenmiĢ kitap kapağının üzerine sıcak
pres ile kör baskı yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Çevrenizde bulunan matbaalara veya ciltevlerine giderek sıcak presin ısıtılmasını,
kliĢenin prese monte edilmesini ve cilt üzerine kör baskının yapılıĢını araĢtırıp inceleyiniz.
Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. KÖR BASKI TEKNĠĞĠ
2.1. Kör Baskı
Ġlk kez Almanlar tarafından ciltlenmiĢ kitaplara uygulanan ve Almanca “Blinddruck”
Ģeklinde isimlendirilen bir el baskı türüdür. Uygulamanın ilk zamanlarında ciltlenmiĢ
kitapların üzerine el ıstampalarıyla yazı ve resimlerin oyulması Ģeklinde yapılan kör baskı
sistemi, el dizgi sisteminin geliĢimi ile bir nevi kliĢe ile gerçekleĢtirilen varak baskı Ģeklini
almıĢtır.
Genellikle cilt üzerine sanatsal çalıĢmaların yapılması iĢinde baĢvurulan bir baskı
sistemidir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus, üzerine kör baskı uygulaması
yapılacak olan cilt bezinin bu baskı sistemine uygun olmasıdır. Kör baskı yapılacak cilt bezi,
parlak ve grensiz bir yapıya sahip olmalıdır. Ġnce iĢçilik sonucu elde edilen ve çok fazla
süsleme içeren bir kliĢe ile yapılacak olan kör baskıda cilt yüzeyinin pürüzlü olması baskı
kalitesini çok düĢürür.

2.2. Kullanılan KliĢeler
Matbaacılıkta kliĢe, baskıda kullanılmak amacıyla hazırlanmıĢ, yazı, Ģekil ve
resimlerin yükseltilerek veya çukurlaĢtırılarak kopya edildiği metal levhalara denir. KliĢeler,
baskı sistemlerinde görüntünün basılacak materyale aktarılmasını sağlayan bir çeĢit hazır
kalıp görevi gören matbaa malzemeleridir. El dizgi tekniğinde kullanılan kliĢeler, eğer
baskıyı çıkıntı hâlindeki noktacıklarla yapıyorsa bu kliĢelere “ototipi kliĢeler” denir. Baskıyı
çıkıntı hâlindeki çizgi desenleri ile gerçekleĢtiriyor ise bu tip kliĢelere “tire kliĢeler” denir.

22

Resim. 2.1: KliĢe örneği I

KliĢeler tarih boyu kullanılmıĢ ve kliĢe hazırlamada değiĢik yöntemler kullanılmıĢtır.
Gravür bunlardan en çok bilinen ve hâlen uygulanan yöntemdir. Bir baskı tekniği olarak
matbaacılıkta ve sanat ürünlerinin yapımında kullanılan gravür, bir kazıma Ģekli, çukur baskı
veya oyma baskı olarak adlandırılabilir. Baskı yapılacak görüntü ahĢap, metal veya taĢ levha
üzerine çeĢitli yöntemlerle (elle kazıyarak veya asitle yedirme) aktarıldıktan sonra kullanıma
hazır hâle gelir.
15. yüzyıldan sonra ortaya çıkıĢından itibaren gravür, günümüze kadar sanatçılar
tarafından yaygın bir biçimde kullanılmıĢ ve geliĢtirilmiĢtir. Günümüzde birçok sanatçı,
gravür baskı tekniğinden sanat baskılarının üretilmesinde yararlanmaktadır. Matbaacılıkta ise
19. yüzyılın sonlarına kadar basımı yapılan kitaplarda yer alan resimlerin kaliteli
röprodüksiyonu ve kör baskı sistemi için kullanılan gravür, bir baskı tekniği olarak
günümüzde genellikle foto gravür ya da tifdruk baskı sisteminde kullanılmaktadır.
Günümüzde en çok tercih edilen kliĢe çeĢitlerinden biri de foto polimer kliĢelerdir.
Amatör iĢlerde bile kendi kliĢelerini yapmak isteyenler için foto polimer kliĢeler, çok uygun
bir kliĢe çeĢididir. Foto polimer kliĢeler, klasik kliĢeler gibi pozlandırılır, sonra su veya alkol
su karıĢımıyla yıkanır. Foto polimer kör baskı kliĢeleri, tipo baskıda kullanılan foto polimer
kliĢelerden faydalanılarak geliĢtirilmiĢtir. Bu kliĢeler, alt kısmında taĢıyıcı çelik levha, üst
kısımda ise ısıya dayanıklı foto polimer materyalden yapılmıĢtır. Foto polimer kliĢeler,
maliyetinin düĢük olması, kısa zamanda hazırlanması, prova baskılar için uygun olması,
çözünürlüklerinin yüksek olması ve ince detayların kalıba hatasız aktarılmasından dolayı
tercih edilir.

Resim. 2.2: KliĢe örneği II
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2.3. Sıcak Presler
Kör baskının yapılabilmesi için gerekli olan baskı forsasını tayin eden ve üzerinde
bulunan kliĢenin ısınarak yaldız baskıyı gerçekleĢtirmesini sağlayan mengene düzeneğidir.
Ġlk kullanım zamanında kömür ile ısıtılan sıcak preslerin zamanla elektrikli olanları
üretilmiĢtir. Bünyesinde bulunan elektrik rezistansları aracılığı ile gerekli olan sıcaklığa
kavuĢan bu presler sıkıĢtırma kolu ile sıkıĢtırıldığında kliĢeye de aktarmıĢ olduğu ısının ve
uyguladığı presin de etkisi ile kliĢe üzerindeki görüntüyü yaldıza oradan da cilt üzerine
aktararak kör baskıyı gerçekleĢtirir.
Otomatik yaldız makinelerinin icadına kadar el dizgi tekniğinde oldukça fazla
kullanım alanı bulan sıcak presler günümüzde mevcut matbaa tesislerinde çok nadir
bulunmaktadır.

2.4. Kör Baskıda Poza
Kör baskı iĢleminde baskıdan önce diğer baskı sistemlerinde olduğu gibi mutlaka
prova baskı almak gerekir. Baskısı yapılacak iĢin ebadında örnek bir cilt bezi kesilir, pres
altına yerleĢtirilir, pres makinesinin sağ ve sol kenarlarında bulunan siperler gevĢetilir, cilt
bezi üzerinde sağ sol yönde ince ayarlamalar yapılarak baskının asıl iĢ üzerinde
gerçekleĢtirilecek yeri prova baskılar sonucu belirlenir. Hangi taraftan ayar yapıldı ise o
taraftaki siper sabitlenir, diğer siper ise boĢa çıkartılır.
Bu sayede iĢin poza ayarı yapılmıĢ olur ve baskıda en az fire ile kör baskı
gerçekleĢtirilir. Yan siperlerin olmadığı durumlarda sabitleme vidaları ile aynı Ģekilde
ayarlama yapılır.

2.5. Kör Baskıda Forsa
Üzerine kör baskı uygulaması yapılacak olan ciltlenmiĢ kitabın tahminî kalınlığında
atıl bir örnek iĢ alınır. Prova için kullanılacak iĢin üzerine cilt bezi yerleĢtirilir. Kademe
kademe presleme yapılarak iĢin istenilen netlikte çıkması sağlanır. Gerekiyorsa iĢe alttan
besleme yapılır, buna bir nevi kör baskı mizantreni denir.
Prova baskılarla uygulanan basınçlardan, baskıyı en net veren kademe bir kenara not
alınır. Daha sonraki asıl iĢin baskısında belirlenen kademe temel alınır. Kör baskıda presin
(baskı forsasının) çok fazla olması durumunda, yaldızın cilt üzerine gömüleceğini ve aynı
zamanda hurufatların ezileceğini, forsa basıncının az olması durumunda ise baskının net
çıkmayacağını unutmamak gerekir.
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2.6. Kör Baskı Hataları
Her baskı sisteminde olduğu gibi kör baskı sisteminde de en uygun Ģartlarda çalıĢılsa
bile gerek insani gerekse mekanik nedenlerden dolayı baskı hatalarının oluĢması
kaçınılmazdır. Ancak burada önemli olan bu hataları en aza indirgemek bizim baĢlıca
görevimiz olmalıdır.
Neredeyse tamamen (elle) manuel olarak gerçekleĢtirilen kör baskı siteminde baskı
hatası olarak en çok karĢılaĢtığımız sorunlar Ģunlarıdır:

AĢırı ısınma: Sıcak presin ısı ayarının 50 C–60 dereceden fazla olması ve
yaldızın aĢırı erimesi Ģeklinde ortaya çıkan baskı hatasıdır.


Doldurma: Baskı forsasının (presin) çok fazla olması sonucu yaldızın hurufatın
boĢ alanlarına da ihtiva etmesi ile meydana gelen baskı hatasıdır.



Çiftleme: Baskı esnasında cilt yüzeyinin yani üzerine kör baskı yapılacak
ciltlenmiĢ kitabın baskı iĢlemi sırasında yerinden oynaması ile baskı çiftlemesi
Ģeklinde oluĢan baskı hatasıdır.



ġiĢme: Sıcak pres ısısının fazla olması nedeni ile hurufatın deforme olması ve
baskı yüzeyinin geniĢlemesi sonucu oluĢan baskı hatasıdır.



Flu baskı: Baskı forsasının çok az olması veya yaldızın deforme olması sonucu
oluĢan baskı hatasıdır.



Kayma: Üzerine kör baskı yapılacak olan ciltlenmiĢ kitabın yanlardan iyice
sabitlenmemesi sonucu oluĢan baskı hatasıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları
 Sıcak pres baskı yüzeyini
temizleyiniz.

Öneriler
 Presin baskı yüzeyinde herhangi bir çapak
kalmamasına özen gösteriniz.
 Herhangi bir atığın presleme esnasında cilt
bezi yüzeyini aĢırı deforme edeceğini
unutmamak gerekir.

 Metal kliĢeyi baskı alanına sıkıca
monte ediniz.

 KliĢenin baskı esnasında gevĢemesi
durumunda baskı çiftlemesi oluĢmasının
kaçınılmaz olduğunu unutmayınız.
 AĢırı sıkıĢtırma durumunda kliĢenin
yıpranacağını ve ömrünün kısalacağını
dikkate alınız

.
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 Kapak üzerinde yaldızın yerini
belirleyiniz.

 Yaldızı kullanılacak ebatta keserek cilt
üzerine yerleĢtiriniz.
 Baskı alanı çok küçük ise yaldızı sabitlemek
için kenarlardan tutturunuz.

 Prova baskı yapınız.

 Prova baskıda kör baskının netliğini ve baskı
alanındaki yer kontrolünü yapınız.
 Yaldızın cilt üzerindeki yerini tespit edip
konumunu sabitleyiniz.
 Sıcak presin ısı kontrolünü yapınız

 Prova baskı sonrası kör baskının iĢ
üzerindeki yerini kontrol ediniz.

 ĠĢin cilt üzerinde, sırt ve ağız yönünde
ortalanması için gerekli poza ayarını yapınız.
 Kör baskının flu çıkması veya aĢırı ĢiĢmesi
durumunda sıcak presin basınç ayarını (forsa
ayarını) yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME SORULARI
AĢağıdaki sorularda doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz
1. AĢağıdakilerden hangisi kör baskıda kullanılan hurufatın yapısında yer almaktadır?
A) Alüminyum
B)
Pirinç
C)
Bakır
D)
Altın
2. AĢağıdakilerden hangisi kör baskıda kullanılan bir malzeme çeĢididir?
A)
B)
C)
D)

Kontakt Ģase
Korrektör
KliĢe
Hazne suyu

3. AĢağıda verilen bilgilerden hangisi yalnızca kör baskı için geçerlidir?
A)
B)
C)
D)

Yüksek baskı sistemidir
Sulu baskı sistemidir
Çukur baskı sistemidir
Sıcak pres baskı sistemidir

4. AĢağıdakilerden hangisi kör baskıda karĢılaĢılan baskı hatalarından biridir?
A)
B)
C)
D)

Yolma
Ton tutma
Arka verme
Kayma

5. AĢağıdakilerden hangisi kör baskıda yapılan baskı ayarlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Cift kâğıt
Poza
Forsa
Isı ayarı

6. AĢağıdakilerden hangisi kör baskıda kullanılan kliĢelerin özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Isıya dayanıklıdır.
Plastik yüzeylidir.
Ototipi kliĢelerdir.
Tire kliĢelerdir.
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7. AĢağıdakilerden hangisi kör baskı için geçerli bir ifadedir?
A)
B)
C)
D)

Günümüzde en çok kullanılan baskı sistemidir.
Ambalaj sanayinde çok kullanılır.
Cilt yüzeyine yapılan bir baskı türüdür.
Trigromi baskıya elveriĢlidir.

8. AĢağıdakilerden hangisi kör baskıda kullanılan bir baskı materyalidir?
A)
B)
C)
D)

Cilt bezi
I. hamur kâğıt
Cam
KumaĢ

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Kapak üzerine varak yaldız baskı iĢleminde;



El dizgi kumpası ile yaldız baskıyı gerçekleĢtiriniz.
Sıcak pres ile kör baskıyı gerçekleĢtiriniz

Modülde kazandığınız becerileri aĢağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ
Hurufat seçiminizi yaptınız mı?
Harf kasasından hurufatları aldınız mı?
Sıcak pres kumpasını seçtiniz mi?
Isıtıcıyı elektrik prizine taktınız mı?
Varak yaldız seçimini yaptınız mı?
Kumpası ısıtıcıya yerleĢtirdiniz mi?
Kitabı düz bir yüzeyde sabitlediniz mi?
CiltlenmiĢ kitabın yüzeyini temizlediniz mi?
Yaldızı gerekli olan ölçüde kestiniz mi?
Yaldızı cilt üzerine monte ettiniz mi?
Kumpas ısı kontrolünü yaptınız mı?
Kumpası ısıtıcıdan aldınız mı?
Isıtıcının fiĢini çektiniz mi?
Hurufatları kumpasa dizdiniz mi?
Hurufatların ısı kontrolünü yaptınız mı?
Kumpası iyice sıkıĢtırdınız mı?
Her iki elle kumpası kavrayarak yaldız üzerine yerleĢtirdiniz mi?
Kumpası ileri geri hareket ettirerek baskının cilt üzerine tamamen
aktarılmasını sağladınız mı?
Varak yaldızı, cilt üzerinden 15 dk. sonra aldınız mı?
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Evet

Hayır

Cilt üzerini temiz bir bezle sildiniz mi?
Hurufatları kumpastan çıkartınız mı?
Hurufatları ve diğer malzemeleri yerlerine yerleĢtirdiniz mi?
Sıcak presi temizlediniz mi?
KliĢeyi taktınız mı?
Presi ısıttınız mı?
Presin sıcaklık kontrolünü yaptınız mı?
Yaldızı kapak üzerine monte ettiniz mi?
Prova baskı aldınız mı?
Poza ayarını yaptınız mı?
Forsa ayarını yaptınız mı?
Sürekli baskıya geçtiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Sorulara verdiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (değerlendirme ölçütlerini)
karĢılaĢtırınız. Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha
gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Cevaplarınız doğru
ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kiĢilerle iletiĢim kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

C

2

B

3

D

4

A

5

C

6

D

7

D

8

Y

9

D

10

Y

11

Y

12

D

13

Y

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

C

3

D

4

D

5

A

6

B

7

C

8

A
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