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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 213GIM269 

ALAN Matbaa Teknolojisi 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Kapak Üzeri ĠĢlemler- 2  

MODÜLÜN TANIMI 
Cilt üzerine varak yaldızla çizgi baskısı ve kitap kutusu 

yapımıyla ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Matbaa El ĠĢlemleri ile Sert Kapak modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠK Cilt üzerine varak yaldız ile çizgi baskısı ve kitap kutusu 

yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Kapak üzerine uygulanan iĢlemleri yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Elle kesintisiz, tam süsleme (çizgi) basabilecek ve 

köĢebent takabileceksiniz. 

2. Ölçüsüne uygun kitap kutusu yapabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Cilt atölyesi ve tipo atölyesi 

 

Donanım: Harf kasası, hurufat, çizgiler, süsler, kumpas, altın 

ve gümüĢ yaldız, sıcak pres, elektrikli ısıtıcı, ısıölçer vb. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sizlere cilt kapağı üzerine çizgi ve süsleme iĢlerinin yaldız baskısı ile kitap 

kutusu yapımını uygulamalı bir Ģekilde aktaran bir öğretim materyalidir. 

 

Tipo baskı tekniği ile cilt iĢlemlerinin bir alt iĢlem basamağı Ģeklinde matbaalarda yer 

alan kapak üzerine yaldızlı çizgi baskı ve kitap kutusu yapımı neredeyse tamamen elle 

yapılan bir uygulamadır. Her ne kadar günümüzdeki yeri ve önemi tipo baskıya benzer bir 

Ģekilde azalsa da değerli eserlerin üzerine yapılan süsleme amaçlı çizgisel içerikli bu iĢlem, 

her zaman 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 iĢlemi ve kitap 

kutusu yapımında iĢinizi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi alanınızda vazgeçilmez 

kılacaktır. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Kitap kapağının üzerine ve sırtına kumpas aracılığı ile elle sıcak yaldız (çizgi-

süsleme) baskı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan matbaalara veya cilt evlerine giderek kumpasın ısıtılmasını, 

çizgi ve süslerin kumpasa dizilmesini ve cilt üzerine yaldız baskı yapılıĢını 

araĢtırıp inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgileri sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ÇĠZGĠ VE KÖġEBENTLER 
 

1.1. El Dizgi Çizgileri  
 

Osmanlı Ġmparatorluğu’nun hat sanatının oldukça ileri olduğu yıllarda, cilt üzerine 

yapılan çizgi ve süsleme yaldız baskı iĢlemi,  o yıllarda matbaacılığın diğer alanlarına oranla 

çok ileride idi.  O dönemden günümüze uzanan ve hâlâ üzerinde taĢıdığı sanat değerinden 

hiçbir Ģey kaybetmeyen, hatta her geçen gün değeri artan çok değerli eserler mevcuttur. 

Değeri ve önemi değiĢmeyen bu nadir alanlardan biri de cilt üzerine yapılan varak baskı 

tekniğidir. 

 

Varak yaldız baskı ile çizgi ve süsleme baskısı; ciltlenmiĢ kitap vb. malzemelerin ön, 

arka veya sırt kısımlarına, gümüĢ veya altın rengindeki özel üretilmiĢ yaldız üzerine sıcak 

pres uygulayarak yapılan bir çeĢit el dizgi baskı iĢlemidir. 

 

Çizgi veya süslerle yapılan yaldız baskı, klasik varak yaldız baskıdan biraz farklıdır. 

Burada baskı malzemesi olarak kullanılacak olan malzemeler, hurufatlar değil tipo baskıda 

basan malzemeler arasında yer alan çizgilerdir. Yapısında pirinç metali bulunmaktadır. 

Ġçeriğinde bir miktar çelik de bulunan bu metal yapılı küçük levhalar oldukça sert ve 

dayanıklıdır. AĢırı preslenmeye ve yaldız baskı uygulamasında ısıtılmaya karĢı dirençli bir 

yapıya sahiptir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2. Çizgi ÇeĢitleri 
 

Genellikle cetvel iĢlerin baskısında kullanılan bu tipo baskı malzemeleri kalınlıklarına 

ve baskı yüzey yapısına göre çeĢitlilik gösterir. Harf kasalarında kendilerine has özel 

çekmeceleri olan çizgiler farklı boylarda standart enlerde imal edilir. 

 

Resim 1.1: Çizgi çeĢitleri 

DeğiĢik kullanım alanına sahip olan çizgileri birbirinden ayıran bazı temel özellikler 

vardır. Bunlardan en önemlisi çizgilerin kalınlığıdır. Kalınlıkları bakımından çizgiler; kalın, 

ince, ince-kalın gibi değiĢik adlarla sınıflandırılır. Kalınlığının dıĢında baskı yüzeyinin 

özelliklerine göre de birbirinden ayrılan çizgiler baskı yüzeyi bakımından puvantiye, perforaj 

ve çift Ģeklinde isimlendirilir. 

 

1.3. Çizgilerin Özellikleri 
 

Çizgiler kullanım alanlarına göre imal edilir. Pirinç yapılı ve uzun ömürlü olan 

çizgiler, varak yaldız baskıya elveriĢli iken normal hurufat karıĢımdan (kalay-kurĢun ve 

antimum) yapılan çizgiler daha çok düz cetvel baskı kalıbı hazırlamada kullanılır. 
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Tablo 1.1: Çizgilerin özellikleri 

Pirinç yapılı çizgiler belli katratlarda takım hâlinde satılırken hurufat alaĢımından 

yapılan çizgiler uzun Ģeritler hâlinde imal edilir, ihtiyaç doğrultusunda kupuar ile belli 

katratlarda kesilerek kullanılır. 

 

Resim 1.2: Pirinç çizgiler 
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Tablo 1.2: Çizgi seri numaraları 

*Burada dikkat etmemiz gerek önemli bir husus 1 carpo biriminin 1 puntoya eĢit 

olduğudur. 
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1.4. Çizgi Çekme Yöntemleri 
 

Çizgi çekme yöntemleri aĢağıda anlatılmıĢtır. 

 

1.4.1. Yaldız Çizgi Çekme 
 

Yapısal özellik bakımından incelendiğinde varak yaldızın iç yüzeyi mat iken dıĢ 

yüzeyi parlaktır. Baskı esnasında parlak yüzeye uygulanan kumpasta dizili olan çizginin 

sıcak pres sonucu, varak yaldızın mat yüzeyinin cilt bezi üzerine transfer olması ile baskı 

gerçekleĢir. Bu sistemde baskı iĢlemi esnasında yaldıza özelliğini veren ve Ģeritin ön-arka 

yüzeyinde de bulunan kimyevi maddelerin sıcaklık ile tepkimesi sonucu baskı 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.  

 

Resim 1.3: Sırt çizgi baskı örneği 

Çizgi çekme iĢlemi klasik varak yaldız baskıdan çok farklı değildir. Yaldız çizgi 

çekme iĢinde iĢlem sırası Ģu Ģekildedir: 

 

 Elektrikli ısıtıcı prize takılır. 

 Yaldız baskı alanına göre kesilir. 

 Kullanılacak çizgi belirlenir. 

 Çizgi kumpasa sıkıĢtırılır.  

 Kumpas elektrikli ısıtıcı üzerine yerleĢtirilir. 

 Cilt üzerine varak yaldız konur. 

 Kumpas varak yaldız üzerine pres uygulanarak görüntünün cilde transferi 

sağlanır. 

 Cilt üzeri silinir. 

 Çizgiler kumpastan çıkartılır. 
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1.4.2. Kör Baskı Ġle Çizgi Çekme 
 

Kör baskı çizgi çekme iĢleminde çizgi veya süsler kliĢe Ģeklindedir. DeğiĢik grafik 

iĢlemleri sonrası elde edilen kliĢe cilt bezi üzerine sıcak pres yardımı gerçekleĢtirilir. Kör 

baskı ile çizgi çekme iĢleminin,  yaldız çizgi çekme iĢleminden farkı, görüntünün oluĢacağı 

cilt ile kumpas arasında herhangi bir malzemenin (varak yaldız gibi) olmamasıdır. 

 

Kör baskı ile çizgi çekme iĢlemi iĢinde iĢlem sırası Ģu Ģekildedir: 

 

 Elektrikli ısıtıcı prize takılır. 

 Kullanılacak çizgi belirlenir. 

 Çizgi kumpasa sıkıĢtırılır.  

 Kumpas elektrikli ısıtıcı üzerine yerleĢtirilir. 

 Kör baskı yapılacak cilt kolay çalıĢılabilecek yere konur. 

 Kumpas pres uygulanarak görüntünün cilde transferi sağlanır. 

 Çizgiler kumpastan çıkartılır. 

 

1.5. KöĢebentler 
 

Cilt iĢlemlerinde genel amaç, ciltlenen ürünün dıĢ etkenlere karĢı uzun ömürlü olarak 

korunmasıdır. Özel amaç ise cilt bezine ve dolayısıyla ciltlenen ürüne görsel güzellik 

katmaktır.  

 

Belirtilen genel amaç doğrultusunda kalın mukavvalar ile ciltlenen ürün, dıĢ etkenlere 

karĢı belirli bir oranda korunmuĢ olur. Ancak kitap vb. materyallerin her ne kadar ciltlenerek 

belirli oranda ömrü uzatılmıĢ olsa da bu yapılan iĢlem sonucu bunlar, yıpranmaya karĢı 

tamamen korunmuĢ sayılmaz. Elimizde bulunan ya da çevremizde yer alan eski kitaplara 

Ģöyle bir göz attığımızda genellikle kitabın ağız kısmının kenar uçlarından aĢırı yıprandığını 

görürüz. Hatta ciltlenmiĢ kitaplarda bile bazen bu yıpranmıĢlığı görebiliriz. 

 

Resim 1.4: KöĢebent ve kör baskı 
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Mücellit iĢlerini ifa eden uzmanlar, zaman içinde bu yıpranmayı engellemek için 

ciltlenmiĢ kitapların uç kısımlarına sert metal koruyucular takmıĢtır. ĠĢte bu adı geçen ve cilt 

kapağının köĢelerini darbelere karĢı korumak için kullanılan metal parçalara “köĢebent” 

denilmektedir. 

 

1.5.1. KöĢebentlerin Özellikleri 
 

KöĢebentler, kullanım alanı olan cilt kapağının uç kısımlarını dıĢ etkilerden koruyacak 

Ģekilde dayanıklı olmalıdır. Ancak bu dayanıklılığı sağlayacak olan sertlik oranı, kullanıldığı 

cilt bezine sıkıĢtırma iĢlemi esnasında zarar vermeyecek oranda olmalıdır. KöĢebentlerde 

aranılan diğer bir özellik de çekiçle sıkıĢtırma iĢlemi esnasında kırılmamasıdır. Yani 

köĢebent tutturulduğu yeri deforme etmeyecek kadar yumuĢak, sıkıĢtırıldığı yerden kolayca 

çıkmayacak Ģekilde de sert olmalıdır. 

 

1.5.2. KöĢebent Takma Yöntemleri 
 

KöĢebent takma iĢlemine baĢlamadan önce köĢebendin hangi kalınlıkta cilt kapağında 

kullanılacağını, kapak üzerindeki motife olan uygunluğunu, cilt bezinin dayanıklılık oranı 

gibi özellikleri göz önünde bulundurmak gerekir. 

 

Bu hususlarla birlikte köĢebent takarken; 

 

 KöĢebent takılacak cilt kapağının kalınlığına, 

 KöĢebent takarken kullanılacak zeminin düzgün ve sert olmasına, 

 KöĢebent takmada kullanılacak çekiç yüzeyinin oval olmasına, 

 KöĢebendi tutan pensin sağlam olmasına, 

 Kullanılacak köĢebendin cilt bezi rengine ve cildin üzerindeki motife uygun 

olmasına, 

 KöĢebendin iyice sıkıĢtırılmıĢ olmasına dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Kitap kapağının üzerine ve sırtına kumpas aracılığı ile elle sıcak yaldız (çizgi-

süsleme) baskı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kullanılcak iĢin özelliğine göre çizgi 

seçimini yapınız. 

 

 

 

 

 ĠĢ güvenliğini dikkate alarak  temiz ve 

düzenli bir çalıĢma ortamı hazırlayınız. 

 

 Çizgi yüzeyini kuru bezle temizleyiniz. 

 

 

 

 Kumpasın yuvasına çizgiyi 

yerleĢtiriniz. 

 Kumpası sıkıĢtırma kolu ile iyice 

sıkınız. 

 

 

 Elektrik prizini kontrol ediniz. 

 Isıtıcıda herhangi bir elektrik kaçağı olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kumpası ahĢap kısmı zarar 

görmeyecek bir Ģekilde ısıtıcıya 

yerleĢtiriniz. 

 

 Kumpas istenilen oranda ısındıktan 

sonra kumpası ısıtıcıdan alınız. 

 Bu iĢlem esnasında kumpasın 

soğumamasına özen gösteriniz. 

 Kapak altı zeminin temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 

 Kapak yüzeyini kuru bir bezle iyice 

temizleyiniz. 

 
 

 Kapağı yaldız baskı esnasında 

yerinden oynamayacak Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Yaldızı baskı alanına yetecek oranda 

kesiniz. 

 Yaldızı kapak üzerine düzgün bir 

Ģekilde monte ediniz. 

 Bu iĢlemler esnasında yaldız 

yüzeyinin çizilmemesine dikkat ediniz. 
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 Kumpası yaldız üzerine 

yerleĢtirirken tüm çizgi yüzeyinin aynı 

anda yaldız yüzeyine temas etmesini 

sağlayınız. 

 

 Baskı esnasında kumpasın yerini asla 

değiĢtirmeyiniz. Aynı zamanda kumpası 

sağ-sol yönünde hareket ettirmeyiniz. 

 

 Baskı forsası olarak uygulanan elle 

baskı gücünün baskının net çıkmasını 

sağlayacak oranda olmasına dikkat 

ediniz. 
 

 Baskısı biten kapak yüzeyinin 

üzerindeki sıcak yaldız soğumadan baĢka 

herhangi bir iĢlem yapmayınız. 

 

 Yaldız soğuduktan sonra kapak 

yüzeyini kuru bir bezle temizleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Varak yaldız baskı için gerekli olan araç gereçleri (çizgi, 

süs, tipometre, kumpas, yaldız, ısıtıcı vb.) temin ettiniz mi? 
  

2. Kullanılacak çizgi ve süs çeĢidini belirlediniz mi?   

3. Tahmini kumpas mesafe ayarını yaptınız mı?   

4. Cilt yüzeyinde varak yaldız yapılacak alanı belirlediniz mi?   

5. Varak yaldız baskısı yapılacak cilt yüzeyini temizlediniz 

mi? 
  

6. Kumpası iyice sıktınız mı?   

7. Isıtıcıyı elektrik prizine taktınız mı?   

8. Kumpası ısıtıcının üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

9. Varak yaldızı bobinden kestiniz mi?   

10. Kesilen yaldızı cilt üzerine monte ettiniz mi?   

11. Kumpasın ısı kontrolünü yaptınız mı?   

12. Isıtıcının fiĢini çekip kumpası üzerinden aldınız mı?   

13. Kumpası yaldız Ģerit üzerine iyice monte ettiniz mi?   

14. Kumpası baskı net çıkacak Ģekilde cilt üzerine iyice 

bastırdınız mı? 
  

15. Isının ve basıncın etkisi ile cilt üzerine yapıĢan yaldızı 

baskıdan sonra cilt üzerinden sıyırdınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi çizgilerin yapısında en yoğun biçimde yer almaktadır? 

 

A) Pirinç 

B) Antimuan 

C) Altın 

D) GümüĢ 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi varak yaldız çeĢididir? 

 

A) Karbon yaldız – klor yaldız 

B) Altın yaldız – gümüĢ yaldız 

C) Teneke yaldız –  kalay yaldız 

D) Bakır yaldız – alüminyum yaldız 

 

3. AĢağıda verilen bilgilerden hangisi varak yaldız baskı için geçerli değildir? 

 

A) Yüksek baskı sistemidir. 

B) Direkt baskı sistemidir. 

C) Trigromi baskıya elveriĢlidir. 

D) Sıcak baskı sistemi ile transfer olur. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi el dizgi malzemesidir? 

 

A) Devolapman 

B) Kontakt Ģase 

C) Kumpas 

D) Gaze 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi ciltlenmiĢ kitap kapaklarının uç kısımlarını korumak 

amacıyla kullanılan matbaa malzemesidir? 

 

A) Espas 

B) Anterlin 

C) Garnitür 

D) KöĢebent 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. (  ) Çizgi ve süsler yalnızca tipo baskı kalıbı hazırlamada kullanılan bir baskı 

malzemesidir. 

 

7. (   ) Kumpas, dizgisi yapılan hurufat ve süslerin düzenli ve sıkı bir Ģekilde yan yana 

durmasını sağlayan el dizgi aletidir. 

 

8. (   ) Sıcak dizgi kumpası ile varak baskı yapılabilir. 

 

9. (   ) Varak yaldız baskı iĢlemi esnasında, yaldızın mat yüzeyi çizgi ile temas ederek 

baskı gerçekleĢtirilir. 

 

10. (   ) Çizgilerin imalatında kullanılan ve yapısında en çok yer alan metal kalaydır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

Kitapların içine rahatlıkla konulabileceği bir kitap kutusu yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan matbaalara veya cilt evlerine giderek kitap kutusu 

yapımında ölçü almayı, mukavva kesmeyi ve kutu yapımını inceleyip 

araĢtırınız. 

 Topladığınız bilgileri sınıf arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. KĠTAP KUTULARI 
 

2.1. Kitap Kutusu 
 

Kitap kutusu, kitapların dıĢ etkenlerden korunması ve bir düzen içinde bulundurulması 

amacıyla mukavvadan yapılmıĢ olan bir çeĢit kutudur. Kitap kutuları içine konulacak olan 

kitabın ebadına göre üretilir. Kutunun üretiminde kitabın ebadı ile birlikte içine alacak kitap 

sayısının göz önünde bulundurulması gerekir. 

 

Resim 2.1: Tekli kitap kutusu 

Kitap kutusu yapımını gerektiren iki önemli esas vardır. Bu esaslardan biri, imal 

edilmiĢ kitapların düzenli bir Ģekilde kullanılmasını ve kolay taĢınmasını sağlamaktır. Diğer 

etken ise önemli eserlerin daha iyi saklanarak dıĢ etkenlerden daha az etkilenmesi ile kitabın 

ömrünü uzatmaktır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.2: Dörtlü kitap kutusu 

Genellikle istifleme ve kolay taĢıma amaçlı imal edilen kitap kutularında içine 

konulacak ürün sayısı 6-12-24 Ģeklinde yer alırken ürünü koruma amaçlı olarak imal edilen 

kitap kutularında ise genellikle içinde yer alan kitap sayısı 1 veya 2’dir. 

 

Kitap kutusu imalatında kutunun genelini teĢkil eden ve taĢıyıcı olarak kullanılan 

malzeme mukavvadır. Seri üretim yapan tesislerde yapılan kitap kutularının dıĢ yüzeyi, 

baskılı ve mukavva üzerine yapıĢtırılmıĢ renkli objelere sahip iken elle üretilen kitap 

kutularının dıĢ yüzeyi cilt bezi kaplamalıdır. 

 

Cilt mukavvalarında olması gereken temel özellikler: 

 

 Mukavva kuru olmalıdır. 

 Mukavva her iki yüzü de düzgün olmalıdır. 

 Mukavva bükülmeye karĢı dirençli olmalıdır. 

 Mukavva yüzeyleri çok parlak ve tutkalı emici olmalıdır. 

 Mukavva tabakalarının kenarları düzgün kesilmiĢ olmalıdır. 

 Mukavva su yönü belirli olmalıdır. 

 Mukavva katları birbirinden kolayca ayrılmamalıdır. 

 

2.1.1. Kutu Ġmalatında Kullanılan Mukavva ÇeĢitleri 
 

Mukavvalar, yapılıĢlarına ve kullanım alanlarına göre  çeĢitlilik gösterir. Oldukça 

kalın ve sert yapılı olan bu malzemeler matbaacılık sektöründe kendisine rakipsiz bir yer 

bulmuĢtur. 
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 Gri mukavva: El iĢlerinde ve makinelerde kullanılmak üzere iki çeĢit imal 

edilir. Uzun elyaflıdır. Makinelerde kullanılacak nitelikte imal edilenler; kutu, 

ambalaj, pankart ve ciltlemede kapak olarak kullanılır. 70 x 100 cm’lik 

paketlerde 15-20-25-30’ luk adetler hâlinde paketlenir. 

 

 Holzpape (odun hamurundan) : Bu mukavvaların ham maddesi kısa lifli 

odunlardır. El iĢleri için yapılanlar paket usulü hesaplanır. Makinede 

kullanılacak olanlar ise gr/m² olarak hesaplanır. Takvim ve çeĢitli pano iĢlerinde 

kullanılır. 

 

 Astarlı mukavva: Hem el iĢlerinde hem de makinede kullanılacak Ģekilde imal 

edilmiĢtir. Ana ham maddesi buharlaĢtırılmıĢ odun parçalarıdır. Astarlı 

olduğundan lüks kutu iĢlerinde ve ambalaj yapımında iyi netice verir. 

 

 PreslenmiĢ mukavva: Hadern denilen bir maddeden yapılır. Sert bir taĢla 

zımparalanıp cilalanır. Çok sert olduğundan klasör, karton iĢlerinde kullanıldığı 

gibi cereyan geçirmediğinden izolasyon iĢlerinde kullanılır. 

 

 Sert mukavva: Ġsminden de anlaĢıldığı gibi çok serttir. Bükülebilir. Fakat 

kırılmaz. Çanta imalinde, fihrist ve kartaj iĢlerinde kullanılır. 

 

 Sırt mukavvası: YumuĢaktır, kitap sırtlarında kullanılır. 80 –100’ lük paketler 

hâlinde satılır hesabı da paket üzerinden yapılır. 

 

 Saman mukavva: Yalnız el iĢleri için imal edilir. Kısa elyaflı olup gevrek bir 

yapıdadır. Çabuk kırılır. Ana maddesi buharlaĢtırılmıĢ samandır. Paket olarak 

hesaplanır. Ucuz olduğunda kalitesiz cilt iĢlerinde kapak olarak kullanılır. 

 

Koruma amaçlı kitap kutusu imalatında kullanılacak mukavvalar iyi seçilmeli, 

ciltleme esnasında dikkatli çalıĢılmalıdır. Kutunun kitap ölçüsüne uygun olmasına ve çarpık 

olmamasına özen gösterilmelidir. 

 

Kutu ciltleme iĢleminde uyulması gereken genel kaideler Ģunlardır: 

 

 Mukavvalar giyotinde ve gönyeli kesilmelidir. 

 KöĢeler 90 derece olmalıdır. 

 Kullanılanacak tutkal iyi hazırlanmıĢ olmalıdır. 

 Ġç blok, kapak mukavvası ve yan kâğıtları su yönüne paralel olmalıdır. 

 Kenar tıraĢları düzgün yapılmıĢ olmalıdır. 

 Presleme ne çok az ne de çok fazla olmalıdır. 

 Kapaklarda dıĢa dönüklük olmamalıdır. 

 Tutkalın iyi kurutulması gerekmektedir. 

 Kaplama için kullanılacak cilt bezi rengi iyi seçilmelidir. 
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2.2. Kitap Kutularının Faydaları 
 

Teslime hazır hâle getirilmiĢ dergi, kitap gibi basılı materyallerin tek tek, ya da ikili, 

üçlü olarak teslime hazırlanması ile çok daha fazla sayılarda ( 50’Ģer,100’ er gibi) teslime 

hazırlanması iĢlemi arasında hem ekonomik yönden hem de zaman bakımından çok büyük 

farklılıklar vardır. Çoklu kitap kutusu ile elde edilen tasarruf hem kiĢiye hem de ülkeye 

ekonomik bir girdi sağlar. Bu nedenle kitap kutularının faydası en az iĢlevi kadar çoktur. 

 

Tabii ki bunun yanı sıra koruma amaçlı üretilen tekli kitap kutularının içinde taĢıdığı 

kitabın dıĢ etkilerden (nem, yıpranma vb.) korunmasını ve buna paralel ömrünü uzatması da 

ayrı bir kazançtır. Bir taraftan değerli tarihî kitapların (hatıra defterleri, dini kitaplar, antika 

eserler vb.) nesiller arası transferini sağlayarak manevi bir katkı sağlarken diğer taraftan 

pahalı kitapları (özel basım devlet kitapları, bazı tıp kitapları, özel üretim yabancı kitaplar 

vb.) koruyarak maddi kazanç sağlamaktadır. 

 

Resim 2.3: Kitap kutusu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Kitap kutusu yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kutusu yapılacak kitabın her üç 

boyutunun ölçüsünü alınız. 

 

 
 

 Ölçü alma iĢleminde dikkatli olmakla 

ileride doğabilecek sorunları iĢin baĢında 

engellemiĢ olursunuz. 

 

 
 

 

 Kutu yapmak için kullanılacak olan 

mukavva ölçüsünü ciltleme paylarını da 

göz önünde bulundurarak hesaplayınız. 

 

 
 

 Mukavva üzerinde belirlediğiniz kesim 

yerlerini ölçülerden çiziniz. 

 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Mukavvayı çizdiğiniz kesim 

yerlerinden giyotinde kesiniz. 
 

 
 

 Kesim iĢleminde ölçeklere dikkat 

ediniz. 

 
 

 Giyotin ile kesim yaparken kullanma 

talimatına uygun bir Ģeklide çok dikkatli 

çalıĢınız. 

 Uygun ölçüde cilt bezini kesiniz. 

 

 Cilt bezi kesiminde yapıĢtırma iĢi 

için gerekli olan cilt payını hesaba 

katmayı unutmayınız. 

 

 
 

 Uygun kıvamda hazırlamıĢ 

olduğunuz tutkalı cilt bezi üzerine 

sürünüz. 
 

 Tutkal sürme iĢlemi esnasında, cilt 

bezi üzerine sürdüğünüz tutkal miktarı ne 

çok fazla ne de çok az olmalıdır. 
 

 YapıĢtırma iĢlemini sağlam bir 

Ģekilde yerine getirecek oranda tutkal 

sürünüz. 
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 Kestiğiniz mukavvaları cilt bezi 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 YerleĢtirme esnasında mukavvaların 

gönyeli ve düzgün bir Ģekilde doğru 

yerlere monte edilmesini sağlayınız. 
 

 

 
 

 Cilt bezini kaidelere uygun bir 

Ģeklide mukavva üzerine katlayıp 

kıvırınız. 

 

 Cilt bezinin kıvrılması esnasında cilt 

bezi ile mukavva arasında hava 

kalmamasına özen gösteriniz. 

 

 

 
 

 Kutunun iç kısmını kaplık kâğıdı ile 

kaplayınız. 
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 Kutunun açık hâlini pres altında 

kurutunuz. 

 

 
 

 SıkıĢtırma iĢlemini cilt bezi zarar 

görmeyecek Ģekilde yerine getiriniz. 
 

 
 

 Kutuyu özenle kapatınız. 

 
 

 Kitapları, yapmıĢ olduğunuz kutuya 

yerleĢtiriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kitap kutusu yapımı için gerekli araç gereçleri temin 

ettiniz mi? 
  

2. Kutuya konulacak kitabı / kitapları belirlediniz mi?   

3. Kitabın ölçüsünü aldınız mı?   

4. Kutunun açık Ģemasını eskiz olarak çizdiniz mi?    

5. Mukavvaları kestiniz mi?   

6. Cilt bezini kestiniz mi?   

7. Tutkalı hazırladınız mı?    

8. Cilt bezine tutkalı sürdünüz mü?   

9. Mukavvaları cilt bezine yapıĢırdınız mı?   

10. Yan kapak kâğıtları kestiniz mi?   

11. Mukavvanın üzerine yan kapak kâğıtlarını yapıĢtırdınız 

mı? 
  

12. Kutunun açık hâlini preslediniz mi?   

13. Kutunun yan bölmelerini birbirine tutturdunuz mu?   

14. Fazla tutkalı temizlediniz mi?   

15. Tutkalı kuruttunuz mu?   

16. Kitabı / kitapları kutuya yerleĢtirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi mukavva çeĢitlerinden biri değildir? 

 

A) Gri 

B) Astarlı 

C) Sert 

D) KuĢe 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi kitap kutusu üretiminde kullanılan araç gereçlerden biridir? 

 

A) Kontakt Ģase 

B) Korrektör 

C) Mukavva 

D) Hazne suyu 

 

3. AĢağıda verilen bilgilerden hangisi kitap kutusu için geçerli değildir? 

 

A) Kitapları koruma amaçlı üretilir. 

B) Kitapların kolay okunmasını sağlar. 

C) Kitapların daha seri taĢınmasını sağlar. 

D) Kitapların ömrünü uzatır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi cilt yaparken uyulması gereken hususlardan biri değildir? 

 

A) Tutkalı çok fazla sürmeliyiz. 

B) Cilt bezini gönyeli kesmeliyiz. 

C) Mukavvaları gönyeli kesmeliyiz. 

D) Kapaklar dıĢa dönük olmalıdır. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi mukavvalarda olması gereken özelliklerden biridir? 

 

A) Mukavva kuru olmalıdır. 

B) Mukavva bükülmeye karĢı dirençli olmamalıdır. 

C) Mukavva katları birbirinden kolayca ayrılmalıdır. 

D) Mukavva su yönünün ciltte önemi yoktur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Kapak üzerine varak yaldız baskı iĢleminde; 

 

a) Kapak üzerine yaldız ile çizgi çekme iĢlemini yapınız. 

 

b) Kitap kutusu yapımını gerçekleĢtiriniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Varak yaldız baskı için gerekli araç gereçleri temin 

ettiniz mi? 
  

2. Kullanılacak çizgi ve süs çeĢidini belirlediniz mi?   

3. Tahminî kumpas mesafe ayarını yaptınız mı?   

4. Cilt yüzeyinde varak yaldız yapılacak alanı belirlediniz 

mi? 
  

5. Varak yaldız baskısı yapılacak cilt yüzeyini temizlediniz 

mi? 
  

6. Kumpası iyice sıktınız mı?   

7. Isıtıcıyı elektrik prizine taktınız mı?   

8. Kumpası ısıtıcının üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

9. Varak yaldızı bobinden kestiniz mi?   

10. Kesilen yaldızı cilt üzerine monte ettiniz mi?   

11. Kumpasın ısı kontrolünü yaptınız mı?   

12. Isıtıcının fiĢini çekip kumpası üzerinden aldınız mı?   

13. Kumpası yaldız Ģerit üzerine iyice monte ettiniz mi?   

14. Kumpası baskı net çıkacak Ģekilde cilt üzerine iyice 

bastırdınız mı? 
  

15. Isının ve basıncın etkisi ile cilt üzerine yapıĢan yaldızı 

baskıdan sonra cilt üzerinden sıyırdınız mı? 
  

16. Kutuya konulacak kitabı / kitapları belirlediniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 27 

17. Kitabın ölçüsünü aldınız mı?   

18. Kutunun açık Ģemasını eskiz olarak çizdiniz mi?   

19. Mukavvaları kestiniz mi?   

20. Cilt bezini kestiniz mi?   

21. Tutkalı hazırladınız mı?   

22. Cilt bezine tutkalı sürdünüz mü?   

23. Yan kapak kâğıtları kestiniz mi?   

24. Mukavvanın üzerine yan kapak kâğıtlarını yapıĢtırdınız 

mı? 
  

25. Kutunun açık hâlini preslediniz mi?   

26. Kutunun yan bölmelerini birbirine tutturdunuz mu?   

27. Fazla tutkalı temizlediniz mi?   

28. Tutkalı kuruttunuz mu?   

29. Kitabı / kitapları kutuya yerleĢtirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 C 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 Y 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 B 

4 C 

5 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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