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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 213GIM271 

ALAN Matbaa Alanı 

DAL/MESLEK Baskı Sonrası Operatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Kitap Tamiri 

MODÜLÜN TANIMI 
Gerekli araç ve gereçleri kullanarak kitap tamiri 

yapabilme yeterliğinin kazandırıldığı öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 
 

Kâğıt Kesme, Ġç Blok Hazırlama, Sert Kapak Yapma 

modüllerini almıĢ olmak  

 

YETERLĠK 

 

Kitap tamiri yapmak 

 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam hazırlandığında kitap tamiri 

yapabileceksiniz.  
 

Amaçlar 
1. Kitabı hangi yöntemle tamir edeceğinize karar 

verebileceksiniz. 

2. Kitabı uygun Ģekilde parçalarına ayırabileceksiniz. 

3. Ġç bloğu tamir yöntemine göre yeniden 

hazırlayabileceksiniz. 

4. Kitabı orijinaline uygun olarak tekrar ciltleyebileceksiniz. 
 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Ortam: Matbaa alanı atölye ve laboratuvarları, sınıf, 

iĢletme 
 

Donanım: Maket bıçağı, kâğıt makası, tutkal, kâğıt 

hamuru, pelür kâğıdı, iç blok ve kapak malzemeleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen 

ölçme araçları ile kazandığı bilgi ve becerileri ölçerek 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme aracı 

uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Okumak yazının icat edildiği günden bugüne kadar insanoğlunun vazgeçilmez bir 

gereksinimi olmuĢtur. Tarih baĢta olmak üzere birçok bilim yazının icadı ile aydınlanmıĢ, 

nesillerden nesillere aktarılması sağlanmıĢtır. Ġlk çağlarda tabletler, papiruslar, levhâlar 

üzerine yazılan yazılar daha sonra Çinlilerin kâğıdı icat etmeleri ile saklanması ve taĢınması 

kolay hâle getirilmiĢtir. Böylece benzer birçok konunun bir araya getirilip yazılarak 

birleĢtirilmesi sonucukda kitaplar ortaya çıkmıĢtır.  

 

Nesiller boyu sağlam olarak kalması gerekli tarihi eser niteliğindeki kitaplar olduğu 

gibi herkesin evinde, iĢ yerinde, okulunda, kütüphanelerde ve aklımıza gelebilecek birçok 

yerde kitaplara rastlamak mümkündür. Bu kadar çok sık kullanılan ve yıllarca raflarımızda 

saklanan kitaplar zamanla eskimekte tamir edilmeleri, bakımlarının yapılması 

gerekmektedir.  

 

Sizler bu modül ile kitapların nasıl tamir edileceğini ve bakımlarının nasıl yapılacağını 

öğrenecek, baĢta ders kitaplarınız olmak üzere tüm yıpranmıĢ kitapları tamir edebilecek, 

onları sizden sonra okuyacak olanlara sapasağlam bırakmanın gururunu yaĢayacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Kitabın sayfalarını hangi yöntemlerle ve nasıl tamir edebileceğinizi öğreneceksiniz. 
 

 

 

 

Okul kütüphaneniz, eviniz vb. yerlerdeki kitapları inceleyiniz. Sayfaları yıpranmıĢ, 

yırtık, dağılmıĢ, eskimiĢ olanları ne Ģekilde onarabileceğinizi düĢününüz.  
 

 Kitapların yapımında ne çeĢit malzemeler kullanıldığını inceleyiniz. 

 Bu malzemeleri temin edebileceğiniz yerleri araĢtırınız. 

 Kitap tamiri ile ilgilenen mücellithaneleri ziyaret ediniz. 
 

1. KĠTAP TAMĠRĠ YÖNTEMLERĠ 
 

1.1. Sayfa Tamiri Gerektiren Kitaplar 
 

Günlük hayatımızda sürekli iç içe olduğumuz kitaplar, uzun süreler gerekli özen 

gösterilmeden kullanılırsa sonunda yıpranırlar. Öncelikle kapakları deforme olur, daha sonra 

iç blokta yırtılmalar, açılmalar, sayfalarda kopmalar ve bozulmalar meydana gelir. 
 

Bunları engellemek ya da kullanımlarını en uzun süreye yükseltmek için basit ama 

önemli kurallar vardır. Bu kurallara uyduğumuz müddetçe kitaplardan en verimli Ģekilde 

yararlanabilir, bizden sonra gelecek olanların da yararlanmasını sağlayabiliriz. 
 

Kitap sayfaları açılıp kapandıkça yıpranır. Bu yıpranma neticesinde zamanla 

yırtılmalar ve kıvrılmalar meydana gelir. Kurdelalı kitapların da kurdela kullanımında 

dikkatli olunmazsa kurdela da sayfalara zarar verebilir. YıpranmıĢ, yırtılmıĢ sayfalar uygun 

yöntemlerle tamir edilir ya da yeni sayfa oluĢturularak bozulmuĢ sayfa ile değiĢtirilebilir. 
 

 

Resim 1.1: YırtılmıĢ bir sayfa                            Resim 1.2: Parçası kopmuĢ bir sayfa 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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YırtılmıĢ sayfalar pelür kâğıdı vasıtasıyla yapıĢtırılabilir. Eğer sayfadan parça kopmuĢ, 

delinmiĢ ise aynı cins kâğıttan ya da kâğıt hamurundan yama yapılmak suretiyle tamir 

edilebilir. 
 

Kitap sayfalarını açarken sağ elimizin iĢaret ya da orta parmağı ile kitabın sağ üst 

köĢesinden sayfayı kaldırıp çevirmek ve sayfaları çevirirken parmağımızı dilimizle 

ıslatmamak kitap ömrünü uzatır. 
 

 

Resim 1.3: Doğru sayfa açımı 

 

Resim 1.4: Rutubet almıĢ bir sayfa                            Resim 1.5: Yazıları silinmiĢ bir sayfa 

Rutubet almıĢ sayfalar pres altında tutularak ya da sıcak hava üfleyerek düzeltilir. 

Silik sayfalar yeniden yazılarak değiĢtirmek sureti ile tamir edilir. Sayfada baskılı alanda 

herhangi bir kayıp varsa sayfanın tamamını yenilemek daha uygundur. 
 

1.2. Sayfa Tamiri Yöntemleri 
Sayfa tamirinde üç yöntem kullanılır. 
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1.2.1 Pelür Kâğıdı Kullanarak Tamir Etme 
 

Bu yöntem genellikle yırtılmıĢ fakat parçası kopmamıĢ sayfaların tamirinde kullanılır. 
 

 

Resim 1.6: KopmamıĢ sayfa 

Sayfanın yırtılmıĢ bölgesini kapatacak büyüklükte pelür kâğıdı kesilir. 
 

 

Resim 1.7: Pelür kâğıdının koparılması 

Ayrı bir zemin üzerinde pelür kâğıdına yukarıdan aĢağıya doğru Ģeffaf zamk sürülür. 
 

 

Resim 1.8: Pelür kâğıda zamk sürülmesi 
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Yırtık bölgenin altına mumlu kâğıt konulur ve yırtık bölge ıstaka veya spatula ile 

düzeltilir. 

 

Resim 1.9: Yırtık bölgenin düzeltilmesi 

ZamklanmıĢ pelür kâğıdı yırtık bölgenin üzerine yerleĢtirilir. 
 

 

Resim 1.10: Pelür kâğıdın  

Spatula veya ıstaka yardımı ile yapıĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirilir. 
 

 

Resim 1.11: Spatulanın yardımı ile yapıĢtırma 
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Üzerine mumlu kâğıt ve ağırlık konularak kurumaya bırakılır. 
 

 

Resim 1.12: Ağırlık altında kurutma 

Aynı iĢlem tek yüzü yapıĢkanlı kaliteli bir Ģeffaf bant kullanılarak da yapılabilir. 

Ancak bantlama iĢlemi yırtık sayfanın her iki yüzüne de yapılmalıdır. 
 

Uygun uzunlukta iki parça bant kesilir. YırtılmıĢ bölge ortalanır. Parça bantın uç 

noktasından ıstaka ile bastırmak sureti ile bitim noktasına doğru yapıĢtırma yapılır.  
 

 

Resim 1.13: ġefaf bantla tamir 

Aynı iĢlem sayfanın arkası için de tekrar edilir.  
 

1.2.2. Kâğıt  Hamuru Kullanarak Tamir Etme 
 

Bu yöntem genellikle küçük delikler, sıyrılmıĢ, aĢınmıĢ ve göze hoĢ görünmeyen 

bölgeleri örtmek amacı ile kullanılır. Sayfanın aĢınmıĢ bölgesi kâğıt hamunu ile sıvanmak 

sureti ile tamir edilir. Özellikle antika ve tarihi değeri olan kitapların tamiri için kullanılır.  
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1.2.3. Yeni Sayfa Ekleme Yolu ile Tamir Etme 
 

Bu yöntem genellikle yazılı alanı deforme olmuĢ ya da yapıĢtırma yolu ile 

birleĢtirilmesi mümkün olmayan kitaplar için kullanılır. Ancak dikkat edilmesi gereken en 

önemli husus ekleme yapacağımız kâğıdın iç bloktaki kâğıt ile aynı cins, gramaj ve renkte 

olmasıdır. 
 

 

Resim 1.14: Sayfaya zamk sürülmesi 

Ağız kısmından yeterli tıraĢ payı bırakarak hazırlanan yeni sayfa sadece zamk 

süreceğimiz kısmı açıkta bırakacak Ģekilde örtülür. 
 

Fırça ile zamklama iĢlemi yapılır. YapıĢtırılacak sayfanın iç blokta her iki tarafına da 

mumlu kâğıt konulur. Mumlu kâğıtların arasında yeni sayfa sırt kısmı iç bloğa temas edecek 

Ģekilde yapıĢtırma iĢlemi yapılır.  
 

Aynı iĢlem Ģeffaf kaliteli bant kullanılarak da yapılabilir. Ancak bantlama iĢlemi 

sayfanın her iki yüzüne de yapılmalıdır. 
 

 

Resim 1.15: Bantlama yöntemi ile sayfa ekleme 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Parçası eksik olan sayfaya yeni parça ekleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 

 Eksik olan alanı belirleyiniz. 
 

 
 

 
 

 ĠĢlem esnasında sayfaya 

zarar vermemeye özen 

gösteriniz. 

 

 Sayfa altına koyduğumuz 

boĢ yeni sayfaya yırtık 

alanın kenarlarından 

kurĢun kalem ile çizerek 

kopyasını çıkarınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 

 

 Çıkardığınız kopyayı 

makas yardımı ile 

kesiniz. 

 Kestiğiniz yamayı 

yapıĢtırma 

yöntemlerinden 

herhangi birini 

kullanarak yapıĢtırınız. 

 Tamir iĢlemini yaparken 

dikkatli olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdakilerden hangisi sayfa tamir yöntemlerinden biri değildir? 

A) Kopan sayfayı yerine takma 

B) Yeniden sayfa yapma 

C) YırtılmıĢ sayfayı yapıĢtırma 

D) BoĢ sayfaları koparma 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi sayfadaki yırtık kısımları tamir adımlarından biri değildir? 

A) Yırtık alana göre pelür kâğıdı kesme 

B) Pelür kâğıdını tutkallama 

C) Pelür kâğıdının arkasını bantlama 

D) Mumlu kâğıt koyarak kurutma 
 

3. Pelür kâğıdı yapıĢtırıldıktan sonra hangi iĢlem yapılmalıdır? 

A) Ağırlık koyulmalıdır. 

B) YapıĢtırılan bölgenin üzerine mumlu kâğıt konulmalıdır. 

C) Arka tarafı bantlanmalıdır. 

D) Arka tarafı tutkallanmalıdır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi sayfaların yıpranmasında  en etkilidir? 

A) Kitabı güneĢte bırakmak 

B) Kitabı açık bırakmak 

C) Sayfaları açarken dikkat etmemek 

D) Sayfaları nemli bezle silmek 
 

AĢağıdaki cümlelerde verilen yargılar doğru ise “D” yanlıĢ ise “Y” yazınız. 
 

5.   (    ) Yırtılan sayfalar mutlaka yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

6.   (    ) Yırtılan sayfalar kaliteli bantla yapıĢtırma yoluyla tamir edilebilir. 

7.   (    ) Yırtılan sayfayı tek tarafını bantlamak sureti ile tamir etmek yeterlidir. 

8.   (    ) Kitap okurken okumadığımız sayfayı kitabın arkasına kıvırmalıyız. 

9.   (    ) Yeni ekleme yapacağımız kâğıdın iç bloktaki kâğıt ile aynı cins, gramaj ve renkte 

olması gerekir. 

10.   (    ) Kitap sayfalarının kolay açılması için sağ elimizin iĢaret veya orta parmağını 

dilimizle ıslatarak açmalıyız. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 
 

Ölçme sorularındaki yanlıĢ cevaplarınızla ilgili konuları tekrar ederek ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

Sayfa kenarından bir parçası kopmuĢ sayfayı tamir ediniz. 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (x) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. 
KopmuĢ alanın altına aynı kâğıttan boĢ bir kâğıt 

koydunuz mu? 

  

2. 
Yırtık alanı kurĢun kalemle çizerek alttaki kâğıda 

kopyasını çıkardınız mı?  

  

3. 
Makas yardımı ile yeni kâğıdı yırtık alana uygun Ģekilde 

kestiniz mi? 

  

4. 
Yeni sayfa kenarını yama yapacağınız sayfa kenarına 

göre kestiniz mi?  

  

5. 
Eksik kısmın yerini alacak yeni kâğıdı yerine koyup 

ölçülerini kontrol ettiniz mi? 

  

6. 
YapıĢtıracağınız bölgenin altına mumlu kâğıt koydunuz 

mu? 

  

7. YapıĢtırma araç gereçlerini hazırladınız mı?   

8. Tutkalı yapıĢtırma kâğıdına sürdünüz mü?   

9. 
Yeni kâğıt ile kitap sayfasını yapıĢtırma kâğıdı ile 

yapıĢtırdınız mı? 

  

10. 
Bantlama yolunu tercih ettiyseniz aynı iĢlemi sayfanın 

arkasına da uyguladınız mı? 

  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda hayırı iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri 

tekrar ediniz.  
 

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

 

 

 

Ġç bloğu hangi tamir yöntemine göre nasıl tamir edebileceğinizi öğreneceksiniz. 
 

 

 

 

 Okul kütüphaneniz, eviniz vb. yerlerdeki kitapları inceleyiniz. Ġç bloğu 

yıpranmıĢ, yırtık, dağılmıĢ, eskimiĢ olanlarını ne Ģekilde onarabileceğinizi 

düĢününüz.  

 Ġç bloğu hazırlama ve taslama modülünü inceleyiniz. 
 

2. ĠÇ BLOK TAMĠRĠ 
 

Kullanım hatalarından dolayı meydana gelen iç blok deformasyonu mümkün olan en 

kısa zamanda tamir edilmeli ya da iç blok sökülerek yeniden ciltlenmelidir. Ġç blokta 

meydana gelen dağılma, yırtılma, esneme ve kopmalar kitap sayfalarının daha çabuk 

ayrılması, kopması ve kaybolmasına sebep olur. Ġç blok tamiri gerektiren en önemli hâllerin 

baĢında, Amerikan cilt yapımında kullanılan tutkalın uzun ömürlü olmamasından dolayı 

sayfaların birer birer ya da bloklar hâlinde iç bloktan ayrılması gelir.   
 

Kitap okurken açılmıĢ olan sayfaların kitap sırtına bağlı olduğu orta kısımlarından 

elimiz ile bastırmamalı, kitabın sadece okuduğumuz tarafı öne gelecek Ģekilde diğer 

sayfalarını arkaya doğru kıvırmamalıyız. 
 

 

Resim 2.1: Ortasından bastırılmıĢ, katlanmıĢ ciltte meydana gelen açılma 

Kitaplarımız kâğıt esaslı ürünler olduklarından bulundukları yerlerde rutubetin az 

olması, direkt güneĢ ıĢığına maruz bırakılmaması ve tozlu ortamlardan uzak tutulması 

gerekmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.2: Sırt birliği bozulmuĢ bir iç blok        Resim 2.3: Sayfaları ayrılmıĢ bir iç blok 

2.1. Ġç Blok Tamir Yöntemleri 
 

Hasarlı ya da sağlamlaĢtırılması lüzumlu olan iç blokların tamiri, mevcut birleĢtirme 

Ģekli korunarak ya da cilt Ģeklini tamamen değiĢtirerek yapılabilir. 
 

2.1.1. Mevcut BirleĢtirme ġeklini SağlamlaĢtırma 
 

Sırttan tıraĢ alınıp tutkallanarak ciltlenmiĢ (Amerikan cilt) kitaplar kullanılan tutkalın 

kalitesine göre zamanla dağılmakta ve tekrar yapıĢtırılmaları gerekmektedir.  
 

Bu kitapların tamiri için; 
 

 Ġç blok ile kapak birbirinden ayrılır.  
 

 

Resim 2.4: Kapağın sökülmesi 

 AyrılmıĢ sayfaların ya da blokların iç blok içinde yerlerine yerleĢtirilip tekrar iç 

blok sırtından tıraĢ alınır. 
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Resim 2.5: Sırttan tıraĢ alınması 

 TıraĢ alındıktan sonra sırt sabit bir yere yerleĢtirilerek üzerine ağırlık konur ve 

tıraĢ alınan sırt kısmına tutkalın daha iyi tutması için maket bıçağı ile 

çaprazlama çizikler atılır.  
 

 

Resim 2.6: Sırta atılan çapraz çizikler 

 Çizik atılan kısım tutkallanarak ağırlıklar kaldırılmadan kurumaya bırakılır. 

 Yan kâğıtları takılarak kapak taslama iĢlemi yapılır. 
 

2.1.2. Ġç Bloğu Dağıtarak Farklı Yöntemle BirleĢtirme 
 

Ġç bloğun bazı durumlarda farklı bir yöntemle yeniden birleĢtirilmesi gerekir. Bu 

durumda iç blok sökülüp hangi yöntemle birleĢtirilecekse ona uygun hâle getirilir.  
 

Ġç blok birleĢtirme hakkında Ġç Blok BirleĢtirme 1 ve 2  modüllerine baĢvurunuz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġç bloğu ayrılmıĢ bir kitabı mevcut birleĢtirme Ģeklini muhafaza ederek tamir ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Kullanılacak araç ve gereçleri 

hazırlayınız. 

 

 Müsvette kâğıt ya da mumlu 

kâğıt koyarak ayrılmıĢ bölgeyi 

tutkallayınız. 

 

 Tutkalladığınız kısmı iç blok 

formuna uygun olarak 

yapıĢtırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 YapıĢtırdığınız bölgeyi ıstaka 

ile sıkıĢtırınız. 

 

 YapıĢtırılan bölgeye mumlu 

kâğıt koyunuz. 

 

 Kurutmak üzere kitabın 

üzerine ağırlık koyunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdakilerden hangisi iç blok tamir yöntemlerinden biri değildir? 

A) Ġç bloğu dağıtarak tekrar birleĢtirme 

B) Ġç bloğu farklı yöntemle birleĢtirme 

C) Ġç bloğu tel dikiĢ yöntemi ile dikme 

D) Ġç bloğu kâğıt hamuru ile tamir etme 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi Amerikan cilt iç bloğu dağıtarak yeniden birleĢtirme 

adımlarından biri değildir? 

A) Ġç blok sırtından tıraĢ alma 

B) Ġç bloğu ağırlık altına koyma 

C) Ġç blok sırtını maket bıçağıyla çizme 

D) Ġç bloğu tel dikiĢ ile dikme 
 

3. Ġç blok sırtından tıraĢ alındıktan sonra hangi iĢlem yapılmalıdır? 

A) Tutkallama iĢlemine geçilmelidir. 

B) DağılmıĢ sayfalar toplanmalıdır. 

C) Sabit bir yerde iç blok üzerine ağırlık konmalıdır. 

D) Ġç blok sırtına maket bıçağı ile çizikler atılmalıdır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi iç bloğun yıpranmasında en etkilidir? 

A) Kitabı güneĢte bırakmak 

B) Kitabı nemli ortamda bırakmak 

C) Okurken kitabı iyice açıp ortasından bastırmak 

D) Kitabı yatay konumda muhafaza etmek 
 

AĢağıdaki cümlelerde verilen yargılar doğru ise “D” yanlıĢ ise “Y” yazınız. 
 

5.   (    ) Amerikan cilt sırttan tıraĢ alınarak tutkallamak sureti ile yapılır. 

6.   (    ) Ġç blok sökülerek tekrar aynı yöntemle birleĢtirilemez. 

7.   (    ) Ġç bloktan ayrılan sayfalar kitap cildinin bütünlüğünü bozmaz. 

8.   (    ) Kitap okurken okumadığımız sayfayı kitabın arkasına kıvırmalıyız. 

9.   (    ) Hasarlı iç blok sökülüp mutlaka mevcut olandan farklı bir yöntemle 

birleĢtirilmelidir. 

10.   (    ) Ġç blok tamiri yapılmayan kitaplar daha çabuk yıpranır ve dağılır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 
 

Ölçme sorunlarındaki yanlıĢ cevaplarınızla ilgili konuları tekrar ederek ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

Sayfaları kopmuĢ bir iç bloğu birleĢtirme yöntemini değiĢtirmeden yeniden 

birleĢtiriniz. 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (x) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. Kopan sayfaları sıraya koydunuz mu?   

2. Ġç bloğı kapaktan ayırdınız mı?    

3. Kopan sayfaları iç blokta yerine yerleĢtirdiniz mi?   

4. Ġç bloğu kâğıt toplama yöntemine göre topladınız mı?   

5. Topladığınız iç bloğun sırtından tıraĢ aldınız mı?   

6. 
TıraĢ aldığınız iç bloğu mumlu kâğıtlar arasında ağırlık 

altına koydunuz mu? 

  

7. YapıĢtırma araç gereçlerini hazırladınız mı?   

8. 
Maket bıçağı ile tıraĢ alınmıĢ sırta çaprazlama çizikler 

attınız mı? 

  

9. Tutkalı iç blok sırtına fırça yardımı ile sürdünüz mü?   

10. Kuruduktan sonra yan kâğıdı ve kapakları taktınız mı?   
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır”ı iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri 

tekrar ediniz.  
 

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

 

 

 

 

Yan kâğıdı hangi tamir yöntemine göre nasıl tamir edebileceğinizi öğreneceksiniz. 
 

 

 

 

 Okul kütüphaneniz, eviniz vb. yerlerdeki kitapları inceleyiniz. Sayfaları 

yıpranmıĢ, yırtık, dağılmıĢ, eskimiĢ olanlarını ne Ģekilde onarabileceğinizi 

düĢününüz. 

 Ġç blok birleĢtirme modülünü inceleyiniz. 
 

3. YAN KÂĞIDI TAMĠRĠ 
 

Yan kâğıdı, iç blok kâğıdına oranla daha dayanıklı bir kâğıt olmasına rağmen, kitabın 

çok açılıp kapanması sonucu yıpranır. Kapak mukavvası ile iç blok arasında birleĢtirici 

vazifesi gördüğünden en çok yük yan kâğıtlara binmektedir. Genellikle kitabın sırt bölgesine 

yakın kısımlarında fazla yüklenme olduğundan buralardaki aĢınma diğer bölgelere nazaran 

daha fazla olmaktadır. Yıpranan yan kâğıt değiĢtirilmek ya da desteklenmek sureti ile tamir 

edilir. 
 

 

Resim 3.1: Hasar görmüĢ yan kâğıdı                        Resim 3.2: Tamamen ayrılmıĢ yan kâğıdı 

Hasar görmüĢ yan kâğıtları, bu kısımlarına parça eklenerek ya da iç bloğa zarar 

vermeden sökülebiliyorsa tamamen değiĢtirilerek tamir edilir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.3: Hasar görmüĢ bir yan kâğıdı                    Resim 3.4: Ġç bloktan kopmuĢ bir yan kâğıdı 

3.1. Yan Kâğıdı Tamir Yöntemleri 
 

Yan kâğıt kitabın doğru açılıp kapanmasını ve iç bloğun korunmasını sağlar. Yan 

kâğıdı genellikle kapak menteĢesi (muhat boĢluğu) kısmından aĢırı açılıp kapanma ve yanlıĢ 

kullanımlar neticesinde patlama ve yırtılma yapar.  
 

Yan kâğıdı tamir edilebilecek düzeyde ise yapıĢtırma ve ekleme yolu ile tamir edilir 

ancak tamamen deforma olmuĢ ise mutlaka sökülüp yeni yan kâğıdı ile değiĢtirilmelidir. 
 

3.1.1. Eski Yan Kâğıdını SağlamlaĢtırma 
 

YıpranmıĢ yan kâğıdı iki yöntemle onarımı yapılır. 
 

3.1.1.1. YıpranmıĢ Yan kâğıdı MenteĢesinin Onarılması 
 

Yan kâğıdının en çok yıpranan kısmı olan menteĢe kısmına ilave bant veya sağlam 

kâğıt yapıĢtırarak tamir edilir.  
 

 Yan kâğıdı ebadına uygun ölçüde bant kesilir. 
 

 

Resim 3.5:  Kitap boyunda bant kesme 
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 Bandın bir tarafı açılır. Açılan kısım ikiye katlanır. YapıĢkan kısım üstte 

kalmalıdır. 
 

               

Resim 3.6: Bandın açılması                        Resim 3.7: Bandın katlanması 

 YapıĢmayan kısım iç bloğun üzerine konur bir cetvel yardımı ile tam dibe kadar 

yanaĢtırılır. Üstte kalan yapıĢkan kısım ise kapak kısmındaki yan kâğıdı üzerine 

yapıĢtırılır. 
 

                       

Resim 3.8: Cetvelle dibe yanaĢtırma                               Resim 3.9: YapıĢtırma 

 Cetvelin altında kalan kısmın yapıĢkanı açılır (Resim 3.8).  Istaka ile iç blok 

üzerindeki yan kâğıdına yapıĢtırılır (Resim 3.9). Aynı iĢlem kâğıt ve zamk 

kullanarak da yapılabilir. 
 

      

Resim 3.10: YapıĢkanın açılması                                Resim 3.11: Istaka ile yapıĢtırma 
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3.1.1.2. Ġç Bloktan KopmuĢ Yan Kâğıdı Tamiri 
 

 Boyu yan kâğıdı büyüklüğünde bir parça yeni yan kâğıdı kesilir. 
 

 

Resim 3.12: KesilmiĢ yeni yan kâğıdı 

 Kesilen parça kitap sırtına yapıĢtırılır. 
 

  

Resim 3.13: Kesilen parçanın sırta yapıĢtırılması 
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 Üst kısımda kalan parçaya altına mumlu kâğıt konularak tutkal sürülür.  
 

 

Resim 3.14: Tutkal sürme 

 Tutkallanan yan kâğıdı kapak kısmına yapıĢtırılır. Arasına mumlu kâğıt 

konularak ağırlık altında kurumaya bırakılır.  
 

 

Resim 3.15: Kapak kısmına yapıĢtırma 

3.1.2. Yeni Yan Kâğıdı Takma 
 

Tamiri mümkün olmayan durumlarda yan kâğıdını yeniden takmak gerekir. Bu 

durumda yan kâğıdı kapağa ve iç bloğa zarar vermeyecek Ģekilde sökülüp hazırlanan yeni 

yan kâğıdı ile değiĢtirilir. 
 

Yan kâğıdı takma hakkında iç blok hazırlama ve taslama modüne baĢvurunuz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

MenteĢesi patlamıĢ bir yan kâğıdını tamir ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygun çalıĢma ortamı sağlayınız. 
 

 
 

 PatlamıĢ kısımları temizleyip fazla parçaları atınız. 
 

 
 

 Kabarıklıkları ıstaka ile eziniz. 
 

 

 Yan kâğıdı menteĢesinin 

düz bir konuma gelmesine 

dikkat ediniz. 

 

 ĠĢlemi yaparken yan 

kâğıdına daha fazla zarar 

vermemeye dikkat ediniz. 

 ĠĢlemi yaparken yan 

kâğıdına daha fazla zarar 

vermemeye dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ġerit Ģeklinde yeni yan kâğıdı kesiniz. 
 

 
 

 
 

 

 

 Kitap boyundan daha büyük 

kesiniz. YapıĢtırma iĢleminde 

kolaylık sağlayacaktır. 

 Yeni parçayı kıvrım yerini 

ortalayacak Ģekilde 

yapıĢtırınız. Arasına mumlu 

kâğıt koyunuz. 

 SıkıĢtırarak kurumaya 

bırakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi yan kâğıdı tamamen deforme olmuĢ bir kitap için 

uygulanacak tamir yöntemidir? 

A) Yeni kapak takılması  B) Yeni yan kâğıdı takılması 

C) Yan kâğıdının güçlendirilmesi D) Sırt tutkalının güçlendirilmesi 
 

2. Yan kâğıdı menteĢelerden patlama yapmıĢ bir kitap için aĢağıdakilerden hangisi 

yapılmalıdır? 

A) Yan kâğıdının güçlendirilmesi B) Yeni yan kâğıdı takılması 

C) Yeni kapak takılması  D) Sırt tutkalının güçlendirilmesi 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi kapak menteĢesinden kopmuĢ yan kâğıdını yapıĢtırıken 

kullanılmaz? 
A) Parça yan kâğıdı B) Tutkal C) Mukavva  D) Plastik Bant 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi iç blok ile kapak arasında bir köprü vazifesi görür? 

A) ġiraze  B) Kurdela C) Kapak mukavvas D) Yan kâğıdı 
 

AĢağıdaki cümlelerde verilen yargılar doğru ise “D” yanlıĢ ise “Y” yazınız. 
 

5.   (    ) Yan kâğıdı, iç blok kâğıdına oranla daha dayanıklı bir kâğıttır. 
 

6.   (    ) Yan kâğıdı kapak mukavvası ile tam örtüĢecek Ģekilde yapıĢtırılmıĢtır. 
 

7.   (    ) Hasar görmüĢ yan kâğıtları, hasar gören kısımlarına parça eklenerek tamir 

edilebilir. 
 

8.   (    ) Yan kâğıdı kapak menteĢesinden ayrılmıĢ ise yapıĢkan bant veya kâğıt yapıĢtırmak 

sureti ile tamir edilebilir. 
 

9.   (    ) Kitap kapağı  açılıp kapandıkça yan kâğıdı yıpranır. 
 

10.   (    ) Yan kâğıdı menteĢe tamirinde mutlaka aynı cins yeni parça kullanılmalıdır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 
 

Ölçme sorunlarındaki yanlıĢ cevaplarınızla ilgili konuları tekrar ederek ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

MenteĢesi deforme olmuĢ bir yan kâğıdını güçlendiriniz. 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (x) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. Gerekli araç ve gereçlerinizi hazırladınız mı?     

2. 
Yan kâğıdı boyuna ve enine göre ölçüsü uygun yeni yan kâğıdı 

parçası kestiniz mi?      

3. Kestiğiniz yan kâğıdını destek parçasını tutkalladınız mı?     

4. 
Tutkalladığınız parçayı yan kâğıdının zayıf olan menteĢesi üzerine 

ortalı bir Ģekilde yapıĢtırdınız mı?     

5. Yan kâğıdı arasına mumlu kâğıt koydunuz mu?     

6. Üzerine ağırlık koyarak kurumaya bıraktınız mı?     

7. Aynı iĢlemleri diğer taraf için de yaptınız mı?     
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır”ı iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri 

tekrar ediniz.  
 

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

 

 

 

 

 

Kapağı hangi tamir yöntemine göre nasıl tamir edebileceğinizi öğreneceksiniz. 
 

 

 

 

 Okul kütüphaneniz, eviniz vb. yerlerdeki kitapları inceleyiniz. Kapağı 

yıpranmıĢ, yırtık, dağılmıĢ, silinmiĢ, eskimiĢ olanlarını ne Ģekilde 

onarabileceğinizi düĢününüz. 

 Sert kapak takma modülünü inceleyiniz. 
 

4. KAPAK TAMĠRĠ  
 

Kapak mukavvasında meydana gelen deformasyonlar zamanla iç bloğa da etki ederek 

kitabın tamamen bozulmasına hatta kullanılamayacak duruma gelmesine sebep olur. Bu 

yüzden kapakta meydana gelmiĢ olan yırtılma, çizilme, parça kopması, yazıların silinmesi 

gibi durumlarda mutlaka kapağın sökülerek yenilenmesi ya da tamir yoluna gidilerek 

düzeltilmesi ve sağlamlaĢtırılması gerekmektedir.  Kapak üzerinde kısmi ve kurtarılabilir 

deformasyonlar var ise kapağı değiĢtirmek yerine bozuk kısımlarını tamir etmek ve zayıf 

kısımları güçlendirmek gereklidir.  

 

 

Resim 4.1: Doğru istifleme                                             Resim 4.2: YanlıĢ istifleme 

Kitaplarımızı raflarda dikine ve yan yana saklamalıyız. Kitaplarımı kullanmadığımız 

zamanlarda yatay pozisyonda bırakırsak zamanla bulundukları yerin Ģeklini almaya çalıĢacak 

ve kapak mukavvası baĢta olmak üzere kitabın tamamında bir bükülme olacaktır.  

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 4.3: Rutubet, gün ıĢığı ve yanlıĢ istiflemenin etkileri 

Kâğıt gün ıĢığından etkilenen bir malzemedir. Bu yüzden kitaplar kullanılmadığı 

zaman gün ıĢığından uzak tutulmalıdır. 
 

Rutubet (nem) kâğıdın ve mukavvanın en çabuk etkilendiği ortamdır. Bu yüzden 

kitaplar havadar ve rutubeti az olan yerlerde muhafaza edilmelidir. 
 

 

Resim 4.4: Baskısı yıpranmıĢ bir kapak         Resim 4.5: KirlenmiĢ ve yıpranmıĢ bir kapak 

Kitaplar kullanılmadığı zaman atölye, iĢ ortamı, tozlu ve kirlenebileceği ortamlardan 

uzak tutulmalıdır.  
 

Baskısı yıpranmıĢ kitaplar silinerek yeniden basılır ya da yeni kapak yapılır, herhangi 

bir leke kir var ise temizleme yöntemiyle temizlenir. 
 



 

 31 

 

Resim 4.6: Düzgünlüğü bozulmuĢ bir kapak          Resim 4.7: Bir kısmı parçalanmıĢ bir kapak 

Düzgünlüğü bozulmuĢ ya da bir kısmı parçalanmıĢ kapaklarda kapağın tamamını 

değiĢtirmek yerine düzeltme yöntemi yoluna gidilerek tamir edilebilir. 
 

 

Resim 4.8: AĢırı yıpranmıĢ bir kapak           Resim 4.9: SilinmiĢ ve yıpranmıĢ bir kapak 

AĢırı yıpranmıĢ kapaklar tamamen sökülerek yenisi ile değiĢtirilmelidir. 
 

4.1. Kapak Tamir Yöntemleri 
 

Kapak tamirinde kullanılan yöntemler, eski kapağı sağlamlaĢtırmak ve yeniden kapak 

yapmak Ģeklinde iki bölüme ayrılmaktadır. 
 

4.1.1. Eski Kapağı SağlamlaĢtırma 
 

Kapak sağlamlaĢtırmada farklı yöntemlerden yararlanılır. 
 

4.1.1.1. Kapak MenteĢesinin SağlamlaĢtırılması 
 

Kapak menteĢesindeki gevĢemeler tutkal plastik, metal ya da ahĢap ĢiĢler ve tutkal 

yardımı ile tamir edilir. 
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Resim 4.10: Kapak menteĢesi gevĢemiĢ bir kitap 

Tamir için gerekli araç ve gereçler ıstaka, ahĢap, metal ya da plastik ĢiĢler, tutkal ve 

mumlu kâğıttır. 

 

Resim 4.11: Tamir malzemeleri 

 Kitap dik vaziyette bir elle tutulur. Diğer elle daha önceden tutkala bulanmıĢ ĢiĢ 

kitabın gevĢek olan menteĢesinden tarafa dik vaziyette sokulur. Tutkalın iĢ yazı 

alanlarına taĢmaması veya damlalamasına dikkat edilir. 
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Resim 4.12: ġiĢin sokulması 

 Tutkallama iĢlemi bittikten sonra ıstaka ile sıkıĢtırma iĢlemi yapılır. 
 

 

Resim 4.13: Istaka ile sıkıĢtırma 

 Gerekiyorsa aynı iĢlem diğer taraf için de yapılmalıdır. 
 

 Tüm iĢlemler bittikten sonra kapak içine tutkalın iç bloğa bulaĢmasını 

engellemek amacı ile mumlu kâğıt yerleĢtirilir. 
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Resim 4.14: Mumlu kâğıt yerleĢtirme 

 Bu iĢlemden sonra kitap üzerie ağırlık yerleĢtirilerek kurumaya bırakılır. 
 

 

Resim 4.15: Kurutma 

4.1.1.2. Kapak KöĢelerinin Tamiri 
 

KöĢeleri deforme olmuĢ kapaklar cilt bezinde herhangi bir kayıp yoksa yapıĢtırarak ve 

Ģeffaf folyo yardımı ile onarılır. Eğer cilt bezinde bir kayıp varsa aynı renk cilt bezinden 

kesilen parçalar yardımı ile onarılır. 
 

 YıpranmıĢ kısım zamk yardımı ile yapıĢtırılır. 
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Resim 4.16: Zamk sürme 

 YapıĢtırılan kısmın üzerine ağırlık konularak kuruması sağlanır.  
 

 

Resim 4.17: Kurutma 

 

ġekil 4.1 KöĢe koruyucusunun Ģekli 
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 Kuruyan köĢeye Ģekil 4.1’de gösterilen Ģekilde kesilmiĢ köĢe koruyucusu düz 

tarafı dıĢa gelecek Ģekilde yapıĢtırılır. 
 

 

Resim 4.18: KöĢe koruyucunun yapıĢtırılması 

 DıĢta kalan kısımlar içeri doğru kıvrılarak yan kâğıdının üzerine yapıĢtırılır 

(Resim 59). 
 

 

Resim 4.19: Yan kâğıdı üzerine yapıĢtırma 

 Istaka ile bastırılarak sıkıĢtırma iĢlemi yapılır (Resim 4.20). 

 
Resim 4.20: Istakanın kullanımı 
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4.1.1.3. KöĢe Mukavasının Tamiri 
 

KöĢe mukavvası kopmuĢ ise (ġekil 4.2) köĢeye uygun mukavva montajlanmak sureti 

ile onarım yapılır. 
 

 Öncelikle hasarlı kısımdan düz bir kesim yapılır (ġekil 4.3 ve 4.4). 
 

 

ġekil 4.2                                          ġekil 4.3                                                ġekil 4.4 

 Parça mukavva ve kapak köĢesi birbirine geçmeli olacak Ģekilde yarım kesim 

yapılır (ġekil: 4.5 ve 4.6). Geçmeli kısımlar birbirine oturtularak yapıĢtırma 

iĢlemi yapılır (ġekil 4.7).  Daha sonra üzeri uygun cilt bezi ile kaplanır.  

 

ġekil 4.5                                           ġekil 4.6                                    ġekil 4.7   

4.1.1.4. Sırt Mukavvası Kenarlarının Onarımı  
 

Sırt mukavvasının kenarları deforme olmuĢsa aynı cins cilt bezi veya Ģeffaf folyo ile 

koruyucu kanat askısı yapıĢtırılarak tamir edilir. Kanat askısının kitap sırtına gelen kısmı sırt 

ölçüsünden daha büyük (içe katlanacağı için muhat boĢlukları kadar) olmalıdır. 
 

  

ġekil 4.8: Kitap askısının Ģekli 
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 Kanat askısı kitap sırtına yapıĢtırılır.  
 

 

Resim 4.21: Kitap askısının yapıĢtırılması 

 Askının uç kısımları kapak mukavvasının içine doğru katlanır ve yapıĢtırılır.  
 

 

Resim 4.22: Ġçe doğru kıvırma 
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 Istaka ile bastırmak sureti ile tam yapıĢma sağlanır.  
 

 

Resim 4.23: Itaka ile bastırma 

4.1.1.5. Sırt Mukavvasının DeğiĢtirilmesi 
 

Sırt mukavvası onarılamayacak düzeyde tahrip olmuĢ kitaplar için yeni sırt mukavvası 

takma iĢlemi yapılır. Sırt mukavvası yine kapak mukavasının kalınlığına eĢit mukavva veya 

kraft kâğıdından yapılmalıdır. 
 

 Sırt mukavvası yan kâğıdının altından makas veya maket bıçağı yardımı ile 

kesilir. Yan kâğıdının kapak mukavvasından ayrılmamasına dikkat edilir. 
 

 

Resim 4.24: Sırt mukavvasının kesimi 
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 Ġç blok sırtındaki fazla kâğıt ve tutkal atıkları maket bıçağıyla kazınmak 

suretiyle temizlenir. 
 

 

Resim 4.25: Tutkal artıklarının temizlenmesi 

 Uygun kalınlıkta mukavva ya da kraft kâğıdı cilt bezine yapıĢtırılır.  
 

 

Resim 4.26: Kraft kâğıdın cilt bezine yapıĢtırılması 

 Cilt bezinin kenarları kraft kâğıda kadar kısa kenarlarından kesilir. 
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Resim 4.27: Kenarların kesimi 

 Sırt mukavaası cilt bezine yapıĢtırılarak ıstaka ile üzerine bastırılır. 
 

 

Resim 4.28: Kıvırma 

 Yeni sırt mukavvasının açıkta kalan kısımları sırt bölgesi haricinde 

tutkallanarak kitabımızın sırt kısmına taslanır. 
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Resim 4.29: Sırta taslama 

 Taslama iĢleminden sonra ıstaka ile sıkıĢtırma yapılır. 
 

 

Resim 4.30: Istaka ile sıkıĢtırma 

 Son iĢlem olarak dıĢta kalan kulaklar içe doğru katlanarak yan kâğıdının üzerine 

yapıĢtırılır. Yan kâğıt ile kapaklar arasına mumlu kâğıt koyulur. Ağırlık altında 

kurumaya bırakılır. 
 

4.1.2. Yeniden Kapak Yapma 
 

Düzgünlüğü bozulmuĢ ya da bir kısmı deforme olmuĢ kapaklarda kapağın tamamını 

değiĢtirmek yerine düzeltme yöntemi yoluna gidilerek tamir edilebilir. Ancak tamir yoluna 

gidilemeyecek kadar kötü durumda olan kapaklar yenisi ile değiĢtirilmelidir. Burada dikkat 

edilecek en önemli husus kitabın orijinaline en uygun kapağı hazırlayabilmektir.   
 

Sert Kapak Hazırlama 1 ve 2 modüllerine bakınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

EskimiĢ bir kitabın sırt mukavvasını değiĢtiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sırt mukavvasını çıkarınız. 
 

 
 Sırtın arkasındaki fazla kâğıt ve deri parçalarını 

temizleyiniz. 

 
 

 

 Sökme iĢlemini 

yaparken cilt bezinin 

diğer kısımlarını 

yırtmamaya özen 

gösteriniz. 
 

 Temizleme iĢlemi 

yaparken cilt bezine 

zarar vermemeye özen 

gösteriniz. 

 Fırça yardımı ile kazıma 

iĢleminden artan tozları 

temizleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kapak cilt bezini uygun geniĢlikte kesiniz. 

 

 

 

 

 Kesme iĢlemi yaparken 

kapak mukavvasını 

kesmemeye özen 

gösteriniz. 

 

 Diğer tarafa da aynı 

iĢlemi uygulayınız. 

 Mini spatula ile 

kestiğiniz yerden cilt 

bezi ve mukavvayı 

ayırınız. 

 Aynı iĢlemi diğer tarafa 

da uygulayınız. 
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 Kapak cilt bezinin sırt tarafını soyunuz. 
 

 

 

 

 Sökme iĢlemini 

yaparken cilt bezinin 

diğer kısımlarını 

yırtmamaya özen 

gösteriniz. 

 

 Parça cilt bezini ölçüm 

yaparak kitap ölçülerine 

uygun kesiniz. Kenar ve 

yapıĢtırma paylarını 

hesaba katmayı 

unutmayınız. 

 Açıkta kalan kapak 

mukavvasının yalnız bir 

yüzüne tutkal sürünüz. 
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 Kapak cilt bezinin sırt tarafını soyunuz. 
 

 

 

 

 

 Kestiğiniz parçayı 

orijinal cilt bezinin 

altına gelecek Ģekilde 

tutkalladığınız yüze 

yapıĢtırınız. 

 

 Parça mukavvadan veya 

kraft kâğıdından sırt 

parçasını kesip üzerine 

tutkal sürünüz. 

 Sırt mukavasını 

yapıĢtırdıktan sonra 

muhat boĢluklarının 

bitim yerlerinden kenar 

kıvrımlarını oluĢturacak 

Ģekilde cilt bezini 

kesiniz. 
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 Kapak cilt bezinin sırt tarafını soyunuz. 
 

 

 

 

 

 Sırt köĢelerine kalın 

ipten destek parçası 

ölçünüz. 

 

 Ölçtüğünüz parçayla 

beraber köĢeleri 

kıvırarak cilt bezini sırt 

mukavvasına 

yapıĢtırınız.  

 Artan kulakları yan 

kâğıdı üzerine kıvırınız. 

 

 
 



 

 48 

 Kapak cilt bezinin sırt tarafını soyunuz. 
 

 

 

 

 

 Kıvırdığınız parçaları yan 

kâğıdı üzerine 

yapıĢtırınız. 

 

 Orijinal cilt bezini yeni 

cilt bezinin üzerine 

yapıĢtırarak ıstaka ya da 

bez yardımı ile sıkıĢtırma 

iĢlemi yapınız. 

 Daha önce 

temizlediğimiz orijinal 

sırt cilt bezini 

hazırlayınız. 
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 Kapak cilt bezinin sırt tarafını soyunuz. 
 

 

 

 

 

 Orijinal cilt sırtın arkasını 

tutkallayınız. 

 

 Tutkalladığımız orijinal 

sırt bezini yeni sırta 

yapıĢtırıp ıstaka ile 

sıkıĢtırınız. 

 Kitabı ağırlık altına 

kayarak kurumaya 

bırakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan Ģıkkı iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi kapağı tamamen deforme olmuĢ bir kitap için uygulanacak 

tamir yöntemidir? 

A) Yeni kapak takılması  B) Yeni sayfa eklenmesi 

C) Yan kâğıdının güçlendirilmesi D) Sırt tutkalının güçlendirilmesi 
 

2. Kapak mukavvası bükülmüĢ bir kitap için aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Yan kâğıdının güçlendirilmesi B) Yeni sayfa eklenmesi 

C) Yeni kapak takılması  D) Sırt tutkalının güçlendirilmesi 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi kitaplar için doğru istiflemedir? 

A) Yan yana ve dik  B) Üst üste 

C) KarıĢık    D) Bir ters bir düz 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi kapağın görevlerinden biri değildir? 

A) Ġç bloğu korumak  B) Kitap hakkında bilgi vermek 

C) Albenisi arttırmak  D) Sayfaların dağılmasını önlemek 
 

5. Yeni sırt mukavvası takma iĢleminde, taslama iĢleminden sonra ne yapılır? 

A) Kitap üzerine ağırlık konur.  B) Istaka ile yapıĢtırılan yerler sıkıĢtırılır. 

C) Fazla tukal kazınır.  D) Mumlu kâğıt konur.  
 

AĢağıdaki cümlelerde verilen yargılar doğru ise “D” yanlıĢ ise “Y” yazınız. 
 

6.   (    ) Kitap kapakları her zaman mukavvadan yapılır. 
 

7.   (    ) Kapak mukavvası rutubet, güneĢ ıĢığı ve yanlıĢ istifleme sonucunda bükülmelere 

uğrar. 
 

8.   (    ) Kitap okunurken kapağı arkaya kıvrılmıĢ vaziyette okunmalıdır. 
 

9.   (    ) Sırt mukavvasının kenarları deforme olmuĢsa aynı cins cilt bezi veya Ģeffaf folyo 

ile koruyucu kanat askısı yapıĢtırılarak tamir edilir. 
 

10.   (    ) KöĢe mukavvası kopmuĢsa köĢeye uygun mukavva montajlanmak suretiyle 

onarım yapılır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 
 

Ölçme sorunlarındaki yanlıĢ cevaplarınızla ilgili konuları tekrar ederek ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. Gerekli araç ve gereçlerinizi hazırladınız mı?     

2. ġiĢ üzerine tutkal sürdünüz mü?      

3. Kitabı dik vaziyete getirdiniz mi?     

4. Tutkal sürülmüĢ ĢiĢi kapak menteĢesinden içeriye daldırdınız mı?     

5. Tutkalın iç bölgeye iĢlediğini kontrol ettiniz mi?     

6. Yeterli tutkallama gerçekleĢene kadar iĢlemi tekrar ettiniz mi?     

7. Kitap üzerine ağırlık koyarak kurumaya bıraktınız mı?     

8. Aynı iĢlemleri diğer menteĢe için de uyguladınız mı?   
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır”ı iĢaretleyerek yapamadığınız iĢlemleri 

tekrar ediniz.  
 

Tüm iĢlemleri baĢarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Sırt mukavvası deforme olmuĢ bir kitabı uygun tamir yöntemi kullanarak tamir ediniz.  

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (x) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. Gerekli araç ve gereçlerinizi hazırladınız mı?     

2. Sırt mukavvasını kestiniz mi?     

3. Kesilen sırt mukavvasından cilt bezini ayırdınız mı?     

4. Sırt bezinin altını temizlediniz mi?     

5. Kapak mukavvasının üzerindeki cilt bezini kestiniz mi?     

6. Diğer taraf için de aynı iĢlemi yaptınız mı?     

7. Kestiğiniz kısmı kapak mukavvasından söktünüz mü?   

8. Aynı iĢlemi diğe taraf için de yaptınız mı?   

9. Uygun ölçüde cilt bezi kestiniz mi?   

10. Cilt bezi soyulmuĢ kapaklardan birie tutkal sürdünüz mü?   

11. 
Tutkal sürülmüĢ kapak üzerine parça cilt bezini orijinal cilt 

bezinin altına girecek Ģekilde yapıĢtırdınız mı?   

12. Uygun ölçüde sırt mukavvası kestiniz mi?   

13. Sırt mukavvasını yeni cilt bezinin sırt kısmına yapıĢtırdınız mı?   

14. Cilt bezini yapıĢtırma kulakları oluĢturarak Ģekilde kestiniz mi?   

15. Uygun ölçüde köĢelere destek için kalın ip kestiniz mi?   

16. 
Kestiğiniz ipi cilt bezi ile birlikte kulakları kıvırarak kapak 

mukavvasına yapıĢtırdınız mı?   

17. Aynı iĢlemi diğer kulak için de yaptınız mı?   

18. 
Yeni cilt bezinin yapıĢtırılan kapaktan taraftaki kulaklarını yan 

kâğıdı üzerine kıvırdınız mı?    

19. 
Kapağa yapıĢtırılmıĢ taraftaki kulakları yan kâğıdına 

yapıĢtırdınız mı?    

20. Diğer kapaktaki sökülmüĢ kısma tutkal sürdünüz mü?   

21. 
Diğer kapak üzerine yeni cilt bezini eskisinin altına girecek 

Ģekilde yapıĢtırdınız mı?   

22. YapıĢtırılan yerleri ıstaka ile sıkıĢtırdınız mı?   

23. Eski sırt bezini tutkalladınız mı?   

24. Yeni sırt bezinin üzerine eski sırt bezini yapıĢtırdınız mı?   

25. YapıĢtırılan yerleri Istaka ile sıkıĢtırdınız mı?   

26. Kitabı ağırlık altına koyup kurumaya bıraktınız mı?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Modül ile ilgili eksikleriniz var ise ilgili faaliyetlere geri dönerek bu eksiklerinizi 

tamamlayınız. 
 

Tüm iĢlemleri baĢarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danıĢarak bir sonraki modüle 

geçiniz. 

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

 

1. D 

2. C 

3. B 

4. D 

5. Y 

6. D 

7. Y 

8. Y 

9. D 

10. Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. D 

3. C 

4. C 

5. D 

6. Y 

7. Y 

8. Y 

9. Y 

10. D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. A 

3. C 

4. D 

5. D 

6. Y 

7. Y 

8. D 

9. D 

10. Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. A 

2. C 

3. A 

4. D 

5. B 

6. Y 

7. D 

8. D 

9. D 

10. D 



 

 55 

 

KAYNAKÇA 
 

 http://www.library.state.ak.us/hist/conman.html 
 

 http://www.tcpl.lib.in.us/tech/bookcare.htm 
 

 http://www.library.uiuc.edu/preserve/procedures.html 
 

 http://www.dartmouth.edu/~preserve/repair/repairindex.htm 

KAYNAKÇA 


