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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 213GIM022 

ALAN Matbaa 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Tipoda Numaratör  

MODÜLÜN TANIMI Tipo baskı makinelerinde orijinale uygun numaratör baskısı 

yapma becerisinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.   

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 
Numaratör kalıbı hazırlayabilmek, makinenin ayarlarını  ve 

baskı sonrası işlemleri tekniğine uygun yapabilmek 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında tipo baskı makinelerinde orijinale 

uygun numaratör baskısı yapabileceksiniz.   

Amaçlar 

1. Numaratör baskısı yapılacak işe uygun numaratör kalıbını 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Basılacak işe uygun makine ayarları yapabileceksiniz. 

3. Baskı sonrası işlemleri tekniğine uygun yapabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Matbaa atölye ve laboratuvarları, işletme vb. 

Donanım: Tipo baskıda kullanılan numaratör, çember, 

garnitür, vizo, vizo anahtarı, gale, takımlar, anterlin ve baskı 

makinesi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Faturalar, irsaliyeler, banknotlar (para), piyango biletleri, çekler, hisse senetleri, sağlık 

karneleri ve benzeri pek çok basılı belgenin üretiminde numaratör baskısına ihtiyaç duyulur. 

Bu tür belgelerin belli bir sıra ile numaralanması yoluyla pek çok karışıklığın önüne geçilir. 
 

Her baskı ustası, numaratör baskısı ile bir şekilde karşılaşır.  
 

Bu modülde tipo baskı tekniği ile numaratör baskısı yapılırken dikkat edilecek konular 

ve karşılaşılabilecek problemler ile çözüm yolları  hakkında bilgi verilmiştir. 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 

 

 

 

Numaratör baskı kalıbını hazırlayarak makine üzerinde gerekli ayarlamaları 

yapabileceksiniz. Orijinale en uygun baskıyı gerçekleştirebilecek ve baskı sonrası işlemleri 

tekniğine uygun yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Atölyenizde veya çevrenizdeki matbaaları gezerek numaratör baskı kalıbı 

hazırlamayı, baskı yapmayı ve baskı sonrası yapılan işlemleri gözlemleyiniz. 

 

1. KALIP HAZIRLIĞI 
 

1.1. Numaratör Baskı 
 

Birbirine benzeyen basılı evrakları ayırt edebilmek için her birinin üzerine  birbirini 

takip eden numaralar basarak işaretlemek gerekir. Bu işlem tipo, ofset, dijital vb. baskı 

teknikleri ile yapılabileceği gibi el ile de gerçekleştirilebilir. 
 

Numaraların 1 (bir) ile başlayıp  0 (sıfır) ile sona ermesi gerekir. Bu kurala uymayan 

numaralanmış işler, bir seri oluşturmayacağı için işe yaramaz; harcanan zaman ve emek boşa 

gitmiş olur. 

  

Resim 1.1: Numaratör baskı         Resim 1.2: Numaratör baskı (Sonu bir) 

1.2. Numaratör Baskıda Yapılan İşler 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Faturalar, irsaliyeler, banknotlar (para), piyango biletleri, çekler, hisse senetleri, 

kimlik belgeleri, sağlık karneleri, çeşitli ruhsatlar ve izin belgeleri ile burada 

sayılamayan pek çok belgenin işlevsel olabilmesi için numaralanması gerekir. 
 

Fatura, irsaliye gibi iki veya daha fazla nüshalı (bir aslı, bir de kopyası olan) işlerde 

kullanılan numaratör baskısında önemli olan, asıl ve kopya numaralarının aynı sayılar 

olmasını ve arkadan gelen diğer sayfalarla birbirini takip etmesini sağlamaktır. Herhangi bir 

şekilde numaratörün çalışmaması ve bu nedenle sayıların birbirini takip etmemesi 

durumunda yapılacak cilt, işe yaramayacaktır. Bu işler müşterinin isteğine uygun olarak iki 

nüshalı ise çoğunlukla 50 (elli) asıl, 50 (elli) kopya olmak üzere toplamda 100 adet 

ciltlenerek hazırlanır. Numaranın kaçtan başlayacağı ve nerede biteceği müşteri tarafından 

beyan edilmelidir. Beyanlar kendi el yazısı ile alınırsa çıkabilecek problemlerin önüne 

geçilir.  
 

1.3. Numaratör 
 

1.3.1. Çeşitleri 
 

 Geri saymalı numaratör 
 

Tipo baskıda kullanılan numaratörlerin çoğunluğu geri saymalı numaratörlerdir. Bu 

numaratörler, maşalı tipo baskı makinelerinde baskı sırasında baskı kazanının kalıba 

uyguladığı presle harekete geçer. Numaratör, basılacak işin son numarasından başlayarak 

geriye doğru sayar. 
 

 Plunger numaratör düzeni 
 

Kazanlı baskı makinelerinde kullanılan numaratör çeşitlerindendir. Makine baskı 

yapmadığı zaman numaratörler baskıya girmez. Baskıya girdiği anda plunger numaratör 

düzeni yükselerek baskıyı gerçekleştirir.  
 

 Bir merkezden çalışan numaratörler 
 

Çok numaratörle baskı yapılmaya çalışıldığı zaman problem çıkma riski artar. 

Özellikle kıymetli kâğıtlar numaralandırılırken bu risk daha fazla olur. Bu sebeple bir 

merkezden hareketlenen numaratörle baskı yapılması gerekir. Bir merkezden çalışan 

numaratörlerin bakımına dikkat etmek gerekir. Gaz içinde bekletilerek mürekkep tamamen 

temizlenmeli üzerinde mürekkep kalıntıları kalmamalıdır. Baskı hızlarında değişiklik 

yapılmamalıdır. Makine hangi hızda ayarlandı ise o hızda baskıya devam edilmelidir.  
 

1.3.2. Çalışma Prensipleri 
 

Maşalı veya kazanlı baskı makinelerinde kullanılan numaratörler için baskı kazanının 

numaratör üzerindeki bölgeye uyguladığı basınç ile numaratörler geri saymak üzere hareket 

eder. 
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Resim 1.3: Geri sayan numaratör 

1.4. Tipo Baskıda Numaratör Kalıbını Planlama 
 

Ofset baskıda basılan iş, numaratör baskısına geldiğinde numaranın kaçtan başlayarak 

kaça kadar ilerleyeceğini bilmek gerekir. Baskı işlemlerinde numaratör sayısı fazla olursa 

baskı miktarı da aynı oranda düşer. Numaratör sayısı arttığında kontrol zorlaşır, Örneğin, 

numaratör sayısı 500 ise ve iki numaratör kullanmak gerektiği düşünülürse numaratörün biri 

500’den başlar, diğeri ise 250‘den başlayarak aşağı doğru sayarak azalır. 500’den başlayan 

numaratör 250’ye iner. 250’den başlayan numaratör de 001’e kadar iner. 
 

Buna göre kaç numaratör kullanılacağı hesap edilerek numaratör rakamları bu hesap 

doğrultusunda ayarlanmalıdır. Kalıp planlamada basılan orijinale göre ve kullanılacak 

numaratör sayısına göre gale hazırlamak gerekir. Bir numaratörlü işte ise gale açmaya lüzum 

yoktur. Basılan orijinal çember üzerinde makineye bağlanma şekline göre alt kısımlardaki 

çentikler gelecek durumda iken numaratör yerleri belirlenir. 

 

Resim 1.4: Numaratör kalıbını planlama 

1.5. Numaratör Kalıbını Sayfa Düzenine Getirme 
 

Hazırlanan kalıp, sayfa düzenine getirilmek ve prova baskı yapılmak üzere çembere 

alınır. Boş kalan bölgeler, kalıbın oynamaması için diğer takımlar yardımı ile doldurulur. 

Tirajı yüksek olan numaratör baskılarında kalıbın gevşeyebileceği düşünülerek sabitleme 
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işleminin daha hassas yapılması gerekir. Sabitleme işlemi için vizo, vizo anahtarları 

kullanarak gevşemeyi önlemek gerekir. Basılacak iş, çember makineye bağlanarak yükleme 

asansörüne yerleştirilir. Yükleme asansöründe bulunan işin yeri de önemlidir. Baskının 

durumuna göre yükleme asansöründe yapılacak yer ayarlamaları, kalıbı hareket ettirmeden, 

numaratör yerlerini değiştirmeden baskı ayarını yapmaya yardımcı olacaktır. 

  

Resim 1.5: Sayfa düzenine alınmış numaratör Resim 1.6: Boşlukları takımla doldurulmuş 

numaratör 

  

Resim 1.7: Vizoyu yerleştirme  Resim 1.8: Vizo anahtarı ile kalıba 

sabitleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

İki numaratör kullanarak numaratör kalıbı hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İşe uygun gale açınız. 

 Gale açmak tipo baskının temeli 

olduğu için uygulamayı kendiniz 

yapınız. 

 

 Orijinale uygun numaratörleri yerlerine 

yerleştiriniz.  

 Numaratör yerlerini mutlaka 

orijinale uygun yerlere koyunuz. 

 

 Kalan kısımları garnitür ve espas ile 

doldurunuz. 

 İnce ayar yapmanız daha kolay 

olacağı için garnitür ve espas 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalıbı çember içine alınız. 

 Kalıbı çember içine alırken naylon 

iplik kullanarak sıkıca bağladıktan 

sonra çembere alınız. 

 

 İş harici yerleri boş malzeme ile 

doldurunuz. 

 Kalıbın gevşeme olasılığını en aza 

indirdiğinden çember içindeki boş 

kısımları doldurunuz.  

 

 Vizo anahtarı ile kalıbı sıkıştırınız. 

 Kalıbı çembere sabitleyip hareket 

etmesini önlemek amacı ile vizo ve 

vizo anahtarı ile kalıbı sabitleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.İşe uygun gale açabildiniz mi?    

2.Orijinale uygun numaratörleri yerlerine yerleştirdiniz mi?   

3.Boş yerleri uygun takım ve garnitürler ile doldurdunuz mu?   

4.Kalıbı gale yardımı ile çember içine alabildiniz mi?   

5.İş harici yerleri boş malzeme ile doldurdunuz mu?   

6.Vizoları kalıbınızın uygun yerlerine yerleştirdiniz mi?   

7.Vizo anahtarı ile vizoları yeterince sıkıştırdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdakisoruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Numaratör hangi işlerin baskısında kullanılır? 

A) Afişlerde 

B) El ilanlarında 

C) Nüshalı işlerde 

D) Broşürlerde 
 

2. Numaratörde cilt başlangıç ve bitim rakamları kaçtır? 

A) Sıfırda başlar birde biter. 

B) Birde başlar sıfırda biter.  

C) İkide başlar birde biter. 

D) Sıfırda başlar sıfırda biter. 
 

3. Numaratörlü ve nüshalı işlerde genelde bir cilt içinde kaç yaprak bulunur? 

A) 100 

B) 150 

C) 200 

D) 250 
 

4. Aşağıdakilerinden hangisi bir numaratör çeşidi değildir? 

A) Geri saymalı numaratörler 

B) Plunger numaratörler 

C) Bir merkezden çalışan numaratörler 

D) Sabit numaratörler 
 

5. Kalıptaki boşluklar niçin takımlar ve basmayan malzemeler ile doldurulur? 

A) Görüntünün düzgün olması için 

B) Kalıbın çembere alınmasını kolaylaştırmak için 

C) Kalıbın kısa sürede gevşemesini önlemek için 

D) Boşlukları doldurmak için 
 

6. Kalıbı neden vizo ve vizo anahtarı ile sıkıştırmak gerekir? 

A) Görüntünün düzgün olması için 

B) Kalıbın dağılmadan kaldırılması için 

C) Tekrar ayar yapmamak için 

D) Boşlukları doldurmak için 
 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

7. (   ) Numaratör tek nüshalı işlerde kullanılır. 

8. (   ) Numaratör iki nüshalı işlerde kullanılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. (   ) İstenildiği takdirde nüsha sayısı artabilir. 

10. (   ) Tipo baskıda genellikle ileri sayan numaratörler kullanılır. 

11. (   ) Numaratörler 0’da başlar 1’de biter. 

12. (   ) Numaratörler her zaman 1’de başlar 0’da biter. 

13. (   ) Değerli kâğıt numaratör basımında plunger numaratör düzeni kullanılır. 

14. (   ) Önemli ve değerli kâğıtlar ile hisse senetlerinin numaratör basımında merkezî 

numaratörler kullanılır. 

15. (   ) İki numaratörlü baskılarda baskı adedi ikiye bölünerek numaratörler ayarlanır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında makinenin genel ayarlarını basılacak işe uygun olarak 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Atölyenizde veya çevrenizdeki matbaaları gezerek makinenin genel ayarlarının 

basılacak işlere göre nasıl yapıldığını inceleyiniz ve gözlemleyiniz. 

 

2. MAKİNEYİ NUMARATÖR BASKISI İÇİN 

AYARLAMA 
 

2.1. Kazan Kâğıdının Numaratör Baskıdaki Önemi 
 

Tecrübeli bir baskı ustası bilmelidir ki her işte kullanılabilecek bir kazan kâğıdı 

yoktur. Genellikle orta yumuşaklıkta ve sert kazan kâğıtları tercih edilmelidir.  
 

Kazan kâğıdının kalınlığı, basılacak işin kalınlığına göre ayarlanmalıdır. Kazan 

kâğıdının kalınlığını ölçmek için makine ile birlikte verilen kazan kâğıt mastarı, mikrometre 

veya klişe yükseklik ölçme aleti kullanılır. Kazan kâğıdı kalınlığı önemli değildir, kalıbın 

yazı yüksekliği tam ayarlanmalıdır. 
 

Birinci kalite kâğıt veya kartonlardan seçilmiş kazan kâğıdının gergin ve her yerinin 

aynı kalınlıkta olması gerekir. Makas tarafındaki bütün kazan kâğıtlarının kenarları, kazanda 

sıkıştırabilmek için 2 cm içeriden dik olarak katlanır. Mizantrenden sonra çıkarılan kâğıtların 

ise iyice tutturulması gerekli değildir.  
 

Kazan kâğıdı hazırlanırken karton olarak kalınlıkları tam olan bristol kartonlar tercih 

edilebilir. Kalınlıkları birbirini tutmayan kartonlar, fazla mizantren yapılmasına sebep olur. 

Mizantreni düzgün ve sert bir kenevir kâğıdına yapıştırmak gerekir. 
 

Kazan kâğıdının düzgün ve iyi ayarlanması baskının ve forsa ayarının düzgün 

olmasını sağladığı gibi numaratör baskısı yapılan bölgelerin şişmesini önleyerek baskı 

sonrası çıkış asansöründe ve harmanlama işleminde problem çıkmasını önler. 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Resim 2.1: Kazan kâğıdı 

2.2. Pozanın Numaratör Baskıdaki Önemi 
 

Pozanın amacı, kâğıdın hep aynı noktadan baskıya girmesini sağlamaktır. Buna göre 

numaratör baskısında da numaratörlerin hep aynı yerde baskıya girmesi gerekir. Makine 

çalışırken maşalar tarafından yükleme asansöründen alınan kâğıt, makinenin hızına bağlı 

olarak alındığı gibi baskıya girer. Bu esnada kâğıt buruşabilir, kırılabilir veya bükülebilir. 

Pozalı baskılarda ise kâğıt poza tırnaklarına bırakılır ve daha düzgün bir baskı elde edilir.   

  

Resim 2.2: Poza sistemi ve tırnakları   Resim 2.3: Poza sistemi ve tırnakları 

2.3. Kâğıt Toplama Ayarlarının Numaratör Baskıdaki Önemi 
 

Kâğıt toplama asansöründeki ayarlar, yalnızca numaratör baskı için değil diğer 

baskılar için de önemlidir. Fakat numaratör baskıda sayıları düzgün takip etmek, eksiklik 

olup olmadığını anlamak, sayıların atıp atmadığını kontrol etmek numaratörün hep aynı 

noktaya gelmesine bağlıdır. Herhangi bir şekilde kâğıt farklı noktalara geliyorsa sayıları 

takip etmek zorlaşacağından toplama asansörünün ayarı, diğer baskılara nazaran daha fazla 

önem taşır. 
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Resim 2.4: Alttan üfleme         Resim 2.5: Üst taraftan üfleme 

2.4. Forsanın Numaratör Baskıda Önemi 
 

Forsa ayarı, baskı kazanı ile kalıp kazanı arasındaki mesafenin tanımıdır. Doğru forsa, 

baskı sırasında baskı kazanı ile kalıp kazanı arasından geçen kâğıdın ezilmeden üzerine en 

ideal orandaki mürekkebi alması ile elde edilir. Özellikle numaratör baskıda forsanın 

artırılması, baskı yapılan bölgelerde kâğıt liflerinin aşırı ezilmesine ve kabarmalar 

oluşmasına bazen de numaratör kısımlarının delinmesine yol açabilir. Bu bölgeler, hem 

numaratör takibini zorlaştırır hem de toplama asansöründe istif zorluğuna sebep olur. Aşırı 

forsa uygulandığında kâğıt ezilmekle kalmaz delinebilir. Bu da numaratörün ömrünü 

azaltabilir. 

 

Resim 2.6: Forsa ayar düzeni 

2.5. Numaratör Ayarlama 
 

Numaratör ayarlama işlemi baskıda numaratörün nereye geleceğini ve sayıların nasıl 

ayarlanacağını içerir. 
 

Numaratörün basılacağı yer, genellikle ilk bakışta göze çarpan bölge olduğu için 

kâğıdın sağ üst köşesidir. Burada en uygun yere numaratör baskısı yapılır. Numaratör, düz 

okunacak ve aşağıdan yukarı veya soldan sağa okunacak şekilde yerleştirilebilir. Numaratör 

rakamlarını veya sayılarını değiştirmek için numaratörleri atlatmak gerektiğinde numaratör 
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kalemi, numaratör kalemi yoksa tahta kalem kullanılabilir. Numaratörleri değiştirmek için 

kesinlikle metal malzeme kullanılmamalıdır. Bu malzemeler numaratörlerin çizilmesine 

sebep olabilir. 

   

Resim 2.7: Aşağıdan yukarıya doğru basılmış    Resim 2.8: Soldan sağa doğru basılmış 

numaratör numaratör 

2.6. Baskıdan Çıkan İşe Göre Mürekkep Ayarı Yapma 
 

Mürekkep ayarı, baskıdan çıkan numaratör sayıları kontrol edilerek numaratörün 

mürekkep haznesinden yapılır. Mürekkep miktarının az olması numaraların silik çıkmasına 

neden olurken fazla olması keskin kenarlı bir baskı olmasını engeller. Ayarı sağlamak için 

mürekkep haznesinin numaratörler hizasındaki hazne ayar vidaları yardımı ile mürekkep 

miktarı azaltılmalı veya artırılmalıdır. Mürekkep miktarını ayarlarken forsa ayarı da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Forsa ayarının az veya çok olması, mürekkep miktarını 

ayarlamada yanılmaya yol açabileceğinden mutlaka kontrol edilmelidir. İdeal forsa ayarını 

bulduktan sonra mürekkep miktarını net olacak şekilde ayarlamak gerekir. Mürekkep miktarı 

artacak olursa sayılar birbirine girebilir. Az olduğu zaman da net bir görüntü ortaya çıkmaz. 

Rakamların kenarlarının net ve keskin kenarlı olması gerekir. 

 

Resim 2.9: Mürekkep haznesi ayar vidaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Makineyi numaratör baskıya hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kazan kâğıtlarını boşaltınız. 

 Yıpranan ve ezilen kazan kâğıtları 

yenileri ile değiştirilmek üzere 

boşaltınız. 

 

 Uygun ebatta kazan kâğıdı kesiniz. 

 Kazan kâğıdını makinenin baskı 

ebadına göre kenarlardan 2.5 cm 

fazla bırakarak kesiniz. 

 Germe kâğıdı ile baskı kazanına düzgün bir 

şekilde yerleştiriniz. 
 

 Kâğıt geçiş ayarlarını yapınız. 

 Üfleme ayarını, vakum ayarı çıkış 

asansöründe bırakma ayarını, üstten 

üfleme ayarını ideal şekilde yapınız. 

 

 Mürekkep haznesini ayarlayınız. 

 Baskının durumuna göre mürekkep 

miktarını azaltınız veya çoğaltarak 

sürekli kontrol atında tutunuz. 

 Merdanelerin mürekkep almasını sağlayınız. 

 Makine çalıştırıldıktan sonra 

mürekkep haznesinde bulunan kol 

yardımı ile bütün merdanelerin 

mürekkep almasını sağlayınız. 

 İş hizasının musluklarını açınız. 

 

 İş hizasına gelen yerlerdeki 

mürekkep musluklarını açarak veya 

kapatarak bu bölgelerin mürekkep 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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miktarlarında değişiklik 

yapabilirsiniz. 

 

 Forsayı boşaltınız. 

 Forsayı en az konuma getirerek iş 

için en uygun forsayı ayarlayınız. 

 Çemberi bağlayınız. 

 Kalıp hazırlandıktan sonra çemberi 

alıp makinenin kalıp kazanı yerine 

düzgünce yerleştiriniz ve  çemberin 

tam yerleştiğinden emin olunuz. 

 

 Prova baskı alınız. 

 Sürekli baskıya geçmeden ayarlama 

yapmak için gerçekleştirilen baskıya 

prova baskı denir. Bu baskıya göre 

yapılması gereken değişiklikleri 

yapınız. 

 Provadaki görüntüye göre forsayı 

ayarlayınız. 

 Prova baskıda elde edilen görüntüye 

göre forsayı artırınız veya azaltınız. 

Ayarlamayı baskının netliğine göre 

yapınız. 

 İşin tirajına göre numaratör ayarlayınız. 

 İki numaratör kullanılacaksa tirajı 

ikiye bölerek numaratörlerin 

başlama bitiş numaralarını 

belirleyebilirsiniz. 

 Numaratörlerin sıra ile atıp atmadığını 

kontrol ediniz. 

 Numaratörlerin birbirini takip etmesi 

çok önemlidir. Sıra ile son iki sayıya 

bakarak numaraları takip ediniz. 

 Net görüntü olmayan yerlere mizantren 

yapınız. 

 Net çıkmayan bölgelerde kalıp altına 

ince pelür kâğıt kullanmak sureti ile 

mizantren uygulayabilirsiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun ebatta ve özellikte kazan kâğıdını keserek eskisiyle 

değiştirdiniz mi? 
  

2. Kâğıt geçiş ayarlarını problem çıkmayacak şekilde ayarladınız mı?   

3. Mürekkep haznesini baskının durumuna göre ayarladınız mı?   

4. Merdanelerin mürekkep alarak kalıba aktarılmasını sağladınız mı?   

5. İşin hizasına gelen mürekkep haznesindeki muslukları açtınız mı?   

6. Baskıya geçmeden önce forsayı boşalttınız mı?   

7. Çemberi kaldırarak makineye bağladınız mı?   

8. Ayar yapmak için prova baskı aldınız mı?   

9. Prova baskıya göre forsa ayarı yaptınız mı?   

10. İşin tirajına göre numaratör rakamlarını ayarlayıp başlangıç ve bitiş 

noktalarını belirlediniz mi? 
  

11. Numaratörlerin sıra ile atıp atmadığını kontrol ettiniz mi?  

 
  

12. Net görüntü almadığımız yerlerde mizantren yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Kazan kâğıtları neye göre ayarlanır? 

A) Basılacak işin tirajına göre 

B) Basılacak işin kalınlığına göre 

C) Basılacak kâğıdın büyüklüğüne (boyut olarak) göre 

D) Numaratörün yerine göre 
 

2. Kazan kâğıdı ölçüleri nasıl belirlenir? 

A) Basılacak numaratörün şekline bağlı olarak 

B) Numaratör baskının çeşidine bağlı olarak 

C) Elde bulunan mastarın mikrometreyle ölçülmesi ile  

D) Numaratörlerin basılacağı yere bağlı olarak 
 

3. Kazan kâğıtları olarak hangi tür kâğıtlar kullanılmalıdır? 

A) Üçüncü hamur kâğıtlar 

B) Biletlik kâğıtlar 

C) İnce pelür kâğıtlar 

D) Birinci kalite kâğıt veya kartonlar 
 

4. Kalınlıkları birbirini tutmayan kazan kâğıtları neye sebep olur? 

A) Gereğinden fazla mizantren yapmaya neden olur. 

B) Makinenin düzgün çalışmasına engel olur. 

C) Numaratörlerin çalışmasını sağlar. 

D) Baskının sürekliliğini sağlar. 
 

5. Kâğıt toplama asansöründe  ayarların yapılması niçin önemlidir? 

A) Görüntünün düzgün olması için 

B) Numaratörlerin düzgün atıp atmadığını sağlıklı takip etmek için 

C) Mürekkep ayarını takip etmek için 

D) Baskı hızını kontrol altında tutmak için 
 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

6. (   ) Kalıbı düz bir zemin üzerinde hazırlamak kalıp kaldırılırken zorluk çıkarmaz. 

7. (   ) Kalıbı çember içine koymadan bir ip ile bağlamak daha doğru olur. 

8. (   ) Makas payı hesaplanmadan ayar yapılabilir. 

9. (   ) İş haricî yerleri doldurmak kalıbın gevşemesini engeller. 

10. (   ) Takatuka yapmak, kalıbın daha iyi oturmasını sağlar. 

11. (   ) Forsa, kâğıt cinsine göre belirlenir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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12. (   ) Kâğıt geçiş ayarı numaratör takibi için önemli değildir. 

13. (   ) Baskıya ilk başlandığında forsa boşaltılır ve baskı esnasında kâğıdın cinsine göre 

ayarlanır. 

14. (   ) Sürekli baskıya geçilmeden prova baskı alınmalıdır. 

15. (   ) Prova baskı yalnız numaratörün yerinin tespiti için yapılır. 

16. (   ) Baskı esnasında son rakamlar sıra ile atmayabilir. 

17. (   ) Baskı esnasında son rakamların sıra ile atması zorunludur. 

18. (   ) Baskının net çıkmadığı yerlerde mizantren yapmak baskının daha net olmasını 

sağlar. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 
 

 

 

 

Baskı yapılan tipo baskı makinesinin baskı sonrası işlemlerini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Atölyenizde veya çevrenizdeki matbaaları gezerek makinenin genel ayarlarının 

basılacak işlere göre nasıl yapıldığını inceleyiniz.   

 

3. BASKI SONRASI İŞLEMLER 
 

3.1. Baskı Sonrası Haznede Kalan Mürekkebi Değerlendirme 
 

Öncelikle baskı tirajına göre hazneye mürekkep koymak gerektiği unutulmamalıdır. 

Numaratör baskılarda aşırı mürekkep sarf edilmeyeceğini göz önünde bulundurarak 

mürekkep miktarının ayarlanmasında fayda vardır. Özellikle tipo baskıda yaz aylarında baskı 

yapılacağı zaman hazneye konacak mürekkep miktarını ayarlarken dikkatli olmak gerekir. 

Mürekkep, makineye ilk konulduğu anda makine soğuk olduğu için mürekkep gereğinden 

fazla kullanır. Fakat makinelerin merdaneleri ısındıkça atölyenin sıcak ortamı da devreye 

girer, mürekkep gerektiğinden fazla yumuşayabilir ve ayarlamada problem çıkarabilir. Bunu 

önlemenin yolu, hazneye fazla mürekkep koymamaktır. Fazla mürekkep kullanılmış ise artan 

mürekkep daha önce ayarlanmış bir kutuda muhafaza edilerek tekrar kullanılabilir. Fazla 

mürekkebi saklamak için ayarlanan kutunun ağzı mutlaka sıkıca kapatılmalı, direkt güneş 

ışığı almayacak gölge bir yerde muhafaza edilmelidir. 

 

Resim 3.1: Fazla mürekkep değerlendirme 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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3.2. Makine Yıkamada Kullanılan Maddeler 
 

Merdaneler için kullanılan özel temizlik maddeleri tercih edilmelidir. Bunların başında 

merdane yıkama sıvıları gelir. Makine durdurularak bütün merdaneler bez yardımı ile 

üzerinde hiç mürekkep kalıntısı kalmayacak şekilde temizlenir. Makine diğer baskıya hazır 

hâlde bırakılır. 
 

Merdaneler, makinelerin en önemli parçalarından olduğu için dikkatle temizlenmeli ve 

bakımları özenle yapılmalıdır. Mürekkebin merdaneler üzerinde kurumasına kesinlikle izin 

verilmemelidir. Merdaneler üzerinde temizlenmemiş bölgeler kalırsa ve mürekkep merdane 

üzerinde kurursa hem temizlenmesi zor olur hem de merdaneler yıpranır. Hemen 

temizlenmeli temiz bez ile kurulanmalıdır.  
 

3.3. Raklenin Görevi 
 

Tipo baskıda kullanılan rakle, makinenin yıkanması için kullanılan temel malzemedir. 

Raklenin ağzının düzgün ve tam olarak makineye temas etmesi gerekir. Raklenin ağzında 

herhangi bir bozukluk varsa makineyi yıkama zamanı uzayacağı gibi temizlik işlemi istenen 

nitelikte gerçekleşmeyebilir. Yıpranan rakle ağızları yenisi ile değiştirilmelidir. 

 

Resim 3.2: Yıkamada kullanılan rakle 

3.4.  Numaratör Kalıbını Dağıtmak 
 

İş bittikten sonra kalıp düz bir zemin üzerine konur ve vizo anahtarı yardımı ile vizolar 

gevşetilerek malzemelerin gevşemesi, birbirini bırakması sağlanır. Kalıbı dağıtmak, 

hazırlamak kadar dikkat gerektiren bir işlemdir. Takımları, garnitürleri, anterlin malzemeleri 

tekrar ihtiyaç duyulduğunda kolayca bulabilmek için kasalarda alınan yerlerine koymak son 

derece önemlidir. 
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Resim 3.3: Malzemeleri istifleme 

3.5. Numaratör Kalıbında Kullanılan Basan ve Basmayan 

Malzemeleri Sınıflandırma 
 

Basan malzeme olan numaratör, temizlenerek kaldırılır. Basmayan malzemeler 

dağıtılırken hepsi büyüklüğüne, puntosuna ve kadradına göre ayrılır. Bu işlemler kasaların 

önünde bulunan dizgi masasında yapılmalıdır. Uzak bir yerde yapmak, zaman kaybettirdiği 

gibi malzemelerin yerlerinin tam olarak belirlenememesine sebep olur.   

  

Resim 3.4: Anterlin yerleri     Resim 3.5: Takımlar 

3.6. Numaratörün Baskı Sonrası Bakımı 
 

Numaratörlerin baskı sonrası bakımı ve temizliği önemlidir. Mekanizması hassas 

olduğundan iyi temizlenmediği takdirde mürekkep tortuları bu hassas mekanizmayı 

arızalandırabilir. Temizlik işlemini yaparken küçük bölgelere girmek için kesinlikle metal 

malzeme kullanılmamalıdır. Temizleme işleminde mürekkeplerin girdiği bölgeler, gaz yağı 

ve bir fırça yardımı ile tamamen temizlenmelidir. Temizleme işlemi bittikten sonra 

kullanılmayacak ise gaz yağı içinde bekletilmelidir. 
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Resim 3.6: Gaz yağı ve fırça     Resim 3.7: Temizlenecek numaratör 

 

Resim 3.8: Temizlenmiş numaratör 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Numaratör baskısı yapıldıktan sonra kullanılan malzemeleri temizleyip yerlerine 

koyunuz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Kalıbı düz bir satıh üzerine koyunuz. 

 Kalıbı  makineden çıkarınca 

dağılması için düz bir zemin 

üzerine koymalısınız. Bu işlem 

için tipo atölyelerinde mermer 

masalar mevcuttur. 

 

 Numaratör üzerindeki mürekkebi temizleyiniz. 

 Gaz yağı ile temizliğe geçmeden 

önce numaratör üzerindeki 

mürekkebi bir bez parçası ile 

temizleyiniz. 

 Vizo anahtarları yardımı ile vizoları 

gevşetip çıkarınız. 

 Kalıbı dağıtmak için vizo 

anahtarları yardımı ile vizoları 

gevşeterek kalıbın çemberi 

bırakmasını sağladıktan sonra 

numaratörü çıkarınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Basmayan malzemeleri cinslerine göre ayırıp 

yerlerine koyunuz. 

 Basmayan malzemeleri yani 

anterlinleri, garnitürleri ve 

takımları dizgi masası önündeki 

yerlerine büyüklüklerine ve 

puntolarına göre kaldırınız. 

 

 Numaratörün bakımını yapıp yerine koyunuz. 

 Numaratörü üzerinde hiç 

mürekkep kalıntısı kalmayacak 

şekilde gaz yağı ve fırça ile 

temizledikten sonra gaz yağı 

içinde bekletebilirsiniz. 

 



 

27 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşi biten kalıbı düzgün bir zemin üzerine koydunuz mu?   

2. Numaratör üzerindeki mürekkebi uygun bir şekilde temizlediniz 

mi? 
  

3. Vizo anahtarı ile vizoları gevşetip temizlediniz mi?   

4. Basan ve basmayan malzemeleri cinslerine göre ayırıp yerlerine 

koydunuz mu? 
  

5. Numaratörlerin bakımını yapıp yerlerine kaldırdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Baskı sonrası haznede kalan mürekkep nasıl değerlendirilir? 

A) Başka bir iş için haznede bırakılır. 

B) Ispatula ile sıyrılarak atılır. 

C) Başka bir kaba alınarak ağzı sıkıca kapatılır ve kaldırılır. 

D) Hazneden atılır. 
 

2. Merdane yıkamada hangi malzemeler kullanılır? 

A) Merdane yıkama sıvıları 

B) Speragum  

C) Kalıp temizleyiciler 

D) Blanket temizleyiciler 
 

3. Merdanelerin önemi nedir? 

A) Mürekkebi inceltir. 

B) Mürekkebi akıcı hâle getirir. 

C) En ideal oranda mürekkep iletir. 

D) Kalıbı temizler. 
 

4. Numaratör kalıbını dağıtırken neye dikkat etmek gerekir? 

A) Bütün malzemelerin en iyi şekilde sınıflandırılmasına 

B) Numaratörün en iyi şekilde temizlendiğinin emin olunmasına 

C) Baskının düzgün olup olmadığına 

D) Dağıtılacak kalıbın düzgünlüğüne 
 

5. Numaratör temizliği neden önemlidir? 

A) Temizlenmesi zor olduğundan 

B) Hassas mekanik parçaları olduğu ve hatasız çalışması gerektiğinden 

C) Baskının düzgün olması gerektiği için 

D) Her zaman kullanılabilecek olmalarından 
 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

6. (   ) Kalıbı dağıtmaya hazırlanırken zeminin düz olması gerekmez. 

7. (   ) Numaratör kalıptan çıkarılınca bir bez ile silinmelidir. 

8. (   ) Takımlar kalıptan hemen sökülür. 

9. (   ) Kalıp önce vizo anahtarı ile vizolar gevşetildikten sonra dağıtılır. 

10. (   ) Kalıp sökülen yerde hemen dağıtılır. 

11. (   ) Kalıp, dizgi masası önünde sınıflandırılarak dağıtılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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12. (   ) Numaratörler metal malzemeler kullanılarak temizlenebilir. 

13. (   ) Numaratörler bir fırça ve gaz yağı yardımı ile temizlenmelidir. 

14. (   ) Numaratörler işleri bittikten sonra tekrar kullanılıncaya kadar gaz yağı içinde 

bekletilmelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşe uygun gale açabildiniz mi?    

2. Orijinale uygun numaratörleri yerlerine yerleştirdiniz mi?   

3. Boş yerleri uygun takım ve garnitürler ile doldurdunuz mu?   

4. Kalıbı gale yardımı ile çember içine alabildiniz mi?   

5. İş harici yerleri boş malzeme ile doldurdunuz mu?   

6. Vizoları kalıbın uygun yerlerine yerleştirdiniz mi?   

7. Vizo anahtarı ile vizoları yeterince sıkıştırdınız mı?   

8. 
Uygun ebatta ve özellikte kazan kâğıdını keserek eskisiyle 

değiştirdiniz mi? 
  

9. Kâğıt geçiş ayarlarını problem çıkmayacak şekilde ayarladınız mı?   

10. Mürekkep haznenizi baskının durumuna göre ayarladınız mı?   

11. Merdanelerin mürekkep alarak kalıba aktarmasını sağladınız mı?   

12. İşin hizasına gelen mürekkep haznesindeki muslukları açtınız mı?   

13. Baskıya geçmeden önce forsayı boşalttınız mı?   

14. Çemberi kaldırarak makineye bağladınız mı?   

15. Ayar yapmak için prova baskı aldınız mı?   

16. Prova baskıya göre forsa ayarı yaptınız mı?   

17. 
İşin tirajına göre numaratör rakamlarını ayarlayıp başlangıç ve bitiş 

noktalarını belirlediniz mi? 
  

18. Numaratörlerin sıra ile atıp atmadığını kontrol ettiniz mi?    

19. Net görüntü alınmayan yerlerde mizantren yaptınız mı?   

20. İşi biten kalıbı düzgün bir zemin üzerine koydunuz mu?   

21. Numaratör üzerindeki mürekkebi uygun bir şekilde temizlediniz mi?   

22. Vizo anahtarı ile vizoları gevşetip temizlediniz mi?   

23. 
Basan ve basmayan malzemeleri cinslerine göre ayırıp yerlerine 

koydunuz mu? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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24. Numaratörlerin bakımını yapıp yerlerine kaldırdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 D 

5 C 

6 B 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 Doğru 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Yanlış 

16 Doğru 

17 Doğru 

18 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

33 

 

 
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 C 

4 A 

5 B 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Doğru 
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