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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL Alan Ortak  

MODÜLÜN ADI Kesme İşlemleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye iş resmine göre kesme işlemleri ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi iş 

resmine uygun şekilde el takımlarıyla doğru 

pozisyonda kesebileceksiniz. 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi iş 

resmine uygun şekilde el makineleriyle doğru 

pozisyonda kesebileceksiniz. 

3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine alarak malzemeyi iş 

resmine uygun şekilde makinelerde doğru pozisyonda 

kesebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gemi yapımı atölyesi. 

Donatım: Temel gemi yapım teknikleri atölyesi iş tezgâhı 

ve mengenesi, el kesme takımları, el kesme makineleri, 

kesme makineleri, iş parçası. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her 

öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz,  

 

Parçaları istenen ölçülerde, çeşitli metotlarla ve takımlarla birbirinden ayırma işlemine 

kesme denir. 

 

Malzemelerin istenen ölçülerde iş parçasına dönüştürülmesi markalama ve kesme ile 

başlar. Dolayısıyla malzemeleri kesme işlemleri imalat sanayisinde temel uygulamalardır. 

 

Bu bireysel materyali ile gemi yapımında uygulanan metal ve ahşap malzemelerin 

kesim işlemlerini yapabilmeniz için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmanız amaçlanmıştır.  

 

Bu bireysel materyali başarı ile tamamladığınızda kesme konusunda ölçü almayı, 

markalamayı, el kesme takımlarını, el kesme makinelerini ve kesme makinelerini iş 

güvenliği kurallarını uygulayarak kavramış olacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi iş resmine uygun olarak el 

takımlarıyla doğru pozisyonda kesme işlemi yapabileceksiniz. 

 
 
 

 

 

 Çevrenizde el ile kesme yapan iş yerlerini araştırınız, gözlemlerinizi rapor 

hâline getirip öğretmeninize sununuz. 

 Sanayide kollu makas ile malzemelerin kesilmesini izleyiniz ve bu konuda 

gözlemlerinizi rapor hâline getirip öğretmeninize sununuz. 

 

1. MALZEMELERİ EL TAKIMLARIYLA KESMEK 
 

1.1. Metal Malzemeyi El Takımlarıyla Kesmek 
 

Metaller genel olarak talaş kaldırarak, talaş kaldırmadan ve ergitilerek kesilebilir. Bu 

materyalde metallerin el takımları ile talaş kaldırarak ve talaş kaldırmadan kesilmesi işlemi 

ele alınacaktır. 

 

Parçadan talaş kaldırarak kesme işlemi testereler ve el keskileriyle, talaş kaldırmadan 

kesme işlemi ise makaslarla yapılır. 

 

1.1.1. Talaşlı Kesmenin Tanımı ve Amacı 
 

İstenen ölçülerdeki parçaları çeşitli metotlarla ve el aletleriyle ayırma işlemine kesme 

denir. 

 

Kesme işlemine başlamadan önce iş parçası verilen ölçülerde markalanır. Markalama 

işleminden sonra malzeme uygun el aletleri kullanılarak kesilir. 

 

1.1.2. Talaşlı Kesmede Kullanılan Aletler 
 

Üretimde kullanılan iş parçalarının kesilme şekillerinden biri de çeşitli metotlar ile 

talaş kaldırılarak yapılan kesme işlemidir. 

 

 Testere çeşitleri 

 El testeresi 

 Boru keskisi 

 Şerit testere makinesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

3 

 Tepsi testere makinesi 

 Kollu profil kesme makinesi 

 Spiral taşlama ve kesme makinesi 

 Hidrolik testere 

 

Yukarıdaki makinelerden el testeresi ve boru keskisi ile kesme yapılırken insan 

gücüne gereksinim duyulur. Diğer makinelerin kesme işlemi için gerek duyduğu çalışma 

gücü makinelere ait olan motorlardan alınır. 

 

1.1.2.1. El Testeresi 
 

El testeresi, kesici kısım olan testere laması ve bunun bağlandığı koldan oluşan kesme 

takımıdır. 

 

Şekil 1.1: El testeresi 

El testeresi parça üzerinde ileri doğru uygun basma kuvveti ile itilirken testere 

dişlerinin metalden parçacıklar koparması sağlanır. Testere geri çekilirken basma kuvveti 

uygulanmaz. Bu işlem, iş parçası koparılıncaya kadar aynı kesme doğrultusunda ileri geri 

hareketle devam eder. 
 

El testeresi ile çapı fazla büyük olmayan içi dolu yuvarlak, kare, dikdörtgen, lama 

malzemelerin yanı sıra sanayi borularının kesimi de yapılır. 
 

 El testeresi koluna lama takma 
 

Testere laması, testere koluna dişleri ileri gelecek şekilde yerleştirilir. Lama 

deliklerine pimler takılıp kelebek somun sıkılarak lama gergin hâle getirilir. 
 

 

Şekil 1.2: Testere laması diş ve kesme yönü 
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 El testeresiyle kesme kuralları 

 

 İş parçası belirtilen ölçüde markalanır. 

 Testere lamasının dişlerinin ileri gelecek şekilde ve gergin hâlde olup 

olmadığı kontrol edilir. 

 İş parçası kesme yapacak kişinin tam karşısında olur ve mümkün olduğu 

kadar mengeneye kısa bağlanır. 

 İş parçası mengene yüzeyine paralel kısa ve düzgün bağlanır. 

 

Şekil 1.3: İş parçasının mengeneye bağlanması 

 

Fotoğraf 1.1: Kesme başlangıç noktası 

 

 Testere ileri doğru hareket ettirilirken testere koluna baskı kuvveti 

uygulanır, geri çekilirken uygulanan baskı kuvveti kaldırılır.  Testere bu 

esnada kesilen parçaya dik tutulur. 

 Kesme işlemi sırasında testere lamasının bütün boyu kullanılır. 

 Testere kesme işlemi sırasında hafifçe öne doğru eğik tutulur. 

 Kesme işlemi yapan kişi, iş parçasını karşısına alır. Bacakları öne doğru 

açılmış vaziyette ve yere sağlam basacak şekilde olur, sadece kollar ileri 

geri hareket eder. 
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Şekil 1.4: İş parçası karşısında duruş ve kesme işlemi 

 

 Kesme işlemi sırasında ortaya çıkan çapaklar çıplak el ile alınmamalı, 

mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Bu tür parça temizlikleri kıl fırça ile 

yapılmalıdır. 

 Talaşlar üflenerek masadan uzaklaştırılmamalıdır. Talaş tozları göze 

kaçabilir. 

 

 Malzemeyi el testeresi ile ölçüsünde düzgün kesme 

 

Kesme normal bir hızda yapılmalıdır.  Hızlı kesmede testere laması kırılabilir, düzgün 

kesmenin kontrolü zorlaşır, testere laması çabuk yıpranır ve yaralanmalar olabilir. Yavaş 

kesmede ise zaman sarfiyatı artar. 

 

 El ile boru malzemeleri kesme 

 

Boruların el ile kesilmesinde el testeresi ve boru keskisi kullanılır.  Boruların değişik 

araçlar kullanılarak kesilmesi mümkündür. Büyük çaplı olan borular eritilerek kesilirken 

daha küçük çapta olan borular testerelerle ve boru kesme aparatlarıyla kesilebilir. 

 

Sanayi boruları ezilmeyecek şekilde, boru mengenesi veya ara parça ile mengeneye 

bağlanır. 

 

Şekil 1.5: El testeresi ile borunun kesilmesi 
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Şekil 1.6: Sanayi borularının mengeneye bağlanması 

 

1.1.2.2. El Keskisi İle Kesme 
 

El keskileri, soğuk olarak parçaların koparılarak şekillendirilmesinde kullanılan el 

aletleridir. Saplı keskiler ise parçaların sıcak kesilmesinde kullanılır. 

 

Şekil 1.7: Keski ile çalışma şekli 

 

Keskiler şekillerine göre düz, tırnak ve ay keski olarak adlandırılır. Yapılacak işin 

şekline ve amacına göre uygun keski seçilir. 

 
 Düz keski ile kesme 

 

Düz keski ile kesme işlemi yaparken gözler iş parçasındaki kesilme noktasına 

bakmalı, keski avuçlanarak tutulmalı ve çekiç ile keski başına dik gelecek şekilde vurularak 

kesme işlemi yapılmalıdır. 
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Şekil 1.8: Düz keski 

 Tırnak keski ile kesme 

 

İşin kullanım amacına uygun olarak dar alan oluklarının açılmasında kullanılır. 

 

Şekil 1.9: Tırnak keski 

 

Şekil 1.10: Tırnak keski ile çalışma 

 Ay keski ile kesme 

 

Ay keski, kama yuvası ve kanal açma işlemlerinde kullanılan el aletlerindendir. 

 

Şekil 1.11: Ay keskisi 
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 Güvenlik ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 

 Güvenlik önlemleri mutlaka alınmalıdır. 

 Keski ile kesme sırasında karşıda kimsenin bulunmaması gerekir.  

Gerekirse paravan kullanılmalıdır. 

 Çekicin ele vurulabilme ihtimali vardır! Çekiç tutan kol bir mile 

bağlıymış gibi düzgün hareket etmelidir. 

 Darbe sonucu keski başları ve keski ağızları zamanla bozulur.  Bu tür 

keskiler düzeltilmeden ve bilenmeden kullanılmamalıdır. 

 

 Boru keskileri 

 

Yumuşak metallerden üretilen, küçük çaplı ve et kalınlığı ince boruların kesilmesinde 

kullanılan kesici el aletleridir. Boru keskileri tek veya üç bıçaklı olarak iki ayrı tipte imal 

edilir. 

Kesici bıçaklar parçaya dik olarak yerleştirilir ve vidalı kısmı sıkılarak normal bir 

kuvvet uygulanır. 

 

Kesilecek iş parçasının boru mengenesine bağlanması ve kesilmesi işlemi yapılır. 

 

Fotoğraf 1.2: Borunun boru mengenesinde kesilmesi 

Kesmeyi çabuklaştırmak için kolun aşırı sıkılması hem bıçakları zorlar hem de boru 

üzerinde bıçakların döndürülmesini zorlaştırarak boru mengenesinin kasılmasına neden olur. 
 

1.1.3. Talaşsız Kesme Tanımı 
 

Sac ve levha hâlindeki malzemelerin istenilen ölçüde talaş kaldırmadan kesilmesi 

işlemidir. 

 

Parçadan talaş kaldırmadan kesme işleminde; 

 

 El makası 

 Masa üstü kollu makas 

 Ayaklı kollu makaslar kullanılmaktadır. 
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1.2.1.1. El Makası ile Kesme 
 

El makasları, ince sac parçaların kesilmesinde kullanılan el aletleridir. El makasları ile 

genellikle 1 mm ve daha ince olan küçük sac parçaların kesilmesi yapılır. 

 

Şekil 1.12: El makası 

 El makaslarının çeşitleri 
 

El makasları şekillerine ve kullanım amacına göre sınıflandırılır.  El makasları 

kesilecek işin şekline göre değişik ebatlarda bulunmaktadır. Bunlar genel olarak düz, kavisli 

ve açılı şekildedir. 
 

 

Şekil 1.13: El makaslarının işin amacına uygun sınıflandırılması 
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 El makasları ile kesilebilen malzemeler 
 

1 mm’ye kadar et kalınlığı olan yumuşak metal, sac ve tenekeler sac makası ile 

kesilebilir. 
 

 El makası ile kesmede dikkat edilecek hususlar şunlardır: 
 

 Kesilecek iş parçası markalanmalıdır. 

 Kesilecek şekle uygun makas seçilmelidir. 

 Makasın çeneleri parçaya yerleştirildiğinde çeneler arasındaki açı 20 

dereceden küçük olmalıdır. 

 

Şekil 1.14: Parça makas ağzına dik tutulması 

 Makas çeneleri, parçanın yüzeyine dik gelecek şekilde yerleştirilmelidir. 

 Kesilecek iş parçası makas çenesine yerleştirilir. Parça mengene ya da el 

ile sıkıca tutulur. Makasa kesme kuvveti uygulanarak düzgün kesme 

işlemi yapılmalıdır. 

 Kesme işlemi sırasında markalama çizgileri görülecek şekilde 

kesilmelidir. 

 

Şekil 1.15: Parçayı kesme şekli 

 Kesme işlemi sırasında makas ağızları tam kapanmamalıdır. Makas ağzı 

tekrar açılıp kesme işlemine devam edilmelidir. Aksi durumda makasın 

bıçakları tam kapandığında parça üzerinde yırtılmalar olabilir. 

 El makasları ile uzun parça kesiminde elin rahat hareket edebilmesi için 

iş parçasının kesilen kısımları birbirinden ayrılmalıdır (Kesilen parça 

aşağı doğru eğilmelidir.). 
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 Markalama çizgilerinin birleştiği köşelerde kesme işlemi durdurulmalı ve 

köşe çizgi geçilmemelidir. 

 Dar açılı bir köşeden kesme işlemi yapılmak isteniyorsa makas tam 

köşeye yerleştirilmemeli, yan tarafından kesmeye başlanmalıdır. 

 Dairesel kesmelerde kesme işlemi makas ağzı ile kısa kısa yapılmalıdır. 

 

Şekil 1.16: Elma kası ile dairesel ve düz kesme 

 Parçanın iç kısmında kesme işlemi yapılacaksa önce bir delik açılmalı ve 

kesmeye buradan başlanmalıdır. 

 

Şekil 1.17: İçi boşaltılacak parça şekli 

 

 Yumuşak sac ve tenekelerin doğrultulmasında ağaç tokmak 

kullanılmalıdır. 

 

1.2. Ahşap Malzemeleri El Takımlarıyla Kesmek 
 

Ahşap malzemeleri istenen ölçülerde kesme amaçlı kullanılır. 

 

1.2.1. Testerelerin Tanıtılması 
 

Kesici uçları sayesinde ahşap malzemeden talaşlar koparmak suretiyle kesme yapan 

aletlere testere denir. Testereler kullanıldıkları amaçlara göre yapı olarak farklılık gösterir. 

Sap ve lama olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Sap ve lama kısmı testerenin özelliğine 

göre yapısal farklılıklar gösterir. 



 

12 

 Tutamak (Sap) 

 

Kesme işlemi sırasında güç kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan tutamakların 

gereci ahşap veya plastik malzemedir. Tutamak lamaya sabitlenmiştir. 

 

Fotoğraf 1.3: Testere laması ve tutamağı 

 Lama 

 

Testerede kesme işini yapan bölümdür. Esnek çelikten yapılmış ve bir kenarı 
boyunca kesici dişler açılmış ince levhadır. 

 

1.2.2. Çeşitleri 
 

Testereler uygulama alanına ve türüne göre farklılık gösterir. 

 

 Kol testereleri 

 

Kalasları kesmekte kullanılan bu testerelerin kullanım alanı azalmıştır. Lamaları 
parça kalınlığına göre değiştirilebilir aynı zamanda gergi düzeni ile gerdirilebilir. 

 

 Pala testeresi 

 

Tahta türü gereçleri kesmekte kullanılır. Lama uca doğru daralan bir yapı gösterir. 1 

inç’teki (25,4 mm) diş ucu sayısına göre isimlendirilir. Diş boşluğu büyük olan testereler 

kalın parçaları kesmekte kullanılır. Kesme işlemi itilerek gerçekleştirilir. 

 

 

Fotoğraf 1.4: Pala testere 
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 Sırtlı el testeresi (sigaço) 
 

Küçük dişli bir testere olup diş, zıvana kesimlerinde kullanılır. Lama geniş ve incedir. 

Eğilmemesi için sırt kısmına metal parça geçirilmiştir. Geniş yüzeylerde rahat kesim 

yapabilmek için tutamak diş ucu doğrultusundan yukarıdadır. Kesme işlemi itilerek 

gerçekleştirilir. 

 

Fotoğraf 1.5: Sırtlı el testereleri 

 

 Alıştırma testeresi 
 

Köşe birleştirme alıştırmalarında sıkça kullanılır. Dişleri küçük, laması incedir. Bazı 
testerelerin tutamakları ayarlanabilir şekilde (mafsallı) tutturulmuştur. İki yönden de kesim 

yapılabilir. Kesme işlemi itilerek gerçekleştirilir. 

 

Fotoğraf 1.6: Alıştırma testeresi 

 Çekme testere 
 

Çekerken kesme yapar, dişleri orta dalıcılıktadır. En çok kullanılan testere türüdür. 

 

Fotoğraf 1.7: Çekme testere 
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 Kıl testeresi 

 

Keserek oyma ve kakma işlerinde kaplamaların ve parçaların düz veya eğmeçli olarak 

kesilmesinde kullanılır. U şeklinde bir gövdesi bir tutamağı olup kesicisi ince olduğu için 

adını oradan alır. 

 

Fotoğraf 1.8: Kıl testere ve uygulaması 

 

 Kaplama testeresi 

 

Kaplama alıştırma ve kesmede kullanılır. Küçük dişlidir ve pahlı bilenmiştir. 

 

Fotoğraf 1.9: Kaplama testeresi 

 Farekuyruğu testere 

 

Çeşitli eğmeçleri ve anahtar deliği gibi kesip boşaltma işlemlerinde kullanılır. Dişleri 

kalın olup sırt kısmına doğru incelir. Lama uç kısımdan arkaya doğru genişleyerek tutamakla 

sabitlenmiştir. 

 

Fotoğraf 1.10: Farekuyruğu testere 
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 Delik testereleri 

 

Büyük çaplı deliklerin kesilerek delinmesinde matkap koluna (mandrenine) 

bağlanarak döndürülmek suretiyle kesim yapar. Değişik çaplarda bulunur. Buat, spot 

deliklerinin delinmesinde kullanılır. 

 

Fotoğraf 1.11: Delik testereleri 

 El hızarları 
 

Tomruk ve kalasların kesilmesinde kullanılır. Karşılıklı tutamakları vardır. Diş ucu 

doğrultusu dışbükey bir eğimde devam eder. Her iki yöne de kesim yapar. 

 

Fotoğraf 1.12: Delik testereleri 

 

 Gönye burun (açılı) kesme aparatları 
 

İş parçalarının boylarını 30, 45, 60, 90 kesme işlemlerinde kullanılır. L kesitli gövde 

üzerinde testerenin düzgün çalışmasını sağlayan ve açıları ayarlamak için bir düzenek vardır. 

 

1.2.3. Testerelerin Bakımı ve Korunması 
 

 Körelmiş ve laması hasar görmüş testerelerle çalışılmamalıdır. 

 Testerenin tutamak kısımları temiz ve cilalı tutulmalıdır. 

 Testere dişleri kesinlikle sert yüzeylere bırakılmamalıdır (metal, taş). 

 Haftalık bakımlarda ince yağ veya mazot ile silinmelidir. 

 Harçlı parçalar kesilerken başka testere kullanılmalıdır. 
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1.2.4. Testere Bileme 
 

Körelen dişleri tekrar keskin hâle getirmek için yapılan işleme bileme denir. Bileme 

işlemine başlamadan önce dişlerin kontrol edilmesi gerekir. 


 Diş ucu doğrusu kontrolü 
 

Dişlerin aynı anda kesme işlemine katılabilmesi için diş uçlarının aynı doğrultuda 

olması gerekir. Öncelikle bir mastarla diş ucu doğrusu kontrol edilir. Farklı yükseklikte diş 
uçları varsa aynı doğrultuya getirilir. 

 

 

Fotoğraf 1.13: Diş ucu doğrusu kontrolleri 

 Düzeltme işleminin yapılması 
 

 Testere laması mengeneye bağlanır. 

 İnce dişli eğe ile diş uçlarına gelene kadar eğelenir. 

 Uygun büyüklükteki üçgen eğe ile diş adımları ve yükseklikleri eşit 

olacak şekilde eğelenir. 

 Eğeleme sırasında yüzeyde oluşan çapaklar gaz taşı ile alınır. 

 

 Bileme gereçleri 
 

 Bileme mengeneleri 

 

El testereleri için sert ağaçtan yapılan mengeneler (şakşak) kullanılır. Testere laması 

iki ağız arasına sıkılır. 

 

 Eğeler 

 

Bileme için ince dişli, eşkenar üçgen kesitli, köşeleri yuvarlak eğeler kullanılmalıdır. 

Köşeleri pahlı olan eğelerin diş dibini sivri köşeli değil de hafif eğmeçli aldığı için kesim 

esnasındaki zorlamalarda direnci fazla olur. 
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 Çapraz verme 
 

Testere lamasındaki sürtünmeyi ortadan kaldırmak için testere dişlerine yapılan işleme 

çapraz denir. 

Çapraz yöntemleri 
 

 Testere lamasının sırtını inceltmek 

 Diş uçlarını şişirmek 

 Testere dişlerini sağa sola bükmek için kullanılır. 
 

Testere dişlerinin sağa-sola bükülmesi en çok uygulanan yöntemdir. Dişlerin sağa sola 

bükülmesi miktarını kesilecek ağacın sertliği, nemi ve kesim yönü belirler. Bu miktar sert, 

kuru, düzgün elyaflı ve boy kesme işlemlerinde 1:3; yumuşak, nemli, karışık elyaflı ve elyaf 

yönüne kesmelerde 1:2’dir. Diğer bir faktör de diş yüksekliğine göre çapraz miktarının 

ayarlanmasıdır. Küçük dişli testerelerde dişin tamamı büyük dişli testerelerde ise 1:2 veya 

1:3’ü bükülür. 
 

 Çapraz verme aletleri 
 

 Çapraz demiri 

 Çapraz pensi 

 Çapraz aparatları 
 

Üzerinde çeşitli düzeneklerin bulunduğu çapraz pensi, el testerelerine çapraz vermek 

için kullanılır. Çapraz yüksekliğini ve miktarını ayarlamak mümkündür. 

 

Fotoğraf 1.14: Çapraz pensi eğe ile bilemek 

 

 Testere dişlerine uygun büyüklükte eğe seçilir. 

 Bileme mengenesi bağlanır. 

 Testere dişleri titreşim yapmayacak şekilde mengene arasında sıkılır. 

 Eğe diş boşluğuna oturtulur. 

 Bilemeye kesme yönünden başlanır, ters yöne doğru devam edilir. 

 Eğe diş boşluğuna tam olarak oturtulur ve lama yüzeyine dik olarak 

tutulur. 

 Eğe sadece ileri iterken bastırılır çünkü kesme işlemi ileri doğru 

gerçekleşir. 
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1.2.5. Enine Kesme 
 

Ahşap iş parçasına enine kesme işlemi yaparken aşağıdaki işlemler dikkate alınır: 
 

 Enine kesimde ağaç malzemenin elyaf yönüne ters yönde uygulanmasıyla işlem 

yapılacak ağaç malzemeye kesime başlamadan önce istenilen ölçülerde 

markalama yapılır.  

 İş parçasının düzgün kesilebilmesi için her iki yüzeyi ve maktadan 

markalanması gerekir. Markalamadan sonra iş parçası mengeneye sıkıca 

bağlanarak kesim işlemine geçilir.  

 Kesme işlemine başlarken testere lama yüzeyi parça yüzeyine dik diş uçları açı 

yapacak şekilde tutulur.  

 Markalama çizgisi sağda kalacak ve çizgiyi kesmeyecek şekilde kesmeye 

başlanır.   

 Sol başparmak lama yüzeyine dayanarak lamaya yön verilir.  

 Kullanıcıya doğru çekerek baş kısımda bir kertik açılır.  

 Kesme sırasında bütün dişlerin kesime katılması sağlanmalıdır.  

 Testere çekilirken kesme yapacağı için aynı doğrultuda çekilir.  

 Testere itilerken hafifçe kaldırılmalıdır.  

 Kesme yüzeyi arttıkça testere dişlerinin yüzeyle açısı azaltılır. 
 

 

Fotoğraf 1.15: El testeresiyle enine kesim 

 

1.2.6. Boyuna Kesme 
 

Ahşap iş parçasına boyuna kesme ağaç malzemenin elyaf yönünde kesme işleminin 

uygulanmasıyla gerçekleşir. 

 

Fotoğraf 1.16: El testeresiyle boyuna kesim 
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DEĞERLER ETKİLİĞİ-1 

 
 

Yukarıdaki resimlerde gördüğünüz tasarruf türünü, aşağıda verilmiş olan atasözlerini 

tamamlayarak yanına yazınız.  

1. Sakla.............., ..............zamanı: .............................................................................. 

2. Vakit .……………: ……………………….............................................................. 

3. Çok................,.................yorulur: …………………………….………………..….  

4. ......eli aşta gör, ……eli……….gör: ………………...………………………….....  

DEĞERLER EĞİTİMİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler 

doğrultusunda malzemeyi iş resmine uygun olarak el testeresi ile doğru pozisyonda delme 

işlemi yapınız. 

 

Metal malzemeyi el takımlarıyla kesme işlemini yapınız. 

Ölçüleri ve işlem basamakları öğretmeniniz tarafından verilen iş parçasını istenilen 

yerden el testeresi ile kesiniz. FAALİYETİ 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen imalat resmini inceleyerek gerekli malzeme 

ve ekipmanlarınızı kontrol ediniz. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili tedbirleri almalısınız 

(önlük, maske, eldiven vb.). 

 Kesilecek malzemenin üzerine ölçülerine göre 

markalama yapınız. 

 Belirgin bir markalama için 

uygun sertlikte kurşun kalem 

seçmelisiniz.  

 İş resmine uygun 

markalamalısınız. 

 Malzemeyi mengeneye bağlayınız. 
 Sıkıca bağlandığından emin 

olmalısınız. 

 Testere koluna testere lamasını dişleri öne (ileri) 

bakacak şekilde takınız. 

 Bağlantıyı kontrol 

etmelisiniz. 

 Testere lamasının gerginliğini ayarlayınız.  
 Gerginliği sağlayarak 

kırılmayı önleyebilirsiniz. 

 Kesme işlemi yapılacak yerin başparmak yardımı 

ile kesme ağzı açınız. 

 Kesme başlangıç noktasına 

dikkat etmelisiniz. 

 El testeresini doğru ve dengeli bir tutuşla kesilecek 

malzemenin karşısında durunuz. 

 Düzgün kesme için sağlam 

durmalısınız. 

 Testereyi öne doğru eğik biçimde kesilecek yere 

yerleştiriniz. 

 El aletlerine zarar 

vermemelisiniz. 

 Testereyi tam kurs boyu (lamanın tümü) çalışacak 

şekilde ileriye doğru kesme kuvvetini uygulayacak 

şekilde sürünüz ve geri çekerken kuvvet 

uygulamayı kaldırarak kesiniz. 

 Kesme kurallarına 

uymalısınız. 

 Kesme sonuna doğru kuvveti 

azaltmalısınız. 

 Kesilen yüzeyleri temizleyiniz. 
 El aletlerini bıraktığınız yere 

dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Malzemenin ölçülerini kontrol ediniz. 

 Çalışma alanınızı iş 

bitiminde tertipli ve düzenli 

olarak bırakmalısınız. 

Ahşap malzemeyi el takımlarıyla kesme işlemini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Testereyi bileme mengenesine diş önleri 

sağ tarafa bakacak ve dişler fazla yukarıda 

olmayacak şekilde bağlayınız. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

tedbirleri almalısınız (önlük, maske, 

eldiven vb.). 

 Çapraz verilmiş dişleri bileyiniz. 

 Çaprazı bilemeden önce yapınız. 
 Uygun eğe seçmelisiniz.  

 Bilenmiş testere çaprazlanırsa dişler körelir. 

 Çapraz miktarı lama kalınlığının 1,5 katı 

olmalıdır. 

 Çapraz miktarını iyi ayarlamalısınız. 

 Derinlik fazla çapraz dişlerin kırılmasına 

neden olur. Kesim sırasında testere atlama 

yapar. 

 Diş boşluğuna oturan uygun üçgen eğe 

bulunuz. 

 

 Elinizi dişlere çarpmamalısınız. 

 Bilemeyi kesim yönünün tersine doğru 

yapınız (sağdan sola doğru). 

 Eğeyi yere paralel ve aynı sayıda, aynı 

basınçla ileri doğru sürünüz. 

 Eğeyi geri çekmemelisiniz. 

 Bilemeyi kesim yönünün tersine doğru 

yapınız (sağdan sola doğru). 

 Eğeyi yere paralel ve aynı sayıda, aynı 

 basınçla ileri doğru sürünüz. 

 Dişleri keskin eğe kullanmalısınız. 

 İş parçasını her iki yüzeyden ve makta 

kısmından markalayınız. Mengeneye sıkıca 

bağlayınız. 

 İş resmine göre doğru 

markalamalısınız. 

  

 Kesme işlemine başlarken lama yüzeyi 

parça yüzeyine dik, diş uçları açı yapacak 

şekilde tutunuz. 

 İş parçasını mengeneye esnemeyecek 

şekilde bağlamalısınız.  
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 Markalama çizgisi sağınızda kalacak ve 

çizgiyi kesmeyecek şekilde kesmeye 

başlayınız. 

 Uygun malzeme seçmelisiniz. 

 Sol başparmağınızı lama yüzeyine 

dayayarak lamaya yön veriniz. 

 

 Bilenmiş ve çapraz verilmiş testere 

kullanmalısınız. 

 Kendinize doğru çekerek baş kısımda bir 

kertik açınız. 

 Kesme işlemine dikkatli 

başlamalısınız. 

 Kesme sırasında bütün dişlerin kesime 

katılmasını sağlayınız. 

 Diş doğrusu düzgün testere 

kullanmalısınız. 

 Testere çekilirken kesme yapacağı için aynı 

doğrultuda çekiniz. Testereyi iterken 

hafifçe kaldırınız. 

 Testereyi çekerken bükmemeye 

çalışmalısınız. 

 Kesme yüzeyi arttıkça testere dişlerinin 

yüzeyle açısını azaltınız. 

 Markalama çizgisini sık sık kontrol 

etmelisiniz. 

 Çalışma alanınızı iş bitiminde tertipli 

ve düzenli olarak bırakmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Markalama işlemi aşağıda verilenlerden hangisi için yapılamaz? 

A) İş resmini iş parçasına taşımak için 

B) Ölçüsüz kesme yapmak için 

C) Parçayı istenilen ölçüde kesmek için 

D) Kalıp çıkarmak için 

E) Şablon hazırlamak için 

 

2. El testeresi ile kesmeye başlandığında neden başparmak yardımına ihtiyaç olduğu 

aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 

A) El testeresini sağlam tutmak için 

B) El testeresinin düzgün gidip gelmesini sağlamak için 

C) Testere lamasının gergin olması için 

D) Kesim başlangıç noktasının markalama çizgisinde olması için  

E) Parçayı sağlam tutmak için 

 

3. Kesilecek iş parçası mengeneye bağlanırken dikkat edilmezse karşılaşılacak sorun 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İş parçası mengenede düzgün durmaz. 

B) Kesilecek kısım mengene çenesinin dışında kalır.  

C) Parça ölçüsünde kesilir.  

D) Düzgün kesilemeyebilir. 

E) İstenilen ölçüde kesme işlemi yapılamaz. 

 

4. El takımlarını yerli yerinde kullanmak deyişinden anlaşılması gereken 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) El takımlarını yerine koymak 

B) İş yaparken el takımı kullanılacak 

C) İşe uygun el takımları kullanacak 

D) El takımları korunarak kullanılacak 

E) El takımları temizlenecek 

 

5. Çalışma sırasında iş eldiveni takılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Parçayı sağlam tutmak  

B) Olabilecek iş kazalarını önlemek  

C) El yaralanmalarını önlemek  

D) Güzel görünmek  

E) Hijyeni sağlamak  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi iş resmine uygun olarak el 

makineleriyle doğru pozisyonda kesme işlemi yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Piyasada el biçme alet ve makineleri üretimi yapan firmaların İnternet 

sitelerinden elde kesme uygulamaları ile ilgili bilgi toplayıp sınıfa rapor hâlinde 

sununuz. 

 Piyasada ahşap tekne üretim yapan iş yerlerini gezerek elde kesme 

uygulamalarını öğrenip sınıfa rapor hâlinde sununuz. 

 

2. MALZEMELERİ EL MAKİNELERİYLE KESMEK 
 

2.1. Metal Malzemeleri El Makineleri Kullanarak Kesme 
 

Kollu makaslar, el makasları ile kesilemeyen kalın sac ve lamaların kesilmesinde 

kullanılan makaslardır. 
 

 Kollu makaslar ile kesme 

 

Genellikle 1 ile 5 mm et kalınlığı olan levha ve değişik ölçülerdeki lama parçaların 

kesilmesinde kullanılır. Kollu makas ve kollu giyotin makas olarak çeşitlendirilebilir. 

 

 Kollu makas çeşitleri 
 

 Masaüstü kollu makaslar 

 

Bu makasların masa üzerine monte edilen tipinin yanı sıra yere monte edilen tipleri de 

vardır. 

 

Fotoğraf 2.1: Kollu kesme makası 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Et kalınlığı 2 mm’ye kadar olan metallerin düzgün ve uzun kesimi için kolla çalışan 

giyotin makaslar sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Kollu makasların ağız açıları 12 derece olup 200 mm uzunluktaki parçaların 

kesilmesinde de kullanılır. 

 

 Ayaklı kollu makaslar 

 

Kare, lama, yuvarlak, dolu malzemeler ile köşebent, T ve L profil gibi malzemelerin 

kesildiği masa tipi kollu makaslara nazaran daha büyük olan ayaklı kollu makaslardır. 

 

Her parça için üzerinde ayrı bir kesici bıçağı yer alır.  Kesme işleminde zaman 

kazandırma ve ekonomik olmasından dolayı yaygın olarak kullanılır.  Ancak seri kesme 

işlerinde kullanılmaz. 

 

Şekil 2.1: Ayaklı kollu makas 

 

 Kollu makas bıçaklarının özellikleri 

 

 Kollu makas bıçakları, takım çeliğinden çeşitli ebatlarda yapılıp ısıl 

işleminden sonra gerekli açılarda taşlanır. Taşlanan bu bıçaklar kollu 

makaslara vidalı olarak takılır. 

 Makas bıçaklarının kesme eğim açısı 12° olmalıdır. 

 Makas bıçakları üst üste bindirilmemelidir.  

 Makas bıçak boşluğu, kesilecek parça kalınlığının %5’i kadardır. 

 

 Kollu makaslarda kesme yaparken dikkat edilecek hususlar 

 

 İşin özelliğine göre iş önlüğü giyilmelidir. 

 İş parçası ölçüsünde markalanmalıdır. 

 Makas ağız boşluğu, kesilecek parça kalınlığına uygun olmalıdır. 
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Doğru    Yanlış 

Şekil 2.2: Bıçak boşluğu 

 İki bıçak arasındaki boşluk büyük olursa kesilen parçada çapak oluşur. 

 Malzemenin kesilmesi işlemi sırasında parçanın yukarı doğru kalkmasını 

önlemek için elle ya da özel bir araçla baskı kuvveti uygulanmalıdır. 

 Baskı kuvveti kesilecek parça kalınlığına göre ayarlanmalıdır. 

 Baskı parçası yoksa parçaya uygun kuvvetle basılmalıdır. 

 

Fotoğraf 2.2: Parçanın elle sıkı tutulması 

 

 Kollu makaslarda eni dar, boyu kısa malzemeler kesilmelidir. Büyük boy 

ve kalın sac levhaların kesilmesi giyotin makasla yapılmalıdır. 

 Makas bıçak ağızlarında kopma, bozulma ve ezilme var ise bıçaklar 

bilenmeden kullanılmamalıdır. 

 Makas kolunun düşmemesi için önlem alınmalıdır. 

 Kollu makas ile kesim yaparken etrafta kimsenin olmadığı kontrol 

edilmelidir.  

 Kollu makas ile kesme işlemi sırasında kolun iniş ve kalkışında etrafta 

başka birileri olmamalıdır. 

 Makas ile kesim yapılan zeminde yağ ve benzeri artık maddeler 

bulunmamalı ve zemin temiz olmalıdır. 

 Kesme işlemi sırasında markalama çizgisi görülmelidir. 

 Kesilecek kısım uzun ise makas kolu yukarı kaldırılarak parça ileri 

sürülmelidir (makasın ağzına doğru). 
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Fotoğraf 2.3: Kollu makas ile kesme 

 Kesme işlemi sırasında kesinlikle bir başka iş düşünülmemeli ve el şakası 

yapılmamalıdır. 

 Kollu makasın hareket eden bağlantı ve mil yerleri zaman zaman 

yağlanmalıdır. 

 

2.2. Ahşap Malzemeleri El Makineleri Kullanarak Kesme 
 

Elde kesim uygulamalarında çeşitli el takımlarından faydalanılmaktadır. Bunların 

arasına el makineleri girmektedir. Tekne imalatında, mobilya sektöründe sıklıkla bu 

makinelerden yararlanılır. 

 

Ağaç malzemeyi kesme işlemlerinde farklı el aletleri kullanılabilir. Kesim işlemine 

göre uygun el aleti belirlenir. Malzemenin kalınlığına, uzunluğuna göre kesim için en pratik 

şekilde iş görecek el aleti seçilir ve kesime başlanır. Yat inşa ve mobilya sektörlerinde kesme 

işlemlerinde kullanılan başlıca el makineleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.2.1. El Daire Testere Makineleri 
 

El daire testere makineleri, rahat kullanımı kolay ve taşınabilmesi için tercih sebebidir. 

Aynı zamanda yerinde montaj işlerinde kesme işlemlerini yapabilmek amacıyla kullanılır. 

 

 

Fotoğraf 2.4: El daire testere makinesi 
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 El daire testere makinesinin lamasını söküp takma işlemi  

 

 Testere sabitlenir. 

 Mil somunu özel anahtarı ile dönüş yönüne doğru çevrilir. 

 Testere çıkarılır ve mil yatağı temizlenip yağlanır. 

 Bilenmiş testere diş kesim yönü alttan yukarıya gelecek şekilde takılır, 

flanşları yerleştirilip somunu sıkılır. 

 

 

Fotoğraf 2.5: El daire testere makinesinin sökülüp takılması 

 

2.2.2. El Dekupaj Makinesi 
 

Her türlü ağaç, plastik, yumuşak metal, deri ve sünger türü gereçleri kesmeye yarayan 

el makinesidir. Kesici lamanın diş özelliklerine göre farklı gereç kesme özelliği vardır. 
 

 

Fotoğraf 2.6: El dekupaj makinesi ve kesicileri 

 

 El dekupaj makinesinde çalışma güvenliği 

 

 Testere laması yuvasına düzgünce yerleştirilmelidir. 

 Testere lamasının sırtı kılavuz düzenine dokunur dokunmaz şekilde 

ayarlanmalıdır. 

 Makine boşta çalıştırıldıktan sonra kesme işlemine başlanmalıdır. 

 Çalışma sırasında eller testereden güvenli bir uzaklıkta 

bulundurulmalıdır. 
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 Çalışma sırasında titreşim yapmaması için iş parçası ya mengeneye 

sağlamca bağlanmalı ya da sağlamca tutulmalıdır. 

 Kesme işlemi bitince önce makine durdurulmalı sonra iş parçası ya da 

makine geri çekilmelidir. 

 Kör testere ile çalışılmamalıdır.  

 

 Makinenin bakımı 

 

 Testere laması üzerindeki reçine vb. birikintiler temizlenmelidir.  

 Kablo bağlantıları sürekli kontrol edilmelidir. 

 Periyodik aralıklarla kömürleri kontrol edilmelidir. 

 Üretici firma önerisine göre periyodik aralıklarla gerekli yerleri 

yağlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler 

doğrultusunda malzemeyi iş resmine uygun olarak el testeresi ile doğru pozisyonda delme 

işlemi yapınız.  

 

Metal malzemeyi el makineleriyle kesme işlemini yapınız. 

 

Öğretmeniniz tarafından ölçüleri ve işlem basamakları verilen iş parçasını istenen 

yerden kollu makas ile kesiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen imalat resmini inceleyerek gerekli 

malzeme ve ekipmanlarınızı kontrol ediniz. 

 İş önlüğü ve eldiven 

kullanmalısınız.  

 Gerekli emniyet tedbirlerini 

almalısınız. 

 Kesilecek malzemenin üzerine ölçülerine göre 

markalama yapınız. 

 Belirgin bir markalama için uygun 

sertlikte kurşun kalem 

seçmelisiniz.  

 İş resmine uygun 

markalamalısınız. 

 Kesilecek malzemeyi, yapılan markalamaya 

uygun olarak makas bıçaklarına yerleştiriniz. 

 Parça kalınlığına göre bıçak 

ağzını ayarlamalısınız. 

 Baskı pabucunu ayarlayınız. 
 Baskı pabucunu parça kalınlığına 

göre ayarlamalısınız. 

 Malzemeyi uygun baskı kuvveti ile markalama 

çizgilerinden kesiniz. 

 Düzgün kesme için sağlam 

durmalısınız. 

 Kesme başlangıç noktasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Kesme kurallarına uymalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kesme sırasında oluşan çarpılmaları düzeltiniz. 
 İş güvenliği kurallarına 

uymalısınız. 

 Kesilen parçanın ölçüsünü kontrol ediniz. 

 Kesilen parçanın ölçüsünü iş 

resmine uygun olarak kontrol 

etmelisiniz. 

Ahşap malzemeye el makineleriyle kesme işlemini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş parçası üzerine markalama işlemlerini 

yapınız. 

 

 İş parçası üzerine iş resmine uygun 

olarak markalama işlemlerini 

yapmalısınız. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

tedbirler almalısınız (önlük maske, 

eldiven vb.). 

 Doğru kesim için uygun makineyi seçiniz. 

 

 Uygun makinede kesim yaparak iş 

güvenliği kurallarına uymalısınız. 

 Testereyi kontrol ediniz. Gerekirse 

bileyiniz ya da bilenmiş olan testere ile 

değiştiriniz.  

 Bilenmiş testereyi diş kesim yönü 

alttan yukarıya gelecek şekilde 

takmalı, flanşları yerleştirip 
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somununu sıkmalısınız. 

 El makineleriyle kesim yaparken iş 

parçasını sabitleyiniz. 

 

 El makineleriyle kesim yaparken iş 

güvenliği kurallarına uymalısınız. 

 El makineleriyle kesim yaparken testere 

sıkıştırmamak için sevk hızına dikkat 

ediniz. 

 El makineleriyle kesim yaparken 

testere sıkışırsa geri çekmemelisiniz. 

 Kesimden sonra makineyi kapatınız. 

 Makineyi kapatıp testerenin 

durmasını beklemeli ve yerine 

kaldırmalısınız. 

 İş parçasının markalanan yerden ve doğru 

ölçülerinde kesildiğini kontrol ediniz. 

 İş parçasının ölçülerini ve yüzey 

düzgünlüğünü ölçme kontrol 

araçlarını kullanarak kontrol 

etmelisiniz. 

 Çalışma alanınızı iş bitiminde tertipli 

ve düzenli olarak bırakmalısınız. 



 

33 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) İş parçası üzerine markalama yapmak, iş resmine uygun ölçüde kesim yapmak için 

önemlidir. 

 

2. (   ) El makinelerinde kesme işlemi yaparken iş parçasını sabitlemek iş güvenliği 

açısından gereklidir.  

 

3. (   ) El makinelerinde kesme işlemi yaparken testerenin kör olması önemli değildir. 

 

4. (   ) Çalışma sırasında iş eldiveni ve iş önlüğü giymek gerekir. 

 

5. (   ) El makinelerinde çalışırken iş gözlüğü takılmasına gerek yoktur. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi iş resmine uygun olarak 

makinelerde doğru pozisyonda kesme işlemi yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Piyasada el biçme alet ve makineleri üretimi yapan firmaların İnternet 

sitelerinden elde kesme uygulamaları ile ilgili bilgi toplayıp sınıfa rapor hâlinde 

sununuz. 

 Piyasada ahşap tekne üretim yapan iş yerlerini gezerek elde kesme 

uygulamalarını öğrenip sınıfa rapor hâlinde sununuz. 

 

3. MALZEMELERİ MAKİNELERDE KESMEK 
 

3.1. Metal Malzemeleri Makineleri Kullanarak Kesme 
 

Kollu makaslar, el makaslarıyla kesilemeyen kalın sac ve lamaların kesilmesinde 

kullanılan makaslardır. 
 

 Hidrolik testere makinesi 
 

Bu testereler hidrolik sistem yardımı ile çalışır ve kesme gücünü motordan alır. 

Testere, alaşımlı çeliklerden tek yönlü diş açılarak imal edilir ve testere dişleri makineye ileri 

konumuna bakacak şekilde bağlanır. Bu tip makineler genelde içi dolu malzemelerin 

kesilmesinde kullanılır.  

 

Fotoğraf 3.1: Hidrolik testere makinesi 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Tepsi testere makinesi 

 

Boru ve profillerin kesilmesini sağlayan ve gücünü motordan alan makinedir.  Mile 

bağlı tepsi şeklindeki kesici bıçağı ile dairesel hareket ile kesme işlemi yapar. 

 

Fotoğraf 3.2: Tepsi (daire) testere makinesi 

 Şerit testere makinesi 

 

İçi dolu malzeme ve profillerin kesilmesinde kullanılır. Gücünü motordan alır ve 

şeridin iki kasnak üzerinde dönmesi ile kesme işlemi yapar. Bu tip makineler yatay ve düşey 

konumlu olarak imal edilir. 

 

Fotoğraf 3.3: Şerit testere makinesi ve şerit bıçağı 

 

 Kollu profil kesme makinesi 

 

Alüminyum, pirinç ve bakır gibi yumuşak malzemelerden imal edilen profil boruların 

kesilmesinde kullanılan makinelerdir. 
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Fotoğraf 3.4: Kollu profil kesme makinesi ve bıçağı 

 Disk zımpara makinesi 

 

Bu makineler iş parçalarının yüzeylerinin temizlenmesinde kullanıldığı gibi üzerine 

kesme taşı takmak suretiyle profil boruların kesilmesinde de kullanılır. Disk zımpara 

makineleri elektrik ve hava basıncı kullanılarak çalışır. Yüksek devirde çalışan bu 

makinelerde kesme işlemi sırasında parça, boru mengenesine bağlanmalıdır. 

 

Fotoğraf 3.5: Disk zımpara makinesi ve kesme taşı 

 

3.2. Ahşap Malzemeleri Makineleri Kullanarak Kesme 
 

3.2.1. Şerit Testere Makinesinde Kesme 
 

Şerit testere makineleri ağaçların tomruk hâlinden kereste hâline getirilmesi 

aşamasında kaba kesimlerin yapıldığı makinelerdir. Adını kesici lamasının biçiminden alan 

şerit testere makinesi, kalas ve parçaların boylarını, genişlik ve kalınlıklarını istenen kaba 

ölçüde kesmede, eğmeçli şekilli parçaları kesmede kullanılan zıvana, kertme gibi işlemlerin 

yapıldığı makinelerdir. 

 

Şerit testere makinesi kasnak çapına göre adlandırılır. Kasnak çapı 40 cm olan makine 

40’lık, 60 cm olan makine 60’lık şerit testere makinesi diye adlandırılır. Bir gövde üzerine 

oturtulmuş alt ve üst kasnaklar yardımıyla şerit testere lamasının dönmesi sağlanmıştır. 

Gövdeye bağlı tabla ve kılavuz düzeni sistemi vardır. 
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Fotoğraf 3.6: Şerit testere makinesi çeşitleri  

 Gövde 

 

Dökme demirden yapılmış deveboynu biçimindeki gövdesi makinenin diğer 

elemanlarını üzerinde taşıyan kısmıdır. Gövde istendiği zaman atölye zeminine cıvatalarla 

sabitlenebilir.  
 

 

Fotoğraf 3.7: Gövde 

 Tabla 
 

Makinenin tablası yatay olarak gövdeye bağlanmıştır. Bazı makinelerde istenen açıda 

eğilebilir.  İş parçasının üzerine koyularak kesildiği kısımdır. İş parçalarının -sürtünmeden az 

etkilensin diye- üzeri tam düz değildir.  
 

Tabla üzerinde şu eklentiler bulunur: 

 Testere boşluğu 

 Testere yarığı 

 Testere boşluğu takozu 

 Kızaklı gönye siperi 
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 Siper 

 

Tabla üzerinde, iş parçasının genişlik veya kalınlığını düzgün olarak kesmek üzere 

istenen kesme genişliğinde ayarlanabilen dökümden yapılmıştır. Genelde iki kademeli olarak 

üretilir. 

 

 

Fotoğraf 3.8: Tabla, siper ve hareket düzeni  

 Kasnaklar 

 

Testere lamasının hareketini sağlayan, biri gövdenin alt kısmında, diğeri üst kısımda 

iki adet kasnak vardır. Makinenin büyüklüğü kasnak çapıyla bilinir.  

 

Alt kasnak motordan aldığı dönme hareketini testere lamasıyla üst kasnağa iletir. Alt 

kasnağın ayar düzeni yoktur. Üst kasnağın iki ayar düzeni vardır: Biri kasnağı aşağı yukarı 

hareket ettirerek testere lamasının gerginliğini ayarlar, ikincisi de kasnağı öne arkaya eğerek 

testere dişlerinin taşkınlığını ayarlar.  

 

Gerdirme düzenindeki bir yaya veya ağırlık parçası çalışma sırasında testereyi devamlı 

gergin tutar. Gerdirme düzeni ayarının en alt ve en üst noktaları testere lamasının en kısa ve 

en uzun boylarını belirler. Çalışma emniyetini sağlamak için kasnaklar birer kapakla 

örtülmüştür. 

 

Fotoğraf 3.9: Üst kasnak, öne arkaya eğim ve gergi ayar kolu 
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 Kılavuz düzeni 

 

Şerit testere lamasının düzgün doğrultuda hareketini sağlamak amacıyla tablanın alt ve 

üst kısımlarında iki adet kılavuz düzeni bulunmaktadır.  
 

Üst kılavuz düzeni, yükseklik ayarını sağlayan bir kızaklı milin altına takılmış kılavuz 

makara ve takozları ile bunların ayarını sağlayan vidalardan ve testere koruyucu kapağından 

oluşur. Kılavuzlama işi lamanın sırt kısmından rulman ya da bilyeli makara ile yan 

yüzeylerden sert ağaçtan yapılmış takozlar ile sağlanır. Alt kılavuz düzeninde yükseklik 

ayarı yoktur. 

 

Fotoğraf 3.10: Şerit testere kılavuz düzeni 

 Testere laması 
 

Makinenin kesici elemanı olan şerit testere laması, özel takım çeliğinden değişik diş 

büyüklüğünde, değişik genişlik ve kalınlıkta üretilir. Genellikle 50 metrelik toplar hâlinde 

piyasaya sunulur.  
 

Piyasadan satın alınan testere laması sırasıyla şu işlemlerden sonra kullanılır: 

 Testerenin kaynatılması 

 Testereye çapraz verilmesi 

 Testerenin bilenmesi 
 

 Testere lamasını sökmek  
 

 Makinenin şalteri kapalı durumda iken alt ve üst kasnak kapakları ve yan 

koruyucu kapaklar açılır. 

 Tabla üzerindeki testere boşluğu takozu, varsa testere kanalı sürgüsü 

çıkartılır. 

 Üst kasnak gerdirme volanı ile şerit testere laması gevşetilir. Üst ve alt 

kılavuz düzenleri gevşetilerek geriye alınır. 

 Testere çıkarılarak temizlenir ve çatlak bulunup bulunmadığı kontrol 

edilir. Çatlak varsa çatlak noktasından kırılarak kaynatmak üzere 

kaldırılır. Testere laması sağlam ise bilemek için katlayarak kaldırılır. 
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 Kasnaklardaki ve kılavuz düzenindeki talaş, reçine vb. birikintiler 

temizlenir. 

 Kasnakların düzgün ve dengeli döndüğü el ile çevrilerek kontrol edilir.  

 

Fotoğraf 3.11: Testere lamasının katlanması 

 

 Testere lamasını takmak 

 

 Kullanılacak işe uygun özellikteki bilenmiş ve çatlak olmayan şerit 

testere laması seçilir.  

 Dişleri dönüş yönünde olacak şekilde tabladaki yarıktan geçirilerek 

kasnaklara takılır. Gerdirme volanı ile biraz gerdirilir. 

 Üst kasnak elle hafifçe döndürülür ve eğim ayar vidası yardımıyla şerit 

testere lamasının durumu ayarlanarak lama normal miktarda gerdirilir. 

  Dişlerin çaprazının bozulmaması ve körelmemesi için şerit testere laması 

kasnak kenarından sadece dişleri taşacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 

Şekil 3.1: Testere lamasının ayarlanması 

 

 Kılavuz düzeni şerit testere lamasına yaklaştırılır, gerekli ayarlar 

yapılarak vidaları sıkılır. 

 Sırt destek makarası ve yan destek takozları ile testere laması arasında 0,5 

mm kadar boşluk bırakılmalıdır. 

 Testere dişleri yan takozların dışında serbest kalmalıdır. 
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 Takoz ve makara yüzeyleri bozulmuş ise düzeltilmeli ya da yenileri ile 

değiştirilmelidir. 

 Kasnak kapakları ve yan koruyucu kapaklar kapatılır ve vidaları sıkılır. 

 Şalter açılıp kapatılarak ayarlar kontrol edilir. 

 

 Şerit testere makinesinde çalışma güvenliği 

 

 Testerenin takılmasıyla ilgili ayarlar ve şerit testere lamasının çatlaksız 

olduğu çalışma öncesi kontrol edilir. 

 Üst kılavuz düzeni, kesilecek parça kalınlığından en fazla 1-2 cm daha 

yükseğe kaldırılarak vida sistemi sıkılır.  

 Makine siperinin, şerit testere lamasına paralelliği ve tablaya dik 

olmasına dikkat edilir. 

 Makine çalıştırılır ve normal hızını almadan kesme işlemine başlanmaz. 

 Kesilecek parça üzerinde çivi, taş, vb. sert cisimler bulunmadığı kontrol 

edilir. 

 İş parçasının makine tablasına sağlam bir şekilde oturması sağlanır. 

Eğmeçli iş parçalarının altı uygun şekilde parçalar ile desteklenir. 

 Kesim yaparken eller testere dişlerine emniyetli bir uzaklıkta tutulur. 

 Çalışırken testere lamasının kopma ihtimaline karşı yan tarafında 

durulmaz ve kimsenin durmasına izin verilmez. 

 Uzun parçaların kesilmesinde, tabla yüksekliğinde silindirli destek 

sehpaları kullanılır veya yardımcı bir kişi bulundurulur. 

 Eğmeçli kesimlerde herhangi bir sıkışma olduğunda iş parçası kesinlikle 

geri çekilmez, makine durdurulur. Aksi durumda şerit testere laması 

geriye doğru gelir ve çıkar. 

 Silindirik parça kesimleri daima V kalıbı içinde kesilir. 

 Kertme şeklindeki kesimlerde, parçayı geri çekme işlemini azaltmak için 

önce şeklin kısa çizgisinden kesilir. 

 İş parçası normal ve rahat bir hızla ve şerit testere lamasını bükmeyecek 

şekilde itilir. 

 Makine tablası üzerinde biriken artık parçalar elle değil, bir ağaç çubukla 

itilerek düşürülür. 

 Kesme sırasında, düzgün aralıklarla çarpma sesi duyulduğunda makine 

durdurulur ve testere lamasında çatlak olup olmadığını kontrol edilir. 

 Çalışırken testere koparsa şalteri kapatılır ve makineden emniyetli bir 

uzaklıkta kasnakların tamamen durması beklenir. 

 

 Şerit testere makinesinin bakımı 
 

 İşleme başlamadan önce 

o Kesicilerin keskinliğini kontrol edilir. 

o Siperin doğrultusu, dikliği ve ayarları kontrol edilir. 

o Kasnakların dönüş ayarları kontrol edilir. 



 

42 

o Şalteri açıp kapatarak makinenin devrinde çalıştığını kontrol edilir. 

 

 Günlük çalışma bittiğinde 

o Makine üzerindeki talaş ve tozlar temizlenir. 

o Testere laması gevşetilir, üst kasnak ve üst kılavuz düzeni 

koruyucu kapağı açık bırakılır.   

 

 Haftalık bakımı 

o Kasnağa bağlı bulunan kesiciler sökülmeli, temizlenmeli ve yerine 

kaldırılmalıdır. 

o Makinenin talaş ve tozları temizlenmeli, hava tutulmalı ve metal 

kısımları ince yağ kullanılarak yağlanmalıdır. 

o Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları makine kataloğunda 

belirtildiği şekilde yağlanmalıdır. 

 

 Yıllık bakımı 

o Makinenin bütün elemanları kontrol edilmelidir.  

o Elemanların her biri için gerekli onarma, değiştirme, yağlama ve 

ayarlama işlemi yapılmalıdır. 

 

3.2.2. Daire Testere Makinesinde Kesme 
 

Daire testere makinesi, yüzeyleri düzeltilmiş (rendelenmiş) iş parçalarının boylarını, 

genişlik ve kalınlıklarını istenen ölçülerde ve açılarda kesme, tablaları ölçülendirme, lamba, 

kiniş, kanal ve zıvana açma gibi çok değişik amaçlarla kullanılan en önemli ağaç işleme 

makinelerinden biridir.  

 

Tipine ve büyüklüğüne göre değişik bazı eklentileri bulunmakla birlikte normal bir 

daire testere makinesinin genel yapısı görülmektedir. 

 

 

Fotoğraf 3.12: Hareketli tablalı daire testere makinesi 
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 Gövde 

 

Makine parçalarını üzerinde taşıyan kapalı dolap biçiminde olan makine gövdesi, 

özellikle ağır tip makinelerde atölye zeminine uygun çelik dübeller ile bağlanmalıdır. 

 

 Tabla 
 

Üzerine iş parçası koyularak kesilen dökme demirden yapılmış makine tablası, yatay 

olarak gövdeye bağlanır.  
 

Tabla üzerinde bulunan başlıca kısımlar ve eklentiler şunlardır: 
 

 Testere boşluğu 

Testere lamasının çalışması ve sökülüp takılabilmesi için tablanın orta 

kısmında bırakılan boşluktur. 

 

Fotoğraf 3.13: Daire testere makine tablası, testere boşluğu ve plakası 

 

 Testere boşluğu plakası 

Testere boşluğunu kapatmak üzere yumuşak metalden, ortası testerenin 

rahatça çalışabileceği şekilde yarık olarak yapılmış bir plakadır. 
 

 Siper 

Testere lamasının kesim doğrultusuna paralel konumda bulunan ve 

tablanın önündeki bir kızak üzerinde hareket eden genelde yumuşak 

metalden yapılmış bir parçadır. 
 

Siper testereye istenen uzaklıkta ayarlanabilir. Kızak üzerinde bulunan 

ölçülü cetvel (skala) yardımıyla, siperin ayarı kolayca sağlanabilir. 

Siperin sıkma kolu düzeninde bulunan bir hassas ayar kolu ile de çok ince 

ayarlamalar yapılabilir. Bazı siperler, tablaya göre değişik açılarda eğik 

olarak ayarlanabilir. 

 

Fotoğraf 3.14: Daire testere makine siperi ve kızaklı gönye siperi 
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 Kızaklı gönye siperi 

Tabla üzerinde testere doğrultusuna paralel olarak açılmış T veya 

kırlangıç kuyruğu kanallar içinde çalışan, parça boylarını istenilen açıda 

kesmede kullanılan aparattır.  

 

Bazı tip gönye siperlerine iş parçasını özel bir mengene düzeniyle 

bağlamak da mümkündür. 

 

 Koruyucu ve ayırma kaması 

Bazı makinelerde koruyucu kapak, çalışma sırasında testerenin üst 

kısmını örterek çalışan kimseyi, fırlayan talaş ve parçalardan korumaya 

yarar.  

 

Koruyucu kapak üzerine bağlı olarak testere lamasını hemen arkasında 

bulunan bıçak biçimindeki bir ayırma kaması da özellikle nemli ve 

karışık elyaflı ağaçların elyaf yönünde yapılan biçme işlemlerinde kesilen 

kısımların çalışarak birbirine yaklaşmasını ve testereyi sıkıştırmasını 

önler. 

 

 Baskı tarağı 

Ortalama 40x10x2 cm ölçülerinde bir ağaç parçasının baş kısmı 60° 

kadar eğik olarak kesilir. Sonra şerit testere makinesinde parçanın eğik 

başından 5-6mm aralıklarla ve 8-10 cm içeriye paralel kesimler yapılarak 

elde edilen eklentidir.  

 

Fotoğraf 3.15: Daire testere makinesi baskı tarağı 

 

Bu şekilde elde edilen baskı tarağı özellikle ince ve uzun iş parçalarını sipere ve 

tablaya bastırmak suretiyle bükülme ve titreme yapmadan kesilmesini sağlar. 

 

 İtme çubuğu 

Küçük ve dar parçaları, elleri testereye yaklaştırmadan emniyetli bir 

şekilde itebilmek amacıyla kullanılan ucu kertilmiş bir ağaç çubuktur. 
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Fotoğraf 3.16: İtme çubuğu ve arabalı tabla  

 Arabalı tabla 

Özellikle ağır tip daire testere makinelerinde büyük tablaların ve ağır iş 

parçalarının rahatça işlenebilmesi için makine tablasının bir uzantısı 

olarak kullanılan sürgülü düzene arabalı tabla denir. Arabalı tabla 

üzerinde bir gönye siperi, boy ayar çubukları, sıkma kolları gibi eklentiler 

bulunabilir. Bu tabla kullanılmadığı zamanlarda atölyede fazla yer 

kaplamaması için makinenin yan tarafına sarkıtılıp katlanabilir. 

 

 Mil 

Daire testere makinesinin tablasının alt kısmında olup motorda akuple 

veya kısa kayışla hareket alan V kasnaklı bir mil vardır. Milin ucuna 

dönme sırasında somunun gevşememesi için sol vida dişi açılmıştır.  

Testere laması sabit ve hareketli flanşlar arasına dişleri dönme yönüne 

bakacak şekilde yerleştirilir ve somunu dönme yönünün tersine sıkılır. 

Testerenin yükseklik ve eğim ayarı, gövdenin dış kısmında bulunan ayar 

volanlarıyla sağlanır. 

 

 Kesiciler 

Makinenin en çok kullanılan kesici elemanı, daire şeklindeki testere 

lamasıdır. Testere laması, çevresi boyunca ve merkezden uzakta açılmış 

dişleriyle kesme işlemini yapar. Önceden kullanılan kesiciler genelde eski 

tip kesiciler olduğundan kesim sırasında testere izleri kalmaktaydı. Bugün 

kullanılan kesiciler elmas uçlu olduğundan kesim yapıldığında daha 

kaliteli ve düzgün yüzeyler elde edilir. 

Bir testere laması kesilirken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır: 

 

Fotoğraf 3.17: Daire testere makinesi elmas uçlu daire testere lamaları 
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 Makinede çalışma güvenliği 

 Daima yapılacak işe uygun özellikte, çaprazlı ve bilenmiş testere 

kullanılmalıdır. 

 Mümkün olan her durumda ayırma kaması ve koruyucu siper 

kullanılmalıdır. 

 Testere, kesilecek parça kalınlığından sadece bir mm yüksekte çalışacak 

şekilde ayarlanır. 

 Bütün ayarlamalar testere tamamen durduktan sonra yapılır. Makineyi 

çabuk durdurmak için testere dişleri veya yan yüzüne parça dayanmaz. 

 Dönmekte olan testerenin üzerinden el veya iş parçası kesinlikle 

geçirilmemeli, daima makinenin etrafından dolaşılmalıdır. 

 El, dönmekte olan testere lamasına 10 cm’den fazla yaklaştırmamalı ve 

testerenin arka tarafından kesinlikle geçirilmemelidir. 

 Kısa ve dar parçalar daima itme çubuğu ile itilerek kesilmelidir. 

 İnce parçalar işlenirken daima baskı tarağı kullanılmalıdır. 

 Kızaklı gönye siperi ile parça boylarını keserken makine siperi boy ayar 

stop’u olarak kullanılmamalıdır. 

 Geri tepmelerde ve parça fırlamalarından korunmak için testerenin tam 

önünde değil yan tarafında durularak çalışılmalıdır. 

 Kesilecek iş parçasının bir yüzü ile cumbası önceden düzeltilmelidir 

(rendelenmelidir). 

 Peşli, eğri, düşer budaklı ve çivili parçalar makineye verilmemelidir. 

 İş parçası, geniş tablalar hariç, serbest elle kesinlikle kesilmemelidir; 

daima bir sipere dayanmalıdır. 

 Çalışma sırasında tabla üzerinde artık parça birikmesine fırsat 

verilmemelidir. Biriken parçaları elle değil bir ağaç çubukla itilerek 

düşürülmelidir. 

 Uzun parçalar kesilerken destek sehpaları veya yardımcı personel 

kullanıldığında parçanın itme ve yan kontrolünü sadece kullanıcı 

sağlamalıdır. 

 Makineyi çalıştırdıktan sonra testere normal hızını almadan parçayı 

kesmeye başlanılmamalıdır. 

 Kesilmekte olan parça kesinlikle geriye çekilmemelidir. Gerekiyorsa 

önce makine durdurulmalıdır. 

 

 Daire testere lamasını sökmek ve takmak 

 Testere koruyucusu ile ayırma kaması sökülür, siper yana çekilir ve tabla 

temizlenir. 

 Testere boşluğu plakası çıkarılır. 

 Makinenin mili tespit edilir (Milin tespiti, makine tipine göre, bir pimle 

bir anahtarla veya testere dişine bir ağaç parça dayanmakla yapılabilir. 

Mil somunu, testerenin dönme yönünde çevrilerek sökülür.). 
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Fotoğraf 3.18: Daire testerenin sökülmesi 

 Flanş ve takılı testere çıkarılır, sökülen kısımlar temizlenir. 

 Yapılacak işe uygun ve bilenmiş testere, dişleri dönme yönüne uygun 

olarak mile takılır, flanşı yerleştirilir, somunu normal kuvvetle sıkılır, mil 

serbest bırakılır. 

 

Fotoğraf 3.19: Daire testerenin takılması 

 

Fotoğraf 3.20: Daire testerenin sıkılması 
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 Testere boşluğu plakası yerleştirilir. 

 

 

Fotoğraf 3.21: Daire testere boşluğu plakası 

 Testere elle döndürülür, motor çalıştırılıp durdurularak son kontrolü 

yapılır. 

 

3.2.3. Makinenin Bakımı 
 

 İşleme başlamadan önce 

 

 Makine tablası ve testere laması üzerindeki talaş, reçine vb. birikintileri 

mazotlu fırça ile temizlenir. 

 Siper, kızaklı eklentiler ve ayar düzenlerinin normal çalıştığı kontrol 

edilir. 

 

 Günlük bakım 

 

Günlük çalışma bittiğinde makine üzerindeki talaş ve tozlar temizlenir. 
 

 Haftalık bakım 

 

 Testere laması sökülür, temizlenir ve kaldırılır. 

 Makinelerin her tarafındaki talaş ve tozlar temizlenir. 

 Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları makine kataloğunda 

belirtildiği şekilde yağlanır. 

 Bütün metal kısımları ince yağ ile hafifçe yağlanır ve makinenin üzeri 

örtülür. 
 

 Yıllık genel bakım 

 

Ders yılı sonunda makinenin aşağıdaki elemanları kontrol edilerek gerekli gerdirme, 

sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılır: 
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 Makine gövdesinin yere bağlantısı 

 Motor, şalter ve kablo bağlantıları 

 Kayış ve kasnaklar 

 Mil yatakları ve flanşlar 

 Testere eğim ve yükseklik ayar düzenleri 

 Koruyucu düzenleri  

 Tabla, kızaklar, testere boşluğu plakası 

 Siperler ve eklentiler 

 Yalpalı testere, top bıçak vb. kesiciler 

 

3.2.4. Baş Kesme Makinesi 
 

Ahşap ve ahşap ürünlerinin boy kesme ve açılı boy kesme işlemlerinin yapılmasını 

sağlayan makinedir.  

 

Fotoğraf 3.22: Baş kesme makinesi 

İş parçasının boy kesme işlemini yapar. Parçayı tablaya ve sipere dayayıp kol yardımı 

ile kesici kısmını aşağı indirerek kesim yapılır. 

 

 

Fotoğraf 3.23: Baş kesme makinesinde boy kesme 

Baş kesme makinesinde ahşap parçaların boy kesim işlemleri ve hazır profillerin boy 

kesme, açılı boy kesme işlemleri rahatlıkla yapılabilir. Ayrıca yat inşa montaj işlemlerinde 

yerinde kesilmesi gereken ölçülerde kullanılabilir. 
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Fotoğraf 3.24: Baş kesme makinesinde açılı boy kesme 

Açılı kesme işlemleri yapmak için makinenin üst kısmı sağa ya da sola istenen açıya 

göre ayarlanır. 
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DEĞERLER ETKİLİĞİ 
Aşağıda israf ile ilgili atasözlerine yer verilmiştir. Atasözlerinin her biri için size 

ayrılan bölüme kısaca açıklama yapınız. 

 

Birin kıymetini bilmeyen, bini toplayamaz. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Tasarrufun bir parçası israftır. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….… 

 

Cehd ile malını etme israf, düşmana kalırsa da dosta olma muhtaç 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...... 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler 

doğrultusunda malzemeyi iş resmine uygun olarak el testeresi ile doğru pozisyonda delme 

işlemi yapınız. 

 

Metal malzemeye kesme makinelerinde kesme işlemini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen imalat resmini inceleyerek gerekli 

malzeme ve ekipmanlarınızı kontrol 

ediniz. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

tedbirleri almalısınız (önlük, maske, 

eldiven vb.). 

 Kesilecek malzemenin üzerine ölçülerine 

göre markalama yapınız. 

 İş resmine uygun olarak markalama 

yapmaya özen göstermelisiniz. 

 Kesilecek malzemeyi yapılan 

markalamaya uygun olarak makine bıçağı 

takınız. 

 Parça kalınlığına göre bıçak ağzını 

ayarlamalısınız. 

 Düzgün kesme gerekli ayarları yapınız.  

 Malzemeyi uygun makine ile markalama 

çizgilerinden kesiniz.  

 

 Kesme başlangıç noktasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Kesme kurallarına uymalısınız. 

 Kesilecek malzemeyi yapılan 

markalamaya uygun olarak makine bıçağı 

takınız. 

 

 Parça kalınlığına göre bıçak ağzını 

ayarlamalısınız. 

 Kesme sırasında oluşan pürüzleri 

düzeltiniz. 

 Testerenin malzemeye verdiği 

pürüzleri hassas olarak 

temizlemelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kesilen parçanın ölçüsünü kontrol ediniz. 

 Kesilen parçanın ölçüsünü iş 

resmine uygun olarak kontrol 

etmelisiniz. 

 Çalışma alanınızı iş bitiminde 

tertipli ve düzenli olarak 

bırakmalısınız. 

Şerit testere makinesinde kesme işlemini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İşinize uygun şerit testere lamasını seçiniz. 

 

 Şerit testere lamasının çatlak olup 

olmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Üst ve alt kasnağa şerit testere lamasını 

takınız. 

 

 Testere çaprazı çalışırken 

kaybolmaması için kasnaklardan 

diş yüksekliğinin yarısı kadar 

dışarıda olmasına dikkat 

etmelisiniz.  

 Takılan lamanın uygun gerginlik ayarına 

getiriniz. 

 Makineyi çalıştırmadan önce elle 

döndürerek kontrol etmelisiniz.  



 

54 

 

 Lamanın kasnağa göre diş ayarını yapınız. 

 

 

 

 Bu ayarı üst kasnağı öne-arkaya 

yatırarak yapabilirsiniz.  

 Koruyucu kapakları kapatınız. 

 

 

 

 Alt-üst ve yan koruyucu kapakları 

kapatmalısınız. 

 Kılavuz düzenini ayarlayınız.   Testere sırtının arka bilyeye 

dokunur dokunmaz durumda 

olmasına dikkat etmelisiniz.  
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 Siperi uygun ölçüde ayarlayarak 

sabitleyiniz. 

 

 Milimetrelik ayarları ayar kolu 

çevirme volanıyla yapabilirsiniz. 

 Makineyi çalıştırarak iş parçasını hafifçe 

testereye dokundurup ayarladığınız ölçüyü 

kontrol ediniz. 

  

 

 Ölçü tamamsa kesme işlemini 

tamamlamalısınız.  

 Testere üzerine yapışan reçineleri mazotlu 

fırça ile temizleyiniz. 

 Bu işlemi testerenin kolay 

kesmesini, zorlanmamasını 

sağladığı için ihmal etmemelisiniz. 
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 İşlem bitince makinenin şalterini kapatıp 

temizliğini yapınız ve körelen testereyi 

söküp bilenmek üzere katlayarak 

kaldırınız. 

 

 Makinenin kesicileri tamamen 

durmadan başka bir işleme 

başlamamalısınız. 

Daire testere makinesinde kesme işlemlerini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kontrol ederek daire testere lamasını 

seçiniz. 

 

 İşleme uygun olan daire testere 

lamasını seçmelisiniz. 

 Makineye işleme uygun olan daire testere 

lamasını takınız. 

 

 İşleme uygun olan daire testere 

lamasını takmalısınız. 
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 Takılan dairenin uygun sıkılmasını 

ayarlayınız. 

 

 

 Takılan dairenin sıkıldığını kontrol 

etmelisiniz.  

 Daire testere boşluğu plakasını takınız. 

 

 

 Testere boşluğu plakasını kontrol 

etmelisiniz. 

 İstediğiniz ölçüde genişlik çıkartınız. 

 

 Ölçü kontrolü yapmalısınız. 
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 Aspiratör sistemini açınız. 

 Aspiratör sistemini kontrol ederek 

tıkalı olmadığından emin 

olmalısınız. 

 Makinenin şalterini açınız. 
 Şalteri açtıktan sonra makinenin 

devrini almasını beklemelisiniz. 

 Makinede çalışırken itme çubuğu 

kullanınız. 

 

 İş parçasını keserken elinizi 

güvenlik ölçüsünde tutmalısınız. 

 Boy kesme işlemi yaparken güvenli 

çalışınız. 

 

 

 Boy kesme işlemini kızaklı gönye 

siperi ile kesmelisiniz. 

Baş kesme makinesinde kesme uygulamaları yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kontrol ederek daire testere lamasını 

seçiniz. 

 

 

 

 İşleme uygun olan daire testere 

lamasını seçmelisiniz. 
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 Makineye işleme uygun olan daire testere 

lamasını takınız. 

 

 İşleme uygun olan daire testere 

lamasını baş kesme makinesine 

takmalısınız. 

 Takılan dairenin uygun sıkılmasını 

ayarlayınız. 

 Takılan dairenin sıkıldığını kontrol 

etmelisiniz.  

 Koruma kapaklarını kapatınız. 

 

 

 Koruma kapaklarını kontrol 

etmelisiniz. 

 Aspiratör sistemini açınız. 

 Aspiratör sistemini kontrol ederek 

tıkalı olmadığından emin 

olmalısınız. 

 Makinenin şalterini açınız. 
 Şalteri açtıktan sonra makinenin 

devrini almasını beklemelisiniz. 

 Makinede çalışırken parçayı sabit tutunuz. 

 

 İş parçasını keserken elinizi 

güvenlik ölçüsünde tutmalısınız. 



 

60 

 

 Boy kesme işlemi yaparken güvenli 

çalışınız. 

 

 Boy kesme işlemini ölçü kontrolü 

yaparak kesmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kesme makinelerinde kesim yaparken iş parçası tabla ve sipere dayanmalıdır. 

 

2. (   ) Mil üzerindeki flanşlar bıçağı bilemeye yarar.  

 

3. (   ) Makinelerinde kesme işlemi yaparken her kesimde aynı bıçak kullanılabilir.  

 

4. (   ) Çalışma sırasında kesme işlemi bitince makinenin şalteri kapatılmalıdır.  

 

5. (   ) Kesme işlemi bitince makinenin üzeri temiz bırakılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru modül değerlendirmeye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Kesme işlemleri ile ilgili yaptığınız çalışmaların sonucunu aşağıdaki kontrol listesine 

göre değerlendiriniz. 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşe başlamadan önce verilen imalat resmini inceleyerek malzeme ve 

donanım hazırlıklarını yaptınız mı? 
  

2. İmalat resmine göre gerekli kesim ve montaj planlamasını yaptınız 

mı? 
  

3. Yaptığınız planlamaları aksaklık olmadan uygulayabildiniz mi?   

4. Yaptığınız kesme, montaj vb. işlemler için uygun zemin hazırlığı 

yaptınız mı? 
  

5. Yapacağınız uygulamalar için hazırladığınız elemanları, ölçüleri 

itibariyle sorun yaşamadan gerçekleştirdiniz mi? 
  

6. Uygulamalarınızda işlem sırası planladınız mı?   

7. Tüm üretim esnasında, her işlem sonrasında gerekli ölçü, gönye, 

temizlik vb. kontrollerini yaptınız mı? 
  

8. İmalatını yaptığınız elemanları, ölçüleri itibari ile sorun yaşamadan 

monte ettiniz mi? 
  

9. Üretim işlemleri sonrasında ürünlerin yüzeyleri ve üzerinde bulunan 

elemanlar doğru yerde ve gönyesinde miydi?   
  

10.  Tüm uygulamalardan sonra temizlik işlemlerini yaptınız mı?   

11.  İş bitiminde çalışma ortamınızı ve ekipmanlarınızı düzenleyip 

ürettiğiniz ürünleri uygun yerlerde muhafaza altına aldınız veya 

teslim ettiniz mi? 

  

12.  Yaptığınız işlemler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

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

 

1 B 

2 D 

3 E 

4 C 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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