
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTİK TEKNOLOJİSİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL TALAŞLI ÜRETİM 3 
521MMI032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan 

Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya 

yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel 

öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 
1. EL TESTERESİ İLE KESME .............................................................................................. 3 

1.1. Kesme ........................................................................................................................... 3 
1.1.1. Kesmenin Önemi ve Endüstrideki Yeri ................................................................. 4 
1.1.2. El Testeresiyle Kesme ve Kesme Aletleri ............................................................. 4 

1.2. İbreli Ölçü Aletleri ........................................................................................................ 8 
1.2.1. Komparatörler ........................................................................................................ 8 

1.3. Mastarlar ..................................................................................................................... 10 
1.3.1. Mastarların Kullanıldığı Yerler ........................................................................... 10 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 13 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 16 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 19 
2. ÇÜRÜTME ........................................................................................................................ 19 

2.1. Keskilerle Kesme ve Kesme Aletleri .......................................................................... 19 
2.1.1. Keski Çeşitleri ve Kullanma Şekilleri ................................................................. 20 
2.1.2. Keskilerle Kesme Şekilleri .................................................................................. 20 
2.1.3. Keskilerle Kesme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ........................ 21 

2.2. Talaşlı Üretim Malzemelerinin Tanımı ve Endüstrideki Önemi ................................. 22 
2.2.1. Malzemelerin Sınıflandırılması ........................................................................... 22 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 24 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 27 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 29 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 31 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 32 
 

 

İÇİNDEKİLER 



 

 ii 

AÇIKLAMALAR 
 

KOD 521MMI032 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Temel Talaşlı Üretim-3 

MODÜLÜN TANIMI 

Temel Talaşlı Üretim-3modülü; ölçme ve kontrol ilekesme 

bilgilerini kullanarak el aletleriyle talaşlı üretim yapma 

yeterliğinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK El aletleri ile talaşlı üretim yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında el aletlerini 

kullanarak kurallara uygun talaşlı üretim yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. İş parçasınıel testeresi ile kurallara uygun olarak 

kesebileceksiniz. 

2. İş parçasını keski ile kurallara uygun olarak 

çürütebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım:Matkap tezgâhı, matkap ucu, mengene, bileme 

taşı, koruma gözlüğü, soğutma sıvısı 

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, 

 

Günlük yaşamımıza devam edebilmek, birtakım ihtiyaçlarımızın karşılanmasıyla 

mümkündür. Bu ihtiyaçları karşılamak için kullandığımız hemen hemen her şey, 

makinelerde üretilmektedir. Üretimde yer alan kişilerinse temel bilgi ve becerileri edinmiş 

olması gerekmektedir. 

 

Günümüzde kullandığımız birçok ürünün tamamını veya bir kısmını plastikten 

yapılmış araç gereçler oluşturmaktadır. Değişik amaçlar için kullanılan bu plastik 

malzemelerin işlenmesi değişik yöntemlerle çeşitli makinelerde gerçekleştirilmektedir. 

Plastik teknolojisi alanında eğitim almış kişilerin plastik ürün elde eden makineleri 

kullanmalarının yanı sıra,  çeşitli el aletlerini kullanabilmeleri ve temel talaşlı imalat 

işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

 

Temel talaşlı üretim işlemleri, plastik teknolojisi alanında önemli bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Temel Talaşlı Üretim-3 modülünde kazandırılacak beceriler; makineleri oluşturan 

parçaları el testeresi ile kesme, keskilerle kesme ve çürütme işlemlerini gerçekleştirmektir. 

Bunların yanı sıra bu işlemleri yapmak için gerekli olan kesme, ölçme bilgilerini 

edineceksiniz. Kazanacağınız bilgi ve beceriler, sizlerin plastik işleme makinelerini daha 

rahat kullanmanıza, karşılaştığınız sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. 

 

Plastik teknolojisi alanında gelişen teknolojiyi takip edebilen, uygulayabilen, kaliteli 

ürün ve hizmet üretebilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç vardır. Kalitenin, üretimin, güvenin ve 

rekabetin artması için plastik teknolojisi alanında bu işin eğitimini almış, kendisini bu alanda 

geliştirmiş kişilere duyulan ihtiyaç artmıştır. 

 

Kazanacağınız bu yeterlikler doğrultusunda yapacağınız çalışmalarda sizlere başarılar 

dileriz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak el testeresi ile iş parçasını 

kesebileceksiniz. 

 

 

 

 TSE, internet ve hırdavatçılardan el testeresi ve lama stantlarını araştırınız. 

Araştırmalarınızı sınıfa sununuz. 

 Nitrürasyon ile sertleştirme yöntemi uygulanan çeliklerin uygulama alanlarını 

sertleştirme ile ilgili faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek ve internet 

kaynaklarını kullanarak araştırınız. Araştırmalarınızı yazılı olarak 

öğretmeninize sununuz. 

1. EL TESTERESİ İLE KESME 
 

1.1. Kesme 
 

Bir iş parçasının kesici takımlarla ikiye ayrılması işlemine kesme denir. Sanayide iş 

parçalarının işlenmesinde kesme işlemi önemli bir yer tutmaktadır. Gelişen teknolojiye 

paralel olarak kesme tekniği de önemli gelişmeler göstermiştir. Bununla beraber temel 

kesme yöntemleri hâlen makine işlemeciliğindeki önemini korumaktadır.  

 

 

Resim 1.1: El testeresi ile kesme 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 4 

1.1.1. Kesmenin Önemi ve Endüstrideki Yeri 
 

İş parçalarının tezgâhlarda işlenmeye hazırlanması için belli ölçülerde kesilmeleri 

gerekir. Markalanmış iş parçalarının fazlalıklarının kısa zamanda kesilerek işlenmeye hazır 

hâle getirilmesi zaman açısından son derece önemlidir. Kesme işlemi geniş bir uygulama 

alanına sahiptir dolayısıyla kesmenin endüstride önemi ve yeri büyüktür. 

 

Çok çeşitli kesme yöntemleri olmakla beraber bu modüldeel testeresiyle kesme ve 

keskilerle kesme yöntemleri verilmektedir. 

 

1.1.2. El Testeresiyle Kesme ve Kesme Aletleri 
 

İş parçalarını kesmek için kullanılan el testereleri, testere laması ve testere kolu olmak 

üzere iki kısımdan oluşur.  

 

 

Şekil 1.1:El testeresi ile kesme 

 Testere kolu: Testere kolları sabit ve ayarlanabilir tiptedir. Kollar 200-400 mm 

uzunluğundaki testere lamalarına göre üretilir. Sabit olanlara belirli uzunluktaki 

lamalar takılabilir, ayarlanabilen testere kollarına ise değişik uzunluktaki 

lamalar takılabilir. Rahat bir kesme yapılması için testere dişlerinin öne doğru 

kesecek şekilde takılması ve kelebek somunla yeteri kadar gerdirilmesi gerekir.  

 

 
Şekil 1.2: El testeresinin elemanları 

 

 Testere lamaları: Testere lamaları, sertliklerine ve kesici diş adımlarına göre, 

değişik şekillerde üretilir. 

 

Sertliklerine göre lamalar;tam sertleştirilmiş, yarı sertleştirilmiş ve dış kısımları 

sertleştirilmiş lamalarolmak üzere üçe ayrılır. 
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Testere lamaları, farklı diş adımlarında yapılır. Testere dişlerinin kabalığı inceliği bir 

parmaktaki (") diş sayısı ile ifade edilir. 

 

Testerelerin kesmesini kolaylaştırmak için dişlere çapraz verilir. Böylelikle lamanın 

açtığı kanal, lamadan daha geniş olur. Böylece lamanın kanal içinde sıkışması önlenmiş olur. 

 

 

Şekil 1.3:Testere geometrisi 

El testereleri ile kesme yaparken malzemenin cinsine ve işin biçimine göre testere 

laması seçilir. Çünkü her testere her türlü malzemeyi ve her profildeki işi kesmeye elverişli 

değildir.  

 

Şekil 1.4: Kurallara uygun testere seçimi 

a) Dolu malzemeler için kaba dişli lamalar seçilir. 

b) Et kalınlığı fazla olan içi boş malzemeler için orta kabalıkta lamalar seçilir. 

c) Et kalınlığı ince olan boru ve sac gibi iş parçaları ince dişli lamalarla kesilir. 

 

 El testeresi ile kesmek 

 

El testereleri ile doğru bir kesme yapabilmek için testere lamasının keskin olması, 

çaprazının bozulmamış olması, testerenin doğru ağızlatılması ve kurallara uygun sürülmesi 

gerekir. Testere ile kesme işlemi başlangıçta nasıl öğrenilirse öyle devam eder. Bu yüzden 

işin başında kurallara uymaya ve testerenin gelişi güzel sürülmemesine dikkat edilmelidir. 

 

Kusursuz bir kesme alışkanlığı kazanabilmek için testere Şekil 1.5'te görüldüğü gibi 

önce ağızlatılır. Testere, kesen kişiye ve sağa doğru takriben 5° kadar eğik tutularak bir iz 

açılır. İz derinleştikçe testere öne doğru eğik tutularak sürülüşe devam edilirken yana doğru 
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olan eğikliği azar azar düzeltilir. Bu kural Şekil 1.5'teki resim üzerinde gösterilmiştir. Testere 

laması ağızladıktan sonra artık sadece öne doğru takriben 7° kadar eğik olacak şekilde 

sürülerek kesmeye devam edilir. 

 

Keserken testere noktalanmış iki çizgi arasında veya kontrol çizgisine paralel sürülür. 

Şekil 1.5'te yanlış ve doğru kesme işlemleri görülmektedir. Çaprazının iyi olmayışı ve 

dikkatsizce sürülmesi de testerenin eğri gitmesine sebep olmaktadır. 

 

Testere başlangıçta hiçbir zaman düz sürülmez. Şayet düz sürülürse testere marka 

çizgisini siler ve aynı zamanda işin yüzeyini çizer, testere doğru ağızlayamaz ve dolayısıyla 

iş bozulabilir. 

 

 

Şekil 1.5: El testeresi ile işin ağızlatılması ve kesilmesi 

Şekil 1.6'datesterenin düz sürülmesi sonucunda işin yüzeyinin ve marka çizgisinin 

bozulmuş olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1.6: El testeresi ile yanlış ve doğru kesim 

El testereleri ile keserken kurallara uygun bir kesme yapılırsa normalden fazla bir 

yorgunluk olmayacaktır. Testere öne doğru sol elle itilirken sağ el ile kesecek kadar 

bastırılır. Sol el aynı zamanda dengeyi sağlar. Testere geri çekilirken baskı kuvveti kaldırılır 

ve testere serbestçe geri çekilir. Geri çekiliş hızı kesme hızından daha fazla olur. Testere ile 

kesme işlemi eğeleme işlemi gibidir. 

 

Testerenin kestiği andaki hızına kesme hızı denir. Kesme hızı yaklaşık dakikada 50-60 

gidiş geliş yapmalıdır. Buna dikkat edilmezse yani testere daha hızlı sürülürse çabuk 

körlenir.  

 

 El testereleri ile keserken dikkat edilecek noktalar 

 Yüzeyi geniş olan ince parçalar kesilirken kesme geniş yüzeyden yapılır. 

Dar yüzeyden yapılırsa baskı kuvveti daha az dişe bölüneceğinden bir di-

şe gelecek kuvvetin şiddeti artar. Bu durumda dişler kırılabilir. 

    

YANLIŞ KESME   DOĞRU KESME 

Şekil 1.7: İnce iş parçalarının el testeresi ile kesilmesi 
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 İş parçası kesme esnasında titreşim yapmayacak şekilde bağlanmalı ve 

mengene ağzından fazla taşmamalıdır. 

 Testere ileri sürülürken yani kesme yaparken fazla bastırılmamalı ancak 

testerenin kesmesini sağlayacak kadar bir baskı yapılmalıdır.  Testere geri 

çekilirken bu baskı tamamen kaldırılmalı fakat testere yukarı 

kaldırılmamalıdır. 

 Testere kendisine bir iz açıncaya kadar kendi ağırlığı ile sürülmelidir. 

 Kesme esnasında testere boydan boya sürülmeli, testerenin sadece kısa 

bir kısmı kullanılmamalıdır. 

 Döküm ve çelik malzemeler kesilirken testerenin kesme hızı 50-60 gidiş 

geliş (kurs)  olacak şekilde sürülmelidir. 

 Kesme biterken testerenin kesme baskısı azaltılmalıdır. 

 Testere lamasının devamlı gergin kalmasını önlemek amacıylakesme 

işlemi bittikten sonra testerenin kelebek somunu bir diş kadar gevşetilir. 

Uzun zaman gergin kalan testere laması yorulur ve kırılması kolaylaşır. 

 

1.2. İbreli Ölçü Aletleri 
 

Üzerinde bulunan ibre yardımı ile farklı ölçüm değerlerine göre hassas ölçüm yapmak 

amacıyla kullanılan ölçü aletleri, ibreli ölçü aletleri olarak adlandırılmaktadır. Bu ölçü 

aletlerinin ölçülecek değere göre birçok çeşidi olmakla beraber makine işlemeciliğinde en 

yaygın olarak kullanılanları aşağıda açıklanmıştır. 

 

1.2.1. Komparatörler 
 

Komparatörler atölyelerde en çok kullanılan ibreli ölçü ve kontrol aletleridir. Bu 

tanımdan anlaşılacağı gibi bir komparatörle hem ölçme hem de kontrol yapılabilir. 

Komparatörler yayla çalışan ve genel olarak milimetrenin 0,01’ini gösteren ibreli kontrol 

aletidir. Bunların 0,002 ile 0,001 milimetreyi kontrol edenleri de vardır. 

 

 

Resim 1.2: Çeşitli komparatörler 
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1.2.1.1. Kullanma Tekniği ve Okunması 
 

Yukarıda belirtildiği gibi komparatörlerle hem ölçme hem de kontrol yapılmaktadır. 

Bir iş tornalanırken çapının tolerans sınırları içinde tornalanması, bir milin darbe tesirleriyle 

eğilme miktarı, bir prizmatik iş parçasının karşılıklı kenarları arasındaki paralellik durumu, 

tornalarda ve diğer talaşlı üretim makinelerinde eksenel kaçıklıkların kontrolü ve benzer 

işlerin ölçülmesi ve sıfırlanması komparatörlerle yapılır. 
 

Komparatörsaatinin şekilde görüldüğü gibi esas olarak bir kadranı ve kadranın 

merkezinde dönen bir ibresi vardır. Kadranın çevresi 100 eşit parçaya bölünmüştür. İbre bir 

tam devir yaptığında uç aşağı veya yukarı doğru 1 mm hareket eder. İbre sağa dönünce uç 

yukarıya, sola dönünce aşağıya doğru harekete geçer. Kadranın alt tarafında ayrıca küçük bir 

ibre ile 10 eşit parçaya bölünmüş bir de mm göstergesi vardır. Büyük ibre hareket edince 

küçük ibre de harekete geçer. Büyük ibrenin bir tam devrinde, küçük ibre 1’den 2’ye gelir. 

Küçük ibrenin 1’den 0’a kadar hareket etmesi yani bir tam devir yapması ile komparatör ucu 

10 mm hareket eder. 
 

Saat üzerindeki büyük ibrenin bir tam devri sonunda uç 1 mm ilerlediğinden ve kadran 

çevresi de 100 eşit parçaya bölünmüş olduğundan çevredeki iki çizgi arası 1/100 = 0,01 mm 

olarak elde edilir. Buna göre örneğin; ibre kadran çevresinde 12 çizgi ilerlerse uç 0,12 mm 

hareket etmiş olur. 
 

     

Şekil 1.8: Komparatörkullanma tekniği 

1.2.1.2. Kullanım Alanları ve Korunması 
 

 Kullanım alanları  

 İş parçalarının ölçü farklılıklarının kontrolünde 

 Düzlem yüzeylerin düzgünlüğü ve salgılarının kontrolünde 

 İş tezgâhlarının ayarlanmasında 

 Yüzeylerin paralellik, eğiklik ve dikliklerinin kontrol ve ayarlanmasında 

 Dış ve iç derinliklerin ölçülmesi ve kontrollerinde 

 Daha değişik amaçlarla yardımcı parçalarıyla birlikte ayarlama 
 

 Korunması 

 

Komparatörler özel kutuları içinde muhafaza edilmelidir. Hassas ölçü aleti 

olduklarından dış tesirlerle bozulabilir. Kullanılmalarından sonra yağlı bir bezle silinerek 

kutularına konmalıdır. 
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1.3. Mastarlar 
 

Parça boyutlarının, geometrik biçimlerin ve bazen parça yüzey kalitesinin kontrolünde 

kullanılan genel olarak boyutları standart ölçülerde sabitleştirilmiş kontrol aletlerine mastar 

denir.  

 

 

Resim 1.3: Mastarlar 

Mastarlarla hiçbir zaman gerçek ölçüyü kontrol edemeyiz. Ancak parçanın anma 

ölçüsü sınırları içerisinde olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bu nedenle mastarlar, özellikle 

günümüz endüstrisinde tolerans sınırlarını kapsayan seri üretim ünitelerinde büyük 

ekonomik faydalar sağladığından çok kullanılır ve seri üretim için uygun kontrol aletleridir. 

 

1.3.1. Mastarların Kullanıldığı Yerler 
 

Üretimi yapılan parçanın özelliklerine bağlı olarak mastarların kullanma alanını ve 

yerlerini aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz: 

 

 Seri üretimi içeren parçaların boyutsal ölçülerinin kontrolünde kullanılır. 

 Diğer yöntemlerle kontrol edilemeyen geometrik profil ve şekillerin 

kontrolünde kullanılır. 

 

Üretimi yapılacak parçaların toleranslı ölçülerinin kontrolünde kullanılan mastarlar, 

genellikle takım hâlinde veya çift taraflı tek parça hâlinde anma ölçüsü toleranslarının alt ve 

üst sınırlarına göre ''GEÇER ve GEÇMEZ" olarak ayrılır. 

 

Mastarlar kullanım alanlarına göre genel olarak sınır mastarları ve profil mastarları 

olmak üzere ikiye ayrılır. 
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 Sınır mastarları: Sınır mastarları bir iş üzerindeki deliğin, milin veya 

kanalın tolerans sınırları içinde işlenmesi için yapılan mastarlar olup 

çeşitleri aşağıda verilmiştir. 

 

o Tampon mastarlar: Bu mastarlar delik çaplarının tolerans 

sınırları içinde işlenip işlenmediğini kontrol etmek için kullanılır. 

Tampon mastarlar şekilde görüldüğü gibi biri geçer taraf diğeri de 

geçmez taraf olmak üzere iki taraflı yapılır. 

 

 

Resim 1.4:Tampon mastarlar 

o Çatal mastarlar: Mil çaplarının tolerans sınırları içinde işlenip 

işlenmediğini kontrol etmek için kullanılır. Çatal mastarlar şekilde 

görüldüğü gibi, biri geçer taraf diğeri de geçmez taraf olmak üzere 

iki ağızlı yapılır. 
 

 

Resim1.5: Çatal mastarlar 

o Paralel (Blok-Johnson) mastarlar: Dikdörtgen prizma şeklinde 

yapılan ve sadece üzerinde yazılan ölçüye göre kullanılan hassas 

kontrol aletleridir. Paralel mastarlar hassas makine parçalarının 

ölçülerini kontrol etmede kullanılır. 

o Vida mastarları: Vida mastarı, bir defada diş üstü çapını, diş dibi 

çapını, adımı ve ayrıca dişlerin iyi bir temas sağlayacak şekilde 

biçimlenmiş olup olmadığını kontrol etmek üzere yapılmıştır. 
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Resim 1.6: Vida mastarları 

o Konik mastarlar: İşin hem konikliğini hem de çapını kontrol eder.  

 

 

Resim 1.7: Konik mastarlar 

o Modül (dişli) mastarları: Düz dişli çarkın diş profili, dış çapı, 

bölüm dairesi ve diş dibi çaplarının kontrolünde kullanılır. 

 

 Profil mastarlar: Üretim amaçlı yapılan bu mastarlar; değişik boyut ve 

profildeki kanal, çentik, iç ve dış yüzey kavislerinin, kesici alet 

profillerinin, vida diş profillerinin, kalınlıkların, uzunlukların, 

derinliklerin ve buna benzer profillerin kontrolünde kullanılır. Çeşitleri; 

vida tarakları, kalınlık mastarı (sentil), iç ve dış profil mastarı, radyüs 

mastarları, vida kalem bileme mastarı, matkap bileme mastarı vb. olarak 

sayılabilir. 

 

 

Resim 1.8:Çeşitli profil mastarları
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Size verilen 5 x 50 lamayı, el testeresi ile kesmeye esas olacak şekilde 62 mm 

boyunda markalayınız.Markalamış olduğunuz iş parçasını el testeresi ile 

markalama çizgilerinden yararlanarak 62 mm boyunda kesiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Testere lamasını testere koluna uygun 

şekilde bağlayınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Çalışma sırasında kullanacağınız testere 

kolunu ve lamasını öğretmeninizden 

temin ediniz. 

 Testere laması ölçülerinin testere koluna 

uygun olup olmadığını kontrol ediniz, 

uygun değilse öğretmeninizden uygun 

olanını alınız. 

 Tutucu pimlerin çıkıntılarını uygun 

biçimde bükünüz. 

 Testere lamasının diş yönlerinin 

doğruluğunu kontrol ediniz. 

 Testere lamasını öne doğru bakacak 

şekilde bağlayınız. 

 Testere lamasının gerginliğini kontrol 

ediniz. 

 Testere lamasını uygun gerginlikte 

sıkınız. 

 Testere lamasının çok gergin veya gevşek 

olmasının lamanın zarar görmesine veya 

işin düzgün kesilmemesine sebep 

olacağını unutmayınız. 

 İş parçasını tesviyeci mengenesine uygun 

şekilde bağlayınız. 

 İş parçası, kesme esnasında titreşim 

yapmayacak şekilde bağlanmalı ve 

mengene ağzından fazla taşmamalıdır. 

 Testereyi markalama çizgilerine göre 

uygun şekilde ağızlatınız. 

 Testereyi markalama çizgilerine göre 

uygun şekilde ağızlatmak için el testeresi 

ile kesme konusundaki bilgilerden 

yararlanınız. 

 Testere kendisine bir iz açıncaya kadar 

kendi ağırlığı ile sürülmelidir. 

 Testere lamasının yanlış ağızlatılmasının 

işi bozacağını unutmayınız. 

 Çalışma ortamınızdaki iş disiplini 

kurallarına uyunuz. 

 Kurallara uygun şekilde kesme işlemini 

yapınız. 

 Kesme esnasında testereyi boydan boya 

sürünüz, testerenin sadece kısa bir 

kısmını kullanmayınız. 

 Döküm ve çelik malzemeleri keserken 

testereyi kesme hızı dakikada 50-60 gidiş 

geliş olacak şekilde sürünüz. 

 Kesme biterken testerenin kesme 

baskısını azaltınız. 

 Kesme işlemi bittikten sonra testerenin 

kelebek somununu bir diş kadar 

gevşetiniz. 
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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. İş parçasını kesmeye esas olacak şekilde markaladınız mı?   

2. Kesme yüzeyi düzgünlüğünü sağladınız mı?   

3. Kesme yüzeyi kalitesi istenilen özellikte mi?   

4. Kesilen parça 62 mm ölçüsünde mi?   

5. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

6. Süreyi iyi kullandınız mı? (2 saat)   

 

 

 

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. Testere lamasının kestiği kanalda sıkışmaması için lamalar nasıl üretilmiştir? 

A) Dişlere çapraz verilir. 

B) Lamalar geniş yapılır. 

C) Kesici dişler küçük yapılır. 

D) Kesici dişler büyük yapılır. 

 

2. El testeresi ile kesmede dakikadaki kesme hızı yaklaşık kaç gidiş geliş olmalıdır? 

A) 30-40  

B) 40-50  

C) 50-60  

D) 60-70 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi el testeresi ile kesmede hatalı bir davranıştır? 

A) Yüzeyi geniş olan ince parçalar kesilirken kesme geniş yüzeyden yapılır. 

B) Kesme biterken testerenin kesme baskısı arttırılmalıdır. 

C) Testere kendisine bir iz açıncaya kadar kendi ağırlığı ile sürülmelidir. 

D) Kesme esnasında testere boydan boya sürülmelidir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ibreli ölçü ve kontrol aletlerinden birisidir? 

A) Mikrometre 

B) Komparatör 

C) Kumpas 

D) Mastar  

 

5. Komparatörlerde okuma hassasiyeti kaç mm’dir? 

A) 0,01 mm 

B) 0,1 mm 

C) 0,02 mm 

D) 0,5 mm 

 

6. Aşağıdakilerden hangi ölçme kontrol işleminde komparatörkullanılmaz? 

A) Parçalarının ölçü farklılıklarının kontrolünde 

B) İş tezgâhlarının ayarlanmasında 

C) Eksenel kaçıklıkların kontrolünde 

D) Vida dişlerinin ölçme kontrolünde  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 17 

7. Parça boyutlarının, geometrik biçimlerin (formların) ve bazen de parça yüzey 

kalitesinin kontrolünde kullanılan, genel olarak boyutları standart ölçülerde 

sabitleştirilmiş kontrol aletlerine ne denir? 

A) Cetvel 

B) Kumpas 

C) Mastar  

D) Komparatör 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi mastarların kullanım alanlarından biri değildir? 

A) Parça yüzey kalitesinin kontrolünde 

B) Geometrik profil ve şekillerin kontrolünde 

C) Eksenel kaçıklıkların kontrolünde 

D) Seri üretimi içeren parçaların boyutsal ölçülerinin kontrolünde 
 

9. Delik çaplarının tolerans sınırları içinde işlenip işlenmediğini kontrol etmek için 

kullanılan mastar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tampon mastarı 

B) Çatal mastar 

C) Johnson mastarı 

D) Vida mastarı 
 

10. Diş üstü çapını, diş dibi çapını, adımı ve dişlerin iyi bir temas sağlayacak şekilde 

biçimlenmiş olup olmadığını kontrol etmek üzere yapılmış mastar hangisidir? 

A) Tampon mastarı 

B) Çatal mastar 

C) Johnson mastarı 

D) Vida mastarı 
 

11. Mil çaplarının tolerans sınırları içinde işlenip işlenmediğini kontrol etmek için 

kullanılan mastar hangisidir? 

A) Tampon mastarı 

B) Çatal mastar 

C) Johnson mastarı 

D) Vida mastarı 
 

12. Dikdörtgen prizma şeklinde yapılan ve sadece üzerinde yazılan ölçüye göre kullanılan 

hassas kontrol aletleri hangisidir? 

A) Tampon mastarı 

B) Johnson mastarı 

C) Çatal mastar 

D) Vida mastarı 
 

13. Düz dişli çarkın diş profili, dış çapı, bölüm dairesi, diş dibi çaplarının kontrolünde 

kullanılan mastar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Modül mastar 

B) Konik mastar 

C) Johnson mastarı 

D) Vida mastarı 



 

 18 

14. İşin hem konikliğini hem de çapını kontrol eden mastar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çatal mastar 

B) Vida mastarı 

C) Modül mastarı 

D) Konik mastar 

 

15. Kanal, çentik, iç ve dış yüzey kavislerin, kesici alet profillerinin, vida diş profillerinin, 

kalınlıkların, uzunlukların, derinliklerin ve buna benzer profillerin kontrolünde 

kullanılan mastar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çatal mastar 

B) Vida mastarı 

C) Profil mastarları 

D) Konik mastar 

 

16. Seri üretim için en uygun kontrol aleti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mastar 

B) Cetvel 

C) Kumpas  

D) Mikrometre  

 

17. Komparatörlerin çalışma sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vida-somun 

B) Vida 

C) Kadran-ibre 

D) Somun 

E)  

18. Komparatör saati kadranının çevresi kaç eşit parçaya bölünmüştür? 

A) 10 

B) 100 

C) 50 

D) 1000 

 

19. Yüzeylerin paralellik, eğiklik ve dikliklerinin kontrol ve ayarlanmasında hangi ölçü 

aleti kullanılır? 

A) Cetvel 

B) Mikrometre 

C) Kumpas 

D) Komparatör 

 

 

 

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 iş parçasını kurallara uygun olarak keski ile 

çürütebileceksiniz. 

 

 

 

 Keski malzemelerini ve sertleştirme şekillerini araştırınız. 

 Mastar çeşitlerini araştırınız. 

 Araştırmalarınızı rapor hâlinde sınıfa sununuz. 

 

2. ÇÜRÜTME 
 

2.1. Keskilerle Kesme ve Kesme Aletleri 
 

Keski aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi keski ağız, gövde ve baş olmak üzere üç kısım-

dan oluşan bir el aletidir. Keskiler, ağızlarına verilen kama açısı yardımı ile kesme yapar. 

Keskiler malzemeye batarak veya makaslayarak keser. Kesmeye tesir eden diğer açılar 

keskinin tutuluşu ile verilir. Şekil 2.1'dekeski ve keskinin kesmesine tesir eden açılar 

görülmektedir. 

 

Bir keskinin kama açısı, kesilecek malzemelerin cinsine göre değişir ve genel olarak 

30°-60° arasında verilir. Orta sertlikteki bir çelik malzeme için kama açısı 60° olabilir. 

Keskiler, krom -vanadyumlu çeliklerden yapılır. Ağız kısımları sertleştirilirken baş kısımları 

da sertleştirilir. Ancak baş kısımları sonradan menevişlenerek kırılganlığı azaltılır. 

 

 

Şekil 2.1: Testerenin kısımları ve geometrisi 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Keski Çeşitleri ve Kullanma Şekilleri 
 

Keskiler çeşitli işler için farklı ağız biçimlerinde yapılır ve ağız biçimlerine göre 

adlandırılır.  

 

 
a) Düz keski   b) Koparma keskisi  c) Tırnak keskisi     d) Kanal keskisi    e) Çürütme keskisi 

Şekil 2.2: En çok kullanılan keski çeşitleri 

2.1.2. Keskilerle Kesme Şekilleri 
 

Sac kalınlığındaki bir işin kesilmesi, bir ince levha malzemeden bir parça çıkarılması 

veya herhangi bir iş üzerindeki fazla işleme payının alınması, keskilerle yapılacak belli başlı 

işlerdendir. 

 

   

(b)        (c) 

Şekil 2.3: Keskilerle kesme şekilleri 

 

Bir iş parçası keski ile kesilirken keski işe ya batarak (Şekil 2.3.a) ya makaslayarak 

(Şekil 2.3.b) veya keserek (Şekil 2.3.c) iş görür. Şekil 2.3.a'da bir düz keskinin işe batarak 

kesmesi görülmektedir. Burada keski işe bir kertik etkisi yapar. İş, bu kertikten kırılmak 

suretiyle koparılır. Şekil 2.3.c'de keski keserek etki etmektedir. Burada keski işe batmakta 

fakat bir tarafı boş olduğundan zorlanmamakta ve talaş kıvrılarak çıkmaktadır. Şekil 2.3.b'de 

ise keski işi makaslayarak kesmektedir. Burada keski işe göre açılı tutulduğundan kesme 

daha kolay olmaktadır. Şekil 2.4’te keski ile yanlış ve doğru kesim uygulamaları 

görülmektedir. 
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a)       b) 

YANLIŞ      DOĞRU 

Şekil 2.4:Keskiyle yanlış ve doğru kesim 

Özellikle çürütme işlerinde keskilerden büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Şekil 2.5'te 

matkapla çürütülmüş bir iş parçasının üzerindeki işleme payı fazlalıklarının bir çürütme 

keskisi ile alınması görülmektedir. İşleme paylarındaki fazlalıkların keskilerle alınması hem 

kolay hem de çabuk olmaktadır. Şayet bu kabalıklar eğelemeyle veya bir makinede alınmış 

olsa işlem daha pahalıya mal olacaktır. Bu bakımdan keskiler kaba işlemler için ekonomik 

takımlardır. 

 

Şekil 2.5: İşleme payı fazlalıklarının çürütme keskisi ile alınması 

2.1.3. Keskilerle Kesme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 
 

Keski ile kesmek oldukça basit ve kaba bir işlem olmasına rağmen teknolojik kurallara 

uyularak yapılmadığı takdirde hem iş bozulabilir hem de iş kazası olasılığı artar. Böyle 

durumlarla karşılaşmamak için keskinin belirtilen kurallara uyularak kullanılması gerekir. 

 

 Keski normal ölçülerde olmalı, özellikle boyu kısa olmamalıdır. Aksi hâlde 

keskiye hâkimiyet azalır. 

 Keskinin uç açısı malzemenin cinsine uygun olmalıdır. 

 Keskinin tutuluşu yatay düzleme takriben 60° eğik olmalıdır. 
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 Keski kör ise bilenmelidir. Aksi hâlde kör bir keski ile iyi bir kesme yapılamaz.  

 Çekiç işe göre uygun ağırlıkta olmalıdır. Normalden hafif veya ağır çekiçlerle 

etkili bir kesme yapılamaz. 

 Keserken sadece keskinin ağız kısmına (kesilen yere) bakılır.  

 Mengenenin ağızları düzgün olmalıdır. İşi boydan boya kavramayan bir men-

gene ile düzgün bir iş kesmek mümkün olamaz. 

 

2.2. Talaşlı Üretim Malzemelerinin Tanımı ve Endüstrideki Önemi 
 

Bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan her madde malzeme olarak adlandırılır. 

Teknik elemanın malzeme bilgisine sahip olmasının en önemli gerekçesi, amacını 

gerçekleştirebileceği en uygun malzemeyi seçebilme ve bu malzemenin özelliklerini en üst 

düzeye çıkartabilme yeterliğine sahip olabilmesidir. Böylece üretimini yapacağınız üründen 

en iyi şekilde yararlanmak mümkün olacaktır. Bu durum endüstriyel anlamda da büyük 

önem arz etmektedir. Uygun iş için uygun malzeme arayışları ve teknolojik gelişmeler, 

malzeme teknolojisini çok ileri seviyelere taşımış ve üretimi yapılan ürünleri daha dayanıklı 

ve fonksiyonel hâle getirmiştir. 

 

2.2.1. Malzemelerin Sınıflandırılması 
 

Malzemeler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: 

 

 Madensel malzemeler 

 

Doğada bulunan tüm metaller bu grup içerisinde değerlendirilmektedir. Madensel 

malzemelerin bilinen ortak özellikleri aşağıda maddeler hâlinde verilmiştir: 

 

 Isı ve elektriği iletmeleri 

 Ağır olmaları (magnezyum hariç) 

 Kristal yapıya sahip olmaları 

 Işığı yansıtmaları 

 Oda sıcaklığında (cıva hariç) katı olmaları 

 Biçimlendirilebilmeleri 

 

 Madensel olmayan malzemeler 

 

Madensel malzemelerin dışında kalan bütün malzemeler bu grupta yer almaktadır. 

İkiye ayrılır: 

 Organik malzemeler: İçerisinde karbon bulunduran hayvan ve bitki 

artıklarından oluşan malzemelerdir. Doğal ve yapay organik malzemeler 

olmak üzere ikiye ayrılır: 

 

o Doğal organik malzemeler: Petrol, deri, mantar, selülozikler 

örnek verilebilir. 

o Yapay organik malzemeler: Kağıt, selüloz, plastik, lastik örnek 

verilebilir. 
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 İnorganik malzemeler: Organik malzemeler dışında kalan diğer 

malzemelerdir. İnorganik malzemeler kendi arasında doğal ve yapay 

inorganik malzeme olarak gruplandırılır. 

o Doğal inorganik malzemeler: Taşlar, mineraller ve tuzlar örnek 

verilebilir. 

o Yapay inorganik malzemeler: Seramik, tuğla, beton, cam örnek 

olarak verilebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 İş parçasını aşağıdaki resimde verilen ölçülere göre eğeleyiniz. 

 İş parçasını delmeyi esas alacak şekilde markalayınız. 

 İş parçasını delik merkezlerinden delerek parçanın orta kısmını keski ile 

çürütünüz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 İş parçasını ölçüsünde eğeleyiniz. 

 Temel Talaşlı Üretim-1 modülünde 

edindiğiniz becerilerden faydalanarak iş 

parçasını eğeleyiniz. 

 Çürütülecek alanı markalayınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Temel Talaşlı Üretim-1 modülündeki 

bilgi ve uygulama konularından 

faydalanarak iş parçasını markalayınız. 

 Markalanan kısımda çürütmeye uygun 

delikler açınız. 

 Temel Talaşlı Üretim-2modülünde 

edindiğiniz yeterliliklerden faydalanarak 

uygun kesme hızı ve devir sayısı ile 

çürütme deliklerini açınız. 

 Deliklerin diğer deliklerle çakışmaması 

için tam merkezinden deliniz. Deliklerin 

çakışmasının tehlike yaratacağını 

unutmayınız. 

 Delme sırasında uzun saçın, yırtık ve bol 

iş elbiselerinin tehlike yaratacağını 

unutmayınız. 

 Deliklerin zayıf kenarlarından 

faydalanarak testere ile kesiniz. 

 Eğer çürütülecek kısım, iş parçasının 

herhangi bir kenarından başlıyorsa 

burasını el testeresi ile keserek 

kopartınız. 

 Testere ile kesilmesi mümkün olmayan 

kısımları keski ile koparınız. 

 Koparma için uygun keski ve çekiç 

seçiniz. 

 Çürütme işlemi için örs seçiniz. 

 Koruma gözlüğünü takınız. 

 Keskinin ağzı körelmişse bileyiniz. 

 Keskilerle çürütme bilgilerinden 

faydalanarak koparma işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 Çalışma ortamınızdaki iş disiplini 

kurallarına  uyunuz. 

 Çalışma sonlarında çalışma ortamınızın 

tertip düzen ve temizliğini sağlayınız. 

 Kullandığınız gereçlerin gerekli 

bakımlarını yapmayı unutmayınız. 
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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. İş parçasını 48 ve 60 mm ölçülerinde eğelediniz mi?    

2. İş parçasını delme ve çürütmeye esas olacak şekilde 

markaladınız mı? 
  

3. Delikleri merkezinde deldiniz mi?   

4. Çürütme işlemini ölçülerine uygun olarak gerçekleştirdiniz mi?   

5. Yüzey temizliğini sağladınız mı?   

6. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

7. Süreyi iyi kullandınız mı? (7 saat)    

 

 

 

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. Aşağıdakilerden hangisi keskinin kısımlarından birisi değildir? 

A) Sap 

B) Gövde 

C) Ağız 

D) Kol 

 

2. Orta sertlikteki bir çelik malzeme için keskinin kama açısı yaklaşık ne kadar 

olmalıdır? 

A) 30° 

B) 50° 

C) 60° 

D) 70° 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ağız biçimlerine göre keski çeşitlerinden değildir? 

A) Derinlik keskisi  

B) Kanal keskisi 

C) Düz keski 

D) Tırnak keski 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi işleme paylarındaki fazlalıkların keskilerle alınmasının 

sağladığı avantajlardan birisi değildir? 

A) Fazlalıkların kolay alınması 

B) Zamandan tasarruf 

C) Kaliteli yüzey elde etmek 

D) Ekonomik kazanç 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi keskilerle kesmede hatalı davranıştır? 

A) Keskinin uç açısı malzemenin cinsine uygun olmalıdır. 

B) Keski kör ise bilenmelidir. 

C) Çekiç işe göre uygun ağırlıkta olmalıdır. 

D) Keskinin boyu özellikle kısa olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan her madde ..................olarak adlandırılır. 

 

7. İçinde karbon bulunduran hayvan ve bitki artıklarından oluşan malzemelere 

...................... malzeme denir. 

 

8. Petrol, deri, mantar, selülozikler  ...........................  malzemelere örnek verilebilir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. Seramik, tuğla, beton, cam ....................... ....malzemelere örnek olarak verilebilir. 

 

10. Taşlar, mineraller ve tuzlar............................ malzemelere örnek verilebilir. 

 

 

 

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 
 İş parçasını 35 ve 76 mm ölçülerinde eğeleyiniz. 

 Size verilen iş parçasını aşağıdaki resme göre delme, kesme ve çürütmeyi esas 

alacak şekilde markalayınız. 

 İş parçasını markalama çizgilerine uygun olarak işleyiniz. 

 

 

 

El testeresi ile kesmede tolerans:+0,5 mm 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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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. İş parçasını ölçüsünde ve gönyesinde eğelediniz mi?   

2. İş parçasını delmeye, kesmeye ve çürütmeye esas olacak şekilde 

markaladınız mı? 
  

3. İş parçasını ölçüsüne uygun olarak deldiniz mi?   

4. İş parçasını ölçüsüne uygun olarak kestiniz mi?   

5. İş parçasını ölçüsüne uygun olarak çürüttünüz mü?   

6. Yüzey temizliğini sağladınız mı?   

7. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

8. Süreyi iyi kullandınız mı? (7 saat)    

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İNCEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 B 

5 A 

6 D 

7 C 

8 C 

9 A 

10 D 

11 B 

12 B 

13 A 

14 D 

15 C 

16 A 

17 C 

18 B 

19 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİNCEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 A 

4 C 

5 D 

6 Malzeme 

7 Organik 

8 Doğal organik 

9 Yapay inorganik 

10 Doğal inorganik 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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