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onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak 
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında 
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim 
materyalleridir (Ders Notlarıdır). 

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye 
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve 
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında 
uygulanmaya başlanmıştır. 

• Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği 
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması 
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. 

• Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik 
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.  

• Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.  

• Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında 
satılamaz. 
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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 543M00037 

ALAN Ahşap Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ortak Alan 
MODÜLÜN ADI Elde Kesme 

MODÜLÜN TANIMI Bu modül biçme el alet ve el makineleri ile kesmeyi  
kapsayan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Elde Rendeleme Modülünü almış olmak. 

YETERLİK Elde kesme yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam ve ekipman sağlandığında 

tekniğe uygun olarak el alet ve el biçme makineleri ile kesme 
yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Uygun el testeresi kullanarak ahşap malzemeyi 

enine, boyuna ve elyafa dik yönde düzgün, 
ölçüsünde, kurallara uygun kesme 
yapabileceksiniz. 

2. Düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir şekilde 
dekupaj testere makinesinin kesicilerini söküp 
takabilecek, makine ile kesme işlemi 
yapabileceksiniz. 

3. Düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir şekilde 
El Daire Testere Makinesinin kesicilerini söküp 
takabilecek, el makinesiyle kesme işlemi 
yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam 
Mobilya üretim atölyesi. 
Donanım 
Biçme el aletleri, yardımcı temel elemanlar, ahşap ve 

ahşap ürünleri. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu modül içerisinde her öğrenme faaliyeti sonunda 
kendi kendinizi değerlendirebileceğiniz uygulamalı ölçme 
değerlendirme tekniklerine, modül sonunda çoktan seçmeli 
ölçme değerlendirme testine tabi tutulacak ve ayrıca öğretmen 
tarafından değerlendirileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 
 
 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Kesme işlemi, her mesleğin vazgeçilmez ve temel işlemlerindendir. Onun için kesme 
işleminin çok sağlıklı ve düzgün yapılması gereklidir. Sonradan yapacağımız işlemlerin 
düzgünlüğü kesme işlemine bağlıdır. Ayrıca işlediğimiz malzemenin özelliğinden dolayı 
kesimin düzgün, hatasız ölçüsünde olması gerekir. Bütün kesimlerin ilk prensibi düzgün ölçü 
ve ölçü kontrolüdür. 
 

Elde kesme işlemini düzgün gerçekleştirdiğiniz zaman teknik bilgileri kavrayacak, 
temel kesme prensiplerini öğrenecek, bundan sonra yapacağınız kesimler için kolaylık 
sağlayacaksınız. Burada kullanacağınız alet ve gereçleri çok iyi tanımalısınız. Bu özellik size 
hem güvenli çalışma hem de kaliteli kesim yapma becerisini kazandıracaktır. 
 

Uygulayacağınız işlemleri başarabilmenin ve geliştirmenin tek yolu sistemli ve 
tekniğine uygun çalışmaktır. Kesme işlemi bütün işlemlerin temeli olduğu için bu modülü 
başarı ile uygulamanız gerekmektedir.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 
 
 

Uygun el testeresi kullanarak ahşap malzemeyi enine, boyuna ve elyafa dik yönde 
düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun kesme yapabileceksiniz.  
 
 
 
 

Ø Piyasada el biçme alet ve makineleri üretimi yapan firmaların internet 
sitelerinden elde kesme ile ilgili bilgi toplayıp sınıfa rapor halinde sununuz. 

Ø Piyasada ahşap mobilya üretim yapan iş yerlerini gezerek elde kesme 
uygulamalarını öğrenip sınıfa rapor halinde sununuz. 

 
 

1. TESTERELER 
 
1.1. Biçme Aletlerinin Tanıtımı ve Yapısı 
 
1.1.1. Testere 
 

Kesici uçları sayesinde gereçten 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 testereni özelliğine göre 
yapısal farklılıklar gösterir. 
 

Ø Tutamak (Sap) 
 

Kesme işlemi sırasında güç kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan tutamakların 
gereci ahşap ve plastik malzemedir. Tutamak lamaya sabitlenmiştir. 

 

 
Resim 1.1: Testere laması ve tutamağı 

LAMA 

TUTAMAK

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Ø Lama 
 

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

 
Resim 1.2: Testere laması 

1.2.Testere Türleri 
 
1.2.1. Kol Testereleri 
 

Kalasları kesmekte kullanılan bu testerelerin kullanım alanı azalmıştır. Lamaları parça 
kalınlığına göre değiştirilebilir aynı zamanda gergi düzeni ile gerdirilebilirler. 
 
1.2.2. 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 iterek gerçekleştirilir. 
 

 
Resim 1.3: Pala testere 
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1.2.3. 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 iterek 
gerçekleştirilir. 
 

 
 

 
Resim 1.4: Sırtlı el testereleri 

1.2.4. 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 iterek gerçekleştirilir. 

 
Resim 1.5: Alıştırma testeresi 
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1.2.5. Çekme Testere 
 

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

 
Resim 1.6: Çekme Testere 

1.2.6. 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 ordan alır. 
 

               
Resim 1.7: Kıl testere ve uygulaması 

1.2.7. Kaplama Testeresi 
 

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

 
Resim 1.8: Kaplama testeresi 
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1.2.8. Fare Kuyruğu Testere 
 

Çeşitli eğmeçleri ve anahtar deliği gibi kesip boşaltma işlemlerinde kullanılır. Dişli 
kısım kalın olup sırt kısmına doğru incelir. Ayrıca, lama uç kısımdan arkaya doğru 
genişleyerek tutamakla sabitlenmiştir. 

 

 
Resim 1.9: Fare kuyruğu testere 

1.2.9. Delik Testereleri  
 

Büyük çaplı deliklerin kesilerek delinmesinde, matkap koluna (mandrenine) 
bağlanarak döndürülmek suretiyle kesim yaparlar. Değişik çaplarda bulunurlar. Buvat, spot 
deliklerinin delinmesinde kullanılır. 

 

 
Resim 1.10: Delik testereleri 

1.2.10. El Hızarları 
 

Tomruk ve kalasların kesilmesinde kullanılır. Karşılıklı tutamakları vardır. Diş uçu 
doğrultusu dışbükey bir eğimde devam eder. Her iki yöne de kesim yapar. 
 
1.2.11. 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. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş parçasını elyaf yönünde kesme uygulaması yapınız. 
 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 
Ø İş parçasını her iki yüzeyden ve makta 
kısmından markalayınız. Mengeneye sıkıca 
bağlayınız. 
 

Ø İş resmine göre doğru markalayınız. 
İşe başlamadan önce önlük giyiniz. 

Ø Kesme işlemine başlarken lama yüzeyi 
parça yüzeyine dik diş uçları açı yapacak 
şekilde tutunuz. 

 
 

Ø İş parçasını mengeneye esnemeyecek 
şekilde bağlayınız. 

Ø Markalama çizgisi sağınızda kalacak ve 
çizgiyi kesmeyecek şekilde kesmeye 
başlayınız. 
 

Ø Uygun malzeme seçiniz. 

Ø Sol başparmağınızı lama yüzeyine 
dayayarak lamaya yön veriniz. 

 

Ø Keskin testere kullanınız. 

Ø Kendinize doğru çekerek baş kısımda bir 
kertik açınız. 
 

Ø Kesme işlemine dikkatlice başlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Ø Kesme sırasında bütün dişlerin kesime 
katılmasını sağlayınız. 
 

Ø Diş doğrusu düzgün testere kullanınız 

Ø Testere çekilirken kesme yapacağı için 
aynı doğrultuda çekiniz. Testereyi iterken 
hafifçe kaldırınız. 

 
 

Ø Testereyi çekerken bükmemeye 
çalışınız. 

Ø Kesme yüzeyi arttıkça testere dişlerinin 
yüzeyle açısını azaltınız.  
 

Ø Markalama çizgisini sık sık kontrol 
ediniz. 
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1.3. Testere Bileme 
 

Körelen dişleri tekrar keskin hale getirmek için yapılan işleme, bileme denir.Bileme 
işlemine başlamadan önce dişlerin kontrol edilmesi gereklidir. 
 

Ø 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. 

    
Resim 1.11: Diş ucu doğrusu kontrolleri 

Ø Düzeltme İşleminin Yapılması 
• Testere lamasını mengeneye bağlayınız. 
• İnce dişli eğe ile diş uçlarına gelene kadar eğeleyiniz. 
• Uygun büyüklükteki üçgen eğe ile diş adımları ve yükseklikleri eşit 

olacak şekilde eğelenir. 
• Eğeleme sırasında yüzeyde oluşan çapaklar gaz taşı ile alınır. 

 
1.3.1. Bileme Aletleri 
 

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

iki ağız arasına sıkılır. 
 

Ø 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. 
 
1.3.2.Testereyi Bilemek 
 

Ø Testere dişlerine uygun büyüklükte eğe seçiniz. 
Ø Bileme mengenesini bağlayınız. 
Ø Testere dişlerini titreşim yapmayacak şekilde mengene arasına sıkınız. 
Ø Eğeyi diş boşluğuna oturtunuz. 
Ø Bilemeye kesme yönünden başlayınız ters yöne doğru devam ediniz. 
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Ø Eğeyi diş boşluğuna tam olarak oturtunuz ve lama yüzeyine dik olarak tutunuz. 
Ø Eğeyi sadece ileri iterken bastırınız; çünkü kesme işlemi ileri doğru gerçekleşir. 

 
1.3.3. Çapraz 
 

Testere lamasındaki sürtünmeyi ortadan kaldırmak için testere dişlerine yapılan işleme 
çapraz denir. 
 

Çapraz yöntemleri; 
Ø Testere lamasının sırtını inceltmek. 
Ø Diş uçlarını şişirmek. 
Ø Testere dişlerini sağa sola bükmek. 

 
1.3.3.1. 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 ise1:2 veya 1:3’ü bükülür. 
 

Çapraz verme aletleri  
Ø Çapraz demiri 
Ø Çapraz pensi 
Ø Çapraz aparatları 

 
1.3.3.2. Çapraz Pensi 
 

Üzerinde çeşitli düzeneklerin bulunduğu çapraz pensi, el testerelerine çapraz 
vermek için kullanılır. Çapraz yüksekliğini, miktarını ayarlamak mümkündür. 
 

    
Resim 1.12: Çapraz pensi 
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1.3.4. Testerelerin Bakımı ve Korunması 
 

Ø Körelmiş ve laması hasar görmüş testerelerle çalışmayınız. 
Ø Testerenin tutamak kısımlarını temiz ve cilalı tutunuz 
Ø Testere dişlerini kesinlikle sert yüzeylere bırakmayınız.( metal,taş) 
Ø Haftalık bakımlarda ince yağ veya mazot ile siliniz. 
Ø Harçlı parçaları keserken başka testere kullanınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Testere Lamasının dişlerinin bilenmesi uygulamasını yapınız. 
 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 
Ø Testereyi, bileme mengenesine diş önleri sağ 
tarafa bakacak ve dişler fazla yukarıda olmayacak 
şekilde bağlayınız. 

Ø İş resmine göre doğru 
markalayınız. İşe başlamadan önce 
önlük giyiniz. 

Ø Çapraz verilmiş dişleri bileyiniz. 
Ø Çaprazı bilemeden önce yapınız. 

Ø Uygun eğe seçiniz. 

Ø Bilenmiş testere çaprazlanırsa dişler körelir. 
Ø Çapraz miktarı lama kalınlığının 1,5 katı 
olmalıdır. 

 

Ø Çapraz miktarını iyi ayarlayınız. 

Ø Derinlik fazla çapraz dişlerin kırılmasına 
neden olur. Kesim sırasında testere atlama yapar. 
Ø Diş boşluğuna oturan uygun, üçgen eğe 
bulunuz. 

  

Ø Elinizi dişlere çarpmayınız. 

Ø Bilemeyi kesim yönünün tersine doğru 
yapınız.(sağdan sola doğru) 
Ø Eğeyi yere paralel ve aynı sayıda, aynı 
basınçla ileri doğru sürünüz. 

Ø Eğeyi geri çekmeyiniz. 

Ø Bilemeyi kesim yönünün tersine doğru 
yapınız.(sağdan sola doğru) 
Ø Eğeyi yere paralel ve aynı sayıda, aynı 
basınçla ileri doğru sürünüz. 

Ø Dişleri keskin eğe kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
Testere ile elde kesme uygulaması yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki kriterlere 

göre değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz davranışları tamamlama yoluna gidiniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Parçayı sert uçlu kurşun kalemle markaladınız mı?   

2 Kesim için uygun testereyi seçtiniz mi?   

3 Parçayı, mengeneye esnemeyecek yükseklikte 
bağladınız mı? 

  

4 Kesim sırasında markalama çizgisini kesmeden işlemi 
bitirdiniz mi? 

  

5 Kesime başlarken ilk kertiği kendinize doğru çekerek –
iterek yaptınız mı? 

  

6 Kesime diş uçuna göre açı yaparak başladınız mı?   

7 Testereyi fazla zorlamadan, lamayı bükmeden kesimi 
bitirdiniz mi? 

  

8 İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

9 Tezgahın üstünü sürekli düzenli ve temiz tuttunuz mu?   

10 Kesim bittikten sonra testereyi temizleyip yerine 
kaldırdınız mı? 

  

11 Kesme boyu artıkça testere dişlerinin açısını azaltarak 
yüzeye parelel konuma getirerek kesimi bitirdiniz mi? 

  

12 Kesme işlemini bitirirken darbe ve baskı kuvvetini 
azaltarak parçanın kopmasını engellediniz mi? 

  

 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır, şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi 
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. 
 

Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
LÇME faali DEĞERLENDİRME 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki doğru-yanlış sorularını 
cevaplandırarak belirleyiniz. 
 
A- OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
 
1. Kesmeye başlarken sol el baş parmağı nerede olmalıdır? 

A.) Tutamak kısmında. 
B.) Testere laması sırtında. 
C.) Lamanın sol yan yüzeyinde 
D.) İş parçası yüzeyinde. 

2. Sol el başparmağının görevi nedir? 
A.) Lamaya yön verir. 
B.) Markalama çizgisine kılavuzluk yapar. 
C.) Parçayı sıkıca tutar. 
D.) Hepsi. 

3. Kesime başlarken diş uçları parçayla hangi konumda olmalıdır? 
A.) Parçaya paralel olmalıdır. 
B.) Parça yüzeyine açılı durmalıdır. 
C.) Yan durmalıdır. 
D.) Tezgaha dik konumda olmalıdır.  

4. Çekme testere ile kesim yaparken testere hangi şekilde kesim yapar? 
A.) İterek kesim yapar. 
B.) Hem iterek hem çekerek kesim yapar.  
C.) Çekerek kesim yapar. 
D.) Hepsi. 

5. Kesim biterken baskı kuvveti artılırsa ne olur? 
A.) Daha düzgün kesilir. 
B.) Kesim kısa sürede biter. 
C.) Testere körelir. 
D.) Parça alttan kopar. 

 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 
 
 
 

Düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir şekilde el daire testere makinesinin 
kesicilerini söküp takabilecek; el makinesiyle kesme işlemi yapabilecektir. 
 
 
 

Ø Piyasada el biçme alet ve makineleri üretimi yapan firmaların internet 
sitelerinden elde kesme ile ilgili bilgi toplayıp sınıfa rapor halinde sununuz. 

Ø Piyasada ahşap mobilya üretim yapan iş yerlerini gezerek el biçme 
makineleriyle uygulamalarını öğrenip sınıfa rapor halinde sununuz. 

 

2. EL TESTERE MAKİNELERİ 
 

El testere makineleri rahat kullanımı kolay ve taşınabilmesi için tercih sebebidir. Aynı 
zamanda yerinde, montaj işlerinde kesme işlemlerini yapabilmek amacıyla kullanılır. 
 
2.1. El Şerit Testere Makinesi 
 

Fazla yaygın olmayan bir makinedir. Onun yerini tutacak daha kullanışlı makineler 
çıktığı için fazla işlevsel değildir. Kasnağın bir tanesi motor miline direk bağlıdır, diğer 
kasnak gergi düzeniyle hareket eder. 
 
2.2. El Daire Testere Makinesi 
 

 
Resim 2.1: El daire testere makinesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Makinenin özellikleri: 
 

Ø Testere çapı makinenin büyüklüğünü belirler. 
Ø Testere tabanı yatırılarak açılı (30,45,60) kesimler yapılabilir. 
Ø Testere yüksekliği ayarlanarak farklı kalınlıktaki parçalar kesilebilir. 
Ø Teloskopik koruyucu(testere dışındaki parça) kesimle birlikte hareket ederek 

testerenin açıkta kalmasını önler. 
 
2.2.1. El Daire Testere Makinesinin Lamasını Söküp Takmak 
 

Ø Testereyi sabitleyiniz. 
Ø Mil somununu özel anahtarı ile dönüş yönüne doğru çeviriniz. 
Ø Testereyi çıkarınız ve mil yatağını temizleyip yağlayınız. 
Ø Bilenmiş testereyi , diş kesim yönü alttan yukarıya gelecek şekilde 

takınız,flanşları yerleştirip somununu sıkınız. 
 

 
Resim 2.2: El daire testere makinesinin sökülüp takılması 

2.3. Hassas kesme testeresi (elektrikli sigaço) 
 

Ahşap malzeme, alçıpan gibi malzemeleri kesmekte kullanılır. Hassas kesim yapar.  
Gönyeli sehpası ile açılı kesimler yapılabilir. Ayrıca hizalamalı ve sıfıra yakın kesme 
işlemlerinde kullanılır. Kaplamalı işlerde kırıksız kesim yapma özelliği vardır. Testere 
ortadan çalışabildiği gibi yana takılarak da çalışılabilir. 

 

 
Resim 2.3: Hassas kesme testeresi 
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Resim 2.4: Kapı pervazı bitimi ve laminant tezgah kesimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

El Daire Testere Makinesiyle kesim uygulaması yapınız. 
 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 
Ø Kesilecek parçanın temiz yüzeyini mutlaka 
alta getiriniz. Çünkü yukarı doğru kesim 
yaptığı için çıkışta kırma yapar. 

Ø Kesilecek parçanın altının boşta 
olmasına dikkat ediniz.  

Ø Kesim için iş parçasını markalayınız. 
Ø Kesilecek parçaya göre tabandan testere 
yüksekliğini ayarlayınız. 

Ø Testere yüksekliğini parça 
kalınlığına göre ayarlayınız. 

Ø Açılı kesim yapacaksanız taban açısını ona 
göre ayarlayınız. 
Ø Düzgün olması istenen kesimlerde mastar 
veya ayarlı genişlik siperini kullanınız. 

 

Ø Çalışma kurallarına uyunuz. 

Ø Testereyi parçanın başlangıç kısmına 
oturtunuz ve çalıştırınız.Devrini aldıktan sonra 
ileriye doğru sürmeye başlayınız. 

 
 
 

Ø Disiplinli olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Parçanın orta kısmını boşatma uygulamasını yapınız. 
Ø Makine tabanının ön kısmını parça 
yüzeyine oturtunuz, arka kısmı yukarıda 
olacak şekilde tutunuz 

 
 

Ø Parçayı sabitleyiniz. 

Ø Teloskopik koruyucuyu geriye çekiniz. 
Ø Testereyi iç köşeye markalama çizgisini 
geçmeyecek yaklaştırınız. 
 

Ø Markalamayı iş resmine göre 
yapınız ve kontrol ediniz. 

Ø Makineyi çalıştırınız yavaş yavaş aşağıya 
bastırınız, markalama çizgisini kontrol ederek 
ileri doğru sürünüz. 

Ø Güvenlik önlemlerini alınız. 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
El Daire Testere Makinesiyle bir iş parçasını güvenlik kurallarına dikkat ederek kesim 

uygulaması yapınız. 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendirerek, eksik veya hatalı 
gördüğünüz davranışları tamamlama yoluna gidiniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Parçayı sert uçlu kurşun kalemle markaladınız mı?   

2 İş parçasını uygun bir şekilde sabitlediniz mi?   

3 Kesme ölçünüze göre mastar, ayarlı kesme siperini 
ayarladınız mı? 

  

4 Açılı kesimlerde makine tabanını istediğiniz açıya 
getirdiniz mi? 

  

5 Elektriksel kazalara önlem alıp kabloları kontrol ettiniz 
mi? 

  

6 İş önlüğünü giydiniz mi?   

7 Makinenin toz emme torbasını taktınız mı?   

8 Çalıştığınız yerde havalandırmayı açtınız mı?   

9 Testere yüksekliğini parça yüksekliğine göre ayarladınız 
mı? 

  

10 İşiniz bittikden sonra makineyi temizlediniz mi?   

11 Kesim yaptığınız yeri temizlediniz mi?   

12 Kesme işlemi bittikten sonra fişi prizden çektiniz mi?   

 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır, şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi 
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.  
 

Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki doğru yanlış sorularını 
cevaplandırarak belirleyiniz. 
 
A. OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
 
1. El daire testere ile kesim yaparken temiz yüzeyin alta gelmesinin nedeni nedir? 

A.) Yukarıdan toz alması. 
B.) Markalama çizgileri görünmesi. 
C.) Testere dişleri kesim yönüne göre kırması. 
D.) Makine tabanı yüzeyin çizmesi. 

 
2. El daire testere makinesinde boy yönünde kesme nasıl yapılır? 

A.) Serbest elle 
B.) Ayarlı genişlik siperi ile 
C.) Mastar ile 
D.) Hepsi 

 
3. Ortası boşaltılacak parçada başlangıçta kesmeye nasıl başlanır ? 

A.) Testere çalışırken doğrudan yüzeye oturtulur. 
B.) Taban ön kısmı yüzeyde arka kısım havada başlanır. 
C.) Taban arka kısmı yüzeyde başlanır. 
D.) Taban yüzeye parelel başlanır. 

 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

 
 
 
 
 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 
 
 

Düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir şekilde Dekupaj Testere 
Makinesinin kesicilerini söküp takabilecek; makine ile kesme işlemi yapabilecektir. 
 
 
 
 

Ø Piyasada el biçme alet ve makineleri üretimi yapan firmaların internet 
sitelerinden elde kesme ile ilgili bilgi toplayıp sınıfa rapor halinde sununuz. 

Ø Piyasada ahşap mobilya üretim yapan iş yerlerini gezerek elde kesme 
uygulamalarını öğrenip sınıfa rapor halinde sununuz. 

 

3. EL DEKUPAJ MAKİNESİ 
 

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. 
 

Ø Özellikleri: 
 

• Tabanı ayarlanabilir. Bu sayede açılı kesimler 
yapılabilir. 

 
• Testere laması dakikada 500-3000 adet darbelik 

hareket yapar. Yukarı hareket sırasında kesme 
yapar, inerken geriye kaçar sürtünmeden dolayı 
dişlerin körelmesi ortadan kalkar. (Şekilde 
görüldüğü gibi) 

 
• Testereyi takmak için katalogdaki kurallara 

uyunuz. (Bazı modellerde testerede bulunan 
kertik yuvasına takılır ve vidasıyla sabitlenir. 
Sadece yerine yerleştirdikten sonra sabitlenen 
modellerde vardır.Çıkarmak için kola basmak 
yeterlidir.) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: El dekupaj makinesi ve kesicileri 

 

Ø Makinenin bakımı: 
 

• Testere laması üzerindeki reçine vb. birikintileri temizleyiniz.  
• Kablo bağlantılarını sürekli kontrol ediniz. 
• Katoloğundaki  belirtilen süre içerisinde yağlayınız. 
• Kömürlerini istenen süreler içerisinde kontrol ediniz. 

 
3.1. Tilki Kuyruğu Testere 
 

Karşılıklı hareket eden testereleri sayesinde kalın ahşap malzeme ve keresteleri 
rahatlıkla, hızlı, temiz bir biçimde kesmeye yarar. Aynı zamanda dalıcı dişleri sayesinde 
parçaların orta kısmını boşaltmada kılavuz deliğe gerek kalmadan kesme yapar. 
 

              
Resim 3.2: Tilki kuyruğu testere 
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3.2. Panter Testereler 
 

Daha çok kaba kesimler için kullanılır. Çalışma prensibi olarak dekupaj makinesi 
ile aynıdır. Çivili kalasları, üzerinde çivi varken kesme özelliğine sahiptir. Kesiciler 
değiştirilerek profil ve çelik saçları kesebilir. 
 

 
 

 
Resim 3.3: Panter testere 
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3.3. Ahşap Ürünler/Kontrplâklar 
 

Geniş kaplama levhalarının, elyafları birbirine ters gelecek şekilde tek sayıda(3,5,7,9 
gibi) katlar halinde yapıştırılarak, elde edilmesine kontrplâk denir. 
 
3.3.1. Kullanım Alanları 
 

Ø Mobilya 
Sandık ve baza yapımında, çekmece kenar ve altlarında, mobilya arkalarında, koltuk 

ve kanepe iskeletlerinde, Sandalye yapımında kullanılır. 
 

                           
Resim 3.4: Kontraplâğın sandalyede uygulanışı 

 

Ø Tersaneler 
Yat yapımında, tekne yapımında, canlı yük taşıyıcılarında, araba taşıyıcılarında, 

konteynerlerda kullanılır. 
 

Ø Ambalajlama 
Hava kargo ambalajlarında, sandık yapımında, koli yapımında kullanılır. 

 
Ø Diğer kullanım alanları 
Kalıp kesimlerinde, hoparlör ve müzik kutularında, oyun park ekipmanlarında, yapboz 

oyuncak yapımında spor ekipmanlarında, trafik işaretlerinde, reklam panolarında kullanılır. 
 
3.3.2. Kontraplâğın Elde Edilişi 
 

Ø Soyma yöntemiyle papel ( Kalınlığı fazla olan kaplama) kaplama elde edilir. 
Ø Kaplamalar rulo halinde sarılır. 
Ø Kaba olarak giyotinde ölçülendirilir. 
Ø Yüzeylere tutkal sürülür. 
Ø Tek sayıda dizilen kaplamaların preslenmesi yapılır. 
Ø Kontrplâklar dinlendirilir. 
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Ø Kontrplâkların ölçülendirilmesi yapılır. 
Ø Kontak, zımpara makinesinden geçirilerek yüzeylerin aynı kalınlığa getirilir. 
Ø Depolarda istiflenir. 

 
3.3.3. Özellikleri 
 

Ø İstenilen ölçüde geniş levhalar elde edilebilir. 
Ø Yapısında çalışma olmadığı için şekil bozuklukları olmaz. 
Ø Dayanımı çok yüksektir. 
Ø Yüzeylerine her cins kaplama sıkılarak masif ağaca göre daha ekonomik 

paneller elde edilir. 
Ø İşlenmesi ve şekillendirilmesi kolaydır. 

 
3.3.4. Piyasada Bulunuşu 
 

Üretici firmalar piyasanın isteklerine göre,kullanım alanlarına göre değişik 
özelliklerde ve ölçülerde kontrplak üretirler. 
 

 

Ø Kullanılan Ağaç: Düzgün 
elyaflı, orta yoğunluktaki doğu 
kayınıdır (Fagus Orientalus)  

Ø Yoğunluk: 720 Kg / M3  
Ø Kalınlık: 0,4 mm ....... 50  mm  
Ø Ebat: 2200 mm x 1700 mm 

          2200 mm x 1300 mm  
Ø Kullanılan Tutkal: Üre 

Formaldehit, Fenol Formaldehit  
Ø Görünüm: Her iki yüzey 

zımparalı olduğundan düzgün 
pürüzsüz kayın elyaflı 
görünümlüdür. 
 
Otomotiv, mobilya ve iç dekorasyon 

sektörlerinde kullanılmaktadır.  
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X Seri 
Üretim • Siparişe Göre Üretim 

Ölçüler ve Kalınlık  7 9 11 13 17 19 23 26 31 

220 X 170 cm  x • • • • x • • • 

244 X 122 cm  x • • • x x • • • 

 
 

 
            

 

  

 

  

 

  

Akçaağaç    Çam    Köknar    

 

  

 

  

 

  

Meşe    Kiraz    Kayın    

 

  

 

  

 

  

Venge    Makore    Ceviz    

 

  

 

  

 

  

Huş   Maun    Zebrona    
Resim 3.5: Değişik firmaların üretim bilgileri 

 

3.4. Ahşap Ürünler/Odun Lifi Levhalar 
 
3.4.1. Tanımı 
 

Odunlaşmış liflerin yapışma ve keçeleşme özelliklerinden yararlanılarak veya 
yapıştırıcı maddeler katılarak, yüksek basınç ve sıcaklık altında preslenmesi sonucunda elde 
edilen levhalara lif levhalar denir. 
 
3.4.2. Çeşitleri 
 

Yoğunluklarına göre üç gruba ayrılırlar. 
 
3.4.2.1. Yumuşak Lif Levhalar 
 

Herhangi bir katkı maddesi ilave edilmeden liflerin kendi arasındaki çekim 
kuvvetinden ve doğal yapışma özelliğinden faydalanılarak üretilirler. Basınçla birlikte 
liflerin birbirine yapışma gücü artar. 
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Kaba levhalar, silindirler arasından geçirilerek istenilen kalınlığa indirilir. Sıcak 
fırınlarda kurutulur. Dinlendirilir ve ölçülendirilir. 

 
3.4.2.2. Orta Yoğunlukta Lif Levhalar (MDF) 
 

Ø MDF Nedir? 
MDF; termomekanik olarak odun veya diğer lignoselüozik hammaddelerden elde 

edilen liflerin, sentetik yapıştırıcı ilavesiyle belirli bir rutubet derecesine kadar kurutulduktan 
sonra oluşturulan levha taslağının sıcaklık ve basınç altında preslenmesiyle elde edilen bir 
üründür. 
 

MDF’nin her noktasında liflerin eşit dağılması ve çok yoğun bulunuşu levhanın her iki 
yüzünün olduğu kadar, kenarlarının da makineyle herhangi bir kırılma olmaksızın ya da 
malzeme parçacıkları arasında boşluklar ortaya çıkmaksızın işlenmesine imkan 
sağlamaktadır. MDF bu sayede masa tablaları, kapı panelleri, kenarları pahalı veya profil 
yüzeyli çekmece alınları gibi parçaların üretilmesinde başarıyla kullanılabilmektedir. Son 
derece düzgün ve homojen bir yüzeye sahip olan MDF gerek boyamada, gerekse dekoratif 
folyo veya ahşap kaplamada çok iyi bir taban oluşturur. 
 

Düzgün kalınlığı, makine ile işlenmeye elverişli olması ve sağlamlığı, MDF'nin 
çekmece yanları, ayna çerçeveleri ve pervazlar gibi uygulamalar için masif ahşaba alternatif 
olarak kullanılabilmesine imkân sağlar. 
 

 

Resim 3.6: Çeşitli boylarda ve kalınlıklarda MDF’ler 

 

Ø MDF Üretimi 
MDF üretimi için, sert ve yumuşak ağaçlardan elde edilen yongalar buhara tabi 

tutulup defibratörden geçirilerek ağaç liflerine dönüştürülür. Sonra bu lifler kurutularak 
tutkal, parafin ve sertleştirici gibi birleştirici maddeler eklenir. Birleştirici maddeleri 
karıştırılan lifler, daha sonra serme işlemine tabi tutulur. Bundan sonra yapılan ön presleme 
İşlemi sırasında lif tabakaları yaklaşık yarı kalınlığa inecek biçimde sıkıştırılır, kenarları traş 
edilip düzeltilir ve ebatlandırılır. Bunu izleyen sıcak presleme aşamasında ise yüksek 
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sıcaklık ve büyük basınç altındaki lirler ve birleştirici maddeler, tam kaynaşıp setleşerek 
istenilen kalınlıkta levhalar haline gelirler. Üretimin son aşaması sıcak presten çıkan 
levhaların soğutulması ve zımparalanarak kusursuz bir yüzey kazandırılması işlemidir. Üstün 
nitelikli lif levha MDF artık her çeşit üretimde kullanılmaya hazırdır. 

 
Ø MDF Çeşitleri 

• Kullanım yerine göre: İnce MDF (1.8-3 mm kalınlıkta), kalın MDF, 
rutubete dayanıklı, açıkta kullanılan, yangına dayanıklı ve mobilya 
yapımında kullanılanlar olarak sınıflandırılabilir. 

• Özgül ağırlıklarına göre: Hafif lif levhalar(yumuşak), orta sert lif levhalar 
ve sert lif levhalar. 

 
MDF aslında sert lif levha ile yonga levhanın üstün özelliklerinin kombine edildiği bir 

levha ürünüdür. Fiziksel ve mekaniksel özellikleri ile masif ağaç malzemeye alternatif olarak 
kullanılmaya imkân sağlar. 
 

Yüzey yoğunluğunun yüksek ve az pürüzlü olmasıyla levha yüzeylerine her çeşit lake, 
boya ve vernik gibi sıvı yüzey işlemleri uygulanabilmektedir. 
 

MDF levhalarının yüzeyleri her türlü laminat, reçine emdirilmiş kağıt, folyo ve ahşap 
kaplama ile kaplanabilir. 
 

MDF'nin kenarları son derece düzgün ve sıkı olup masif çıta yapıştırılmadan lamba 
zıvana açılabilmekte ve her türlü profil verilebilmektedir. MDF'nin bir diğer üstün yanı ise 
eğilme direnci, elastikiyet modülü, vida ve çivi tutma gücünün yüksek olmasıdır. 
 
3.4.2.3. Sert Lif Levhalar 
 

Daha yüksek basınçta elde edilen levhalardır. Yoğunluğu en yüksek (hdf) olan lif 
levhalardır. Sertleştirme işlemi yüksek ısı ve basınç altında olur. Amaç mekanik etkilere ve 
neme dayanıklılığı artırmaktır. 
 
3.4.2.4. Kaplamalı Odun Lifi Levhası 
 

Elde edilen odun lifi levhaların üzerine değişik cinsteki doğal kaplamalar 
yapıştırılarak elde edilirler. İç kısmında kullanılan ağaç cinsi farklı olabilir. 
 
3.4.2.5. Melamin Reçine Emdirilmiş Kâğıt Kaplı Lif Levha 
 

Melamin reçine emdirilmiş dekor kâğıtlarının belli sıcaklık ve basınç altında lif 
levhaların üzerine preslenerek elde edilirler. 
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3.4.3. Özellikleri 
 

Ø Yüzeyler düzgün olduğu için lake boyamada olumlu sonuç verir. 
Ø Kenarların yoğunluğu da fazla olduğu için kaplanmadan kullanılabilir. 
Ø Köşe birleştirme işlemlerinde olumlu sonuç verir. 
Ø Diş açılabilir, tornalama işlemine elverişlidir. 
Ø Kenarlara profil açılabilir, yüzey işlemleri yapılabilir. 
Ø Nemli ortamlarda olumlu sonuç verir. 
 

3.4.4. Kullanıldığı yerler 
 

Kontrplâk gerecinin kullanıldığı bütün alanlarda kullanılır. Bunun yanı sıra panel 
kapılarda, pres kapılarda çok sık kullanılan bir gereçtir. 

 
Resim 3.7: MDF den yapılmış örnek iş 

 

3.4.5. Ölçüleri 
 

Kalınlıkları 8 mm ile 30 mm arasında olup 183x366, 210x280 ve 210x366 ölçülerinde 
olur. Diğer bir ölçü grubu ise; kalınlık 3 ile 8 mm 130x170,125x250,122x244 dir. 

 
Resim 3.8: Melamin reçineli odun lifi levhası 



 

 32 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 
El dekupaj makinesi ile kesim yapmak: 

Ø Kenara paralel kesimlerde makinenin ayarlı 
genişlik siperini kullanınız. 
Ø Boyu yetmiyorsa markalama çizgisine 
paralel mastar bağlayınız. 

 
 

Ø Güvenlik kurallarına uyunuz. 

Ø Serbest elle kesim yapacaksanız markalama 
çizgisine dikkat ederek kesim yapınız. 
Ø Mutlaka iş parçasının temiz yüzeyini alta 
getiriniz. Çünkü yukarı doğru kesim yaptığı 
için çıkışta kırma yapar. 

Ø Disiplinli olunuz. 

Parçanın iç kısmını dairesel olarak boşaltmak: 
Ø Başlangıç çizgisine testerenin gireceği 
çapta delik deliniz. 
Ø Makinenin genişlik siperindeki 
merkezleme pimini daire merkezine 
sabitleyiniz. 

 

Ø İşi biten makinenin fişini prizden 
çekiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Ø Bu işlem serbest ellede yapılabilir. 
Ø Makineyi çalıştırınız, kesime başlayınız, 
kesilen parçanın sıkışmamasına dikkat ediniz. 

Ø Çalıştığınız ortamı temiz tutunuz. 

Ayrıca; kılavuz deliği delinmeden kesim yapılmak istenirse, 
Ø Makine çalışırken iş parçası üzerine eğik 
olarak oturtulur. 
Ø Yavaş yavaş yatırılmak suretiyle testerenin 
kendi başlangıç yuvasını açması sağlanır. 

 

Ø Makineyi iki elle sağlamca 
kavrayınız. 

Ø Markalama çizgilerine göre kesim bitirilir. 
Ø Dikkat edilmesi gereken bir nokta da köşe 
dönüşlerini yaparken testerenin devrini dikkate 
alarak yavaşça dönülmelidir. 

Ø Köşeleri yavaş dönünüz. 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 
El Dekupaj Makinesi ile kesim bir iş parçasında kesme işlemi yapınız. 
 
Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendirerek, eksik veya hatalı 

gördüğünüz davranışları tamamlama yoluna gidiniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Parçayı sert uçlu kurşun kalemle markaladınız mı?   

2 İş parçasını uygun bir şekilde sabitlediniz mi?   

3 Kesme ölçünüze göre mastarı, ayarlı kesme siperini 
ayarladınız mı? 

  

4 Açılı kesimlerde makine tabanını istediğiniz açıya 
getirdiniz mi? 

  

5 Elektriksel kazalara önlem alıp kabloları kontrol ettiniz 
mi? 

  

6 İş önlüğünü giydiniz mi?   

7 Makinenin toz emme torbasını taktınız mı?   

8 Çalıştığınız yerde havalandırmayı açtınız mı?   

9 Malzemeye göre uygun testereyi seçtiniz mi?   

10 İşiniz bittikden sonra makineyi temizlediniz mi?   

11 Kesim yaptığınız yeri temizlediniz mi?   

12 Kesme işlemi bittikten sonra fişi prizden çektiniz mi?   

 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır, şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi 
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. 
 

Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki doğru yanlış sorularını 
cevaplandırarak belirleyiniz. 
 
A. OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
 
1. El dekupaj makinesi ile hangi işlem yapılmaz? 

A )Dairesel kesim yapılır. 
B) Açılı kesim yapılır. 
C) Boy yönünde kesim yapılır. 
D) Kereste kesilir. 

 
2. El dekupaj makinesinde kesim yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Her iki yönde kesim yapar. 
B) Yukarı doğru kesim yapar. 
C) Aşağı doğru kesim yapar. 
D) İleri doğru kesim yapar. 

 
3. Kesim sırasında parçada kırılmalar hangi yüzeyde olur? 

A) Üstte 
B) Alta 
C) Her iki yüzeyde 
D) Hepsi 

 
4. El dekupaj testereleri ile hangi malzemeleri kesebiliriz?  

A) Ahşap malzemeler 
B) Plastik, sünger 
C) Alüminyum, ince saç parçaları 
D) Hepsi 

 
5. El dekupaj testere makinesinde en düzgün kesim nasıl yapılır? 

A) Serbest elle kesim  
B) Çizim üzerinden kesim 
C) Mastar bağlıyarak kesim 
D) Makine tablasını zemine oturtmadan kesmek 

 
DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre ölçünüz. 
 

Elde kesme faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda kazandığınız bilgi ve 
becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kendinizi kontrol listesine göre 
değerlendiriniz. Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1 Parçayı sert uçlu kurşun kalemle markaladınız mı?   
2 Kesim için uygun testereyi seçtiniz mi?   
3 Parçayı mengeneye esnemeyecek yükseklikte bağladınız mı?   

4 Kesim sırasında markalama çizgisini kesmeden işlemi bitirdiniz 
mi? 

  

5 Kesme ölçünüze göre mastarı, ayarlı kesme siperini ayarladınız 
mı? 

  

6 Açılı kesimlerde makine tabanını istediğiniz açıya getirdiniz 
mi? 

  

7 Elektriksel kazalara önlem alıp kabloları kontrol ettiniz mi?   
8 İş önlüğünü giydiniz mi?   
9 Makinenin toz emme torbasını taktınız mı?   
10 Çalıştığınız yerde havalandırmayı açtınız mı?   

11 Kesim yaptığınız yeri temizlediniz mi? 
 

  

12 Kesme işlemi bittikten sonra fişi prizden çektiniz mi? 
 

  

13 Malzemeye göre uygun testereyi seçtiniz mi? 
 

  

 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır, cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. 
 

Bütün cevaplarınız evet ise modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size 
çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 A 
3 B 
4 C 
5 D 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 
2 D 
3 B 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 
2 B 
3 A 
4 D 
5 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
 
 
Ø Ahşap mobilya alanında çalışan işyerleri 

Ø AFYONLU Sefa, Ağaçişleri Takım ve Makine Bilgisi 

Ø ABB Yayınları, AĞAÇİŞLERİ 

Ø ŞANIVAR Nazım, Ağaç işleri Gereç Bilgisi  

Ø www. camsan.com.tr 

Ø www. yongapan.com.tr 

Ø BOSCH , Elektrikli el aletleri Katoloğu, 2002. 

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
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KAYNAKÇA 
 
Ø AFYONLU Sefa, Ağaçişleri Takım ve Makine Bilgisi 
Ø ABB Yayınları, AĞAÇİŞLERİ 
Ø  ŞANIVAR Nazım, Ağaç işleri Gereç Bilgisi  
Ø www. camsan.com.tr 
Ø www. yongapan.com.tr 
Ø BOSCH , Elektrikli el aletleri Katoloğu, 2002. 

KAYNAKÇA 


