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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları ve Nakış Teknolojisi 

DAL/MESLEK Sanayi Nakışı 

MODÜLÜN ADI Lazer Kesim  

MODÜLÜN 

TANIMI 

Çalışma ortamı hazırlama, kumaşı lazer kesime hazırlama, 

bilgisayarda lazer kesim için aplike deseni hazırlama, lazer 

makinesinde aplike kesim yapma ve kalite kontrol konularının 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Sanayi makinesinde işleme 

YETERLİK Lazerle aplike kesim yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel amaç 

 Uygun ortam sağlandığında ürüne ve tekniğe göre bilgisayarda 

desen hazırlayıp lazer makinesinde kesim yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Çalışma ortamına uygun olarak atölyeyi kullanıma 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Ölçüye ve tekniğe uygun olarak kumaşı lazer kesime 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun olarak bilgisayarda lazer kesim için 

desen hazırlayabileceksiniz. 

4. Makinenin çalışma sistematiğine uygun olarak lazer 

makinesinde aplike kesim yapabileceksiniz. 

5. Tekniğe  uygun olarak  kalite kontrol yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık atölye ortamı, nakış işletmeleri, lazer kesim 

işletmeleri 

Donanım: Çalışma masası, sandalye, bilgisayar, yazıcı, lazer 

makinesi, lazer ütüsü, desen kitapları, işleme zeminleri, tela 

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, 

 

Nakış sektöründe daha önce el işçiliğiyle yapılan aplike kesimi, günümüzde lazerli 

plotter sistemleri ile gerçekleştirilmekte, böylelikle üretilen her bir parçanın diğeriyle aynı 

olması sağlanarak kalitenin iyileştirilmesi ve el işçiliğinde insan hatasından kaynaklanan 

sorunların giderilmesi mümkün olmaktadır. Aplikeli işlerin çokça tercih edilmesi ile gittikçe 

daha da önem kazanan lazer makinelerinde aplike kesim, daha hızlı ve ucuz maliyetli 

olmaktadır. 

 

Bu modül; çalışma ortamı hazırlama, kumaşı lazer kesime hazırlama, bilgisayarda 

lazer kesim için aplike deseni hazırlama, lazer makinesinde aplike kesim yapma, kalite 

kontrol bilgi ve becerilerini içermektedir. 

 

Bu modülle lazer programında desen hazırlama ve lazer makinesini hazırlamada 

yapılacak işlemler, ana hatları ile anlatılmaktadır. Uygulamalarınızı yaparken sizler 

kullanmış olduğunuz lazer makinelerin özelliklerini, çalışma sistematiğini, kullanmış 

olduğunuz lazer programının özelliklerini dikkate alınız. Verilen uygulama faaliyetleri size 

örnek teşkil edecek ve yapacağınız çalışmalarda kolaylık sağlayacaktır. 

 

Elinizdeki bu modülü başarıyla tamamladığınızda bilgisayarda lazer deseni hazırlayıp 

lazer makinesinde kesim yaparak işlemeye hazır hâle getirebilecek, aynı zamanda sanayinin 

istediği kalifiye elaman durumuna gelmiş olacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda yaptığınız işe uygun çalışma ortamı 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Lazer kesim tekniğinin uygulanabilmesi için çalışma ortamında bulunması 

gereken araç gereçleri araştırarak bilgilerinizi sınıftaki arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. ÇALIŞMA ORTAMINI HAZIRLAMA 
 

Çalışma ortamı, yapılacak işe uygun olarak hazırlanmalıdır. Uygun çalışma ortamı, iş 

verimliliği ve zaman yönetimi bakımından önemlidir. 

 

1.1. Atölyede Bulunan Araç Gereçler 
 

Bir işin yapılabilmesi için o işle ilgili araç, gereç ve ekipmanların çalışır durumda 

olması veya çalışır duruma getirilmesi gerekir. Lazer kesim atölyesinde bulunması gerekli 

araç ve gereçler şunlardır: 

 

1.1.1. Araçlar  
 

Lazer makinesi, lazer ütüsü, kurutucu, hava kompresörü, bilgisayar ve donanımları 

(yazıcı, tarayıcı) disket, CD, cf kart vb. yedekleme ve depolama üniteleri, tamir ve bakım 

malzemeleri bulunmalıdır. 

 

1.1.2. Gereçler 
 

İşleme zeminleri (kumaş, deri vb.), aplike telası (kâğıtlı ve özel aplike telası), desen 

çizmek için gerekli malzemeler (kâğıt, kalem, silgi vb.) bulunmalıdır. 

 

1.2. Atölye Düzeni 
 

Verimli bir çalışma için atölyede bulunan araç gereçlerin yapılan işin özelliğine uygun 

olarak yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Lazer kesim atölyesi 

1.2.1. Yerleşim Planı 
 

Çalışma ortamında bulunan araç gereçler yerleştirilirken gün ışığından en iyi şekilde 

yararlanılabilecek oturma planı olmasına ve zaman kaybını önlemek için lazer makinesiyle 

bilgisayarların birbirine yakın bulunmasına dikkat edilmelidir.  

 

Resim 1.2: Lazer atölyesi desen hazırlama bölümü 

1.2.2. Temizlik 
 

Çalışmaya başlamadan ve çalışma bitiminde makinelerin çalışma alanlarını 

temizlemek, düzenlemek ve makinelerin bakımını yapmak gerekir. Temiz bir ortamda 

çalışmak hem sağlık açısından hem de kullandığımız araç gereçlerin daha problemsiz 

çalışması açısından önemlidir. Unutulmamalıdır ki düzen disiplini, disiplin ise verimliliği ve 

kaliteyi artırır. 
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1.2.3. Işıklandırma 
 

Yapılacak çalışmaya ve işe uygun ışıklandırmanın sağlanması o işin daha hızlı 

yapılabilmesi, detaylara dikkat edilebilmesi ve göz sağlığımız açısından önemlidir. Gün 

ışığının yeterli olmadığı durumlarda gerekli ışıklandırma sağlanmalıdır. 

 

Bu saydıklarımızın dışında, lazer çalışma ortamının çalışmaya uygun sıcaklıkta olması 

ve havalandırmanın yeterli seviyeye getirilmesi çok önemlidir. 

 

1.3. Çalışma Ortamında Meydana Gelebilecek İş Kazaları ve 

Alınması Gereken Önlemler 
 

Çalışma ortamında meydana gelebilecek iş kazalarını önlemek için gerekli tedbirleri 

almak iş ve çalışan güvenliği açısından önemlidir. 

 

1.3.1. Lazer Ütüsüne ve Makineye El, Saç ya da Giysinin Sıkışması 
 

Makineye el, saç ve giysinin sıkışması çok rastlanmamakla beraber meydana gelen ve 

sonuçları ağır olabilen iş kazası çeşididir. Bu tür kaza ile karşılaşıldığında paniğe kapılmadan 

makine acil stop düğmesi ile durdurulduktan sonra sıkışan giysi veya saç makineden 

kurtarılmalıdır.   

 

Önlem olarak elin çalışma esnasında ütünün presine ve lazer ışığının altına yakın 

tutulmaması, saçların bir toka yardımı ya da bone ile toplanması, fazla bol ve uzun kollu 

giysilerin giyilmemesine dikkat edilmelidir. 

 

1.3.2. Yanıklar  
 

Lazer ütüsü çok yüksek sıcaklıkta çalıştığı için dikkat edilmezse yanık meydana 

gelebilir. Band bölümüne direk temastan kaçınılmalıdır. Ütüden çıkan kumaş sıcak olmasına 

rağmen yanıklara neden olmaz. 

 

Lazer makinesine konulan aplike kumaşının uçlarının kıvrık olması hâlinde kumaşın 

yanma tehlikesi dolayısıyla da makinenin bozulma riski vardır. Kumaş, makineye 

yerleştirilirken düzgün yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. 

 

Lazer kesilirken makinenin kapağı kapalı çalışılmalıdır, yanıklara neden olabilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler  

 Atölyenin temizlik ve düzenini 

sağlayınız. 

 Çalışma ortamının temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Lazer kesim için gerekli araçları 

hazırlayınız. 

 Araçları verimli çalışma ortamı 

oluşturacak biçimde düzenleyiniz. 

 Lazer kesim için gerekli gereçleri 

hazırlayınız. 
 Kaynakları etkili ve verimli kullanınız. 

 İş güvenliği için gerekli önlemleri alınız.  İş güvenliğine dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Ortamın temiz olmasını sağladınız mı?   

2. Ortamı yapacağınız işe uygun olarak düzenlediniz mi?   

3. Gerekli ışıklandırmayı sağladınız mı?   

4. Havalandırmayı yeterince sağladınız mı?   

5. Lazer kesim için gerekli araçları hazırladınız mı?   

6. Lazer kesim için gerekli gereçleri hazırladınız mı?   

7. Lazer makinesinde kesmek üzere aplike deseni hazırlamak için 

bilgisayar ortamını hazırladınız mı? 
  

8. İş güvenliği için gerekli önlemleri aldınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bir işin yapılabilmesi için o işle ilgili araç gereç ve ekipmanların çalışır durumda 

olması gerekir. 

 

2. (   ) Lazer kesimde tela kullanılmaz. 

 

3. (   ) Verimli bir çalışma için atölyede bulunan araç gereçlerin yapılan işin özelliğine 

uygun yerleştirilmesi önemli değildir. 

 

4. (   ) Zaman kaybını önlemek için lazer makinesi ile bilgisayarın birbirine yakın 

bulunmasına dikkat edilmelidir. 

 

5. (   ) Lazer kesiminde havalandırmanın yeterli olması çok önemlidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
6. Lazer ütüsü çok yüksek sıcaklıkta çalıştığı için dikkat edilmezse ……. meydana 

gelebilir. 

 

7. Lazer kesilirken makinenin kapağı ………….. olmalıdır. 

 

 
 

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 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda kumaşı ölçüye ve tekniğe 

uygun olarak lazer kesime hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Lazer kesimde kullanılan kumaş çeşitlerini araştırınız ve kumaş örneklerini sınıf 

arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

2. KUMAŞI LAZER KESİME HAZIRLAMA 
 

Tekniğe uygun olarak yapılan lazer kesim, iş kalitesini önemli ölçüde etkiler.  Lazer 

kesim makinelerinde değişik özelliklere sahip model ve markalar bulunmaktadır. Bundan 

dolayı lazer kesimde uygulanacak teknik ve malzeme özelliği önemlidir. 

 

2.1. Lazer Makinesi 
 

Nakış sektöründe daha önceleri el işçiliğiyle yapılmakta olan aplike kesimi artık 

lazerli plotter sistemleriyle gerçekleştirilmektedir. Böylelikle üretimden çıkan her bir 

parçanın diğerleriyle aynı olması sağlanarak kalitenin iyileştirilmesi, el işçiliğinde insan 

hatasından kaynaklanan hataların giderilmesi mümkün olmakta, daha hızlı ve ucuz bir üretim 

yapılmakta ve maliyet açısından kesimlerde kalıp maliyetlerinden kurtulmayı mümkün 

kılmaktadır.  

 

Resim 2.1: Lazer kesim makinesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Soğuk kesim                           Resim 2.3: Soğuk kesim örneği 

Lazer kesimin avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Kalıp kullanılmadığı için kalıp maliyeti yoktur. 

 Kesiminde çapak oluşmaz. 

 Isınmadan dolayı malzemede deformasyona fazla rastlanmaz. 

 Hassas ölçülerde çalışabilmek mümkündür, detaylarda belirginlik vardır.  

 Genel işlem hızı yüksektir (Bazı özel malzemelerde çalışmanın kalitesi 

açısından yavaş hızda işlem yapılabilmektedir.). 

 

2.1.1. Çeşitleri 
 

Değişik sektörlerde kullanılmak üzere değişik lazer makinesi çeşitleri mevcuttur 

(Metal, ahşap, cam, deri, plastik, kumaş, kâğıt, seramik, kauçuk kesen makineler). Kullanılan 

malzemeleri tamamen oyma şeklinde veya  kalıcı ve derin  iz  yapma  şeklinde  uygulanır.  

 

Nakış sektörüne hitap eden makinelerde genelde kesme yapılmakla beraber eskitme de 

yapılmaktadır. 

 

Boyut olarak her markanın kendine göre bir standart ölçüsü vardır. Çalışma alanları 

genellikle (25×25), (40×60), (60×90), (60×100), (60×120), (100×150), (120×120) olarak 

imal edilmiştir. 

 

2.1.2. Özellikleri 
 

Lazer teknolojisi, 1960’ların başından beri gelişmekte olan ve doğası gereği çok çeşitli 

kullanım alanları bulan, her geçen gün daha çok sektöre giren bir yöntemdir. Işığın 

“uyarılmış radyasyon yayımı” sayesinde güçlendirilmesi ve elde edilen yoğun ışığın 

odaklanıp daha da küçük bir noktada toplanması sağlanarak tüm enerjinin bu nokta üzerinde 

etkide bulunması prensibiyle iş yapar. 

 

Lazer makinesi lazer tüpüyle çalışır. Hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak iki çeşit 

tüp vardır. Bu makinelerin özelliği kumaşı yakarak kesmesidir. Bir yandan keserken diğer 
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yandan kompresörden hava üfleyerek söndürür. Biz yandığını görmeyiz ancak kesildiğini 

görürüz. 

 

Hava kompresörü ve soğutucu su mekanizması arızalandığında makine koruyucu 

mekanizması devreye girer ve makine çalışmaz. Makinenin tüpü su soğutmalıysa su pompası 

ve su tankı, hava soğutmalıysa ikinci bir hava kompresörü takılmalıdır. 

 

2.1.3. Çalışma Sistematiği 
 

Desenler yerel ağ üzerinden makineye aktarılır.  

 

Verilen desene göre makine kafası X (yukarı aşağı) ve Y (sağa sola) eksenine göre 

çalışır. Lazer tüpü sabit durur, lazer ışığını aynaları sayesinde kesim kafasına yansıtır. 

 

2.1.4. Parçaları 
 

 Kızak sisteminde; kayışlar ve dişliler 

 Lazer sisteminde; lazer tüpü, yansıtıcı, aynalar ve fokus lens (Işığın 

inceltilmesini sağlar.) 

 Kasnak 

 Petek doku 

 Kesim kafası 

 Makine kafası 

 Kumanda paneli 

 Bilgisayar ve lazer programı (Lazer programları üniversal değildir. Her marka 

makinenin farklı programı vardır.) 

 

2.1.5. Kullanımı 
 

Lazer makinesi nakış sektörüne yardımcı olarak kullanılır. Bu nedenle nakış deseni 

üzerinde aplike olan kısım, desen programında (PLT) formatında hazırlanır. Hazırlanan bu 

desenler yardımcı programlar (corel draw, freehand) ya da makinenin kendi programıyla 

kumaşın ebadına veya çalışma alanının (kasnak) ebadına göre çoğaltılır. Daha sonra 

makinenin kontrol panelinden veya lazer programından, kumaşın cinsine ve kalınlığına göre 

devir ve güç değerleri ayarlanır ve desen makineye gönderilir. Hazırlanan kumaş çalışma 

alanına yerleştirildikten sonra makine çalıştırılır. Kesim işi bittiğinde makine otomatik olarak 

durur ve uyarı sesi verir.  
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Resim 2.4: Lazer makinesi kontrol paneli 

 Repeat “start”: Çalıştırma tuşu 

 Pause: Durdurma (ara verme) tuşu 

 Origin: Başlama noktasını ayarlama tuşu 

 Speed: Hız ayarı yapma tuşu 

 Min Power: Minimum kesim gücü 

 Max Power: Maksimum kesim gücü 

 Yön Tuşları: Lazer kafasını hareketini yöneten yön tuşları 

 Pulse: Nokta atışı (Lazer tüpünün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 

kullanılır.) 

 Enter: Kabul tuşu (Menüden yapılan ayarları onaylamak için kullanılır.)   

 ESC: Menüde gerekli ayarlar yapıldıktan sonra çıkmak kullanılır. 

 Menü: Makinenin ayarlarının yapıldığı tuş 

 E- Stop: Acil stop tuşu 

 Yapılan ayarları gösteren camlı bölüm 

 



 

 13 

2.1.6. Lazer Makinesi Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Makine çalışırken kapağı kapalı tutulmalıdır. 

 Kumaş çalışma alanına düzgün yerleştirilmelidir. 

 Çalışma sırasında el ya da kollar makineye sokulmamalıdır. 

 Alev almaya müsait kumaşlar kesilirken dikkat edilmeli mümkünse makine 

başında durulmalıdır (tüylü kumaşlar vb.). 

 

2.2. Kullanılan Ütüler 
 

2.2.1. Çeşitleri 
 

Lazerde kullanılan ütüler, pres ütü ve silindir ütü olmak üzere iki çeşittir. 

 

Silindir ütünün kullanımı, pres ütüye nazaran daha kolay ve performansı daha 

yüksektir. 

 

Resim 2.5: Silindir ütü 

2.2.2. Özellikleri 
 

Ütünün büyüklüğü lazer makinesinin çalışma alanını karşılayacak şekilde olmalıdır. 

60 cm enindeki ütüler idealdir. Çünkü telalar genelde 50 cm olarak üretilir. 

 

Pres ütülerin eni en az 50 cm, boyu ise makinenin ebadına göre istediğiniz boyda 

olabilir. 

 

Silindir ütülerin eni ise en az 50 cm olmalıdır, boy silindir olduğu için kumaş istenilen 

boyda kesilir 
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2.2.3. Parçaları 
 

 Pres ütü: Kontrol paneli, baskı kapakları, rezistanslar, elektrik kablosu 

 Silindir ütü: Kontrol paneli, rezistanslar, siyah yanmaz bant, elektrik kablosu 

 

2.2.4. Kullanımı 
 

 Pres ütü: Rezistanslarla ısıtılır. Tela ve kumaş üst üste konularak yüksek ısıda 

(ortalama 150 derece) yapıştırılır. Isı ayarları kumaş cinsine göre değişir ve 

kontrol panelinden ayarlanır. 

 

 Silindir ütü: Kontrol panelinden çalıştır komutu verilir ve bant sürekli dönmeye 

başlar. Yine kontrol panelinden ısı ayarları yapılıp ısı göstergesi istenilen 

sıcaklık ayarına ulaştığında tela ve kumaş üst üste konularak bant kısmına 

verilir. Bandın diğer tarafından yapışmış olarak çıkar. 

Kumaş ve tela yapıştırılırken kumaşın cinsi önemlidir. Polar, kot gibi kumaşlar 150 

derecede; deri, organze, penye gibi narin kumaşlar 120 derecede yapıştırılır. 

 

Resim 2.6: Lazer ütüsü kontrol paneli 

 1: Sıcaklık ayar paneli (Kumaş cinsine göre ayar yapılır.) 

 2: Bant hızı kontrol paneli (0–100 arasında kumaş cinsine göre değişir.) 

 3: Acil stop düğmesi 

 4: Basınç göstergesi (3–4 bar arasında değişir.) 

 5: Açma düğmesi 

 6: Kapatma düğmesi 

 7: Otomatik soğutma (Bu tuşa basıldığında ütü ısısı oda sıcaklığına düşene 

kadar bantlar dönmeye devam eder ve otomatik olarak kapanır.) 

 8: Baskı ayarı (Silindirin kumaşa vereceği ağırlığı ayarlamak için kullanılır.) 
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2.2.5. Ütüyü Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar  
 

 Ütünün ısınan kısımlarına el değdirilmemelidir. 

 Pres ütünün baskı kapakları kapatılırken çalışan kişinin el, saç ya da giysileri 

makineye sokulmamalıdır. 

 Kumaş uzun süre makinede bırakılmamalıdır. 

 Silindir ütüde dönen bantlar ütü soğuduktan sonra durdurulmalıdır. 

 Pres ütüde ütü soğuyana kadar kapakların açık tutulmasına dikkat edilmelidir. 

 

2.3. Kullanılan Kumaşlar 
 

2.3.1. Çeşitleri 

 
 Keten 

 Patiska 

 Kadife 

 Saten 

 Poplin 

 Yün tela 

 Kaşe 

 İpek 

 İpek saten 

 Organze 

 Tafta 

 Şifon 

 Ödemiş ipeği 

 Terilen 

 Triko 

 Polar 

 Kot 

 Penye 

 Gabardin 

 Süprem Ribana 

 Örme kumaş 
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Resim 2.7: Kumaş örnekleri 

2.3.2. Kesimde kullanılan diğer zeminler 
 

 Deri 
 Doğal deriler 

 Suni deriler 

 Keçe  

 

2.4. Kullanılan Telalar 
 

2.4.1. Çeşitleri 

 
 Kağıt tela (yapışkanlı) 

 Özel yapışkanlı tela 

 

Resim 2.8: Deri zeminler 
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2.4.2. Özellikleri 
 

 Kâğıt tela (yapışkanlı): Özellikle aplikelik kumaşın altına yapıştırılan ve işleme 

esnasında aplike yerine yerleştirilirken kâğıt kısmı ayrılan bir tela çeşididir. 

Yüksek ısıda pres ütüler ile kumaşa yapıştırılır. 

 Özel yapışkanlı tela: Yine aplike için özel üretilen bir tela çeşididir. Kağıt 

teladan farkı pres ütüden geçirilirken yapışkanının kumaşa geçmesidir. Kâğıdı 

kaldırılınca kumaşın tersinde tela görünmez, sadece yapışkanlı bir kumaş 

görünümü kazanır. Yıkandıktan sonra yapışkanlık özelliği kalmaz. 

 

2.5. Kumaş ve Tela Kesilirken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Kumaş ve telanın ebadının, lazer makinesinin kasnak ebadına uygun ölçülerde 

kesilmesine dikkat edilmelidir (90×50 – 60×40 gibi ). Aksi takdirde kumaş ve tela ziyanı 

olur. 

 

2.6. Kumaş ve Telayı Ütü ile Birbirine Yapıştırırken Dikkat 

Edilecek Noktalar 
 

 Telanın kumaştan büyük olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde telayı 

kumaşa yapıştırma sırasında kumaştan taşan telalı kısımlar ütünün pres kısmına 

yapışır ve bandın daha çabuk kirlenmesiyle bir sonraki yapıştırmada diğer 

kumaşta lekelere neden olabilir. 

 Ütü sıcaklık ayarı yapılırken kullanılan kumaşın cinsine dikkat edilmelidir. 

 

Resim 2.9: Kumaş ile telayı birbirine yapıştırma 

NOT: Lazer kumaşı yapıştırmada kullanılan ütüler marka ve özelliklerine göre 

değişiklik gösterebilir. Bu gibi durumlarda, kullanma kılavuzundan veya teknisyenlerinden 

yardım alınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kumaşla telayı birbirine yapıştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Lazer ütüsünün açma (START) 

düğmesinden ütüyü açınız. 

 

 Lazerde kesilecek kumaşı lazer 

makinesinin çalışma alanına uygun 

büyüklükte kesiniz. 

 Lazer ütüsünün genişliğini de dikkate 

alınız. 

 Telayı kumaşınızın büyüklüğünde 

kesiniz. 
 Ekonomik olunuz. 

 Lazer ütüsünün kontrol panelinden 

uygun sıcaklığı ayarlayınız. 

 Narin kumaşlar (organze, saten) için 

120–130; dayanıklı kumaşlar (kot, 

gabardin) için 130–140 derece genellikle 

kullanılan sıcaklıktır, unutmayınız.  

 

 Sıcaklık istenilen ayara geldiğinde 

kumaş ve telayı banttan geçirerek 

yapıştırınız. 

 Kumaş ve tela birbirine yapışmazsa ısıyı 

arttırınız, sararma veya büzülme olursa 

ısıyı düşürünüz. 

 Yapıştırma işleminden sonra ütüyü 

kapatınız.  

 Ütüyü STOP düğmesi yerine 

OTOMATİK SOĞUTMA düğmesinden 

kapatırsanız ütü soğuyana kadar bant 

dönecek, böylelikle bant daha uzun 

ömürlü olacaktır, unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Lazerde kesilecek kumaşı lazer makinesinin çalışma alanına 

uygun büyüklükte kestiniz mi? 
  

2. Telayı kumaşınızın büyüklüğünde kestiniz mi?   

3. Lazer ütüsünün kontrol panelinden kumaşın cinsine uygun 

sıcaklığı ayarladınız mı? 
  

4. Kumaş ve telanızı yapıştırdınız mı?   

5. Yapıştırma işleminden sonra ütüyü kapattınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 
 

1. Lazer makinelerinin özelliği kumaşı …………….. kesmesidir. 

 

2. Lazer deseni hazırlanırken aplike olan kısım desen programında ……….. formatında 

hazırlanır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

3. (   ) Lazer makinede çalışırken ve alev almaya müsait kumaşlar kesilirken dikkat 

edilmeli, mümkünse makine başında durulmalıdır. 

4. (   ) Lazer kesimde tela ile kumaşı birbirine yapıştırmada buharlı ütü kullanılır. 

5. (   ) Kumaş uzun süre lazer ütüsünde tutulursa daha iyi yapışır. 

6. (   ) Pres ütünün baskı kapakları kapatılırken çalışan kişinin el, saç ya da giysileri 

makineye sokulmamalıdır. 

7. (   ) Kumaş ve telanın ebadının, lazer makinesinin kasnak ebadına uygun ölçülerde 

kesilmesine dikkat edilmelidir. 

8. (   ) Lazerde kullanılan telanın kullanılacak kumaştan büyük kesilmesine dikkat 

edilmelidir. 

9. (   ) Lazer ütü sıcaklık ayarı kumaşın cinsine göre yapılmaz. 

 

 

 

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 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

tekniğe uygun olarak bilgisayarda lazer kesim için aplike deseni hazırlayabileceksiniz 

(punchlamak). 

 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz çevrede lazer kesim yapan işletmeleri gezerek kesilen parçaların 

hangi ürünlerde kullanıldığını öğreniniz ve bilgilerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Lazer kesimde kullanılan desen örneklerini araştırınız. 

 Lazer kesime uygun desenlerden bir dosya oluşturunuz. 

 

3. LAZER KESİM İÇİN APLİKE DESENİ 

HAZIRLAMA 
 

3.1. Lazer Deseni Hazırlamada Faydalanılan Kaynaklar 
 

Geometrik şekiller, çocuk ve hayvan resimleri, desenli kumaşlar, kartpostallar, resimli 

mecmualar, temsili resimler, daha önce yapılmış ürünler, yöresel kıyafetler, müze, dergi, 

desen kitapları, tabiat vb. 

 

Resim 3.1: Lazer kesimle yapılan aplikeli ürünler 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2: Lazer kesimle yapılan aplikeli ürünler 

3.2. Deseni (Resmi) Bilgisayara Aktarma 
 

Lazer kesim yapılacak deseni lazer kesime hazırlamak için bilgisayara aktarmak ve 

desen programında gerekli koordinatlar verildikten sonra lazer makinesine gönderilmesi 

gerekir. Bu işlem için kullanılan yedekleme ve depolama üniteleri şunlardır: 

 

 Tarayıcı ile aktarma 

 Disket ile aktarma 

 “Cd” ile aktarma 

 Flaş disk ile aktarma 

 

3.3. Resmi Dosyaya Kaydetme 
 

Kaydettiğiniz yerin bir adres olduğunu unutmayınız. Kolay erişebileceğiniz klasörler 

içine kaydedilmesi önerilir. 

 

NOT: Deseni bilgisayara aktarma ve kaydetme yöntemleri için “Bilgisayarda Desen 

Hazırlama Modülü”ne bakınız. 

 

3.4. Bilgisayarda Lazer Kesim İçin Aplike Deseni Hazırlama 
Bilgisayarda lazer kesim için aplike deseni hazırlama çalışma evreleri aşağıda 

verilmiştir. 

3.4.1. Resmi Ekrana Getirme 

Dosyadan ya da ekrandaki menü çubuğundan  simgesine tıklayınız. Ekrana 

“Resim aç” penceresi gelecektir. Bu bölümden tarayıcıdan kaydettiğiniz dosyanın yerini ve 

adını yazarak aç tuşuna bastığınızda tarattığınız resim ekrana gelecektir. 
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Resim 3.3: Bilgisayar ekranı 

3.4.2. Aplike Alanı Belirleme-Gerekli Koordinatları Verme 
 

Lazer kesim deseni iki formatta hazırlanır: 

 

 ZSK ve Tajima formatında lazer kesim deseni hazırlama: Her lazer 

programı bu formatı açmayabilir. Desen hazırlanırken programın özelliği 

dikkate alınmalıdır. 

 PLT formatında lazer kesim deseni hazırlama: Çizim ve vektörel programlar 

ile bütün lazer programlarında kullanılan tek formattır. PLT formatında 

hazırlanan desenin diskete kaydetme şekli de farklıdır. 

 

NOT: Deseni hazırlarken (punch) kullandığınız desen programının özelliklerini 

dikkate alınız. 

 

3.5. Desen Düzeltme 
 

İşleme metotlarını desen üzerinde uyguladıktan sonra, desen üzerinde yapılması 

düşünülen değişiklikler için (sıklık ayarı, parametre ayarı, işleme tipini değiştirme, taşıma, 

kopyalama, silme gibi), desenin tamamının veya değiştirilmesi düşünülen kısımlarının alan 

içine alınarak tanımlanması gerekir. 

 

3.5.1. Seçme (Alanı İçine Alma) 
 

Desende bazı işlemleri yapabilmek için desenin tamamının veya bir kısmının alan 

içine alınarak tanımlanması gerekir. Alan tanımlayabilmek için soldan    simgesine 

tıklanır. Bu simgeye tıklandığında üstte yeni bir alet kutusu açılacaktır.  

 

Resim 3.4: Bilgisayar ekranı 

 Kare içine alma 

 

  Bu simgeye tıklandıktan sonra seçilmek istenen alanın sol üst köşesinden sağ alt 

köşesine doğru fare hareket ettirilir. Oluşan çerçeve içindeki bütün alanlar seçilmiş olur. 
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 Etrafını çizme 

 

  Bu simge seçildikten sonra seçilecek alanın etrafı fare ile çizilir. Oluşan alan 

içindeki tüm bölümler seçilmiş olur. 
 

 Blok blok dolaşma 

 

  Bu simgeye tıklandığında son yapılan blok otomatik olarak seçilir. Klavyedeki 

sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak desende dolaşılır veya seçilecek bölümün üzerine fareyle 

tıklanır. Seçilecek alana gelince işlem tamamlanmış olur. 

 

3.5.2. Taşıma 
 

Seçilmiş alan farenin sol tuşuna basılı tutularak sürüklenir. İstenilen yere getirilip sol 

tuş bırakılır. Daha sonra işlemi tamamlamak için sağ tuşa basılıp bitti komutu verilir.  

 

Bu komut işlenmiş desenin yerini değiştirmede, desen tekrarlarında, blok tekrarlarında 

genellikle çoğalt komutuyla birlikte kullanılır. Desene çoğalt komutu verildikten sonra 

istenilen yere taşınarak yapıştırılır. 

 

3.5.3. Kopyalama 
 

Seçilen alan üzerinde farenin sağ tuşuna basıp açılan menüden kopyala veya çoğalt 

komutu verilir. Kopyala komutu belleğe kopyalar daha sonra üst menüden    simgesi 

seçilerek yapıştırılır. 

 

Eğer aynı desen içinde kopyalama yapılacaksa çoğalt komutunun verilmesi daha iyi 

olur. Böylece seçilen alanın bir kopyası ekrana direkt olarak gelir. Gelen bu parça istenilen 

yere taşınıp bırakılır. Farenin sağ tuşuna basılıp açılan menüden bitti komutu verilir. 

 

Kopyalama ve çoğaltma işlemi kesilecek kumaşın boyutu hesaplanarak lazer 

programında yapılabilir.  
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Resim 3.5: Ekran görüntüsü 

3.5.4. Döndürme/Çevirme  
 

  Tuşu deseni sola doğru döndürür. 

 

  Tuşu deseni sağa doğru döndürür. Döndürülecek açı alttaki kutuya yazılır. 
 

3.5.5. Büyültme Küçültme 
 

Sol üstte görülen X ve Y koordinatları resmin o anki ebatlarını gösterir. Ebat 

değiştirmek istersek direkt olarak bu kutulara istediğimiz ebatları (x yatay y dikey olarak) 

yazmak suretiyle ebat değiştirilebilir. Ebatlar 1/100 oranındadır. Yani 100 rakamı 1 cm’yi 

ifade eder. Sağ üst köşedeki % işaretinin bulunduğu kutu seçilirse büyütme küçültme oranı 

% olarak değiştirilebilir. Bu bölümün altındaki kilit resmi desenin ebatlarını kilitler. Bu şu 

anlama gelir; desenin genişliğini değiştirirsek yüksekliği ona göre otomatik olarak 

değişecektir. Kilidi iptal edersek (üzerine sol tıklayarak) ebatlar birbirinden bağımsız 

değiştirilebilir. 

 

3.5.6. Yatay Dikey Aynalama 
 

  Tuşu, deseni yatay olarak aynaya göre ters çevirir. 

  Tuşu, deseni dikey olarak aynaya göre ters çevirir. 

 

SeçEbat DeğiştirmeAynalamaTamam yönergeleri takip edilerek deseni 

aynalayabilirsiniz. 

 

Desen hazırlama aşamasında aynalama yapılabildiği gibi desen hazırlanıp lazer 

programına gönderildikten sonra da yapılabilir. 
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3.6. Desen Kaydetme 
 

Desen hazırlanıp üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra diskete kaydedilerek 

makineye taşınması gerekir. Bunun için aşağıdaki işlemleri takip ediniz. 

 

3.6.1. Disket İşlemleri 
 

 Disketi formatlama 

 

Disket biçimlendirme diğer adıyla formatlama disketin nakış makinesinin 

anlayabileceği bir biçime sokulması demektir. Disketler ilk alındıklarında hangi bilgisayarda 

ya da makinede kullanılacaklarsa ona göre biçimlendirilmeleri gerekir. Biçimlendirme işlemi 

disketteki tüm bilgileri silerek yeniden kullanıma hazır hâle getirir. 

 

 Diskete kayıt yapma 

 

Hazırladığımız desenlerin nakış makinelerinde işlenebilmesi için diskete kayıt 

yapılması gerekir. 

 

 Disketten Okuma 

 

Deseninizi ZSK ya da Tajima formatında hazırladıysanız disketten oku komutu 

verildiğinde okur. PLT formatında kaydedilen desen ise lazer programlarında ya da vektörel 

programlarda açılabilir. 

 

3.6.2. Kütüphane İşlemleri 
 

 Arşivleme 

 

Hazırlanan desenler dosya olarak kaydedilmeden önce bilgi kartının doldurulması 

gerekir. Bilgi kartı doldurulduktan sonra arşiv işlemleri yapılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak resmi dosyaya kaydediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Resmi bilgisayara, tarayıcı, CD, disket 

ya da flaş disk yardımı ile aktarınız. 

 Gözlemci olunuz. 

 Detaylı bilgi için ”Bilgisayarda Desen 

Hazırlama” modülüne bakınız. 

 Resmi dosyaya kaydediniz.  Çok sayıda desen kaydetme olasılığına 

karşı isim ve numarayla adlandırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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NOT: Desen hazırlamada kullanılan programlar marka ve özelliklerine göre 

değişiklik gösterebilir. Bu gibi durumlarda kullanma kılavuzunu inceleyiniz. 

 

ZSK ve tajima formatında lazer kesim deseni hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Resmi açınız. 

 

 Dikiş simgesini seçiniz.  

 

 Desen üzerinde referans 

noktalarını giriniz. 

 Dikiş adımları düz desenlerde 50–60 mm, küçük ve 

oval desenlerde 20–25 mm olmalıdır, unutmayınız. 

 Dikiş adımı seçilirken görüntünün bozulmamasına 

dikkat ediniz. 

 İşleme sırasında aplike kenarına sargı yapılacaksa 

dikiş referans noktaları desenin 0.5 mm içerden 

alınmalıdır. Açık uçlu olacaksa desenin görünen 

çizgileri üzerinden alınır, unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sağ tuşla bitti komutu 

veriniz. 

 

 Deseni desen dosyasına 

kaydediniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 

NOT: 

 Dikiş adımları ne kadar küçülürse lazer kesim de o kadar yavaşlar. 

 Parametre ayarlarından düğüm seçeneği kontrol edilmelidir. Lazer kesim deseni 

hazırlarken düğüm (hayır) olmalıdır. 

 Keçe ve çok kalın kumaşlarda kesimden sonra çekme olacağından referans 

noktaları girilirken alanın 0.5 mm dışından alınmalıdır. 

 

Büyütme veya küçültme için; 

 

DüzenleSeçİşleme Tipi (sargı)Parametreler (birinci taraf genişliği 10, ikinci 

taraf genişliği 0)tamamsağ tuş (koordinatları düzenlemeden noktaları yarım milim 

küçülecekse içe, büyültülecekse sargının dışına al)sağ tuş (batış oluştur)sağ tuş 

(seç)sağ tuş (işleme tipini değiştir)normaltamam yönergeleri takip edilir. 
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NOT: Desen hazırlamada kullanılan programlar marka ve özelliklerine göre değişiklik 

gösterebilir. Bu gibi durumlarda kullanma kılavuzunu inceleyiniz. 

 

PLT formatında lazer kesim deseni hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Resmi açınız. 

 

 Çin iğnesi simgesini seçiniz 

ve alanı tanımlayınız. 

 

 Parametre ayarlarıDikiş adımı 10 mm olmalıdır, 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sağ tıklayarak alanı 

kapatınız. 

 Giriş çıkış noktası ya da dikiş yönünün nasıl olduğu 

önemli değildir, unutmayınız. 

 

 Kısayol “E,T” ya da 

Seçİşleme 

TipiAplike Tamam’a 

tıklayınız. 

 İşleme tipi aplike seçilip tamam’a basılınca desen 

maviye döner. 
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 Deseni desen dosyasına 

kaydediniz. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak formatlama işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Disketinizi bilgisayardaki disket 

yuvasına takınız. 

 Yabancı bir disket elinizde ise ve içindeki 

bilgiden emin değilseniz silerek değil 

formatlayarak kullanınız. 

 Dosyadan disket formatla 

komutunu veriniz. 

 Disket formatlanırken nakış makinesinin 

markası dikkate alınmalıdır, unutmayınız. 

 

 Açılan pencerenin solunda disket 

tiplerinden kullandığınız makinenin 

tipini seçiniz. 

 Yaygın disket tipleri “TAJIMA, ZSK ve 

BARUDAN”dır, unutmayınız. 

 Format tuşuna basınız. 

 İşlemi bitirip formatın tamamlandığına dair 

mesajı bekleyiniz. Hata mesajı çıkarsa disket 

bozuk olabileceğinden değiştirilmelidir. 

Disket atmaktan çekinmeyin. Kayıp 

edebileceğiniz bilgi disketten daha pahalı 

olabilir, unutmayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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NOT: Desen hazırlamada kullanılan programlar marka ve özelliklerine göre değişiklik 

gösterebilir. Bu gibi durumlarda kullanma kılavuzunu inceleyiniz. 

 

ZSK ya da tajima formatında hazırlanan deseni diskete kaydetme işlemini 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Disketi formatlayınız.  Uygulama Faaliyeti -4’teki işlemleri yapınız. 

 Deseni ekrana getiriniz.  

 Dosyadan diskete yaz komutu 

veriniz. 

 

 Açılan pencerenin solunda 

formatladığınız disket tipini 

seçiniz. 

 Yaygın disket tipleri “TAJIMA, ZSK ve 

BARUDAN”dır, unutayınız. 

 Desen kısmına bir ad ya da 

numara veriniz. 

 

 Kolay hatırlayabileceğiniz bir ad veriniz. 

 Kaydet tuşuna basınız. 
 Kaydettiğiniz yerin bir adres olduğunu 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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NOT: Desen hazırlamada kullanılan programlar marka ve özelliklerine göre değişiklik 

gösterebilir. Bu gibi durumlarda kullanma kılavuzunu inceleyiniz. 

 

Plt formatında hazırlanan deseni diskete kaydetme işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Disketi formatlayınız.  Uygulama Faaliyeti -4’teki işlemleri yapınız. 

 Deseni ekrana getiriniz.  Son kaydedilen desen olduğundan emin olunuz. 

 Dosyadan Yeni Adla 

Kaydet’i tıklayınız. 

 

 Ekrana yeni bir pencere gelecektir, unutmayınız. 

 Açılan pencereden dosya 

tipini (Plotter File PLT) 

seçiniz. 

 

 Desen PLT olarak kaydedildiğinde desen programları 

açmaz ancak lazer programında ya da corel draw, free 

hand vb. vektörel programlarda açabilirsiniz. 

 Kaydedilecek dosya türü 

ya da sürücüsünü seçiniz. 

 Deseni bulunduğu yerden başka yere taşıyacaksanız 

taşımak istediğiniz sürücüyü seçiniz (disket, CD, flaş 

disk vb.). 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tamam’ a basınız. 

 

 Aplike kaydet penceresi açılır, unutmayınız. 

 Aplikeler 1,2,3,4,5,…. şeklinde adlandırılır, 

unutmayınız. 

 Kaydetmek istediğiniz 

desenin üzerine tıklayarak 

kaydet’ e basınız. 

 Birden fazla desen kaydedecekseniz her deseni tek tek 

kaydettikten sonra son denilir, unutmayınız.  

 İşlem bittiğinde son 

yazısına tıklayınız. 
 Zamanı etkili ve verimli kullanınız. 
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Disketten desen okuma yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Disketi bilgisayara takınız. 
 Okutmadan önce virüs taraması 

yapınız. 

 Dosyadan “Disketten Oku” komutunu veriniz.  

 Açılan pencerede bulunan disket tipi listesinden 

disket tipini seçiniz. 

 Disket tipi bilinmiyorsa belirle 

tuşuna tıklanır. Sistem disketin 

tipini belirleyip içinde bulunan 

desenleri sağ tarafta listeler, 

unutmayınız. 

 

 İstenen deseni seçerek “Oku” tuşuna tıklayınız. 

 Desen okunup ekrana 

gelecektir, unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Deseni bilgisayara, tarayıcı, CD, disket ya da flaş disk 

yardımı ile aktardınız mı? 
  

2. Deseni dosyaya kaydettiniz mi?   

3. ZSK ya da tajima formatında lazer kesim deseni hazırladınız 

mı? 
  

4. PLT formatında lazer kesim deseni hazırladınız mı?   

5. Disketinizi biçimlendirdiniz mi?   

6. Disket biçimlendirirken makinenin markasını göz önünde 

bulundurdunuz mu? 
  

7. ZSK ya da tajima formatında hazırlanan deseni desen 

dosyasına kaydettiniz mi? 
  

8. Desen kaydederken desen kısmına isim ya da numara 

verdiniz mi? 
  

9. Deseninizi disketten oku komutu verdiniz mi?   

10. ZSK ya da tajima formatında hazırlanan deseni diskete 

kaydettiniz mi? 
  

11. PLT formatında hazırladığınız deseni desen dosyasına 

kaydettiniz mi?  
  

12. PLT formatında hazırladığınız deseni diskete doğru olarak 

kaydettiniz mi? 
  

 

 

 

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 lazer kesim yapılacak deseni bilgisayara aktarma araçlarından 

değildir? 

A) Tarayıcı ile aktarma 

B) CD ile aktarma 

C) Bilgisayar kablosu ile aktarma 

D) Disket ile aktarma 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi desen düzeltme metotlarından değildir? 

A) Seçme (alanı içine alma) 

B) Taşıma 

C) Kopyalama 

D) Formatlama 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

3. (   ) PLT formatında hazırlanan desenler çizim ve vektörel programlarla bütün lazer 

programlarında kullanılan tek formattır. 

 

4. (   ) ZSK ve tajima formatında desen hazırlarken dikiş adımları parametre ayarı düz 

desenlerde 50–60 mm, küçük ve oval desenlerde 20–25 mm olmalıdır. 

 

5. (   ) Dikiş adımları ne kadar küçülürse lazer kesim de o kadar hızlı olur. 

 

6. (   ) PLT formatında desen hazırlarken dikiş adımı parametre ayarı 10 mm olmalıdır. 

 

7. (   ) PLT formatında desen hazırlarken giriş ve çıkış yönlerinin verilmesi çok 

önemlidir. 

 

8. (   ) Lazer deseni PLT olarak kaydedildiğinde desen programları açmaz. Ancak lazer 

programında vektörel programlarda açılabilir. 

 

 

 

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–4 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, makinenin çalışma sistematiğine uygun 

olarak lazer makinesini kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde üretim yapan atölyelerde bulunan lazer makinesinin çeşitleri ve 

özellikleriyle ilgili araştırma yapınız. Bilgilerinizi sınıf arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

4. LAZER MAKİNESİNDE APLİKE KESİM 

YAPMA 
 

4.1. Hazırlanan Deseni Çoğaltma  
 

Bilgisayarda hazırlanan ve arşive kaydedilen desen, ağ bağlantısı ile lazer makinesinin 

bilgisayar programına aktarılır. Lazer makinesinin kasnak ebadına göre ya da kesilecek sayı 

kadar çoğaltılır. 

 

NOT: Desen bürosunda tek olarak hazırlanan desen, disketle lazer kesim atölyesine 

getirilerek corel draw ya da freehand gibi yardımcı programlar aracılığıyla çoğaltılarak 

arşive kaydedilir. 

 

4.2. Deseni Kesim için Lazer Makinesine Gönderme 
 

Her lazer makinesinin kendi arayüz (aracı kullanım programı) programı vardır. 

Yardımcı programlar aracılığıyla çoğaltılmış desenler lazerin arşivinden çağrılır. Kesim gücü 

ve kesim hızı gibi parametreler kumaşın cinsine göre ayarlanarak “Output” komutu ile 

makineye gönderilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: Ekran görüntüsü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

NOT: Lazerle aplike kesiminde kullanılan makineler ve kullanılan programlar marka 

ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bu gibi durumlarda kullanma kılavuzunu 

inceleyiniz. 

 

Lazer makinesinde kesim yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hazırlanan deseni 

yardımcı programlar 

aracılığı ile 

çoğaltınız. 

 Çoğaltma işlemini lazer makinesinin kendi ara yüz 

programında da yapabilirsiniz. 

 Çoğaltma işlemini kumaş kaybı en az olacak şekilde yapınız. 

 

 Ana şartelden 

makineyi açınız. 

 

 Emniyet kurallarına dikkat ediniz. 

 Hız ve kesim güç 

ayarlarını yapınız. 

 Kumaşın cinsine uygun ayarı seçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hazırlanan kumaşı 

makineye 

yerleştiriniz. 

 Kumaşın düzgün yerleştirildiğinden emin olunuz. 

 

 Çoğaltılan deseni 

lazer makinesine 

gönderiniz. 

 

 İstenilen sayıda ve kumaş kaybı en az olacak şekilde 

çoğaltma işlemi yapınız. 
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 Start düğmesine 

basarak makineyi 

çalıştırınız. 

 

 Birkaç kesimden sonra “pause” düğmesine basarak görülen 

aksaklık varsa makinenin üzerindeki ayar düğmelerinden 

güç ve hız ayarı yapınız. 

 Makine çalışırken el, kol ve giysilerinizi makinenin iç 

kısımlarından uzak tutunuz. 
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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. Hazırlanan deseni yardımcı programlar aracılığı ile 

çoğalttınız mı? 
  

2. Desen çoğaltırken kumaş ziyanı olmayacak şekilde ayarlama 

yaptınız mı? 
  

3. Lazer makinesini ana şartelden açtınız mı?   

4. Kumaşın cinsine uygun hız ve kesim güç ayarlarını yaptınız 

mı? 
  

5. Hazırlanan kumaşı makineye düzgün yerleştirdiniz mi?   

6. Çoğaltılan deseni lazer makinesine gönderdiniz mi?   

7. Start düğmesine basarak makineyi çalıştırdınız mı?   

8. Makineyi durdurarak aksaklık olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 
  

 

 

 

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bilgisayarda hazırlanan ve arşive kaydedilen desen ……. bağlantısı ile lazer 

makinesinin bilgisayar programına aktarılır. 

 

2. Lazer makinesinin hız ve kesim güç ayarları ………… cinsine göre yapılmalıdır. 

 

3. Her lazer makinesinin kendi ……………. programı vardır. 

 

4. Desen çoğaltma işlemi ………… kaybı en az olacak şekilde yapılmalıdır. 

 

5. Birkaç kesimden sonra makinenin ………….. düğmesine basarak görülen aksaklık 

varsa makinenin üzerindeki ayar düğmelerinden güç ve hız ayarı yapılmalıdır. 

 

 

 

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–5 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

tekniğe uygun olarak ürünün kalite kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde nakış sektöründe lazer kesim yapan atölyelerde kalite kontrol 

konusunu araştırınız. Topladığınız verileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Çevrenizdeki üretim atölyesine arkadaşlarınızla giderek kalite kontrol yapımını 

izleyiniz.  

 

5. KALİTE KONTROL 
 

5.1. Desende Kalite Kontrol 
 

Kumaş ziyanı, zaman ve enerji tasarrufu düşünülerek deneme kumaşı üzerinde desen 

kontrolü yapılır, hatalar düzeltilerek asıl kumaş üzerine işleme geçilir. Telafisi mümkün 

olmayacak hatalardan kaçınmak açısından desen kontrolü büyük önem taşımaktadır. 

 

5.2. Kesim Hataları 
 

5.2.1. Kesim Esnasında Kalite Kontrol 
 

 Desenler arsında fazla boşluk kalmayacak şekilde çoğaltma işlemi yapılır. 

Ancak boşluklar varsa makine durdurulur ve desen tekrar çoğaltılarak makine 

çalıştırılır. 

 Kumaşın düzgün yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edilir. Kumaş uçları 

yukarı veya tersine kıvrıksa düzeltilir. 

 Kumaşta yanma veya sararma olup olmadığı kontrol edilir varsa devir ve güç 

kontrolü kumaşa göre yükseltilir ya da düşürülür. 

 

5.2.2. Kesim Sonrasında Kalite Kontrol 
 

 Kesilen parçanın büyüklüğünün belirlenen aplike alanına uygun olup olmadığı 

kontrol edilir. Uygun değilse desen kontrol edilerek tekrar yapılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Telanın yapışkanlığı kontrol edilir. Sorun varsa ütü ısı ayarı yükseltilir. Telanın 

yapışmaması fabrika hatasından da kaynaklanıyor olabilir.  

 Eksik kesilen yerler 

 Lekeli bölümler 

 Örgülerin kaçık olduğu bölümler 

 Ton farkı olan kısımlar, kesimden sonra ayrılarak düzgün parçalar işleme 

alanına gönderilir. 

 

Resim  5.1: Ekran görüntüsü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kalite kontrol yapınız. 
 

İşlem basamakları Öneriler 

 Tela ve kumaşın lazer makinesinin 

kasnak ebadına uygun kesilip 

kesilmediğini kontrol ediniz. 

 Müşteri memnuniyetine önem veriniz. 

 Tela ile kumaşı aynı ebatta kesiniz.  Kumaş ziyanından kaçınınız. 

 Lazer ütüsünün devir ve güç kontrolünü 

kumaşın cinsine göre ayarlayınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 Kumaşta sararma olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Lazer makinesinin devir ve güç ayarını 

tekrar yapınız. 

 Çoğaltma işlemini desenler arasında 

fazla boşluk kalmayacak şekilde yapınız. 

 Temiz ve titiz çalışınız. 

 Kesilen parçanın büyüklüğünün 

belirlenen aplike alanına uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 Uygun değilse desen üzerinde gerekli 

düzenlemeleri yaparak tekrar deneyiniz. 

 Kesilen parçaların istenilen sayıda olup 

olmadığını kontrol ediniz.  

 Kumaş ziyanından kaçınınız. 

 Telanın yapışkanlığını kontrol ediniz.  Kalitenin önemine inanınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 50 

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. Tela kumaşın lazer makinesinin kasnak ebadına uygun kesilip 

kesilmediğini kontrol ettiniz mi? 

  

2. Tela ile kumaşı aynı ebatta kestiniz mi? 
  

3. Lazer ütüsünün devir ve güç kontrolünü kumaşın cinsine göre 

ayarladınız mı? 

  

4. Kumaşta sararma ya da yanma olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 

  

5. Çoğaltma işlemini desenler arasında fazla boşluk kalmayacak 

şekilde yaptınız mı? 

  

6. Kesilen parçanın büyüklüğünün belirlenen aplike alanına 

uygunluğunu kontrol ettiniz mi? 

  

7. Kesilen parçaların istenilen sayıda olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 

  

8. Telanın yapışkanlığını kontrol ettiniz mi? 
  

 

 

 

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Çoğaltma işlemi desenler arasında fazla ………….. kalmayacak şekilde yapılır. 

 

2. Kesilen parçanın büyüklüğünün, belirlenen ………. alanına uygun olup olmadığı 

kontrol edilir. 

 

3. …………. yapışkanlığı kontrol edilir, sorun varsa ütü ısı ayarı yükseltilir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4. (   ) Çoğaltılan desenler arasında fazla boşluk varsa makine durdurulur ve desen tekrar 

çoğaltılarak makine çalıştırılır. 

 

5. (   ) Lazer makinesine yerleştirilen kumaşın boyutları önemli değildir. 

 

6. (   ) Kumaşta yanma veya sararma varsa lazer makinesinin devir ve güç kontrolü 

yükseltilir. 

 

7. (   ) Eksik kesilen yerler, lekeli bölümler, ton farkı olan kısımlar kesimden sonra ayrılır 

ve düzgün parçalar işleme alanına gönderilir. 

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

UYGULAMALI TEST 

 

Uygulama sorusu: Çocuk giyiminde kullanılmak üzere araştırdığınız deseni tajima ya 

da PLT formatında hazırlayarak diskete kaydediniz. 

 

İşlem Basamakları 

1. Aplike tekniğine ve ürüne uygun desen araştırması yapınız. 

2. Deseni çiziniz. 

3. Deseni bilgisayarınıza aktarınız. 

4. Deseni bilgisayarda hazırlayınız. 

5. Desen kontrolünü yapınız. 

6. Disketinizi formatlayınız. 

7. Deseni hazırladığınız formata uygun olarak diskete kaydediniz. 

8. Zamanı iyi kullanınız. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa işlem basamaklarına geri 

dönünüz. Bu modüldeki tüm uygulama faaliyetlerini ve modülün sonundaki uygulama 

sorusunu başarı ile tamamladıysanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize 

başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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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. Aplike tekniğine ve ürüne uygun desen araştırması yaptınız mı?   

2. Deseni çizdiniz mi?   

3. Deseni bilgisayarınıza aktardınız mı?   

4. Deseni bilgisayarda hazırladınız mı?   

5. Desen kontrolünü yaptınız mı?   

6. Disketinizi formatladınız mı?   

7. Deseni hazırladığınız formata uygun olarak diskete kaydettiniz 

mi? 
  

8. Zamanı iyi kullandınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa işlem basamaklarına geri 

dönünüz. 

 

Bu modüldeki tüm uygulama faaliyetlerini ve modülün sonundaki uygulama sorusunu 

başarı ile tamamladıysanız bir sonraki modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanık 

7 Kapalı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yakarak 

2 PLT 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Ağ 

2 Kumaşın 

3 Arayüz 

4 Kumaş 

5 Pause 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Boşluk 

2 Aplike 

3 Telanın 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 
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KAYNAKÇA 
 

 

KAYNAKÇA 


