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 AÇIKLAMALAR 

 
ALAN Denizcilik  

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI El ve Güç Aletleri  

MODÜLÜN SÜRESİ 40 / 24 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye el ve güç aletleri uygulamaları yapmak 

ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Kontrol kalemi ile faz kontrolü yapabileceksiniz. 

2. Şerit metre ile uzunluk, avometre ile akım gerilim 

ölçebileceksiniz.  

3. Basit kesici ve şekillendirici aletlerini kullanarak 

kablo ekleyebileceksiniz.  

4. İş sırasında güvenlik gözlüğü ve eldivenini 

kullanmayı öğrenebileceksiniz. 

5. Çeşitli ağızlara sahip anahtar takımlarını 

kullanabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı 

Donanım: Kontrol ve vida sıkma aletleri, basit kesici ve 

şekillendirici aletler, kesici ve delici aletler, anahtarlar, 

avometre, pens ampermetre, güvenlik aletleri ve diğer 

faydalı ekipmanlar 

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 



 

 

 

 GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

“El ve Güç Aletleri” materyali ile denizcilik alanında iş ve işlemlerinizi 

gerçekleştireceğiniz el ve güç aletlerini tanıyacak, kullanım alanlarını ve tekniklerini 

öğreneceksiniz. 

 

Endüstrinin ve otomasyon tekniklerinin gelişmesi ile malzeme şekillendirme ve 

montaj gibi işlemler, bilgisayarlarla ya da kontrol sistemleri ile kumanda edilen makineler 

yardımıyla yapılmaktadır. Ancak bir prototip (ilk ürün) yapılmak istendiğinde her zaman el 

ve güç aletlerine ihtiyaç duyulacak ve bu ekipmanlar hiçbir zaman yerlerini tamamen 

otomatik makinelere bırakmayacaktır. Bu nedenle el ve güç aletlerini tanımak ve güvenli 

kullanım tekniklerini bilmek, teknoloji ile uğraşan insanlar için her zaman bir zorunluluk 

olacaktır. 

 

Öğrenim ve çalışma hayatınız boyunca hiçbir zaman güvenli çalışma ortamı 

oluşmadan iş yapmayınız. Unutmayınız ki sizin için en değerli şey, can güvenliğinizdir. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kontrol kalemi ile faz kontrolü yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Çevrenizde elektrik–elektronik ile profesyonelce uğraşan kişilerden kontrol 

kalemi ve tornavidaları nasıl kullandıkları hakkında bilgi alınız.  

 Yaşadığınız yerde bulunan hırdavat satan yerlere gidip değişik tipte 

tornavidaları inceleyiniz.  

 İnternet ve kitaplarınız yardımıyla kontrol ve vida sıkma aletlerinin çeşitleri, 

nasıl kullanıldıkları ve yapılarıyla ilgili araştırma yapınız. 

 

1. KONTROL VE VİDA SIKMA ALETLERİ 
 

1.1. Faz Kontrol Kalemi 
 

Kontrol kalemi, bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup olmadığını 

anlamak için kullanılan bir test aletidir. İlk bakışta bir tornavidaya benzese de tornavidadan 

farklı olarak tutma kısmı saydamdır ve bu kısmın içinde neon lamba ve bir direnç vardır. 

Ayrıca metal kısmı da ucunda çok az bir açıklık kalacak şekilde yalıtılmıştır. Tutma kısmının 

üst tarafında ise metal bir parça yerleştirilmiştir. 

 

Kontrol kaleminin çalışma prensibi çok basittir. Gerilim olup olmadığı anlaşılmak 

istenen noktaya (bir prizde faz uçları ya da bir buat içindeki kablolar gibi) kontrol kaleminin 

metal olan uç kısmı dokundurulduğunda, eğer o noktada bir gerilim varsa tutma kısmında 

bulunan direnç ve neon lamba üzerinden bir elektrik akımı akacaktır. Ancak birbirine seri 

bağlı direnç – lamba çiftinden geçen elektrik akımı toprağa ulaşmak için bir yol bulamaz. Bu 

durumda kontrol kalemini kullanan kişinin tutma kısmında bulunan ve lambanın boşta kalan 

ucuna bağlı olan metal parçaya dokunması gerekir. Böylece elektrik akımı kullanıcı 

üzerinden toprağa ulaşacak ve neon lamba ışık verecektir. 

 

Burada kullanıcı üzerinden geçen elektrik akımının neden kullanıcıya zarar vermediği 

sorusu akla gelebilir. Lambaya seri bağlı direnç elektrik akımının geçişini sınırlayacağı için 

elektrik akımı, insan vücudu tarafından hissedilmeyecek seviyededir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Fotoğraf 1.1: Kontrol kalemi 

Kontrol kalemi kullanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 
 Kontrol kalemi bir vida sıkma aleti değildir. Bu nedenle özellikle güç gerektiren 

vida sıkma işlemlerinde kullanılmaz. 

 Kontrol kalemi kullanırken yalıtılmış kısımlar ve tutma kısmının üstünde 

bulunan iletken parça dışında kalan kısımlara dokunulmamalıdır. 

 Kontrol kalemi test edilecek noktaya tam olarak değdirilmeli ve temas yüzey 

alanı azaltılmamalıdır. 

 

1.2. Dijital Faz Kontrol Kalemi 
 

Dijital faz kontrol kalemleri bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup 

olmadığını, varsa bu gerilimin cinsini (DC yada AC) ve gerilimin büyüklüğünü (12V, 24V, 

50V, 120V, 230V, 400V gibi) üzerinde bulunan ledlerle (ışık yayan diyot) ya da LCD (likit 

kristal ekran) üzerindeki sayılarla gösteren test cihazıdır. 

 

Dijital faz kontrol kalemlerinin tek uçlu olan tipleri, kontrol kalemleriyle aynı 

prensipte çalışır. Yine toprak bağlantısı kullanıcı tarafından sağlanır. Ancak ölçüm yapma ve 

bunu gösterme şekli, elektronik yöntemle yapılır. İki uçlu tiplerinde ise canlı noktaya 

(gerilim olan nokta, faz) kırmızı renkli uç dokundurulurken siyah renkli uç toprak 

bağlantısına dokundurulur.  
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Fotoğraf 1.2: Dijital faz kontrol kalemleri 

1.3. Düz Tornavida 
 

Düz tornavida, düz vidaları (yassı kafasının merkezinde çap boyunca tek yarık olan 

vidalar) duvar, tahta gibi yüzeylere monte etmek ya da daha önceden bu vidalar için açılmış 

oyuklara vidaları döndürerek sürmek ve oyuklardan çıkarmak için kullanılan bir el aletidir. 

 

Tornavida iki kısımdan oluşur; el ile tutulan sap kısmı ve kuvvetin vidaya uygulandığı 

metalden yapılmış uç kısım. Sap kısmı önceleri tahtadan yapılırken endüstrideki teknolojik 

gelişmeler ile yerini tutma kolaylığı ve elektriksel yalıtımı daha iyi sağlayabilmek için sert 

plastik malzemeye bırakmıştır. 

   

Fotoğraf 1.3: Düz tornavida 

1.4. Yıldız Uçlu Tornavida 
 

Yıldız uçlu tornavida düz tornavida ile aynı işleve sahiptir. Tek fark, yıldız uçlu 

tornavidanın metal uç kısmı yıldız vidaları (yassı kafasının merkezinde, çap boyunca 

birbirini 90 derecelik açılarla kesen iki yarık olan vidalar) döndürerek sürmek için kullanılır.  

 

Yıldız uçlu tornavidaların düz uçlu tornavidalara göre bir avantajı vardır. Düz uçlu 

tornavidalarda döndürme işlemi sırasında kuvvet vida kafasına iki noktadan uygulanırken 

yıldız uçlu tornavidalarda kuvvet, dört noktadan uygulanır. Dolayısıyla yıldız uçlu 

tornavidalar, uç kısmının yapısı aşınmadan daha uzun süre kullanılabilir. 

 

Fotoğraf 1.4: Yıldız uçlu tornavida 

 

1.5. İki Ağızlı Tornavida 
 

İki ağızlı tornavidalar, basit vida sıkma ve gevşetme işlemlerini yapabilmek için iki 

farklı tornavida taşımak yerine iki farklı uca sahip tek bir tornavida taşıma fikriyle 

üretilmiştir.  
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Fotoğraf 1.5: İki ağızlı tornavidalar 

1.6. Saatçi Tornavidası Takımı 
 

Küçük boyutlu elektronik cihazların (CDROM, dijital fotoğraf makinesi vb.) mekanik 

kısımlarını birbirine tutturabilmek için minyatür vidalar kullanılır. Bu vidaları söküp takmak 

için ise saatçi tornavidaları kullanılır. Düz ve yıldız uçlu olan tipleri vardır. Boyları birkaç 

santimetredir. Tutma kısmı ve uç, aynı mil üzerindedir fakat birbirinden bağımsız dönebilir.  

 

Fotoğraf 1.6: Saatçi tornavidası takımı 

Tornavida kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar şöyle 

sıralanabilir: 

 

 Yapılacak iş için doğru tipte tornavida seçilmelidir. 

 Tornavidalar, elbise ya da önlük ceplerinde taşınmamalıdır. 

 Tornavida bir başkasına verilirken önce tutma kısmı uzatılmalıdır. 

 Vida boyutuna uygun tornavida seçilmelidir. 

 Tornavida, levye ya da herhangi bir el aleti yerine kullanılmamalıdır. 

 

 

Şekil 1.1: Bazı vida çeşitleri 
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Fotoğraf 1.7: Bazı vida çeşitleri ve bunlara karşılık gelen tornavida uçları 
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DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ 
 

Çevreye saygı ile ilgili bir slogan bularak aşağıya yazınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kontrol kalemleri ile devrede enerji kontrolü 

yapınız ve çeşitli vida sıkma elamanları ile devre ve ekipman bağlantılarını hatasız yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Takım çantanızdan kontrol kaleminizi çıkarıp 

yapısını inceleyiniz. 

 Kontrol kaleminiz ile atölyenizde bulunan 

prizlerdeki faz uçlarını tespit etmeye çalışınız. 

 Takım çantanızdan düz ve yıldız uçlu 

tornavidaları çıkarıp yapılarını inceleyiniz. 

 5-10 adet yıldız ya da düz uçlu ağaç vidası 

hazırlayınız. 

 Vidalama işleminde kullanacağınız 

plançeteleri hazırlayınız. 

 Vidalara uygun büyüklükte ve tipte tornavida 

belirleyiniz. 

 Plançete içine bir vida sürmeden, ilk önce (2), 

bir bız, bir çivi ya da matkap kullanarak (1) 

vidayı süreceğiniz yere bir pilot delik açınız. 

 

 Vida kafası ile tornavidayı aynı doğrultuda 

tutacak şekilde tornavidayı (2) vida kafasına 

(1) oturtup saat yönünde çevirdiğinizde vida 

plançeteye doğru sürülecektir. 

 

 Vidayı yerinden çıkarmak için tornavidayı, 

vida kafasına oturttuktan sonra saat yönünün 

tersine döndürmeniz yeterli olacaktır.  

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, 

gerekli önlemleri alarak, kişisel 

koruma teçhizatlarını giyerek 

aşağıdaki işlemleri yapmalısınız. 

 Kontrol kalemi ile faz kontrolü 

yaparken kontrol kaleminin ucunun 

başka herhangi bir metal ile kısa 

devre yapmamasına özen 

göstermelisiniz. 

 Seçtiğiniz vida çeşidi için uygun 

tornavida ucunu kullanmalısınız. 

 Vidalama işlemi yaparken elinizle 

asla vida kafasına ya da vida 

gövdesine dokunmamalısınız. 

 Destek olması için sol elinizi (sağ 

elini kullananlar için) tornavidanın 

orta kısmına yerleştirebilirsiniz. 

 Vidaları yerinden çıkarmak için asla 

yan keski, kargaburun ya da pense 

kullanmamalısınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımlara doğru ifadeleri yazınız. 

 

1. ………………………….. bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup 

olmadığını anlamak için kullanılan bir test aletidir. 

 

2. İki uçlu dijital kontrol kaleminde canlı noktaya (gerilim olan nokta, faz) kırmızı renkli 

uç değdirilirken siyah renkli uç  …………………………..bağlantısına değdirilir. 

 

3. …………………………..tornavidalarda döndürme işlemi sırasında kuvvet vida 

kafasına iki noktadan uygulanırken …………………………..tornavidalarda kuvvet, 

dört noktadan uygulanır. 

 

4. Küçük boyutlu elektronik cihazların (CDROM, dijital fotoğraf makinesi vb.) mekanik 

kısımlarını birbirine tutturabilmek için kullanılan minyatür vidaları sıkmak ya da 

gevşetmek için …………………………..kullanılır. 

 

5. Tornavidalar  …………………………..ceplerinde taşınmamalıdır. 

 

6. Tornavida bir başkasına verilirken önce  ………………………….kısmı uzatılmalıdır. 

 

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 
 

 

 

 

Avometre ile akım gerilim ölçebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Yaşadığınız çevrede bulunan yapı marketlere gidip önceki kısımlarda 

bahsedilmeyen ölçü aletleri hakkında inceleme yapınız. Nasıl kullanıldıklarını 

ve çeşitlerini araştırınız. 

 

2. AVOMETRELER 
 

2.1. Avometre kullanımı 
 

Akım, gerilim ve direnç değerini ölçen aletlere avometre denir. Avometrelerin analog 

ve dijital tipleri mevcut olup analog olanları yapı olarak döner bobinli ölçü aletleridir. 

Avometre ile direnç değeri ölçülmeden önce sıfır ayarı yapılmalı ve daha sonra ölçüme 

geçilmelidir. Dijital avometrelerin özellikle son zamanda çıkan modelleri akım, gerilim, 

direnç yanında kapasite, endüktans, frekans, sıcaklık değerlerini ölçmek ile birlikte 

transistörlerin uç tespitlerini de yapabilmektedir. Avometrelerin genellikle 2, 3, 4 prob 

bağlantı soketi bulunmaktadır. Soket sayısı arttıkça aletin özellikleri de artmaktadır. Ölçme 

sırasında kolaylık sağlaması için siyah prob COM soketine, kırmızı prob ise ölçüm çeşidine 

göre uygun sokete bağlanır. 

    

Fotoğraf 2.1: Analog ve dijital avometreler 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 



 

 11 

Avometre ile ölçüm yapılırken aşağıda belirtilen noktalara dikkat etmek gerekir: 

 Ölçülecek büyüklüğün cinsine göre AC veya DC seçimi yapılmalıdır. 

 Ölçülecek büyüklük avometrenin ölçme sınırından büyük olmamalıdır. 

 Kademe anahtarı en doğru ölçme için ölçülecek büyüklüğe en yakın ama küçük 

olmayan kademeye getirilmelidir.  

 Ölçülecek büyüklüğün değeri net olarak bilinmiyorsa kademe anahtarı en büyük 

değere getirilmelidir.  

 Avometre, ölçülecek büyüklüğün gerektirdiği bağlantı şekline göre 

bağlanmalıdır. 

 DC ölçmelerinde ibre ters sapar ise uçlar ters çevrilmelidir. 

 Ölçü aletinin ibresi çok az sapıyor veya değer ekranında “0” ibaresi varsa 

kademe küçültülür. 

 Değer ekranında “1” ibaresi varsa kademe büyültülmelidir. 

 Ölçmede kolaylık sağlamak için kırmızı prob ölçme için uygun sokete, siyah 

prob ise COM (ortak) soketine bağlanmalıdır. 

 Yüksek değerli akım ölçümü yapılırken (10-20 A) siyah prob COM soketine, 

kırmızı prob yüksek akım soketine bağlanır. 

 

2.2. Analog Avometre ile Ölçüm Yapmak 
 

Analog veya dijital avometre ile ölçüm yapmak birbirinden farklı teknikler 

gerektirmez. Aradaki fark yalnızca kademe seçimi ve analog avometrelerde skalanın tek 

olmasından kaynaklanan okuma zorluğudur. Şekilde görüldüğü gibi tek skalada birden fazla 

taksimatlandırma yapılmış, her taksimatın yanına hangi büyüklüğün ölçülmesinde 

kullanılacağı belirtilmiştir. Ölçülecek büyüklük uygun kademe seçildikten sonra yalnız ait 

olduğu skala taksimatından okunmalıdır (Ω,V,A gibi). Ayrıca aşağıdaki şekilde görüldü gibi, 

skala taksimatının bölümlendirilmesinde aynı noktada alt alta birden fazla değer yazılmıştır. 

Bu değerler ölçülecek büyüklüğün kademesi değiştikçe, o kademe için skala taksimatındaki 

noktanın yeni değeridir. Özetle skaladaki bir nokta gerilimölçerken kademenin biri için 250 

volta, aynı nokta daha küçük bir kademe için 50 volta karşılık gelir. Bu durum ölçülen 

büyüklüğün kademeye göre hangi taksimattan ve hangi değer ile ölçüleceğinin doğru tespit 

edilmesini gerektirir. 

   

Şekil 2.1: a-Prob bağlantısı b- Analog avometre skalası  
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Analog ölçü aletlerinde seçilen kademe ile okunan değer arasında sonuca ulaşmak için 

işlem yapmak gerekebilir. AC 1000 V kademesinde alternatif gerilim ölçülecek bir 

avometrede ibre 4 rakamının üzerinde durmuş ise ölçülen büyüklüğün değeri skalanın en son 

değeri 10 yerine 1000 V kabul edildiğinde 4 değerinin de 400 V olması gerektiği orantı ile 

hesaplanarak bulunur. Direnç ölçümü yapılırken ise X100 kademe seçiminde ibre Ω 

skalasında 10 rakamını gösteriyorsa sonuç 10X100 = 1000 Ω = 1KΩ şeklinde tespit edilir. 

 

Fotoğraf 2.2: Analog avometre ile gerilim ölçme 

2.3. Dijital Avometre ile Ölçüm Yapmak 

      

Fotoğraf 2.3: a-Dijital avometre     b-Tekli kademeye sahip avometre 
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Dijital avometreler ile ölçüm yapmak daha kolaydır. Ancak bazı değerlerin 

ölçülmesinde analog avometrelerdeki kadar hassas ölçüm yapılamaz. Dijital avometreler ile 

ölçüm yapılırken değer ekranında görünen değer, ölçülen değerin kendisidir. Ayrıca 

hesaplama işlemi yapılmasını gerektirmez. Dijital avometrelerde direnç, endüktans ve 

kapasite ölçümü aynen Lcrmetreler de olduğu gibi yapılır. Akım ve gerilim ölçerken, AC-

DC seçimi kademe anahtarı ile uygun kademe seçimi yapılırken bazı avometrelerde ayrı bir 

komütatör anahtar aracılığı ile yapılmaktadır Ölçüm yapılırken bu seçim unutulmamalıdır. 

Dijital avometrelerin bazılarında ölçülecek A, Ω, V kısımları tek kademelidir. Bu 

avometrelerde yalnız ölçüm yapılacak kademenin seçilmesi yeterlidir 

 

2.4. Pens Ampermetreler 
 

Pens ampermetreler dijital ve analog olmak üzere çeşitli tipte, değişik özelliklere sahip 

olacak şekilde üretilmektedir. Pens ampermetreler, akım ölçme işlemini daha pratik hâle 

getirmek için ampermetre ve akım trafosu aynı gövde içerisinde birleştirilerek oluşturulmuş 

ölçü aletleridir.  Aletin gövdesinden dışarı doğru açılan demir nüvesi, pens gibi açılıp 

kapanacak şekilde yapılmıştır. Böylece akımı ölçülecek iletken kesilmeden pens içerisine 

alınır. Pens içerisindeki iletken tek sipirlik primer sargı görevi görerek etrafında oluşan 

manyetik alan pens şeklindeki nüveden geçerek alet içerisindeki sekonder sargıda bir gerilim 

meydana getirir ve akım değeri bu şekilde tespit edilir. Pens ampermetrelerde pens içerisine 

yalnız akımı ölçülecek iletken alınmalıdır. Pens içerisinde birden fazla iletken alınırsa 

ölçülen akım değeri şu şekilde yorumlanmalıdır. İletkenlerden aynı yönde akım geçiyor ise 

ölçülen değer bu akımların toplamına, zıt yönlü akım geçiyor ise farkına eşittir. 

 

 

Fotoğraf 2.4- Pens ampermetre 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pens ampermetre ile akım ölçümünü devre 

bağlantısını yaparak gerçekleştiriniz. 

 

Malzeme Listesi 

Malzemenin adı Malzemenin özellikleri 

Pens ampermetre AC - (0-5 A) 

Isıtıcı rezistans 220 V, 5 A 

Bağlantı iletkenleri Değişik boyda 

AC kaynak 0-220 V, 5 A 

Tablo 5.4: Akım trafosu ile akım ölçme malzeme listesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Pens ampermetreyi ölçülecek akım 

değerine uygun kademeye alınız. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ve 

kişisel güvenlik teçhizatı kullanarak aşağıdaki 

işlemleri yapmalısınız. 

 Seçilecek kademenin ölçülecek akım 

değerinden küçük olmamasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Pens içine yalnız akımı ölçülecek iletkeni 

almalısınız. 

 Akımı ölçülecek iletkeni pens 

içerisine alınız. 

 Değeri okuyarak ölçüme son 

veriniz. 

 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Avometreler ile direnç ölçmek Lcrmetre ile direnç ölçmeden çok farklı teknikler 

gerektirir. 

 

2. (   ) Dijital avometrelerde endüktans ve kapasite ölçümü prob bağlantısı ile yapılır. 

 

3. (   ) Dijital ve analog avometrelerin her ikisi de enerji kaynağı olarak pil kullanır. 

 
4. (   ) DC gerilim ölçülürken analog avometrenin “+”, “─” uçlar ters bağlanabilir. 

 
5. (   ) Bütün avometrelerin DC-AC akım seçimi kademe anahtarından yapılır. 

 
6. (   ) Avometreler ile her seviyedeki akım ölçülebilir. 

 

7. (   ) Analog avometrelerin pili sökülse bile gerilim ölçümü yapılabilir. 

 

8. (   ) Avometrelerde amper seviyesinde akım ölçülürken probların avometre bağlantı 

noktaları değişir. 

 

9. (   ) Dijital avometrelerin sıcaklık ölçen modelleri mevcuttur. 

 

10. (   ) Ölçülecek gerilim seviyesi avometrenin ölçme sınırı içerisinde, ancak değeri tam 

bilinmiyorsa en küçük kademeden ölçüme başlanır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Basit kesici ve şekillendirici aletlerini kullanarak kablo ekleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Pense, kargaburnu, yan keski, kablo soyma pensi, cımbız, bıçak çeşitleri, çekiç 

çeşitleri ve testere çeşitleri hakkında İnternet ve yazılı kaynakları kullanarak 

bilgi toplayınız.  

 Çevrenizde adı geçen el aletlerinin satıldığı yerleri gezerek çeşitlerini 

araştırınız.  

 Bu el aletlerini profesyonelce kullanan elektrik teknisyeni ve makine teknisyeni 

gibi kişilerle görüşerek kullanma teknikleri ve güvenlik önlemleri ile ilgili bilgi 

almaya çalışınız. 

 

3. BASİT KESİCİ VE ŞEKİLLENDİRİCİ ALETLER 
 

3.1. Pense 
 

Parçaları tutmak, bükmek, bazen hafif sökme takma işlemleri yapmak ve ince 

nesneleri kesmek amacıyla kullanılır. Yüksek dereceli takım çeliğinden ve sertleştirilerek 

imal edilmiştir. Sapı izolelidir. Uzunlukları 160, 180 ve 200 mm olup kesme kapasiteleri 2,2 

- 3,1 mm’dir. Gemilerde daha çok elektrik işleri için kullanılır. 

 

 

Fotoğraf 3.1: Pense 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Pense kullanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 Pense, tutma ve kesme işlemleri için kullanılır. Cıvata ve vida sökmek için 

kullanılmamalıdır. 

 Penselerle iş yapılırken metal olan uç kısmına parmaklar yaklaştırılmamalıdır. 

 Uç kısımdaki dişler aşınmışsa ya da sap kısmının elektriksel yalıtkanlığı 

kalmamışsa yenisi ile değiştirilmelidir. 
 

3.2. Kargaburun 
 

Daha çok elektrik işlerinde kablo tutmak, çekmek, sıyırmak ve kesmek amacıyla 

kullanılan, makinecilerin ise pin ve setuskur tutup çıkarmak için kullanabileceği bir alettir. 

Penselerle aynı malzemeden yapılır. Düz ve eğik ağızlı olabilir. Boyları 160 ve 200 mm olup 

ağız genişliği 3 mm, ağız kalınlığı ise 2,5 mm’dir. Gemilerde daha çok elektrik zabitleri 

tarafından kullanılır. Makine dairesinde birer adet olmasında fayda vardır. 

 

Fotoğraf 3.2: Kargaburun 

3.3. Ayarlı Pense 
 

Bazı makine parçalarını tutmak, pin ve set uskurları yuvasından çekmek, yerinden 

çıkmakta zorlanan saplamaları sıkıştırıp laçka etmek gibi amaçlarla kullanılır. Krom 

vanadyum çelikten yapılır ve yuvarlak parçalarda 40 mm’ ye kadar, dört köşe veya altıgen 

parçalarda 36 mm’ye kadar ağız açıklığı ile iş görür. 250 mm ölçüsündedir. 

 

 
Fotoğraf 3.3: Ayarlı pense 
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Ayarlı pensenin ağız açıklığı, tutma yerinin dibinden ayarlanır ve ağız içindeki parça, 

ayar cıvatasının karşısındaki kol kapatılarak sıkıştırılır. Sıkıştırılan parçayı açmak için ise iki 

kol arasındaki yayı kumanda eden diğer kol dışarıya doğru bastırılır. 

 

3.4. Papağan Pense 
 
Boru anahtarı ve ayarlı pense gibi boru ve bağlantı elemanlarını tutup sökme ve takma 

da kullanılabilir. Piyasada daha çok sıhhi tesisat işlemlerinde kullanılan bir alettir. 180, 250, 

300 ve 400 mm boylarında olabilir. Kafasındaki pinin yeri değiştirilerek ağız açıklığı 

ayarlanır. Krom vanadyum çeliğinden yapılmış olup ağız kısmı sertleştirilmiştir. 

 

 

Fotoğraf 3.4: Papağan pense 

 

3.5. Segman Pensesi  
 

3.5.1. Dış Segman Pensesi  
 

Şaft veya erkek parçaların dışındaki segmanları (circlip) söküp takmak için kullanılır. 

Ağızları düz veya eğri olabildiği gibi yaylı veya yaysız da olabilir. Ağzı eğik olanların 

eğiklik açısı 90 derecedir. Ağzı düz olanlar 140, 180 ve 560 mm uzunluğunda olup 10-25, 

19-60 ve 122-300 mm segmanlar için kullanılır. Eğik ağızlı olanlar ise 125 ve 170 mm 

uzunluğunda olup 10-25 ve 19-60 mm segmanlar için kullanılır. Krom vanadyum çeliğinden 

sertleştirilerek yapılırlar. Gemide eğik ve düz ağızlı birer adet orta boy dış segman 

pensesinin bulunmasında büyük fayda vardır. 

 

 
Fotoğraf 3. 5: Dış segman pensesi 
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3.5.2. İç Segman Pensesi 
 

Delik veya dişi parçaların içindeki segmanları (circlip) söküp takmak için kullanılır. 

Ağızları düz veya eğri olabilir. Ağzı eğik olanların eğiklik açısı 90 derecedir. Ağzı düz 

olanlar 140, 180 ve 580 mm uzunluğunda olup 12-25, 19-60 ve 252-400 mm segmanlar için 

kullanılır. Eğik ağızlı olanlar ise 130 ve 170 mm uzunluğunda olup 12-25 ve 19-60 mm 

segmanlar için kullanılır.  Krom vanadyum çeliğinden sertleştirilerek yapılırlar.  Gemide 

eğik ve düz ağızlı birer adet orta boy iç segman pensesinin bulunmasında büyük fayda 

vardır. 

 

 

Fotoğraf 3. 6: İç segman pensesi 

 

3.5.3. Piston Segman Sökme Takma Pensesi  
Segman pensesi pistonların üzerindeki segmanların kırılmadan sökülüp takılması için 

kullanılan takımlardır. 

 

 
Fotoğraf 3.7: Piston segman sökme – takma pensesi 

 

3.6. Segman Kelepçesi (Piston Clamp) 
 

Segman kelepçesi, piston segmanlarının piston üzerine sıkılarak pistonların sorunsuz 

bir şekilde laynerlere takılmasını sağlar. 
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Fotoğraf 3. 8: Segman kelepçesi 

3.7. Kablo Soyma Pensi 
 

Kablo soyucu pensler, değişik çaplardaki kabloların dış kısmında bulunan ve 

elektriksel yalıtkanlığı sağlayan izole malzemeyi kablodan ayırmak için kullanılan el 

aletleridir. Bu işlem için kullanılan kablo soyucular, iki grupta incelenebilir. Bunlar, el ile 

ayarlamalı kablo soyucular ve otomatik kablo soyuculardır. El ile ayarlamalı kablo 

soyucularda, kablo çapı göz kararı ve el yordamı ile belirlenirken otomatik kablo 

soyucularda kablo çapları soyucunun üzerinde yazar ve sadece kullanıcının uygun çapı 

seçmesi gerekir.  

 

Fotoğraf 3.9: El ile ayarlamalı ve otomatik kablo soyma pensleri 

3.8. Kerpeten 
 

Ağaç üzerindeki çivileri sökmek ve demir tel gibi ince metalleri kesmek için 

kullanılır. Özel kalitede yüksek dereceli takım çeliğinden veya krom-vanadyum çeliğinden 

sertleştirilerek yapılır. 180, 200, 225, 250, 300 mm boyunda birbirine benzer pek çok çeşidi 

olup ayrıca 4 mm kesme kapasitesindedir. Gemide kullanım alanı sınırlıdır. 180 mm’lik bir 

adet olması yeterlidir. Genellikle marangoz (ağaç) işlerinde kullanılır. 

 

Fotoğraf 3.10: Kerpeten  

 



 

 21 

3.9. Makaslar 
 

3.9.1. Kâğıt Makasları 
Makaslar, bir çift metal bıçağa ve iki parmağın geçebileceği bir tutma kısmına 

sahiptir. Parmaklar, açılıp kapandığında birbirine bir noktadan sabitlenmiş keskin bıçaklar 

üst üste gelerek kâğıt, kumaş, karton ve ince plastik gibi materyalleri keser.  

 

Fotoğraf 3.11: Makaslar 

3.9.2. Tenekeci Makası 
İnce saçları kesmek amacıyla kullanılır. Eğri ağızlı ve düz ağızlı olmak üzere iki 

çeşittir. Düz ağızlı makasla kare ve dikdörtgen şekiller kesilirken eğri ağızlı makasla oval ve 

dairesel şekiller kesilebilir. Düz ve eğri makasın boyları 180, 210, 240, 270 ve 300 mm’ dir. 

Sağ taraf kesmelidir. Gemide 1 adet orta boy (240 mm) makas yeterlidir. 

 

 

Fotoğraf 3.12: Tenekeci makası 

3.9.3. Cıvata Makası 
 

Tel, cıvata, çivi, perçin, zincir vb. kesmek için kullanılır. Krom-vanadyum elektrik 

çeliğinden yapılmış olup kesici ağızları sertleştirilmiştir.  200 mm ölçüde olup 6 mm’ye 

kadar kesme yapabilir. 

 

Fotoğraf 3.13: Cıvata makası 

 

3.9.4. Conta Makası 
Klingerit, lastik veya mantar gibi malzemelerden yapılan contaları kesmek için 

kullanılır. Düz ve eğri ağızlı olabilir. Yuvarlak veya şekilli contalar için eğri ağızlı conta 
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makası kullanılır. Her iki makas da 175 mm ölçüsündedir. Gemide hem düz hem de eğri 

ağızlı conta makasından en az birer adet bulundurulmalıdır. 

 

 
Fotoğraf 3.14: Conta makası 

 

3.10. İşkence 
 

İşkence, makine parçalarını tutturmak veya sıkıştırmak için kullanılır. Şekillerinin 

benzemesi sebebiyle F tipi, G tipi işkence (mengene) adını alır. Örneğin; klasik (F tipi) 

işkencenin derinlikleri 50...175 mm, ağız açıklıkları ise 160...400 mm’dir. Ufak parçaları 

tutturmak için el mengenesi kullanılır. El mengenesi değişik ebatlardadır (Örneğin; uzunluğu 

145 mm, ağız genişliği 48 mm ve ağız açıklığı 28 mm’dir.). Çok özel durumlar için bir adet 

orta boy klasik (F tipi) işkence yeterli olup diğerlerine gemide pek ihtiyaç duyulmaz. 

   

                         Fotoğraf 3.15: a. F tipi işkence     b. G tipi işkence 

3.11. Mengene 
 

Mengene, üzerinde işlem yapılacak makine parçalarını sıkarak tutmak amacıyla 

kullanılır. Sabit mengeneler olduğu gibi tablası üzerinde döner mengeneler de mevcuttur. 

Atölyedeki tezgâhta en az iki adet mengene olmalıdır. 

 

150 x 160 mm mengene denildiği zaman ağız açıklığı 150 mm, ağız genişliği 160 mm 

mengene anlaşılır. Döner ve sabit mengenelerin dışında, sabit boru mengenesi, boru 

mengenesi gibi özel mengeneler de vardır. Tezgâh üzerindeki mengeneler sabit tipte olsalar 

bile dikey matkap tezgâhlarındaki mengenelerin parçaları hareket ettirme işlevi bakımından 

döner tipte olmalarında büyük fayda vardır. Parçaların mengeneye bağlanmaları ve 

sökülmeleri bir kol yardımıyla olur. 

 

Mengenelere bağlanacak parçaların sıkıldığında ezilip zarar görmesini önlemek için 

çenelere birer bakır plaka (sac) konur. 
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Fotoğraf 3.16: a. El mengenesi  b. Makine mengenesi 

3.12. Çektirmeler 
 
Çektirmeler; rulmanların, yatakların, sıkı geçme monte edilmiş parçaların çekilerek 

çıkarılması için kullanılır. 

     

Fotoğraf 3.17: a. İki ayaklı çektirme  b. Üçayaklı çektirme 

 

3.13. Keski 
 

Keski, sökülemeyen birbirine kaynamış cıvata ve somunları kesmek amacıyla 

kullanılır. Krom vanadyumlu sertleştirilmiş çelikten yapılır. Çok özel amaçlarla kullanılan 

keskiler de mevcuttur. Keskilerin ölçüsü, boyu ve ağız genişliği ile ifade edilir (125x15, 

150x18 ve 200x24 mm). Gemide en az biri küçük diğeri büyük iki keski gereklidir. 

 

 

Fotoğraf 3.18: Düz uçlu keskiler 
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3.14. Zımba (Konik-Düz) 
 

Zımba, krom vanadyumlu sertleştirilmiş çelikten  yapılmış olup delinecek parçalar 

üzerine nokta vurmak, sökülecek parçaları işaretlemek (noktalamak) ve pinleri yerinden 

çıkarmak için kullanılır. Nokta olmadığı durumlarda aynı iş gemilerde enjektör memesindeki 

kullanılmayan needle (iğne) ile de yapılabilir.  

 

Fotoğraf 3. 19: Zımba seti 

Düz uçlu keskiler, iyi cins karbonlu çelik malzemeden yapılmış ve tahta, metal, taş 

gibi maddelere şekil vermek için kullanılan el aletleridir. Tahta için kullanılan tiplerinde 

ağaçtan ya da plastikten bir tutma kısmı bulunurken metal ve taş için kullanılanlarda böyle 

bir kısım bulunmaz. Çoğunlukla plastik ya da metal çekiçler yardımıyla kuvvet keskiye, 

keskinin keskin ucundan da şekil verilecek malzemeye uygulanır. 

 

3.15. Delik Zımbası 
 

Daldız, valf flaşlarına veya sadece flaşlar arasına conta kesileceği zaman normal conta 

makası ile bu iş yapılır. Daha sonra flaş cıvata deliklerinin de conta üzerinde delinmesi 

gerekir. Bu iş conta makası ile yapılamaz. İşte bu delikleri yapan alete daldız veya delik 

zımbası denir. 3, 4, 5...30 mm’ye kadar bütün daldızlardan bir adet olmalıdır.  

 

İhtiyaç duyulduğunda bakır pulları da bakır levha üzerinden daldız vasıtası ile kesilip 

ayarlanabilir. 

 

 

Şekil 3.20: Delik zımbası takımı 
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3.16. Manivela 
 

Manivela, yerine sıkı geçmiş malzemeleri açmak veya ayırmak, bazı ağır malzemeleri 

kaydırmak, boru ve flaşları kanırtmak için kullanılır. Ağızları düz ve eğri olabildiği gibi 

kendileri de eğri olabilir. Yüksek dereceli takım çeliğinden sertleştirilerek yapılır. 330-1500 

mm arasında çeşitli ölçülerde olabilir. Gemide en azından iki çeşit (bir küçük, bir büyük) 

olmasında büyük fayda vardır. 

 

 

Fotoğraf 3.21: Manivela 

3.17. Kavela 
 

Sıkışıp yerinde kalmış ve hidrolik vurulamayacak durumdaki parçaları yerinden 

oynatmak amacıyla sıkışan parça ile yuvanın arasına kavela çakılır.  Böylece karşılıklı 

kavela çakılmış parça yerinden oynatılır ve çıkarılması sağlanır. 1500-2000 g ağırlıkta 

olabilir. 

  

Fotoğraf 3.22: Kavela 

3.18. Nokta 
 

Nokta, matkapla açılacak bir deliğin pozisyonunu önceden belirlemek ve işaretlemek 

için kullanılan metalden yapılmış el aletidir. Yüzeyde delinmek istenen yer, tam olarak tespit 

edildikten sonra noktanın sivri ucu yüzey üstüne yerleştirilir ve yassı üst kısmına çekiçle 

darbe uygulanır. Böylece delinmek istenen yer, matkap ucunun kaymayacağı şekilde 

işaretlenmiş olur. 
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Fotoğraf 3.23: Nokta 

3.19. Çizecek 
 

Çizecek, çelikten yapılmış sivri bir ucu ve ahşap ya da plastikten yapılmış bir tutma 

kısmı olan, tahta ve plastik gibi malzemelerin üzerinde, düzgün kesme işlemleri 

gerçekleştirebilmek için çizgiler ve işaretler oluşturmaya yarayan bir el aletidir. 

 

Fotoğraf 3.24: Çizecek (Bız) 

3.20. Maket Bıçağı 
 

Maket bıçakları, çoğunlukla kâğıt, karton, duvar kâğıdı, muşamba, kumaş ve döşeme 

malzemelerini kesmek için kullanılan, plastik ya da alüminyumdan tutma kısmı olan ve 

keskin olan bıçağı bu tutma kısmının içine sürülerek gizlenebilen bir el aletidir. Maket 

bıçaklarının kesici metal kısmı, fazla kuvvet uygulandığında çabuk kırılabilir ve kırıldığında 

yenisi ile değiştirilebilir. 
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Fotoğraf 3.25: Maket bıçağı 

 

 

3.21. Çekiç 
 

Çekiç, makinede kullanılan nesnelere darbe yapmak için kullanılır. Bu yüzden pek çok 

çeşidi vardır. Çekiç sapları ağaçtan olursa saplar ceviz ağacından yapılır. Ancak gemilerde 

bu saplar zarar gördüğünden genellikle çekiçlere boru kaynatılır. Böylece çalışma sırasında 

çekiçlerin sapından çıkarak fırlaması tehlikesi de önlenmiş olur. Kullanım yerlerine göre 

çekiçlerin çeşitleri vardır.  

 

3.21.1. Tesviyeci Çekici 

 
Bir tarafı sivri, diğer tarafı düzdür. Bildiğimiz her türlü (darbe yaptığımızda zarar 

görmeyecek) işlerde kullanılır. 100, 250, 500, 750 ve 1000 gr gibi çeşitleri vardır. Gemide 

500 ve 1000 gr olmak üzere iki çeşit çekiç yeterlidir. 

 

 
Fotoğraf 3.26: Tesviyeci çekici 

3.21.2. Bakır Çekiç 

 
Her iki tarafı düz veya yuvarlak başlıdır. Şaft veya dişe sahip olan nesnelere darbe 

yapmakta kullanılır. Böylece dişi bozmaz ve şaftın kafasını şişirmez. 500 ve 1000 gr 

ağırlıklarda olabilir. 1000 gr bir adet bakır çekiç gemi için yeterlidir. 
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Fotoğraf 3.27: Bakır çekiç 

 

3.21.3. Kurşun Çekiç  

 
Bakır çekiç gibi malzemeye zarar gelmemesi gereken yerlerde kullanılır. 1-1,5 kg 

ağırlıktadır. Bakır veya kurşun çekiçten biri gemide var ise yeterlidir. 

 

 
Fotoğraf 3.28:Kurşun çekiç 

 

3.21.4. Plastik Çekiç 

 
Kafa kısımları sert plastikten, sap kısımları ise ağaçtan ya da fiberglastan yapılmış 

olan çekiç türüdür. Genellikle metal plakalara onlara zarar vermeden şekil vermek ve çeşitli 

cihaz ve makinelere tespit pimlerini yerleştirmek için kullanılır. 

 

Fotoğraf 3.29: Plastik çekiç 

3.21.5. Conta Çekici 

 
Herhangi bir (lastik, klingerit veya mantar) contayı parçanın üzerine koyarak darbe 

yoluyla çizmek veya kesmek için kullanılır. Bir tarafı yuvarlak, diğer tarafı top başlıdır. 120 

gr, 250 gr, 350 gr, 450 gr, 750 gr gibi çeşitleri vardır. 

 

Fotoğraf 3.30: Conta çekici 
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3.21.6. Raspa Çekici 

 
Güvertede her yerde, makinede ise sökülen paslı, boyası kalkmış yerlerin raspasında 

kullanılır. Her iki tarafı sivridir. 300 gr ağırlıktadır. En az iki adet gereklidir. 

 

Fotoğraf 3.31: Raspa çekici 

 

3.21.7. Kaynakçı Çekici 

 
Elektrik kaynağı esnasında kaynatılan parça üzerindeki cürufları kırmak için kullanılır. 

200 ve 400 gr çeşitleri olup en az bir adet gereklidir. 

 

 

Fotoğraf 3.32 Kaynakçı çekici 

3.21.8. Balyoz / Varakula 

 
Her iki tarafı dört köşe ağızlı veya bir tarafı dört köşe diğer tarafı sivri olan, ağır darbe 

gerektiren yerlerde kullanılır (kaver somunu sökmek veya sıkmak gibi). 3, 4, 5, 6 ve 10 kg 

ağırlıklarda olup sapları uzundur (850 mm gibi). Gemide 3 ve 5 kg’lık en az birer adet 

balyoz şarttır. 

 

Fotoğraf 3.33: Balyoz 

 

Çekiç kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar şöyle 

sıralanabilir: 

 
 Yapılacak işe uygun boyutta ve tipte çekiç seçilmelidir. 

 Başka kişiler vurulacak nesneyi tutmamalıdır. 
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 Çekiçler kaymaya neden olmaması için yağ ile temastan korunmalıdır. 

 Çekiç başının sapa sıkıca tutturulduğundan emin olunmalı ve sapın kırık ya da 

çatlak olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

3.22. Örs 
 

Metallerin üzerine çekiç veya balyoz ile vurulması ya da ezilmesi gerektiğinde altta 

sağlam bir zemine ihtiyaç duyulur. Bunun için de örs kullanılır. Her gemide bir adet örs 

bulundurulur. Dökme demirden (veya dökme çelikten) yapılmış olup yüzeyleri ısıl işlem 

görmüştür. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ve 50 kg ağırlıkta olan pek çok çeşidi vardır. 

 

 
Fotoğraf 3.34: Örs 

 

3.23. Alıştırma Pleyti 
 

Alıştırma pleyti, özel bir dökme demirden yapılmış olup valf göbeği (dili)  veya 

enjektör gibi nesneleri alıştırmak için kullanılır. Yüzeyi çok hassastır. Pleytte alıştırma 

yapabilmek için pleyte bir miktar alıştırma macunu sürülür ve yağdanlıkla yağ sıkılır. 

Alıştırılacak parça pleyt üzerinde sekiz şeklinde hareket ettirilir ve aralıklı olarak alıştırılan 

parçanın yüzeyi temiz bir bezle silinerek kontrol edilir. 

 

 
Fotoğraf 3.35: Alıştırma pleyti 

 

3.24. Eğe 
 

Eğe, parçalar üzerinden talaş kaldırmak veya parçaların yüzeylerindeki çapak ve 

bozuklukları düzeltmek için kullanılır. Birçok yerde değişik eğeler kullanılabilmektedir. 

Yaygın olarak kullanılan çeşitleri ise; düz (yassı) eğe, yarım yuvarlak (balıksırtı) eğe, 

yuvarlak eğe, üçgen (üç köşe) eğe, kare (dört köşe) eğe ve bıçak eğedir.  
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Eğelerin üzerindeki talaş kaldıran dişler ince diş, orta diş ve kaba diş olmak üzere üç 

değişik hassaslıktadır. Eğe boyları 150 mm, 200 mm ve 250 mm olarak standarttır. Bu 

eğelerin dışında saatçi eğe gibi ince işler için kullanılan özel eğeler de vardır. Gemide her 

çeşit eğeden en azından orta boy ve ince veya orta diş bir eğe olmalıdır. Özel durumlarda 

gerekli olan saatçi eğe kesinlikle olmalı ve iyi muhafaza edilmelidir. 

 
Fotoğraf 3.36: Eğeler 

 

Eğeler az miktardaki malzeme çapağının alınması için çok kesici ağızlı, talaş kaldırıcı 

takımlardır. Eğenin ham malzemesi alaşımlı takım çeliğinden dövülür. Dişler, eğe lamasının 

yüzeylerine yiv açılarak veya freze edilerek yapılır, daha sonra sertleştirilir.  

 

Eğenin kuyruğu yumuşak bir sapa tespit edilir. Ahşaptan veya plastikten yapılmış olan 

eğe sapının tespit edilmesi esnasında çatlamasına karşı bir bilezik ile emniyete alınır. 

 

 

Eğe kullanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 

 Eğe hiçbir zaman sapsız kullanılmaz. 

 Eğeleme sırasında talaşlar üflenerek mengene üzerinden uzaklaştırılmamalıdır. 

Talaşlar göze kaçabilir. Fırça kullanılmalıdır. 

 Eğe iş yapılan parça üzerinde bırakılmamalıdır. 

 

3.25. Eğe Fırçası 
 

Eğe fırçası, çelik telli fırçaya benzemekle beraber teller çok sık olup sarı malzemeden 

yapılmıştır ve eğe dişleri arasına girmiş talaşları temizlemekte kullanılır. Telleri ince ve tel 

boyları da çok kısadır. Gemide bir adet olması yeterlidir. 
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Fotoğraf 3.37: Eğe fırçası 

3.26. Tel Fırça 
 

Tel fırça, sökülen makine parçalarının üzerlerindeki kışır, pas ve boyaları temizlemek 

için kullanılır. Çelik teller 3, 4 ve 5 sıra olabilir. Gemide çok sayıda olmalıdır. 

 

 
Fotoğraf 3.38: Tel fırça 

 

3.27. Testereler 
 

Günlük hayatımızı kolaylaştıran testerelerin birçok çeşidi vardır. 

 

3.27.1. Demir Testeresi 
 

Demir testeresi, her büyüklükte ve biçimde metal parçaları kesmek için kullanılan bir 

el aletidir. Demir testerelerinde, kesilecek metalin türüne göre sert ve esnek olmak üzere iki 

çeşit bıçak kullanılır. Bıçak, bir çerçeveye üzerindeki küçük deliklerden pinler yardımıyla 

sabitlenir ve gerginliği çerçevenin uç kısmında bulunan bir vida ile ayarlanır. 

 

Fotoğraf 3.39: Demir testereleri 
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3.27.2. Ağaç Testeresi 
 

Ağaç testeresi, üzerinde ince düz dişleri olan bir bıçağa ve bu bıçağın vida ile 

tutturulduğu plastik ya da ağaçtan yapılmış bir sapa sahip olan ve ağaç, tahta kesmekte 

kullanılan bir el aletidir. Testere çeşitleri şunlardır: 

 

 Kol testereleri  El testereleri 

 Kaptırma testeresi  Pala testere 

 Zıvana testeresi  Sırtlı testere 

 Zemin testeresi  Alıştırma testeresi 

  Çekme testere 

  Kaplama testeresi 

  Farekuyruğu testere 

   

Fotoğraf 3.39: Testereler 

Testere kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir. 

 

 Kesmeye başlamadan önce kesilecek düzleme önce iz açılır. 

 Kesme işlemi sırasında testere boyunca uzun hareketlerden ziyade testerenin 

belli kısmını kullanan kısa hareketlerle işlem yapılmalıdır. 

 

3.28. Darbeli Matkap 
 

Darbeli matkap temel olarak metal bir kılıf içerisine yerleştirilmiş bir elektrik 

motorudur. Bu elektrik motorunun hareketli miline tutturulmuş mandren adı verilen bir 

matkap yuvası vardır ve bu yuvaya matkap uçları ya da diğer kesici, delici ekipmanlar 

takılabilir. Arka kısmında ise tutma kısmı bulunur ve bu hâliyle darbeli matkap bir silahı 

andırır. Darbeli matkapların esas kullanım amacı duvar, tahta ve metal yüzeylere istenen 

çaplarda delikler açmaktır. Ancak yuvaya bağlanan çeşitli uçlarla biçme, cilalama, parlatma 

gibi işlemler de gerçekleştirilebilir. 
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Fotoğraf 3.40: Darbeli matkap, mandren ve mandren anahtarı 

 

Fotoğraf 3.41: Darbeli matkap iç yapısı 

 

3.29. Kırıcı Matkap 
 

Kırıcı matkapların elektrikli tiplerinde darbeli matkaplarda olduğu gibi metal kılıf 

içerisine bir motor yerleştirilmiştir. Bu motor dönme hareketini gerçekleştirir ve dönme 

hareketi bir piston mekanizması ile ileri geri harekete dönüştürülür. Böylece beton ya da taş 

kırma işlemleri gerçekleştirilebilir. Kırıcıların duvar kırma için elde kullanılan tipleri ve 

kaldırım, asfalt kırma için ayakta kullanılan tipleri vardır. El tipleri dakikada 1900 darbe, 

ayakta kullanılanlar ise dakikada 850 darbe gerçekleştirebilir. 
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Fotoğraf 3.42: a. Kırıcı matkap (el tipi)  b. Kırıcı matkap (ayakta kullanılan tip 

3.30. Şarjlı El Matkabı 
 

Şarjlı el matkabının tutma kısmının altında bir bataryası vardır. Metal kılıfının içinde 

bulunan ve dönme hareketini sağlayan motor enerjisini bu bataryadan alır. Bataryalar DC 

gerilim kaynaklarıdır. Gerilim değerleri 15V, 18V, 24V, 28V ve 32V olabilir. Batarya 

gerilimi yükseldikçe matkabın torku da (kuvvet momenti) artar. Şebeke gerilimi ile çalışan 

darbeli matkaplar kadar güçlü değildirler. Bu nedenle çoğunlukla ahşap ve plastik delme 

işlemlerinde kullanılır. Mandrenleri el ile gevşetilip matkap uçları takıldıktan sonra yine el 

ile sıkılır. 

 

Fotoğraf 3.43: Şarjlı el matkabı 
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3.31. Pnömatik Matkap 
 

Pnömatik hava ile çalışan demektir. Pnömatik matkaplar, dönme kuvvetini oluşturmak 

için elektrik enerjisini değil, bir kompresör yardımıyla sıkıştırılmış havanın itme kuvvetini 

kullanır. 

   

Fotoğraf 3.44: Pnömatik matkap ve içyapısı 

 

3.32. Tezgâh Üstü Matkap 
 

Tezgâh üstü matkap, bir tezgâh üzerine monte edilmiş ya da zemine sabitlenmiş 

matkap çeşididir.  

 

Bir tezgâh üstü matkap, temel olarak şunlardan oluşur: asenkron motor, sütun, tabla ve 

matkap mandren yuvası. Tezgâh tipi matkaplar çok az kuvvet harcayarak hassas delme 

işlemleri yapılabildiği için çok kullanışlıdır. Kullanıcının delme işlemi yapabilmesi için 

sadece az bir kuvvet harcayarak matkap kolunu aşağı çekmesi yeterlidir. Tablasında bulunan 

mengene ile delinecek malzemenin sabitlenmesi sağlanır ve bu durum güvenli bir delme 

işlemi için önemli bir avantajdır. Tezgâh üstü matkaplar el matkaplarına göre çok daha güçlü 

motorlar kullandıkları için sert metal parçaların delinmesinde el tiplerine göre çok daha 

başarılıdır. 

http://tureng.com/search/matkap%20mandren%20yuvas%c4%b1
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Fotoğraf 3.45: Tezgâh üstü matkaplar 

3.33. Matkap Ucu Seti 
 

Matkap uçları, mandren ucuna takılan ve delinmek istenen bölgeye kuvvetin 

uygulandığı ekipmandır. İşlenmek istenen her madde için farklı matkap ucu ve delme 

yöntemi kullanılmalıdır. Burada hangi matkap ucunun hangi delme işlemi için uygun 

olduğunu gösterilecektir. 

 

3.33.1. Elmas Uçlu Matkap Ucu Seti  
 

Tuğla veya betondan yapılan duvarlar darbeli matkap veya kırıcı/delici kullanımını 

gerektirir. Duvar eğer gözenekli malzeme kullanılmış delikli tuğladan yapılmışsa sadece 

dönme kuvvetiyle (darbe olmadan) delinebilir. Aynı şey boşluklu yapı tuğlası ve levha 

elemanlardan yapılan duvarlar için de geçerlidir. Bu malzemelerle yapılan tüm çalışmalarda 

taş matkap ucu (elmas uç) gereklidir. Bu delme işlemi, matkap ucundaki sert metal plaka 

aracılığıyla gerçekleşir. 
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Fotoğraf 3.46: Elmas matkap ucu 

3.33.2. Düz (Delici) Uçlu Matkap Ucu Seti 
 

İnceltilmiş uçlu matkap uçları demir içermeyen metaller için uygundur. Bunlar, 

alüminyum, bakır, pirinç, çinko, demir ve alaşımsız çeliktir. Özel alaşımlı çelik için kobalt 

alaşımlı yüksek performanslı hızlı çelik matkap ucu veya titanyum kaplamalı matkap ucu 

gereklidir. Bunlar normal matkap uçlarından pahalıdır. Ama yüksek matkap ucu aşınması 

olmadan özel çeliğin delinmesini olanaklı kılar. 

 

Fotoğraf 3.47: Düz (delici) uçlu matkap ucu seti 

Bahsedilen matkap uçlarının dışında ahşap delme işlemlerinde kullanılan matkap ucu 

çeşitleri de vardır.  

Helezonik ağaç delici uçlar, iki ön kesicili uzun merkezleme ucuna sahiptir. Bu uç 

ağaç liflerini deler ve içerideki derinlik stoperi bunları keser. Daha büyük delme çapı için 

genellikle delik açıcı ağaç matkap ucu, menteşe açma ucu veya delik açıcı matkap ucu 

kullanılır. Ahşaba derin delik açmak için yılan matkap ucu vardır. 
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Fotoğraf 3.48: Ağaç matkap uçları (spiralli ve budak - menteşe ucu) 

Matkapta çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri şunlardır: 

 
 Mandren anahtarı kesinlikle mandren üzerinde bırakılmamalıdır. 

 Delme işlemi gerçekleştirilecek makine ya da tezgâhın özellikleri iyi tanınmalıdır. 

Özellikle gerektiğinde nasıl durdurulacağı iyi bilinmelidir. Bu, olabilecek kazalara 

ilk müdahale için gereklidir. 

 Delme işleminin yapıldığı tezgâh ve çevresi temiz tutulmalı, rahat çalışma ortamı 

sağlanmalıdır. 

 İş parçası delinmeden önce emniyetli bir şekilde bağlanmalıdır. İnce ve küçük 

parçalar kesinlikle elle tutulmamalıdır, bu tür işlerde el ya da tezgâh 

mengenelerinden faydalanılmalıdır. 

 Matkap durdurulduktan sonra matkap kısa bir süre dönmeye devam eder, mili 

zamanından önce durdurmak için mil elle kavranmamalıdır. 

 Delme esnasında açığa çıkan talaşları, tezgâhtan uzaklaştırmak için çıplak el 

kullanılmamalıdır. Bu işlem için fırça ya da ilgili avadanlık kullanılmalıdır. 

 Baş, dönen matkap milinden uzak tutulmalı, çalışmadan önce saçlar toplanmalıdır. 

 Önlüklerin kollarına lastik geçirip sarkması engellenmeli ve sarkık hâlde olması 

muhtemel kravatlar, ya çıkarılmalı ya da katlanmalıdır. 

 

3.34. Spiral Taşlama ve Kesme Makinesi 
 

Spiral taşlama ve kesme makinesi, metal, plastik ya da ahşap malzemelere şekil 

vermek ya da onları kesmek amacıyla kullanılabilen elektrikli el aletidir.   

 

Fotoğraf 3.50: Spiral taşlama ve kesme makinesi 
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3.35. Şarjlı Tornavida 
 

Şarjlı tornavidalar, vida söküp takmak için kullanılan, bir motor ve bu motoru sürmek 

için şarj edilebilir bir bataryaya sahip el aletleridir. Bu tip tornavidalar değiştirilebilir 

tornavida uçları ile çok büyük bir kullanım kolaylığı sağlar. Kalem ve tabanca şeklinde olan 

tipleri vardır. 

 

Fotoğraf 3.51: Şarjlı tornavida 

 

Fotoğraf 3.52: Şarjlı tornavida uçları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit kesici ve şekillendirici aletleri tanıyınız. 

Aletlerin uç değişimini doğru olarak yapınız 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kablo soyucu kullanarak iki parça telin bir 

ucundan 5 cm uzunlukta izole malzemesini 

sıyırınız. 

 

 İzolesi soyulmuş iki adet teli sol eliniz 

yardımıyla üst üste getirerek (1) birleştiriniz. 

 

 Pensenin tırtıklı uç kısmı ile (3) ile tellerin 

ucunu (2) birini diğerinin üzerine dolayarak ve 

penseyi döndürerek (4) kıvırınız. 

 

 Kıvırma işlemi tamamlandıktan sonra tellerin 

uç kısmını pensenin keskin kısmını (5) 

kullanarak kesiniz. 

 

 Kablo soyma işlemi sırasında 

kablo soyma pensinin doğru 

kalınlıktaki tel için 

ayarlandığından emin olmalısınız.  

 Kablo soyma sırasında elinizi 

pensenin metal kısmına 

yaklaştırmamaya özen 

göstermelisiniz. 

 Pensenin keskin kısmını 

kullanarak kabloyu kesmelisiniz. 

Kabloyu parçalamak için eğme, 

bükme gibi yollara 

başvurmamalısınız. 

 Kablo kesme işlemini yan keski ile 

de yapabileceğinizi 

unutmamalısınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. Kesici ve delici aletleri tanıyarak bu aletlerin 

güvenlik özelliklerini tanıyınız. Kesici ve delici aletler kullanımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Delme işlemini yapacağınız malzemenin 

cinsine ve açacağınız deliğin çapına göre uygun 

matkap ucunu (1) seçiniz. 

 

 Mandren anahtarını (2) mandrenin yan tarafında 

bulunan oyuklardan (3) birine yerleştirip 

matkap ucunun girebileceği genişliği (5) 

buluncaya kadar mandren anahtarını ve 

mandreni (4) saat yönünün tersine doğru 

çeviriniz. 

 

 Deleceğiniz malzemeyi mengene ile 

sabitleyiniz ve deleceğiniz noktayı (6) bir bız ya 

da kalemle işaretleyiniz. 

 

 Matkabın (7) fişini prize takınız. Matkap ucunu 

deleceğiniz noktaya yerleştirip (8) tutma 

kısmında bulunan anahtara basarak delme 

işlemini gerçekleştiriniz. 

 

 Matkap kullanırken kesinlikle 

sarkan bir kravat ve toplanmamış 

saçlarla çalışmamalısınız. 

 Matkap çalışırken matkap ucuna 

kesinlikle elinizi 

yaklaştırmamalısınız. 

 Matkabı tek elinizle değil, iki 

elinizle kullanmalısınız. 

 Deleceğiniz malzemenin mengene 

ile iyice sabitlendiğinden ve 

hareket etmediğinden emin 

olmalısınız. 

 Delme işlemi gerçekleştirirken 

matkap ucunun fazla ısınmamasına 

özen göstermelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kablo kesmek için kullanılmaz? 

A) Pense 

B) Cımbız 

C) Kargaburun 

D) Yan keski  

E) Bıçak 

 

2. Değişik çaplardaki kabloların dış kısmında bulunan ve elektriksel yalıtkanlığı 

sağlayan izole malzemeyi kablodan ayırmak için kullanılan el aleti aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Testere 

B) Bıçak 

C) Kablo soyma pensi 

D) Maket bıçağı 

E) Yan keski  

 

3. İyi cins karbonlu çelik malzemeden yapılmış ve tahta, metal, taş gibi maddelere şekil 

vermek için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Düz uçlu keski 

B) Kargaburun 

C) Testere 

D) Pense 

E) Yan keski  

 

4. Yüzey temaslı elektronik malzemeler ve çok küçük boyutlu vidalar vb. elle 

tutulamayacak kadar küçük boyutlu malzemeleri tutmak için kullanılan el aleti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kargaburun 

B) Cımbız 

C) Makas 

D) Çakı 

E) Pense 

 

5. Tahta ve plastik gibi malzemelerin üzerinde, düzgün kesme işlemleri 

gerçekleştirebilmek için çizgiler ve işaretler oluşturmaya yarayan el aleti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nokta 

B) Çizecek (bız) 

C) Testere 

D) Cımbız 

E) Çakı 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-3 
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6. Aşağıdakilerden hangisi bir çekiç türü değildir? 

A) Metal çekiç 

B) Lastik çekiç 

C) Plastik çekiç 

D) Cam çekiç 

E) Kaportacı çekici 

 

7. Üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye 

getirmeye, yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan el aleti aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Eğe 

B) Çekiç 

C) Makas 

D) Testere 

E) Metal çekiç 

 

8. İçerisinde birden fazla bıçağın gizlenebildiği, cepte taşınan, bıçak boyutları 1 cm ile 

30 cm arasında değişebilen ve kâğıt kesme, kablo soyma, ağaç yontma gibi birçok 

amaç için kullanılabilen el aleti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Makas 

B) Çakı 

C) Maket bıçağı 

D) Nokta 

E) Testere 

 

9. Metal plakaları el ile kesmeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Teneke makası 

B) Makas 

C) Maket bıçağı 

D) Testere 

E) Testere 

 

10. Vurularak kuvvet uygulanan yüzeye fiziksel zarar verilmemesi gereken durumlarda 

(örneğin çizilmemesi gereken ahşap mobilyaların ya da otomobil parçalarının 

montajında)  kullanılan çekiç türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lastik çekiç 

B) Plastik çekiç 

C) Tahta çekiç 

D) Metal çekiç 

E) Çelik çekiç 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda iş sırasında güvenlik gözlüğü ve eldivenini kullanmayı 

iş güvenliği kurallarına uygun olarak davranmayı öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 Çevrenizdeki fabrikalarda çalışan kişilere, çalışırken hangi güvenlik 

ekipmanlarını kullandıklarını ve bunların ne amaçla kullanıldığını sorarak bilgi 

toplayınız. 

 İş yerlerinde uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili bir rapor hazırlayıp 

sınıf ortamında arkadaşlarınıza sununuz. 

 

4. GÜVENLİK ALETLERİ 
 

4.1. Gemide ve Atölyede İş Güvenliği 
 

4.1.1. İş Güvenliğinin Tanımı 
 

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek, güvenli çalışma ortamını oluşturmak için 

alınması gereken önlemler dizisine iş güvenliği denir. 

 

4.1.2. İş Güvenliğinin Önemi 
 

Dünyadaki ve ülkemizdeki sanayileşmeye, teknolojik gelişmelere paralel olarak 

özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Bazı tedbirleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hâle getirmek gerekmektedir. 

 

Çalışılacak gemiler, gerek deniz şartlarının oluşturduğu tehlikeler gerek gemi içinde 

kullanılan araç gereçten kaynaklanan tehlikeler nedeniyle son derece riskli çalışma 

ortamlarıdır. Ayrıca gemilerin yaşam ve çalışma alanları da karada olduğu gibi geniş 

hacimler içermemektedir. Bu nedenlerle gemide iş güvenliği kurallarına son derece dikkat 

edilmelidir. 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 



 

 46 

4.1.3. İş Güvenliğinin Amacı 
 

İş güvenliği kuralları aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere planlanır ve 

uygulamaya konur: 

 

 Çalışanlara sağlıklı ortam sunmak, 

 Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden onları korumak, 

 İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak, 

 İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza 

indirebilmek, 

 Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, 

 Çalışma verimini artırmaktır. 

 

4.2. Atölyede İş Güvenliği 
 

Atölyeler iş üretilen ortamdır. Atölyeler, üretilecek işin niteliğine göre çeşitli makine 

ve araç gereçlerle donatılır. Bu makine ve araç gereçler, yapılacak olan işin en hızlı ve en 

verimli şekilde üretilebilmesi için vazgeçilmez unsurlardır. Ancak atölyelerde kullanılan bu 

malzemeler; kesici, delici, yüksek hızda dönen, yüksek basınç altında çalışan, çok sıcak veya 

soğuk, yüksek elektrik voltajı ile çalışan vb. niteliklere sahip malzemelerdir. Bu 

malzemelerin kurallara uygun kullanılmaması kaza riskini de beraberinde getirir. Kazalar, 

yaralanmalara hatta ölümlere sebep olabilir. Atölyeye ilk kez girdiğinizde öğretmeninizin 

sunacağı atölye güvenlik kurallarına harfiyen uyunuz. Çünkü her atölyenin kendine özgü 

riskli durumları veya bölgeleri bulunur. Bu durumları en iyi bilen o atölyede çalışan 

öğretmenlerinizdir.  

 

Atölyelerde çalışırken uyulması gereken genel kurallar aşağıda açıklanmıştır. Bu 

kurallara uymak ve atölye kurallarını benimseyerek alışkanlık hâline getirmek, kurallara 

uymayanları uyarmak oluşabilecek kazalara karşı ciddi bir önlemdir. 

 

Gemilerde en az iki kişi takım hâlinde çalışır ve onay almadan herhangi bir işe 

başlanmaz. İş için aldığı emri yerine getirmeden önce üst amirini ve ilgili kişileri 

bilgilendirir. Yapılacak işin ne zaman yapılacağı, ne kadar süreceği, hangi araç gerecin 

kullanılacağı, hangi güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği, kimlerin işi yapacağı gibi 

bilgiler, iş yapılmadan önce planlanır ve yazılı olarak bildirilir. Tüm bunlar oluşabilecek iş 

kazalarının engellenmesi içindir. Siz de atölyelerde planlı hareket ediniz, işe başlamadan 

önce izin alınız. 
 Tüm derslerde olduğu gibi ders saatinden önce atölyenize geliniz. Atölye dersi 

başlamadan önce iş kıyafetlerinizi giyiniz ve hazır olarak atölyeye öğretmeniniz 

tarafından çağrılmayı bekleyiniz. Atölye içine izinsiz olarak girmeyiniz.  

 Atölyede söz şakaları dâhil kesinlikle şakalaşmayınız. İş ortamının verdiği 

yorgunluk, stres, açlık, susuzluk gibi durumlar; çalışan kişinin moralinin 

bozulmasına ve tahammül seviyesinin azalmasına neden olur. Bu da arkadaşınızın 

sizin şakanıza beklenmedik tepkiler vermesine sebep olabilir. 

 Atölye içinde kesinlikle koşarak hareket etmeyiniz. 

 Atölye içinde bağırmayınız.  
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 Dikkat dağıtıcı davranışlarda bulunmayınız. 

 Arkadaşlarınızı itme,  onlara çelme takma gibi davranışlardan uzak durunuz. 

 Atölye içinde bir şey yiyip içmeyiniz. Bu ihtiyaçlarınız için öğretmeninizin 

talimatlarını bekleyiniz. Yiyecek artıkları fare, böcek vb. zararlı hayvanları atölye 

içine çekecektir.  

 Çalıştığınız takım, tezgâh ve makineyi işinizin tamamlanmasından sonra mutlaka 

temizleyiniz ve kullandığınız aletleri temizleyerek yerine koyunuz. 

 Makineyi ve araç gereci kullanma talimatına uygun kullanınız ve koruyunuz. 

 Çalışma sırasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunuz, bu alanları 

temiz tutunuz. 

 Atölye temizliği için size verilen görevleri eksiksiz yerine getiriniz. 

 Atölyenin içinin yanı sıra dış çevre temizliğinin de yapılması önemlidir. 

 İş atıkları ve çöplerin toplanarak atölyeden uzaklaştırılması için gerekli tedbirleri 

alınız. 

 Çalışanların kayarak düşmelerine sebep olabilecek yağ, mazot gibi petrol ürünlerinin 

hemen temizlenmesi gerekir. 

 Atölyenizde banyo, duş, tuvalet vb. yerler ile sosyal faaliyet alanları varsa buraların 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Temizlik ve tertip kurallarına uymayanlar uyarılmalı, gerekirse sorumlulara 

bildirilmelidir. 

4.3. Gemilerde Kullanılan İş Güvenliği Malzemeleri 
 

İş kazalarının vücuda verdiği çeşitli zararlar vardır. Bu zararlar küçük yaralanmalardan 

başlayarak uzuvlarımızın işlevinin azalmasına, uzuvların kopmasına hatta ölmenize sebep 

olabilir. Aşağıdaki şekil, mevcut iş kazalarının oluşturduğu hasarlar dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. Şekilde de görüldüğü gibi %34 ile en çok zarar gören organ ayaktır. 

Gemilerde çelik burunlu, sert yapılı iş ayakkabıları ve çizmeleri giymek zorunludur.  

 

Şekil 4.1: İş kazalarında en çok zarar gören organlar 



 

 48 

4.3.1. Koruyucu Araçlar 
 

4.3.1.1. Solunum Sisteminin Korunması 

 

Maske; toz zerreciklerini, metal zerreciklerini, sisi, dumanı solunum havasından filtre 

ederek kişiye temiz hava sağlar. Bunun yanı sıra ortamdaki havayı kullanmayan, harici temiz 

hava sağlayan solunum cihazları, çalışana bir hortum yardımıyla hava tüpünden veya hava 

tesisatından sıkıştırılmış temiz hava sağlar. Bu işlem, yüze sımsıkı oturan cihazlar yardımıyla 

yapılır. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele materyalinde harici solunum cihazları ile 

ilgili bilgiler öğreneceksiniz.  

 

Fotoğraf 4.1: Maskeler 

4.3.1.2. Vücudun Korunması 

 

Koruyucu elbise, kişisel elbiselerin yerini alan, bir veya daha fazla tehlikeye karşı 

koruyan elbiselerdir. 

 

Vücudun korunmasında aşağıdaki araçlar kullanılmalıdır: 

 

 Ellerin korunması 

 

Yapılan iş esnasında ahşap malzeme üzerindeki kıymıkların batmaması, keskin iş 

parçalarının ele zarar vermemesi, elektriksel yalıtkanlık sağlanması ve çeşitli kimyasallardan 

elin korunması amacı ile koruyucu eldivenler kullanılmalıdır. 

 

 Kauçuk eldiven 

 

Kauçuk eldivenler, genel olarak işçi eldivenidir. Deri parçaları eklenerek sağlamlığı 

artırılan modelleri de vardır. 

 

Fotoğraf 4. 2: Kauçuk eldivenler 
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 Deri eldiven 

 

Deri eldivenler, kullanım sırasında ele zarar verebilecek keskin, sürtünme yaratıcı 

maddelere karşı yüzde yüz önleyici olmasa bile gösterdiği direnç ile diğer eldiven 

çeşitlerinden, sağlamlığı ve uzun süreli dayanıklılığı ile ayrılır. 

 

Fotoğraf 4.3: Deri eldivenler 

İş kazalarına en çok bilgisizlik, dikkatsizlik ve iş kurallarına uymamak neden olur. Bu 

nedenle kullanılacak ekipman ve iş malzemeleri en iyi şekilde tanınmalı, iş yaparken 

herhangi başka bir şeyle meşgul olunmamalı ve güvenliği sağlayan iş kurallarına kesinlikle 

uyulmalıdır. 

 

 Gözlerin korunması 

 

Göz koruyucuları; gözleri zararlı ışınlardan, çeşitli yabancı maddelerden ve 

darbelerden korur. Güvenlik gözlüklerinde kullanılan çerçeveler, günlük hayatta 

kullanılanlardan daha sağlam ve ısıya karşı dayanıklı olur. Özellikle metal ve ahşap 

malzemelerin şekillendirilmesi ve delinmesi gibi işlemlerde uçan parçacıklar gözler için 

potansiyel bir tehlikedir. Bu gibi işler yapılırken göz korumasının sağlanması için koruyucu 

iş gözlüğü takmak gerekir. Bunun dışında taşlama tezgâhı gibi makineleri kullanırken 

makine üzerinde bulunan göz koruyucu kısımlar mutlaka kullanılmalıdır. 

 

  

Fotoğraf 4.4: Gözlükler 

 Başın korunması 

 

Kafa koruyucular, baretler ya da kasklar; başı, darbelere karşı kabuk aracılığıyla korur. 

Darbelerin şiddetini de süspansiyon görevi yapan içlik aracılığıyla yayıp düşürür. Kabuğun 

kalınlığı (plastiği) 2 mm’den az olmamalıdır. Çatlak ve kırık baretler kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 
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Fotoğraf 4.5: Baretler 

 Ayakların korunması 
 

Ayaklar, delinmeler ve darbeler başta olmak üzere çeşitli risklere karşı korunmalıdır. 
Ezilmelere karşı parmakları koruyan metal uçlu, koruyuculu ayakkabılar giyilmelidir. Bu 

ayakkabılar ayrıca tabanından sivri cisimlerin girmesini de engeller. Yanmayan özellikte 

olanları da vardır. 

 

Fotoğraf 4.6: İş ayakkabıları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşletmelerde uygulanan iş güvenliği önlemleri ile ilgili rapor hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İlgi alanlarınıza uygun bir meslek 

belirleyiniz. 

 Güvenlik önlemlerini alarak, 

Çevrenizdeki bir iş yerini ziyaret ederek 

çalışanların güvenlikleri konusunda 

aldıkları tedbirleri gözlemlemelisiniz. 

 İşletmenin iş güvenliği uzmanından 

yardım alabilirsiniz. 

 İşletmenin iş güvenliği ile ilgili yazılı ve 

görsel malzemelerinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Kuracağınız işletmenin çalışan sayısı, 

makine, teçhizat vb. özelliklerini 

belirleyerek not almalısınız. 

 İnternet ortamından iş güvenliği ile ilgili 

fotoğraf, yazı vb. inceleyebilirsiniz. 

 Meslekle ilgili işletmeleri ziyaret ederek 

yapısını (çalışan sayısı, personel yetki ve 

sorumlulukları, bina özellikleri, 

kullanılan makine ve teçhizatlar vb.) 

inceleyiniz. 

 İşletmelerin iş güvenliği önlemlerini 

inceleyerek not ediniz. 

 İlgilendiğiniz meslek alanı ile ilgili 

hayali bir işletme kurunuz. 

 İş yerinizde iş güvenliğini tehdit eden 

unsurları belirleyiniz. 

 İşletmenize ait iş güvenliği önlemlerini 

belirleyiniz. 

 Aldığınız önlemleri rapor hâlinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 İşletmelerde uygulanan iş güvenliği ile 

ilgili alınan önlemlerin yeterli olup 

olmadığını arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. Metal ve ahşap malzemelerin şekillendirilmesi ve delinmesi gibi işlemlerde göz 

korumasının sağlanması için koruyucu …………………………..takmak gerekir. 

 

2. Tozdan  ………………………….. ve ağzı tamamen korumak için toz koruma 

maskeleri takılmalıdır. 

 

3. Elektriksel yalıtkanlığı sağlamak için tabanı …………………………..ayakkabılar 

giyilmelidir. 

 

4. ………………………….., kullanım sırasında ele zarar verebilecek keskin, sürtünme 

yaratıcı maddelere karşı etkin koruma sağlar. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda çeşitli ağızlara sahip anahtar takımlarını 

kullanabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Yaşadığınız çevrede bulunan oto tamircisi ve fabrika gibi yerlere gidip burada 

çalışan ve bakım - onarım ile ilgilenen kişilerden kullandıkları anahtar çeşitleri, 

kullanım alanları ve teknikleri hakkında bilgi alınız. 

 İnternet ve yazılı kaynaklardan yararlanarak anahtarların sınıflandırılması 

konusunda araştırma yapınız.  

 Anahtar takımları satan yerleri gezip çeşitli anahtar tipleri ve takım çantalarını 

inceleyiniz. 

 

5. ANAHTARLAR 
 

Makineler gelişen teknolojiyle birlikte çok daha hassas işlenmiş parçaları bir araya 

getirerek oluşturulmuş karmaşık sistemlerdir. Bu karmaşık sistemlerin bakım ve tamirlerinde 

sistemi iyi tanıyan, tecrübe sahibi ve sürekli olarak kendini geliştiren makine zabitlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Makine zabitlerinin işinin zorluğu sistemin karmaşıklığı ve 

hassasiyetinin yanı sıra denizde çalışıyor olmalarıdır. Çünkü denizde kendisine yardıma 

gelecek kimse yoktur. Oluşacak sorunları kendi bilgisi ve tecrübesi ile çözmek, yeni fikirler 

oluşturarak sistemi çalışır vaziyette tutmak ya da tekrar çalışır vaziyete getirmek zorundadır.  

 

Mesleğimiz konusunda ne kadar bilgi ve tecrübe sahibi olursak olalım işimizi en iyi 

şekilde yapabilmek için işimize uygun araç ve gereci kullanmak gerekir. Bu nedenle gemide 

kullanılacak araç ve gereçler yedekleri ile birlikte bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra 

kullanılan el aletlerinin her zaman temiz ve bakımlı olmasına özen gösterilmelidir. El 

aletlerinin her zaman yerine asılmış, kutusuna ya da dolabına konmuş olması gerekir. El 

aletlerinin kullanım yerlerine ve temizliğine azami dikkat edilmelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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5.1. Açık Ağız (Yaprak) Anahtarlar 
 

Gemide en çok kullanılan iki anahtar çeşidinden biridir. Anahtarın iki tarafında da 

kullanılacak ağzı açıktır ve ağız gövdeye göre 15˚ açıya sahiptir. Anahtarın her iki 

tarafındaki ağız ölçüleri farklıdır. Ağız ölçüleri metrik ve whitworth ölçü sistemlerinde 

olabilir. En çok kullanılan ölçüler: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 

24-26, 25-28 ve 27-32 mm’dir. Bu anahtar numaralarından oluşan sete “Takım” denir. 

Anlaşılacağı gibi bir takımda 12 anahtar bulunmaktadır. Bu takım bazen 24-26 ve 27-32 

yerine 24-27 ve 30-32 anahtarlar konularak değiştirilebilir.  

 

Anahtar takımlarına 30-32 mm ağızlı bir anahtarı da alarak takıma ilave etmekte fayda 

vardır. Diğer bir takım ise 8 anahtardan oluşmaktadır. 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 

18-19, 20-22 mm’dir. 

 

Yaprak anahtarlar krom-vanadyumdan yapılmış olup kromla kaplanmıştır. Anahtar 

boyları kısa ve uzun olarak iki çeşittir. Bu anahtarların başına çekiçle vurmak doğru değildir. 

Anahtarlar kullanılırken mutlaka cıvata ya da somunun ölçüsüne uygun anahtar 

kullanılmalıdır. Anahtarları kendinize doğru çekerek kullanmaya özen göstermelisiniz. 

 

Fotoğraf 5.1: Açık ağız (yaprak) anahtarlar 

 

 

 

Şekil 5.1. a. Anahtarın yerleştirilmesi  b. Anahtarın tutulması 
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5.1.1 Çatal Anahtar 
 

Normal yaprak anahtarların boru devreleri vb. sebeple kullanılamadığı veya sökülüp 

takılacak somunun bağlı olduğu yer itibariyle ihtiyaç hâlinde bu tür anahtarlar kullanılır 

(Örneğin kaver içindeki yakıt kamçısının somunu gibi 17, 19, 22, 24 ve 27 mm ölçülerinde 

olur.). 

 
Şekil 5.2: Çatal anahtar 

 

Anahtarın bir tarafına tornavida veya benzeri bir çubuk (10-14 mm çapında) 

geçirilerek tork sağlanır ve anahtar çevrilir. Hangi numara kullanılacaksa o anahtardan bir 

adet yeterlidir, diğerlerine gerek yoktur. 

 

5.1.2. Darbeli Yaprak Anahtar 
 

Sökülüp takılması için güç istenen ve çekiç veya balyoz kullanılması gereken yerlerde 

darbeli anahtarlar kullanılır. Bu anahtarların tek tarafı, cıvata ve somun söküp takmak için 

yaprak anahtar şeklindedir, diğer tarafı ise çekiç veya balyoz kullanmak amacıyla düz imal 

edilmiştir. 

 

Bu anahtarlar darbe alacakları için kalınlıkları normal yaprak anahtarlardan fazladır. 

Ölçüleri ise genellikle şöyledir. 24, 27,  30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70...145 mm 

Gemide en azından 27...36 mm  anahtarlardan birer adet, diğerlerinden ise ihtiyaç varsa 

bulundurulmalıdır. 

  

Fotoğraf 5.3: Darbeli yaprak anahtar 

5.2 Yıldız (Kapalı Ağız)Anahtar 

 
Gemide en çok kullanılan iki anahtar çeşidinden diğeridir. Anahtarın iki tarafında da 

kullanılacak ağzı vardır ve ağız içindeki köşeler yıldız şeklinde olup 12 adettir. Ağız ölçüleri 

metrik ve whitworth ölçü sistemlerinde olabilir. En çok kullanılan ölçüler yaprak anahtarlar 

ile aynıdır (6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28 ve 27-32 

mm). 
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Yaprak anahtarda olduğu gibi bu anahtar numaralarından oluşan sete de takım denir. 

Bir takımda 12 adet anahtar bulunmaktadır. Yıldız anahtarlar, daha zor sökülen cıvata ve 

somunlarda iyi sonuç verir çünkü anahtar ağzının yapısından (12 köşe) dolayı anahtarın 

sıyırma olasılığı daha düşük olup uzunluğu fazla olduğu için de daha az güç harcayarak 

sökme-takma daha kolaylıkla yapılabilir. 

 

Gemilerde işlerin kolay ve seri bir şekilde görülebilmesi için 2 takımyıldız ve 2 takım 

yaprak anahtarın atölyede el altında düzenli bir şekilde olmasında fayda vardır. Bir takım 

anahtarla ancak bir kişi çalışabilirken 2 takım anahtarla aynı anda 2 kişinin çalışması 

mümkündür. Ayrıca kullanılan bir anahtar sintineye veya o an için alınması zor bir yere 

düştüğünde diğer takımdaki anahtarla işin akıcılığı sağlanmış olunur. 

 

Ayrıca bu anahtar takımlarından başka, gemilerde 36-41, 41-46, 46-50, 50-55, 55-60, 

60-65... mm yıldız ve yaprak anahtarlardan en az birer adet bulunması zorunludur. 

 

Yıldız anahtarlar da yaprak anahtarlar gibi krom-vanadyumdan yapılmış olup kromla 

kaplanmıştır. 

 

Fotoğraf 5.4: Yıldız anahtar 

5.2.1. Tek Ağızlı Yıldız Anahtar 
 

Çok fazla güç isteyen cıvata ve somunların sökülüp takılmasında kullanılır. Bu 

sebeple de anahtarın bir tarafı boru takılıp torkun kolaylıkla arttırılmasına uygun şekilde 

yapılmıştır. 27, 30, 32 ve 36 mm (somun) ölçülerinde olurlar. Anılan ölçülerde gemide birer 

adet bulundurulması gereklidir. 

 

Makine dairesinde her parça, darbe ile sökülmeye uygun olmadığından az kullanılan 

bu anahtarlar böyle durumlarda büyük avantaj sağlar. 

 

Fotoğraf 5. 5: Tek ağızlı yıldız anahtar 
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5.3. Kombine Anahtar 
 

Bir tarafı yıldız (kapalı) diğer tarafı yaprak (açık) olan anahtarlara kombine anahtar 

denir. Hem metrik, hem de whitworth ölçülerde olabilir. 6...34 mm ya da 1/4″...1 1/14″ 

ölçülerinde olabilir.  

 

Fotoğraf 5.6: Kombine anahtar 

 

Kombine anahtarların her iki tarafı aynı numaraya sahiptir. Yani 10’luk kombine 

anahtarın hem yıldız hem de yaprak tarafı 10 numaradır. Whitworth takımlar 10 ve 17 

parçalı, metrik takımlar ise 10, 12, 17, 22 parçalıdır.  

 

5.3.1. Darbeli Yıldız Anahtar 
 

Sökülüp takılması için güç istenen ve çekiç veya balyoz kullanılması gereken yerlerde 

darbeli anahtarlar kullanılır. Bu anahtarların tek tarafı cıvata ve somun söküp takmak için 

yıldız anahtar şeklindedir, diğer tarafı ise çekiç veya balyoz kullanmak amacıyla düz imal 

edilmiştir.  

 

 
Fotoğraf 5.7: Darbeli yıldız anahtar 

 

Bu anahtarlar darbe yiyeceklerinden dolayı kalınlıkları normal yıldız anahtarlardan 

fazladır. Yaprak anahtarların sıyırma riski olduğundan yıldız darbeli anahtarlar genelde daha 

avantajlıdır. Ölçüleri ise darbeli yaprak anahtarlarla aynıdır. Darbeli yıldız anahtarların içi 6 

ya da 12 köşeli olabilir. 

 

5.4. Boru Anahtarı 
 

Boru anahtarı; boru, nipel, manşon gibi boru tesisatında kullanılan bağlantı 

elemanlarının sökülüp takılmasında direkt olarak kullanıldığı gibi diğer anahtarlara da 

yardımcı olarak kullanılır. Genellikle dökme demirden yapılır. Ölçüleri whitworth 

cinsindendir. 8″, 10″, 12″, 14″, 18″, 24″, 36″... gibidir. 
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Yıldız ve yaprak anahtarla sökülebilen yerlerde kullanılmamalıdır. Çünkü anahtarın 

ağız kısmı dişlidir. Bu nedenle dişler kavradığı yüzeyde iz bırakır ve sıyırma ihtimali vardır. 

Cıvata, somun, nipel gibi altı köşe başlı bağlantı elemanlarının çevresi bozulur ve bir daha 

sökülüp takılmaları zorlaşır. Örneğin; 10″ (10 inç)’ lik bir boru anahtarının boyu, 250 mm 

olup 40 mm ağız açıklığına sahiptir ve maksimum 1.5″ ( bir buçuk inç) boruda kullanılır. 

Boru anahtarlarının ölçüsü anahtarın boyunun ölçüsüdür. Anahtar ağzı dişli üzerinde bulunan 

somun ile ayarlanır. Gemide bir adet ufak, bir adet orta veya büyük boy boru anahtarı 

yeterlidir (10-18 inç gibi). 

 

Fotoğraf 5.8: Boru anahtarı 

5.5. Kurbağacık Anahtar (İngiliz Anahtarı) 
 

Kurbağacık anahtar; nipel, manşon, tapa vb.nin sökülüp takılmasında veya kaç numara 

anahtar gerekli olduğu bilinmeyen yerlerde direkt olarak veya diğer anahtarlara yardımcı 

olarak kullanılır. Ölçüleri whitworth cinsindendir. 4″, 6″, 8″, 10″, 12″, 15″ gibidir. Örneğin; 

10″ bir kurbağacık anahtarın uzunluğu 10″ (255 mm)’dir ve maksimum 30 mm’ lik ağız 

açıklığına sahiptir. 

 

 
Fotoğraf 5.9: Kurbağacık anahtar 

 

Yıldız ve yaprak anahtarla sökme yapılabilen yerlerde kullanılmamasında fayda 

vardır. Çünkü sıyırma ihtimali olduğundan cıvata, somun, nipel gibi altı köşe başlı bağlantı 

elemanlarının çevresi bozulur ve bir daha sökülüp takılmaları zorlaşır. Gemilerde 

kullanılmasında fayda olsa da devamlı kullanmaya alışılmamalıdır. Yine de ihtiyaç 

duyulması hâlinde kullanılmak üzere gemide bir adet küçük ve bir adet orta boy kurbağacık 

(8-12 inç gibi) yeterlidir. 

 

5.6. Lokma Anahtar (Sockets) 
 

Çok sayıdaki cıvata ve somunu sökme-takma işlemi için kullanılan çok pratik bir 

anahtar çeşididir. Lokmaya takılan kola “lokma kolu” denilir. Ayrıca hareketi kolaylaştıran, 

aynı zamanda hızlı ve rahat sökme-takma olanağı sağlayan bir kol daha vardır. Bu kola da 

çıkardığı sesten dolayı “cırcır kolu” denir. Cırcıra bu hareketi sağlayan; içindeki 3 adet yarık, 

bu yarıklara geçen 3 adet verev parça, bu parçaları kanala oturtan 3 adet yaydır. 
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İç kısımlarda veya ulaşılması daha güç yerlerdeki cıvata ve somunları sökmek için 

lokmalara bazı kollar eklenir. Bu kollara “uzatma kolu” denir. Lokma anahtarların ağızları 

altı köşe olabileceği gibi on iki köşeli de olabilir. Lokmaların cırcıra bağlantı yerleri 1/4", 

1/2" ve 3/4″ olabilir. Genellikle 1/2″ kullanılırsa da nadiren özel amaçlı yerlerde 3/4″ 

kullanılır. 1/2″ kare geçme için uzatmaların boyları 75, 125 ve 250 mm, 3/4″ için ise 200 ve 

400 mm’dir.  

 

Her ikisi için de aşırı kuvvet istenen yerlerde cırcır kola zarar gelmesin diye T 

şeklinde bir kol (T kolu) kullanılır. Lokma anahtarlar hem metrik hem de whitworth 

ölçülerde olabilir. Metrik olanların ölçüleri 8...32 mm’ dir. Whitworth olanların ölçüleri ise 

1/8″...1 1/4″ dir. Ayrıca bu takım hâlinde olan lokmaların dışında 36, 41, 46, 50, 55, 65 mm 

gibi lokmalar da mevcut olup gemilerde özel durumlar için birer adet bulundurulmasında 

fayda vardır. Bu lokmaların kare geçmeleri ise 3/4″ tür. Lokma, uzatma, cırcır vb. tek tek 

istemektense her şeyi içeren 1/2″ (8...32 mm)  lokma takımına sahip olmak gemi için en iyi 

yoldur. Eksilen, kaybolan veya zarar görenler daha sonra tek tek istenebilir. 

  

Fotoğraf 5.10: Lokma anahtar takımı 

5.7. Kovan Anahtar 
 

Kovan anahtar; lokma anahtarla sökülemeyecek kadar içerdeki somun ve cıvataların, 

ayrıca içinden uzun dişli şaft veya cıvata geçen somunların sökülüp takılmasında kullanılır. 

Lokma anahtarlara benzese de et kalınlıklarının az olması sayesinde, lokma anahtarların 

çalışamayacağı yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Her iki tarafı kullanılmaya uygun olup 

farklı ağızdadır. Ölçüleri yaprak ve yıldız anahtar ölçülerinin aynısıdır. 

 

Bir ağız kullanıldığı zaman, diğer ağzın alt tarafındaki deliğe sokulacak tornavida 

veya buna benzer bir çubukla sağa sola döndürülerek kullanılır. Bu çubuklar 8x180 ve 

10x200 mm ölçülerinde olabileceği gibi gemideki uygun herhangi bir çubuk da bu amaçla 

kullanılabilir. 

 

Fotoğraf 5.11: Kovan anahtar 
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5.8. Alyan Anahtar 
 

Alyan anahtar, altı köşeli olan ve alyan başlı cıvataları sökme ve takma amacıyla 

kullanılan L şeklindeki erkek anahtardır. Alyan anahtarlar, metrik ve whitworth olur. 

Örneğin; metrik 1,5- 2- 2,5- 3-4- 5- 6- 8- 10 mm alyan takımın whitworth karşılığı, 5/64- 

3/32- 1/8-5/32- 3/16- 7/32- 1/4- 5/16- 3/8" dir. 1,5- 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 4,5- 5-5,5- 6- 7- 8- 9- 

10 mm’ ye kadar tüm alyanlar ile gemilerde kullanım amacına göre 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

19, 22, 24, 26, 27, 30 ve 32 mm alyanların da bulundurulmasında fayda vardır. Bu ölçüler, 

alyan anahtarların kalınlık ölçüleridir. 

 

Fotoğraf 5.12: Alyan anahtarlar 

 

5.9. Yarım Ay Anahtar 
 

Yarım ay anahtar, şaft uçlarında bulunan rulman, impeller gibi parçaları tutan emniyet 

somunlarını sökmek ve takmak için kullanılır ve özel çelik alaşımından yapılmış olup ay 

kısmı sertleştirilmiştir. Pompa ve seperatörlerde bol miktarda kullanılır. Yarım ay anahtarın 

olmadığı durumlarda somunlar tornavida, keski veya pirinç  (ya da metal çubuk)  bir 

malzeme kullanılarak sökülüp takılır. Bu da somunun yarık kısımlarını bozar ve somunlar bir 

daha kullanılamaz duruma gelir.  

 

Bu anahtarın en büyük sorunu her somuna ayrı bir anahtar gerekli olmasıdır. Örneğin; 

12-14 mm dış çaplı somunlar için bir anahtar, 16-20, 25-28, 30-32, 34-38... mm için ayrı ayrı 

bir anahtar gerekmektedir. Somunlar üzerinde dört adet yarık vardır. Anahtar üzerinde ise iki 

adet tırnak mevcuttur. Yarım ay anahtar üzerindeki iki adet tırnak somun üzerindeki 

yarıklara geçirilerek çevrilir, böylece somunu sıkar veya gevşetir. 

 

Fotoğraf 5.13: Yarım ay anahtar 
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5.10. Tork Anahtarı 
 

Bazı sistemlerde cıvata ve somun sıkma kuvvetlerinin aynı miktarda olması çok 

önemlidir. Cıvata veya somunun sıkma değerinin belirlenmiş olduğu durumlarda tork 

anahtarı kullanılır. Örneğin; kaver cıvataları belirlenmiş katalog değerlerinde sıkılmalıdır. 

 

Bu anahtar üzerinde ayarlama yapılabilen bir skala vardır ve ucu lokma takmak için 

kare ağızlıdır. Kullanılacağı zaman, ucuna uygun lokma anahtar takılır ve skala üzerinden 

istenen tork ayarlanır. Sıkma sırasında istenen kuvvete ulaşıldığı zaman anahtardan bir ses 

çıkar ve böylece somunların uygun tork ile sıkıldığı anlaşılır. Başka işler için de kullanılması 

gerekebileceğinden gemide mutlaka bulunmalıdır. 

 

 

Fotoğraf 5.14: Tork anahtarları 

 

Anahtarlar, özel olarak somun, cıvata, saplama ve boruları sıkmak ya da gevşetmek 

için tasarlanmış araçlardır. Kırılmaları önlemek için çelik alaşımdan yapılır. Anahtarların 

çok farklı türleri ve her türün kendi kullanım alanı vardır. Yapılması gereken iş için uygun 

anahtar kullanmamak, anahtarın kırılmasına, iş yapılan ekipmanların zarar görmesine ve 

yaralanmalara yol açabilir. Aşağıda farklı anahtar türleri hakkında size bilgi verilecektir. 

 
Anahtar kullanırken şunlara dikkat etmek gerekir: 

 

 Sıkma ya da gevşetme sırasında anahtarın boşa dönebileceği ve sapının 

kırılabileceği unutulmamalı ve bu konuda hazırlıklı olunmalıdır. 

 Anahtarlar, ağızlarda oluşabilecek aşınmalar ve temizlik için düzenli olarak 

kontrol edilmelidir. 

 Anahtarlar, somun ya da cıvata başlarına iyi yerleştirilmeli ve mümkün 

olduğunca boşta kalan uca yakın bir yerden kavranmalıdır. 

 Somun ya da cıvata başları çekiçle vurularak gevşetilmeye çalışılmamalıdır. 
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DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ 
 

Çevreye Saygı 

 
 

Enerji tasarrufu, doğal ürün üretimi ve geri dönüşüm çevreye saygının olmazsa 

olmazları arasında yer almaktadır. Bu konuda öğrenci olarak yapabileceklerinizi sınıfta 

tartışarak gruplara ayrılıp yeni bir ürün ortaya çıkarınız. Örneğin; pil, plastik ya da kâğıt 

geri dönüşüm kutuları oluşturabilirsiniz.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anahtar takımlarını, ayarlı pense ve takım 

çantalarını tanıyınız. Bunları amacına uygun şekilde kullanınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sıkacağınız ya da gevşeteceğiniz somun 

veya cıvata için uygun anahtar boyutunu 

seçiniz. 

 Somun veya cıvata kafasına (2) anahtarı 

(1) yerleştiriniz. Gevşetmek için anahtarı 

saat yönünün tersine sıkmak için saat 

yönüne doğru tam daire çizecek şekilde 

çeviriniz.  

 

 Sıkacağınız ya da gevşeteceğiniz somun 

ya da cıvatanın (2) boyutuna göre bir 

kurbağacık anahtar (1) seçiniz. 

 Kurbağacık anahtar üzerindeki sonsuz 

vida (3) ile anahtar ağzını somun ya da 

cıvata kafasından biraz büyük olacak 

şekilde açınız. 

 Kurbağacık ağzını cıvata ya da somun 

kafasına yerleştirdikten sonra kafaya tam 

oturacak kadar sonsuz vida ile anahtar 

ağzınız daraltınız. 

 Sıkma için anahtarı saat yönünde, 

gevşetme için ise saat yönünün tersine 

doğru çeviriniz. 

 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kişisel 

güvenlik malzeme –donanımları 

kullanarak aşağıdaki işlemleri 

yapabilirsiniz. 

 Sıkma ya da gevşetme sırasında anahtar 

boşa dönebilir. Bu nedenle dikkatli 

olmalısınız. 

 Kullandığınız anahtarın ağzında aşınma 

olup olmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Anahtarın somun ya da cıvata kafasına 

tam olarak oturduğundan emin 

olmalısınız. 

 Somun ya da cıvata başlarını çekiçle 

vurarak gevşetmeye çalışmamalısınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. Kombine anahtar takımları, bir açık ağızlı (çatal) anahtar ve bir de  

………………………….. anahtarın birleşiminden oluşmuştur. 

 

2. ………………………….. anahtarlar, sadece doğru boyutlu anahtar veya soket 

bulunamadığı durumlarda kullanılmalıdır. 

 

3. Boru anahtarı, yuvarlak yumuşak demir  ………………………….. ve bağlantı 

parçalarını döndürmek için kullanılan bir anahtardır. 

 

4. …………………………..anahtarları altıgen soket şeklinde vidaları söküp takabilmek 

için kullanılan bir anahtar çeşididir. 

 

5. ………………………….. anahtarlarında, soketler döndürülecek cıvatanın kafasına 

oturtulduktan sonra soketin üst kısmına tutma aparatı takılarak cıvata gevşetilir ya da 

sıkılır. 

 

6. …………………………..anahtarlar somun ya da cıvata başlarını her taraftan kuşatır. 

Anahtar ağızlarında 6 noktadan ve 12 noktadan kavrayan tipleri mevcuttur. 

 

7. Takım çantasının kullanım amacı  …………………………..bir arada ve düzenli bir 

şekilde muhafaza edilmesidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda verilen uygulamaları gemi makineleri laboratuvarında materyalde 

öğrendiğimiz bilgilerle iş güvenliği kurallarına uyarak yapınız. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kombine anahtar takımlarını kullanmayı öğrendiniz mi?   

2. Kurbağacık anahtar kullanımını öğrendiniz mi?   

3. Boru anahtarı kullanımını öğrendiniz mi?   

4. Alyan anahtar takımı kullanımını öğrendiniz mi?   

5. Lokma anahtar kullanımını öğrendiniz mi?   

6. Yıldız anahtar takımı kullanımını öğrendiniz mi?   

7. Ayarlı pense kullanımını öğrendiniz mi?   

8. Takım çantası kullanımını öğrendiniz mi?   

9. İş gözlüğü kullanmanın önemini öğrendiniz mi?    

10. Toz tutucuları kullanmanın önemini öğrendiniz mi?   

11. Çizme kullanmanın önemini öğrendiniz mi?   

12. Eldiven kullanmanın önemini öğrendiniz mi?   

13. Dijital faz kontrol kaleminin kullanımını öğrendiniz mi?   

14. Düz tornavida kullanımını öğrendiniz mi?   

15. Yıldız uçlu tornavida kullanımını öğrendiniz mi?   

16. İki ağızlı tornavida kullanımını öğrendiniz mi?   

17. Saatçi tornavida kullanımını öğrendiniz mi?   

18. Metreyi sabitlediniz mi?   

19. Ölçüm noktasındaki değeri okudunuz mu?   

20. Ölçü miktarını belirlediniz mi?   

21. Belirlediğiniz ölçüyü duvar üzerine kalem ile işaretlediniz mi?   

22. Metreyi sabitlediniz mi?   

23. Ölçüm noktasındaki değeri okudunuz mu?   

24. Kablo kesici ve şekillendirici kullanmayı öğrendiniz mi?   

25. Kesici aletleri kullanmayı öğrendiniz mi?   

26. Matkap ve türevlerini kullanmayı öğrendiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki materyale geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 KONTROL KALEMİ 

2 TOPRAK 

3 DÜZ UÇLU –YILDIZ UÇLU 

4 SAATÇİ TORNAVİDA 

5 ELBİSE VE ÖNLÜK 

6 TUTMA 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 B 

5 B 

6 D 

7 A 

8 C 

9 A 

10 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 İŞ GÖZLÜĞÜ 

2 BURNU 

3 KAUÇUK 

4 DERİ ELDİVENLER 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YILDIZ 

2 KURBAĞACIK 

3 BORULAR 

4 ALYAN 

5 LOKMA 

6 YILDIZ 

7 EL ALETLERİ 
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