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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Yüzey Düzeltme İşlemleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 

doğrultusunda; yapılacak işe uygun şablon parçalarının 

hazırlanması ve model parçalarının montajı ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yüzey kalitesine 

göre el aleti seçip uygun pozisyonda malzemelerin yüzey 

düzeltme işlemini ve kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş parçasının ölçü 

doğruluğuna hassasiyet gösterip yüzey kontrol işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gemi yapımı atölyesi 

Donatım: Tesviyeci ve ahşap tezgâh ve mengenesi, eğe, gönye, 

markacı takımları, yumuşak çelik malzeme, ahşap malzeme, 

rende. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

 

Sevgili Öğrencimiz,  

 

Bu bireysel öğrenme materyali gemi yapımı alanında yüzey kalitesine göre el aleti 

seçerek uygun pozisyonda malzemelerin yüzey düzeltme işlemini ve kontrolünü 

yapabilmenizi sağlayacaktır. 

 

Metal ve ahşap parçalarının veya kalıpların şekillendirilmesi, yüzeylerin gönyesine 

getirilmesi, istenilen ölçülerin elde edilmesi önemlidir. Bunlara dikkat edilmediğinde 

malzeme ve kalıplardan istenilen verim alınamaz. 

 

Metal ve ahşap yüzeylerde uygun araçlar kullanarak yüzey düzeltme ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazanmanız gerekir.  

 

Bu bireysel öğrenme materyalini tamamladığınızda alanın temel işlemlerinden olan 

yüzey düzeltme işlemlerini eğeleme ve rendeleme tekniğiyle gerçekleştirebileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yüzey kalitesine göre el aleti seçip uygun 

pozisyonda malzemelerin yüzey düzeltme işlemini ve kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yüzey düzelme işlemleri için kullanılan araçları araştırınız.  

 Yüzey düzelme işlemlerinde kullanılan tezgâh ve mengeneler hakkında bilgi 

toplayınız.  

 

1. MALZEMELERİN YÜZEY DÜZELTME İŞLEMLERİ 
 

Gemi yapımı alanında malzemelerin yüzey düzeltme işlemlerini yaparken metal ve 

ahşap malzemeye göre kullanılan araçlar ve uygulama teknikleri farklılık gösterir. Bu 

yüzden metal ve ahşap yüzeylerin düzeltme işlemleri farklı iki teknikte yapılabilir. 

 

1.1. Metal Malzeme Yüzeylerini Düzeltme İşlemleri 
 

1.1.1. Düz Yüzey Elde Etmek 
 

Ön imalat atölye çalışmalarında verilen iş parçasını istenilen yüzey kalitesinde imal 

edebilmek için uygun teknik ve uygun alet kullanılmalıdır.  

 

 

                 Fotoğraf 1.1: Tesviyeci tezgâhı ve eğe çeşitleri 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 
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 Eğeleme 

 

Eğeleme, metalik malzemenin yüzey pürüzsüzlüğünü sağlamak için yüzeyinden talaş 

kaldırma suretiyle yapılan işlemdir. Kullanılan malzemenin cinsine, kalınlığına ve elde 

edilmek istenen yüzeye göre eğe seçimine dikkat edilmelidir. 

 

 

          Fotoğraf  1.2: Eğeleme işlemi 

 

Çeşitli kesit ve ölçülerde yapılmış gövde ve sap olmak üzere iki kısımdan oluşan 

gövdesinin yüzeylerine diş açılmış kesici el aletlerine eğe denir. Malzemelerin yüzeyinden 

eğe yardımı ile talaş kaldırarak istenilen ölçü, şekil ve gönyesine getirme işlemine eğeleme 

denir. 

 

 

Şekil 1.1: Eğe diş ölçüleri 
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 Eğe Çeşitleri 
 

Eğeler üç ana grup altında toplanabilir. Bunlar: 

 

 Biçimlerine göre eğeler  

 

o Lama eğe 

 

                 Fotoğraf 1.3: Lama eğe 

 

o Kare eğe 

 

                 Fotoğraf  1.4: Kare eğe 

 

o Balıksırtı eğe 

 

                 Fotoğraf  1.5: Balıksırtı eğe 

 

o Üçgen eğe 

 

                 Fotoğraf  1.6: Üçgen eğe 

 

o Yuvarlak eğe 

 

                 Fotoğraf  1.7: Yuvarlak eğe 

 

o Bıçak eğe 

 

                 Fotoğraf 1.8: Bıçak eğe 
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 Diş büyüklülerine göre eğeler 
 

İki diş arasındaki mesafeye eğenin diş adımı denir. 

 

o Kaba dişli: Yumuşak gereçlerin eğelenmesinde kullanılır. 

 

                 Fotoğraf  1.9: Kaba dişli eğe 

 

o Orta dişli: Eğelenecek yüzeylerin ilk aşamasında kullanılır.  

 

                 Fotoğraf  1.10: Orta dişli eğe 

 

o İnce dişli: Sert gereçlerin eğelenmesinde, aynı zamanda işin bitim 

aşamasında kullanılır. 

 

                 Fotoğraf  1.11: İnce dişli eğe 

 

 Kullanım alanlarına göre eğeler 
 

o Saatçi eğeleri: Hassas işler için yapılmıştır. Bu tür eğeler, kalıpçılar, 

modelciler ve hassas parça yapımcıları tarafından kullanılır. 

 

 

                 Fotoğraf 1.12: Saatçi eğesi 
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o Tesviyeci eğeleri: Çift sıra dişli olup metal işlerinde en çok kullanılan eğe 

türüdür. İstenilen yüzeylerin elde edilmesinde kullanılır. 

 

 

                 Fotoğraf  1.13: Tesviyeci eğesi 

 

o Özel eğeler: Çelik alaşımları dışında kalan metallerin (kurşun, pirinç, 

alüminyum, bakır vb.) eğelenmesinde kullanılan eğelerdir.  

 

 

                 Fotoğraf 1.14: Özel eğeler 

 

 Standart eğe büyüklükleri 

 
Eğelerin boyları (4″) 100 mm’ den (18″) 450 mm’ye kadar değişebilir. Kullanıma en 

uygun eğeler 6, 8, 10, 12 parmak ölçüsünde olan eğelerdir. 

 

 

                 Fotoğraf  1.15: Boylarına göre eğeler 
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 Eğe seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar 

 

Malzemenin cinsine göre eğe seçimi ve istenilen yüzey kalitesine göre eğe seçimine 

dikkat edilmesi gerekir. 

 

 Malzemenin cinsine göre eğe seçimi 

 

Yumuşak malzemelerin eğelenmesinde (alüminyum, bakır, pirinç ve kurşun) kaba 

dişli eğeler kullanılır. Çelik malzemelerin eğelenmesinde ve işlerin bitim aşamasında ise ince 

dişli eğeler kullanılır. 

 

 İstenilen yüzeye göre eğe seçimi 

 

Malzemelerin alacağı şekillere göre eğe seçimi yapılır.  

 

  Şekil 1.2: Kare ve dikdörtgen parçalar                                Şekil 1.3: Silindirik parçalar 

 

   Şekil 1.4: Düzlem yüzeyler                                                  Şekil 1.5: İçe doğru olan kavisler 

 

   Şekil 1.6: Keskin ve açılı yüzeyler                                   Şekil 1.7: Hassas yüzeyler 
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 Eğelere sap takılırken dikkat edilecek hususlar 

 

Aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek verilen eğeye sap takma işlemi 

gerçekleştirilir. Bu işlem gerçekleştirilirken önerilere uyulmalıdır. 

 Eğeye sap takmak için gerekli ön hazırlık yapılmalıdır. 

 Eğenin büyüklüğüne göre uygun sap seçilmelidir. 

 

 

                 Fotoğraf  1.16: Eğe büyüklüklerine göre saplar 

 

 Seçilen sap plastik ise eğenin sapa takılacak (kuyruk) kısmını ısıtılır. 

 Isınan sap ile eğe eksenel doğrultuda sapa kuvvet uygulanarak takılır. 

 

 

                 Fotoğraf  1.17: Eğe büyüklüklerine göre sap takma 

 

 Takılacak sap ahşap ise kademeli olarak delinir. 

 Sapa arkadan tokmak ile tok sesi gelinceye kadar çakılır. 

 Sap takılırken yarılmamalıdır. 

 Eksenel düzgünlüğü kontrol edilir. 

 

 Eğeleme yaparken dikkat edilecek hususlar 

 

Tezgâhta çalışma kurallarına uyulmalıdır. Eğelerin dişleri birbirine temas 

ettirilmemelidir. Eğelenecek parçanın yüzeyindeki yağlar temizlenmelidir. Çalışmaya 

başlamadan önce sapın sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sapsız eğe 

kullanılmamalıdır. Eğeleme yaparken eğenin sapı iş parçasına vurulmamalıdır. Bu kurala 

uyulmazsa eğe sapı yerinden çıkabilir. 
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Şekil 1.8: Eğeleme esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar 

 

Büyük eğelerde çalışılırken sol elin parmakları eğe ucunun altına bükülmemelidir. İş 

parçasının kenarındaki çapaklar ve keskin köşeler eli kesebilir. Çapaklar ve keskin köşeler 

eğe ile alınmalıdır. Eğeleme yapılırken çıkan talaşlar üflenerek temizlenmemelidir (Aynı 

tezgâhta diğer çalışanların gözüne gelebilir.). Eğeleme işlemi sırasında eğelenen yüzeye ve 

eğenin dişlerine el sürülmemelidir (Yüzeyler yağlanır, eğe yüzeyde talaş kaldırmaz, kayar.). 

 

1.1.2. Silindirik Yüzey Elde Etmek 
 

Eğeleme vasıtasıyla düz yüzeyler elde edilebildiği gibi silindirik yüzeyler de elde 

edilebilir. Bunlar iç silindirik yüzey olabildiği gibi dış silindirik yüzeyler de olabilir. Dışa 

veya içe kavisli olan yüzeylerin yanı sıra küresel yüzeyler de elde edilebilir. 

 

 İç Silindirik Yüzey Elde Etme 

 

 

Şekil 1.9: İç silindirik yüzeyler 
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 İşlenecek malzemelerin şekillerine göre uygun eğe seçilmelidir (yuvarlak 

veya balıksırtı eğe). 

 Kanallar ve uzun deliklerde, eğenin ileri doğru sürtünme yönü 

değiştirilmemelidir. 

 Eşit dağılımlı bir baskı uygulanmalıdır. 
 

 Dış silindirik yüzey elde etme 

 

 

Şekil 1.10: Dış silindirik yüzey elde etme 

 

 Eğe düz tutulup ilerleme hareketi verilir. 

 Kavise uygun olarak eğeleme esnasında eğenin kısa yanı ekseni etrafında 

döndürülür. 

 

 Küresel yüzey elde etmek 

 

Şekil 1.11: Küresel yüzey elde etme 

 

 Eğe hem boy ekseni hem de en ekseni etrafında aynı anda döndürülür. 

 Bütün hareketler yumuşak olmalı ve omuz eklemleri ile bilekten 

gelmelidir. 
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 İçe doğru olan kavisli yüzey elde etmek 

 

Yuvarlak veya balıksırtı eğe seçilerek deliklerin eğelenmesi gibi eğeleme yapılır. 

 

 

Şekil 1.12: İçe doğru kavisli yüzey 

 

 Eğeleme sırasında ve sonrasında eğelerin bakımı 

 

Çalışma sırasında ve sonrasında eğenin dişleri arasına dolan talaşların temizlenmesi 

gerekir. Aksi hâlde eğe işlenen yüzeyleri ya çizer ya da üzerinde kayar.  

 

Sert malzemeler eğelenirken talaşlar bazen eğe dişlerinin arasına sıkışıp kalır. Sıkışan 

bu talaşlar eğe fırçası ile şekildeki gibi temizlenir.  

 

 

Şekil 1.13: Eğelerin bakımı 

 

Yumuşak malzemelerin eğelenmesinde (alüminyum, bakır, pirinç, kurşun vb.) eğe 

üzerinde sık sık talaşlar yapışır. Eğe temizleme laması ile şekildeki gibi üst dişler 

istikametinde sürtülerek temizlenir.  

 

 

Şekil 1.14: Temizleme laması 
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1.2. Ahşap Malzeme Yüzeylerini Düzeltme İşlemleri 
 

Ahşap malzemelerin yüzeylerini düzeltme işlemleri farklı el aletleri, el makineleri ve 

makinelerde yapabilir. 

 

1.2.1. El Takımları Kullanarak Yüzey Düzeltme İşlemleri 
 

 Rendeler 

 

Ahşap malzemenin yüzey düzgünlüğünü ve estetiğini sağlayıp öngörülen formu elde 

edebilmek için kullanılan el aletlerinden biridir.  

 

 Tanıtılması 

 

Ahşap yüzeylerden yontma yöntemiyle talaş kaldırarak istenilen formu oluşturmaya 

yarayan el aletidir. Rendeler, ahşap yüzey ve kenarların rendelenmesinde kullanılır. Ağaç ve 

metal gövdeli olanların yanı sıra büyük ve küçük tipleri mevcuttur. 

 

 Çeşitleri 

 

Rendeler işlediği yüzeyin özelliğine göre gruplandırılır. 

 

RENDELER 

 

Düzlem Yüzey Rendeleri  Özel Yüzey Rendeleri 

Rende  Düztaban 

Planya  Pastran kolu 

  Kiniş rendesi 

  Kanal rendesi 

 

Ağaç yüzeylerin rendelenmesinde dokusal liflerin yani elyafın yüzeydeki duruşu 

dikkate alınmalıdır. 

 Elyaf yönünde rendelemede talaşlar yüzeyden düzgün ve kolay ayrılır. 

Böylece düzgün yüzeyler elde edilir. 

 Elyafa karşı rendelemede talaşlar ağaç dokusundan koparak ayrılacağı 

için düzgün yüzey elde etmek zordur. 
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 Elyafa dik rendelemede talaşlar birbiri üzerine biner ve yüzey pürüzlü 

olur. Bu yöntem karışık elyaflı ağaçlarda uygulanır. 

 Makta rendelemede ise talaşlar elyaftan çok az ayrılır. Bu nedenle ahşap 

malzemede yarılma olabileceğinden iki yönlü rendeleme yapmak uygun 

olur. 

 

 

Şekil 1.15: Rende tığında çeşitli açılar 

a) Ağız    b) Ayna   c) Taban   d) Sırt      e) Tığ    f) Kama açısı     g) Serbest açı 

h) Kesme açısı (45-48 derece) 

 

 Düzlem yüzey rendeleri 

 

 Rende 

Yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır. Ahşap veya metal gövdeli tipleri mevcuttur. 

Hassas, ağzı dar ve ince talaş çıkaran bir rendedir. Tığ üzerinde ve tığın ağzından 1–1,5 mm 

yukarıda bir kapak bulunur. Bu kapak tığın kestiği talaşların fazla uzamadan kırılmasını ve 

daha düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlar. 

 

 

                 Fotoğraf  1.18: Demir rende 
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                 Fotoğraf 1.19: Rende tığı ve parçaları 

 

 Planya 

Geniş yüzeyleri oldukça iyi düzelten bir rendedir. Bu rendelerde de kapaklı tığ 

kullanılır. Kapak tığdan 0,5-1 mm yukarıda olacak şekilde ayarlanır. 

 

 

                 Fotoğraf  1.20: Planya 

 

 Özel yüzey rendeleri 

 

 Düztaban 

Dar gövdeli bir rendedir. Tığ genişliği rendenin gövde kalınlığı ile aynı olduğu 

ilduatalaş boşlukları rendenin yanlarına açılmıştır. Rendeye tığ alt tarafından takılır. 

Düztaban rendeler genel olarak lamba açma ve lamba alıştırma işlemlerinde kullanılır. 

Rende tığını sökmek için kama üzerindeki damağa vurmak yeterlidir. Bir işin yüzeyinin bir 

bölümünün 90 derece açıyla derinleştirilmesi işlemine lamba açma denir. 
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                 Fotoğraf 1.21: Demir düztaban 

 

                 Fotoğraf  1.22: Ahşap düztaban 

 

 Pastran kolu 

İki kollu bir rende olup kavisli yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır. 

 

 

Fotoğraf  1.23: Pastran kolu 

 

 Kiniş rendesi 

İş parçalarının cumbalarına (dar birleştirme yüzeylerine) erkek ve dişi kanal açan 

rendelerdir. 
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Fotoğraf  1.24: Kiniş rendeleri 

 

 Kanal rendesi 

Kanal boşaltma işlemlerinde kullanılan bir rendedir. Tığı L biçimindedir. Düz ve 

kırlangıçkuyruğu kanallar bu rende ile boşaltılır. Marka çizgilerinden testere ile kesilen 

yüzeylerdeki kanallar kanal rendesi ile boşaltılır. 

 

 

Fotoğraf  1.25: Kanal rendesi 
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 Rende tığı bileme 

 

Rende tığı, rendelenen ahşap malzemenin cinsine ve yoğunluğuna göre belli bir süre 

sonra körelir. Ahşap malzeme içine gömülmüş ve gözle görülemeyen gereçlerden (çivi, vida, 

tel zımba vb.) dolayı da rende tığı körelir ya da kırılabilir. Bu nedenlerden rende tığlarının 

her kullanımdan önce kontrolü yapılmalı, gerekirse tığlar bilenmelidir.  

 

 Bileme makineleri ve gereçleri 

 

Ahşap malzemenin rendelenmesinde kullanılan kesici aletlerin bilenmesi için zımpara 

taşı ve çeşitli gereçler kullanılır. 

 

Kaide veya bir tezgâha bağlı olan bu makine, miline iki yönden bağlı bulunan zımpara 

taşları sayesinde kesici aletleri biler. 

 

 

Fotoğraf   1.26: Tezgâh tipi zımpara taşı makinesi 

 

 Doğal zımpara taşları 

 

 Doğal korund: Kilin kristalleşmiş şeklidir. Bunların taneleri polisaj 

işlemlerinde ve zımpara yapımında kullanılır. 

 Kuvars: Bileşiminde en çok silisyum oksit bulunur. Zımpara yapımında 

kullanılır. 

 Kösele taşı: Kuvars kristallerinin kil ile birleşmesinden meydana gelir. 

Kesici aletlerin bilenmesinde kullanılır. 

 

 Yapay zımpara taşları 

 

 Elektrokorund, alüminyum oksit: Eriyik hâldeki korund içine silisyum 

oksit, titanoksit gibi maddeler katılarak oluşturulur. İçindeki alüminyum 

oksit oranı yüksek olduğundan kesme, taşlama işlemlerinde başarıyla 

kullanılır. 
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Fotoğraf  1.27: Alüminyum oksit zımpara taşları 

 

 Silisyum oksit, karborundum: %60 kuvars kumu ile %40 petrol koku 

fırınlarda eritilerek hazırlanır. Dengeli yapısı elması andırır. Her türlü sert 

metal malzemenin taşlanmasında ve kesici alet bilenmesinde kullanılır. 

 

 

Fotoğraf  1.28: Değişik zımpara taşları 

 

Bunlar çok ince dokulu taşlardır. Üzerlerine yağ damlatılarak kullanılır. Bilenmiş 

kesici aletlerin ağızlarındaki kılağıyı gidermede kullanılır. 

 

 

Fotoğraf   1.29: Değişik yağ taşları 
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 Kaba bileme 

 

Bu tip bileme genel olarak zımpara taşı makinesinde yapılır. Kesme özelliğini yitirmiş 

rende tığları veya diğer kesiciler uygun açılarda zımpara taşı makinesinde bilenir. Bileme 

makinesinde bileme yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 

Fotoğraf  1.30: Makinede rende tığı bileme 

 

 Bileme makinesinde çalışırken mutlaka koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 

 Kesicinin ağız açısına dikkat edilmelidir. 

 Bileme esnasında kesici ağzı yakılmamalı, sık sık suyla soğutulmalıdır. 

 Kesici ağız bilenirken siper üzerinde gezdirilmelidir. 

 Bileme işlemi sonuçlandığında makine şalteri kapatılmalı ve taşın 

dönüşünün durması beklenmelidir. 

 

 

Resim 1.31: Gözlüksüz çalışma 
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 İnce bileme 

 

İnce bileme işlemi, kaba bilemeden sonra kesici ağızda oluşan kılağının alınması 

amacıyla yapılır. Bu işlem, yağ taşı adı verilen ince dokulu taşlarda yapılır. Yağ taşında 

bileme esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Kesici ağzın taş yüzeyine tam oturması sağlanmalıdır. 

 Yağ taşının dengeli aşındırılması için kesici ağız, taş yüzeyinin her 

tarafında dairesel hareketlerle gezdirilmelidir. 

 Taş yüzeyi sık sık kılağılardan bir üstüpü ile temizlenmelidir. 
 

 

Fotoğraf   1.32: Yağ taşında ince bileme 

 

 Tornavidalar 

 

Vidaların takılmasında ve sökülmesinde kullanılan aletlerdir. Tornavida, özel alaşımlı 

çelikten yapılmış bir gövde ile ağaçtan, plastikten veya metalden yapılmış bir saptan 

meydana gelir. Gövdenin ağız kısmı, bağlanacak vidanın başındaki kertiğin şekline göre düz 

veya yıldız biçiminde olur. Tornavida çeşitleri şunlardır: 

 

 Düz ve yıldız tornavida 

Genel amaçlı vidalama işlemlerinde kullanılır. Kullanma yerine göre farklı boylarda 

yıldız ve düz uçlu tornavidalar bulunur. 

 

 

 

Fotoğraf  1.33: Düz ve yıldız tornavidalar 
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 Mandallı tornavida 

Mandallı tornavidalar ile vidalama daha hızlı ve kolay yapılabilir. Tornavidanın sapı 

ile gövdesi arasına mandal düzeni yerleştirilmiştir. Böylece tornavidanın sadece vidalama 

veya sökme yönünde dönmesi sağlanır. Mandallı tornavidanın uç kısmı, kullanılacak vidaya 

göre düz ya da yıldız uç takılarak değiştirilebilir. 

 

 

Fotoğraf   1.34: Mandallı tornavida 

 

 Otomatik spiral tornavida 

Seri vidalama işlerinde kullanılır. Tornavidanın kovanına, vida büyüklüğüne ve 

şekline uygun ağızlı tornavida ucu takılır. Spiral oluklu gövdesinin geri kısmındaki mandal 

düzeni ile vidalama veya sökme durumuna ayarlanabilir. 

 

 

Fotoğraf   1.35: Otomatik spiral tornavida 
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 Anahtarlar 

 

Cıvata ve trifon vida ile yapılan bağlama işlerinde, cıvataların başını veya somonunu 

döndürerek sıkıştırmak veya sökmek için kullanılır. Ayrıca çeşitli vidaların sıkıştırması ya da 

sökülmesinde de çokgen başlı alyan takımları kullanılır.  

 

   

             A- Ofset anahtar                               Ayarlı anahtar(kurbağacık) 

           

 

C-İki ağızlı anahtar                                            D-Alyan anahtar 

Fotoğraf   1.36: Anahtar tipleri 

 

 Kullanımı ve bakımı 

 

 Çekiç ve tokmakların darbe tabanları temiz ve düzgün tutulmalıdır. 

Bozuk tabanlı ve sapı gevşemiş aletlerle darbe yapılmamalıdır. 

 Ağız kısımları bozulmuş, kırılmış, ezilmiş tornavida ve anahtarlarla 

bağlama işlemi yapılmamalıdır. 

 Aletlerin metal kısımları paslanmadan korunmalıdır. Haftalık bakımlarda 

ince yağ ile yağlanmalıdır. 

 Aletlerin ağaç tutamak kısımları temiz ve cilalı tutulmalıdır. 

 Her alet, ait olduğu iş için kullanılmalıdır. İşi biten alet yerine 

kaldırılmalıdır. 

 El aletleri amacı dışında kullanılmamalıdır. 
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 Eğeler ve törpüler 

 

Rendelenmesi mümkün olmayan kavisli, köşeli veya çok küçük yüzeyli parçaların 

düzeltilmesinde kullanılan, üzerine kesici dişler açılmış özel yapılı çelik çubuklara törpü ve 

eğe denir. Kesici dişlerin büyük olması törpü, küçük olması ise eğe olarak adlandırılmasın 

sağlamıştır. Törpüler çoğunlukla ahşap malzeme üzerinde kullanılır. Metal malzeme 

üzerinde ise eğeler kullanılır. 

 

 Çeşitleri 

o Tek yönlü dişli eğeler 

o Çift yönlü dişli eğeler 

o Törpü dişli eğeler 

o Kavisli dişli törpüler 

 

 Gövde kesitlerine göre eğeler 

 

o Lama 

o Yuvarlak 

o Yarım yuvarlak 

o Üçgen 

o Kare 

o Bıçak 

o Balıksırtı 

o Oval 

 

 

Fotoğraf   1.37: Yarım yuvarlak eğe 

 

Fotoğraf   1.38: Törpüler 
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 Rendeleme işlemleri 

 

Ahşap malzemelerin yüz cumba ve makta kısımlarında düzgün yüzeyler elde etmek 

için yapılan işlemdir.  

 

 Yüz rendeleme 

o Ahşap tezgâhı temizlenmelidir. 

o İşe uygun rendeleme el aletleri seçilir. 

o İşe uygun markalama aletleri seçilir. 

o Rende tığının bilenmiş olup olmadığı kontrol edilir. Kör ise bilenir. 

Tığ kapağı, tığ ağzından 2 mm geride kalacak şekilde takılır. 

 

   

Fotoğraf  1.39: Rende tığ kapağının takılması 

 

o Rende tığının talaş kalınlığı kaba rendeleme işlemi için ayarlanır. 

 

    

Fotoğraf  1.40: Tezgâh demirleri arasına sıkıştırılmış iş parçasının rendelenmesi 

 

o İş parçası, en düzgün yüzü üstte kalacak şekilde tezgâh demirleri 

arasına sıkıştırılır. 

o Rende ile yüzey, gönye veya mastar ile kontrol edilerek istenilen 

düzgünlüğe getirilir. 
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 Cumba rendeleme 

o İş parçası, tezgâh demirlerinden sökülüp en düzgün cumbası üste 

kalacak şekilde tezgâh demirleri arasına tekrar bağlanır. 

o Rende ile cumba, gönye veya mastar ile kontrol edilerek istenilen 

düzgünlüğe getirilir (Yüz ve cumbanın birbirine 90 derece açıda 

olması sağlanır.). 

 

  

Fotoğraf   1.41: Teknenin bordası cumba rendelemesi 

 

    

Fotoğraf   1.42: Teknenin bordasının rendeleme şekli 
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 Makta rendeleme 

o Yüz ve cumbası düzeltilen iş parçasının boyunu rendelemek için iş 

parçasının boyu metre ile ölçülüp gönye ve kalem kullanılarak 

markalama yapılır.  

 

 

Fotoğraf   1.43: Gönye ile iş parçası boyunun markalanması 

 

o İş parçası, tezgâh mengenesine dik olarak cumbalarına destek 

parçaları konularak bağlanır. 

o Rendelenecek kısım 3 mm’nin üzerinde ise 2-3 mm kalacak şekilde 

el testeresiyle boyu kesilir. 

o Maktayı rendelerken rende tığı az talaş kaldıracak şekilde ayarlanır. 

o Gerekirse uçlarda kopma olmaması için iki uca destek parçası 

konulur. 

o Makta karşılıklı iki yönde rendelenir. 

 

  

Fotoğraf   1.45: Demir rende ile maktanın zıt yönlerde rendelenmesi 
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o Rendeleme işlemlerinden sonra rende tığı kontrol edilerek kullanılan 

araçları yerlerine kaldırılır. 

o Tezgâh ve çevresi temizlenir. 

 

1.2.2. El Makineleri Kullanarak Yüzey Düzeltme İşlemleri 
 

 El planya makinesi 

 

El planya makineleri kapı, lambri gibi yerinde alıştırılması gereken işlerin 

rendelenmesinde yaygın olarak kullanılan ve yüzeyden yontma yöntemiyle talaş kaldıran bir 

ağaç işleme makinesidir. 

 

 

Fotoğraf   1.46: Elektrikli planya 

 

 Motor 

 

Gövdeye monte edilmiş bir şekilde 500–1500 Watt gücünde ve 15.000–24.000 devir 

hızına sahip bir motordur. 220 volt elektrik akımıyla çalışır. 

 

 Ön ve arka taban 

 

Arka taban bıçak uçuş seviyesinde sabit olup ön taban ayarlanabilir. Talaş derinliği ön 

taban yardımıyla sağlanır. İş yüzeyine devamlı sürtündüğünden oldukça düzgün yüzeyli 

olmalıdır. Dökme demirden üretilmiştir. Yaklaşık 82 mm genişliktedir. 



 

 29 

 Şalter 

 

Makine şalteri motorun çalışmasını sağlayan anahtardır. Basılınca motor çalışır, 

bırakılınca durur. Tutamak yüzeyinde bulunan bir anahtar ise şaltere basılı iken basılınca 

motorun kesintisiz dönmesini sağlar. 

 

 Bıçaklar 

 

Planya miline takılmak üzere iki adet sert metalden üretilmiş iki ağızlı lama bıçakları 

vardır. Üretici firmanın makine ile birlikte verdiği anahtar yardımıyla sökülüp takılır. 

 

 Kayış ve kasnak 

 

Kayış motordan aldığı dönme hareketini mile iletmeye yarar. Motor miline ve bıçak 

miline bağlı iki adet kasnak kayış yardımıyla dönme hareketini birbirine aktarır. Motor 

hareketinin tam olarak aktarılabilmesi için kayışın iç yüzeyi ve kasnakların dış yüzeyi dişli 

olarak yapılmıştır. 

 

 Bıçakların yerine takılması 

 

El planya makinesi bıçakları üretici firmanın talimatlarına göre yerine takılır. 

Genellikle bıçakların takılması planya makinelerinde olduğu gibidir. Bıçaklar arka tablaya 

sıfır olarak ayarlanır. Bir ağaç mastarla bıçakların yükseklikleri kontrol edilir.  

 

 

Şekil 1.16: El planya makine bıçakları 

 

 El planya makinesinde çalışma güvenliği 

 Makinenin fişini takmadan önce kablonun pozisyonu, bıçak uçuş 

seviyeleri kontrol edilir. 

 Talaş derinliği istenilen seviyede ayarlanır (en fazla 3,5 mm). 

 Makine tutamağı sıkıca kavranmadan makine çalıştırılmamalıdır. 

 Rendeleme esnasında parçaların girişinde ön tabana, ortalarında her iki 

tabana çıkışta ise arka tabana baskı uygulanır. 

 Kör bıçaklarla çalışılmamalıdır. 

 Çatlak, elyafı dönük ve ince parçalar rendelenmemelidir. 

 Mümkünse çalışma esnasında makineye toz emme sistemi bağlanmalıdır. 

 Çalışma esnasında eller kesicilere yaklaştırılmamalıdır. 

 Varsa üretici firmanın güvenlik talimatlarına uyulmalıdır. 
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 Bakımı 

 

El planya makinesinin bakımı farklı safhalarda yapılmalıdır. 

 

 İşleme başlamadan önceki bakımı 

o Kesicilerin keskinliği kontrol edilir. 

o Kesicilerin mile doğru olarak bağlandığı kontrol edilir. 

o Tabla temizlenir, ayarlarının normal çalıştığı kontrol edilir. 

o Derinlik ayarı kontrol edilir.  

o Ön ve arka tablanın düzgünlüğü ve bağlama sistemleri kontrol edilir. 

 

 Günlük bakımı 

o Makine üzerindeki talaş ve tozlar temizlenir. 

o Makine üzerinde takılı bulunan kesiciler temizlenir. 

 

 Haftalık bakımı 

o Takılı bulunan kesiciler ve kılavuz pimi çıkarılır, temizlenir.  

o Mil yataklarındaki yağlama noktaları makinenin kataloğunda 

belirtildiği şekilde yağlanır. 

o Makinenin talaş ve tozları temizlenir, hava tutulur ve metal kısımları 

ince yağ kullanılarak yağlanır. 

 

 Yıllık bakımı 

o Makinenin bütün elemanları kontrol edilmelidir. Elemanların her biri 

için gerekli onarma, değiştirme, yağlama ve ayarlama işlemi 

yapılmalıdır. 

 

1.2.3. Makine Kullanarak Yüzey Düzeltme İşlemleri 
 

 Planya makinesi 

 

 Tanıtılması ve çeşitleri 

Planya makinesi, iş parçalarının yüzeylerini rendeleyerek düzgün hâle getirme, komşu 

iki yüzeyi birbirine dik veya istenen açıda rendeleme işlemlerinde kullanılan makinelerdir. 

 

Planya makineleri, bıçak boyları ve tabla genişliklerine göre isimlendirilir. Planya 

makinelerinin bıçak boyları 20, 25, 30, 40, 50, 60 cm’dir. Bıçak boyu ya da tabla genişliği 30 

cm olan bir planya makinesi 30’luk planya makinesi diye isimlendirilir. Tabla genişledikçe 

ona orantılı olarak boyu da artar. 

 

Planya makineleri bir başka yönden de şöyle isimlendirilir: 

 

o Komple planya makinesi   

o Tekli planya makinesi  
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Komple planya makinesiyle tekli planya makinesi arasında çalışma sistemi açısından 

hiçbir fark yoktur. Mil iki tarafa da uzatılarak bir ucuna matkap kovanı, tabla, sıkma ve 

hareket kolları bağlanarak yatay delik makinesi gibi kullanılabilecek hâle getirilmiştir. Diğer 

tarafına da bir tabla ilave edilmiş, daire testere ve top bıçakları bağlayarak daire testere ve 

freze makinesi gibi kullanabilme imkânı sağlanmıştır. 

 

Komple planya makinelerinin avantajlı yönleri olduğu gibi dezavantajlı yönleri de 

vardır. Bir makineye birkaç makinenin işini yaptırma imkânı olmasına rağmen aynı anda 

birkaç kişinin çalışması zor olduğundan bazı kısımlar boşuna çalışıp yıpranmış olur. Birkaç 

kişi aynı anda çalışırsa bu sefer de karışıklık olur. 

 

 

Fotoğraf  1.47: Komple planya makinesi 

 

 

Fotoğraf  1.48: Tekli planya makinesi 
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 Gövde 

Makinenin elemanlarını üzerinde taşıyan gövde, sarsıntısız çalışması için döküm 

demirden yapılmıştır. Sarsıntıyı daha da azaltmak için cıvatalarla zemine bağlandığı da olur. 

 

 Ön tabla 

Rendelenecek iş parçasının üzerine oturtulduğu kısımdır. Ayar kolu yardımıyla, talaş 

miktarının ayarlanmasını da sağlar. Bazı makinelerde talaş kalınlığını gösteren ölçülü 

göstergeler bulunur. 

 

 Arka tabla 

Makineye verilen iş parçasının rendelenen yüzeyinin üzerine oturduğu kısımdır. Arka 

tabla ayarı ile her zaman oynanmaz. Bilenmiş bıçak takılınca bıçak uçuş dairesinde 

ayarlanarak kullanılır. Kendiliğinden bozulmadıkça ayarla oynanmaz. 

 

 Arka tabla ayarlanması 

Arka tabla bıçak uçuş dairesiyle aynı seviyede olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu iş 

hassas bir şekilde yapılmazsa rendeleme düzgün olmaz. Bu ayarlama şu şekilde yapılır. 

 

o Mil, bıçaklardan biri en üst seviyeye gelecek şekilde döndürülür. 

o Arka tabla bıçak uçuş seviyesinin altına indirilir. 

o Düzgün bir mastar alınır ve bir ucu bıçak diğer ucu arka tabla üzerine 

gelecek şekilde makine üzerine konulur. 

o Mastarın kenarı bıçak ağzına ve tabla yüzüne tam olarak değinceye 

kadar tabla yukarı kaldırılır. 

o Mastar bıçak üzerinde ileri geri hareket ettirilir. Bu hareket, mili 

hafifçe döndürmelidir. 

o Arka tabla bu konumda sabitlenir. 

o Sonra ön tabla ince talaşa göre ayarlanır. 

o Makine çalıştırılır ve düzgün bir parça, ucundan 10-15 cm rendelenir. 

o Rendelenen yüzey arka tablaya çarpmayacak ve tabla ile arasından 

ışık sızmayacak şekilde ilerlemelidir. 

o Aynı parça bir de boydan boya geçirilerek, kontrol edilerek ayar 

tamamlanır. 

 

 Mil ve bıçaklar 

Planya makinesinin karşılıklı iki yatak arasında çalışan ve yatay konumda bulunan bir 

mili vardır. Milin çevresine, bıçakların bağlanabilmesi için mil uzunluğunda kanallar 

açılmıştır.  

 

Bu kanallara sıkma cıvataları ve kamalar yardımıyla bıçaklar sıkılır. Bıçak sayısı 

genellikle üç veya dört olur. Mil uzunlukları makinenin uzunluğunu belirler. Mil çapı ise 

uzunlukla orantılı olarak 6–12 cm arasında değişir. 
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Fotoğraf   1.49: Planya bıçakları 

 

 

Şekil 1.17: Mil ve kesiti 

 

 Siper 

Ön tabla üzerine değişik düzenlerle bağlanmış olan siper, iş parçasının rendelenmiş 

yüzünün dayanarak ilerlemesine ve komşu yüzeyin dik veya istenen açıda rendelenmesine 

yardımcı olan makine parçasıdır. 

 

Siperin tabla üzerinde istenen noktaya kaydırılmasını ve istenen açıda eğilmesini 

sağlayan ayar düzenleri vardır. 

 

 

Fotoğraf   1.50: Açılı ayarlanmış siper 
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 Ön tabla ayar kolu 

Ön tablanın altında, çalışana yakın konumda ve kolayca kullanılabilecek konumda 

bulunan bir koldur. Değişik şekillerde olabilir. Görevi iş parçasından alınacak talaş miktarını 

belirlemektir. K ol ne kadar aşağıya indirilirse ön tabla o kadar aşağı iner ve talaş miktarı da 

ona bağlı olarak artar, kol yukarıya kaldırılırsa talaş miktarı azalır. 

 

 Arka tabla ayar kolu 

Ön tablada olduğu gibi arka tablanın altındadır. Arka tablayı bıçak uçuş seviyesinde 

ayarlamak görevi vardır. Her zaman ayarlanmaz, bıçak takılınca ayarlanır ve bırakılır. 

 

 Koruyucu 

Makine çalışırken çalışan kişinin ellerini korumak için bıçakların üzerini, açıkta kalan 

kısımlarını örten değişik koruyucu düzenleri vardır. Menteşeli basit koruyuculardan başka iş 

parçasının genişliğine göre siperden uzaklaşan ve parça geçtikten sonra yay etkisiyle tekrar 

kapanan koruyucular da vardır. 

 

 

Fotoğraf   1.51: Koruyucu 

 

 Planya bıçaklarını sökmek ve takmak  

 

 Sökme işlemi 

o Makinenin siper ve koruyucusu sökülür, tabla temizlenir ve ön tabla 

iyice aşağı indirilir. 

 

 

Fotoğraf   1.52: Planya makinesi bıçaklarını sökerken ön tabla 
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o Uygun anahtarla, bıçak tespit vidaları gevşetilir. Burada dikkat 

edilmesi gereken sıkma düzenini gevşetmek için cıvataların sıkma 

yönünde çevrilmesidir. 

 

 

Fotoğraf  1.53: Planya makinesi bıçaklarının sökülmesi 

 

o Bıçak ve sıkma kaması yerinden çıkarılıp sökülen kısımlar 

temizlenir. Aynı işlem diğer bıçaklar için de tekrarlanır. 

 

 Takma işlemi 

o Sıkma kaması yerine oturtulur, bilenmiş bıçak dönüş yönüne uygun 

olarak yatağına yerleştirilir ve tespit vidaları hafifçe sıkılır. 

o Sert ağaçtan veya hafif metalden bir mastar arka tabla üzerine tablaya 

paralel olarak koyulur. 

o Arka tabla ağızlık parçasının ucuna gelen yer kalemle işaretlenerek A 

harfi yazılır. Mil çalışma yönünde hafifçe çevrilir. Bıçak, mastarı ön 

tablaya doğru sürükleyecektir. Bu durumda arka tabla ağızlık 

parçasının ucuna gelen yer işaretlenerek B harfi yazılır. 

 

 

Fotoğraf   1.54: Planya makinesi bıçaklarının ayarlanması 
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Fotoğraf  1.55: Planya makinesi bıçaklarının ayarlanması 

 

o Aynı işlem bıçağın ortasında ve diğer ucunda da yapılır. Mastarın 

sürüklenmesi her yerde A-B kadar ise bıçak her noktada aynı miktar 

çıkmış demektir. 

o Takozun sürüklenmesi diğer yerlerde A-B mesafesinden fazla ise 

bıçak aşağı indirilir, çok ise yukarı çıkarılır ve sıkma cıvataları azar 

azar ve birer atlanıp sökme yönünde çevrilerek bıçaklar sabitlenir. 

o Aynı işlem diğer bıçaklarda da yapılarak bıçak takma ve ayarlama 

işlemi tamamlanır. 

o Arka tablanın bıçak uçuş dairesinde olduğu kontrol edilir. Arka tabla 

bıçak uçuş dairesinden düşük olursa rendeleme sonunda ön tabladan 

kurtulan parçanın uç kısmı aşağı düşer ve oyulur. Yüksek olması 

durumunda ise iş parçası başlangıçta tablanın ucuna takılır; hafifçe 

yükseltilerek itildiğinde ise konik bir rendeleme yapılır. 

 

Planya ve kalınlık makinelerinin bıçaklarının ayarlanmasında ayar köprüsü de 

kullanılır. Ayar köprüsü mili kolayca kavrayabilecek iki ayağı, bıçak taşkınlığını ayarlamak 

için hassas ayar vidaları vardır. Vidalar mil boyundadır ve mili iki baştan kavrar. Bilenmiş 

bıçaklar yuvalarına oturtulup iki baştan hafifçe sıkılır. Ayar köprüsü milin üzerine oturtulup 

bıçak iki baştan ayar köprüsüne değinceye kadar dışarı çıkarılır, çok çıkıntılı ise yuvasına 

oturtulup sıkılır. Aynı işlem diğer bıçaklar için de tekrarlanarak işlem tamamlanır. 

 

 

Fotoğraf   1.56: Planya makinesi bıçak ayarlanmasında kullanılan ayar köprüsü 
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Fotoğraf  1.57: Planya makinesi bıçak takılmasında kullanılan ayar köprüsü 

 

 

Fotoğraf  1.58: Ayar köprüsü ayağı ve ayar vidaları 

 

 

Fotoğraf   1.59: Ayar köprüsünün mil üzerine oturtulması 

 

Bıçakların daha düzgün ve duyarlı bir şekilde ayarlanması için geliştirilmiş değişik 

ayarlama aparatları vardır. Bunlarla da bıçak ayarı yapılabilir. 

 

 Planya makinesinde çalışma güvenliği 

 

 İş parçası üzerinde taş, çivi vb. yabancı cisimlerin bulunmadığı kontrol 

edilir, gerekiyorsa tel fırça ile fırçalanır. 

 30 cm’den kısa ve 1 cm’den ince parçalar serbest elle makineye verilmez. 

Vermek gerekiyorsa uygun bir itme parçası kullanılır. 
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 Mümkün olan her durumda koruyucu kullanılır. 

 İş parçasın itilirken el bıçakların üzerinden geçirilmez. 

 Çalışırken makinenin sol yanında,  yüz makineye dönük, sol ayak ileride 

ve sağlam bir şekilde durulur. 

 Bütün ayar ve bağlama düzenleri, özellikle bıçak bağlama cıvataları sık 

sık kontrol edilir. 

 Talaş miktarı geniş yüzeylerde 2 mm, dar yüzeylerde 5 mm’den fazla 

verilmez. 

 İş parçası daima elyaf yönünde rendelenir. 

 İş parçası itilirken tablaya ve sipere sağlamca bastırılır. 

 İşlem bittiğinde veya ayar değiştirileceği zaman şalteri kapatılır ve 

makinenin tamamen durması beklenir. 

 Kör ve ağzı kırık bıçakla kesinlikle çalışılmaz. 

 Makine normal hızını almadan çalışmaya başlanmaz. 

 İş parçası, geriye çekilirken bıçakların üzerinden geçirilmez. 

 Çalışma sırasında makinenin altında biriken talaşlar makine durdurularak 

temizlenir. 

 Makta rendelemek için talaş miktarı azaltılır. 

 

 Planya makinesinin bakımı 

 

 İşleme başlamadan önce 

o Bıçakların keskinliği kontrol edilir, kör bıçakla çalışılmaz. 

o Tabla ayar kollarının normal çalıştığı kontrol edilir. 

o Siperin istenen açıda ayarlı olup olmadığı kontrol edilir. 

o Koruyucunun normal çalıştığı ve bıçaklara dokunmadığı kontrol 

edilir. 

o Mil, bıçaklar, tabla üzerine yapışmış reçine vb. birikintiler mazotlu 

fırça ile temizlenir. 

 

 Günlük bakım 

Her çalışma sonunda, makine üzerinde biriken talaşlar temizlenir. 

 

 Haftalık bakım 

o Makinenin talaş ve tozları temizlenir, bütün metal kısımları ince yağ 

ile hafifçe yağlanır. 

o Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları, makine kataloğunda 

belirtildiği şekilde yağlanır. 

 

 Yıllık genel bakım 

o Tablanın kızak cıvataları ve kamaları sökülür, tablalar yataklarından 

kaydırılarak indirilir. Bütün yatak ve vidalar temizlenir, ince yağ ile 

yağlanıp tekrar takılır. 

o Bıçaklar sökülür; yataklar, yaylar ve sıkma elemanları temizlenir. 

Bozulmuş parçalar değiştirilir ve tekrar takılarak ayarlanır. 
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o Düzgün bir mastarla tablaların birbirine ve mile paralelliği kontrol 

edilir. 

o Düzgün ve uzun bir mastarla tabla düzlemlerinin birbirine paralelliği 

kontrol edilir. 

o Motor, şalter ve kablo bağlantıları, kayış ve kasnaklar, siper ve 

koruyucular kontrol edilir. 

 

 Kalınlık makinesinde kalınlık çıkarma 

 

 Tanıtılması  

Kalınlık makinesi, bir yüzü planya makinesinde rendelenerek düzeltilmiş iş 

parçalarının kalınlıklarını eşit ve düzgün olarak rendelemede kullanılan, otomatik sevk 

düzenli bir temel ağaç işleme makinesidir. 

 

Cumbası rendelenmiş kalın parçaların genişliklerini de çıkartmak mümkündür. 

 

 

Fotoğraf   1.60: Kalınlık makinesi 

 

Kalınlık makineleri de planya makineleri gibi bıçak boyları ve tabla genişliklerine 

göre çeşitlendirilir ve isimlendirilir. Bıçak boyları 30, 40, 50, 160 cm’dir. Bıçak boyu ya da 

tabla genişliği 30 cm olan bir kalınlık makinesine 30’luk kalınlık makinesi denir. 

 

Kalınlık makineleri sistem olarak birbirinin aynıdır. Her üretici firma kendine göre 

şeklinde bazı değişiklikler yapsa da çalışma sistemlerinde bir fark yoktur. 

 

Kalınlık makineleri tek milli ve çift milli olarak ikiye ayrılır. Çift milli makineler 

piyasada çok yaygın değildir. Çift milli makinelerde üstte ve altta iki adet bıçak takılmış mil 

vardır. Makineye verilen iş parçasının bir yüzünü planya makinesinde düzeltmeye gerek 

yoktur. Makineye verilen iş parçasının aynı anda iki yüzü de rendelenerek kalınlığı çıkarılır. 
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 Gövde 

Makinenin elemanlarını üzerinde taşıyan gövde üzerinde kalınlık ayarını gösteren bir 

ölçü cetveli vardır. 

 

 

Fotoğraf   1.61: Otomatik yükseklik ayarı ve ölçü cetveli 

 

 Tabla 

Makinenin gövdesi içinde yatay olarak duran tabla, iş parçasının üzerinden 

kaydırılarak kalınlığının çıkarılmasına yarar.  

 

Tablanın yüksekliği istenen parça kalınlığına göre bir yükseklik ayar kolu yardımıyla 

ayarlanabilir ve bu ayar gövde üzerindeki bir ölçü cetvelinden okunur. 

 

Tabla içinde, üst silindirlerin tam karşısında,  tablaya tam paralel iki adet alt silindir 

vardır. 

 

 Mil ve bıçaklar 

Kalınlık makinesinin planya makinesinde olduğu gibi yatay konumda çalışan bir mili 

vardır. Milin çevresine, bıçakların bağlanabilmesi için mil uzunluğunda kanallar açılmıştır. 

Bu kanallara sıkma cıvataları ve kamalar yardımıyla bıçaklar sıkılır. Bıçak sayısı genellikle 

üç veya dört olur. Mil uzunlukları makinenin isimlendirme ölçüsüdür. 

 

 Geri tepme emniyet tırnakları 

Bu tırnaklar, makineye verilen iş parçasının bıçaklar tarafından geriye fırlatılmasını 

önlemeye yararlar. İtme silindirinden önce gelir. Çok kalın parçaların makineye verilmesini 

engeller ve makine zorlanmaz. 
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 Üst sevk silindirleri 

Üst sevk silindirleri itme ve çekme silindirleri diye ikiye ayrılır. İtme silindiri bıçaktan 

önce gelir, iş parçasını iterek bıçağa veren silindirdir. Parçayı iyi kavraması için çevresine 

boylu boyunca dişler açılmıştır. Bıçak uçuş dairesinden 1 mm kadar aşağıdadır.  

 

Aynı anda değişik kalınlıktaki parçaların makineden geçirilebilmesi için silindirler çok 

parçalı ve içten yaylı yapılmıştır. 

 

Bıçakların arkasında bulunan silindire çekme silindiri denir. Kalınlığı çıkan parçanın 

rendelenmiş yüzünün zedelenmemesi için yüzeyi düzgündür hatta bazı makinelerde çekme 

silindirinin yüzeyi lastik ya da kauçukla kaplanmıştır. Bıçak uçuş dairesinden 0,5 mm 

aşağıdadır. 

 

İtme ve çekme silindirleri hareketlerini makine motorundan ayrı bir motordan alır. 

Ancak devirleri azdır. 

 

 

Fotoğraf   1.62: Kesici, silindirler ve baskı kirişi 

 

 Ön baskı kirişi 

İtme silindirleri ile mil arasında ve bıçak uçuş dairesinden 0,2–0,5 mm aşağıdadır. 

İtme silindirinden kurtulan iş parçasını yaylı olarak bastırtarak titrememesini sağlar. Farklı 

kalınlıklardaki parçaları aynı anda makineye bastırabilmek için itme silindirinde olduğu gibi 

çok parçalı olarak yapılmıştır. 

 

 Arka baskı kirişi 

Mil ile çekme silindiri arasında bulunan arka baskı kirişi tek parça hâlinde ve iki 

başlarından yaylı olarak çalışır. Bıçaktan kurtulan iş parçasının titremeden dışarı çıkmasını 

sağlar. 

 

 Kapak 

Bıçak ve silindirlerin üzerini örterek talaş ve budakların fırlamasını önler. 

Gerektiğinde ve bıçaklar değişeceği zaman açılıp kapanabilecek şekildedir. 
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Fotoğraf   1.63: Açılabilen kapak 

 

 Hız ayarlayıcı 

Üst silindirler hareketlerini makinenin ana motorundan ayrı bir motordan alır. 

Parçanın ilerleme hızı üst silindirlerin devir sayısına bağlıdır. İlerleme hızı dar parçalarda 

fazla, geniş parçalarda az olmalıdır. Hız ayarlayıcı bu ilerleme hızını ayarlar, gerekirse 

ilerleme hızını dolayısıyla üst silindirlerin hareketini tamamen durdurabilir. Hız ayarlayıcıya 

vites kutusu da denir. 

 

 Alt silindirler 

Alt tabla üzerinde itme ve çekme silindirlerinin tam karşısında bulunur. Kalınlığı 

çıkacak parçaya bıçak ve üst silindirler kuvvetle basar, bir sürtünme meydana gelir. Bu 

sürtünmeyi ortadan kaldırmak için alt silindirler yapılmıştır. Alt silindirler sürtünmeyi 

azaltmak için tabla yüzeyinden 0,2–0,3 mm yukarıdadır. Hareketlerini motordan almaz, 

sürtünme sayesinde döner. 

 

 Yükseklik ayar kolu 

Alt tablanın yüksekliğini dolayısıyla iş parçasının kalınlığını ayarlayan, makinenin yan 

tarafında olan ve elle kumanda edilen koldur. Bazı firmaların ürettiği makinelerde yükseklik 

ayarı otomatik olarak yapılır. 

 

 Kalınlık makinesi bıçaklarını sökmek ve takmak 

 Makinenin üst kapağı kaldırılır, talaşları temizlenir ve planya 

makinesindeki sökme işlemi aynen uygulanır. 

 Bıçak ayar köprüsü kontrol edilir, mil üzerine yerleştirilir ve bıçakların 

taşkınlığı ayarlanır. 

 Bıçakların yüksek kısımları bir ağaç parça ile içeri vurulur, düşük 

kısımları ise dışa çektirilir. 

 Bıçak tespit vidaları planya makinesinde olduğu gibi sıkılır. 

 Üst kapak kapatılır, makine çalıştırılıp durdurularak son kontrolü yapılır. 
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 Kalınlık makinesi çalışma güvenliği 

 

 Parça yüzeyinde çivi, taş, vb. yabancı cisimlerin bulunup bulunmadığı 

kontrol edilir, gerekirse tel fırça ile temizlenir. 

 Budaklı, çatlak ve bir yüzü planya makinesinde düzeltilmemiş parçalar 

makineye verilmez. 

 Parça daima elyaf yönünde rendelenir. 

 İş parçasının boyu sevk silindirleri arasındaki mesafeden biraz daha uzun 

olmalıdır. Bu mesafeden kısa parçalar makineye verilmez. 

 1 cm’den daha ince parçalar alt destek parçası olmaksızın makineye 

verilmez. 

 Kalınlığı az, genişliği fazla olan parçaların genişlikleri makinede 

çıkarılmaz. Parça yana eğilir ve açısı bozulur. 

 Çalışırken makinenin tam arkasında değil yan tarafında durulur. 

 Tabla hizasına eğilip çalışan makinenin içine kesinlikle bakılmaz. Talaş 

ve parçalar göze fırlayabilir. 

 İtme silindirleri çok parçalı değilse farklı kalınlıktaki parçalar makineye 

yan yana verilmez. 

 Parça makineye verilirken ve alınırken el tabla hizasından daha içeri 

sokulmaz. 

 Rendeleme sırasında sıkışma olursa hemen sevk sistemi ve makine 

durdurulur. Sonra tabla aşağı indirilerek parça geriye çekilir. 

 Uzun parçaların makineden çıkışta sarkmasını önlemek için bir yardımcı 

eleman veya destek sehpası kullanılır. 

 Talaş kalınlığı işin özelliğine göre ve makineyi zorlamayacak şekilde 

ayarlanır. 

 

 Kalınlık makinesinin bakımı 

 

 İşleme başlamadan önce: 

o Bıçakların keskinliği kontrol edilir, kör bıçakla çalışılmaz. 

o Tabla yükseklik ayar düzeni, varsa talaş emme düzeni kontrol edilir. 

o Mil ve bıçaklar, sevk silindirleri ve tabla üzerindeki reçine vb. 

birikintiler mazotla temizlenir. 

 

 Günlük bakım 

Günlük çalışma sonunda makine üzerindeki talaş ve tozlar temizlenir. 

 

 Haftalık bakım 

o Mil, silindir ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları, makine 

kataloğunda belirtildiği şekilde yağlanır. 

o Makine temizlenir, bütün metal yüzeyleri ince yağ ile yağlanır. 
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 Yıllık genel bakım 

o Motor, şalter ve kablo bağlantıları kontrol edilir. 

o Kayış, kasnak ve dişliler kontrol edilir. 

o Bıçak yatakları kontrol edilir. 

o Sevk silindirleri ve yayları kontrol edilir. 

o Tabla ayar düzenleri kontrol edilir. 

 

1.2.4. Yüzey Düzeltme İşlemleri 
 

Ahşap işlerinde iki ya da daha çok parçanın bir bütün durumuna getirilmesi için 

yapılan işlemlere birleştirme denir. Ağaç malzeme ile çalışmada en önemli sorunlardan birisi 

çalışmadır. Tekniğine uygun olarak birleştirme işlemleri yapılmamış ağaç malzeme kısa süre 

sonra yapılan eşyaların çarpılmasına ve ya düzensiz durmasına yol açar. 

 

Ağaç malzeme ile ilgili bilgiler incelendikten sonra özellikle yan yana birleştirmeler 

kullanılmadan geniş yüzeyleri elde etmek mümkün değildir. Ağaç malzemenin yan yana 

çeşitli birleştirme teknikleri kullanılarak yapılan birleştirme işlemlerine en birleştirmeler 

denir. En birleştirmeler yapılırken özellikle malzemenin yıllık halka ve kuruluğuna dikkat 

edilmelidir. 

 

 Uzunluk ekseni doğrultusunda dar iki yan yüzeye cumba denir. İki cumba arasında 

kalan geniş yüzeylere yüz denir. Ağaç elyafının boy yönünde kesilmiş iki uçtaki alın 

yüzeylerine makta denir. 

 

       

Resim 1.64: Ahşap malzeme yüzeyleri 

 

Ağaç çiviye kavela denir. Silindirik olup gürgen, maun, tik gibi sert ağaçlardan 

yapılır. Kavelaların iki ucu kullanımdan önce pahlı hâle getirilmelidir. Genellikle 8, 10, 12, 

14 mm çaplarında imal edilir.  
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Fotoğraf   1.65: Kavela çeşitleri 

 

Ağaç malzemenin birbirine dik olan keskin köşelerinin belirli bir açıyla 

kırılmasına pah denir. Pah, genellikle bir üst tablanın, rafın ve mobilyanın ön cumbasına 

göze hoş ve zarif görünmesi nedeniyle kırılır. Ayrıca keskin yüzeyler ve köşeler, çabuk ezilir 

ve tehlikelidir. 

 

 

Şekil 1.18: Pah 

 

Ağaç parçalarının birleştirilmesi için cumba yüzeyinin her iki kenarının 1/3 oranında 

boyuna düşürülmesi ile yapılan kısma kiniş denir. Ağaç malzemenin yüz, cumba ve makta 

kısmalarına kinişlerin derinlik, genişlik ve uzunluklarına uygun olarak açılan oyuklara kanal 

denir. 

 

 

Şekil 1.19: Kanal ve kiniş 

 

İki ağaç malzemenin erkek parçasının maktasına, kalınlığının 1/3'ü kalacak şekilde 

düşürülür. Dişi parçaya ise erkek parçayla birleşecek şekilde kanal açılır. Bu tür 

birleştirmelere zıvana birleştirme denir. 
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Fotoğraf   1.66: Erkek ve dişi zıvana 

 

Yapımı en basit en birleştirme işlemidir. Aynı zamanda mukavemeti en düşük 

birleştirme işidir. Bu işlem yan yana birleştirme yöntemiyle tabla yapımında kullanılır. Bu 

birleştirme işleminde önce parçanın bir yüz kısmı alıştırılır. Sonra cumbanın birisi alıştırılır. 

Bu iki işlemden sonra diğer cumba alıştırılır. Daha sonra diğer yüz için markalama yapılır. 

Yüz ve cumbalar tam ölçüsüne gelinceye kadar rendelenir. Son işlem olarak parçanın 

maktaları rendelenerek tam boy elde edilir. 

 

Birleştirme işlemine tabi tutulacak bütün tahtalar aynı işlemlerden geçirilir. Bu 

işlemler bittikten sonra tahtalar yan yana dizilir. Dizilen parçaların önce renk uyumuna 

bakılır ve yakın tonda olanlar yan yana getirilir. Renk alıştırması yapıldıktan sonra parçaların 

yıllık halkalarının yapısına göre dizilimi yapılarak parçalar numaralandırılır ve işaretlenir.  

 

 

Çizim 1.1: Düz en birleştirme detayı 

 

 

Şekil 1.20 Düz en birleştirme  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 

 

 
 

 

 

1. Aşağıdaki resimde anlatılmak isteneni tartışınız. 

 

 
 

 

2. Nobel ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz SANCAR’ın hayatını ve edindiği 

ilkeleri araştırıp sınıfınızla paylaşınız. 

         
    Resim 1.68: Temsili resim 

 

 

İnsan doğumdan ölüme kadar sürekli bir amaç 

belirler kendine.  

 

Bu kimi zaman bir sınavı kazanmak kimi 

zamanda bir işte ilerlemek olur.  Bu amaçları 

gerçekleştirmenin en önemli yolu kararlılıktır 

şüphesiz. Çünkü amaçlara ulaşmada insanın 

karşısına sürekli engeller çıkar. Bu engellerle 

başa çıkmak gerekir. Ya azimli ve kararlı olup 

üstesinden mutlaka gelir insan ya da yenilgiyi 

hemen kabul eder, özgüven kaybı yaşar. 
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U 

 

YGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler 

doğrultusunda gemilerde kullanılan babanın 1 numaralı parçasını eğeleme yöntemi ile 

istenilen ölçülere getiriniz.  
 

 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 

 Temrin Parçası 

 10" yassı eğe, kıl gönye, kumpas, çelik cetvel, markalama aletleri, eldiven 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İşi gereğine uygun olarak 

mengeneye bağlayınız. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almalısınız. 

 İş önlüğünüzü ve iş eldiveninizi giymelisiniz. 

 Çelik burunlu iş ayakkabınızı giymelisiniz. 

 Tesviyeci mengenesine iş parçasını bağlarken en geniş 

yüzeyleri tercih edebilirsiniz. 

 İşlerinizi mengene çenesine mümkün olduğu kadar 

yakın bağlayabilirsiniz ancak mengene çenelerine 

eğelerinizin zarar vermemesine özen göstermelisiniz. 

 Mengene başında duruş ve 

eğeleme pozisyonu alınız. 

 Mengene önünde uygun pozisyonda durarak eğeleme 

işlemi için hazırlanmalısınız. 

 Eğelere sap takınız. 

 Kullanacağınız eğenin boyutuna göre seçmiş 

olduğunuz sapı öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi 

kurallara uygun olarak takmalısınız. 

 Değişik eğeleri doğru 

tutunuz. 

 İşleyeceğiniz işe uygun olan eğeyi seçmelisiniz. 

 Eğeyi sağ ve sol elinizle öğrenme faaliyetinde 

anlatıldığı gibi tutmalısınız. 

 Eğeleme ile şekillendirme 

işlemleri yapınız. 

 Size verilen prizma parçanın en geniş yüzeyinden 

başlayarak A, B, C yüzeylerini sırasıyla kurallara 

uygun eğelemelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Eğelenen yüzeylerin 

kontrolünü yapınız. 

 Gönyenizle kontrole başlamadan önce yüzeylerde ve 

kenarlarda çapak bulunmamasına özen 

göstermelisiniz. 

 İşlediğiniz prizma parçanın A, B, C, yüzeylerini 90˚lik 

gönye ile dikliğini ve yüzey düzgünlüğünü kontrol 

etmelisiniz. 

 Eğe dişlerini temizleyiniz. 
 Kullandığınız eğelerin dişlerini kurallara uygun 

temizleyerek dolaplarınıza yerleştirmelisiniz. 

 

 

Rende tığına bileme uygulaması yapınız. 
İşlem Basamakları Öneriler 

 İş önlüğünü giyiniz. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

almalısınız. 

 İş önlüğünün kol uçlarının lastikli 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Makine siperinin açısını ayarlayınız. 
 Siperi, tığ kama açısının 25-30 derece 

olacak şekilde ayarlamalısınız. 

 Su kabını suyla doldurunuz. 
 Bileme esnasında tığın yanmaması için su 

kullanmalısınız. 

 Koruyucu gözlüğünüzü takınız. 
 Fotoğraf   2.15’te görüldüğü gibi bir 

gözlük kullanmalısınız. 

 Rende tığını taşta bileyiniz. 

 

 Öğrenme faaliyetinde anlatılan konulara 

dikkat ederek bileme esnasında tığı siper 

üzerinde sağa sola hareket ettirerek 

bilemelisiniz. 

 Taşlanan yüzeye dokunmayınız. 

 Isınan rende tığını sık sık soğutunuz. 
 Tığın sertliğini yitirmemesi için sık sık 

suyla soğutmalısınız. 

 Rende tığını, yağ taşında kılağıları 

tamamen yok oluncaya kadar 

bileyiniz. 

 

 Yağ taşının düzlemini bozmamak için 

taşın her noktasında bileme yapmalısınız. 

 Yağ taşı yüzeyini temizleyiniz. 
 Bileme işlemi boyunca düşen kılağılar 

tığın ağzını bozabileceği için sık sık bir 
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üstüpü ile temizlemelisiniz. 
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Rendeleme uygulaması yapınız. 

 

 Kaba ölçülerine göre kesilmiş parçaları 

alınız. 

 İstenile net ölçüye uygun olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

almalısınız. 

 İş önlüğünüzü giymelisiniz. 

 İş parçasının net ölçüye uygunluğunu 

metre kullanarak kontrol etmelisiniz. 

 Parça yüzeyinde çarpıklık burkulma 

çatlak vb. dönüklükleri kontrol 

etmelisiniz. 

 İş parçalarını çalışma tezgâhına uygun 

biçimde bağlayınız. Rende ile yüz 

rendelemesini yapınız. Yüzeyin tesviyesini 

mastar yardımıyla kontrol ediniz. 

 

 Çelik uçlu iş ayakkabısı giymelisiniz. 

 Parçayı tezgâhın uygun mengeneleri 

arasına yerleştiriniz. Parçanın tezgâh 

yüzeyinden 5- 6 mm kadar yukarıda 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 İş sağlığına uygun rendeleme 

pozisyonu almalısınız. 

 Rendeyi kuralına uygun olarak parça 

yüzeyine yaslayarak kesme 

işlemlerini yapmalısınız.  

 Rendeleme sırasında aralıklarla 

mastar veya yüzeyi düzgün bir parça 

ile tesviye kontrolü yapmalısınız. 

 Yüz rendeleme işlemi biten parçayı cumba 

rendeleme için uygun konuma getirerek 

tezgâha bağlayınız. Rendeleme işlemini köşe 

900 olacak şekilde kontrol ediniz. 

 

 Yüz rendesi biten parçayı mengene 

aralığına yerleştirerek ve 

sıkıştırmalısınız. 

 Rende yardımıyla cumbayı 

rendelemelisiniz. 

 Cumbayı gönye yardımıyla 900 

olacak şekilde rendelemelisiniz.  

 Ölçü kontrolü yapmalısınız. 
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 Bir yüz ve cumbası rendelenen parçayı makta 

rendeleme için dik konumda tezgâha 

bağlayınız. Rendeleme yönüne göre parçanın 

cumbasının önüne aynı kalınlıkta parça 

bağlayınız. 

 

 İş parçasını makta yukarı gelecek 

şekilde yerleştirmelisiniz. 

  Parça kalınlığı ile aynı olan başka 

bir parçayı maktanın cumba 

kısmında ki çatlamaları önlemek için 

önüne sıkıca yerleştirmelisiniz. 

 Rende yardımıyla maktayı küçük 

kalınlıkta talaş kaldıracak şekilde 

ayarlayarak kesme işlemleri 

yapmalısınız. 

 Bir yüz, cumba ve maktası rendelenen iş 

parçasını istenilen ölçülere uygun her 

yüzeyde markalayınız. 

 

 İş parçası bir yüz, bir cumba ve bir 

de makta rendeleme işlemi 

yapıldıktan sonra istenilen ölçülere 

uygun olarak kurşun kalem, metre ve 

mastar yardımıyla markalamalısınız. 

 Rendeleme işlemlerini diğer yüzeylerde 

kuralına uygun olarak tamamlayınız ve ölçü 

kontrolü yapınız.  

 

 

 Markalama işlemleri biten parçanın 

öncelikle diğer cumbasını 

rendelemelisiniz. 

 İkinci yüzü rendelemelisiniz. 

 Testere yardımıyla boyu yaklaşık 

olarak ölçülendirebilirsiniz. 

 Rende yardımıyla boyu net ölçüye 

getirmelisiniz. 

 Birleştirme işlemlerine tabi tutulacak 

parçaları yan yana getirerek 

yüzeylerin birbirlerine uyumunu 

kontrol etmelisiniz. 

 İş parçalarının yıllık halkalarının 

uyumunu kontrol etmelisiniz. 

 Ölçü kontrolü yapmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yağ taşında yapılan bileme, kaba bilemedir. 

2. (   ) Bileme esnasında koruyucu gözlük mutlaka kullanılmalıdır. 

3. (   ) Bileme sırasında kesici ağız yanarsa sertlik artar ve ağzın körelmesi zorlaşır. 

4. (   ) Kesici kalemler zımpara kâğıdında da bilenebilir. 

5. (   ) Çekiçler çivi çakmada, aletlerin metal kısımlarına darbe uygulamada kullanılır. 

6. (   ) Tokmaklar ahşap ve metalden yapılır. 

7. (   ) Pense ve yan keski vida sıkma işine yarar. 

8. (   ) Makta rendelemede, ahşap malzemede yarılma olabileceğinden iki yönlü 

rendeleme yapmak uygun olur. 

9. (   ) Elyaf yönünde rendelemede, talaşlar yüzeyden düzgün ve kolay ayrılır. 

10. (   ) Ahşap malzemeden yapılan işlerde zıvana, diş, kertik, kiniş, kanal, pah, kızak, 

balıksırtı, lamba gibi kenar ve yüzey şekillerinin oluşturulmasında ve çeşitli perdah 

işlemlerinin yapılmasında kullanılan el aletleri, rendelerdir. 

11. (   ) Gövde kalınlıkları çok fazla olan (12–15 mm) ve özellikle zıvana deliği açma 

işlemlerinde kullanılan özel yapılı düz kalemlere oluk kalemleri denir. 

12. (   ) Çivi sökme, çivi ve tel kesme işlemlerinde kullanılan, çelikten mafsallı gövdeli ve  

keskin ağızlı alete kerpeten denir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

13. Mengene başında duruş pozisyonundaki dirsek yüksekliği ile mengene yüksekliği 

arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3-5 cm 

B) 5-8 cm 

C) 8-10 cm 

D) 10-15 

E) 15-20 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi tesviyeci mengenesinin kısımlarından değildir? 

A) Eğe 

B) Sabit çene 

C) Örs 

D) Sıkma kolu 

E) Hareketli çene 

 

15. “Eğe sapının ucu, ….…….…’ne yerleşecek şekilde tutulur.” Noktalı olarak 

 verilen kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Mengene kolu 

B) Avuç içi 

C) Eğe 

D) Baş ve işaret parmakları 

E) Örs 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 54 

 

16. Eğe sapının delinmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır? 

A) Deliklerin, eğenin sapından daha büyük delinmesi 

B) Deliklerin, eğenin sapından daha küçük delinmesi 

C) Deliklerin, konik olarak delinmesi 

D) Deliklerin, eğe sapıyla aynı çapta delinmesi 

E) Deliklerin yarıya kadar delinmesi 

 

17. Dairesel bir delik içi aşağıdaki eğelerden hangisi ile eğelenmelidir? 

A) Kare eğe 

B) Lama eğe 

C) Üçgen eğe 

D) Yuvarlak eğe 

E) Trapez eğe 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi bir eğe çeşidi değildir? 

A) Lama eğe 

B) Yarım yuvarlak eğe 

C) Trapez eğe 

D) Üçgen eğe 

E) Kırlangıçkuyruğu eğe 

 

19. Eğe dişlerinin temizlenmesi aşağıdakilerden hangi yöntemler kullanılarak yapılır? 

A) Çekiçle vurmak 

B) Mengeneye vurmak 

C) Plastik fırçayla 

D) Tel fırçayla 

E) Taşlama makinesiyle 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi düzlem yüzey kontrol aletidir? 

A) Kumpas 

B) Mikrometre 

C) Gönye 

D) Eğe 

E) Mengene 

 

21. Mengeneye iş parçasını bağlamada tek taraflı sıkmanın önüne geçmek için 

aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Az sıkılmalıdır. 

B) İnce parça bağlanmalıdır. 

C) Çok sıkılmalıdır. 

D) Yağlanmalıdır 

E) Takoz konulmalıdır. 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak iş parçasının ölçü doğruluğuna hassasiyet 

göstererek yüzey kontrol işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tersanelerde vurma-bağlama aletleri, eğe ve törpülerin kullanım alanlarını 

gözlemleyiniz. 

 Kesici kalemleri bilemede dikkat edilmesi gereken noktaları ve alınacak iş 

güvenliği önlemlerini araştırınız. 

 Tekne ve yat yapımında rendelerin en çok kullanıldığı kısımları araştırınız.  

 Yüz, cumba ve makta rendelemede dikkat edilmesi gereken noktaları araştırınız. 

 

2. MALZEMELERİN YÜZEY KONTROL İŞLEMLERİ 
 

2.1. Ölçme ve Kontrol 
 

2.1.1. Ölçme ve Kontrolün Tanımı ve Önemi 
 

Bilinen bir değer ile bilinmeyen bir değerin karşılaştırılmasına ölçme denir. Bir işin 

istenilen ölçü sınırlarında ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadıklarının araştırılmasına 

kontrol denir. 

 

2.1.2. Ölçme ve Kontrolü Etkileyen Faktörler 
 

 Ölçme aletinin yapılış hassasiyeti 

 Ölçme işleminin yapıldığı yerin ısısı 

 Ölçme işlemini yapan kişi 

 Ölçü aletinin ısısı 

 İşin hassasiyeti 

 Ölçme ve kontrolde yapılan hatalar 

 Ölçülecek iş parçasının fiziksel özelliği 

 Ölçme yapılan yerin ışık durumu 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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2.1.3. Ölçme Aletleri 
 

 Şerit metre 

 

 

Fotoğraf   2.1: Şerit metre 

 

Uzun parçaların kabaca ölçülmesinde kullanılan çizgi bölüntülü ölçü aletleridir. 

Genellikle 2, 3, 5, 10, 20, 30 ve 50 metre uzunluğunda 12 ile 13 mm genişliğinde paslanmaz 

yay çeliklerinden yapılır. Milimetrik bölüntüler ile yapılmakla birlikte santimetre olarak 

okunur. 

 

 Çelik cetvel 

 

 

Şekil 2.1: Çelik cetvel 

 

Makine atölyelerinde en çok kullanılan ölçü aletlerindendir. Daha çok ölçme ve 

markalama işlemlerinde kullanılır. Yay çeliğinden yapılan çelik cetvellerin genişlikleri 20 

mm boyları ise 100 – 1000 mm ve kalınlıkları da 0.5 mm ölçülerindedir. Çelik cetveller 0.5 

mm aralıklı olarak ince çizgi bölüntülü yapıldığı gibi 1 mm aralıklı olarak yapılanları da 

vardır. 
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 Dijital ve verniyerli kumpaslar 

 

Dijital kumpasların verniyerli kumpaslara benzer ölçme çeneleri vardır. Ancak ölçme 

işlemi için dijital gösterge kullanılır. Parçayı ölçmek için çeneler konumlandırılınca dijital 

ekrandan ölçü doğrudan okunur. 

 

 

Fotoğraf  2.2: Dijital kumpas 

 

Fotoğraf   2.3: Verniyerli kumpas 

 

Verniyerli kumpasların üzerinde ölçme ve verniyer bölüntüleri vardır. Parçayı ölçmek 

için çeneler ayarlanınca boyut ölçme ve verniyer bölüntüleri aracılığı ile okunur. Uzunluk 

ölçülerini, iç çap, dış çap, derinlik ve kanal gibi mesafeleri ölçme işlemlerinde kullanılır. 

 

 1/10 - 1/20 – 1/50 mm verniyer bölüntülü kumpaslar 

 1/10 mm verniyer bölüntülü kumpaslar 
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Cetvel üzerindeki milimetrik bölüntülerden 10 mm ve 10 mm’nin katlarının bir eksiği 

sürgü üzerinde 10 eşit parçaya bölünmesiyle 1/10 mm’lik verniyer taksimatı elde edilmiştir. 

Kumpas cetveli üzerindeki 9 mm’lik kısım sürgü üzerinde 10 eşit parçaya bölünerek 1/10 

mm’lik verniyer taksimatlık kısım elde edilmiştir. 

 

Cetvel üzerindeki iki küçük çizgi aralığı 1 mm’dir. Sürgü üzerindeki iki küçük çizgi 

aralığı ise 9/10 = 0,9 mm’dir. Buna göre cetvel üzerindeki iki çizgi aralığı ile verniyer 

bölüntüsündeki iki çizgi arasındaki fark 1-0,9 = 0,1 mm’dir. 

 

      

Şekil 2.2: 1/10 mm verniyer taksimatlı kumpasta 7,3 mm ölçüsünün okunuşu 

 

 1/20 mm verniyer bölüntülü kumpaslar 
 

Cetvel üzerindeki 19 mm’lik kısım verniyer üzerinde 20 eşit parçaya bölünerek 

1/20’lik verniyer bölüntülü kumpas elde edilmiştir. 

 

Cetvel üzerindeki iki çizgi aralığı 1 mm’dir. Verniyer üzerindeki iki çizgi aralığı ise 

19/20 = 0,95 mm olur. Kumpas çeneleri kapalı durumda iken cetvel ve verniyer sıfır çizgileri 

çakışır durumdadır. Kumpas bu durumda iken cetvel üzerindeki birinci çizgi ile verniyer 

üzerindeki birinci çizgi arasındaki fark 1-0,95 = 0,05 mm’dir. Bu, kumpasın ölçme 

hassasiyetidir. 

 

   

Şekil 2.3:1/20 mm verniyer taksimatlı kumpasta 7,35 mm ölçüsünün okunuşu 

 

 

 1/50 mm verniyer bölüntülü kumpaslar 
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Şekil 2.4: 1/50 mm verniyer bölüntülü kumpas 

 

Bu kumpaslarda cetvel üzerindeki milimetrik bölüntülerden 50 mm ve 50 mm’nin 

katlarının bir eksiği sürgü üzerinde 50 eşit parçaya bölünerek elde edilir. Şekil 3.6’da 

görülen kumpasta olduğu gibi cetvel üzerindeki 49 mm’lik kısım sürgü üzerinde 50 eşit 

parçaya bölünerek 1/50 mm’lik verniyer taksimatı elde edilmiştir. Cetvel üzerindeki iki çizgi 

aralığı 1 mm’dir, sürgü üzerinde iki çizgi aralığı ise 49/50 = 0,98 mm’dir. 

 

Kumpas çeneleri kapalı durumda iken cetvel ve verniyer  sıfır çizgileri çakışır 

durumdadır. Kumpas bu durumda iken cetvel üzerindeki birinci çizgi ile verniyer üzerindeki 

birinci çizgi arasındaki fark 1- 0,98 = 0,02 mm’dir. Bu, kumpasın ölçme hassasiyetidir. 

 

 

Şekil 2.5: 1/50 mm verniyer bölüntüsü ile 34,80 mm ölçüsünün okunuşu 

 

 1/128" verniyer bölüntülü kumpaslar 
 

1/128"  verniyer bölüntülü kumpas, ölçü cetveli 1" parmak ölçüsünün (1" ölçüsü=25.4 

mm’dir.) 16 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilmiştir. Cetvel ölçü bölüntüsü üzerindeki 

7/16’lık kısım sürgü üzerinde 8 eşit parçaya bölünmek suretiyle 1/128" verniyer bölüntüsü 

elde edilmiştir. 

 

Şekil 2.6: 1/128" verniyer bölüntülü kumpas 
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Şekil 2.7: 1/128" verniyer taksimatli kumpasta ¼+4/128"  = 9/32" ölçüsünün okunması 

 

 ¼   +  4 /128 =   9 / 32˝ 

 

 1/1000" verniyeli bölüntülü kumpaslar 
 

1/1000˝  verniyer bölüntülü kumpas, ölçü cetveli 1˝ parmak ölçüsünün 40 eşit parçaya 

bölünmesiyle elde edilmiştir. Cetvel ölçü bölüntüsü üzerindeki 24 eşit bölüntü çizgisi sürgü 

üzerinde 25 eşit parçaya bölünmek suretiyle 0.001 parmak verniyer bölüntü elde edilmiştir. 

Bu değer kumpasın ölçebileceği en küçük değer ve hassasiyettir. 

 

 

Şekil 2.8: 1/1000˝ verniyer taksimatlı kumpasta ölçünün okunması 

 

Ölçünün okunuşu 6x0,0025=0,150˝ 

 2+ 0,150˝=2,150 

 2,150˝+0,002˝= 2,152˝ okunan ölçü 

 

 

Fotoğraf   2.4: Verniyeli kumpas kullanımı 
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 Çatal kumpaslar 

Ormancıların ve kerestecilikle uğraşan kişilerin tomrukların çaplarını ölçmekte 

kullandıkları verniyerli kumpasa benzeyen aletlerdir. eneleri oldukça uzundur ve verniyerli 

kumpaslar gibi hassas ölçüm yapmaz.  

 

 Çap kumpasları 

Silindirik parçaların dış ve iç çaplarını ölçmek ve kontrol etmek amacıyla kullanılır. 

Mobilyacılıkta daha çok tornalama çalışmalarında kullanılır. İç çap kumpasları ve dış çap 

kumpasları   vardır. Üzerinde ölçü bölümlemesi bulunanlarla doğrudan ölçüm yapılır. Ölçü 

bölümlemesi olmayanların çene açıklıkları metre ile ölçülür.  

 

 

Fotoğraf   2.5: Çap kumpasları 

 

2.1.4. Markalama 
 

 Markalamanın tanımı ve amacı 

 

Çizilmiş resimlerden, imalatı bitmiş parçalardan ve verilen bilgilerden faydalanılarak 

o işin yapılacağı malzemenin üzerine işlenecek profilin veya kısımların çizilmesine 

markalama denir. 

 

Markalama iş parçasının tam ölçüsünde yapılmasına, iyi işlenmesine ve kontrolüne 

yardım eder. Markalamadan sonraki işlemlerin tamlığı çizim hassasiyetine bağlıdır. 

 

 Markalama aletleri 

 

Genellikle silindirik, zaman zaman da prizmatik parçaların markalanmasında, 

bağlanmasında ve delinmesinde kullanılır. Çelik veya döküm malzemelerden yapılıp 

yüzeyleri taşlanmıştır. 
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Fotoğraf   2.6: V yatak çeşitleri 

 

 Markalama pleytleri 

 

Markalama pleytleri döküm ya da granit malzemelerden yapılır ve yüzeyler taşlanır. 

Bu pleytler üzerinde yalnız markalama işlemleri yapılır. Değişik ölçülerde yapılan pleytlerin 

üst yüzeyleri, yatay düzleme paralel olmalıdır.  

 

  

Fotoğraf  2.7: Markalama pleyti 

 

 Cetveller ve tablalı cetveller 

 

Çelik cetveller ölçme ve çok hassas olmayan kontrol işlemlerinde kullanılır. Cetvel 

bölüntüleri 1 mm ya da 0.5 mm olarak yapılır. Paslanmaz çelikten yapılan bu cetveller, 150-

250-500 mm boylarında yapılır. 

 

Tablalı cetveller ise döküm veya çelik gövdeli olup gövdeleri bükülmez niteliktedir. 

Markalamada ölçü almaya yardımcı olur. 
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Şekil 2.8: Çelik cetveller 

 

 Çizecekler 

 

Uç açıları 15˚ civarında olan ve çizgi çizmek amacıyla kullanılan markalama aletidir. 

 

 

Şekil 2.9: Çizecekler 

 

 Mihengirler 

 

Markalama işlemlerinde istenilen ölçü aralığında paralel çizgi çizmek amacıyla 

mihengirler kullanılır. En önemli markalama araçlarından biridir. Basit verniyerli veya dijital 

göstergeli türleri mevcuttur. 

 

    

Fotoğraf   2.10: Çeşitli mihengirler 
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 Pergel 

 

Pergel, daire veya yay çizmek amacıyla kullanılan markalama aletidir. Çelik 

malzemelerden yapılıp uçları sertleştirilir. İyi bir markalama için pergel uçlarının sivri 

olması gerekir. 

 

 

Fotoğraf   2.11:Pergel 

 

 Nokta 

Nokta, en çok kullanılan 

markalama takımlarından biridir. Krom 

ya da vanadyumlu çelikten yapılır. 

 

Markalama (uç açısı 50˚-60˚) 

noktası ve merkezleme  (uç açısı 90˚) 

noktası olmak üzere iki çeşittir. 
 

                                                        Şekil 2.10: 60˚ ve 90˚lik noktalar 

 

 Çekiçler 

 

Şekil 2.11: Çeşitli çekiçler 

 

Çekiçler, noktalama, keskileme, perçinleme, çakma, bağlama, doğrultma vb. 

amaçlarla kullanılan el aletleridir. Kullanma yeri ve amacına göre farklı tip ve ağırlıkta 

yapılır. 
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 Merkezleme gönyesi 

 

Bu gönyeler, silindirik parçaların merkezlerinin bulunmasında kullanılır. 

 

 

Şekil 2.12: Merkezleme gönyesi 

 

 Merkezleme çanı 

 

Markalama işlemi yapmadan silindirik parçaların merkezinin bulunması amacıyla 

merkezleme çanı kullanılır. Merkezleme çanı ile merkezin bulunması kolay olduğundan seri 

üretimde sıklıkla kullanılır. 

 

      

Şekil 2.13: Merkezleme çanı 

 

 Markalama boyaları 

 

Markalama boyaları, markalama yapılacak olan parça üzerine çizgi izlerinin daha net 

çıkabilmesi amacıyla kullanılan tebeşir tozu, kireç kaymağı, göz taşı (bakır, sülfat) vb. 

boyama maddeleridir. 
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Fotoğraf   2.12: Markalama boyası 

 

 Markalama yöntemlerini seçmek 

 

 Referans yüzeyine göre mihengirle paralel çizgiler çizmek 

 

       

Fotoğraf  2.13: Paralel çizgiler çizmek 

 

İş parçasının en geniş yüzeyleri referans alınıp yatay çizgiler çizilerek markalama 

işlemi gerçekleştirilir. 

 

 Referans yüzeyine dik çizgiler çizmek 

İş parçasının en geniş yüzeyleri referans alınıp gönye yardımı ile dikey çizgiler 

çizilerek markalama işlemi gerçekleştirilir. 

 

Şekil 2.14: Dik çizgiler çizmek 
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 Merkezi belli olmayan bir milin merkezini bulma  

 

 

Fotoğraf  2.14: Merkezi belli olmayan bir milin merkezini bulma 

 

Merkezi belli olmayan bir milin merkezini bulmak için eğelenmiş olan alna 

markalama boyası sürülür. Mil pleyt üzerindeki V yatağına yerleştirilerek mihengirin ucu en 

üst noktaya teğet olacak şekilde ayarlanır. Milin çapının yarısı kadar mihengir aşağıya 

indirildikten sonra mil döndürülerek alnına çeşitli yatay çizgiler çizilerek milin merkezi 

bulunur. 

 

 Merkezi belli olan daireler çizmek 

Pergel, bir cetvel kullanılarak istenilen ölçüde açılır. Merkez noktası işaretlenir. 

Noktalama yapılan merkezden pergel ile istenilen daire çizilir. 

 

Şekil 2.15: Merkezi belli olan daireler çizme 

 

 Delik merkezini ve düz çizgileri noktalamak 

Delik merkezinin belirlenmesinde önce delik merkezlerinden geçen eksen çizgileri 

çizilir. İki çizginin kesiştiği yer delik merkezi olarak noktalanır. Markalama aletleri ile 

çizilmiş olan çizgilerin işlenecek olan yüzeyine uygun aralıklarla noktalama yapılır. 
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Şekil 2.16: Delik merkezlerini ve düz çizgileri noktalamak 

 

 Kavisleri noktalamak 

Merkezlenerek pergel ile çizilen çizgilerin işlenecek tarafına markalama noktası ile 

düz çizgilerden daha sık aralıklarla noktalama yapılır. 

 

 

Şekil 2.17: Delik merkezlerini ve düz çizgileri noktalamak 
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 Çürütme için çatal nokta ile çürütme delik merkezi noktalamak 

Çatal noktanın uçları arasındaki mesafe eşittir. Uçlardan biri bir önceki nokta izine 

dayanır, diğer uçla da noktalama yapılır. Bunu yapmak için uçlardan biri hafifçe kaldırılır. 

 

 

Şekil 2.18: Çatal nokta ile kavisleri noktalamak 

 

2.1.5. Yüzey Kontrol Aletleri 
 

 Açı gönyeleri 

 

Düzlem yüzeylerin düzlemler arasındaki açılarının kontrolünde kullanılan kontrol 

aletlerine gönye denir. Açı ölçmede standart olan birimler kullanılır. Bu birimler derece, 

dakika, saniye, radyan ve graddır. Genellikle açılar derece, dakika ve saniye cinsinden 

ölçülür. 

 

 Sabit açı gönyeleri 

Sabit gönyeler ile yüzeylerin düzlemlikleri kontrol edildikleri gibi yüzeylerin 

aralarında açılar da gönyelerin kendi sabit açıları ile kontrol edilebilir. Bu gönyeler 90˚ ve 

120˚lik açı oluşturacak şekilde yapılmıştır. 

 

 

Şekil 2.19:  90˚lik sabit açı gönyesi ve kıl gönye 

 

 90˚lik sabit açı gönyesi 

Düzlem yüzey ve yüzeyler arasındaki açıları 90˚ olan parçaların kontrollerinde 

kullanılır.  
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 120˚lik sabit açı gönyesi  

Gönye iki kolu arasındaki açı 120˚ olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu tip sabit gönyeler 

ile düzlem yüzeyler arasındaki 120˚lik açılar kontrol edilir. 

 

Şekil 2.20: 120˚lik açı gönyesi 

 

 Ayarlı açı gönyeleri 

 

 

Şekil 2.21: Bölüntülü ve bölüntüsüz ayarlı açı gönyeleri 

 

Bunlar derece bölüntülü ve bölüntüsüz olmak üzere iki şekilde yapılır. Bu gönyeler ile 

istenilen açı değeri ayarlanarak düzlem yüzeyler arasındaki açıların kontrolleri yapılır. 

 

 Üniversal açı gönyesi 

Bu gönyeler ile makinecilikte çok hassas açıların ölçülmesi ve kontrol işlemleri 

yapılır. Bu gönyeler yardımıyla derecenin altındaki hassaslıkta (dakika) ölçme yapılabilir. 

Fotoğraf 2.16’daki gönyede istenilen açı dakika cinsinden ayarlanır. 

 

   

Fotoğraf   2.16: Üniversal açı gönyesi 
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Şekil 2.22: Üniversal açı gönyesi ile açı ölçülerinin okunması 

 

 Optik açı gönyesi 

 

 

Fotoğraf   2.17: Optik açı gönyesi ve göstergesi 

 

Optik açı gönyeleri kapalı dairesel bölüntülü bir ekrana sahiptir. Bölüntüler 0˚-90˚ 

olarak dört bölümde derecelendirilmiş ve her bölümdeki dereceler de 6 veya 12 eşit parçaya 

bölünerek 10-̀5̀ lık hassasiyetler elde edilmiştir. Mercek sistemi sayesinde bölüntü çizgileri 

ve konumları çok net görünür ve doğru olarak okunur. 

 

 Profil mastarları 

Ölçme ve kontrol işlemlerinde ölçme ve kontrol aletleri ile birlikte kullanılan 

aletlerdir. 

 

 

Şekil 2.23: İç dış mastarların kullanılması 
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Şekil 2.24: İçbükey, dışbükey profil ve kalınlık mastarları  Şekil 2.25: Profil mastarın 

kullanılması 

 

 İçbükey profil mastarları 

Makine parçalarının yapımı sırasında iç profilde yapılabilmeleri için kullanılacak 

kesicilerin bilenmesi veya parçalar üzerindeki profillerin kontrolünde kullanılır.  

 

 Dışbükey profil mastarları 

Makine parçalarının yapımı sırasında dış profilde yapılabilmeleri için kullanılacak 

kesicilerin bilenmesi veya parçalar üzerindeki profillerin kontrolünde kullanılır. 

 

 Şablonlar 

Makine imalatında markalama zorluğu olan karmaşık şekilli parçalar ince yumuşak 

saclardan girintili çıkıntılı, içbükey, dışbükey şablon hazırlanır. Bu şablon markalama ve 

işleme esnasında kontrol amaçlı kullanılır. Böylece karmaşık parçaların yapımı ve kontrolü 

kolaylaşır. 

 

 

Şekil 2.26: İçbükey ve dışbükey şablonu 
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2.1.6. Yüzeyin Kontrol Edilmesi 
 

   

Şekil 2.27: İlerleme yönü 

 

Her iki tarafa da ileri geri, sağa sola yapılan hareket ile parçanın bütün yüzeylerinde 

aynı miktarda talaş kalkar. 

 

Yüzeylerin kontrol edilmesi kıl gönye vasıtası ile yapılır.  

 

        

Fotoğraf   2.18: Parça yüzeyinin gönyesinin kontrol edilmesi 

 

      

Fotoğraf   2.19: Cumba rendeleme, kontrolü ve işaretlenmesi 
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Fotoğraf   2.20: İş parçasının maktasının rendelenmesi ve gönye kontrolü 

 

İş parçası tezgâha bağlanır. Maktanın baş ve son kısımlarındaki liflerin kırılmasını 

önlemek için parça kalınlığı kadar birer parça konularak tezgâha bağlanır. Parça makta 

yüzeyi ile parçaların üst kısımları aynı hizada olmalıdır. Bazı durumlarda iki taraftan yarıya 

kadar rendelemek suretiyle de kırılmalar önlenebilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlem basamaklarını ve önerilere göre 

Markalama işlemlerini yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Markalanacak parçanın büyüklüğüne ve 

yüzeyin kalitesine göre seçilen markacı 

boyası ile yüzeyi boyayınız. 

 Markalama yüzeyinin yağsız ve 

pürüzsüz olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Çizilecek  çizgilerin net görünmesi 

için uygun markalama boyası 

seçmelisiniz. 

 Seçilen yüzeye markalama boyası 

sürmelisiniz. 

 Markalama boyasının yüzeyde 

kurumuş olmasına özen 

göstermelisiniz. 

 Üç birleşik yüzeyi gönyeye getirilmiş 

parçalar üzerine, referans yüzeyine göre 

mihengirle paralel çizgiler çiziniz. 

 Referans köşenizi belirlemelisiniz.  

 Referans yüzeyinize göre mihengirle 

bütün paralel çizgileri çizmelisiniz. 

 Referans yüzeyine dik çizgiler çiziniz.  Belirttiğiniz referans yüzeyden 

faydalanarak paralel çizgilere dik 

çizgiler çizmelisiniz. 

 Merkezi belli olmayan bir milin merkezini 

bulunuz. 

 Düzgün yuvarlak malzemenin 

merkezini bulmak için V yatağına 

yerleştirmelisiniz. 

 Mihengiri parçanın en fazla 

yüksekliğinde açmalısınız. 

 En fazla yükseklikten parçanın 

yarıçapını çıkarmalısınız. 

 Bulduğunuz ölçüyü mihengirde 

ayarlamalısınız. 

 Yuvarlak malzemenin alın yüzeyine 

yere paralel çizgiler çizerek merkezi 

bulmalısınız. 

 Merkezi belli olan daireler çiziniz.  Sivri uçlu pergel kullanmalısınız. 

 Nokta vurulmuş merkeze pergelin bir 

ucunu sabitleyip yarıçap kadar açarak 

daire çizmelisiniz. 

 Delik merkezini ve düz çizgileri 

noktalayınız. 

 Uygun nokta ve çekiç kullanmalısınız. 

 Markalama çizgilerinin çakıştığı 

merkezlere noktalama yapmalısınız. 

 Kavisleri noktalayınız.  Kavisli çizgilerin üzerine daha sık 

noktalama yapmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çürütme için çatal nokta ile delik merkezini 

noktalayınız. 

 Uygun çatal noktayı seçmelisiniz. 

 Markalama çizgisinin üzerinde çatal 

nokta ile teğet noktalama 

yapmalısınız. 

 

Testere dişlerine çapraz verme, bileme ve kesme uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çapraz pensinin diş bükme miktarını 

ayarlayınız.  

 

 Çapraz miktarı lama kalınlığının 1,5 

katı olacak şekilde çapraz pensini 

ayarlamalısınız. 

 Diş yüksekliğine göre bükme miktarını 

ayarlayınız. 

 

 

 Bükme miktarını diş yüksekliğinin 

1/2’ü kadar ayarlamalısınız. 

 Dişleri birer atlayarak bir tarafa çapraz 

veriniz. 

 Testereyi ters çevirerek aynı işlemi 

atladığınız dişlere uygulayınız. 

 Çapraz işlemini diş yüksekliğinin 1/2, 

1/3’üne uygulamalısınız. 

 Testere lamasını bileme mengenesine 

bağlayınız. 

  Dişlerin mengeneden birkaç mm 

yukarıda olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Bileme mengenesi yoksa lamayı iki 

düz parçanın arasında sıkmalısınız.  
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 Diş uçlarının aynı hizada olduğunu kontrol 

ediniz. 

 

 Aynı seviyede değilse eğeyle aynı 

seviyeye getirmelisiniz. 

 Uygun eğeyle çapraz verilmiş dişleri 

bileyiniz. 

 

 Kesim yönü tarafından başlanarak eğe 

diş boşluğuna oturtulup birer 

atlayarak diş adımları ve yükseklikleri 

eşit olacak şekilde eğelemelisiniz. 

 Eğelemeyi normal kuvvetle ve sadece 

ileriye doğru iterek yapmalısınız. 

 

 Testereyi ters çevirerek atladığınız dişleri 

bileyiniz. 

 

 Her dişten aynı talaşı kaldırmak için 

her dişe ayrı ayrı darbe 

uygulamalısınız. 
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 İş parçasını markalayınız. 

 

 Parçayı sert uçlu kurşun kalemle 

bastırmadan markalamalısınız. 

 Kesim için uygun testereyi seçiniz.   Dişleri çaprazlı ve bilenmiş çekme 

testere kullanmalısınız. 

 Kesim için duruşunuzu ve ellerinizin 

konumunu ayarlayınız. 

 

 

 Sağ elle testereyi tutup sol elin 

başparmağıyla da testere uçlarına 

kılavuzluk yapmalısınız. 

 Kesime başlarken testere diş uçlarını 

parçaya paralel tutunuz ve iz yapınız. 

 

 Kesime başlarken önce yavaşça bir iz 

yapmalısınız. 

 Kesme işlemini yapınız. 

 

 Testereyi iterken kuvvet 

uygulamamalısınız. Çekerken normal 

kuvvette baskı uygulamalısınız.   
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 Kesmenin sonlarında darbeleri azaltınız. 

 

 Kesme işleminin sonlarında darbelerin 

hızlı olursa parça kenarındaki lifleri 

kopartacağını unutmamalısınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Şekilde verilen kumpasın ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

A) 3,4 mm 

B) 8,5 mm 

C) 6,3 mm    

D) 13,5 mm 

E) 18,5 mm 

 

 

 

2. Şekilde verilen kumpasın ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 33,7 mm 

B) 46,6 mm 

C) 39,7 mm 

D) 50,0 mm 

E) 51,7 mm 

 

 

 

3. Şekilde verilen kumpasın ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 

 

 

 

 

 

 

A) 3,40 mm 

B) 4,00 mm 

C) 7,55 mm 

D) 4,25 mm 

E) 4,40 mm 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi markalama aleti değildir? 

A) V yatağı 

B) Çizecekler 

C) Pergel  

D) Nokta 

E) Örs 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Markalama yapılacak olan parça üzerine çizgi izlerinin daha net çıkabilmesi amacıyla 

aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 

A) Tiner  

B) Tebeşir tozu 

C) Kireç kaymağı 

D) Göz taşı 

E) Markacı boyası 

 

6. Merkezlemede kullanılan noktanın uç açısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 15  

B) 25  

C) 60  

D) 90 

E) 75 

 

7. Markalama işlemi yapmadan silindirik parçaların merkezini aşağıdakilerden hangisi 

ile buluruz? 

A) Gönye 

B) Merkezleme çanı 

C) Çelik cetvel 

D) Nokta 

E) Gönye 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız. 

 

8. İş parçasının tam ölçüsünde yapılmasına, iyi işlenmesine ve kontrolüne yardım eden   

işleme………………….denir. 

 

9. Bir noktanın uçları arasındaki mesafe eşittir. Uçlardan birisi bir önceki nokta izine 

dayanarak markalama işlemini ……………………… ile yaparız. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

 
Yüzey düzeltme işlemleri modülü ile ilgili yaptığınız çalışmaları aşağıdaki kontrol 

listesine göre değerlendiriniz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Rendeleme işlemine başlamadan önce uygun rendeyi seçtiniz mi?   

2. Ahşap tezgâhı ve markalama aletlerini kontrol ettiniz mi?   

3. İş parçasını, ahşap tezgâha uygun şekilde bağlayıp yüz, cumba ve 

makta rendelemesi yaptınız mı? 
  

4. Kesmenin etkilerine uygun rendeleme yaptınız mı?   

5. İş parçasının istenilen ölçüye geldiğini kontrol ettiniz mi?   

6. Yüz ve cumbanın birbirine 90 derece olduğuna dikkat ettiniz mi?   

7. İş bitiminde rende tığının körelip körelmediğini kontrol ettiniz mi?    

8. Çalışma ortamı ve ekipmanları temizlediniz mi?   

9. Kesici kalemleri ve bileme araç gereçlerini tanıdınız mı?   

10. Kesici kalemlerin hangi açıyla bilenmesi gerektiğini öğrenip bileme 

makinesinin siper açısını değiştirdiniz mi? 
  

11. Kesici kalemlerin, kaba ve ince bileme işlemlerini yaptınız mı?   

12. Kaba bileme işlemi sırasında iş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

13. Kaba bilemede, kesici kalemi yakmadan bilediniz mi?   

14. Vurma bağlama aletleriyle iş parçası üzerinde uygulama yaptınız mı?   

15.Parçayı sert uçlu kurşun kalemle markaladınız mı?   

16.İş parçasını tezgâha sıkıca bağladınız mı?   

17.İş parçalarını kurallara uygun şekilde markaladınız mı?   

18.İş parçasından çıkacak talaş derinliğini ayarladınız mı?   

19.Markalamaya göre rendeleme işlemini yaptınız mı?   

20.Ölçme ve kontrol aletlerini hazırladınız mı?   

21.Rendelediğiniz yüzey kontrolünü gönye ile yaptınız mı?   

22.Ölçü kontrolünü ölçme aleti ile yaptınız mı?   

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

Evet ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış  13 B 

2 Doğru  14 A 

3 Yanlış  15 B 

4 Doğru  16 C 

5 Doğru  17 D 

6 Yanlış  18 E 

7 Yanlış  19 D 

8 Doğru  20 C 

9 Doğru  21 E 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 E 

5 A 

6 D 

7 B 

8 markalama 

9 çatal nokta 

CEVAP ANAHTARLARI 
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