
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MERMER TORNALAMA 2 
521MMI346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan 

Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya 

yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel 

öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 .................................................................................................... 3 
1. TORNADA DELĠK DELME VE BÜYÜTME .................................................................... 3 

1.1. Matkaplar ...................................................................................................................... 3 
1.1.1. ÇeĢitleri .................................................................................................................. 4 
1.1.2. Kısımları ................................................................................................................ 5 
1.1.3. Uç Açıları ve Bilenmeleri ...................................................................................... 6 

1.2. Tornada Delik Delme .................................................................................................... 7 
1.2.1. Matkabın Torna Tezgâhına Bağlanması ................................................................ 7 
1.2.2. Devir Sayısı ve Ġlerleme Miktarı ........................................................................... 9 
1.2.2. Tornada Parçanın Delinmesi ................................................................................ 10 

1.3. Delik Büyütme ve Tornalama ..................................................................................... 11 
1.3.1. Delik Kalemleri ................................................................................................... 11 
1.3.2. Deliğin Tornalanması .......................................................................................... 12 
1.3.3. Deliğin Profil Tornalanması ................................................................................ 13 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 14 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 17 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ................................................................................................... 18 
2. TORNADA PROFĠL TORNALAMA ZIMPARALAMA VE CĠLALAMA .................... 18 

2.1. Profil Tornalama ......................................................................................................... 18 
2.1.1. Profil Kalemleri ................................................................................................... 19 
2.1.2. Profil Kalemlerinin Tezgâha Bağlanması ............................................................ 19 
2.1.3. Ġlerleme ve Devir Sayısının Tezgâha Verilmesi .................................................. 20 
2.1.4. Resme Göre Parçanın ĠĢlenmesi .......................................................................... 20 

2.2. Tornada ĠĢ Parçasını Parlatmak ................................................................................... 24 
2.2.1. Zımparaların Sınıflandırılması ............................................................................. 24 
2.2.2. Zımpara ÇeĢitleri ................................................................................................. 25 
2.2.3. Parçanın Elle Zımparalanması ............................................................................. 25 

2.3. Parçaya Cila Uygulaması ............................................................................................ 26 
2.3.1. Cila ÇeĢitleri ........................................................................................................ 26 
2.3.2. Parlatma Keçeleri................................................................................................. 26 
2.3.3. Cilalama Tekniği ................................................................................................. 26 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 27 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 30 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 31 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 34 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 35 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

 ii 

AÇIKLAMALAR 
 

 

 

KOD 521MMI346 

ALAN Makine Teknolojisi 

DAL/MESLEK Mermer ĠĢleme 

MODÜLÜN ADI Mermer Tornalama–2 

MODÜLÜN TANIMI 

Torna tezgâhında delik delme, deliği büyütme, profil 

tornalama ve tornada parlatma tekniklerinin  kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Mermer Tornalama–1 modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Torna tezgâhında mermer Ģekillendirmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında torna tezgâhında delik delip 

büyütebilecek, profil tornalama yaparak parlatma iĢlemini 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Torna tezgâhında delik delip büyütebileceksiniz. 

2. Profil tornalayarak parlatma iĢlemini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Mermer atölyesi 

Donanım: Torna tezgâhı, torna kalemi, bağlama aparatları, 

zımparalar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Mermer iĢlemeciliğinde artık mermer oluĢumu fazla olmaktadır. Bu artıkların 

değerlendirilmesi yollarından biri de mermer tornalama iĢlemleri ile çeĢitli dekoratif süs 

eĢyaları yapmaktır. Bunun yanında mermerin Ģekillendirilerek estetik bir ürün olarak 

kullanım alanlarının yaygınlığı, mermer tornalama iĢlemlerinin yaygınlığını göstermektedir. 

Mermer tornalama iĢlemleri ile küçük bir atölyede mermer tornası ile imalat yapma imkânı 

vardır. Bu Ģekilde Afyonkarahisar ve KırĢehir gibi yörelerimizde birçok kiĢiye az bir 

sermaye ile iĢ imkânı kurmak mümkün olmuĢtur. 

 

Bu modül ile torna tezgâhını tanıyacak, mermeri tornaya bağlama Ģekillerini 

öğrenecek ve mermere tornada silindirik olarak Ģekil verebileceksiniz.  

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
 

Torna tezgâhında delik delerek delik büyütebileceksiniz.  

 

ARAġTIRMA 
 

 Bulunduğunuz yerdeki küçük mermer iĢletmelerini gezerek bulunan torna 

tezgâhlarını ve yapılan tornalama iĢlemlerini inceleyiniz.  

 

1. TORNADA DELĠK DELME VE BÜYÜTME 
 

Torna tezgâhlarında delik delme ve büyütme iĢlemi, süs eĢyaları yapılırken 

vazgeçilmez bir iĢlemdir. Fıskiye havuzunun oyulması, vazolarının içinin iĢlenmesi gibi iĢler 

de vazgeçilmez iĢlemlerdir. Delme iĢleminde normal matkaplar kullanılabildiği gibi genelde 

sert maden uçlu matkaplar kullanılmaktadır.     

 

1.1. Matkaplar 
 

 
a) HSS matkap uçları 

 

 
b) Sert maden uçlu matkaplar 

Resim 1.1: Helisel oluklu matkaplar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Matkaplar HSS çeliğinden veya sert maden uçlu olarak yapılır. Mermer 

iĢlemeciliğinde genellikle sert maden uçlar kullanılır. Sert maden uçlu matkaplar, gövde 

üzerine kaynatılmıĢ sert maden uçlardan oluĢur. Günümüzde matkapların çoğu yüksek hız 

çeliği (HSS) adı verilen alaĢımlı çeliklerden yapılır (Resim 1.1a). Daha sert malzemelerin 

delinmesinde özel kaplamalı (titanyum), sert metal uçlu matkaplar kullanılır (Resim 1.1b).  

Ġyi bir matkap, kolayca körlenmeyecek uygun bir malzemeden yapılmalıdır. 

 

1.1.1. ÇeĢitleri 
 

1.1.1.1. Helisel Matkaplar 

 

Bu matkaplar, genellikle iki helis kanala sahiptir. Genel amaçlı kullanımlara uygun 

olan bu matkapların yanı sıra üç ya da dört helis kanallı matkaplar da vardır. Bu tür 

matkaplar, döküm malzemelerin delinmesinde kullanılır. Gövdesine boydan boya delik 

delinmiĢ matkaplar kullanılarak yüksek ilerlemeler elde edilebilir. Delikten kesme yüzeyine 

tatbik edilen soğutma sıvısı ısınmayı önler. Bu tip matkapların çeĢitlerini; 

 

 Düz ve konik saplı matkaplar, 

 Çok helisli matkaplar, 

 Soğutma delikli matkaplar, 

 Sağ ve sol helisli matkaplar, 

 Sert metal (takma) uçlu matkaplar, 

 Titanyum kaplamalı matkaplar, 

 Karbür matkaplar Ģeklinde sınıflandırmak mümkündür. 

 

Karbür matkapların gövdesi ve helisel kısmı sert madenden yapılır (ġekil 1.2). 

  

ġekil 1.2: Karbür matkaplar 
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Resim 1.3: Büyük çaplı delikleri delmede kullanılan matkaplar 

Breyiz ile kullanılan matkaplar ise belli çaplara kadar yapılmıĢlardır. Bu matkaplar 

hızlı bağlama yapmak amacıyla sapları özel profilde imal edilmiĢtir. 

 

1.1.2. Kısımları 
 

ġekil 1.1’de helisel matkabın kısımları görülmektedir. Sert maden uçlu matkapların 

yapıları, HSS matkaplara göre farklıdır. Resim 1.4’te de sert maden uçlu matkabın kısımları 

görülmektedir.  

 

ġekil 1.1: Helisel matkabın kısımları 

 

Resim 1.4: Sert maden uçlu matkap (adaptörlü) 
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1.1.3. Uç Açıları ve Bilenmeleri 
 

Matkaplar bilenirken boĢluk açılarına dikkat edilmelidir. BoĢluk açısı, değerinden 

küçük verildiği takdirde matkap kesici kenarları iĢ parçasına sürtünerek ısı oluĢur ve 

matkabın ucunun yanmasına veya yüksek kesme kuvvetine maruz kalacağı için iĢ parçasının 

kırılmasına neden olur.  Uç açısının değerinden fazla verilmesi durumunda matkabın ucu çok 

çabuk körlenecek veya yanacaktır. 

 

ġekil 1.2: Matkabın bilenmesi ve uç açıları 

Sert maden uçlu matkapların gövdesi, anma çapından küçüktür. Bu çap küçüklüğü 

talaĢın rahat atılmasını sağlamaktadır. Adaptör üzerine monte edilmiĢ sert maden uçlardan 

oluĢan matkapları bilerken uçların aynı seviyede olup olmadığı kontrol edilmelidir. Dengesiz 

bilemelerde ucun biri keserken diğeri kesme yapmaz. Bu da salgı oluĢmasına ve delik 

çapının büyük çıkmasına neden olmaktadır. 

 

Sert maden uçlu matkapların helis adımları büyüktür. Uç açıları 80
0
 kadardır. BoĢluk 

açıları 12
0
dir. Bilerken tane büyüklüğü 80 olan yeĢil taĢın kullanılması gerekir. Matkabı 

bilerken kesinlikle soğutma sıvısı kullanılmamalıdır. Soğutma sıvısı sert lehimin atmasına 

neden olmaktadır (ġekil 1.2).  
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1.2. Tornada Delik Delme 
 

Torna tezgâhında mermer parçaların delinmesi için gezer puntaya ihtiyaç duyulur. 

Gezer puntaya matkap, mandren yardımıyla veya mors kovanları yardımıyla bağlanmaktadır 

(Resim 1.5). 

 

Resim 1.5: Matkabın mandrenle tornaya bağlanması 

1.2.1. Matkabın Torna Tezgâhına Bağlanması 
 

Matkap, torna tezgâhına mandren veya mors kovanlarıyla bağlanmaktadır. Mandrenler 

belli çapa kadar matkapları bağlayabilmektedir. Bu çapı aĢan matkaplar konik saplı yapılır 

ve mors kovanları ile bağlanır. Mors kovanları 1/20 eğimle yapılır. Birbirlerine geçirildiği 

zaman kitleme yapar. Bu Ģekilde sağlam olarak bağlama imkânı sunar. Mors kovanlarını 

çıkarmak için mors kaması kullanılır. 
 

Mandrenlerin sapları, mors koniğine göre yapılmıĢtır. Bunun nedeni, mandreni 

tezgâha bağlarken gezer puntanın bağlantı yuvasının mors koniği ölçülerine göre yapılmıĢ 

olmasıdır. Bu Ģekilde hem hızlı hem de emniyetli bir bağlama imkânı sağlanmaktadır (Resim 

1.6, 1.7). 
 

 

Resim 1.6: Mors kovanları ve birbirine bağlanması
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Resim 1.7: Mandrenler ve mandrene bağlanmıĢ matkap 

Mandrenler, üzerinde bulunan üç adet ayakla matkabı tutar. Mandrenlere düz saplı 

matkaplar bağlanabilmektedir. Konik saplı matkaplar, mors kovanı yardımıyla 

bağlanmalıdır. Konik saplı matkapların sapları, mors koniğine göre yapıldığından mandrenin 

ayakları tutması imkânsızdır. Mors kovanları kama ile sökülmelidir (ġekil 1.3). 

 

 

ġekil 1.3: Mandren yapısı ve konik saplı matkabın bağlanması 
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1.2.2. Devir Sayısı ve Ġlerleme Miktarı 
 

Tornada delik delmede devir sayısı, kesme hızına göre değiĢmektedir. Devir sayısı 

matkabın çapına göre de değiĢir. Delik tornalamada ise delik çapı, devir sayısının 

belirlenmesinde etkili olmaktadır. 

 

Devir sayısı hesaplama formülü: 

V=  • D • N / 1000…..m/dk. 

 

V= Kesme hızı (m/dk.) 

N= ĠĢ parçasının devir sayısı  (dev/dk.) 

D= Matkap çapı (mm) veya delik çapı (mm) 

 

 Devir sayısı (N): ĠĢ parçasının bir dakikada yaptığı dönme miktarına denir. 

Devir sayısı, matkap çapına ve kesme hızına göre değiĢir. Çap küçüldükçe devir 

büyütülmeli, çap büyüdükçe devir küçültülmelidir. 

 

V= π.D.N/1000         N= V.1000/ π.D  (dev/dk.) 

 

Örnek: Çapı 12 mm olan yüksek hız çeliğinden (HSS) yapılmıĢ bir matkapla çelik 

malzeme delinecektir. Kesme hızı 25 m /dk. olduğuna göre devir sayısını hesaplayınız. 

 

Verilenler              Ġstenenler           Çözüm 

D = 12 mm            N = ?                  N = V • 1000 / π • D   

V = 25 m/dk.                                       =25 • 1000 / 3,14 •12    

                                                             =660 dev/dk. (Tezgâhtaki en yakın değer alınır.) 

 

Devir sayısı belirlenirken kesme hızı 10 – 50  m / dk. arası alınmalıdır. Devir sayısı, 

vuruntulu çalıĢma durumuna göre düĢürülmelidir. Delik iĢlerken kalemde meydana 

gelebilecek esneme ve titreĢimler göz önünde bulundurulmalıdır. ġunu unutmayın ki mermer 

malzeme homojen olmayabilir. Bu durum kesmeyi kötü yönde etkilememektedir. 

 

 Ġlerleme (s) : Kalemin ekseni boyunca iĢ parçası üzerinden bir turda mm 

cinsinden aldığı yoldur. Ġlerlemeye etki eden, talaĢ derinliği ve talaĢ kesitidir. 

TalaĢ derinliği arttıkça ilerleme düĢürülmelidir. Ġlerleme belirlenirken kesme 

oranı dikkate alınmalıdır.  

 

Ġlerleme aĢağıdaki formülle hesaplanır:  

 

S = F / a  mm 

S : Ġlerleme miktarı  mm                         F = S . a   mm
2
 

F : TalaĢ kesiti    mm
2 

a : TalaĢ derinliği   mm                              
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TalaĢ derinliği ile ilerleme arasında belirli bir oran vardır. Bu orana kesme oranı 

denir.  

Bu oran, 

 

a / S = 3-5 arasında olmalıdır. 

 

ĠĢlenen malzemenin cinsi de ilerlemeyi etkiler. Sert malzemeler iĢlenirken ilerleme 

düĢük, yumuĢak malzemeler iĢlenirken ilerleme yüksek olur. En uygun ilerleme değeri kesici 

cinsi ve iĢlenen malzeme cinsine göre kataloglardan seçilir. 

 

Mermer iĢ parçası, kare parçadan silindirik hâle getirildiğinden ilerleme baĢta 

vuruntudan dolayı düĢük seçilmelidir.  

 

1.2.2. Tornada Parçanın Delinmesi 
 

Tornada mermer iĢ parçasını delmek için iĢ parçasının emniyetli Ģekilde tezgâha 

bağlanması gerekir. ĠĢ parçasını tezgâha bağlamadan önce ayna ayaklarına takoz 

yapıĢtırılması unutulmamalıdır. Delmede kullanılacak matkabın düz veya konik saplı olma 

durumuna göre bağlantı yapılmalıdır.  

 

Delmeye baĢlamadan önce merkez kalemle iĢlenirse matkabın ağızlaması daha rahat 

olmaktadır. Bu Ģekilde merkezden kaçma önlenmekte ve delik çapında bozukluk meydana 

gelmemektedir.  

 

Delik delmeye küçük çaplı matkapla baĢlanmasında fayda vardır. Bu Ģekilde delme 

sırasında matkaba kesme kuvvetlerinin kademeli olarak etkimesi ile deliğin zorlanmadan 

delinmesi sağlanabilir. Delik baĢlama ve bitiĢ noktalarında yavaĢ ilerleme verilerek iĢ 

parçasında oluĢabilecek patlamalar önlenmelidir. 

 

Resim 1.8: Tornada delik delme 
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Delik boyu uzun olduğu durumlarda matkap sık sık iĢ parçasından çıkarılarak sıkıĢan 

talaĢların atılması sağlanmalıdır. Bu hareket, matkabın veya iĢ parçasının kırılmasını 

engellemektedir. Delmenin daha rahat olmasını sağlamaktadır. 

 

Delmeye baĢlamadan önce gezer punta sabitlenmelidir. Kalemi iĢ parçasından 

uzaklaĢtırılmalıdır. ĠĢ parçasının uygun devir dönmesi sağlanmalıdır. Kenara çekilen torna 

arabasının aynaya çapmamasına dikkat edilmelidir. 

 

1.3. Delik Büyütme ve Tornalama 
 

Tornada iĢlediğimiz parçalarda bulunan delikler her zaman standart ölçülerde 

olmayabilmektedir. Normalden büyük deliklerin iĢlenmesi için deliğin önce delinip sonra 

kalemle büyütülmesi gerekir. Bu iĢlem için delik kalemleri kullanılmaktadır. 

 

1.3.1. Delik Kalemleri 
 

1.3.1.1. Biçimleri 

 

Mermer tornalamada kullandığımız kalemler, sert maden uçludur. Delik tornalamada 

kullandığımız delik kalemleri de sert maden uçludur. Delik kateri rahat tornalama için uzun 

yapılır ve ucuna kavis verilir. Bu Ģekilde sürtünme engellenir ve rahat tornalama imkânı 

sağlanır. Ayrıca delik içinde istenilen profili verebilecek ayarda bükülme iĢlemi yapılmalıdır. 

Delik kateri titreĢimleri engelleyebilecek Ģekilde kalın yapılmalıdır (Resim 1.9).  

 

Resim 1.9: Delik kateri ve çeĢitli delik kalemleri 

1.3.1.2. Bilenmeleri 

 

Delik kalemlerinin bilenmesi, normal torna kalemlerinin bilenmesi gibidir. Kalemin 

uç profili yuvarlak olarak bilenir. TalaĢ açısı verilmez. BoĢluk açısı 8
0 

– 20
0
 arasında 

verilmektedir. Kalem, orta sertlikte taĢla bilenmelidir. Sert maden ucu ise yumuĢak taĢta 

bilenir (Resim 1.10).  
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Resim 1.10: Kalemin bilenmesi ve profili 

1.3.1.3. Kalemin Tezgâha Bağlanması 

 

Delik kalemi, tezgâha punta ekseninde bağlanır. Kalemlik cıvataları iyi sıkılmalıdır 

(Resim 1.11).  

 

Resim 1.11: Kalemin tezgâha bağlanması   

1.3.2. Deliğin Tornalanması 
 

Tornalamaya baĢlamadan önce bağlantı cıvataları kontrol edilir. Kalem boyunun uzun 

olduğu durumlarda titreĢim oluĢmaktadır. TitreĢimler, sağlam bağlanmayan kalemi yerinden 

oynatarak veya sökerek iĢ kazalarına neden olmaktadır. Delik tornalaması yapılırken fazla 

talaĢ verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki mermer, aĢırı oluĢan titreĢimlerde 

kırılabilmektedir. Delik iĢlenmesinde yüzey kalitesine dikkat edilmelidir. Yüzeyde kaba izler 

kalmamalıdır. Yüzey parlatılırken oluĢan kaba izler zımparalamada zorluk çıkarmaktadır. 

Doğrudan delik büyütme ve önceden delinen deliğin geniĢletilmesi iĢlemi Resim 1.12’de 

görülmektedir. 
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Resim 1.12: Doğrudan kalemle delik büyütme ve deliğin geniĢletilmesi  

1.3.3. Deliğin Profil Tornalanması 
 

Delik, istenilen geniĢliğe getirildikten sonra oluĢturulacak profil için özel kalem 

gerekiyorsa bağlanır. Profil derinliği göz önünde bulundurularak kalem seçilmelidir. Profilin 

oluĢacağı bölge iĢaretlenmeli veya tezgâh istenilen ölçülere göre ayarlanmalıdır. Profil 

iĢlenirken aralıklı olarak ölçüler kontrol edilmelidir. ĠĢlenen kısım, delik içinde kaldığı için 

görülemez. Bunun için profilin Ģekli sık sık kontrol edilmelidir. ġekil 1.13’te profil 

tornalama örneği görülmektedir.   

 

ġekil 1.13: ġekerlik
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Resmi verilen Ģekerliğin deliğini torna tezgâhında iĢlemek için aĢağıdaki uygulamaları 

yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 15 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ parçasını tornaya bağlayınız. 

 Kaba ölçülerine göre prizmatik olarak 

kesilmiĢ parçayı dört ayaklı aynaya ağaç 

takozlar yardımıyla bağlayınız. 

 Çapı 20 mm mors konikli olan matkabı 

gezer punta kovanına bağlayınız. 
 Matkabı eksende bağlayınız. 

 Profil kalemini tornaya bağlayınız. 

 Kalemin punta ekseninde olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Eksenden yukarı ise altını taĢlayınız, 

aĢağıda ise sac parça ile altını desteklemeyi 

unutmayınız. 

 ĠĢ parçasını resme veya modele göre 

çiziniz. 

 ĠĢ parçasını takozlar yardımıyla güvenli 

bağlayınız. 

 Ölçüleri parça üzerine iĢaretleyiniz. 

 ĠĢ parçasını deliniz. 

 Resim ölçüsüne göre 40 mm deliniz. 

 Delmede su kullanınız. 

 Kayıt ve kızakları muĢamba örtü ile neme 

ve toza karĢı koruyunuz. 

 Matkapla derinlik kontrolü yapınız. 

 ĠĢ parçası deliğini uygun profilde 

iĢleyiniz. 

 Profili iĢlerken önce kademeli olarak 

iĢlemeniz size kolaylık sağlayacaktır. 

 Yüzey üzerinden gerekirse birkaç kez toz 

talaĢ alarak profili düzeltebilirsiniz. 

 Konik kısımları sportunuz uygunsa açı 

vererek iĢleyebilirsiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun delik kalemi seçtiniz mi?   

2. ĠĢ parçasını güvenli bağladınız mı?   

3. Kalemi tezgâha güvenli olarak eksende bağladınız mı?   

4. Uygun devir sayısı seçtiniz mi?   

5. TitreĢimi engellemek için talaĢı az verdiniz mi?   

6. Deliğin profilini iĢlemek için kaleme açı verdiniz mi?   

7. Katerin alt kısmının sürtmemesi için kaleme boĢluk açısı 

verdiniz mi?  
  

8. Delik ölçülerini kontrol ettiniz mi?   

9. Profilinde bozukluk varsa düzelttiniz mi?   

10. Son talaĢı ince talaĢ olarak verdiniz mi?   

11. Yüzey temizliğini kontrol ettiniz mi?   

12. Ölçüleri son kez kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1. …………………..…….. kalemleri yuvarlak profilde bilenir. 

 

2. Matkaplar tezgâha ………………… veya …………….………. ile bağlanır.  

 

3. Mors koniğinin koniklik oranı ………….…..dır. 

 

4. Delik delmede …………………… düĢük alınmalıdır. 

 

5. Delik kalemlerinde …………………... fazla oluĢur. 

 

6. TitreĢimin fazla olmasının nedeni ………………..… uzun olmasıdır. 

 

7. Kalem ………………………….. bağlanmalıdır. 

 

8. Kalemin iĢ parçasına sürtme durumu varsa …………….. yukarı bağlanmalıdır. 

 

9. Delik delerken gezer punta  …………………..…… . 

 

10. Profil kaleminin ……………….…… delik profiline uygun olmalıdır. 

 

11. Delik tornalarken ……………………… düĢük olmalıdır. 

 

12. Sert mermeri iĢlerken devir sayısı ……………………. tutulmalıdır. 

 

13. Delik büyütürken …………………..… sık kontrol edilmelidir. 

 

14. Delik boyu büyüdükçe kalemin …………………..…. önlem alınmalıdır. 

 

15. Mors kovanları ………………….……. ile sökülmelidir. 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Tornada dıĢ profil tornalayarak zımparalama ve cilalama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz yerdeki iĢletmelerde ve okulda kullanılan profil kalemlerini, 

kâğıt zımparaları ve cilaları inceleyiniz. 

 

2. TORNADA PROFĠL TORNALAMA 

ZIMPARALAMA VE CĠLALAMA 
 

Tornada deliklerin profil tornalamasının yanında, dıĢ silindirik yüzeylerde profil 

tornalama, zımparalama ve cilalama iĢlemleri yapılmaktadır. Özellikle vazo, kül tablası, 

kalemlik gibi süs eĢyalarının yapımında vazgeçilmez iĢlem profil tornalamadır. Ayrıca 

istenirse parlatma ve cilalama iĢlemleri yapılabilmektedir. 

 

2.1. Profil Tornalama 
Profil, iĢ parçasını tezgâhta iĢleyerek istenilen Ģeklin verilmesidir. Mermer iĢ 

parçalarına estetik görünüm kazandırmak amacıyla profil tornalama yapılmaktadır (Resim 

2.1). 

 

 

Resim 2.1: Profil tornalama örnekleri (fıskiye,  masa tipi fıskiye, meyvelik) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Profil Kalemleri 
 

Mermer tornalamada kullanılan profil kalemleri, yarım yuvarlak profilde bilenir. 

Mermer iĢlemeciliğinde estetik görünüm önem taĢıdığı için keskin köĢe istenmektedir. 

YumuĢak hatların elde edilebilmesi için de yuvarlak profil uygun sonuç vermektedir.  

 
2.1.1.1. ÇeĢitleri 

 

Torna kalemleri iĢin özelliğine göre Ģekil ve profilde yapılabilmektedir. Kalemlerin 

silindirik tornalama ve delik tornalamaya göre Ģekilleri ve profilleri de değiĢmektedir. ĠĢin 

özelliğine göre uygun kater yapılarak sert maden ucu sert lehimle kaynatılır. 

 

Resim 2.2: Atölyede yapılmıĢ kalemler 

2.1.1.2. Bilenmeleri 

 

Mermer iĢleme kalemlerinin bilenmelerinde en önemli etken sürtünmenin 

engellenmesidir. Kalem, bilenirken boĢluk açısının uygun verilmesi önemlidir. BoĢluk açısı 

öne ve yanlara beraber verilmelidir. Unutulmamalıdır ki sürtünme, iĢ parçasının kırılmasına 

neden olmaktadır. TalaĢ açısı verilmemelidir. Çünkü kalem, ileri giderken ve geri gelirken 

talaĢ kaldırmaktadır.  

 

2.1.2. Profil Kalemlerinin Tezgâha Bağlanması 
 

Profil kalemleri, tezgâha punta ekseninde bağlanmalıdır. Kaleme aĢırı yük gelmesini 

engellemek ve parçanın kırılmasını önlemek amacıyla kalem eksende bağlanır. Kalem 

bağlanırken bağlama cıvataları mutlaka sağlam sıkılmalıdır. ÇalıĢma esnasında kalemin 

oynaması engellenerek parçasının kırılması ve oluĢabilecek iĢ kazası engellenmiĢ olur.  

Kalem, punta ekseninde aĢağıda ise kalem altına parça konarak kalem yükseltilir. 

Kalem punta ekseninden yukarıda ise katerin altı iĢlenerek eksen seviyesine getirilir 

(Resim 2.3). 
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Resim 2.3: Kalemin tezgâha bağlanması  

2.1.3. Ġlerleme ve Devir Sayısının Tezgâha Verilmesi 
 

Ġlerleme ve devir sayısı hesaplamalarına göre devir sayısı tezgâha verilir. Mermer 

iĢlemeciliğinde, kesme hızı ve ilerleme ile mermer sertlik değerleri arasında ters orantı 

vardır. Yani mermer cinsine göre sertliği arttıkça verilecek kesme hızı ve ilerleme miktarı 

düĢer. Bej türü mermer iĢlenmesinde traverten türü mermer iĢlenmesine göre kesme hızı ve 

ilerlemesi düĢük tutulur. Son pasoda mutlaka ilerleme hızı düĢük tutularak yüzeyin temiz 

çıkması sağlanır. 

 

2.1.4. Resme Göre Parçanın ĠĢlenmesi 
 

Profil yüzeyleri iĢlemek, silindirik tornalamaya göre bazı özellikler arz etmektedir. 

Yüzeyde yuvarlak profilin yanında konik yüzeyler de bulunabilmektedir. Profil tornalama 

sırasında talaĢ miktarı artabilmekte ve kaleme aĢırı yükler binebilmektedir. Profilin kademeli 

olarak iĢlenmesinde fayda vardır. Profil yüzeyler, gezer punta tarafından aynaya doğru 

iĢlenmelidir. Ġlk önce ayna tarafından iĢlenirse punta tarafı iĢlenirken ayna tarafı zayıf 

düĢmekte ve kırılmaktadır.  

 
Parçada delik varsa tornalamaya baĢlamadan önce delinmelidir. Profil, tornalamadan 

sonra delinmeye çalıĢılırsa et kalınlığı az kaldığı için matkap parçayı patlatabilmektedir. Bu 

sebeple delik önce delinmelidir. Profil verilecek kısım önce kademeli iĢlenmeli ve sonra 

profil verilmelidir. Bu Ģekilde kontrollü bir Ģekilde parçayı bozmadan tornalama iĢlemi 

yapılabilmektedir.  

 
Profil tornalamaya baĢlamadan önce ölçüler parça üzerine iĢaretlenmelidir. Bu Ģekilde 

profil verileceği kısımlar belirlenmiĢ olur. Profil çaplarına dikkat edilmelidir. ĠĢleme 

sırasında çap ölçüleri ve uzunluklar kumpasla ölçülür. Profil Ģekline göre gerekli durumlarda 

Ģablonlar yapmak sureti ile profil kontrolü de yapılır. Profilin tornalanması sırasında çift 

taraflı tornalama yapılır. Çift taraflı tornalamada profilin oluĢmasını takip etmek 

mümkündür.  
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Resim 2.4: Profil tornalama iĢlemi 

Profil tornalamada el - beyin koordinasyonu ile estetik becerilerin önemi büyüktür. 

Kalem ilerlemesi hem yatay (aynaya doğru) hem de dikey (kalemliğe veya parçaya doğru) 

Ģekil verilerek eğimli yüzeylerin oluĢması sağlanır. Bu yuvarlak yüzeylerin oluĢmasında iki 

el aynı anda kaleme hareket vermekte ve açılı bir hareket oluĢmaktadır. Bu hareket, istenilin 

profilin oluĢmasını sağlamaktadır (Resim 2.5). 

 

Resim 2.5: Ellerin aynı anda kullanılması  
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ĠĢ parçası üzerinde konik tornalama kısımları da vardır. Bu yüzeylerde konik 

tornalama metotları kullanılır. 

 

ġekil 2.1: Konik bir parçanın elemanları ve konumları 

Konik tornalama metotlarına göre yapılır. Bunlar: 
 

 Sporta açı vererek konik tornalama: Sporta açı vererek konik tornalama 

iĢlemindeki açı değerlerini, uygun formülleri kullanarak örnek çözümlerle 

hesaplayalım. 
 

D=50 mm d=35 mm    l=40 mm olan konik parçanın konik ayar açısının hesaplanması 

için 

 
l

dD
Tg






2

)(
  

 

formülü kullanılır. 
 

Değerleri formülde yerine koyarak açının tanjant değerini elde ederiz. 
 

Tg = (50-35)/2x40 = 15/80 = 0,1875 açının tanjant değeridir. Bu değer hesap 

makinesi kullanılarak belirlenir. tg=10,61 = 10º 36’ açı verilmelidir. Sporta bu açı verilir, el 

ile talaĢ kaldırma iĢlemi sport mili mesafesi miktarınca yapılır. TalaĢ derinliği, alın 

sportundan verilerek ölçü tamlığına eriĢilene kadar bu Ģekilde konik tornalama iĢlemine 

devam edilir. Trigonometrik açı değerlerini bulmak için hesap makinesinden yararlanılır.   
 

 Pratik olarak açı değerinin bulunması: Genellikle bozuk bir 

parçanın konik tornalanacak kısmı varsa ve bu kısım bozulmamıĢsa 

yüzey ve ölçü sağlamlığı mevcut ise bu parça tornaya bağlanır. Sportun 

vidaları sökülür. Parçanın konik yüzeyine kalem, sport boyunca temas 

ettirilerek tam ölçüye çok yakın değerde koniklik açısı elde edilir. Sport 

vidaları sıkılarak açı ayarlanmıĢ olur. Esas tornalanacak parça bu ayara 

göre tornalanarak iĢlenir. Bu usulü genellikle hesaplama yöntemlerini 

bilmeyenler kullanır. Aynı zamanda koniğin çok hassasiyet taĢımadığı, 

zamanın önemli olduğu durumlarda veya iĢe ait resim,  ölçü ve projenin 

bulunmadığı durumlarda kullanılan bir yöntemdir.  
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 Punta kaydırarak konik tornalama: Genellikle uzun parçaların 

otomatik olarak seri bir Ģekilde tornalanmasında bu metot çok 

kullanıĢlıdır. Punta kaydırma iĢlemi, normal punta uçlarında 4-5 mm’ye 

kadar emniyetli bir Ģekilde yapılabilir.  Daha fazla ölçülerde yapılacak 

kaydırmalarda küresel uçlu puntalar tercih edilir. 

 Punta kaydırma iĢlemi: Gezer puntanın alt tablası ile gövde kısmı ilk 

yapıldığında fener mili eksenine ayarlanmıĢ ve hassas ölçü aletleriyle 

sıfırlanmıĢtır. Puntanın arka kısmında küçük bir bölüntülü cetvel ile bu 

sıfırlama iĢlemi sabitlenmiĢtir. Punta kaydırılacağı zaman punta gövdesi 

ile kızaklarını birbirine bağlayan cıvatalar bir taraftan gevĢetilip diğer 

taraftan sıkılarak punta kaydırma yönü ve ölçüsü parçanın tornalama 

durumu göz önüne alınarak saat ibresi yönünde veya ters yönde ayarlanır. 

Sonra cıvatalar sıkılarak punta kaçırma ölçüsü sabitlenir.  

 Koniklik oranına uygun olarak gezer puntayı kaydırma: Bu sistemde 

koniklik oranı bilinen bir iĢ parçasının punta kaydırma miktarı aĢağıdaki 

formül ile hesaplanır: 
 

Punta kaydırma miktarı = (Koniklik oranı x parça boyu)/2 
 

Çıkan sonuç puntanın kaydırılacağı ölçü miktarıdır. Bu ölçünün kaydırılması Ģu 

usullerle yapılır: 
 

Punta kaydırma iĢleminde vidaları gevĢetip sıkarken puntanın arkasında bulunan ayar  

cetvelinden yararlanılır. Punta gövdesi ile kızakları arasındaki kaydırma miktarı kumpasla 

ölçülerek ayarlanır. Punta gövdesinin kızaklar üzerinde kaydırılması derinlik mikrometresi 

ile ölçülerek hassas bir Ģekilde ayarlanır.  
 

Fener mili puntası ve gezer punta arasına silindirik olarak taĢlanmıĢ hassas bir malafa 

konur. Araba üzerine bağlanmıĢ bir komparatör saati, malafanın punta ucuna dayanır. Punta 

kaydırılıp komparatör saati ile kaydırma miktarı herhangi bir yönde hassas olarak ayarlanır. 

 

ġekil 2.2: Punta kaydırarak konik tornalamada eksenler ve punta pozisyonları   

 

El ile talaĢ verilerek konik tornalama yapılabilir. Bu iĢlem için tornanın alın ve boyuna 

sport kısımlarına aynı anda belirli oranlarda ilerleme verilerek yüzeyin konik tornalaması 

sağlanabilir. Bunun için geliĢmiĢ bir el becerisine ve tecrübeye gerek duyulur. Bazı 

durumlarda araba otomatik ilerlerken enine sport geri veya ileri çekilerek yüzeyin 

konikleĢtirilmesi de sağlanabilir. Bu metotlar çok elveriĢli ve elde edilen yüzeyler çok temiz 

olmayabilir. TalaĢ derinliği alın sportundan ölçülü olarak verilir ve çap ölçüleri tamamlanır. 

Mermer iĢlemeciliğinde genellikle bu metot kullanılır. 
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2.2. Tornada ĠĢ Parçasını Parlatmak 
 

Torna tezgâhında yapılan parçalar istenirse sökülmeden parlatılabilir. Parlatma 

iĢleminde zımparalar kullanılmaktadır.  

 

2.2.1. Zımparaların Sınıflandırılması 
 

Zımparalar, kâğıt veya bez üzerine kesici tanelerin yapıĢtırılmasıyla elde edilir. Bunun 

yanında fiber gibi malzemelerin üzerine de yapıĢtırılarak farklı özellikte zımparalar elde 

edilmiĢtir. Ayrıca makinelerde kullanılabilecek tipte zımparalar da üretilmiĢtir.  

 

Resim 2.6: ÇeĢitli zımparalar 

Zımparalar piyasada çok çeĢitli özelliklerde ve tiplerde bulunabilmektedir. Zımparalar 

sınıflandırılırken kullanım yerlerine göre sınıflandırılır. Zımparalar metal iĢlemede kullanılan 

zımparalar ve su zımparaları olarak ikiye ayrılır. Mermercilikte su zımparaları kullanılır. Su 

zımparaları, suya dayanıklı malzeme üzerine taneler yapıĢtırılarak elde edilir. 

  

Resim 2.7: Zımparanın yapısı ve su zımparaları 
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2.2.2. Zımpara ÇeĢitleri 
 

Zımparalar, üretici firmalar tarafından farklı Ģekillerde üretilmiĢtir. Kesici tanelerin 

yapıĢtırıldığı maddelerde farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca tane büyüklükleri ve sertlikleri 

de farklılıklar oluĢturmaktadır. Mermercilikte kullanılan zımparalar genellikle su 

zımparalarıdır.  

Mermercilikte kullanılan zımparalar Ģunlardır: 

 Bant zımparalar 

 Kâğıt zımparalar 

 Cırtlı zımparalar 

 

Kuru sistem zımparalar en çok kullanılan çeĢitlerdir. Resim 2.6 ve 2.7’de zımpara 

çeĢitleri görülmektedir. 

 

2.2.3. Parçanın Elle Zımparalanması 
 

Tornada iĢlenen iĢ parçası parlatma iĢlemi için hazırlanırken önce devir sayısı 

yükseltilmelidir.  Zımparalama iĢlemine iri taneli zımpara ile baĢlayınız. Örneğin tane 

büyüklüğü 40 olan zımpara ile baĢlayabilirsiniz. Kalın izlerin giderilmesinde size kolaylık 

sağlayacaktır. Ayrıca profil bozuklukları oluĢmuĢsa düzeltme iĢlemini daha rahat 

yapabilirsiniz. 

 

Orta irilikte tane büyüklüğü olan zımpara ile devam ediniz. Tane büyüklüğü 120-220 

arasında olan zımparaları kullanabilirsiniz. Su kullanarak oluĢacak ısıyı engelleyebilirsiniz 

ve yüzey kalitesine etkisi de unutulmamalıdır. 

 

Tane iriliği 400 ve daha küçük olan zımparalarla son parlatma iĢlemini yapınız. Son 

parlatma iĢleminde de su kullanmayı unutmayınız. 

 

Elinizin torna aynasına çarpmaması için gerekli önlemleri alınız. Kızakları sudan 

korumak için üzerine mutlaka muĢamba örtülmelidir. ĠĢ kazalarına karĢı diğer güvenlik 

önlemleri alınmalıdır. 

 

 

Resim 2.8: Tornada parlatılan vazo 
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2.3. Parçaya Cila Uygulaması 
 

Daha önce Mermer Parlatma modülünde cilaları tanımıĢtınız. Tornada mermerin 

cilalanmasında kullanılan cilalar aynıdır. Genellikle toz cilalar tercih edilmektedir. 

 

2.3.1. Cila ÇeĢitleri 
 

Tornada mermer cilalamada krem ve sıvı cilalar kullanılabildiği gibi daha çok toz 

cilalar kullanılmaktadır. Hazır bulunabildiği gibi kendinizin de rahatlıkla 

hazırlayabileceğiniz toz cilalar uygulamada rahatlık sağlamaktadır. 

 

2.3.2. Parlatma Keçeleri 
 

Tornada cila yaparken kullanılan keçeler, spiral kullanılmayacaksa standart değildir. 

Genellikle bir parça bez iyi sonuç vermektedir. Bez olarak keçeler kullanılabileceği gibi 

normal bezler de kolaylıkla bulunabildiği için tercih edilmektedir. 

 

2.3.3. Cilalama Tekniği 
 

Tornada iĢ parçasına cila atarken aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 

 Bezin iĢ parçasına dolanabileceği unutulmamalıdır. Dolanmaması için önlem 

alınmalıdır. 

 Elin aynaya veya iĢ parçasına çarpmasını engelleyecek Ģekilde çalıĢılması 

gerekir. 

 Bez nemlendirilmelidir. 

 Nemli bezin üzerine bir miktar toz cila serperek iĢ parçası üzerine uygulanır. 

 ĠĢ parçası ısınıncaya kadar bez parça üzerine tatbik edilir. Parça yeterli 

parlaklığa ulaĢıncaya kadar bu iĢleme devam edilir.   
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Resmi ve ölçüleri verilen lalezar tipi vazoyu torna tezgâhında iĢlemek için aĢağıdaki 

uygulamaları yapınız. 

UYGUL AMA  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Profil kalemini tornaya bağlayınız. 

 Kalemin punta ekseninde olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Eksenden yukarı ise altını taĢlayınız, 

aĢağıda ise sac parça ile altını desteklemeyi 

unutmayınız. 

 ĠĢ parçasını resme veya modele göre 

çiziniz. 

 ĠĢ parçasını takozlar yardımıyla güvenli 

bağlayınız. 

 Ölçüleri parça üzerine iĢaretleyiniz. 

 ĠĢ parçasını uygun profilde iĢleyiniz. 

 Profili iĢlerken önce kademeli olarak 

iĢlemeniz size kolaylık sağlayacaktır. 

 Yüzey üzerinden gerekirse birkaç kez toz 

talaĢ alarak profili düzeltebilirsiniz. 

 Konik kısımları sportunuz uygunsa açı 

vererek iĢleyebilirsiniz. 

 Parçayı söküp polisaja gönderiniz. 

 Parçayı parlatılmak üzere polisaja 

gönderiniz. Gerekirse tornada 

parlatabilirsiniz. 

 ĠĢlenen yüzeylerde iri taneli ile kaba 

izleri zımparalayanız. 

 80 nu.lı zımpara ile zımparalama yaparken 

su kullanmayınız. 

 Yüzeye sırası ile iri taneli zımparadan 

ince taneli zımparaya doğru su 

kullanarak zımparalayınız. 

 Sıralamaya dikkat ediniz. 

 Su kullanınız.  

 Emniyet kurallarına uyunuz. 

 Yüzeylerin pürüzlülük kontrolünü 

yapınız. 
 Yüzey kalitesini kontrol ediniz. 

 ĠĢ parçasını cilalamak için bezi 

nemlendiriniz. 

 Bezi nemlendirdiğinizde cilanın yüzeye 

sıvanmasını sağlayacağını unutmayınız. 

 Cilayı iĢ parçası yüzeyine uygulayınız. 
 Parça ısınıncaya kadar uygulamaya devam 

ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Parçayı takozlar yardımıyla bağladınız mı?   

2. Profil kalemini bileyip eksende bağladınız mı?   

3. Delik çapına göre matkabı gezer puntaya bağladınız mı?   

4. Deliği deldiniz mi?   

5. Parçayı silindirik tornaladınız mı?   

6. Ölçüleri parça üzerine iĢaretlediniz mi?   

7. Uçtan baĢlayarak aynaya doğru profil tornalaması yaptınız mı?   

8. Konik kısım için sporta açı verdiniz mi?   

9. Konik tornalama yaptınız mı?   

10. Parçayı zımparalar yardımıyla parlattınız mı?   

11. Zımparalama yaparken su kullandınız mı?   

12. Kızakları korumak için örtü örttünüz mü?   

13. Parçaya cila uyguladınız mı?   

14. Cilayı parça ısınıncaya kadar uyguladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

 

1. Mermeri kırmaması için ayna ayaklarına …………..…… yapıĢtırılır.  

 

2. Profil kalemi …………………….. olarak bilenir. 

 

3. Profil tornalarken ………………………….. düĢük tutulur. 

 

4. Derin profilleri iĢlerken parça önce ……………………… olarak iĢlenir. 

 

5. Konik kısım tornalanırken ……………………….. açı verilerek tornalanır. 

 

6. Profil tornalamada iki el ………………………….. hareket ettirilmelidir. 

 

7. Zımparalar …………………..……… uygulanmalıdır.  

 

8. Tane büyüklüğü 80 olan zımpara ile ……………….…….. izler yok edilir. 

 

9. En son tane büyüklüğü …………………………. olan zımpara uygulanır. 

 

10. Zımpara uygulanırken ……………………..…. kullanılmalıdır.   

 

11. Cila yaparken bez ……………………………….……….. . 

 

12. Parça ……………………………….. kadar cila uygulanmalıdır. 

 

13. Cila atarken ……………………..…… çarpmamasına dikkat edilmelidir. 

 

14. Zımpara yaparken …………………..……… bozulmamasına dikkat edilmelidir. 

 

15. Parlatma yaparken …………………….…….. sudan korunmalıdır. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Resmi ve ölçüleri verilen Ģekerliği  torna tezgahında iĢlemek için aĢağıdaki uygulamaları 

yapınız. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Profil kalemini tornaya bağlayınız. 

 Kalemin punta ekseninde olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Eksenden yukarı ise altını taĢlayınız, 

aĢağıda ise sac parça ile altını desteklemeyi 

unutmayınız. 

 ĠĢ parçasını resme veya modele göre 

çiziniz. 

 ĠĢ parçasını takozlar yardımıyla güvenli 

bağlayınız. 

 Ölçüleri parça üzerine iĢaretleyiniz. 

 ĠĢ parçasını uygun profilde iĢleyiniz. 

 Profili iĢlerken önce kademeli olarak 

iĢlemeniz size kolaylık sağlayacaktır. 

 Yüzey üzerinden gerekirse birkaç kez toz 

talaĢ alarak profili düzeltebilirsiniz. 

 Konik kısımları sportunuz uygunsa açı 

vererek iĢleyebilirsiniz. 

 Parçayı söküp polisaja gönderiniz. 

 Parçayı parlatılmak üzere polisaja 

gönderiniz. Gerekirse tornada 

parlatabilirsiniz. 

 ĠĢlenen yüzeylerde iri taneli ile kaba 

izleri zımparalayanız. 

 80 nu.lı zımpara ile zımparalama yaparken 

su kullanmayınız. 

 Yüzeye sırası ile iri taneli zımparadan 

ince taneli zımparaya doğru su 

kullanarak zımparalayınız. 

 Sıralamaya dikkat ediniz. 

 Su kullanınız.  

 Emniyet kurallarına uyunuz. 

 Yüzeylerin pürüzlülük kontrolünü 

yapınız. 
 Yüzey kalitesini kontrol ediniz. 

 ĠĢ parçasını cilalamak için bezi 

nemlendiriniz. 

 Bezi nemlendirdiğinizde cilanın yüzeye 

sıvanmasını sağlayacağını unutmayınız. 

 Cilayı iĢ parçası yüzeyine uygulayınız. 
 Parça ısınıncaya kadar uygulamaya devam 

ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Parçayı takozlar yardımıyla bağladınız mı?   

2. Profil kalemini bileyip eksende bağladınız mı?   

3. Delik çapına göre matkabı gezer puntaya bağladınız mı?   

4. Deliği deldiniz mi?   

5. Parçayı silindirik tornaladınız mı?   

6. Ölçüleri parça üzerine iĢaretlediniz mi?   

7. Uçtan baĢlayarak aynaya doğru profil tornalaması yaptınız mı?   

8. Konik kısım için sporta açı verdiniz mi?   

9. Konik tornalama yaptınız mı?   

10. Parçayı zımparalar yardımıyla parlattınız mı?   

11. Zımparalama yaparken su kullandınız mı?   

12. Kızakları korumak için örtü örttünüz mü?   

13. Parçaya cila uyguladınız mı?   

14. Cilayı parça ısınıncaya kadar uyguladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir 

sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. profil 

2. mandren – mors kovanları 

3. 1/20 

4. devir sayısı 

5. titreĢim 

6. kater boyunun 

7. punta ekseninde 

8. eksenden 

9. sabitlenmelidir. 

10. profili 

11. ilerleme hızı 

12. düĢük 

13. ölçü 

14. sürtünmesi 

15. mors kaması 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. takoz 

2. yuvarlak 

3. ilerleme hızı 

4. kademeli 

5. sporta 

6. orantılı 

7. sırayla 

8. kaba 

9. ince 

10. su 

11. nemlendirilmelidir. 

12. ısınıncaya  

13. elinizin 

14. profilin 

15. kızaklar 

CEVAP ANAHTARLARI 
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