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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi  

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Temel El ĠĢlemleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Temel el iĢlemleri becerilerinin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur.  

YETERLĠK El tesviyeciliğinde gerekli olan iĢlemleri yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam ve araç gereçler sağlandı-

ğında istenilen yüzey kalitesinde temel el iĢlemlerini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun düzlem yüzey eğeleme iĢlemleri 

yapabileceksiniz. 

2. ĠĢin tekniğine uygun değiĢik profildeki yüzey 

eğeleme iĢlemleri yapabileceksiniz.  

3. ĠĢin hassasiyetine ve tolerans değerlerine göre 

ölçme ve kontrol iĢlemleri yapabileceksiniz.   

4. Tekniğine uygun markalama iĢlemleri yapabile-

ceksiniz. 

5. ĠĢin özelliğine ve parçanın sertliğine uygun kes-

me iĢlemleri yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM OR-

TAMLARI VE DONANIM-

LARI 

Ortam: El tesviyeciliği atölyesi ve derslik. 

Donanım: Tesviyeci tezgâh ve mengenesi, el takım-

ları, matkap tezgâhı, iĢ parçası. 

ÖLÇME VE DEĞERLEN-

DĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden son-

ra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendire-

ceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerile-

ri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 

 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Meslek lisesine girerek eğitiminiz sonucunda bir meslek edinmeyi amaç edinmiĢ 

bulunuyorsunuz. Temel El ĠĢlemleri modülü, mesleğiniz ile ilgili teorik ve uygulamalı 

bilgilerin sizlere kazandırılması amacıyla hazırlanmıĢ konulara sahip bir modüldür. Bu 

modül ve ilerleyen sınıflardaki mesleki modülleriniz sonucunda iyi birer teknik eleman 

olmanız hedeflenmektedir. Temel El ĠĢlemleri modülüne ait bilgilerin pekiĢtirilmesi 

uygulama faaliyetleriyle sağlanacaktır. Sonuçta da en iyi öğrenme yöntemi olan uygulamalı 

eğitiminizi almıĢ olacaksınız.  

Temel El ĠĢlemleri modülü, özellikle bakım onarım atölyesini tanımanız ve bazı genel 

kavramları öğrenmeniz amacıyla hazırlanmıĢtır. Öğrenme eğitimin esas amacını teĢkil eder 

ve öğrenme sonucunda davranıĢlarınızda bir değiĢim ortaya çıkması hedeflenmektedir. 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
Tekniğine uygun düzlem yüzey eğeleme iĢlemleri yapabileceksiniz. 

 

 
 Yeni karĢılaĢtığınız kavramları (anahtar sözcükler) seçin. Bunları belirlerken 

renkli kalem kullanabileceğiniz gibi müsvedde kâğıtlara not almanız da 

mümkündür.  

 Tekrarlamaktan kaçınmayın. Unutmayın ki; ne kadar çok tekrar yaparsanız, o 

oranda öğrenmeniz kolaylaĢacaktır.  

 Bölüm sonunda bulunan soruları cevaplandırın ve kavramada zorlukla 

karĢılaĢtığınız yerleri, arkadaĢlarınızla tartıĢın. 
 

1. DÜZLEM YÜZEY EĞELEMEK 
Kaba ölçülerdeki iĢ parçalarını, istenilen biçime ve ölçülere getirmenin değiĢik yön-

temleri vardır. Kesme, bükme, dövme ve delme ilk baĢta sayılabileceğimiz iĢlem basamakla-

rından bazılarıdır. ĠĢ parçası yüzeyinde biçimlendirme yapmanın bir yolu da eğeleme olarak 

adlandırılan iĢlemdir. Eğe olarak adlandırılan el aletinin üzerinde keski Ģeklinde diĢler bulu-

nur. Bu diĢler, iĢ parçasına sürtüldüğünde yüzeyden talaĢlar kaldırabilecek Ģekilde düzen-

lenmiĢtir ve eğeler sertleĢtirilmiĢ gereçlerden yapıldığından, iĢ parçası yüzeyini istenilen 

ölçüye getirebilir. Eğelerin görevini birçok değiĢik kesici alet, makine ya da takım da yapabi-

lir. Ancak küçük ve az sayıdaki iĢ parçasının eğe yardımıyla biçimlendirilmesi, birçok ba-

kımdan daha pratik sonuçlar doğurur. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 

 Kurallara uygun yapılan eğeleme, çok hassas iĢlerin ortaya çıkmasına olanak 

sağlar. 

 Eğe, yüzeyden küçük talaĢlarının kopmasını sağlar. Bu yönüyle çalıĢma 

sırasında eğe ile iĢ yüzeyine uyguladığınız baskı kuvveti ve eğeleme süresiyle, 

iĢ parçasının istenilen biçime getirilmesi sorunsuz olarak tamamlanır.  

 Eğe çeĢitlerinin fazlalığı, her türlü eğeleme için uygun bir eğe çeĢidinin 

bulunması anlamını taĢımaktadır. Dolayısıyla eğeler, hemen hemen her türlü 

yüzey biçimlendirme için uygundur.  

 Eğelerin yaptığı iĢleri değiĢik makinelerin ve takımların yaptığını yukarıda 

belirtmiĢtik. Küçük ve az sayıda iĢlerin makinelerde yapılması çoğunlukla 

zaman yönünden elveriĢli olmaz. Makineye iĢin bağlanması ve ayarlanması 

belirli süreçleri gerekli kılar. Bu yönüyle eğeleme daha pratiktir.  

 Birçok el aleti ve takıma göre ilk maliyetleri düĢüktür. Makineler ile 

karĢılaĢtırıldığında, bu fark daha belirgin olarak açığa çıkar. 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Eğeleme iĢlemi, çalıĢanın el becerilerine büyük katkılarda bulunur. ÇalıĢanın el ve 

kollarını doğru olarak kullanabilmesi becerisini kazandırır. ÇalıĢan kiĢi eğeleme ile öğrendi-

ği becerileri, diğer iĢlem basamaklarına kolaylıkla adapte edebilir. 

1.1. Mengene BaĢında DuruĢ ve Eğeleme Pozisyonu Alma  

ġunu kabul etmek gerekir ki; eğeleme oldukça zahmetli ve uzun süren bir iĢlem basa-

mağıdır. Her uzun ve zahmetli iĢlem basamağını, sizlere en az zahmet verecek Ģekilde ger-

çekleĢtirmeniz gerekir. Böylece uzun süren çalıĢmalarınız, sizleri yormadığı gibi kısa süre 

sonra sıkılmamanızı da sağlayacaktır. AĢağıda sıralanan kurallar dizisine uygun davranıĢlar 

sergilediğiniz takdirde, eğeleme iĢlemi yorucu olmaktan çıkar. Bu kısımda anlatılanlar, sağ 

elini kullanmaya alıĢık olanlar içindir. Doğal olarak sol el alıĢkanlığı olanlar ise, bu kısımda 

anlatılanların tersini uygulayacaklardır.  

Eğeleme iĢlemine baĢlamadan önce duruĢunuzu tezgâha göre ayarlamanız gerekir. 

Bunun için, sağ ayağınızı bir miktar geriye doğru götürünüz. Vücudunuzun ağırlığı sol aya-

ğınız üzerinde olmalıdır. Sağ ayağınızın parmak uçları üzerinde hareketinizi denetleyebilir-

siniz. Eğeleme iĢlemi için gerekli olan vücudunuzun öne doğru eğilmesi bu Ģekilde kolayla-

Ģacaktır. Unutmayınız ki; eğeleme iĢlemine baĢlamadan önce vücudunuz ne kadar rahat olur-

sa o derece randımanlı çalıĢabilirsiniz.  

 

Resim 1.1. Mengenede eğeleme 
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1.2. Eğe ÇeĢitleri 
Eğeler gereçler üzerinden ince talaĢ kaldırarak iĢlenmesinde kullanılan el takımların-

dan biridir. Gövde ve sap olarak adlandırılan iki kısımdan oluĢur.  

Gövdenin üzerinde talaĢlı Ģekillendirmeyi sağlayacak kesici diĢler, gereç üzerinde 

aĢınma oluĢturarak görevini yerine getirir. Bu kısım sertleĢtirilmiĢ çelikten yapılmıĢtır. Sap 

kısmı ise çoğu kez ağaç ya da plastikten yapılmıĢ, el ayasına oturacak formda oluĢturulmuĢ-

tur.  

 

Resim 1.2. En çok kullanılan eğelerden biri; 

lama eğe. 

 

 

 

Resim1.3. Tek sıra eğe. 

 

Parça yüzeyinden talaĢ olarak adlandırılan küçük parçaları ayırmaya yarayan eğe diĢ-

leri, tek sıra (bk. Resim1.3) ve çift sıra (baklava dilimli) olmak üzere iki türde üretilir. Yu-

muĢak gereçler için tek sıra, sert gereçler için ise çift sıra diĢli eğeler kullanılır.  

Çift sıralı eğelerde diĢler küçük bir eĢ kenar Ģeklindedir. DiĢleri oluĢturan ve diğerine 

göre daha derin açılmıĢ ilk sıra eğe kenarına 50°’lik açı yapar. Ġkincisi üst sıra eğe kenarına 

bir öncekine ters olmak kaydıyla 70°’lik açı yaparak açılır. Bu açıların ve diĢlerin oluĢma-

sında eğe üreticisi firmalarınca üç ana yöntem kullanılır. 

 1. Keski Ģeklindeki zımbalar ile kesici diĢler oluĢturulur (bk. Resim 1.4.). 

 2. Özel diĢ açma makinelerinde talaĢ kaldırmadan diĢler açılır.  

 3. Freze makinelerinde talaĢ kaldırılarak diĢler açılır (bk. Resim 1.4.).  

 

Resim 1.4. Keski ve freze ile açılmıĢ eğe diĢleri. 

 
SertleĢtirilmiĢ çelikten yapılan eğe, metal parçalara biçim vermek, yüzeylerini düzelt-

mek ve iĢlemekte kullanılır.  

 

Her kullanım alanı için değiĢik eğelerden yararlanmak mümkündür. Ayrıca eğelemeyi 

gerçekleĢtireceğiniz parçanın yapısına uygun eğe kullanılması da söz konusudur. Örneğin; 

yumuĢak gereçlerin eğelemesinde kaba diĢli; sert gereçlerin eğelenmesinde ince diĢli eğeler-

den yararlanılır. Buna göre eğe çeĢitlerini;  
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 Kullanma alanlarına, 

 Boyutlarına,  

 DiĢ adım büyüklüklerine, 

 Biçimlerine göre sınıflandırmak mümkündür. 

1.2.1. Kullanma Alanlarına Göre Eğe ÇeĢitleri  
Kullanma alanlarına göre eğe çeĢitleri Ģunlardır: 

 Saatçi eğeleri, 

 Tesviyeci eğeleri, 

 Özel eğeler. 

Kıl eğe olarak da anılan saatçi eğeleri, diğer eğelere göre daha hassas ölçü gerektiren 

iĢler için yapılmıĢtır. Bu nedenle, diĢleri diğer eğelerden daha incedir. Diğer eğelerden ayrı-

lan özellikleri; diĢ yükseklikleri kısa, konik diĢ yüzeylerinin daha uzun olmasıdır. Bu tür 

eğeler; kalıpçılar, modelciler ve alet yapımcıları tarafından kullanılır.  

 

Resim 1.5. Eğenin kısımları. 

Eğeler içinde en çok karĢılaĢılan grup, tesviyeci eğeleridir. Düzgün yüzey elde edil-

mesinde kullanılan bu eğeler, eğelenen yüzeyden fazla miktarda talaĢ çıkarır. Bu grup içeri-

sinde ele alınan çok küçük yuvarlak eğe ile balık sırtı eğe haricindeki bütün tesviyeci eğeleri, 

çift sıra diĢlenmiĢtir.  

Eğeleri kullanma alanına göre sınıflandırdığımızda, tesviyeci ve saatçi eğeleri dıĢında 

kalan grup, özel eğeler olarak adlandırılır. Örnek olarak torna, freze eğeleri ile çelik ve ala-

Ģımları dıĢında kalan metallerin eğelenmesinde kullanılan pirinç, kurĢun, alüminyum eğeleri 

verilebilir.  

 

1.2.2. Boyutlarına Göre Eğe ÇeĢitleri 
Eğe boyutları 4” (100 mm) den 18” (450 mm) ye kadar değiĢir. Bu boyutlarına göre de 

adlandırılırlar. Kullanıma en uygun eğeler; 6, 8, 10 ve 12 parmak ölçüsünde olanlardır.  

 



 

7 

 

1.2.3. DiĢ Adım Büyüklüklerine Göre Eğe ÇeĢitleri 
Metal gereçleri eğe ile iĢlerken, gerecin yapısına uygun seçim yapılır. Bu durumda 

eğelenecek gerecin sertliği ya da yumuĢaklığında aynı eğe türünü kullanmak istenilen sonucu 

vermez. Diğer yandan, eğeleme iĢleminin hep aynı seviyede, diğer bir deyiĢ ile aynı talaĢ 

miktarının yüzeyden alınmasıyla yapılması düĢünülemez.  

 

 

Resim 1.6. DiĢ adımı büyüklüğüne göre eğe 

çeĢitleri. Kaba, orta ve ince diĢ (soldan 

sağa). 

DeğiĢik gereç özelliklerine ve parça 

yüzeyinden alınacak talaĢ miktarına göre 

eğeninde farklı olması gerekir. Örneğin, 

sert gereçlerin eğelenmesinde ince diĢli 

eğeler önerilir. Bunun nedeni sert gereçle-

rin yüzeyinden alınacak parçaların gerecin 

özelliklerinden kaynaklanan nedenlerden 

ötürü ince olacağındandır. Ġnce diĢli eğe-

lerin kullanım yerlerinden bir baĢkası; iĢin 

bitim aĢamasıdır. Eğelenen yüzey ilk baĢ-

ta orta ya da kaba diĢli bir eğe ile iĢlenir. 

Bu eğeleme iĢleminin kısa sürede sonuç-

lanmasına yardımcı olur. Ancak tüm iĢlem 

aynı tür eğe ile sürdürülürse, bu sefer 

yüzey istenilenden kaba bir görüntüye 

sahip olabilir. ĠĢin bitim aĢamasına yakla-

Ģıldığında, ince diĢli bir eğe ile yüzeyde 

son düzeltmeler yapılabilir.  

YumuĢak gereçler ise yüzeylerin-

den alınacak talaĢa karĢı direnç göster-

mezler, dolayısıyla da kalın diĢli eğeler ile 

eğelenebilirler. Ġster ince ister kalın diĢli 

olsun, bütün eğe diĢleri, eĢit derinlikte ve 

eĢit aralıkta açılmıĢtır. Ġki diĢ arasındaki 

mesafe eğenin diş adımı olarak adlandırı-

lır. Bir eğenin diĢ adımı arasındaki mesafe 

büyük ise kaba, küçük ise ince eğe olarak 

anılır.  

Standartlar kullanıcının istekleri doğrultusunda, eğeleri diĢ adım büyüklüklerine göre 

çeĢitlenmiĢtir. Bunlar sırasıyla: 

 Çok kaba, 

 Kaba, 

 Orta, 

 Ġnce, 

 Çok ince olmak üzere beĢ çeĢit diĢ büyüklüğü altında toplanırlar. 
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1.2.4. Biçimlerine Göre Eğe ÇeĢitleri 
Eğeleme iĢleminin yapılacağı yüzeyler düz, hiçbir girintisi ya da çıkıntısı olmayan yü-

zeyler olsaydı, Ģu an bizlerin kullandığı eğe çeĢitlerinden değil, sadece bir eğe; o da yassı eğe 

olarak adlandırılandan söz edebilirdik. Oysa endüstriyel üretimde, her türlü yüzeyin Ģekline 

uygun, her konumda kullanılabilecek yapıda eğe çeĢidine rastlamak mümkündür. Bu çeĢitli-

lik tamamen ihtiyaçlardan doğmuĢtur ve eğeler biçimlerine göre Ģu Ģekilde sıralanırlar: 

 

1. Yassı eğe,  

2. Kare eğe,  

3. Üçgen eğe,  

4. Yuvarlak eğe,  

5. Trapez eğe,  

6. Bıçak eğe,  

7. Oval ya da diğer adıyla mercimek eğe,  

8. Söğüt yaprağı eğe,  

9. Balıksırtı ya da diğer adıyla yarım 

yuvarlak eğedir. 

Biçimlerine göre eğe çeĢitleri sırala-

nırken, en çok kullanılanları seçmeye özen 

göstermek zorunda kaldığımızı burada be-

lirtmekte yarar vardır. Diğer yandan bu sıra-

lamada olan eğelerden birçoğu kendi arala-

rında çeĢitlenebilir. Örneğin, en çok kullan-

dığımız eğe çeĢitlerinden biri olan yassı eğe,  

 

Resim 1.7. Eğe çeĢitlerinden bazıları. Yassı, 

ucu sivri yassı, yarım yuvarlak, üçgen, kare ve 

yuvarlak eğe (soldan sağa). 

ucu sivri ve düz olmak üzere iki çeĢittir. Diğer çeĢit eğelerde de bu tür farklılıklara rastlana-

bilir. Sonuç olarak, çok geniĢ bir çeĢide sahip eğeler içinden yapılacak iĢe uygun olanını 

seçmek, kullanıcıya kalmıĢ bir tercihtir. 

 

1.3. Eğelerin Saplarının Takılması 

  

Resim 1.8. Eğe kuyruğu    Resim 1.9. Eğeye takılacak sap delik ölçüleri 

Eğe sapı, belirli özelliklere sahip olmalıdır. Eğe saplarının ortak özellikleri Ģunlardır:  
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Eğe sap, elle kolay kavranılabilecek nitelikte olmalıdır. 

ÇalıĢma sırasında sürekli olarak elin teması sap ile olmaktadır. Sapın bu çalıĢma 

süresince eli tahrip etmeyecek özelliğe sahip olması gerekir. Bu nedenle, saplar ya ağaç ya 

da plastik gereçler kullanılarak üretilir. 

Saplar alete sıkı olarak bağlanmalıdır. Bu genellikle geçme Ģeklinde yapılır. ÇalıĢma 

anında sap yerinden çıkmamalıdır. 

 

Resim 1.10. Eğeye sap takmak için, saptan 

tutarak sert zeminlere vurmak sakıncalıdır. 

Eğenin boyutlarına göre sap büyüklü-

ğü seçilir. Büyük eğelerde büyük, küçük 

eğelerde ise küçük saplar kullanılır. Eğe sapı 

olarak kullanılan ağaç ve plastik gevĢek 

dokulu gereçlerdir. Dokularının bu yapısı 

sıkı geçmeye uygundur. Yine de fazla zor-

lama eğe sapının takılma esnasında bozulup 

kullanılmayacak hâle gelmesine neden olur. 

Bu nedenle sapın, eğe kuyruğu girecek olan 

kısmı delinir. Bunun için eğe kuyruğu üç 

eĢit bölüme ayrılır. Bu bölümlerin çapları 

doğrultusunda sap, kademeli olarak delinir. 

Sap eksen doğrultusunda ve bir tokmak yar-

dımıyla eğenin kuyruğuna çakılır. 

 
Çakma iĢlemi, tokmaktan tok bir 

ses gelinceye kadar sürdürülür (bk. Resim 

1.11.). Bu yöntem dıĢında yapılacak eğe 

takma iĢlemleri kazalara yol açabilir. Bu 

nedenle, özellikle saptan tutularak sert 

zeminlere vurmak sakıncalıdır. Bu tarzda 

vurma iĢlemi, sapın yerinden çıkarak eğe-

nin elinize ya da yere düĢerek ayağınıza 

batmasına neden olabilir.  

 

Resim 1.11. Sap, eksen doğrultusunda ve 

bir tokmak yardımıyla eğenin kuyruğuna 

çakılır.  

Tüm bunların yanında bazı durum-

larda eğe sapının çıkarılması da gerekebi-

lir. Eğe sapının çıkarılması, takılması gibi 

kazalara neden olmaması için dikkatli 

yapılmalıdır. Eğe sapı çıkarılırken yapıla-

cak en doğru hareket; sapa ya her taraftan 

tokmakla hafifçe vurmak ya da mengene-

nin çenelerine düĢey olarak tıklatmak 

Ģeklindedir.  

 

Resim 1.12. Sapın çıkarılması. 
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1.4. Eğelerin Tutulma Biçimi 

 

Resim 1.13. Eğenin doğru 

hareketi 

Eğenin ileri doğru 

bastırılmasının mümkün 

olduğunca düz bir hat bo-

yunca yapılması, baĢka bir 

deyiĢle, eğenin parça yüze-

yine paralel tutulması gere-

kir. Buna gösterilecek özen, 

eğeleme yüzeyinin bombe-

leĢmesini önleyecektir.  

Eğelenecek yüzeyler 

geniĢ ise ileri doğru hareket 

sırasında eğenin hafifçe 

kaydırılması önerilir. Böyle-

ce daha geniĢ yüzeylerin 

eğelenmesi sağlanmıĢ olur.  

 

Sağ elin baĢparmağı yukarıdan, diğer parmaklar alttan 

kavrayarak eğe sapı tutulur. Fazla talaĢ kaldırmayı gerekti-

ren eğelemelerde, sol elin baĢparmağı eğenin uç kısmına 

bastırılır. ĠĢaret ve orta parmak eğe ucunun altına dolanır.  

Böylece eğeleme iĢlemine baĢlayacak konuma gelinir. 

Burada akıldan çıkmaması gereken husus, eğelerin sadece 

ileri doğru hareket ettirildiğinde parça yüzeyinden talaĢ ala-

cağıdır. Bu nedenle, eğenin ileri hareketlerinde parçaya ha-

fifçe bastırılması, geri çekilmelerde ise bastırılmanın aksine, 

yüzeyden hafifçe uzaklaĢtırılması gerekir.  

 

 

Resim 1.14. Eğeleme sırasında vücudunuzun yapacağı hareket-

ler. 
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Resim1.15. Eğeleme sırasında çalıĢan kiĢi-

nin eğe üzerinde uyguladığı kuvvetler. 

 

Resim 1.16. Büyük bir eğenin sağ ve sol el 

ile tutuluĢu. 

 

1.5. ĠĢi Mengeneye Bağlama 
 

 

Resim 1.17. ĠĢ parçası men-

genenin ortasına bağlanma-

lıdır.  

 

Resim 1.18. Tek taraflı sık-

manın önüne geçilebilmesi 

için takoz kullanılır. 

 

Resim 1.19. Mengeneyi sa-

dece kol kuvvetiyle sıkınız. 

Mengenelerde çalıĢmanın ön koĢulu; iĢ parçasının doğru olarak mengene çenesine 

bağlanmasıdır. Bunun için iĢ parçasının mümkün olduğunca mengene çenesinin ortasına ve 

güvenilir bir Ģekilde bağlanması gereklidir. Özellikle küçük olan ve düzgün olmayan iĢ par-

çalarının bu Ģekilde mengeneye bağlanması, yardımcı araçlar kullanılmadan mümkün olma-

yabilir. Bu gibi durumlarda mengene çenesine konulacak ağızlıklardan faydalanılmalıdır. 

Mengene ağızlıkları, normal bağlamalarda bile zarar görebilecek nitelikteki hassas iĢ parça-

larının zedelenmemesi için de kullanılır. Çünkü iyi bir sıkma gerçekleĢtirebilmek için men-

gene çeneleri pürüzlendirilmiĢtir. Küçük parçaların bağlanmasında karĢılaĢılan bir diğer so-

run, mengenenin tek taraflı sıkmasıdır. Bu sorunun ortadan kaldırılması takozları gerekli 

kılar.  

Mengene, kolu aracılığıyla sıkma iĢlemini gerçekleĢtirir. Kol bir hareket vidası aracı-

lığıyla hareketli çenenin sabit çeneye doğru ilerlemesini sağlar. Mengene kolu, insan gücü ile 

sıkılabilecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. Ancak insan gücünün sınırlarına dayanacak biçimde 

yapılandırılmıĢtır. Bunun anlamı; mengene kolunun kesinlikle, çekiç ve boru gibi yardımcı 

araçlarla sıkılmamasıdır. Bu tür davranıĢlar; 

1. Mengene hareket vidasının, 

2. Mengene çenelerinin, 

3. ĠĢ parçasının mengene çeneleriyle temas ettiği yüzeylerinin bozulmasına neden olur. 
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1.6. ĠĢin Eğelenmesi 
Kurallara uygun yapılan eğeleme iĢlemi, çok hassas sonuçlar ortaya çıkarabilir. Eğe 

ile çeĢitli yüzeylerin eğelenmesine geçmeden önce bir kaç önemli husus üzerinde durmak 

yararlı olacaktır. Bunlardan biri, belki de iyi bir eğeleme iĢleminin ön koĢulu, eğe seçimidir. 

Eğe seçimi yapmadan önce aĢağıda sıralanan soruların cevaplarını vermiĢ olmanız gerekir. 

1. Yapacağım iĢlemin cinsi (kaba, ince iĢleme gibi) nedir? 

2. ĠĢleyeceğim gereç cinsi (yumuĢak ya da sert metaller) nedir? 

3. ĠĢleyeceğim iĢ parçasının boyutları ve yüzey biçimleri (düz, iç bükey ya da dıĢ bü-

key) nedir? 

Bir diğer önemli husus; genellikle yuvarlak ve balık sırtı eğeler ile çalıĢılırken çıkar. 

Her iki eğe ile de çalıĢmanız esnasında, eğe çaplarının eğelenecek delik çapından küçük ol-

masına önem vermelisiniz. Kare, üçgen, trapez ve bıçak eğeler kullanırken de tüm dikkatini-

zin eğelenecek alan üzerinde olmasına özen göstermelisiniz. Konumuzun bu bölümünde, 

eğeleme iĢleminin yapılıĢı sırasında iĢ parçasının boyutları ve yüzey biçimine göre eğelere 

verilecek hareketler üzerinde duracağız.  

 

Resim 1.20. Düz yüzeylerin eğelenmesi esnasında eğenin tutuluĢu. 

1.6.1. GeniĢ Yüzey Eğeleme 
Eğeleme iĢlemi yapılacak iĢ parçasının üzerinde bir ya da birden fazla yüzey olabilir. 

BaĢlangıç olarak eğelenen yüzeyin, eğeleme iĢleminin bitiminde hangi yüzeye göre kontro-

lünün yapılacağını belirlemek gereklidir. Eğelenecek yüzey sayısı fazla ise, en doğru oldu-

ğuna inandığınız yüzeyden ya da esas bir yüzey tespit edip iĢleme buradan baĢlamak doğru 

olacaktır. Elde edilen bu yüzey, sonradan diğer yüzeylere dayanak teĢkil etmesi açısından 

önem taĢır.  

Düz yüzey eğelenmesi sırasında çalı-

Ģanların dikkatsizliği sonucunda karĢılaĢtığı 

iki yüzey bozukluğu vardır. 

 Bir doğru boyunca, uzunlamasına yapıl-

mayan eğeleme, bozuk ve aĢırı bir talaĢ 

oluĢmasına yol açar. 

 Eğenin eni doğrultusunda yeterince kay-

dırılmayan bir baskı kuvveti, köĢelerde 

bozulmalara ve kötü talaĢ alınmasına yol 

açar (bk. Resim 1.21.).  

 

Resim 1.21. KöĢelerde bozulma 
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Bu olumsuzluklara dikkat edildiği ve yapılmadığı takdirde iyi bir düz yüzey elde 

edilmesi kolaydır. Yukarıda iki madde halinde sıraladığımız, düz yüzey elde ederken ortaya 

çıkabilecek olumsuzluklardır. Bunların önüne geçilmesi için ise; 

 

Resim 1.22. Doğru ilerleme  

 Ellere yapılan baskı kuvvetinin, 

hareketlere uygun bir Ģekilde 

geliĢmesi, 

 ÇalıĢma ritminin gevĢek değil, 

canlı ve düzgün olması, 

 Vücudun bütün kuvvetinin bir 

bütün hâlinde kullanılması, 

 Vücudun uygun bir konumda 

olması, 

 Eğeyi kavrayan bilek kısmının, 

eğeyle bir doğrultu meydana 

getirecek Ģekilde tutulması 

gerekmektedir.  

 

Resim 1.23. DeğiĢik eğe hareketleriyle düz bir yüzeyin eğelenmesi. 

 

1.6.2. Dar Yüzey Eğeleme 
 

Parça; Resim 1.24’deki gibi bağla-

nır. Parçadan daha geniĢ eğe kullanılarak, 

ya boyuna ya da Ģekildeki gibi çapraz 

iĢlenerek dar yüzey eğelemesi gerçekleĢti-

rilir. 

 

Resim 1.24. Dar yüzey eğeleme 

1.6.3. BirleĢik Dik Yüzeyleri Eğeleme 
Parça mengeneye Resim 1.6 daki gibi bağlanır. Eğe her iki yüzeyden eĢit talaĢ kaldı-

racak Ģekilde çapraz ve düz olarak sürülerek parça iĢlenir (Bk. Resim 1.25). 
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Resim 1.25. BirleĢik dik yüzeyleri eğeleme 

1.6.4. Uzun Kurslu Eğeleme 
Boyları uzun parçaların, aĢağıdaki resimde olduğu gibi mengeneye bağlanarak boyuna 

eğelenmesi iĢlemidir (bk. Resim1.26).  

 

Resim 1.26. Uzun kurslu eğeleme 

1.6.5. Çapraz Eğeleme 
Küp ve prizma gibi parçaların geniĢ yüzeyleri iĢlenirken eğe çapraz olarak sürülerek 

eğeleme iĢlemi yapılır (bk. Resim 1.27). 
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Resim 1.27. Çapraz eğeleme 

1.7. Düzlem Yüzey Kontrol Aletleri 
1.7.1. Sabit Açı Gönyeleri 

Sabit açılı gönyeler, iç gerginlikleri giderilmiĢ çelik ya da paslanmaz çeliklerden üreti-

lirler.  

Sabit açılı gönyeler; 45°, 90°, 120° ve 135°’lere standart olarak ayarlanmıĢ olup bu 

doğrultudaki açıların ölçülmesinde kullanılırlar. Genel olarak kontrol iĢlemlerinde kullanılan 

gönyelerdir (bk. Resim 1.28.).  

 

 

Resim 1.28. Tesviyeci (Kıl) gönyesi 
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1.8. Eğe DiĢlerini Temizleme 
Özellikle yumuĢak gereçlerin eğe-

lenmesinde kullanılan eğelerin diĢ araları 

zamanla dolabilir. DiĢ aralarına dolan 

metal parçacıkları, eğeleme iĢlemi sıra-

sında parça yüzeyinin çizilmesine yol 

açar. Bu durumdan iĢ parçanız olumsuz 

etkilenir. Eğe diĢleri arasında sıkıĢarak 

kalan ufak metal parçacıklarına çapak adı 

verilir. Çapakların temizlenmesinde eğe 

fırçası olarak adlandırılan aletler kullanı-

lır. 

 

Resim 1.29. Eğe fırçası. 

Eğe fırçası ağaç saplıdır ve sert tellerden yapılmıĢtır. Bu çapaklar, eğe fırçasının eğe 

üzerindeki diĢlerin doğrultusunda sürtülmesiyle uzaklaĢtırılır. Eğeler, eğe fırçası dıĢında iki 

araç kullanılarak temizlenir. ġimdi her üç aracı ve kullanılma Ģekillerini tanımlayalım. 

 Eğe fırçası: Seri olarak eğelerin temizlenmesinde kullanılır. Eğe ile çalıĢma 

esnasında, özellikle sert gereçlerin talaĢları, eğe diĢleri arasına dolabilir. Bu 

talaĢların diĢlerden uzaklaĢtırılması için diĢler zedelenmeden fırça eğe üst 

diĢleri yönünde çekilerek sürtülür.  

 Eğe temizleme laması: Eğe fırçası ile sert gereçlerin talaĢları diĢler arasından 

uzaklaĢtırılabilir. Bu durum sık karĢılaĢılan bir olay değildir. Diğer yandan 

yumuĢak gereçler eğelenirken diĢler arasında talaĢ kalma ihtimali daha fazladır 

ve eğe fırçası yeterli olmaz. Eğe temizleme laması, fırçada olduğu gibi üst diĢler 

yönünde sürtülerek diĢlerin temizlenmesini sağlar. Eğe temizleme lamaları, 

pirinç türü yumuĢak gereçlerden yapılmıĢtır ve kullanıla kullanıla (aĢınıp) tarak 

biçimini alır. Tarak biçimini almıĢ lamalar temizleme iĢlemini daha kolay ve 

üstün bir biçimde yapar.  

 Eritgenler: Bazı durumlarda eğeler, plastik ya da ağaç türü gereçler üzerine 

sürtülürse, üzerleri sanki bir vernik tabakasıyla kaplanmıĢ gibi olur. Bu durum, 

eğenin söz konusu gereçler ile temaslarında da meydana gelir. Vernik gibi 

kaplanmıĢ eğe yüzeyinin diĢleri tümden dolmuĢtur. Bu tür olaylarla 

karĢılaĢtığınızda, pisliğin cinsine uygun eritgenler ile diĢlerin temizlenmesi 

gerekir. Eğe temizlenmesinde kullanılan eritgenler Ģunlardır: su, sabunlu su, 

sodalı su, gazyağı ve terebentin. Sodalı su kullanıldığında, eğeler bu eritgen 

içerisinde bir süre kaynatılmalıdır. Hangi eritgen kullanılırsa kullanılsın, iĢlem 

bitiminde eğeler silinir. Daha sonra da eğe fırçalarıyla temizlenir.  

  

Resim 1.30. Eğe fırçasıyla eğenin temizlenmesi.   Resim 1.31. Eğe lamasıyla eğenin temizlenmesi.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢ parçasını eğe ile yüzeyleri düzgün bir hâl alıncaya kadar iĢleyiniz. Eğe-

leme iĢlemi bittikten sonra iĢ parçası üzerindeki dik açıları gönye ile kontrol ediniz. Yaptığı-

nız iĢlemi öğretmeninize kontrol ettiriniz.  

 

Yukarıdaki beceriler bilgi devamında aĢağıdaki iĢlem basamakları doğrultusunda yapı-

lacaktır. 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 ĠĢi gereğine uygun olarak mengeneye 

bağlayınız. 

 

 Mengene baĢında duruĢ ve eğeleme 

pozisyonu alınız. 

 

 Eğenin boyutlarına göre sap büyüklüğü 

seçiniz. 

 Büyük eğelerde büyük, küçük eğelerde 

ise küçük saplar kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

18 

 

 

Eğelere sap takınız. 

 

 DeğiĢik eğeleri doğru tutunuz. 

 Eğeleme ile Ģekillendirme iĢlemlerini 

yapınız. 

 

 Eğelenen yüzeylerin kontrolünü yapınız. 

 

 Eğe diĢlerini temizleyiniz. 

 

Eğe sapının çıkarılması 

 

 Eğe sapı olarak kullanılan ağaç ve 

plastik gevĢek dokulu gereçlerdir. 

Dokularının bu yapısı sıkı geçmeye 

uygundur. Yine de fazla zorlama eğe 

sapının, takılma esnasında bozulup 

kullanılmayacak hâle gelmesine neden 

olur. Bu nedenle sapın, eğe kuyruğu 

girecek olan kısmını deliniz.  

 

 
 Bunun için eğe kuyruğu üç eĢit bölüme 

ayrılır. Bu bölümlerin çapları 

doğrultusunda sapı, kademeli olarak 

deliniz. Sapı eksen doğrultusunda ve bir 

tokmak yardımıyla eğenin kuyruğuna 
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çakınız. 

 Öncelikle a yüzeyini kabaca eğeleyiniz.  

 c dar yüzeyi düz ve a geniĢ yüzeyine 

gönyesinde olacak biçimde kabaca 

eğeleyiniz.  

 d yüzeyi düz ve a geniĢ yüzeyiyle c 

yüzeyine de paralel olarak ince iĢleme 

payı bırakarak kabaca eğeleyiniz.  

 f dar yüzeyi a yüzeyine dik,d dar 

yüzeyine de paralel olarak ince iĢleme 

payı bırakarak kabaca düz eğeleyiniz.  

 b geniĢ yüzeyi a yüzeyine paralel olarak 

ince iĢleme payı bırakarak kabaca 

eğeleyiniz.  

 Yukarıda sıralanan kaba eğeleme 

iĢlemlerini sırasını bozmadan ince 

eğeleme yapmak kaydıyla yapınız. 

 Dikkatli ve hassas çalıĢınız. 

 Kesiklere ve yaralanmalara karĢı önlem 

alınız. 

 ĠĢ parçalarını yere düĢürmeyiniz. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ĠĢi gereğine uygun olarak mengeneye bağladınız mı?   

2 Mengene baĢında duruĢ ve eğeleme pozisyonu aldınız mı?   

3 Eğelere sap taktınız mı?   

4 DeğiĢik eğeleri doğru tuttunuz mu?   

5 Eğeleme ile Ģekillendirme iĢlemlerini yaptınız mı?   

6 Eğelenen yüzeylerin kontrolünü yaptınız mı?   

7 Eğe diĢlerini temizlediniz 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 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Gereçler üzerinden ince talaĢ kaldırarak iĢlenmesinde kullanılan el takımlarından biri 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Matkap 

B) Keski 

C) Eğe 

D) Makas  

2. Eğeler aĢağıdaki gereçlerden hangisinden yapılmıĢtır? 

A) SertleĢtirilmiĢ gereçlerden 

B) GevĢetilmiĢ gereçlerden 

C) ĠndirgenmiĢ gereçlerden 

D) EritilmiĢ gereçlerden 

3. Eğe sapları aĢağıdaki gereçlerden hangisiyle yapılır? 

A) SertleĢtirilmiĢ çelikten 

B) YumuĢak çelikten 

C) Kauçuktan  

D) Ağaç ya da plastikten 

4. Saatçi eğelerinin diğer adı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Kıl eğe 

B) Keski eğe 

C) Tesviyeci eğesi 

D) Özel eğe 

5. Eğe boyutları aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 2”-4” ye 

B) 2”-8” ye 

C) 4”-18” ye 

D) 6”-28” ye 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

6. Eğeler gövde, bilezik ve sap olarak adlandırılan üç kısımdan oluĢur. (…) 

7. Kurallara uygun yapılan eğeleme, çok hassas iĢlerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. (…) 

8. Kullanıma en uygun eğeler; 2 ve 24 parmak ölçüsünde olanlardır. (…) 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
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9. Eğede iki diĢ arasındaki mesafe ………………. ………………. …………… olarak 

adlandırılır. 

10. Bir eğenin diĢ adımı arasındaki mesafe büyük ise …………………., küçük ise 

……………… eğe olarak anılır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
ĠĢin tekniğine uygun değiĢik profildeki yüzey eğeleme iĢlemleri yapabileceksiniz. 

 

 
ĠĢlenecek profile uygun eğe seçimi nasıl yapılır, araĢtırınız. 

2. PROFĠL YÜZEY EĞELEME 
 

2.1. Diğer Eğeleme Yöntemleri 
2.1.1. Ġç ve DıĢ Yüzey Eğeleme 

 
Ġç ve dıĢ yüzeylerin eğelenmesinde 

yassı eğeler ya da diğer adıyla lama eğeler 

kullanılır. Bu tür eğelere değiĢik hareketler 

verdirmek suretiyle yüzeylerin eğelenmesi 

yapılabilir. En çok kullanılan hareket biçim-

leri Ģunlardır: 

10. Eğeyi kendi boy ekseni etrafında döndü-

rerek yapılan eğeleme: Eğe düz yüzey 

eğelemedeki tutuluĢ Ģeklinde olduğu gi-

bi tutulur ve ilerleme hareketi verilir. 

Aynı zamanda, eğeye, boy ekseni etra-

fında döndürme hareketi verilir. Dön-

dürme hareketi, dirsek ekleminden itiba-

ren bilek aracılığıyla gerçekleĢtirilir. Di-

ğer yandan, kavise uygun ve sağa sola 

doğru yapılmalıdır.  

11. Eğeyi en ekseni etrafında döndürerek 

yapılan eğeleme: Eğe düz tutulur ve iler-

leme hareketi verilir. Aynı anda eğe kısa 

en ekseni etrafında döndürülmeye baĢla-

nır. Bütün bu hareketlerin uyumlu, eller,  

 

Resim 2.1.  Eğeyi kendi boy ekseni etrafında 

döndürerek yapılan eğeleme. 

omuzlar ve dirseğin iĢtirakiyle yapılması gerekir. 

Eğeyi en ve boy eksenlerinin her ikisinin birden etrafında döndürerek yapılan eğele-

me: Düzgün bir yüzey elde edilebilmesi için eğe hem boy ekseni etrafında hem de en ekseni 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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etrafında aynı anda döndürülür. Bu yöntem ile dıĢ bükey yüzeylerin eğelenmesinde eğe ile iĢ 

parçası arasındaki değme yüzeyi çok küçük olduğundan eğeye hafif bir baskı yapılır.  

 

Resim 2.2. Eğeyi en ve boy eksenlerinin her 

ikisinin etrafında döndürülerek yapılan eğe-

leme.  

 

Resim 2.3. Eğeyi en ekseni etrafında döndüre-

rek yapılan eğeleme. 

 

2.1.2. Delik ve Kanal Eğeleme 
Delik ve yaklaĢık daire kesitli iĢ 

parçalarının eğelenmesinde yuvarlak ve 

balık sırtı eğeler kullanılır. Eğelerin kavi-

si, iĢlenecek yüzeylerin kavislerinden 

küçük olmalıdır. Delik yüzeylerin ortaya 

çıkarılabilmesi ya da bu türden yüzeylerin 

düzeltilmesi için eğe, kendi eksenleri etra-

fında döndürülür. Döndürülme sırasında 

bir miktar ilerleme hareketi eğeye yaptırı-

lır. Bütün hareketler yumuĢak olmalı ve 

omuz eklemleriyle dirsekten gelmelidir. 

 

 

Resim 2.4. Kanalın balık sırtı eğe ile eğe-

lenmesi. 

2.1.3. Pah Kırma 
ĠĢ parçasının sivri köĢelerinin iĢ resminde verilen ölçüler çerçevesinde eğelenmesi iĢ-

lemidir. ĠĢ resminde pah düz ya da kavisli belirtilebilir. Örneğin düz pahlar resim üzerinde 

açısal değerler ve derinliğin ölçülendirilmesiyle gerçekleĢtirilir (bk. Resim 2.4.).  
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Resim 2.4. Pah kırmanın resimde gösterilmesi 

 

2.2. Yüzey Kontrol Aletleri 
 

2.2.1. Açı Gönyeleri 
Açılı olarak yapılan iĢlerin kontrolünde ve gerektiğinde markalama iĢlemleri için ge-

liĢtirilmiĢtir. Üzerinde açı bölüntüsünü gösteren çizelgesi vardır. Bu tür gönyelerde hareketli 

ve kılıç olarak adlandırılan kısım, açı değeri doğrudan doğruya okunabilecek Ģekilde düzen-

lenmiĢtir (bk. Resim 2.6.). 

     

Resim 2.5. Ayarlı gönye                                       Resim 2.6. Ayarlı gönyenin ayarlanması. 1. Sabit-

leme somunu, 2. Kılıç 3. Açıölçer 
 

Pah değeri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

1. 20x3 mm’lik lamadan 70 mm boyunda kesilmiĢ iĢ parçasını aĢağıda yapım resmine 

uygun biçimde lama eğeyle ölçülerine getiriniz.  

 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 ĠĢi gereğine uygun olarak mengeneye 

bağlayınız. 

 

 Eğeleme ile değiĢik Ģekillendirme 

iĢlemlerini yapınız. 

 ĠĢ parçasını mengeneye emniyetli olarak 

bağlayınız. 

 ĠĢ parçasını gönyesinde eğelemek için 

titiz olunuz. 

 ĠĢ parçasını ölçüsünde eğelemek için 

titiz olunuz. 

 Zamanı doğru kullanınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢlenen yüzeylerin kontrol aletleri ile 

kontrolünü yapınız. 

 

 
 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi de-

ğerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ĠĢi gereğine uygun olarak mengeneye bağladınız mı?   

2 Eğeleme ile değiĢik Ģekillendirme iĢlemlerini yaptınız mı?   

3 ĠĢlenen yüzeylerin kontrol aletleri ile kontrolünü yaptınız 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 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ġç ve dıĢ yüzeylerin eğelenmesinde kullanılan eğe aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Kıl eğe 

B) Yassı eğe 

C) Tesviyeci eğesi 

D) Özel eğe 

2. Delik ve yaklaĢık daire kesitli iĢ parçalarının eğelenmesinde aĢağıdakilerden hangisi 

kullanılır?  

A) Yuvarlak ve balık sırtı  

B) Yassı eğe 

C) Tesviyeci eğesi 

D) Lama eğe 

3. ĠĢ parçasının sivri köĢelerinin iĢ resminde verilen ölçüler çerçevesinde eğelenmesi iĢlemi 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Sivriltme 

B) Eğeleme 

C) KöĢe alma 

D) Pah kırma 

4. Açılı olarak yapılan iĢlerin kontrolünde ve gerektiğinde markalama iĢlemleri için geliĢti-

rilmiĢ el aleti aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) TaĢçı gönyesi 

B) Açı gönyesi 

C) Sabit gönye 

D) Tesviyeci gönyesi 

5. Üzerinde açı bölüntüsünü gösteren çizelgesi olan el aleti aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) TaĢçı gönyesi 

B) Açı gönyesi 

C) Sabit gönye 

D) Tesviyeci gönyesi 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. Eğeye döndürme hareketi, dirsek ekleminden itibaren bilek aracılığıyla gerçekleĢtirilir. 

(…) 

7. Delik ve yaklaĢık daire kesitli iĢ parçalarının eğelenmesinde eğelerin kavisi, iĢlenecek 

yüzeylerin kavislerinden küçük olmalıdır. (…) 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 
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yazınız. 

 

8. Açı gönyelerinde hareketli ve ……………… olarak adlandırılan kısım, 

…………………. ……………….. doğrudan doğruya okunabilecek Ģekilde düzenlen-

miĢtir. 

9. Eğeyi …………….. ………………………. etrafında döndürerek yapılan eğelemede eğe 

……………….. tutulur.  

10. Eğeyi en ve boy eksenlerinin her ikisinin birden etrafında döndürerek yapılan eğelemede 

düzgün bir yüzey elde edilebilmesi için eğe hem ……………… ………………………. 

etrafında hem de en ……………………….. etrafında aynı anda ……………………….. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
ĠĢin hassasiyetine ve tolerans değerlerine göre ölçme ve kontrol iĢlemleri yapabileceksi-

niz. 

 

 
 Her alet ile ilgili resimleri inceleyiniz. Bunların atölyede kullandığınız aletlerle 

benzerliklerini bulunuz.  

 Uzunluk ölçü birimleri ve birbirlerine çevrimlerini araĢtırarak sınıfta sunu 

Ģeklinde paylaĢınız. 

3. ÖLÇME VE KONTROL 
3.1. Ölçme ve Kontrolün Tanımı ve Önemi 

Miktarı bilinmeyen bir büyüklüğü, aynı 

cinsten bir birim büyüklük ile karĢılaĢtırarak 

kaç katı olduğunu saptamaya ölçme denir. 

Makine parçalarının veya yapılan herhangi 

iĢin görevini yapabilmesi için istenen ölçüler-

de olması ön Ģarttır. Bu amacın gerçekleĢmesi 

içinde üretim sırasında ve sonrasında parçala-

rın ölçülmesi gerekir. Bir anlaĢma ve ortak dil 

olarak kullanılan ölçme iĢlemine aĢağıdaki 

sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulur: 

 Üretilen veya yapılan parçaların 

ölçü sınırlarını belirlemek, 

 GeliĢtirilen diğer üretim 

yöntemlerini kontrol etmek, 
 

Resim 3.1. ġerit metreyle ölçme yapmak 

 Üretimi yapılan parçanın büyüklüğünü bilimsel olarak ifade edebilmek. 

 

3.2. Ölçme Kontrolü Etkileyen Faktörler 
Ölçme ve kontrolü etkileyen faktörler Ģunlardır: 

 Ölçü aletinin hassasiyeti, 

 Ölçme iĢlemi yapılan ortamın, ölçü aletinin, ölçülen parçanın ısısı,  

 ĠĢin hassasiyeti, 

 Ölçülecek iĢ parçasının fiziksel özelliği, 

 Ölçme yapılan yerin ıĢık durumu, 

 Ölçme yapan kiĢiden kaynaklanan faktörler, 

 Ölçme yapan kiĢinin bilgisi ve ruhsal durumu, 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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 BakıĢ acısı. 

3.3. Ölçme Aletleri 
 

3.3.1. Basit Bölüntülü Ölçü Aletleri 

3.3.1.1. Metreler 
En yalın ölçme el aletlerini oluĢtu-

rurlar. Endüstriyel üretimde kullanılan 

metreler esnek yapıdadır. Bu nedenle, 

çoğu zaman Ģerit metre olarak anılırlar. 

Uzunlukları 3 metre ile 5 metre arasında 

değiĢir. Üzerlerinde bulunan milimetrik 

bölüntü baskı ile sağlandığından güvenir-

likleri tam değildir. 

3.3.1.2. Çelik Cetveller 

 

 

Resim 3.2. ġerit metreler 

Çelik cetvellerin bölüntüleri ve yazıları asit ile aĢındırılarak üretilmiĢtir. Eğilebilir ve 

eğilemez türlerde olanları vardır. Boyları 150, 200, 300 ve 500 mm arasında değiĢir (bk. 

Resim 3.3.).  

 

 

 

 
Resim 3.3. Çelik cetvel 

 

 
Resim 3.4. ġerit metre    Resim 3.5. Çelik cetvelin kullanımı 
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3.4. Kontrol Aletleri 
Üretimin ölçü sınırları içerisinde yapılıp yapılmadığının değiĢik araçlar ile kontrolü 

sonucunda, iĢin kullanılır olup olmadığının tespitine kontrol adı verilir. 

Ölçme ile kontrolün aynı kiĢiler tarafından yapılması büyük iĢletmelerde tercih edil-

mez. Ölçme iĢlemini yapan kiĢinin kontrol iĢlemini de yaptığı takdirde hatalar meydana gel-

diği, yapılan tecrübeler sonucunda bulunmuĢtur. Bu nedenle kontrolün baĢka kimseler tara-

fından yapılması önerilir. Bu değiĢik üretim safhalarından geçen ölçülmüĢ iĢ parçalarının bir 

kontrol bölümünce denetlenmesi anlamını taĢır. Özellikle büyük iĢletmelerde, kontrol iĢle-

minin ayrı bir bölümde yapılmasına önem verilir. Ölçmede kullanılan aletlerin çoğu kontrol-

de de kullanılabilir. Gönyeler bunlardan biridir. 

 

3.4.1. Gönyeler 
Kaba tesviyecilik, metal konstrüksiyon ve tenekecilik iĢlerinde kullanılan yalın gönye-

ler bu grupta toplanır. Üretim iĢlerinde kullanılan gönyelerin aĢağıdaki genel amaçları yerine 

getirmesi beklenir. 

1. KomĢu yüzeylerin dikeyliğinin kontrol edilmesi. 

2. Markalama iĢleminde, birbirine dikey olan çizgilerin çekilmesi. 

3. Açıların taĢınması. 

3.4.2. Kalınlık Kontrol Mastarları 
Kontrol iĢlemi özenli bir Ģekilde yapıldığı takdirde uzun süren bir iĢlemdir. Seri üretim 

yapılan atölyelerde, birbirinin aynı olan parçaların kontrolünün yapılması, bu açıdan oldukça 

fazla zaman alır. Bir de buna kontrolü yapan kiĢiden kaynaklanan hatalar eklenince, iĢlem 

istenilen sonucu ortaya çıkarmaz. Bu gibi durumlarda kontrolü etkileyebilecek insan hatala-

rının önlenmesi gerekir. Diğer yandan, birbirine uyabilen parçaların görevlerini yapabilecek 

ölçü sınırları içinde olup olmadıklarının kontrolü mastarlar aracılığıyla yapılır. Özellikle 

birbirine paralel iki yüzey arasında kullanılan kalınlık mastarları, bunlara tipik örnek oluĢtu-

rur.  

 

Resim 3.6. Kontrol mastarları 
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Atölyelerdeki makineler ne kadar geliĢmiĢ olursa olsun, üretimde parçaların hepsinin 

aynı ölçülerde üretilmesi beklenemez. Ölçülerde çok küçük değerlerde olsa da farklılıklar 

söz konusudur. Bu nedenle her ölçüye bir tolerans verilir. Tolerans esas ölçüden büyük ya da 

küçük verilen ölçülerdir. Kalınlık kontrol mastarları da bu toleranslar doğrultusunda üretilir-

ler.  

 

Resim 3.7. Kontrol mastarlarının kullanımına ait örnekler 

3.4.3. Su Terazileri 
Yatay ve dikey eksenlerin 

doğruluklarını kontrol etme ama-

cıyla kullanılan en eski el aletle-

rinden biridir (bk. Resim 3.8). 

Özellikle makinelerin kullanılacağı 

yerlere yerleĢtirilmesinde büyük 

kolaylık sağlar. Bunun yanında 

pres tablalarına kalıp yerleĢtirme-

de, kullanma alanlarından biridir.  

 

 
Resim 3.8. Su terazisi 

Endüstriyel üretim iĢlerinde kullanılan su terazileri, makine terazisi olarak da anılır. 

Bunların kontrolü gerçekleĢtiren iki yüzeyi bulunur. Birinci yüzey, kontrol edilecek kısma 

yerleĢtirilir ve oldukça hassas iĢlenmiĢtir. Bunun paralelindeki yüzeyde cam bir tüp vardır. 

Cam tüpün içerisinde eterli ya da ispirtolu su bulunur. Ancak su bölmeyi tam anlamıyla dol-

durmaz. Bölmede bir miktar kısım boĢ bırakılmıĢtır. BoĢ bırakılan kısımda eter (ya da ispir-

tolu su) buharının kabarcığı vardır. Terazi bir miktar hareket ettirilirse, bu kabarcık terazinin 

hareketine paralel olarak yerinden oynar. Cam tüpte, kabarcığın uzunluğu kadar kısım iĢaret-

lenmiĢtir. Cam bölmede bırakılmıĢ olan kabarcık, terazi ancak yüzeye paralel daha doğrusu 

üzerine konulduğu yüzey tam düzgün bir doğruda duruyorsa, bu iĢaretli kısım içerisinde 

kalır. Kontrol edilecek yüzey doğruluktan uzaklaĢtıkça kabarcık da eğimin olduğu yöne doğ-

ru kayar. Yüzeyin istenilen düzlemde durması sağlandığında kabarcık da iĢaretli bölmeye 

gelir.  
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3.4.4. Kontrol Pleytleri 
Üst yüzeyleri oldukça hassas olarak iĢlenmiĢ, kontrol iĢlemlerinde kullanılan masalar-

dır (bk. Resim 3.9). Gözeneksiz bir yapıya sahip olabilmeleri için kaliteli dökümden üretilir-

ler. Üzerinde yapılan kontrol iĢlemlerinin doğruluk derecelerini artırmak amacıyla, yüzeyleri 

plânyalanır ya da raspalanır. Bu iĢlemlere göre de pleytin hassasiyeti artar. Kenar uzunluğu 

300 mm olan kare Ģeklindeki pleyt, içlerinde en küçüğü olarak belirlenir. Büyük pleyt ölçüle-

ri ise, 2 ya da 3 metre uzunluk ve 1 ya da 2 metre geniĢliğe kadar olabilir.  

Bu bölümde ele alınan pleytler, sadece markalama ve kontrol iĢlemlerinde kullanılan 

avadanlıklardır. Bu nedenle baĢka iĢlemlerde kullanılması doğru değildir. Diğer yandan ma-

liyetlerinin yüksekliği, bakımlarının önemini artırır. Kullanılmadıkları süre içerisinde yüzey-

lerinin korunması gerekir.  

 

Resim 3.9. Bir markalama pleytinin üst ve alt görünüĢü 

 

3.5. Ölçme Kontrol ĠĢlemlerinde Dikkat Edilecek Kurallar 
Ölçme kontrol iĢlemlerinde dikkat edilecek kurallar Ģunlardır: 

 

 Ölçme kontrol aletinin doğru ölçme yapıp yapmadığını kontrol ediniz. 

 Ölçme kontrol aletlerini kullanırken özen gösteriniz. 

 Ölçme kontrol aletlerini kullanırken çenelerinin yıpranmamasına özen 

gösteriniz. 

 Ölçme ve kontrol yaparken uygun açıdan (göz hizası) bakınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

1. Bir önceki uygulama faaliyetinde yaptığınız iĢ parçası üzerinde ölçü ve açı kontrolü 

yapınız. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ölçü aletini kullanım yerine ve 

hassasiyetine göre seçiniz. 

 

 

 ĠĢ parçasını doğru konumda tutunuz. 

 

 ĠĢin özelliğine göre kontrol aleti seçiniz. 

 

 Ölçülecek malzemenin temiz ve 

çapaksız olmasına dikkat ediniz. 

 Ölçü aletini amacına uygun kullanınız. 

 Ölçme yaptıktan sonra ölçü aletini 

kutusuna koyunuz. 

 Ölçü aletini darbelerden koruyunuz. 

 Sıcak malzemenin ölçümünü 

yapmayınız. 

 Ölçü aletinin bakımını yapıp yerine 

kaldırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kontrol aletini, iĢ parçasına doğru 

konumda tutarak kontrol yapınız. 

 
Ölçü ve kontrol aletlerinin bakımını yapınız. 

 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi de-

ğerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ölçü aletini kullanım yerine ve hassasiyetine göre seçtiniz mi?   

2 ĠĢ parçasını doğru konumda tuttunuz mu?   

3 ĠĢin özelliğine göre kontrol aleti seçtiniz mi?   

4 
Kontrol aletini, iĢ parçasına doğru konumda tutarak kontrol yaptınız 

mı? 

  

5 Ölçü ve kontrol aletlerinin bakımını yaptınız 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. 

ÇeĢitli pozis-

yonlardan 

deneyin 

BakıĢ 

açısı 

Dik tutu-

nuz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Miktarı bilinmeyen bir büyüklüğü, aynı cinsten bir birim büyüklük ile karĢılaĢtırarak kaç 

katı olduğunu saptama aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kontrol  

B) Ölçme  

C) Eğeleme 

D) Kesme 

2. Makine parçalarının veya yapılan herhangi iĢin görevini yapabilmesi için aĢağıdakiler-

den hangisi ön Ģarttır? 

A) Güvenilir olması 

B) Ġstenilen ölçülerde olmaması  

C) Ġstenilen ölçülerde olması  

D) Ekonomik olması 

3. AĢağıdakilerden hangisi ölçme ve kontrolü etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A) Ölçü aletinin hassasiyeti 

B) ĠĢin hassasiyeti 

C) Ġstenen ölçülerde olması  

D) BakıĢ acısı 

4. En yalın ölçme aleti aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kumpas 

B) Metre 

C) Gönye 

D) Pergel 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

5. Üretimi yapılan parçanın büyüklüğünü bilimsel olarak ifade edebilmek için ölçme iĢle-

mine ihtiyaç duyulur. (…) 

6. Üretilen veya yapılan parçaların ölçü sınırlarını belirlemek için ölçme iĢlemine ihtiyaç 

duyulur. (…) 

7. GeliĢtirilen diğer üretim yöntemlerini kontrol etmek için ölçme iĢlemine ihtiyaç duyulur. 

(…) 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

8. Çelik cetvellerin bölüntüleri ve yazıları …………… ile aĢındırılarak üretilmiĢtir. 

………………… ve ……………….. türlerde olanları vardır. Boyları ………….., 200, 

…………….. ve 500 mm arasında değiĢir. 

9. ………………………. iĢlemini yapan kiĢinin …………….. iĢlemini de yaptığı takdirde 

……………… meydana geldiği, yapılan …………………….. sonucunda bulunmuĢtur. 

10. Kontrol pleytleri …………………….. bir yapıya sahip olabilmeleri için kaliteli 

…………………… üretilirler. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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Tekniğine uygun markalama iĢlemleri yapabileceksiniz. 

 

 
Teorik derslerde gördüğünüz bilgileri atölye uygulamalarıyla pekiĢtirmeniz, konuları 

iyi derecede öğrenmenizi sağlar. Bunun için ders dinlerken öğretmeninizin verdiği örnekler 

ile atölye uygulamalarını karĢılaĢtırın. Mümkün olduğunca, yeni örnekler ortaya koymaya 

gayret gösterin. 

4. MARKALAMA 

 

Resim 4.1. Hafif raylı sisteme (TW 6000 tipi Hannover Almanya) ait teknik resim. 

4.1. Markalamanın Tanımı ve Amacı 
Endüstriyel üretimde iĢ parçalarının standart kalitede olabilmesi için önce teknik re-

simleri çizilir. Üretim bu resimlere uyularak yapılır (bk. Resim 4.1.-2.). Özellikle meslek 

resmi çalıĢmaları neticesinde elde edilen çizimlerin iĢ parçası üzerine aktarılması, markalama 

olarak adlandırılır. Bu iĢlem bir bakıma çizim iĢlemidir. Meslek resminde çizim için gösteri-

len özen, markalama iĢleminde de gösterilir. Ancak, çizilen yer ve çizimde kullanılan takım-

lar yönünden farklılıklar ortaya çıkar. 

Bu bölümde verilen bilgiler doğrultusunda yapılacak olan markalama, yapacağınız iĢin 

daha önceden planlanıp, yapım resmiyle ifade edildiği biçime uyması bakımından önem 

taĢır. Bu nedenle üzerinde biraz daha hassas durulması ve özen gösterilmesi gereken bir ko-

nudur. Aksi takdirde, yapılacak küçük markalama hataları bile gereç israfına yol açacak ve 

iĢin yapımı sırasında markalama hatalarının fark edilmemesi durumunda da zaman kaybına 

neden olacaktır. Unutulmaması gereken baĢka bir husus ise çalıĢma yaĢantınızda hemen he-

men her iĢ, ekip çalıĢması esasına göre yapılır. Ortaya çıkan iĢ, çoğu zaman birçok çalıĢanın 

ürünü olur. Markalama sırasında yapılan hata, iĢ parçasının yanlıĢ yapılmasına, diğer çalıĢan-

ların yaptıkları iĢlere uymamasına neden olur. 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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Resim 4.2. TW 6000 tipi Hannover (Almanya) hafif raylı sistemi 

4.2. Markalama Aletleri 
Markalamanın meslek resmiyle olan 

benzerliklerinden yukarıda söz etmiĢ, ancak 

kullanılan takımlar açısından farklılıklar 

olduğuna değinmiĢtik. Gerçekte de çizim 

olarak değerlendirebileceğimiz markalama-

nın, metal ve alaĢımları üzerine yapıldığı 

düĢünüldüğünde, kullanılacak takımların bu 

gereçlerde iz bırakma yeteneğine sahip 

olması gereği kolaylıkla fark edilecektir. 

Diğer yandan ölçü ve açıölçerlerinde çalıĢ-

ma Ģartlarına uygun gereçlerden seçilme 

gerekliliği vardır. Bu nedenle markalamada 

kullanılan takım ve araçlar üstün özellikleri 

olan çeliklerden seçilir. Yapılacak marka-

lama iĢleminin önemine göre de hassasiyet-

leri değiĢebilir.  

 

Resim 4.3. Markalama pergel ve çap kum-

pasları 
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4.2.1. V Yatakları 
V yatakları, silindirik ve aynı zamanda prizmatik iĢ parçalarının markalanmasında kul-

lanılan, kaliteli dökümden yapılmıĢ markalama takımlarından biridir. Bütün yüzeyleri hassas 

olarak iĢlenmiĢ olup vargel tezgâhlarında iĢlenmiĢ olanları üçüncü, taĢlanmıĢ olanları birinci 

kalitede olur.  

DeğiĢik yapıda üretilmiĢ V yatakları markalama iĢlemlerinde kullanılmaktadır. Kulla-

nılmaları esnasında yere düĢürülmemeleri, dıĢ darbelerden korunmaları, uzun süre hassas 

olarak iĢlerini görmeleri için Ģarttır.  

 

Resim 4.4. Markalamada kullanılan manyetik  Resim 4.3. Markalama yatağı örnekleri 

4.2.2. Markalama Pleytleri 
Endüstriyel üretimde kullanılan pleytlerden biri de markalama pleytleridir. Resim çi-

zerken nasıl resim masasına ihtiyaç duyuluyorsa markalama yapılırken de bir masaya ihtiyaç 

duyulur. Dökme demirden yapılıp, yüzeyleri hassas olarak iĢlenmiĢ pleytler, markalama 

iĢleminde masa görevini görür (bk. Resim 4.5.). Yüzeylerine gelen dıĢ kuvvetlerden etkilen-

memeleri için altlarında kaburgaları vardır. YerleĢtirildikleri ayaklar çalıĢmanın rahatlıkla 

yapılacağı yüksekliği sağlar.  

 

 

Resim 4.5. Markalama pleyti (üst ve alt görünüĢü). 

Markalamada kullanılan pleytler, yüzey kalitelerine göre üç grupta standartlaĢtırılmıĢ-

tır: 

 

1. Dökme demirden üretildikten sonra yüzeyi sadece planyalanmıĢ pleytler 3. sınıf, 

2. Planyadan geçirilip sonradan yüzeyi raspalanmıĢ pleytler 2. sınıf, 

3. Sık raspalanmıĢ pleytler ise 1. sınıf hassasiyet derecesine sahiptirler. 
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Pleytlerin hangi hassasiyette olursa 

olsun sağlıklı olarak kullanılmaları, yerleĢti-

rilmeleriyle bağlantılıdır. Yüzeylerinin yere 

paralel olarak yerleĢtirilmesi gerekir. Bu 

iĢlem için üzerine konulduğu ayakların ayar-

lanması doğru olur. Konuldukları zeminin 

düzgün olmasının yanında, yüzeylerinin su 

terazileriyle kontrolü yapılmalıdır. Özellikle 

ilk yerleĢtirmede yapılacak olan bu ayarla-

ma, üzerlerinde yapılacak olan markalama-

nın güvenilir olması bakımından önem taĢır. 

Pleytlerin kullanılması ve korunmasında 

dikkate alınması gereken özellikler Ģunlar-

dır:  

Resim 4.6. Granit markalama pleyti ve masası 

4. Markalama pleytlerinin üzerinde markalamadan baĢka iĢlem yapılmaz (bk. Resim 4.6.).  

5. Yüzeylerine çekiç ve benzeri sert cisimler ile vurulması kesinlikle önlenmelidir. 

6. Yüzeylerine asit, tuz ruhu ve boya türü maddelerin dökülmesine izin verilmez. 

7. Çok ince bile olsa parçaların doğrultulması için bu tür pleytler kullanılamaz. 

8. Kullanılmadıkları zaman yüzeyleri temizlenmiĢ ve örtülmüĢ olmalıdır. 

9. Temizliği yapılmıĢ pleytlerin yüzeyi, ince bir yağ tabakası ile kaplanabilir.  

 

 

 
Resim 4.7. Markalama pleyti üzerinde, bazı iĢlemlerin yapılıĢ Ģekilleri. 

 

4.2.3. Cetveller ve Tablalı Cetveller 
En yalın ölçme el aletlerini oluĢtururlar. Endüstriyel üretimde kullanılan metreler es-

nek yapıdadır. Bu nedenle, çoğu zaman Ģerit metre olarak anılırlar. Uzunlukları 3 metre ile 5 

metre arasında değiĢir. Üzerlerinde bulunan milimetrik bölüntü baskı ile sağlandığından 

güvenirlikleri tam değildir. 
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Resim 4.8. Ölçü almada çelik cetvel ve Ģerit metrenin kullanıĢ Ģekli 

 

Çelik cetvellerin bölüntüleri ve yazıları asit ile aĢındırılarak üretilmiĢtir. Eğilebilir ve 

eğilemez türlerde olanları vardır. Boyları 150, 200, 300 ve 500 mm arasında değiĢir (bk. 

Fotoğraf 1.2). Markalamada kullanılan cetveller iki önemli iĢlevi yerine getirmektedir: 

10. Ölçü almak (bk. Resim 4.8.). 

11. Çizgi çizmek (bk. Resim 4.10.). 

 

Resim 4.9. 50 ve 30 cm’lik çelik cetvel 

 

 

 
Resim 4.10. Çelik cetvellerin markalama iĢlemlerinde kullanılmalarına ait örnekler 

 

4.2.4. Çizecekler 
Markalamada çizgilerin çizilmesi, çizecek denilen aletler ile yapılır. Meslek resminde 

resim kalemlerinin gördüğü iĢleri, markalamada çizecek görmektedir. Gereç üzerinde gözle 

görülebilir çizgilerin oluĢması için çizecek sert bir yapıya ve sivri bir uca sahip olmalıdır. 

Bunun için tüm çizecek gerecinin alaĢımlı çeliklerden yapılması mümkündür. Bazı durum-
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larda ise sadece uç kısmı sert metalden yapılıp sonradan düĢük karbonlu çelikten yapılmıĢ 

gövde ucuna sert lehim ile birleĢtirilir (bk. Resim 4.11.).  

 

Resim 4.11. Ġki değiĢik çizecek örneği 

 

Markalama yapılacak gerecin cinsi-

ne göre çizecek yapısı değiĢir. Markala-

mada kullanılan çizeceğin esas görevi 

gereç üzerinde çizgi oluĢturmak olduğuna 

göre markalanacak gerece göre çizecek 

cinsinin değiĢmesi doğaldır. Çünkü bazı 

gereçlerde gözle görülebilir çizgiler oluĢ-

turan çizecek gereci, bazı gereçlerde aynı 

neticeyi vermez. Buna göre; 

 

 

Resim 4.12. Markalamada çizeceğe verile-

cek hareketler; a: çizecek cetvelin kenarına 

dayatılır, b: çekme yönünde eğilir. 

12. SertleĢtirilmiĢ yüzeyler, sert metal ya da pirinç uçlu çizeceklerle, 

13. RenklendirilmiĢ, fosfatlanmıĢ ve boyanmıĢ yüzeyler, kurĢun kalemle, 

14. Dökümden çıkmıĢ gereçler, sert metal uçlu çizeceklerle, 

15. ĠĢlenmemiĢ yüzeyler, sert metal uçlu çizeceklerle markalanır. 

 

Çizecek ile markalama iĢlemi yapılırken çizecek kesinlikle dik tutulmaz (bk. Resim 

4.12.) ve ileri doğru itilerek çizgi oluĢturulmaz. Diğer yandan çizeceklerin iĢ önlüğünün cep-

lerinde taĢınması da güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıĢtır. Sivri uçlarının bir plastik ya da 

mantar ile kapatıldıktan sonra iĢ dolaplarında saklanması önerilir.  

 

Resim 4.13. Çizecek kullanılarak yapılan markalama iĢlemlerine örnekler 

4.2.5. Mihengirler 
Markalama iĢlemlerinde kullanılan mihengirler iki ana gruptadır. Üzerinde bölüntülü 

cetvel bulunan ve bu tür bölüntülü cetvel bulunmayan basit mihengirler (bk. Çizim 1.8).  

Çizgi çekme yönü 
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Mihengirler; taban, yukarı doğru du-

ran çubuk ve çizecekten oluĢur. Çubuk oy-

nak bir parça ile tabana tutturulmuĢtur. Oy-

nak parça üzerinde bulunan ayar vidası, 

mihengirin kaba ayarından sonra ince ayar-

larını yapmaya yarar. Çizecek, çubuk üze-

rinde aĢağı yukarı kaydırılarak istenilen 

konumlara getirilir. Bir tespit vidası, çizece-

ği istenilen konumda sabitler. Üzerinde bö-

lüntülü cetveli olan mihengirlerde çizeceğin 

ucu, marka için pleyt üzerinde bulunan di-

key kenarlı bir altlığa, düĢey olarak dayan-

mıĢ ölçü cetvelinden istenilen ölçülere göre 

ayarlanır. Basit mihengirlerde ise bu iĢlem 

cetvelle yapılır. Dikey kenarlı altlık, ölçü 

cetvelini düĢey konumda tutar ve çizecek de 

bu konumdaki cetvele göre ayarlanır. Sonra 

mihengir ile alınan ölçü iĢ parçasına taĢınır 

(bk. Resim 4.15.).  

 

 

Resim 4.14. Bölüntü cetvelsiz ve cetvelli mi-

hengir. 

 

Resim 4.15. Mihengir ile yapılan iĢlemlere örnekler; ölçü alma, markalama ve bölüntülü cetveli 

olan mihengir ile markalama. 

4.2.6. Pergel 
Pergeller, iĢ parçasının üzerine daire ve yaylar çizmek, delikleri yerleĢtirmek ve diğer 

ölçüleri taĢımak amacıyla yapılan iĢlerde kullanılan bir markalama aletidir (bk. Resim 4.16.). 

Markalamada kullanılan değiĢik yapıda pergele rastlamak mümkündür. Bir tırtıllı vida ile 

açılıp kapanan yaylı pergel, hassas iĢlerin yapılması için uygundur. Hangi türde ya da yapıda 

olursa olsun, pergelin ucu sivri ve ayakları aynı uzunlukta olmalıdır.  

Pergelin ucu ile gövdesi aynı gereçten yapılmıĢ ise, uç zamanla özelliğini yitirdiğinde 

bilenmesi gerekir. Bu durum pergel ayaklarının zamanla kısalarak pergelin kullanılamaz hâle 

gelmesine neden olur. Bu tür olumsuzluklar ile karĢılaĢmamak için pergelin değiĢebilir uçla-

ra sahip olanları tercih edilmelidir.  

Markalama iĢlemi için pergelin ayarlanması gerekir. Bunun için pergelin bir ucunu çe-

lik ölçü cetvelinde tam sayıyı gösteren çizgiye koymak, diğer ucunu istenilen ölçü kadar 

açmak yeterlidir. Pergelin, çizilecek dairenin yarıçapı kadar açılması yeterlidir. Pergeli kul-

lanırken bir ucunu daha önceden nokta ile belirlenmiĢ yere koyup pergeli hafif öne doğru 
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tutarak tam olarak çevirmek gerekir. Bu Ģekilde pergel, düzgün bir daire çizer. Çizilen çizgi-

lerin üzerinden defalarca pergeli geçirmenin bir anlamı yoktur. Bu tür iĢlemler gereksiz za-

man kaybına ve iĢ parçası üzerinde fazladan çizgiler oluĢmasına yol açar. 

 

Resim 4.16. Pergelin, çelik cetvel üzerinde ayarlanması 

 

Resim 4.17. DeğiĢik yapıdaki pergellerin markalama iĢlemlerinde kullanıĢ Ģekilleri 

 

4.2.7. Nokta 

Markalama sırasında iĢ parçası 

üzerindeki delik yerlerinin belirlenmesinde 

kullanılan el aletleridir (bk. Resim 4.18.). 

Noktalar ayrıca, düzgün olmayan çizgilere 

ya da delinecek delikleri gösteren yaylara 

iĢaretler konulmasında da kullanılır. Diğer 

yandan, bazı durumlarda parça üzerine 

çizilen markalama çizgileri silinebilir. Bu 

durumlarda da noktalama yapılmalıdır. ĠĢ 

parçası üzerinde yapılacak iĢlemler sırasında 

çizgilerin kaybolma ihtimali varsa, çizgilerin 

üzeri nokta ile iĢaretlenerek ileride kaybolan 

çizgilerin belirlenmesi yoluna gidilebilir (bk. 

Resim 4.19.).  

 

 

Resim 4.18. Nokta ucunun iĢe batması ve iz 

oluĢturması 
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Nokta uçları 30°, 60°, 75° ve 90° ola-

rak bilenir. Her dört bileme derecesinin kul-

lanılma alanları farklılık gösterir. Çünkü bu 

açıların iĢ parçası üzerinde yaptıkları derin-

lik farklıdır. Bu farklılık iĢ parçası üzerinde 

yapılacak iĢleme göre değiĢiklik gösterir. 

Örneğin delik delinecek kısımlar 90° uç açılı 

nokta ile belirlendiğinde, matkap ucunun iĢ 

parçasını daha iyi kavramasına olanak vere-

cektir. Diğer markalama iĢlemlerinde 30° ve 

60° lik uç açısına sahip nokta, iĢ parçası 

üzerinde çok derin izler bırakmayacağından, 

iĢ bitiminde gerekirse kolaylıkla yok edilebi-

lir. Bu tür uç açısına sahip noktalar, markacı 

noktası olarak tanınır. 75° lik uç açısına 

 

Resim 4.19. Noktalama iĢlemlerine örnekler. 

sahip nokta, oksi-gaz kesme üfleçleriyle kesme yapılacağı zaman kullanılan olarak 

tanımlanır (bk. Resim 4.20.). 

 

Resim 4.20. Noktaya çekiç ile vurularak noktalama iĢleminin yapılması ve değiĢik amaçlar için 

bilenmiĢ nokta uçları. Soldan sağa, sırasıyla 60°, 30° ve 75°. 

 Markacı noktası Ģu Ģekilde kullanılır:  

 ĠĢ parçasının üzerine gerekli olan çizgiler çizilir. 

 Markalama iĢleminde kullanılan noktanın ucu sivridir (30°, 60°). Sivri uç, 

delik merkezlerini belli etmek için çizgilerin kesiĢme yerlerini belli etme-

de kolaylık sağlar. Kalınlığına göre nokta, iki ya da dört parmak ile tutu-

lur. Parmaklar noktayı sıkı olarak tutmalı, fakat nokta üzerine yumulma-

malıdır (bk. Resim 4.21/A). 

 Nokta iĢ parçası üzerindeki çizgiye göre 60° civarında eğik ve tam ke-

siĢme noktasında tutulur. Noktanın bu Ģekilde tutulması, noktalanacak ye-

rin net olarak görülmesini sağlar (bk. Resim 4.21/B). 

 Nokta daha sonra, iĢ parçası üzerindeki çizgiyle 90° açı yapacak konuma 

getirilir. Bu sırada noktanın yerinden oynamamasına özen gösterilmelidir. 
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Bunun için noktayı tutan elin yan tarafı, iĢ parçası yüzeyine dayanmalıdır 

(bk. Resim 4.21/C).  

 Nokta ancak ekseni yönünde bir vuruĢu kabul eder. Yalnız bu Ģekilde 

nokta, gereç yüzeyine dik ve düzgün dalar. Bu Ģekliyle noktanın fırlaması 

da önlenir.  

 Nokta ile önce hafifçe vurularak iz yapması sağlanır. 

 Sonra bu iz gözle, daha hassas iĢlerde büyüteç ile kontrol edilir. 

 Eğer iz istenilen yerde değil ise hatayı gidermek için nokta bir açı altında 

ve iz tam yerine gelecek Ģekilde yeniden vurulur. 

 

Resim 4.21. Noktanın kullanılma aĢamaları 

 Nokta tam yerine gelmiĢ ise, noktayı parçaya dikey tutarak nokta üzerine 

vurulup iz yeterince belirli hâle getirilir.  

 Eğer nokta parça üzerinde önceden derin bir iz bırakmıĢ ise oluĢacak hatanın 

düzeltilmesi zor olur. Bu nedenle her türlü noktalama iĢlemlerinin çok dikkatli 

yapılması önerilir.  

 

4.2.8. Çekiçler 
Markalama iĢlemlerinde kullanılan 

çekiçler, endüstriyel üretimde kullanılan 

hemen hemen en küçük ağırlığa sahip çekiç-

lerdir. Böyle olmasının nedeni olarak marka-

lamada büyük çekiç güçlerine gerek olmadı-

ğı gösterilebilir. Diğer yandan büyük ağırlı-

ğa sahip çekiçlerin kontrolü de güçtür. Böyle 

olunca 100-500 g arasındaki çekiçler marka-

lama için uygun çekiçler olarak gösterilebi-

lir.  

 

Resim 4.22. Çekiç 
4.2.9. Merkezleme Gönyesi 

Merkezi belli olmayan dairesel iĢ parçalarının merkezi, değiĢik yöntemler kullanılarak 

bulunabilir (bk. Resim 4.23). Merkez bulunması için geliĢtirilmiĢ değiĢik markalama aletleri 

vardır. Bunlardan biri; merkezleme gönyesidir (bk. Resim 4.24). 
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Resim 4.23. ġapkalı gönye kullanılarak 

silindirik bir parçanın merkezinin bulun-

ması 

Resim 4.24. Merkezleme gönyesiyle parça-

nın merkezini bulma aĢamaları 

Buradan yola çıkarak merkezleme gönyesinin tanımı Ģu Ģekilde yapılır: Dairesel yü-

zeyli parçaların merkezini bulmada kullanılan gönyelere, merkezleme gönyesi adı verilir. 

Bunlar 90° lik gönyelerdir. Diğer bu tür açıya sahip gönyelerden ayrılan yanı, 90° yi ikiye 

bölen bir uzantıya sahip olmalarıdır. Merkezi bulunacak iĢ parçasının kenarına oturtulan 

gönye, uzantısı aracılığıyla iĢ parçasını tam ortadan ikiye böler. Uzantı üzerinden çizilen 

çizgi ya da çizgiler, merkezin bulunmasını kolaylaĢtırır.  

 

4.2.10. Merkezleme Çanı 
Merkezleme çanının iç kısmında bir konik 

vardır. Konik yüzey her çaptaki silindirik parça-

nın dıĢına geçebilecek yapıdadır. Bu konik yuva, 

yuvarlak parçanın baĢına oturtularak merkezleme 

sağlanır. Merkezleme çanı yuvarlak yüzeye geçi-

rildikten sonra üzerinde bulunan noktaya çekiçle 

vurulur ve merkez noktalanmıĢ olur. Noktalanan 

yuvarlak yüzeyin düzgün ve silindirin dıĢ yüze-

yine dik konumda olması gerekir. Diğer yandan 

merkezleme çanının içinde bulunan çapraz kıla-

vuz yuvası, parça yüzeyine yapıĢır. Böylece çap-

raz kılavuz yuvası, noktanın yüzeye dik olmasını 

sağlar (bk. Resim 4.25).  

 

Resim 4.25. Merkezleme çanının 

silindirik bir parça yüzeyinde ko-

numlandırılması. 

4.2.11. Markalama Boyaları 
Ġyi bir markalamada, iĢ parçasının üzerine aktarılan çizgilerin belirli ve gözle görülebi-

lir nitelikte olması gerekir. Metalik gereçlerin yüzeyleri markalanmadan önce temizlenir. 

Temiz bir yüzeye sahip metalik gereçler, kendilerine has özelliklerden dolayı parlar. Bu yü-

zeye direkt olarak yapılacak markalama çizgileri belirgin ve gözle görülür nitelikte olmaz.  

Markalama iĢleminde iĢ parçası üzerine çizilen çizgilerin belirgin ve gözle görülebil-

mesi için markalanacak yüzeyin renklendirilmesi gerekir. Bu iĢlem için kullanılan maddelere 

renklendirme ya da yüzey boyama gereçleri adı verilir. Markalama iĢleminde kullanılan bo-

yama maddeleri Ģunlardır: 

Nokta  

Çapraz 

çukurlar 
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 TebeĢir: Adî yazı tahtası tebeĢirleri, düzgün olmayan yüzeylerin boyanmasında 

kullanılır. Kaba döküm parçaları yüzeyine ya da çelik mil ucuna sürülerek çizgi 

çizilmesine uygun zeminler hazırlar. EğelenmiĢ yüzeylerden çok kolay 

ayrılacağı için önerilmez. 

 Markacı Boyası: Mavi renk mürekkep kıvamında olan bu boya, iĢlenmiĢ 

yüzeylere fırça ile sürülerek kullanılır. Markacı boyasının sürüleceği yüzeyin 

çok iyi bir Ģekilde temizlenmesi gerekir. Çünkü markacı boyaları iyi 

temizlenmemiĢ yüzeylerde olumlu sonuç vermez. Boya kısa sürede kurur. 

Zeminde temiz ve mavi bir renk oluĢmasına neden olur. Bu renk markalama, 

yüzeyine çizilen çizgilerin kolaylıkla görülmesi olanağını sağlar. 200 g ispirto, 

istenilen renkte bir miktar analin boya ve 5-10 g gomalak bir ĢiĢe içerisinde 

karıĢtırıldığı takdirde markacı boyası elde edilmiĢ olur. Bu tür boyalar kimyasal 

bileĢimlerden oluĢtuğundan, ölçme ve markalama aletlerinin üzerine 

damlatılması, olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle markacı boyalarının 

aletler üzerine damlamasına izin verilmemelidir.  

 Göz TaĢı: Kimyasal adı bakır sülfattır (Cu SO4). 110-140 g ağırlığındaki bakır 

sülfat, 0,250 litre su ile karıĢtırıldığı takdirde markalama yüzeyini 

boyayabilecek nitelikte bir sıvı elde edilir. Bu sıvı içerisine 4-5 damla sülfürik 

asit eklendiği takdirde, daha kalıcı ve çizgileri belirleyici markalama boyası 

elde edilir. Bu sıvının sürüleceği yüzeyin temiz olması, yararlı olacaktır. 

Sürülme iĢlemi bir fırça ile yapıldığı takdirde, sıvı özelliğini uzun süre korur. 

Sürülen yüzey kısa sürede kuruyarak bakır rengini alır. Göz taĢı yeni eğelenmiĢ 

ve temiz yüzeylere sürüldüğü takdirde gerçek bakır rengini alır. Aksi takdirde 

yüzeyin kararmasına neden olur. 

 TebeĢir Tozu ve KarıĢımı: TebeĢir tek baĢına kullanıldığında olumlu sonuçlar 

vermeyebilir. Bu takdirde, tebeĢir tozunun alkol ile karıĢımından meydana gelen 

bileĢim daha iyi neticeler alınmasında yardımcı olur. Alkol kısa sürede 

sürüldüğü yerden uzaklaĢacağı için geride markalamanın rahatlıkla 

yapılabileceği bir zemin bırakır. KarıĢımın fırça ile sürülmesi, yüzeyin önceden 

temizlenmesi, ilk baĢta önerilecek iĢlem basamakları olarak karĢımıza çıkar. 

Özellikle çok sayıda markalanması gereken döküm, gereçler için ekonomik ve 

pratik bir markalama boyasıdır. 

 Kireç Kaymağı: Bir miktar sulandırılarak kullanılan kireç kaymağı, özellikle 

döküm gereçlerin markalanması için uygun bir maddedir. Ekonomik olması 

hassas olmayan iĢlerde kullanılmasına olanak tanımaktadır.  

 

4.3. Markalama Yöntemlerini Seçmek 
4.3.1. BaĢlama Yüzeyine Göre Mihengirle Paralel Çizgiler Çizmek 

ĠĢ parçasının en geniĢ yüzeyleri referans alınıp yatay çizgiler çizilerek markalama iĢ-

lemi gerçekleĢtirilir (bk. Resim 4.26). 
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Resim 4.26. Mihengirle paralel çizgiler çizmek 

 

4.3.2. BaĢlama Yüzeyine Dik Çizgiler Çizmek 
ĠĢ parçasının en geniĢ yüzeyleri referans alınıp gönye yardımı ile dikey çizgiler çizile-

rek markalama iĢlemi gerçekleĢtirilir (bk. Resim 4.27.). 

 

Resim 4.27. Dikey çizgiler çizmek 

 

4.3.3. Merkezi Belli Olmayan Bir Milin Merkezini Bulmak 

 

 
Merkezi belli olmayan bir 

milin merkezini bulmak için eğe-

lenmiĢ olan alna markalama boyası 

sürülür. Mil pleyt üzerindeki V 

yatağına yerleĢtirilerek mihengirin 

ucu en üst noktaya teğet olacak 

Ģekilde ayarlanır. Milin çapının 

yarısı kadar mihengir aĢağıya indi-

rildikten sonra mil döndürülerek 

alnına çeĢitli yatay çizgiler çizile-

rek milin merkezi bulunur (bk. 

Resim 4.28.).  

Resim 4.28. Merkez bulma 
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4.3.4. Merkezi Belli Olan Daireler Çizmek  
 Dairenin merkezi belirlenir ve noktalanır.  

 Pergel açıklığı bölüntülü cetvel üzerinden ayarlanır. Tam ayarlama, ayaklardan 

birine hafifçe vurulmak suretiyle yapılır. 

 Pergel tepesinden tutulur.  

 Bir ayağının ucu, nokta içine yerleĢtirilir ve pergel çizilecek yüzeye doğru çizim 

doğrultusunda eğilir.  

 Çizimde pergel tepesinden tutulur ve parmaklar arasında kaydırılarak daire 

çiziminin gerektirdiği Ģekilde pozisyonu değiĢtirilir.  

 Dairenin merkezi ile daire aynı düzlem içerisindeyseler istenilen yarıçap olduğu 

gibi iĢ parçasına aktarılabilir. Çizilecek dairenin merkezi iĢ parçası dıĢında ise 

pergel ayağını yerleĢtirmek üzere iĢ parçası önüne uygun bir takoz konulur.  

 Basamaklı bir parçanın markalanması gerektiğinde pergelin açıklığı (bk. Resim 

4.29.) a kadar artırılır.  

 

Resim 4.29. Yarıçap, takoz kullanarak ve eğimli alanda pergel açıklığı tespiti 

 

Resim 4.30. Pergel ile daire çizimi 

 Pergel çizim yönünde mutlaka 

eğilmelidir. Düzgün bir çizgi elde 

edebilmek için gereğince hareket 

ettirilir.  

 Çizimin devamı süresince mümkün 

olduğu kadar pergelin eğiklik açısı 

korunmalıdır. Bu eğim tepesinden 

tutulmuĢ pergelin hareketini 

kolaylaĢtırır.  

 Pergelin tepesi aynı zamanda 

pergelin simetrik ekseni etrafında 

dairesel bir hareket yapar.  

 Asıl basınç iç ayak üzerine yapılır. 

DıĢ ayak üzerindeki basınç çizgi 

çizmeye yetecek kadar olmalıdır. Bu 

ayak üzerindeki basınç iĢ parçasının 

sertliğine bağlıdır (bk. Resim 4.30.-

4.31.).  

Çizgi  

Nokta  
Eğim açısı  

          ĠĢ parçası                                    takoz parçası                                   a açıklığı  
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Resim 4.31. Pergel ekseninin daire çizimi sırasında yer değiĢtirmesi 

 

4.3.5. Delik Merkezini ve Düz Çizgileri Noktalamak 
Delik merkezinin belirlenmesinde önce delik merkezlerinden geçen eksen çizgileri çi-

zilir. Ġki çizginin kesiĢtiği yer, delik merkezi olarak noktalanır. Markalama aletleri ile çizil-

miĢ olan çizgilerin iĢlenecek olan yüzeyine uygun aralıklarla noktalama yapılır. 

4.3.6. Kavisleri Noktalamak 
Merkezlenerek pergel ile çizilen çizgilerin iĢlenecek tarafına, markalama noktası ile 

düz çizgilerden daha sık aralıklarla noktalama yapılır. 

4.3.7. Çürütme Ġçin Çatal Nokta ile Çürütme Delik Merkezi Noktalamak 

 
Çatal noktanın uçları arasındaki mesafe eĢittir. Uç-

lardan birisi bir önceki nokta izine dayanır, diğer uçla da 

noktalama yapılır. Bunu yapmak için uçlardan biri hafifçe 

kaldırılır (bk. Resim 4.32.). 

 

Resim 4.32. Çatal nokta 

Pergel, çizim 

yönüne doğru 

eğilir.  

Pergel tepesi, ekseni 

etrafında yer değiĢtirir.  

Nokta  

Elin yörüngesi (yer 

değiĢtirme dairesi)  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

1. 8x100x120 mm ebadında çelik sac üzerine aĢağıdaki Ģekilde görülen markalama iĢlemi-

ni yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ parçasının kenar ve köĢelerindeki çapakları 

temizleyiniz. 

                       b  
 

 

 

 

  a 
 

 

 

 

 

 Markalama yapılacak yüzeyi zımpara ile 

temizleyiniz. 

 

Tüm iĢlem esnasında güvenlik 

önlemlerini alınız.  

 Çapaklardan korunmak için 

koruyucu gözlük kullanınız. 

 Koruyucu iĢ eldiveni kullanınız. 

 Kullanacağınız çekiç ve 

noktaların uçlarında çapak 

olmamasına özen gösteriniz.  

 Eğeler saplarından çıkmıĢ 

olmamalıdır. Kullanmadan önce 

eğe saplarını kontrol ediniz. 

ĠĢ parçasını tesviyeci menge-

nesine bağlayıp eğeleme iĢlemini 

gerçekleĢtiriniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

8x100x120 mm ebadında iĢ 

parçası 



 

54 

 

 

 Markalanacak yüzeye göztaĢı sürünüz. 

 

 GöztaĢının kurumasını bekleyiniz. 

 

 Markalamanın niteliğine göre yüzeyleri 

markalama aletleri ile markalayınız. 

 MarkalanmıĢ yüzey çizgilerini noktalayınız. 

 Bu iĢlem esnasında iĢ parçasının 

mengene çenesinden fazla 

çıkmasına izin vermeyiniz. Aksi 

takdirde fazla ses yapar. 

 GöztaĢı eriği hazırlamak için 

plastik bardak kullanabilirsiniz. 

Su ve bir miktar göztaĢını 

bardağa koyup iyice karıĢtırınız. 

GöztaĢı eridiğinde sıvı mavi bir 

renk alacaktır. 

 GöztaĢı eriği temiz yüzeylere 

tatbik edilmelidir. Aksi takdirde 

göztaĢı kuruduğunda istenilen 

netice alınamaz. 

 Temiz yüzeylere uygulanan 

göztaĢı kuruduğunda renk 

değiĢtirir ve bakır rengini alır.  

 GöztaĢının kuruduğunu renginin 

değiĢiminden anlayabilirsiniz.  

 Hassas markalama aletlerini 

koruyunuz. 

 GöztaĢı ile ilgili güvenlik 

önlemlerini alınız. 

 ĠĢ parçalarını yere düĢürmeyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi de-

ğerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ĠĢ parçasının kenar ve köĢelerindeki çapakları temizlediniz mi?   

2 Markalama yapılacak yüzeyi zımpara ile temizlediniz mi?   

3 Markalanacak yüzeye göztaĢı sürdünüz mü?   

4 
Markalamanın niteliğine göre yüzeyleri markalama aletleri ile marka-

ladınız mı? 

  

5 MarkalanmıĢ yüzey çizgilerini noktaladınız 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 soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Silindirik ve aynı zamanda prizmatik iĢ parçalarının markalanmasında kullanılan, kaliteli 

dökümden yapılmıĢ markalama takımlarından biri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kumpas 

B) Metre 

C) V yatakları  

D) Keski 

2. Dökme demirden üretildikten sonra yüzeyi sadece planyalanmıĢ pleytler, aĢağıdaki sınıf-

landırma derecesinin hangisine girer? 

A) 1. sınıf 

B) 2. sınıf  

C) 3. sınıf 

D) 4. sınıf 

3. Planyadan geçirilip sonradan yüzeyi raspalanmıĢ pleytler, aĢağıdaki sınıflandırma dere-

cesinin hangisine girer? 

A) 1. sınıf 

B) 2. sınıf  

C) 3. sınıf 

D) 4. sınıf 

4. Sık raspalanmıĢ pleytler, aĢağıdaki sınıflandırma derecesinin hangisine girer? 

A) 1. sınıf 

B) 2. sınıf  

C) 3. sınıf 

D) 4. sınıf 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

5. DeğiĢik yapıda üretilmiĢ V yatakları ölçme iĢlemlerinde kullanılmaktadır. (…) 

6. Markalama pleytlerinin üzerinde markalamadan baĢka iĢlem yapılmaz. (…) 

7. Temizliği yapılmıĢ pleytlerin yüzeyi, ince bir yağ tabakası ile kaplanabilir. (…) 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

8. V yatakları, kullanılmaları esnasında yere düĢürülmemeleri, ……………. ………….. 

korunmaları, uzun süre …………… olarak iĢlerini görmeleri için Ģarttır. 

9. Pleyt yüzeylerine …………….., ……………….. ……………. ve …………………. 

türü maddelerin dökülmesine izin verilmez. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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10. Gereç üzerinde gözle görülebilir çizgilerin oluĢması için çizecek …………….. bir 

………………. ve …………… bir ……………. sahip olmalıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

 
ĠĢin özelliğine ve parçanın sertliğine uygun kesme iĢlemleri yapabileceksiniz. 

 

 
 

Evinizde ve çeĢitli iĢ yerlerinde kullanılan kesme aletlerini gruplandırınız. Makine 

atölyesine giderek kesme aletlerini inceleyiniz. 

5. KESME ĠġLEMLERĠ 
Endüstride kullanılan gereçler, standart boylarda üretilip satıĢa sunulmaktadır. Bu tür 

gereçlere ham madde denir. Ham maddelerden iĢ parçalarının üretimi yapılır. Standart olarak 

yaklaĢık 6 metre boyunda üretilen boru, profil, lama, yuvarlak ve kare demiri vb. gereçlerin, 

bu boyutlarda kullanılması gerekli değildir. Ham maddelerin iĢ parçaları ölçülerine getiril-

meleri, kesme olarak adlandırılan iĢlem basamağını oluĢturur.  

5.1. Testere Lamasını Testere Koluna Doğru Olarak Bağlama 

BaĢlangıç olarak kesme olayını iki ayrı grupta ele almak gerekmektedir. Çünkü kesme 

iki farklı biçimde yapılır. Birinci grupta testereler ile yapılan kesme gelir (bk. Resim 5.2.). 

Bu tür kesme iĢleminde talaĢ oluĢur ve talaĢlı kesme olarak da adlandırılabilir. Ġkinci grup 

talaĢsız kesimdir. Makaslarla kesme, bu grubu meydana getirir (bk. Resim 5.1.).  

 

 

Resim 5.1. El makasıyla yapılan kesme iĢlemi. Resim 5.2. El testeresiyle yapılan kesme 

iĢlemi. 

 

5.2. Testere ile Kesme 
Testerenin üzerinde birbiri arkasına sıralanmıĢ, keski biçiminde ve çok sayıda diĢ bu-

lunur. Bu diĢler kesilecek gereç üzerine uygun baskı kuvveti ile bastırılır ve kesme yönünde 

çekilirse diĢler gereç üzerinden küçük talaĢlar kalkmasına yol açar. Testere üzerinde bulunan 

diĢlerin çoğu aynı anda çalıĢır. Bu birliktelikle iĢ parçası kısa sürede talaĢ kaldırılarak kesilir. 

Testere ile kesme, makine ya da elle yapılır.  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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Resim 5.3. Testerede kesmenin prensibi. 

Testere diĢleri kesme yönünde hareket ettirilir. DiĢler kesme yönüne göre koniktir. 

Testereye verilen baskı kuvveti, diĢlerin iĢ parçasına dalmasına yardımcı olur. Bu dalma 

iĢlemi kesme hareketi olarak adlandırılır. Testere kesme hareketi yaparken aynı anda makine 

ya da elle baskı kuvveti oluĢturulur. Bu kuvvete kesme baskısı adı verilir. Tüm bu iĢlemlerin 

sürekliliği, iĢ parçası üzerinden talaĢ parçacıklarının kopmasını sağlar (bk. Resim 5.3.). TalaĢ 

parçacıkları, kesme esnasında diĢler arasına dolar, kesmenin ahenkli olması nedeniyle de bir 

süre sonra diĢlerden uzaklaĢırlar.  

Testere ile kesme de uygulanan iki ana yöntem vardır: devamlı kesme ve gel-git hare-

keti. Devamlı kesmeye örnek olarak; tepsi ve Ģerit testereler verilebilir. Bu tür kesme sürek-

lidir. Bıçak ya da testere laması sürekli olarak hareket hâlinde olduğu ve hep bir yönde dön-

düğü için zaman açısından kayıp yoktur. Gel-git kesme hareketinde, testere sadece kesme 

yönünde kesme iĢlemini gerçekleĢtirir (bk. Resim 5.4.). Testere geri gelirken iĢ parçasına 

değmez. Dolayısıyla da kesme iĢlemi gerçekleĢmez. Örnek olarak hidrolik ve kol testereleri 

verilebilir.  

 

Resim 5.4. Testereye verilen kesme hareketi 
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5.3. Testere Kolları 
Kol testeresi, kol, sap ve testere lamasından meydana gelmiĢtir. Testere kolu, ya aynı 

uzunluktaki lamaların takılabileceği Ģekilde sabit ya da farklı uzunluktaki lamaların takılabi-

leceği Ģekilde ayarlanabilen tarzda yapılmıĢtır. Sap düz ya da tabanca kabzası biçiminde 

olabilir. Testere lamasını uçlarından tutan parçalar, lamanın kola göre herhangi bir eğiklikte 

olmasını sağlamak için yuvaları içinde dönebilir. Basit kesmelerde lama, kola normal ko-

numda takılır.  

 

 

Resim 5.5. Testereyle kesme 

 

5.4. Testere Lamaları 
Kol testerelerinde kesme iĢlemini testere laması gerçekleĢtirir. Bu nedenle testere la-

maları konusunda bilgi edinilmesinde yarar vardır. Testere lamalarına ait bilgileri; büyüklük-

leri, yapıldığı gereçler, çeĢitleri, diĢ sayısı ve diĢ çaprazı olarak sınıflandırmak mümkündür.  

 Büyüklükleri: Kol testere lamaları 200, 250 ve 300 mm boylarında piyasaya 

sürülür. GeniĢlikleri, yaklaĢık olarak 12 mm, kalınlıkları ise 0,6 mm 

civarındadır.  

 Yapıldığı Gereçler: Karbonlu, volframlı ve molibdenli çelikler kullanılarak 

üretilirler. Kesilecek gerece göre, iç yapısı farklı lama seçimi yapılır.  

 Lama ÇeĢitleri: ÇeĢitleri sertleĢtirilme biçimlerine göre değiĢir ve üç grupta 

toplanır. Tam sertleĢtirilmiĢ, yarı sertleĢtirilmiĢ ve dıĢ kısımları sertleĢtirilmiĢ 

testere laması çeĢitlerini belirler. DıĢ kısımları sertleĢtirilmiĢ olanların orta 

kısımları yumuĢak bırakılmıĢtır. Böylece hemen hemen en uzun süreli 

dayanıma sahip olan çeĢidi oluĢmuĢtur.  
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 DiĢ Sayısı: Testere lama adımı olarak da anılan diĢ sayısı testere lamasının bir 

parmak (25,4 mm) boyundaki diĢ sayısını belirler. Genel olarak testere 

lamalarının bu değerleri 14, 18, 24 ve 32 olarak belirlenmiĢtir. Örneğin; 

parmakta 32 diĢi olan bir lamanın 25,4 mm’lik kısmında 32 adet testere diĢi 

olduğu anlaĢılır. Kesilecek gerecin cinsine göre testere lamasında diĢ sayısının 

seçimini yapmak mümkündür. Buna göre; 

4. 14 diĢli lamalar; yumuĢak çeliklerin ve pirinç gereçlerin kesilmesinde, 

5. 18 diĢli lamalar; küçük köĢebentlerin, yuvarlak çeliklerin ve takım çeliklerinin kesilme-

sinde, 

6. 24 diĢli lamalar; boruların kesilmesinde, (Özellikle pirinç ve et kalınlığı fazla metal boru-

ların kesilmesi) 

7. 32 diĢli lamalar; çelik levhalar ile et kalınlığı ince boruların kesilmesinde kullanılır. 

 

5.5. Testere DiĢleri 
5.5.1. DiĢ Biçimi 

 

Testere diĢlerinin kabalığı ve ince-

liği bir parmaktaki (1˝) diĢ sayısı ile kısa-

cası testerenin adımı ile ifade edilir (bk. 

Resim 5.6.). 

 

Resim 5.6. Testere diĢlerinin biçimi 

5.5.2. Açıları 

Testere diĢlerini kama açısı 50˚ ve boĢluk açısı 40˚ dir. DiĢlere ayrıca bir talaĢ açısı ve-

rilmesi gerekmez. 

5.5.3. DiĢlerin Çaprazlanması 

 

Resim 5.7. Çoklu çapraz 

verilmiĢ testere laması 

Kesme sırasında lamanın kesme aralığına sıkıĢma-

ması için testere diĢlerine çapraz verilir. Çapraz kesme 

aralığının testere lamasından fazla (boĢluk) olmasını sağla-

yarak bu görevini yerine getirir. Bu boĢluk talaĢların kolay-

lıkla dıĢarıya atılmasının yanında, testerenin sıkıĢmasına da 

engel olur. Testere diĢlerinin biri sağa, diğeri sola doğru 

meyillendirilmiĢ ise buna iki yanlı tekli çapraz adı verilir. 

DiĢlerin birkaçı sağa, birkaçı sola doğru meyillendirilmiĢ 

ise buna da çoklu çapraz adı verilir (bk. Resim 5.7.). Çap-

raz verme iĢleminin testerenin üretim aĢamasında yapılmıĢ 

olması zorunludur. Diğer yandan bir parmaktaki diĢ 

sayısıyla çapraz biçiminin iliĢkisi vardır. Örneğin; parmakta 14 ve 18 diĢ bulunan testere 

lamaları, tekli çapraz yapılır. Parmakta diĢ sayısı 24 ve 32 olan lamalar ise çoklu çaprazlanır.

5.5.4. Testereleme Kuralları 
Testereleme kuralları Ģunlardır: 
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 Ses ve titreĢimi önlemek için parça, mümkün olduğu kadar kısa bağlanmalıdır.  

 Testere laması takılırken kesme iĢleminin gerçekleĢmesi için kesici diĢler ileri 

bakmalıdır. 

 Lama, testere koluna aĢırı gergin bağlanmamalıdır. BaĢparmağın ucu ile 

testereye kılavuzluk yapacak kanal açılmalıdır. 

 Testere 5 – 10˚ açıyla tutulmalıdır. 

 Eğri kesmeyi engellemek için testere, markalama çizgilerine paralel 

sürülmelidir. 

 Tüm diĢlerin kesme yapması için testere, boydan boya sürülmelidir. 

 Makine ile kesme iĢleminde soğutma sıvısı kullanılmalıdır. 

 Kesme iĢlemi biterken hız ve kesme kuvveti azaltılmalıdır. 

 Kalınlığı az parçalar, geniĢ yüzeylerden kesilmelidir. 

 Uygun kesme hızında kesme yapılmalıdır (dakikada 45 – 60 doğrusal hareket). 

5.5.5. Testerelerin Bakımı 
Testere lamasının ömrü doğru kullanılmasına bağlıdır. Testere laması ne kadar uzun 

süre kullanılırsa iĢ o kadar ekonomik olur. Bu yüzden malzemenin sertliğine göre kesme ve 

ilerleme hızı verilmelidir. 

5.5.6. Kazalardan Korunma 
Testerelerde çalıĢılırken alınması gereken güvenlik önlemleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Testere lamaları, yapıları gereği, eğilmeye ve bükülmeye dayanıklı değildir. 

Lamayı fazla eğip büktüğünüz takdirde, aniden kırılabilir. Bu tür davranıĢ, 

yaralanmalarla sonuçlanacak kazalara yol açar. 

 Kesme iĢlemi sırasında ortaya çıkan talaĢların tezgâh ya da makine üzerinden 

uzaklaĢtırılmasında çıplak el kullanılmaz. Kesici aletlerin ortaya çıkardığı 

talaĢlar, çıplak elle tutulduğunda eli yaralayabilir. Bu tür talaĢ uzaklaĢtırılması 

fırçalarla yapılmalıdır. Diğer yandan, talaĢların uzaklaĢtırılması sırasında 

yapılan bir yanlıĢ davranıĢ da talaĢların üflenerek uzaklaĢtırılmasıdır. Bu da 

göze talaĢ parçası kaçması için bir neden oluĢturur.  

 Herhangi bir nedenden ötürü, testereyi hızlı olarak iĢ parçasına sürmek lamanın 

zamanından önce körelmesine ya da kırılmasına neden olur. Ani lama kırılması, 

çalıĢanın beklemediği bir olaydır. Ġnsanlar beklenmedik olaylarla 

karĢılaĢtıklarında reflekslerini kontrol etmekte zorlanabilir. Ne yapacağını 

bilemeyen ya da o esnada düĢünemeyen kiĢi kazalara yol açabilir.  

 Son olarak -belki de alınması gereken en önemli önlem olarak- kullanılan takım 

ve makinenin özelliklerini tam olarak bilmek Ģartı sayılabilir. Takım ve 

makinenin nasıl kullanılacağını, kesmenin nasıl yapılması gerektiğini, el 

testeresinin nasıl tutulacağını bilmek yanlıĢ takım ve makine kullanımı 

nedeniyle ortaya çıkan kazaları engellemek açısından önemlidir.  

 

5.6. Keski ile Kesme 
 

5.6.1. Keskilemenin Gereği ve Önemi 
Ucu kama gibi biçimlendirilmiĢ metallerin kesilmesiyle bunlardan ufak parçaların ko-

parılmasında kullanılan aletlerdir. Kama Ģeklindeki uç, iyi bir Ģekilde ısıl iĢlem ile sertleĢti-

rilmiĢ olup daha sonra da uygun bir açıda bilenmiĢtir. Konik uç, keskilenecek yüzeye bastırı-
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lıp sap kısmına çekiç ile vurulduğu takdirde, iĢ parçasından istenilen biçimde talaĢ koparıl-

ması ya da parçanın kesilmesi sağlanmıĢ olur. 

 

Resim 5.8. Keski yardımıyla sac 

içinin boĢaltılması 

 

Keski Adı Kullanma Alanları 

Düz keski TalaĢ alma, kesme 

Kavisli 

keski 

Marka çizgilerine göre bazı pro-

filleri kesme 

Yuvarlak 

keski 

Hassas olmayan kanalların açıl-

ması 

Makaslama 

keskisi 

Lama ile saçları kesme ve talaĢ 

alma 

Tırnak 

keskisi 

Makas ve testere ile kesilemeyen 

yerlerin kesilmesi ve talaĢ alma 

Kanal kes-

kisi 

Kama yeri ve kanal açma 

Tablo 5.1. Kullanma alanlarına göre keski çeĢitleri. 

5.6.2. Keski ÇeĢitleri 
El keskileriyle soğuk Ģekillendirme iĢlemlerinden olan; metallerden küçük parçaların 

koparılması ve kesilmesinde yararlanılır. Kama biçimindeki kesici uç (bk. Resim 5.9.) iyi bir 

Ģekilde sertleĢtirilip ısıl iĢlemden geçirilmiĢtir. Bu iĢlemler sonunda keski ucu bilenir.  

 

Resim 5.9. Keskiyle iĢ parçası arasındaki eğim değiĢtirilerek talaĢ kalınlıkları artırılabilir. 
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5.6.2.1. Düz Keski 

Bu tür keskiler, genel amaçlarda kullanılır. Metallerden küçük parçalar koparılması ve 

kesilmesi için geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca açılması mümkün olmayan perçin ve cıvataların sökül-

mesinde kullanılır. Uç açıları 60°-70° arasındadır. Uç düz yapılmayıp çok az dıĢa doğru ka-

vislendirilir.  

         
Resim 5.10. Keski kama açılarına örnekler Resim 5.12. Tırnak keskiyle iĢ parçası yüze-

yinden talaĢ kaldırılması 

 

5.6.2.2. Tırnak Keski 
Dar kesici ucu bulunan bir keski türüdür. Olukların ve kama yuvalarının açılmasında 

kullanılır (bk. Resim 5.10-11). 

 

Resim 5.13. Tırnak keskisi ve keskinin kama açısı 

5.6.2.3. Ay Keski 
Yağ kanallarının ve sapmıĢ delik merkezlerinin doğru yere kaydırılmasında kullanılır.  

5.6.3. Keskilerin Açıları ve Bunlara Etki Eden Faktörler 
Kama açısı β (Beta) kesilecek malzemelerin cinsine göre aĢağıdaki değerleri alır: 

 YumuĢak malzemeler için: kurĢun, çinko, kalay vb. 30˚-50˚, 

 Yapı çeliği için: profiller, adi saçlar, çubuklar vb. 50˚-60˚, 

 Daha sert malzemeler için: font, sert çelik vb. 60˚-70˚ (bk. Resim 5.13.). 

5.6.4. Keski Gereçleri 
Keskiler, kromlu ya da vanadyumlu takım çeliklerinden yapılır. 

5.6.5. Keskileme Kuralları 
Keskileme kuralları Ģunlardır: 

 Keski doğru tutulmalı ve çekiçle keskinin baĢ kısmına iyi vurulmalıdır. 

 Sol el ile keski gövdesi tutularak kesici ağzın kesilmesi gereken kısım üzerinde 

kalması sağlanmalıdır. 

 Sağ el ile tutulan çekiç, omuz hizasından yukarı kaldırılarak keskinin baĢ 

kısmına dik olarak vurulmalıdır. 

 Eğri vuruĢlar, keskinin fırlamasına sebep olabilir. 

 Kesme neticesini iyi görebilmek için kesici ağzı, devamlı suretle gözle takip 

edilmelidir. 



 

65 

 

 Bir parça yüzeyinden boydan boya talaĢ kaldırmak gerekirse bu talaĢın koparak 

fırlamasını engellemek için ters tarafından keski ile kesilerek talaĢın ayrılmasına 

özen gösterilmelidir. Aksi takdirde iĢ bozulabilir. 

 Genel olarak keskileme yaparken mengenenin sabit çenesine doğru talaĢ 

kaldırınız. 

5.6.6. Keskilerin Bakımı 
Diğer kesme aletlerinde olduğu gibi, keskilerde kullanma sonucunda körelirler. Köre-

len keskilerin ince ya da orta zımpara taĢlarında bilenmesi uygundur. Bilenecek uç taĢ yüze-

yine tutulur. Ġleri geri ve hafif bir yay yapacak Ģekilde keski ucunu taĢ yüzeyinde gezdirmek 

bu iĢlem için yeterlidir. Özellikle düz keskilerin bilenmesi esnasında uç açısının 60°-70° 

arasında olmasına özen gösterilmelidir. Kesici uç düz yapılmayıp çok az dıĢa doğru kavis-

lendirilmelidir. Bileme esnasında, keski ucunun sık sık suya batırılarak soğutulması yararlı 

olacaktır. Aksi takdirde bileme nedeniyle aĢırı ısınan uç, sertliğini yitirir. Bu durumdaki kes-

kilerin yeniden sertleĢtirilmesi gerekir. Keskinin bilenmesinde dikkate değer son husus, kes-

kin bir uç meydana getirilmesidir. Bunun için önce bir yüzey daha sonra diğer yüzey taĢa 

tutulur. Diğer yandan keskilerin kullanılması sırasında sap kısmında da aĢınma meydana 

gelir. Özellikle çekiçlemenin yapıldığı baĢ kısmı, keski ucundan daha yumuĢak ya da baĢka 

bir deyiĢle sertleĢtirilmemiĢ olması nedeniyle zamanla yayılıp düzgünlüğünü yitirir. Keskile-

rin kullanılmadan önce baĢ kısmının kontrolü, iĢ kazalarını önlemek amacıyla mutlak surette 

yapılması gereken kontrollerdendir. Aksi takdirde, bozulan bu baĢta meydana gelen çapaklar 

çekiç darbeleriyle kopup hızla sıçrayarak kazalara neden olur. Keski baĢında meydana gelen 

bu aksaklıklar (mümkün ise), sıcak olarak dövülerek düzeltilir. Sıcak dövülme olanağı olma-

dığı takdirde  taĢ ile alınmalıdır. 

 

Resim 5.14. Keski ucunun bileme sonunda 

açı kontrol mastarı ve gönye ile kontrolü 

 

Resim 5.15. Keski baĢının normal ve kulla-

nım sonunda bozulmuĢ hâli 

 

5.6.7. Kazalardan Korunma 
Kazaların önlenmesi için kaza nedenlerinin tümü ortadan kaldırılmalıdır. Keskiler ile 

çalıĢma sırasında dikkate alınması gereken maddeleri sıralarsak bunlara karĢı alınacak ön-

lemler de ortaya çıkarılmıĢ ve kaza nedenleri ortadan kaldırılmıĢ olur.  

 Keski, talaĢlı üretim yaptığımız el aletlerindendir. Tüm talaĢlı üretim aletlerinde 

olduğu gibi, keskilerde de çalıĢma, güvenlik gözlükleri kullanılarak 

yapılmalıdır. 

 Keski kullanımında ortaya çıkan talaĢ, 

iĢ parçasından koparak uzaklaĢır. Bu 

olay çoğu kez bir fırlama Ģeklindedir. 

TalaĢın fırlayacağı yön hemen hemen 

önceden bellidir. Keski ile çalıĢırken 

bu yönde kimselerin olmamasına özen 

gösterilmelidir. Çevrenizde baĢka 

çalıĢanlar varsa paravan kullanılması 

gerekir. Paravanın, talaĢın fırlayacağı 

yönde durması, çevreye talaĢ 
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parçalarının fırlamasını önler (bk. 

Resim 5.17.). 

 
Resim 5.17. Paravan 

 Herhangi bir neden ile vücudunuza 

gelen talaĢ parçacıklarını temizlemeniz 

gerekir. Gözlük kullanılmaması 

nedeniyle yüzünüze, özellikle 

gözünüze gelen çapakların 

temizlenmesi için hemen gözünüzü 

yıkamanız önerilir. Bu iĢi yaparken 

öğretmeninize haber verip bir 

arkadaĢınızdan yardım istemeniz doğru 

bir davranıĢ olacaktır (bk. Resim 

5.18.). 

 

Resim 5.19. Keskinin doğru tutuluĢ Ģekli 

 

 

Resim 5.18. Su ile yıkayarak çapağı uzak-

laĢtırma 

 Tüm el takımlarında olduğu gibi keskilerin de nasıl kullanılacağını bilmek gerekir. 

Kullanımını bilmeden keski ile çalıĢmak tehlikelidir.  

 Ġç yapısını bilmediğiniz gereçlerin keskilenmesi, iĢ güvenliği açısından önerilmez. 

Özellikle sertleĢtirilmiĢ çeliklerden üretilmiĢ parçaların keskiyle biçimlendirilmesi 

önerilmez. 

 Her Ģart altında kör keskilerin kullanımı, kazalara neden olur. Keski ile çalıĢmaya 

baĢlamadan önce keski ucu kontrol edilmeli, körelmiĢ keski uygun bir Ģekilde 

bilenmelidir.  
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 Keski baĢları, çekiç darbeleri nedeniyle zaman içerisinde bozulup çapaklanabilir. Bu tür 

keskilerin kullanılmaması gerekir. Aksi takdirde, keski baĢında oluĢan çapaklar, 

keskileme esnasında hızla koparak kazalara neden olur. 

 Keskiler tek baĢlarına kullanılan el 

aletlerinden değildir. Keskilemenin, 

mutlaka bir çekiç aracılığıyla 

yapılması gerekir. Bu nedenle, 

keskileme iĢleminde kullanılan 

çekiçlerinde kontrolü yapılmalıdır. 

Çekicin kullanılmadan önce sapının 

gevĢek ya da kırık olup olmadığının 

kontrolü yapılır. Çekiç kamasının 

yerine tam oturduğundan emin olunur.  
 

Resim 5.20. Örs üzerinde keskileme iĢlemi  

 Örs üzerinde keskileme iĢlemi yapılırken iĢ parçasıyla örs arasına bir altlık konulması, 

örsün keski darbeleriyle zedelenmesini önleyecektir. 

 

5.7. El Makaslarıyla Kesmek 
5.7.1. El Makaslarının ÇeĢitleri 

Sacların pratik ve ekonomik yollar-

dan kesilmesinde kullanılan el aletleri 

olarak tanınırlar. Bu iĢlemi tam olarak 

gerçekleĢtirebilmeleri için kullanıcının en 

az enerjiyi harcaması, el makaslarında 

aranılan özellik olarak belirlenebilir. Bu 

nedenle değiĢik iĢlem basamaklarındaki 

iĢleri yerine getirebilecek Ģekilde üretilmiĢ 

çeĢitleri bulunur. Bunlardan en çok karĢı-

laĢacağımız el makası türleri, Tablo 

5.2’de verilmiĢtir.  

 

Resim 5.21. El makasıyla sac kesme 

5.7.2. Bakımları 
Ġnsan gücü ile çalıĢan makaslar, kollu makas ve el makası olmak üzere iki türdür. Bun-

lar dıĢında kalan makaslar, motorlardan aldıkları güç ile çalıĢırlar. Özellikle insan gücü ile 

çalıĢanları, prensip itibarıyla manivelaya benzer Ģekildedir. Bu nedenle üzerlerine uygulana-

cak kuvvet aĢırı olmamalıdır. Zaten insan gücü ile çalıĢtıkları göz önüne alınarak üretildikle-

rinden aĢırı uygulanan kuvvetlere uygun yapıda değillerdir. Bunun diğer bir anlamı; kapasi-

telerinin dıĢında kullanılmama Ģartına sahip olmalarıdır. Kesme iĢlemini yapan bıçak kısım-

ları, makasların kapasiteleri doğrultusunda kullanıldıklarında uzun süre hizmet edebilmeleri-

ne olanak sağlayacak kalitedeki çeliklerden yapılır. 
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Makas 

Adı Biçimi Kullanma Alanları 
Yaptığı ĠĢlere Ait 

Örnekler 

Düz ma-

kas 

 

Düz ve iç bükey 

sacların kesilmesin-

de en çok kullanılan 

tiptir.   

Açılı 

kesme 

makası 

 

Girilmesi zor, doğru 

çizgili kesimlerin 

yapılmasında kulla-

nılır.  

Devamlı 

sac kesme 

makası 

 

Bant ya da Ģerit gibi 

düz kesmelerde kul-

lanılır. Sağ ya da sol 

tarafından kesebilen 

mafsallı kolları olan 

tipleri bulunur. 
 

Kavisli 

sac ma-

kasları 

 

Kavisli ve dairesel 

kesmelerde kullanı-

lan, sağ ya da sol 

tarafıyla kesebilen, 

mafsallı ya da maf-

salsız tipleri vardır.   

Delik 

makası 
 

Çeneleri eğri ve 

sivridir. Sağ ya da 

sol taraftan kesebilir. 

ÇeĢitli Ģekillerdeki 

delikleri kesmede 

kullanılır.  

Tel maka-

sı 
 

Kalın telleri kesmede 

kullanılır. Eklemli ya 

da eklemsizdir.  

 

Tablo 5.2. El makası çeĢitleri, kullanım alanları ve yaptığı iĢlere ait örnekler 
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5.7.3. Kazalardan Korunma 
El makaslarıyla çalıĢılırken kazalardan korunmak için aĢağıdaki hususlara riayet et-

mek gerekir: 

Parçaların kesilen kısımlarında meydana gelen çapakların ele batmamasına dikkat 

edilmelidir. 

Saç parçaların köĢeleri kesilirken fırlayabilecek küçük parçalardan sakınılmalıdır. 

 Kesme esnasında, kesici ağızların arasına parmakların girmemesine dikkat edilmelidir. 

5.8. Kol Makasları ile Kesmek 
 

5.8.1. Kol Makaslarının ÇeĢitleri 
1 mm’den fazla gereçlerin kesilmesi için kollu makaslar geliĢtirilmiĢtir. Bunların ka-

pasiteleri, yapım Ģekillerine göre değiĢir. 

 Giyotin makas: YaklaĢık 2 mm kalınlığa kadar parçaların kesiminde kullanılır. 

 Kollu tezgâh makası: Bıçaklarının uzunluğu ile orantılı olarak her basıĢta 

yaklaĢık 200 mm uzunluktaki gereçlerin kesiminde kullanılır. Yapımlarında 

kullanılan teknolojiye göre de 5 mm kalınlıktaki sacları ve 6 mm kalınlıktaki 

lamaları kesebilir. 

 Karma kollu tezgâh makasları: Kollu tezgâh makasında olduğu gibi her 

basıĢta yaklaĢık 200 mm uzunluktaki gereçlerin kesme iĢlemi için 

geliĢtirilmiĢtir. Diğer yandan çeĢitli kesitlere sahip gereç kesimlerini de 

yapabilir.  

 

Kolu makasların kesme kapasiteleri oldukça değiĢkendir. Bu nedenle bulunduğunuz 

atölyedeki kollu makaslar ile kesme iĢlemi yapmadan önce kesme kapasiteleri konusunda 

bilgi alınız. Bunun için öğretmenlerinize danıĢabileceğiniz gibi makaslar üzerinde bulunabi-

lecek bilgilerden yararlanabilirsiniz. Özellikle karma tezgâh tipi kollu makaslarda bu tür 

bilgilere rastlamak mümkündür.  

 

  

Resim 5.22. Kollu makas   Resim 5.23. Kollu giyotin makasta kesme 
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5.8.2. Bakımları 
Devamlı kullanılma sonucunda kolun kızağı aĢınır. Mafsallar ve bunları tutan cıvatalar 

bozulmuĢsa bu durumda çalıĢılmamalıdır. Bozulan yerler onarılmalıdır. Aksi hâlde aĢınma 

ve bozulmalardan dolayı ince saçları kesmek mümkün olmaz. 

5.8.3. Kazalardan Korunma 
Kol makaslarıyla çalıĢma esnasında 

kazalardan korunmak için yapılması gere-

kenler Ģunlardır: 

 Parçaların kesilen kısımlarındaki keskin 

çapakların ele batmasından korunmak 

için parçalar eldivenle tutulmalıdır. 

 Kesme iĢi sona erince, makasın kolunu 

yukarı kaldırıp aĢağı düĢmemesi için 

mandalı takılmalıdır. 

 Makasta çalıĢırken kesici ağızların 

arasına el ve parmakların girmemesi için 

çok dikkat edilmelidir. 

 Makaslarda kolu gövdeye bağlayan milin 

iki yanındaki helis yayların iĢler   

Resim 5.24. Kol makaslarıyla kesme 

durumda olduğu kontrol edilmelidir. Bu yaylar, kolu, devamlı olarak yukarıya kaldırmaya 

çalıĢtığı için kolun düĢüp kazaya sebep olması ihtimalini ortadan kaldırır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

1. Cıvata kutusunu 0,6x130x130 1 adet DKP sactan aĢağıdaki yapım resmine göre 

biçimlendiriniz. Bükme iĢlemi bittikten sonra kenarları perçinle birleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yapım resmine uygun markalama yapınız.  

 Sabırlı olunuz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Titiz olunuz. 

 Temiz olunuz. 

 Düzenli olunuz. 

 Planlı olunuz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Markalamaya uygun olarak iĢ parçasını el 

makasıyla kesiniz ve biçimlendiriniz. 

 

 Bükme kenarlarını bükünüz. 

 

 KöĢeleri deliniz ve biçimlendiriniz. 
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 Delinen yerleri perçinle birleĢtiriniz. 

 

 BitmiĢ iĢ parçasını kontrol ediniz. 

 

 
 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi de-

ğerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Yapım resmine uygun markalama yaptınız mı?   
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2 
Markalamaya uygun olarak iĢ parçasını el makasıyla kesip biçimlen-

dirdiniz mi? 

  

3 Bükme kenarlarını büktünüz mü?   

4 KöĢeleri delip biçimlendirdiniz mi?   

5 Delinen yerleri perçinle birleĢtirdiniz mi?   

6 BitmiĢ iĢ parçasını 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 soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Endüstride standart boylarda üretilip satıĢa sunulan gereçlere ne ad verilir? 

A) Gereç 

B) Ham madde  

C) Malzeme 

D) Madde 

2. Kol testere lamalarının piyasaya sürülme boyları aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 200, 250 ve 300 mm  

B) 300, 350 ve 400 mm 

C) 400, 450 ve 500 mm 

D) 600, 650 ve 800 mm 

3. Kol testere lamalarının piyasaya sürülme geniĢlikleri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 12 mm  

B) 30 mm 

C) 40 mm 

D) 60 mm 

4. Kol testere lamalarının piyasaya sürülme kalınlıkları aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 20 mm  

B) 30 mm 

C) 0,6 mm  

D) 0,06 mm 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

5. Testere diĢleri kesme yönünde hareket ettirilir. (…) 

6. Kol testeresi, kol, sap ve testere lamasından meydana gelmiĢtir. (…) 

7. Kol testerelerinde kesme iĢlemini testere laması gerçekleĢtirir. (…) 
 

8. AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

9. Testere kesme hareketi yaparken aynı anda makine ya da elle baskı kuvveti oluĢturulur. 

Bu kuvvete ……………….. ……………. adı verilir. 

10. Kesme sırasında …………………… kesme aralığına sıkıĢmaması için testere diĢlerine 

………………… verilir. 

11. Ġnsan gücü ile çalıĢan makaslar; …………. ………………… ve …………… 

……………….. olmak üzere iki türdür. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki uygulamaları yapınız. 

1. Yapım resmi verilen “Elektrikli Havya Dayanağı” 0,6 mm 150x130 mm DKP sactan 

üretilecektir.  

 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Markalama gereçlerini hazırlayınız.  Sabırlı olunuz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Titiz olunuz. 

 Temiz olunuz. 

 Düzenli olunuz. 

 Planlı olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

Bükme kenarı 

 

 

 

Bükmede 

sabit tutulacak 
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 Kesme hazırlıklarını tamamlayınız. 

 

ĠĢ parçasını resme uygun olarak kesiniz. 

 

 Kestiğiniz kenarlardaki çapakları eğe ile 

alınız. 
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 Bükme kenarlarını markalayınız. 

 

 Bükme iĢlemini yapınız. 

 

 Biten iĢi kontrol ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi de-

ğerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Markalama gereçlerini hazırladınız mı?   

2 Kesme hazırlıklarını tamamladınız mı?   

3 ĠĢ parçasını resme uygun olarak kestiniz mi?   

4 Kestiğiniz kenarlardaki çapakları eğe ile aldınız mı?   

5 Bükme kenarlarını markaladınız mı?   

6 Bükme iĢlemini yaptınız mı?   

7 Biten iĢi 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 soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Üzerinde keski Ģeklinde diĢler bulunan el aleti aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Matkap 

B) Keski 

C) Eğe 

D) Makas  

2. AĢağıdakilerden hangisi sabit açılı gönyelerden biri değildir? 

A) 45° 

B) 90° 

C) 120° 

D) 145° 

3. AĢağıdakilerden hangisi ölçme ve kontrolü etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A) Ölçme yapan kiĢinin bilgisi 

B) Ölçme yapan kiĢinin ruhsal durumu 

C) Ölçme yapan kiĢiden kaynaklanan faktörler 

D) Ölçme yapan kiĢinin ekonomik yapısı 

4. AĢağıdakilerden hangisi ölçme aleti değildir? 

A) Kumpas 

B) Metre 

C) Cetvel 

D) Pergel 

5. Metrelerin genel uzunlukları aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 4-6 metre 

B) 30-40 santimetre 

C) 70-80 santimetre 

D) 3-5 metre 

6. Üretimin ölçü sınırları içerisinde yapılıp yapılmadığının değiĢik araçlar ile kontrolü so-

nucunda, iĢin kullanılır olup olmadığının tespitine ne ad verilir? 

A) Ölçme 

B) Kontrol  

C) Kesme 

D) Bükme 

7. Ölçmede kullanılan aletlerin çoğu kontrolde de kullanılabilir. AĢağıdakilerden hangisi 

bunlardan biridir? 

A) Eğeler 

B) Gönyeler  

C) Keskiler 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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D) Testereler 

8. AĢağıdakilerden hangisi ölçme ve kontrol aletlerinden biri değildir? 

A) Çelik cetvel 

B) Gönyeler  

C) Eğe 

D) Mihengir 

9. Açıların taĢınmasında kullanılan ölçme ve kontrol aleti aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Gönyeler 

B) Metreler 

C) Cetveller 

D) Eğeler 

10. KomĢu yüzeylerin dikeyliğinin kontrol edilmesinde kullanılan ölçme ve kontrol aleti 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Gönyeler 

B) Su terazisi 

C) Cetveller 

D) Eğeler 

11. Markalama iĢleminde, birbirine dikey olan çizgilerin çekilmesinde kullanılan ölçme ve 

kontrol aleti aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Gönyeler 

B) Metreler 

C) Cetveller 

D) Eğeler 

12. Yatay ve dikey eksenlerin doğruluklarını kontrol etme amacıyla kullanılan el aletlerin-

den biri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Gönyeler 

B) Metreler 

C) Cetveller 

D) Su terazisi 

13. Makinelerin kullanılacağı yerlere yerleĢtirilmesinde büyük kolaylık sağlayan kontrol 

aleti aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Gönyeler 

B) Metreler 

C) Cetveller 

D) Su terazisi 

14. Endüstriyel üretim iĢlerinde kullanılan su terazileri aĢağıdakilerden hangisiyle anılır? 

A) Atölye terazisi 

B) YerleĢtirme terazisi 

C) Kontrol terazisi 
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D) Makine terazisi 

15. Endüstriyel üretim iĢlerinde kullanılan su terazilerinin kontrolü gerçekleĢtiren kaç yüzeyi 

bulunur? 

A) BeĢ yüzeyi 

B) Üç yüzeyi 

C) Ġki yüzeyi  

D) Bir yüzeyi 

16. Üst yüzeyleri oldukça hassas olarak iĢlenmiĢ, kontrol iĢlemlerinde kullanılan masalara ne 

ad verilir? 

A) Markalama yüzeyi 

B) Kontrol pleyti 

C) Tesviyeci masası  

D) Tesviyeci tezgâhı 

17. Bütün yüzeyleri hassas olarak iĢlenmiĢ, vargel tezgâhlarında iĢlenmiĢ olanları üçüncü, 

taĢlanmıĢ olanları birinci kalitede olan markalama takımlarından biri aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kumpas 

B) Metre 

C) V yatakları  

D) Keski 

18. Nokta uçlarının bilenmesinde aĢağıdaki uç açılarından hangisi kullanılmaz? 

A) 30° 

B) 45° 

C) 60° 

D) 75° 

19. Delik delinecek kısımların noktalanmasında aĢağıdaki uç açılı noktalardan hangisi kulla-

nılır? 

A) 30° 

B) 45° 

C) 60° 

D) 90° 

20. Markalama için uygun çekiçler aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 50-200 g 

B) 100-500 g 

C) 300-600 g 

D) 400-700 g 

21. Markalama iĢleminde iĢ parçası üzerine çizilen çizgilerin belirgin ve gözle görülebilmesi 

için markalanacak yüzeye öncelikli olarak aĢağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? 

A) Renklendirilmesi  
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B) Eğelenmesi 

C) Zımparalanması 

D) Çizilmesi 

22. Markalanacak yüzeye sürülen göztaĢı kuruduğunda aĢağıdaki renklerden hangisini alır? 

A) Demir  

B) Bakır 

C) Alüminyum 

D) Pirinç 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

23. Eğe, yüzeyden küçük talaĢlarının kopmasını sağlar. (…) 

24. Eğe sap, elle kolay kavranılabilecek nitelikte olmalıdır. Buna armoni denir. (…) 

25. Eğe ile çalıĢma sırasında sürekli olarak elin teması gövde ile olmaktadır. (…) 

26. Bir doğru boyunca, uzunlamasına yapılmayan eğeleme, bozuk ve aĢırı bir talaĢ oluĢma-

sına yol açar. (…) 

27. Eğenin eni doğrultusunda yeterince kaydırılmayan bir baskı kuvveti, köĢelerde bozulma-

lara ve kötü talaĢ alınmasına yol açar. (…) 

28. Ölçme ile kontrolün aynı kiĢiler tarafından yapılması büyük iĢletmelerde tercih edilir. 

(…) 

29. Ġyi bir markalamada, iĢ parçasının üzerine aktarılan çizgilerin belirli ve gözle görülebilir 

nitelikte olmasına gerek yoktur. (…) 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

30. Su terazilerinde cam tüpün içerisinde ………………. ya da ……………… su bulunur. 

31. Ölçme kontrol aletinin doğru ölçme ………………. …………………… kontrol ediniz. 

32. Ölçme kontrol aletlerini kullanırken ………………….. gösteriniz. 

33. Ölçme kontrol aletlerini kullanırken …………………. ……………………. özen göste-

riniz. 

34. Ölçme ve kontrol yaparken uygun …………………. (göz hizası) bakınız. 

35. Pleytlerde çok ince bile olsa parçaların ……………………………….. için bu tür pleyt-

ler …………………….. 

36. Mihengirler; …………………………., yukarı doğru duran ………………….. ve 

…………………… oluĢur. 

37. Pergeller, iĢ parçasının üzerine ………………….. ve ………………… çizmek, 

……………………….. yerleĢtirmek ve diğer ölçüleri ……………………. amacıyla ya-

pılan iĢlerde kullanılan bir markalama aletidir. 

38. ġapkalı gönyeler, Ģapka denilen bir ……………………….. ve buna tespit edilmiĢ 

…………………………… bir ………………….. meydana gelmiĢtir 
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CEVAP ANAHTARLARI 
   

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 A 

5 C 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 eğenin diĢ adımı 

10 kaba - ince eğe 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 B 

5 B 

6 D 

7 D 

8 kılıç - açı değeri 

9 en ekseni - düz 

10 boy ekseni - ekseni - döndürülür 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 C 

4 B 

5 D 

6 D 

7 D 

8 asit - Eğilebilir - eğilemez - 150, - 300 

9 Ölçme - kontrol - hatalar - tecrübeler 

10 gözeneksiz - dökümden 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’üN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 B 

4 A 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 yere - dıĢ darbelerden - hassas 

9 asit, tuz ruhu - boya 

10 sert - yapıya - sivri - uca 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 A 

4 C 

5 D 

6 D 

7 D 

8 kesme baskısı 

9 lamanın -çapraz 

10 kollu makas - el makası 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 21 A 

2 D 22 B 

3 D 23 D 

4 D 24 Y 

5 D 25 Y 

6 B 26 D 

7 B 27 D 

8 C 28 Y 

9 A 29 Y 

10 A 30 eterli - ispirtolu 

11 A 31 yapıp yapmadığını 

12 D 32 özen 

13 D 33 çenelerinin yıpranmamasına 

14 D 34 açıdan 

15 C 35 doğrultulması - kullanılamaz 

16 B 36 taban, - çubuk - çizecekten 

17 C 37 daire - yaylar - delikleri - taĢımak 

18 B 38 baĢlık - bölüntüsüz - cetvelden 

19 D   

20 B   
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