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 AÇIKLAMALAR

ALAN Denizcilik 

DAL Alan Ortak  

MODÜLÜN ADI Ölçü Sistemleri ve Aletleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/20 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye, gemi makinelerinin ölçme ve kontrol 

işlemlerindeki ölçü aletlerini kullanmaya yönelik temel 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Makine parçalarının kontrol, imalat, ölçme 

işlemlerinde kumpası kullanabileceksiniz. 

2. Makine parçalarının kontrol, imalat, ölçme 

işlemlerinde mikrometreyi kullanabileceksiniz. 

3. Makine parçalarının kontrol, imalat, ölçme 

işlemlerinde komparatörü kullanabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Ölçü aletleri ile donatılmış laboratuvar veya 

sınıf 

Donanım: Makine dairesinde kullanılan el ve ölçü 

aletleri, çeşitli makine parçaları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her 

öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Denizcilik mesleğinde doğru ölçüm yapma en önemli işlemlerin başında gelir. 

 

Bu bireysel öğrenme materyalinde; hangi ölçü sistemlerinin kullanıldığı, bu sistemlerle 

nasıl ölçü alınacağı, ölçü sistemleri arasında dönüşümlerin nasıl hesaplanacağı hakkında 

bilgiler verilecektir. Bunun yanında ölçü aletlerini tanıyarak bu aletlerle nasıl ölçüm 

yapılacağını görecek ve ölçü aletlerini kullanma konusunda temel becerilere sahip olacaksınız. 

 

Atölyelerde kullanacağınız bazı el aletlerini tanıyarak, doğru yerlerde kullanımları 

konusunda beceri kazanacaksınız. Ayrıca temel iş güvenliği kuralları ile atölyenizde uyulması 

gereken kuralları öğrenecek ve uygulayacaksınız. Bu kurallara uymanız oluşacak kazaları 

engellemeye yardımcı olacaktır. 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Denizcilikte kullanılan makine parçalarının kontrol, imalat, ölçme işlemlerinde kumpası 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Herhangi bir tersane ya da işletmeye giderek iş güvenliği önlemleri hakkında 

bilgi toplayınız. 

 Atölyelerde kullanılan el aletlerini ve ölçü aletlerini araştırınız. 

 Araştırmanızı ve topladığınız bilgileri sunum hâline getirerek arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. UZUNLUK ÖLÇÜ BİRİMLERİ 
 

1.1. Ölçmenin Tanımı ve Önemi 
 

Bilinen bir değerle bilinmeyen bir değerin kıyaslanmasına ölçme adı verilir. 

Fabrikasyon üretimde kullanılan makineler, insan kontrolü yerine bilgisayar kontrollü 

otomatik olarak üretim yapacak hâle getirilmiştir. Hatta uçaklar, gemiler ve roketler uzaktan 

kumanda ile işletilebilmektedir. Tüm bunların hatasız olarak yapılabilmesi ve işlemlerin bir 

düzen içinde sürmesi, hassas ölçme ve hesaplamaları gerekli kılar. 

 

1.1.1. Ölçme Çeşitleri 
 

1.1.1.1. Doğrudan (Direkt) Ölçme 

 

Ölçü takımları ile yapılan ölçmedir. Bu ölçme işleminde ölçü, ölçme takımından 

doğrudan okunur. Örneğin bölüntülü bir cetvel, bir kumpas veya mikrometre ile verilen 

uzunluk veya boyut ölçülebiliyorsa bu direkt ölçmedir. 

 

1.1.1.2. Dolaylı Ölçme 

 

Bu işlemde ölçü aleti, belli bir kıyaslama parçasına ayarlanır ve ölçme, kıyaslama 

parçasına göre yapılır. Bu metotta parçanın boyutu ölçülmez ancak üzerinde veya içinde 

bölüntü çizgileri bulunan optik, elektrikli ve benzeri ölçü aleti kullanılarak ölçülecek boyutun 

büyüklüğü, ölçü aletinin bölüntü hassasiyetine bağlı olarak karşılaştırılır (pergel, iç ve dış çap 

kumpasları ve mastarlar ile ölçme gibi). Küçük boyutlu parçaların ölçülmesinde ve kontrol 

edilmesinde, optikli ölçü aletlerinden birinin kullanılması gerekir. Yine seri üretimi yapılan 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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büyük ebatlı parçaların kontrolünde de en direkt ölçme metodu uygulanır ve parçanın ölçü 

büyüklüğü, uygulanan ölçü aletinden okunur. 

 

1.1.2. Ölçmeyi Etkileyen Faktörler 
 

Ölçmeyi etkileyen faktörler şunlardır: 

 

 Ölçü aletinin hassasiyeti 

 

Ölçü aletinin ölçebileceği en küçük değer ölçmeyi etkiler. Örneğin; 1 milimetrenin 

yüzde biri hassasiyetinde işlenmiş bir parçayı 1 milimetrenin onda birini ölçen bir ölçü aleti 

ile ölçmek doğru sonuç vermez. 

 

 Ölçme işlemi yapılan ortamın, ölçü aletinin, ölçülen parçanın ısısı 

 

Isınan madde genleşir ve soğuyan madde büzülür prensibi bilinmektedir. Bu durum, 

ölçü aletinin ve ölçülen parçanın boyunun uzamasına ya da kısalmasına sebep olur. Uygun 

sıcaklık ortamında ölçüm yapılmadıysa ölçüm hatalı olacaktır. 

 

 İşin hassasiyeti 

 

Ölçülecek parçanın hata toleransı ne kadar az ise ölçmede yaşanacak zorluk o kadar 

fazladır. Son derece dikkatli ve tüm kurallara uygun ölçüm yapmalıdır. 

 

 Ölçülecek iş parçasının fiziksel özelliği 

 

Ölçülecek parçanın şekli ve konumu ölçmeyi zorlaştırabilir. 

 

 Ölçme yapılan yerin ışık durumu 

 

Çalışılan ortamdaki ışık azlığı, hem ölçülecek parçanın ölçülen kısmını hem de ölçü 

aletinin görünmesini zorlaştırabilir. Işığın fazla olması da gözün kamaşmasına, ölçülen kısmın 

parlamasına sebep olabilir. Her iki durumda da ölçü hataları yapılır. Bu nedenle uygun 

düzeyde aydınlatılmış ortamlarda ölçüm yapmalıdır. 

 

 Ölçme yapan kişiden kaynaklanan faktörler 

 

Ölçüm yapan kişinin o anki durumu ya da morali veya ellerinin titremesi ölçüm 

hassasiyetini etkiler.  

 

 Ölçme yapan kişinin bilgisi ve ruhsal durumu 

 

Ölçüm yapan kişinin ruhsal durumu ve morali yaptığı işe olan dikkatini olumsuz 

etkileyebilir. 

 Bakış açısı 
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Ölçü aletinin doğru açıdan bakılarak okunması gerekir. Aksi hâlde birbirine çok yakın 

olan ölçü çizgileri karıştırılıp ölçüm hatalı yapılabilir. 

 

1.2. Uluslararası Uzunluk Ölçü Sistemleri 
 

1.2.1. Metrik Sistem 
 

Günümüzde metrik sistemi, uzunluk ölçüsü olarak kullanan çok sayıda ülke vardır. 

Uzunluk ölçü birimi olarak metrenin katları ve askatları kullanılmaktadır. Metrenin sayılar ile 

ifade edilebilecek askatları ve katları, tablo 1. 1’de verilmiştir. 

 

UZUNLUK 

ÖLÇÜLERİ 

KATLARI  ASKATLARI 

km hm dam m dm cm mm 

Kilometre 

(km) 
1 10 100 1000 10000 100000 1000000 

Hektometre 

(hm) 
0,1 1 10 100 1000 10000 100000 

Dekametre 

(dam) 
0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 

Metre 

(m) 
0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 

Desimetre 

(dm) 
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 

Santimetre 

(cm) 
0,00001 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 

Milimetre 

(mm) 
0,000001 0,00001 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 

Tablo 1. 1: Metrenin askatları ve katları 

 

İlk örneğimiz dekametre ile ilgili olsun. Dekametre, metrenin katlarından biridir. 

Tabloda dekametre ile metrenin kesiştiği kutucuk içinde 10 ifadesi vardır. Bunun anlamı 1 

dekametrenin 10 metreye karşılık geldiğidir. İkinci örnek için metre ile milimetrenin kesiştiği 

kutucuğa bakınız. Burada da 1000 ifadesi gözünüze çarpacaktır. Bunun anlamı 1000 mm’nin 

bir metreye karşılık geldiğidir. 

 

Metrik sistemde birim metredir. (m) harfi ile simgelendirilir. Makine ve metal 

teknolojilerinde metrenin as katları kullanılır. 10 dm, 100 cm, 1000 mm gibi gösterilir. 

 

Metal işlerinde metrenin 1/1000’i olan milimetre (mm) daha çok kullanılır. Bütün 

olarak sac tabakalarının ölçülmesinde ya da tam boydaki profil boruların tanımlanmasında 

birim olarak metre kullanımı söz konusudur. Bu örnekler dışında kalan işlemlerde kullanılan 

birim milimetredir. 
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1.2.2. İnch (İnç/Pus/Parmak) Sistem 
 

Denizcilikte ve özellikle denizde mesafe ölçümlerinde en çok kullanılan sistemdir. Bu 

nedenle denizcilerin bu sistemi çok iyi bilmeleri gerekir. Güverte sınıfı denizciler, rotalarını 

planlarken ve seyir (navigation) sırasında bu sistemi tümüyle kullanırlar. 

 

Linye = 1/8 pus    

Pus (inch)= 2.54 cm    

Kadem (feet)= 12 pus 30,48 cm   

Yarda (yard)= 36 pus 3 kadem 91,5 cm  

Kulaç (fathom)= 6 kadem 2 yarda 183 cm  

Gomina (cable)= 608 kadem 185,2 m   

Deniz Mili (mile)= 6080 kadem 2000 yarda 10 Gomina 1852 m 
                 Tablo 1.2: İnç ve metrik sistem uzunluk ölçülerinin karşılaştırılması 

 

 

Aşağıda inç sistemin en çok kullanılan katları ile metrik sistemdeki karşılıkları verilmiştir. 

 

UZUNLUK CM M KM 
INCH 

(Pus) 

FT                

(Feet) 

YARDA 

(Yard) 

MİL  

(Mile) 

GOMİNA 

(Cable) 

KULAÇ 

(Fathom) 

1 CM 1 0,01 - 0,3937 0,0328 0,0109 - - - 

1 M 100 1 0,001 39,3701 3,281 1,094 - - 0,546 

1 KM - 1000 1 39370 3281 1094 0,5399 5,4 54,6 

1 Inch 2,54 0,0254 - 1 0,833 0,0278 - - - 

1 Feet 30,5 0,305 - 12 1 0,33 - - 0,166 

1 Yarda 91,44 0,9144 - 36 3 1 - - 0,5 

1 Mil - 1852 1,852 72960 6080 2000 1 10 1012 

1 Gomina 18520 185,2 0,1852 7296 608 200 0,1 1 101,2 

1 Kulaç 183 1,83 - 72,96 6,08 2 0,0001 0,01 1 

Tablo 1. 3: İnç sistemi tablosu 

 

1 inç 25,4 mm’dir. Makine iş ve işlemlerinde bu eşitlikten yararlanılır. İnç ( “ ) ile 

sembolize edilir. 1 inç yazmak yerine 1” sembolü yeterli olacaktır. İnç sistemin metrik sisteme 

dönüştürülmesinde basit bir oran-orantı işlemi yeterli olacaktır. 

 

Örnek 1: 1” 25,4 mm olduğuna göre 3/8” kaç mm’dir? 

 

1”  25,4 mm 

3/8”                       X mm 

X = 3/8” . 25,4 mm    = 9,525 mm 

               1” 

 

Örnek 2: 1” 25,4 mm olduğuna göre 50,80 mm kaç inçtir? 
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1”                           25,4 mm 

X”                           50,80 mm 

X = 1” .50,80 mm   = 2” 

          25,4 mm            

 

1.2.3. Ölçmede Kullanılan Aletler ve Bu Aletlerin Kullanılması  
 

Ölçme aletleri, yapılarına göre ve ölçtükleri büyüklüklere göre iki grupta incelenebilir. 

 

 Yapılarına göre ölçme aletleri 

 

 Mekanik ölçü aletleri (çelik cetvel, şerit metre ve sürmeli kumpas vb.) 

 Elektronik ölçü aletleri (lazerler) 

 Elektro-mekanik ölçü aletleri (dijital kumpaslar ve dijital mikrometreler) 

 

 Ölçtükleri büyüklüklere göre ölçme aletleri 

 Uzunluk ölçen aletler 

 Doğrultu ölçen aletler 

 Isı ölçen aletler 

 Basınç ölçen aletler 

 Yükseklik belirlemeye yarayan aletler 

   

Fotoğraf 1.1: Elektronik açıölçer kullanımı   Fotoğraf 1.2: Lazerle ölçü alma 

1.2.3.1. Uzunluk Ölçü Aletlerinin Gruplandırılması 

 

Ölçmede kullanılan uzunluk ölçü aletleri aşağıdaki şekilde gruplandırılır: 

 

 Bölüntülü ölçü aletleri 

 Metreler 

 Çelik cetveller 

 

 Ölçü taşıma aletleri 

 Pergeller 

 İç ve dış çap kumpasları 
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 Ayarlanabilir ölçü aletleri 

 Sürmeli kumpaslar 

 Mikrometreler 

 

 Sabit ölçü aletleri 

 Şablonlar 

 Mastarlar 

 

1.3. Bölüntülü Ölçü Aletleri 
 

1.3.1. Metreler 
 

Ölçmede en çok kullanılan çizgisel bölüntülü ölçü aletleridir. Metreler büyük boyutlu 

parçaların ölçülmesinde ve hassasiyet istenmeyen küçük parçaların ölçülmesinde kullanılır. 

Metrelerin ölçü hassasiyeti 1 mm ve 0,5 mm’dir. Metreler kullanım amaçlarına göre şerit 

metreler ve katlanır metreler olmak üzere iki gruba ayrılır. Şerit metreler büyük uzunlukların 

ölçülmesinde kullanılır. Uzunlukları 2, 3, 5, 10, 20, 30 ve 50 metre, genişlikleri ise 12-16 mm 

olarak paslanmaz yay çeliklerinden üretilir.  

 

Metreler ile ölçüm yapılırken metrenin uç kısmı ölçülecek parçanın esas alınan yüzeyine 

tam temas etmelidir. 

     

Fotoğraf 1. 3: Şerit ve ağaç metre 

 

Katlanır metreler, hassas olmayan uzunluk ölçümlerinde kullanılır. Ölçü hassasiyetleri 

1 mm’dir. Ahşap malzemelerden, çelik malzeme ve alüminyum malzemeden yapılır. 

Uzunlukları 1 metredir. 

 

1.3.2. Çelik Cetveller 
Makine ve metal teknolojileri atölyelerinde ölçme ve markalama işlemlerinde kullanılan 

ölçü aletleridir. Çelik cetveller yay çeliğinden 20 mm genişlikte 100–1000 mm boylarında ve 

0,5 mm kalınlıkta üretilir. Bölüntüleri 0,5 mm aralıklı olabileceği gibi 1 mm olabilir. Bazı 

çelik cetvellerin bir tarafı mm bölüntülü diğer tarafı ise (") parmak bölüntülü olabilir. Çelik 

cetvellerin bazılarının arkasında parmak ölçülerinin metrik değerleri yazılı olarak verilmiştir. 

 

Fotoğraf 1. 4: Çelik cetvel 
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Çelik cetveller, tornavida gibi kullanılmamalıdır. Kullanım sırasında nokta, çizecek, eğe 

ve pergel gibi araçlardan zedelenmemelidir, keskin köşelerden korunmalıdır. 

 

 Çelik cetvellerin kullanım yerleri 

 

Tesviye atölyelerinde kullanılan ölçü aletlerinden en eskisi ve en yararlı olanıdır. Daha 

çok ölçme ve markalama işlerinde kullanılır. Motor onarım işlerinde düzgün yüzeylerin 

boyutlarının ölçülmesinde kullanılır. 

 

Şekil 1.1: İki tarafı metrik çelik cetvel 

 

Şekil 1.2: Bir tarafı metrik diğer tarafı inç çelik cetvel 

 Çelik cetvellerin metrik kısmının okunması 

 

Metrik çelik cetvellerde her iki çizgi arası 1 mm’dir. Bölüntünün kolay okunabilmesi 

için her 5 mm’de çizgiler uzun olarak işaretlenmiştir. 10 mm çizgilerinin üzerinde 1, 2, 3, … 

10 gibi santimetre rakamları mevcuttur. Rakamları geçen mm çizgileri sayılır, rakamlara 

ondalık olarak ilave edilir. Cetvelin ilk 10 mm’lik bölümünde 0,5 mm hassasiyetli ölçümler 

de yapılabilir. 

 

Şekil 1.3: Örnek  

Örnek: Parçanın ölçülecek olan kısmının başlangıç noktası cetvelin “0” çizgisine 

dayanır. Cetvel, parçanın ölçülecek kısmına tam yanaştırıldıktan sonra parçanın ölçülecek olan 

son kısmı cetvel üzerinden hizalanarak okunur. Örnekte parçanın son kısmı ok ile 

gösterilmiştir. Burada okumayı kolaylaştırmak için cetvel her 10 mm’de bir rakamla 
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işaretlenmiştir. Her 10 mm’lik ölçüye 1 santimetre (cm) denildiğini hatırlayınız. Örnekte 

parçanın son noktası 4 cm ve 3 milimetre (mm) daha geçmiştir. Bu durumda ölçü 43 milimetre 

olarak okunur. 

 

 Çelik cetvellerin inç kısmının okunması 

 

İnç çelik cetveller genelde 1/8, 1/16, 1/32 inç hassasiyetlerinde yapılmıştır. 1 inç 

genelde 8, 16, 32, 64 veya 128 parçaya bölünüp okunurken her bir çizgi aralığı kesirli olarak 

ifade edilir. 

 

Şekil 1.4: Örnek 1 

Örnek 1: Parçanın ölçülecek olan kısmının başlangıç noktası cetvelin “0” çizgisine dayanır. 

Cetvel, parçanın ölçülecek kısmına tam yanaştırıldıktan sonra parçanın ölçülecek olan son 

kısmı cetvel üzerinden hizalanarak okunur. Örnekte parçanın ölçülecek son kısmı ok ile 

gösterilmiştir. Cetvelin 1” (inç)lik kısmı 16 eşit parçaya bölünmüştür. Yani cetvel üzerindeki 

her bir çizgi 1/16” (inç)tir.  Burada okumayı kolaylaştırmak için cetvelin her 16/16” kısmı 1” 

olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca yine okumayı kolaylaştırmak için her 4 çizgide (4/16”te) bir 

çizgi uzun çizilmiştir. Örnekte parçanın son noktası 13. çizgiyi göstermektedir.  Bu durumda 

ölçü 13/16” (inç) olarak okunur. 

 

Şekil 1. 5: Örnek 2 

Örnek 2: Parçanın ölçülecek kısmı cetvele tam dayanır ve başlangıç noktası “0” çizgisi olarak 

ayarlanır. Örnekte parçanın ölçülecek son kısmı ok ile gösterilmiştir. Ölçü, cetvel üzerindeki 

2” kısmını geçmiştir. Ayrıca 2 inçlik kısımdan sonra 3 çizgi daha geçmiştir. Bu durumda ölçü 

2 tam 3/16” olarak okunur.  
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1.3.3. Sürmeli Kumpaslar 
 

Paslanmaz çelikten üretilen sürmeli kumpaslar, hareketli bir çene ile gövdeden meydana 

gelir.  Çalışma ortamında meydana gelecek zorlamalara karşı direncinin artması için 

sertleştirilmiş bir yapıya sahiptir. 

 

Fotoğraf 1.5: Sürmeli kumpas 

Sertleştirilip taşlandıktan sonra asitten etkilenmeyen şeffaf bir madde ile ince bir tabaka 

hâlinde kaplanır. Bu işlemden sonra hassas bölme makinelerinde bölüntüleri işaretlenir. Son 

olarak da işaretlenmiş bölüntüler, asitle işlenerek bu kısımların derinleşmesi sağlanır. 

 

 

Şekil 1.6: Kumpas ve kısımları 

 

1.3.3.1. 1/10 Kumpaslar 
 

Bu kumpaslarda cetvel üzerindeki 9 mm’lik veya 19 mm’lik kısım, verniyer üzerinde 

10 eşit parçaya bölünmüştür.  

 

Tüm kumpaslarda hassasiyetin bulunması için temel kural: Verniyer üzerindeki iki çizgi 

arasındaki ölçü, cetvel üzerindeki gerçek ölçüden çıkarılarak bulunur. 
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Cetvel üzerindeki 9 mm’lik ölçü verniyerde 10 eşit parçaya bölünmüşse hassasiyet, 9/10 

= 0,9 bulunur. Bu ölçü, verniyer üzerindeki iki çizgi arasındaki mesafedir. Cetveldeki 1 mm 

ölçüsünden bu ölçü çıkarılırsa hassasiyet bulunmuş olur.  

 

Kumpasımız 1 mm – 0,9 mm = 0,1 mm hassasiyetinde bir kumpastır. 

 

Kumpasın okunmasını kolaylaştırmak için cetvel üzerindeki 19 mm’lik kısmın 10 eşit 

parçaya bölündüğü 1/10’luk kumpaslar da vardır. Bu durumda hassasiyet 19/10 = 1,9’dir. 

Cetvel üzerindeki 2 mm’lik kısım verniyerde 1,9 mm’lik bir çizgi ile ayrılmıştır. Dolayısıyla 

kumpasın hassasiyeti 2 mm – 1,9 = 0,1 mm olarak hesaplanır (şekil 1.12). 

 

Şekil 1.7: 1/10 kumpasın hassasiyeti 

Örnek 1: Aşağıdaki 1/10 hassasiyetindeki kumpası birlikte okuyalım. 

 

Kumpasın okunmasında ilk önce verniyer üzerindeki “0” (sıfır) çizgisine bakılır.      

Burada şu soru sorulur. Verniyerdeki “0” (sıfır) çizgisi cetveldeki kaçıncı milimetre çizgisini 

geçmiştir? 

 

Örneğe bakıldığında “0” (sıfır) çizgisinin cetveldeki 7. milimetre çizgisiyle çakıştığı ya 

da biraz geçtiği görülmektedir. Bundan sonra şu soru sorulur: Verniyer üzerindeki diğer 

çizgilerin kaçıncısı cetvel üzerindeki herhangi bir çizgi ile tam çakışmıştır? Yani tek bir çizgi 

gibi görünmektedir. Bu bölümde kumpasa bakış açınızı iyi ayarlayınız. Aksi hâlde çakışan 

çizgileri doğru bulamayabilirsiniz. 

Örnek incelenmeye devam edildiğinde 10. çizginin cetveldeki bir çizgi ile tam çakıştığı 

görülür. Dolayısıyla kumpastan okunması gereken değer tam sayı bir değerdir. Küsuratı 

yoktur. Ölçü 7,0 mm olarak okunur. 
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Örnek 2: Aşağıda bulunan 1/10 hassasiyetindeki kumpası birlikte okuyalım. 

 

Yukarıda her iki kumpasta da hasssiyet 1/10’dur fakat verniyer bölüntüleri farklı 

özelliktedir. Bu kumpaslar okunurken aşağıda sıralanan işlem adımları aynı sıra ile takip 

edilmelidir. Sonuçların aynı olduğuna dikkat ediniz. 

 

Her iki örneğe bakıldığında da verniyerin “0” (sıfır) çizgisinin cetveldeki 62 mm ile 63 

mm arasını gösterdiği görülmektedir. Yani ölçü 62 mm’den büyük 63 mm’den küçüktür. 

Dolayısıyla 62 tam ölçü vardır. Bu tam ölçüyü bir kenara yazınız (62,…). 

 

Verniyer üzerindeki diğer çizgiler incelendiğinde cetvel üzerindeki herhangi bir çizgi 

ile tam çakışan verniyer çizgisinin 4. çizgi olduğu görülür. Verniyer üzerindeki her bir çizgi 

1/10 hassasiyetinde, yani 0,1 mm olduğuna göre 4x0,1= 0,4 mm hassasiyetinde olan çizgi, 

cetvel üzerindeki diğer çizgi ile tam olarak kesişmiştir.   

 

Az önce bulunan 62 tam ölçüsüyle 0,4 hassasiyet ölçüsü toplandığında sonuca ulaşılır. 

62 + 0,4 = 62,4 mm olarak ölçü bulunur. 

 

Aşağıdaki örnekleri de siz yapınız. Ölçüleri okuyarak altlarındaki boşluğa yazınız. 

Yukarıdaki örnek çalışmadan faydalanınız. 

   

Ölçü : ..……,…… mm Ölçü : ….…,…… mm Ölçü : …..…,…… mm 
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1.3.3.2. 1/20 Kumpaslar 
 

Bu kumpaslarda cetvel üzerindeki 19 mm’lik veya 39 mm’lik kısım, verniyer üzerinde 

20 eşit parçaya bölünmüştür.  

 

Cetvel üzerindeki 19 mm’lik ölçü verniyerde 20 eşit parçaya bölünmüşse hassasiyet 

19/20 = 0,95 bulunur. Bu ölçü verniyer üzerindeki iki çizgi arasındaki mesafedir. Cetveldeki 

1 mm ölçüsünden bu ölçü çıkarılacak olursa hassasiyet bulunmuş olur.  

 

Kumpas, 1 mm – 0,95 mm = 0,05 mm hassasiyetinde bir kumpastır. 

 

Kumpasın okunmasını kolaylaştırmak için cetvel üzerindeki 39 mm’ lik kısmın 20 eşit 

parçaya bölündüğü 1/20’lik kumpaslar da vardır. Bu durumda hassasiyet 39/20 = 1,95’tir. 

Cetvel üzerindeki 2 mm’lik kısım verniyerde 1,95 mm’lik bir çizgi ile ayrılmıştır. Dolayısıyla 

kumpasın hassasiyeti, 2 mm – 1,95 = 0,05 mm olarak hesaplanır (şekil 1.8). 

 

Şekil 1.8: 1/20 kumpasın hassasiyeti 

Örnek 1: Aşağıdaki 1/20 hassasiyetindeki kumpası birlikte okuyalım (Her iki ölçünün 

de aynı olduğuna dikkat ediniz.). 

 

Kumpasın okunmasında ilk önce verniyer üzerindeki “0” (sıfır) çizgisine bakalım. 

Örneğe bakıldığında “0” (sıfır) çizgisinin cetveldeki 7. mm çizgisi ile 8. mm çizgisi arasında 

olduğundan ölçünün tam kısmı, 7,… olarak yazılır.  

 

Örnek incelemeye devam edildiğinde cetvel üzerindeki herhangi bir çizgi ile tam 

çakışan verniyer çizgisinin 10. çizgi olduğu görülür. Verniyer üzerindeki her bir çizgi 1/20 
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hassasiyetinde yani 0,05 mm olduğuna göre 10 x 0,05 =  0,50 mm hassasiyetinde olan çizgi 

cetvel üzerindeki diğer çizgi ile tam olarak kesişmiştir. 

Az önce bulunan 7 tam ölçüsüyle 0,50 hassasiyet ölçüsü toplandığında sonuca ulaşılır. 

7 + 0,50 = 7,50 mm olarak ölçü bulunur. 

 

 

Örnek 2: Aşağıda bulunan 1/20 hassasiyetindeki kumpası birlikte okuyalım. 

 

Yukarıda her iki kumpasta da hasssiyet 1/20’dir fakat verniyer bölüntüleri farklı 

özelliktedir. Bu kumpasları okurken aşağıda sıralanan işlem adımlarını aynı sıra ile takip 

ediniz. Sonuçların aynı olduğuna dikkat ediniz. 

 

Her iki örneğe bakıldığında verniyerin “0” (sıfır) çizgisinin cetveldeki 50 mm ile 51 mm 

arasını gösterdiği görülmektedir (Ölçü 50 mm’den büyük 51 mm’den küçüktür.). Dolayısıyla 

50 tam ölçü vardır. Bu tam ölçüyü bir kenara yazınız (50,…). 

 

Verniyer üzerindeki diğer çizgiler incelendiğinde cetvel üzerindeki herhangi bir çizgi 

ile tam çakışan verniyer çizgisinin 7. çizgi olduğu görülür. Verniyer üzerindeki her bir çizgi 

1/20 hassasiyetinde yani 0,05 mm olduğuna göre 7 x 0,05 =  0,35 mm hassasiyetinde olan 

çizgi cetvel üzerindeki diğer çizgi ile tam olarak kesişmiştir.   

 

Az önce bulunan 50 tam ölçüsüyle 0,35 hassasiyet ölçüsü toplandığında sonuca ulaşılır. 

50 + 0,35 = 50,35 mm olarak ölçü bulunur. 

 

Aşağıdaki örnekleri de siz yapınız. Ölçüleri okuyarak altlarındaki boşluğa yazınız. 

Yukarıdaki örnek çalışmadan faydalanınız. 

 

 

 

Ölçü : ..……,…… mm Ölçü : …..…,…… mm 
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1.3.3.3. 1/50 Kumpaslar 
 

Bu kumpaslarda cetvel üzerindeki 49 mm’lik kısım, verniyer üzerinde 50 eşit parçaya 

bölünmüştür. Cetvel üzerindeki iki çizgi aralığı 1 mm olduğuna göre sürgü üzerindeki çizgi 

aralığı 49/50 = 0,98 mm’dir. Buna göre bu kumpasın hassasiyeti 1–0,98 = 0,02 mm’dir. Bu 

kumpas ile ölçüm yapılırken sürgü kısmındaki her bir çizgi cetveldeki tam değerden sonra 

0,02 olarak okunur. 

 

Şekil 1.9: 1/50 mm verniyer taksimatlı kumpasın bölüntüleri 

Örnek 1: 

 

Verniyerin “0” (sıfır) çizgisi cetveldeki 40. çizgiyi geçmiştir. Buna göre okunan ölçü 40 

mm ve 41 mm arasındaki ondalık ölçüleridir. Verniyerin çakışan çizgisinin kaçıncı çizgi 

olduğu tespit edilir ve ondalıklı değer okunur. Üstteki örnekte verniyer bölüntüsünün 40. 

çizgisi çakıştığı için ölçülen değer: 40 + (0,02 x 40) = 40,80 mm’dir. 

 

Örnek 2: 
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Verniyerin “0” (sıfır) çizgisi cetvel üzerinde 61 mm’yi geçmiştir. Verniyerin 17. çizgisi 

cetvel üzerindeki herhangi bir çizgi ile tam çakışmıştır. Buna göre okunan değer, 61 + (0,02 x 

17) = 61,34 mm’dir. 

 

Aşağıdaki örnekleri de siz yapınız. Ölçüleri okuyarak altlarındaki boşluğa yazınız. 

Yukarıdaki örnek çalışmadan faydalanınız. 

 
 

Ölçü : ..……,…… mm Ölçü : …..…,…… mm 

 

1.3.3.4. İnç Kumpaslar 
 

1/32”, 1/64”, 1/128”, 1/1000” hassasiyetli üretilir. 1/128” ile 1/1000” hassasiyette 

olanları endüstride daha çok tercih edilir. 1/32” kumpaslar kaba ölçümlerde kullanılır. Cetvel 

üzerinde parmak (inch) bölüntüleri, sürgü üzerinde ise verniye bölüntüleri oluşturulmuştur. 

Cetvel üzerindeki bölüntüler, 1 inçlik uzunluk 16 eşit parçaya bölünerek oluşturulmuştur. En 

küçük ölçü 1/16’dır. Makine dairesinde çoğunlukla 1/128  inçlik kumpaslar kullanıldığından 

bu kumpasların kullanılması anlatılacaktır. 

 

İnç kumpasların okunması metrik kumpaslara göre daha zordur ancak temelde okuma 

yöntemi olarak aynıdır. İlk önce verniyer üzerindeki “0” (sıfır) çizgisi cetvel üzerindeki hangi 

çizgiyi geçmiştir, önce buna bakılır. Ardından verniyerdeki kaçıncı çizginin cetveldeki 

herhangi bir çizgiyle tam çakışmıştır, sonra da buna bakılır. Her iki değer alınarak toplanır. 

İnç kumpaslardaki tek sorun alınan ölçü değerlerinin kesirli oluşu ve bunların zihinden hızlı 

bir şekilde toplanmasıdır. İlk başlarda zor olan bu durum zaman geçtikçe sorun olmaktan 

çıkacaktır. 

 

 İnç cetvelin okunması 
 

İnç kumpasların okunuşunu anlayabilmek için öncelikle inç cetvel okumayı bilmek 

gerekir.  

 

Burada 1” (inç)lik ölçü 16 eşit parçaya bölünmüştür. Metrik sistemde her ölçü aralığına 

bir isim verilmiştir. Bu nedenle cetveli okumak çok daha kolaydır. İnç sistemde ise her ölçü 

aralığına farklı bir isim verilmez, bunun yerine ölçüler kesirle ifade edilir.  

 

Metrik sistemde cetvel üzerindeki en küçük ölçü aralığı 1 mm iken inç cetvelde en 

küçük ölçü aralığı 1”in kaça bölündüğü ile ifade edilir. Yandaki şekilde 1”, 16 eşit parçaya 

bölünmüştür. Yani en küçük ölçü aralığı 1/16” olarak isimlendirilir. 
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İkinci çizgi okunmak istenirse 2/16” denir. Sekizinci çizgi okunmak istenirse 8/16” 

denir. On ikinci çizgi okunmak istenirse 12/16” denir. 

 

 

Kesirli ifade sadeleştirilebiliyorsa bu ölçü sadeleştirilerek de söylenebilir. Örneğin 

2/16” yerine 1/8” denilebilir. 8/16” yerine 1/2" denilebilir. 16/16” yerine 1” denilebilir. 12/16” 

yerine 3/4” denilebilir. Sadeleştirilemiyorsa olduğu gibi söylenir. 

 

1.3.3.5. 1/128” Kumpaslar 
 

Bu kumpaslarda hassasiyet, iki farklı şekilde gösterilir. Birincisi 15/16 inçlik uzunluk, 

verniyer üzerinde 8 eşit parçaya bölünmüştür. Diğerinde ise 7/16 inçlik uzunluk, verniyer 

üzerinde 8 eşit parçaya bölünmüştür. Buradaki farklılık çizgilerin nerede çakıştığını daha iyi 

görebilmek içindir. Verniyer ve cetvel aşağıdaki gibidir. 
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Örnek 1: Yandaki örnek 

incelediğinde verniyerde sıfır 

çizgisinin cetvel üzerindeki 12/16” ile 

13/16” ölçü çizgileri arasında olduğu 

görülür. Dolayısıyla tam ölçü 

12/16”dir. Ardından verniyerdeki 2. 

çizginin yani 2/128 inçlik çizginin 

karşısındaki çizgi ile tam çakışığı 

görülüyor. Bu iki değer toplandığında 

98/128” sonucuna ulaşılır. Yapılan 

işlem şeklin altındadır. 

 

 
12

16
" + 

2

128
" =  

12
16

(8)

+  
2

128
=

96

128
+  

2

128

=
98

128
" 

 

 

 Pratik okuma yöntemi: 1/128 inçlik 

kumpasın pratik okunması ise şöyledir: 1/128”lik 

kumpasta 1”lik ölçü 16 eşit parçaya bölünmüştür. 

Bu nedenle cetveldeki her çizgi 8’er 8’er sayılıp 0 

çizgisi hariç verniyerdeki çizgiler de 1’er 1’er 

sayılırsa ölçü okunur. 

 

Yukarıdaki örnek pratik okuma yöntemi ile yan 

taraftaki örnek okunmuştur.  1” çizgisinden önceki 

8. çizgi (8x8=64) olarak sayılır. Bundan sonraki 

her bir çizgi 8 eklenerek devam edilir. Sırasıyla 64, 

72, 80, 88, 96. Bu çizgiden sonra sayılmaz. Çünkü 

verniyerdeki sıfır çizgisi 96 değeri taşıyan 12. 

çizgiden hemen sonrayı gösterir. 96 sayısının 

üzerine verniyerdeki çakışan ikinci çizgi dâhil 1’er 

1’er saymaya devam edildiğinde 96,  97, 98 

sonucuna ulaşılır. Son değer 98’dir. Bu sayıya 

kumpasın hassasiyet değeri bölüm olarak 

eklendiğinde sonuç 98/128” olur. 

 

Aşağıdaki örnekleri her iki yöntemi de kullanarak siz yapınız ve altlarına yazınız. 

   

Ölçü : ……,…… Ölçü : ……,…… Ölçü : ……,…… 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 

 

Dr. Paul Ruskin, öğrencilerine yaşlanmanın psikolojik belirtilerini öğretirken 

onlara şu olayı okur: 

 

“Hasta ne konuşuyor, ne de söylenenleri anlıyor. Bazen saatlerce anlaşılmaz 

şeyler geveliyor. Zaman, yer ya da kişi kavramı yok. Yalnız, nasıl oluyorsa kendi adı 

söylendiğinde tepki veriyor. Son altı aydır onun yanındayım. Ne görünüşü için bir çaba 

sarf ediyor ne de bakım yapılırken yardımcı oluyor. Onu hep başkaları besliyor, 

yıkıyor, giydiriyor. Dişleri yok, yiyeceklerin püre halinde verilmesi gerekiyor. Gömleği 

salyalarından dolayı sürekli leke içinde… Yürümüyor. Uykusu sürekli düzensiz, gece 

yarısı uyanıp çığlıklarıyla herkesi uyandırıyor. Çoğu zaman mutlu ve sevecen, fakat 

bazen ortada bir sebep yokken sinirleniyor. Biri gelip onu yatıştırana kadar da feryat 

figan bağırıyor.”  

 

Bu olayı okuduktan sonra Dr. Ruskin öğrencilerine böyle birinin bakımını 

üstlenmek isteyip istemediklerini sorar. Öğrenciler bunu yapamayacaklarını söylerler. 

Ruskin, kendisinin bunu büyük bir zevkle yaptığını ve onların da yapması gerektiğini 

söyleyince öğrenciler şaşırır. Daha sonra Ruskin, hastanın fotoğrafını dolaştırmaya 

başlar. Fotoğraftaki doktorun altı aylık kızıdır. Dr. Ruskin, Amerikan Tıp Birliği 

dergisindeki makalesinde (günümüzde çok yaşandığı gibi) gülünç bir yanlış anlamanın 

insana nasıl tamamen farklı bir perspektif kazandıracağını anlatmaktadır.  
 

1. Hikâyeye bir başlık koyunuz. 

 

2. Bu duruma kendi yaşantınızdan örnekler veriniz (Bir öğrenci tüm ödevleri 

yaparak, derslerine çalışarak sosyal faaliyetlere katılabilir. Bir ebeveyn hem 

işine hem ailesine vakit ayırabilir gibi). 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir duvar üzerine 1500 mm ölçü alınacaktır. Bu işlem için kullanacağınız ölçü aletini 

seçip tekniğine uygun olarak aşağıdaki işlem basamakları doğrultusunda iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerini alarak ölçüyü alınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ölçme yapmak için uygun aleti seçiniz. 

 Uzunluk ölçmede ölçü aletini uygun 

pozisyona getiriniz. 

 

 Metreyi sabitleyiniz. 
 Ölçüm noktasındaki değeri okuyunuz. 

 

 Ölçü miktarını belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz ölçüyü duvar üzerine 

kalem ile işaretleyiniz. 

 Belirlediğiniz alan dışında kalan kısmı 

ölçünüz. 

 Bu uygulamada şerit metre 

kullanmalısınız. 

 

 Ölçü aletini amacına uygun 

kullanmalısınız. 

 Ölçü esnasında metre başını yerinden 

oynatmamalısınız. 

 Şerit metrenin düz olduğundan emin 

olmalısınız. 

 Sabitleme işlemini tek başınıza 

yapamıyorsanız ölçmeyi iki kişi 

yapabilirsiniz. 

 Ölçüyü okurken ortamın aydınlık ve 

görünür olmasını sağlamalısınız. 

 İşaretleme için iz bırakabilen ve kolay 

silinmeyen bir kalem kullanmalısınız. 

 İşaretleme işleminde işlem görecek 

yüzeyin özelliklerine dikkat etmelisiniz. 

 Ölçme yaptıktan sonra ölçü aletini 

kutusuna koymalısınız. 

 Ölçü aletini darbelerden korumalısınız. 

 Sıcak malzemenin ölçümünü 

yapmamalısınız. 

 Ölçü aletinin bakımını yapıp yerine 

kaldırmalısınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlem basamaklarını önerileri takip edip 

kumpas kullanarak borunun dış çapını ölçünüz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ölçülecek parçaya uygun kumpas seçiniz. 

 

 Kumpası ölçme pozisyonunda tutunuz. 

 

 Kumpasın hareketli çenesini harekete geçiriniz. 

 

 

 

 
 Ölçülecek malzemenin temiz ve 

çapaksız olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Ölçü aletini amacına uygun 

kullanmalısınız. 

 Ölçme yaptıktan sonra ölçü aletini 

kutusuna koymalısınız. 

 Ölçü aletini darbelerden 

korumalısınız. 

 Sıcak malzemenin ölçümünü 

yapmamalısınız. 

 Ölçü aletinin bakımını yapıp yerine 

kaldırmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İş parçasını kumpasın ölçme çeneleri arasına 

yerleştiriniz. 

 

 Kumpas üzerinden ölçüm değerini okuyunuz. 

 

 

 Çenelerin temiz olduğundan 

emin olmalısınız. 

 Kavramanın tam olmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 Kumpasın ölçme hassasiyetinden 

emin olmalısınız.  

 Bölüntüleri dikkatlice 

okumalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi metrenin askatlarından biridir? 

A) Milimetre 

B) Dekametre 

C) Kilometre 

D) Hektometre 

E) Metre 

 

2. Miktarı bilinmeyen bir büyüklüğü aynı cinsten bir birim ile karşılaştırarak kaç katı 

olduğunu saptama işlemine ne ad verilir? 

A) Kontrol 

B) Ölçme 

C) Ölçme ve kontrol 

D) Mukayese etme 

E) Ölçek 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, mekanik ölçü aletlerinden biri değildir? 

A) Lazer 

B) Çelik cetvel 

C) Sürmeli kumpas 

D) Şerit metre 

E) Gönye 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemini etkilemez? 

A) Mevsimsel özellikler 

B) Ölçü aletinin hassasiyeti 

C) Bakış acısı 

D) İşin hassasiyeti 

E) İnsan kusurları 

 

5. 1 parmağın (PUS) milimetre karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 24,5 mm 

B) 25,4 mm 

C) 14,5 mm 

D) 15,4 mm 

E) 2,34 mm 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Miktarı bilinmeyen bir büyüklüğü aynı cinsten bir birim büyüklük ile karşılaştırarak 

kaç katı olduğunu saptamaya ……….. denir. 

 

7. Ölçü takımları ile yapılan ölçmeye …………. ……….. ………. denir. 

 

8. Ölçme, kıyaslama parçasına göre yapılıyorsa ………..……… ölçme adını alır. 

 

9. Bölüntülü bir cetvel, bir kumpas veya mikrometre ile verilen uzunluk veya boyut 

ölçülebiliyorsa bu ………… ölçmedir. 

 

10. Seri üretimi yapılan büyük ebatlı parçaların kontrolünde de ……… ölçme metodu 

uygulanır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

 

Makine parçalarının kontrol, imalat, ölçme işlemlerinde mikrometreyi 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tersaneye gidip makinedeki hassas parçaların boyutlarının nasıl tespit edildiğini 

araştırınız. 

 Araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

               2. MİKROMETRELER 
 

Kumpaslarla gerçekleştirilen ölçmelerde hassasiyet en fazla 0,02 mm’dir ancak bu 

hassasiyet aralığı endüstride üretilen her parça için yeterli değildir. Bu yüzden daha hassas 

parçaların ölçülebilmesi için mikrometreler üretilmiştir. Mikrometreler dış boyut, iç boyut, 

derinlik ölçümlerinde, vida, dişli çark gibi makine elemanlarının çeşitli ölçülerini saptamada 

ve özel işaretlere ait uzunlukların ölçülmesinde kullanılan vidalı ölçüm araçlarıdır. Son 

yıllarda teknolojinin gelişmesiyle lazer ışınlarıyla ölçüm yapan mikrometreler de 

yaygınlaşmıştır. 

 

2.1. Mikrometrelerde Duyarlılık (Hassasiyet) 
 

Metrik mikrometreler 1/100, 1/200 ve 1/1000 mm duyarlıkla üretilir. Tamburla birlikte 

dönerek hareket eden vidanın adımı 0,5 mm’dir. Dolayısıyla tamburun bir tur dönmesi 

hareketli ucun 0,5 mm hareket etmesini sağlar. 

 

Tambur üzerindeki bölüntü sayısı 50 olduğunda duyarlılık (hassasiyet) 0,5 mm / 50 = 

0,01 mm olur (1/100). 

 

Tambur üzerindeki bölüntü sayısı 100 olduğunda duyarlılık (hassasiyet) 0,5 mm / 100 

= 0,005 mm olur (1/200). 

 

0,001 (1/1000) mm duyarlıklı mikrometrelerde ise üzerinde mm bölüntüleri bulunan 

kovan üzerine ayrıca 0,1 mm 10 adet verniye bölüntüleri oluşturulmuştur. Böylece; 

 

Duyarlılık = vida adımı / tambur bölüntüsü X 10 = 0,001 (1/1000) mm olarak 

oluşmuştur. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Gemilerde daha sık kullanılması nedeniyle 1/100 (0,001) mm hassasiyetli 

mikrometrelerin okunması anlatılacaktır. 

 

2.2. Mikrometre Çeşitleri 
 

Metrik ve parmak olmak üzere her iki ölçü biriminde de üretilen mikrometrelerin 

çeşitleri: 

 

 Dış çap mikrometreleri 

 İç çap mikrometreleri 

 Derinlik mikrometreleri 

 Sayısal (dijital) mikrometreler 

 Vida mikrometreleri 

 Dişli mikrometreleri 

 Özel mikrometreler 

 

2.2.1. Dış Çap Mikrometreleri 
 

Dış boyutların ölçülmesinde kullanılır. Yedi çeşit olarak incelenen mikrometrelerin 

bölüntüleri, ölçme özellikleri birbirinin aynıdır. Bu yüzden dış çap mikrometreleri ayrıntılı 

olarak incelendiğinde diğer çeşitleri hakkında da bilgi sahibi olunacaktır.  

 

2.2.2. İç Çap Mikrometresi 
 

Bir iç çap mikrometresi sabit gövdesi olmayan bir dış çap mikrometresine benzer. İç 

çap mikrometresinin minimum ölçüm aralığı normalde 25 mm’dir ve ölçme prensibi dış çap 

mikrometresi ile aynıdır. İç çap mikrometresini kullanmak, dış çap mikrometresini 

kullanmaktan daha zordur. 

 

2.3. Mikrometrelerin Kısımları 
 

Mikrometrelerin bütün parçaları çelikten üretilmiştir ve birçok parça sertleştirilmiştir. 

Aşağıdaki resimde, dış ölçümlerde kullanılan mikrometre ve kısımları bulunmaktadır: 

 

 Sertleştirilmiş çeneler 

 Ölçü mili 

 Kovan 

 Tambur 

 Cırcır 

 Tespit mandalı 

 Ölçme aralığını gösteren etiket 

 Çember (gövde) 

 Ölçü çenesi 
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Resim 2.1: Mikrometrenin bölümleri 

 

Fotoğraf 2.1: Mikrometre 

 

Fotoğraf 2.2: Mikrometre ile ölçme 

2.4. 1/100 mm’lik Mikrometrenin Okunması 
 

Vidalı mil ile hareket eden tambur, tam tur yaptığında hareketli çene mil adımına bağlı 

olarak 0,5 mm ileri veya geri hareket eder. Kovan yatay çizgisi üzerinde birer milimetrelik 

bölüntüler, çizginin alt kısmında (bazı modellerde üst kısmında) ise 0,5 mm’lik bölüntüler 

vardır. Tambur ise 50 eşit parçaya bölünmüştür. Tambur tam devri sonunda hareketli çene 0,5 



28 

 

 

mm hareket ettiğine göre kovan çevresindeki 50 eşit aralıkta bir devir yapmış olur. Buna göre 

mikrometre hassasiyeti 0,5/50 = 0,01 mm olur.  

 

Aşağıdaki fotoğrafta 0-25 mm aralığında ve 0,01 mm hassasiyetinde ölçme yapan 

mikrometreden ölçü okuma örneği verilmiştir. Skala kovanında üstteki her çizgi 1 mm’yi 

alttaki her çizgi ise üstteki her çizgiden sonra o ölçüye artı olarak 0,50 mm’yi ifade eder. 

 

Fotoğraf 2.3: Mikrometrenin (tambur ve kovan) yakından görünüşü 

Örnek 1: Mikrometre çeneleri arasında yaklaşık 9 mm civarında bir ölçü alınmıştır. 

Kovan üzerinde bunun belirlenmesi için aşağıdaki fotoğrafları takip ederek ölçümü yapalım. 

Fotoğraf 2.4’ten başlayarak tambur ile kovan arasında tespit edilebilen ölçü 1-2-3-4-5-6-7-8-

9’dur (fotoğraf 2.4, 2.5, 2.6, 2.7). 

   

Fotoğraf 2.4: Kovanda 5,00 mm okunması   Fotoğraf 2.5: Kovanda 6,00 mm okunması 

   

Fotoğraf 2.6: Kovanda 8,00 mm okunması   Fotoğraf 2.7: Kovanda 9,00 mm okunması 
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Kovan üzerinde 9 çizgisi görülebilmektedir ancak ölçülen miktarın tam olarak 9 mm 

olduğu söylenemez. Çünkü tambur 9 mm’den ileride durmaktadır. Ölçü miktarının 9 mm’den 

ne kadar büyük olduğunu tespit edebilmek için tambur üzerindeki çizgilere bakmak gerekir. 

Tambur üzerindeki çizgiler 12 ile kovan üzerindeki yatay çizgi çakışmış durumda. Buna göre 

ölçülen miktar 9 mm + 0.12 mm = 9.12 mm’dir (fotoğraf 2.8 ve 2.9). 

   

Fotoğraf 2.8: Kovanda 9,00 + 0,12 mm okunması   Fotoğraf 2.9: Kovanda 9,12 mm okunması 

Örnek 2: Mikrometre çeneleri arasında yaklaşık 15 mm civarında bir ölçü alınmıştır. 

Mikrometre üzerinde bunun belirlenmesi için aşağıdaki fotoğrafları takip ederek ölçümü 

yapalım. Tambur ile kovan arasında tespit edilebilen ölçü 15 mm’dir (Fotoğraf 2.10). Kovan 

üzerinde 15 çizgisi görülebilmektedir. Ölçülen miktarın tam olarak 15 mm olduğu 

söylenemez. Çünkü tambur 15 mm’den ileride durmaktadır. Ölçü miktarının 15 mm’den ne 

kadar büyük olduğunu tespit edebilmek için önce tambur üzerindeki çizgilere bakmak gerekir. 

Kovan yatay çizgisi üzerinde birer milimetrelik bölüntüler, çizginin üst kısmında ise 0,5 

mm’lik bölüntüler vardır. Bu nedenle fotoğraf 2.11’de görüldüğü gibi ölçü miktarı 15+0,5 

mm’dir.  

   

Fotoğraf 2.10: Kovanda 15 mm okunması   Fotoğraf 2.11: Kovanda 0,5 mm okunması 

Diğer yandan tambur bölüntüsünde de 0,06 mm okunmaktadır (fotoğraf 2.12). Tüm 

okunulan ölçü miktarları toplanırsa 15+0,5+0,06=15,56 mm kesin ölçü miktarını verir 

(fotoğraf 2.13). 
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Fotoğraf 2.12: Tamburda 0,06 mm   Fotoğraf 2.13: Mikrometrede 15,56 mm 

2.5. İç Çap Mikrometresinin Okunması 

 

Fotoğraf 2.14: İç çap mikrometresi yapısı ve kısımları 

Örneğin; Bir silindirin iç çapını ölçmek için iç çap mikrometresinin tutamağından 

tutulur ve silindir cidarının bir yüzeyine mil değdirilir. Silindir cidarının diğer yüzeyine ayar 

mili temas edene kadar yavaşça tambur döndürülür. Çapı kusursuz bir şekilde ölçmek için iç 

çap mikrometresinin doğru olarak konumlandırılması çok önemlidir. 

   

Fotoğraf 2.15: İç çap mikrometresiyle ölçü alınması 

Fotoğraf 2.15’te görüldüğü gibi iç çap mikrometresi, en küçük ölçü değeri bulunana 

kadar dik olarak hareket ettirilir ve daha sonra fotoğraf 1.15’te görüldüğü gibi iç çap 

mikrometresi, en büyük ölçü değeri bulunana kadar yatay olarak döndürülür. İlk noktadan 

yatay olarak geçen hayali bir hat çizilir. Daha sonra ikinci noktadan dikey olarak geçen hayali 

bir hat çizilir. Her iki hayali hattın birbirini kestiği noktaya ayar mili getirilir ve iç çapı buradan 

ölçülür. 
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2.6. Sentil (Filer Çakısı) 

 

Fotoğraf 2.16: Sentil’in genel yapısı 

2.6.1. Sentillerin Genel Yapısı 
 

1/100 mm hassasiyetinde ince çelik saclardan meydana gelir. Çelik sentilin kalınlık 

aralıkları 0,03 mm ile 1,00 mm arasında değişir. Her bir çelik sentilin kalınlığı üzerine 

basılmıştır. 

 

2.6.2. Sentillerin Kullanım Yeri 
 

Sentiller iki parçanın arasındaki milimetrik boşlukların ölçülmesinde kullanılır. 

 

2.6.3. Sentillerin Çeşitleri 
 

İnce çelik saclardan meydana gelene çelik sentil, tel şeklinde olana da buji sentili denir. 

 

2.6.4. Sentillerin Okunması 
 

Ölçüm öncesinde eller, sentiller ve ölçülecek parçalar dikkatle silinmelidir. Kir, yağ gibi 

artıklar hatalı ölçmelere neden olur. 

 

Fotoğraf 2.17: Sentil ile boşluk ölçülmesi 
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Tek bir sentil ölçüm için yeterli değilse iki veya daha fazla sentil ile çalışılır, ancak 

ölçme hatalarını en aza indirmek için mümkün olduğunca az sentil kullanılır. Sentil, parçaların 

arasına dikkatlice yerleştirilir. Sentil, kesinlikle eğilmez, aksi takdirde sentil köşelerine zarar 

verilebilir. Ölçülecek parçaların arasına sentil dikkatle yerleştirilir. Sentil kolayca içeri girip 

çıkabiliyorsa, sentil dışarı çıkarılırken bir direnç hissedilene kadar (tatlı sıkı) sentil kalınlığı 

artırılır. Sentilin kalınlığı iki parça arasındaki boşluğa eşittir. 

 

Resim 2.2: Mikrometrenin sentil ile ayarlanması 

Yukarıdaki yöntem ile iki parça arasındaki doğru kalınlık değerini veren ilgili sentil 

çekme direnci hissedilebilir. Mikrometreyi bir sentilin kalınlığına ayarlayınız. Sentili 

mikrometrenin ölçme milleri arasına yerleştiriniz. Sentili aşağı yukarı oynatarak yukarıda sözü 

geçen tatlı sıkılığı hissetmeye çalışınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlem basamakları ve önerileri takip ederek 

mikrometre ile ölçüm yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atölyenizde bulunan piston, krank şaft, 

kamşaft, valf mekanizması vb. makine 

parçalarını temizleyerek hazırlayınız. 

 Ölçüm yapılacak kısımları belirleyiniz. 

 Kumpas veya çelik cetvel ile belirlenen 

kısımları ölçerek kullanılacak olan 

mikrometreyi belirleyiniz. 

 

 Belirlenen mikrometre yardımı ile 

parçanın ölçümünü yapınız. 

 

 Ölçüm yaptığınız parça ve ölçünüzü not 

alarak diğer öğrenci arkadaşlarınızın 

aldığı ölçülerle karşılaştırınız. 

 Arkadaşlarınız ile tartışarak ölçüm 

hatalarınızı tespit ediniz. 

 

 Ölçüm yaparken iş güvenliği kurallarına 

dikkat etmelisiniz. 
 Ölçüm yapılacak parçanın temiz olmasına 

özen göstermelisiniz. 
 Ölçüm esnasında ortam ve parça 

sıcaklığının hatalara yol açabileceğini 

unutmamalısınız. 
 Ölçü aletleriniz çalışırken çarpmamaya ve 

düşürmemeye dikkat etmelisiniz. 
 Mikrometrenin cırcırından çevirmelisiniz. 
 Ölçü aletleriniz ile çalıştıktan sonra 

aletinizi temiz olarak kutusunda muhafaza 

etmelisiniz. 
 Gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

isteyebilirsiniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen mikrometrelerin ölçülerini okuyarak altına yazınız. 

              

1.Ölçü : …… , ……         2.Ölçü : …… , …… 

 

3.Ölçü : …… , ……  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

Makine parçalarının kontrol, imalat, ölçme işlemlerinde komparatörü 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Tersaneye gidip makinedeki silindirlerin nasıl ölçüldüğünü ve değerlendirildiğini 

araştırınız. 

 Çalışmanızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

3. KOMPARATÖRLER 
 

 

İbreli ve dijital ölçme ve kontrol aletleridir. Komparatör ibresinin saat etrafında bir tam 

turu 1 mm olup saatin etrafı 100 eşit parçaya bölünmüştür. Böylece iki çizgi arası 1/100=0.01 

mm’dir. Bu değer komparatörün hassasiyetidir. Komparatör üzerinde küçük bir ibre bulunur. 

Bu bölümdeki iki çizgi arası 1 mm’dir. Büyük ibre bir tam tur yaptığında küçük ibre bir aralık 

ilerler. Milimetrelik kontroller küçük ibreden, yüzdeli ilerlemeler ise büyük ibreden takip 

edilir. Dijitalde ise rakam ekranda görüntülenir. 

 

 

     

Fotoğraf 3.1: Komparatör saati 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 3.2: Komparatör takımı 

Mıknatıslı sehpalarla birlikte kullanılır. Sehpanın mıknatıslı olmasının nedeni 

komparatörün ölçme ve kontrol işleminin yapılacağı parça veya tezgâh gövdelerinde kolayca 

tespit edilmesi içindir. 

 

Fotoğraf 3.3: Komparatör ve sehpası 

Komparatörler metrik ve parmak (inç) bölüntülü olarak yapılmıştır. 

 

Mıknatıslı bir altlık ile iki ayarlama çubuğu ve 0,01 mm hassasiyetteki bir dijital geyçten 

oluşan bir ölçü aletidir. Dönen parçaların salgısını veya hareketli parçaların hareket mesafesini 

hassas bir şekilde ölçmeye yarar. Bunun için indicator ölçülecek yerin yakınına konur ve alt 

tablası switch on/off düğmesinden “on” konumuna getirilerek mıknatıslandırılır. Böylece 

cihaz sabitlenir. Dijital geycin ucu parçaya değdirilir ve geyç kendi üzerinden ekranı 

döndürülerek “0”a ayarlanır. Geyç üzerinde okunan değer, hareketi veya sapmayı gösterir.  

 

Örneğin, makinede laynerin iç çapları ile yatak iç çaplarının ölçülerinin alınmasında 

kullanılır. Komparatör aynı zamanda alınan ölçülerin birbirleriyle karşılaştırılması için de 

kullanılmaktadır. 
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3.1. Komparatörün Kullanılması 
 

Komparatör saatinin içerisinde iki tane ibre vardır. Bunlardan büyük olan ibre 

sıfırlamada ve ölçülerin alınmasında kullanılan ibredir. Diğeri ise büyük ibrenin turlarını sayan 

ibredir. Ölçüler alınırken büyük ibrenin kaç tur attığı da önemli olduğu için dikkate alınmalıdır 

(fotoğraf 3.4). 

 

Komparatör saatini gövdeye takarken tur sayıcı ibrenin en az bir tur gösterecek şekilde 

saat yerine takılması önemlidir. Saat ile komparatör ayağı aynı düzlemde olacak şekilde 

bağlanmalıdır. Ayrıca komparatör ayağına, ölçülecek silindirin çapına uygun adaptör uç 

takılmalıdır. Adaptör uçları komparatör kutusunda set olarak bulunmaktadır. 

 

Komparatör iki amaçla kullanılır: 

 

 Ölçü almak (mikrometre yardımıyla) 

 İki ölçüyü karşılaştırmak 

 

Fotoğraf 3.4: Komparatör saat ibreleri 

3.1.1. Komparatör ile Ölçü Alınması 
 

Bu bölümde laynerin iç çap ölçüsünün alınması anlatılacaktır.  

 

Ölçülecek laynerin standart çapı katalogdan belirlenmelidir.  Tespit edilen layner çapını 

ölçebilecek bir mikrometre alınır. Bir bez ile sap kısmından mengeneye veya özel mikrometre 

tutucusuna takılır (Mengene kullanılacaksa mikrometre sapını fazla sıkmamaya dikkat 

ediniz.). Mikrometre silindirin çapına ayarlanır ve kilitlenir (fotoğraf 3.5). 

 

Komparatörün ayakları, mikrometrenin ölçme uçları arasına sokulur. Daha sonra 

komparatör hafifçe aşağı yukarı sabitlenmiş mikrometre çeneleri arasında hareket ettirilerek 

komparatör saati gözlemlenir. Gözlem sırasında komparatörün büyük ibresi saat içinde sağa 

sola hareket eder. Bu hareket dikkatle izlenerek ibrenin yön değiştirdiği yerde komparatörün 

hareketine son verilir ve saat göstergesi döndürülerek ibrenin gösterdiği bu noktaya sıfırlama 
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yapılır. Komparatör saatinin sıfırlanması için saatin camının dış kenarındaki halka 

çevrilmelidir. 

 

Fotoğraf 3.5: İbrenin sıfırlanması 

Ardından komparatör, laynerin içine sokulur. Komparatörün laynere rahatça girmesi 

için önce yaylı ölçme ucunun olduğu taraf sokulmalı, sonra komparatör gövdesi yan tarafa 

doğru itilerek adaptör uç tarafı silindire sokulmalıdır. 

 

Komparatör, layner içerisinde sağa ve sola hareket  ettirilirken (Resim 3.2) 

ibrenin  dönüş  yaptığı çizgi dikkate alınır. Komparatörün sağa sola hareket ettirilmesinin 

sebebi, silindirin içindeki birbirine en yakın mesafeyi bulmak içindir. Komparatör ibresinin 

dönüş yönü, saat yönündedir. Yani silindirin çapı küçüldükçe ibre sağa doğru hareket ederken 

ölçü büyüdükçe ibre sola doğru kayacaktır. 



39 

 

 

 

Resim 3.1: Komparatörün mikrometrede     Resim 3.2: Komparatörün silindir 

                           ayarlanması             içinde hareket ettirilmesi 

İbre (0)’a göre sağda: laynerin ölçüsü küçülmüş (Bu durum pratikte mümkün değildir.) 

İbre (0)’a göre solda: laynerin ölçüsü büyümüş 

 

Bu durum laynerde aşınmayı gösterir. 

Ölçü, standart (mikrometrenin sıfırlandığı) değer ile komparatör ibresinin gösterdiği 

sapmanın toplanması veya çıkarılmasıyla bulunur. 

 

Örnek 

 

Mikrometrenin sıfırlandığı silindirin standart (STD) çapı: 76,00, ölçme sırasında ibrenin 

dönme noktasının (sıfırlama noktasının) 7 çizgi sol tarafında kaldığı görülmüştür. 

 

Silindirin Ölçüsü :76,00 + 0,07 = 76,07 mm 

Yorum    : Silindirde 0,07 mm aşıntı var. 
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3.1.2. Ölçüleri Karşılaştırmak 
 

Önce komparatör ilk ölçümü alacak şekilde sıfırlanır sonra sıfırlaması bozulmadan 

ikinci ölçümün alınacağı yere getirilir. İki konum arasındaki ölçü farkı, ibrenin sapma miktarı 

kadardır. 

 

Silindirde oval aşınma olup olmadığını kontrol ederken önce A ile gösterilen yerden 

ölçü alınır ve komparatör sıfırlanır. Sonra komparatör 90° döndürülerek bir ölçme daha yapılır. 

Her iki ölçmede de komparatör saatinin ibresi aynı yerden dönme yapıyorsa A ve B ölçüleri 

aynıdır, yani ovallik yoktur. 

 

Resim 3.3: Silindir ölçüleri 

 

B ölçümünde sıfırlanan noktaya göre 3 çizgi sapma yaparsa 3 X 0,01 = 0,03 mm ovallik 

var demektir. 

 

 

3.1.3. Genel Ölçme Kuralları 
 

Hatasız ölçme işlemi iki basamakta gerçekleşir. Birinci basamak doğru ölçü almak, 

ikinci basamak alınan ölçüyü doğru okumaktır.  

 

Bunun için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 İstenilen ölçü hassasiyetine uygun ölçü aleti seçilmelidir.  

 Ölçü aleti ve ölçülecek parça temiz olmalıdır. 

 Ölçü aleti sağlam ve alınacak ölçüye uygun olmalıdır. 

 Hassas ölçümlerde; hava sıcaklığı, parçanın sıcaklığı, ölçü aletinin sıcaklığı 19 

ile 21 °C arasında olmalıdır. 

 Ölçme esnasında ölçü aletine normal temas baskısı verilmelidir. 

 Ölçü okunan ortam yeterince aydınlık olmalı ve ölçü aletine dik olarak 

bakılmalıdır. 

 Hiçbir zaman hareket eden parçaların üzerinden ölçü alınmamalıdır. 

 Ölçme işleminden önce ölçü aletinin ayarlarının tam olduğu kontrol edilmelidir.  

 Gerekiyorsa ayarı yapılmalıdır. 

 Zamanı gelince ölçü aleti kalibrasyona gönderilmelidir. 
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3.1.4. Komparatörün Bakımı 
 

Ölçü, yapılan işin temelini oluşturur. Ölçünün doğru olması, ölçü aletinin bakımlı ve 

sağlam olmasına bağlıdır. 

Ölçü aletlerini sağlam olarak uzun süreli kullanmak için; 
 

 Ölçü aletleri her zaman kesici aletlerden uzak tutulmalıdır. 

 Ölçü aletleri elde tutulmadığı zamanlarda sünger, kumaş gibi yumuşak zeminler 

üzerine konulmalıdır. 

 Ölçü aletleri aşırı sıcak ve soğuktan, rutubetten, çarpma, vurma ve düşürme gibi 

durumlardan korunmalıdır. 

 İşi biten ölçü aletleri, temizlendikten sonra yerlerine kaldırılmalıdır. 

 Ölçü aletleri amacı dışında kullanılmamalıdır. 
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DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİLİĞİ-2 

 

Çalışkanlığı kısa cümlelerle tanımlayınız. Yaptığınız tanımlamalarla ilgili kendi 

iş alanınızdan davranış örneği yazınız. Bu davranışın çalışırken size ve çevrenize ne 

kazandıracağını açıklayınız. 

 

Örnek 1: Çalışmak, insanı hayatta iki şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü 

alışkanlık 

Çalışkan olmak sürekli kitap okumak demek değildir. Kendimizi geliştirmek için 

elbette kitap okumalıyız tabi ama çalışkanlık sadece kitap tozu yutmak değildir. 

Çalışmak aynı zamanda bir şeyler üretebilmektir Kendimizi minimumda mutlu 

hissetmemizin sırrı da buradadır. İnsan bir şeyler ortaya koyduğunda, kendini mutlu 

hisseder. İşe yaradığını bilemenin huzurunu yaşar. 

 

Davranış: Çalışırken kullandığım aletleri işim bittikten sonra yerine kaldırırım. 

Bu davranışımla işimde kullandığım aletleri kolay bulurum, zaman kazanırım; 

aletleri kullanmayı bilemeyen ya da fark edemeyen birinin zarar görmesini engellerim. 

 

Örnek 2: Çalışkan olmak, başarıya ulaşmadaki en büyük anahtardır.  Her insan 

hayatta başarılar elde etmek ister.  Bunun için de çalışıp çabalaması gerektiğini bilir. 

Çünkü emek olmadan yemek de olmaz. İçinde emek olan her şey ise çok değerlidir. 

 

Davranış: Çalışırken aletleri doğru kullanırım, işimi sağlam yaparım. 

İşimi doğru, sağlam yaptığım için birlikte çalıştığım ya da iş yaptığım insanlar 

bana güvenir ve ben de işimde başarılı olurum.  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlem basamakları ve önerileri takip edip 

atölyede bulunan bir laynerin ovallik ve koniklik değerlerini komparatörle ölçünüz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Atölyenizden bir layner temin ediniz. 

 Laynerin standart ölçüsünü belirleyiniz. 

 Komparatörü hazırlayınız. 

 Mikrometreyi hazırlayınız. 

 Komparatörü standart ölçüye göre 

ayarlayınız. 

 Komparatörü silindir içine sokunuz. 

 

 Sapma değerini bulunuz. 

 STD ile sapma değerini toplayınız. 

 

 Öğretmeninize danışabilirsiniz. 

 Kataloğa bakabilirsiniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Komparatör saatinin bir tam turundaki hassasiyet aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

A) 1 cm 

B) 10 cm 

C) 1 mm 

D) 10 mm 

E) 0,1 mm 

 

2. Komparatör saati kaç eşit parçaya bölünmüştür? 

A) 1 

B) 10 

C) 100 

D) 1000 

E) 10000 

 

3. Komparatörün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) İki ölçüyü karşılaştırmak 

B) Derinlik ölçmek 

C) Yüzey pürüzlüğü ölçmek 

D) 25 mm’den büyük parçaları ölçmek 

E) Vida adımı ölçmek 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi komparatör saatinin bölümlerinden biri değildir? 

A) Limit tırnakları 

B) İbre 

C) Yüzdelik bölüntü 

D) İç çap tırnakları 

E) Tespit vidası 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi genel ölçme kurallarından biri değildir? 

A) Ölçü aleti temiz olmalıdır. 

B) Tüm ölçümlerde komparatör mutlaka kullanılmalıdır. 

C) Ölçü aletinin sıcaklığı 19 ile 210 arasında olmalıdır. 

D) Ölçme esnasında ölçme aletine normal temas baskısı verilmelidir. 

E) İstenen ölçü hassasiyetine uygun ölçü aleti seçilmelidir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki ölçüleri okuyarak altlarındaki boşluğa yazınız. Ayrıca bu ölçüleri gerçek 

cetvel, kumpas, mikrometre kullanarak ölçü aleti üzerinde ayarlayınız.  

 

   

1. Ölçü:……,…..         2. Ölçü:……,….. 

 

               

3. Ölçü:……,…..        4. Ölçü:……,….. 

 

 

5. Ölçü:……,…..        6. Ölçü:……,….. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Ölçü:……,…..  

 

                

8. Ölçü:……,…..         9. Ölçü:……,…..  

 

 

10. Ölçü:……,…..         11. Ölçü:……,…..  
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KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Yaptığınız işe uygun ölçü aletini seçtiniz mi?   

 Parçanın ölçülecek kısmına uygun olarak ölçü aletini yerleştirdiniz mi?   

 Ölçü alma kurallarına uygun olarak hareket ettiniz mi?   

 Ölçü aletini göz hizasında tutarak uygun ışık ortamında okudunuz mu?   

 Okuduğunuz ölçüleri yazdınız mı?   

 Ölçüleri, gerçek ölçü aleti üzerinden de okudunuz mu?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

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

 

1 A 

2 B 

3 A 

4 D 

5 B 

1 ölçme 

2 doğrudan (direkt) ölçme 

3 dolaylı ölçme 

4 doğrudan ölçme 

5 dolaylı ölçme 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 17,82 mm 

2 22,99 mm 

3 57,49 mm 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 A 

4 D 

5 B 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 43 mm 

2 13/16” 

3 62,4 mm 

4 40,9 mm 

5 7,50 mm 

6 50,35 mm 

7 40,80 mm 

8 1 69/128” 

9 1 2/128” 

10 57,49 mm 

11 17,82 mm 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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