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AÇIKLAMALAR 
ALAN Makine Teknolojisi 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Temel Tornalama İşlemleri  

MODÜLÜN SÜRESİ 80/64 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye; emniyet kurallarına uyarak torna 

tezgâhlarını kullanma ve tornada iş yapabilme ile ilgili bilgi 

ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tezgâhı 

çalışmaya hazırlayabileceksiniz. 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesici takımları 

hazırlayabileceksiniz. 

3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesicileri 

emniyetli olarak bağlayabileceksiniz. 

4. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş parçalarını 

emniyetli bir şekilde bağlayabileceksiniz. 

5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alın tornalama 

yapabileceksiniz. 

6. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak punta deliği ve 

normal delik açabileceksiniz. 

7. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silindirik 

tornalama yapabileceksiniz. 

8. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kademeli 

tornalama yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye veya grupla çalışabileceği tüm ortamlar, 

projeksiyon, tepegöz, bilgisayar ve donanımları 

Donanım: Etkileşimli Tahta, zımpara taşı, matkap, torna, 

freze tezgâhları, gözlük, koruyucu maske ve iş kıyafeti, 

soğutma sıvısı, bilenmiş kalem örnekleri, torna katerleri, sert 

metal uçlar, matkaplar, tırtıl aparatları, kılavuz ve pafta 

takımları, teknik standart çizelge ve tablolar, torna tezgâhları, 

ders kitapları, temrin / iş resimleri,  üniversal aynalar, 

fırdöndü aynası, iş kalıpları, ayna anahtarları, kumpaslar, 

mikrometreler, mikrometre sehpaları, döner punta, iş 

parçaları  (Okul veya okul dışında bulunan atölyeler ve 

işletmelerden yararlanılır.) 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

18.yy`da buhar makinesinin bulunmasıyla beraber sanayide büyük atılımlar 

yaşanmıştır. Bu atılımlara paralel olarak “İmalat Sektörü’’de gelişmiştir.  

 

Osmanlı Devleti bu gelişmeleri takip etmek ve yakalamak için büyük çabalar sarf 

etmiştir. Bunun en canlı örneği 1863`de kurulan Ziraat Bankası,1840'da kurulan PTT, 

1859'da kurulan Mülkiye, 1845 'de kurulan Kuleli Askeri Lisesi, 1896 da kurulan Tophane 

Torpido Fabrikası, 1902`de kurulan Zeytinburnu Mavzer ve Fişek Fabrikası,1915`de kurulan 

Gölcük Tersanesi bunlardan sadece birkaç örnektir. Köprü, baraj ve yollar için hazırlanan 

projeler siyonist güçlerin Osmanlıyı yıkmak kurgulayıp uygulattıkları 1. Dünya Savaşı ve 

İngiliz`lerin müslüman ülkeler üzerinde uyguladığı siyaset milletimize zor yıllar yaşatmıştır. 

 

Yeni kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti`nde 1 Kasım 1937 tarihinde TBMM’nin 

açılışında Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı konuşmasında sanayimizin gelişmesini açık 

olarak işaret etmektedir; “….Bu yıl içinde, denizaltı  gemilerini memleketimizde yapmayı 

başardık. Hava Kuvvetlerimiz için yapılmış olan üç yıllık program, büyük milletimizin yakın 

ve şuurlu alakasıyla, şimdiden başarılmış sayılabilir. Bundan sonrası için bütün 

tayyarelerimizin ve motörlerinin memleketimizde yapılması ve harp sanayimizin de bu esasa 

göre inkişaf ettirilmesi iktiza eder...” (geliştirilmesi lazımdır.) Atatürk, bu yönlendirmeyi 

yaptığı tarihte Türkiye, 1931 yılında yapılan sanayi planı çerçevesinde ve tam bağımsız bir 

yapı içerisinde gelişmektedir. (Mühendis ve Makina, Cilt: 54, Sayı: 636) 

 

Sizler geçmişimizi araştırıp yaşadığımız acı tecrübeleri ve Mustafa Kemal'in sözlerini 

ve sanayileşmek için 1931 ve 1937 yıllarında yaptırdığı, kurdurduğu fabrikaları, bu 

fabrikaların üretiklerini iyice araştırmalı bu başarılı çalışmaların nasıl yok edildiğini 

öğrenmelisiniz. Ki bir daha 15 Temmuz.2016`yı bir daha yaşamamak için kendi silahını 

yapan güçlü Türkiye olmaya mecburuz. Zayıf olduğu için ülkesinin yeraltı zenginliklerine el 

konulmak istenen, mazlumu ezen emperyalist ve siyonistlere karşı koymak için sizler 

mesleğini seven ve işini en doğru yapan olmaya mecbursunuz. 

 

Mustafa Kemal "muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" derken 

kanımızın güzelliğinden bahsetmemiştir. Türk milletinin merhametli, adaletli, bayrağına, 

devletine bağlı zayıf ama haklı olanın yanında durmasını bilen asalet ve vicdan sahibi olan 

insanlardan oluştuğunu dile getirmiştir. 

 

İstiklal sahibi olan milletler barış zamanı ordusunu besleyen, teknoloji geliştirenler 

yatırım yapanlardır. "Barış zamanı ordusunu beslemeyen, harp zamanında başka devletlerin 

hezimetine uğramaya, zillet içinde yaşamaya mahkûmdur." 

 

Mesleğiniz sanayinin kalbidir.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Torna tezgâhlarını tanıyarak, iş yapma özelliklerine göre tezgâh seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Makine sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini gezerek torna tezgâhlarının 

çeşitleri ve önemi konusunda bilgi edinerek, tezgâh broşürleri ve katalogları 

toplayıp sınıfa getiriniz ve bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. TORNA TEZGÂHLARI 
 

1.1. Torna Tezgâhları Tanımı  
 

Sıkı ve emniyetli bağlanmış kendi ekseni etrafında dönen iş parçası üzerinden, 

emniyetli bağlanmış ve doğrusal hareket yapan kesiciler yardımıyla talaş kaldırma işlemine 

tornalama, bu işi yapan tezgâhlara torna tezgâhı; bu işi yapan kişiye de tornacı denir. 

 

Kesici kalemin talaş kaldırma işlemi, tezgâh üzerinde elle veya otomatik olarak verilir. 

 

1.1.1. Torna Tezgâhı Çeşitleri 
 

Torna tezgâhı çeşitleri şunlardır: 

 

 Üniversal torna tezgâhları 

 Özel işlem torna tezgâhları 

 Düşey torna tezgâhı 

 Otomat torna tezgâhı 

 Masa tipi (saatçi) torna tezgâhı 

 Revolver torna tezgâhı 

 Ağır iş torna tezgâhları 

 Kopya torna tezgâhı 

 Çok amaçlı torna tezgâhları 

 Bilgisayarlı nümerik kontrollü (CNC) torna tezgâhı 

 

Şimdi bu tezgâhları tek tek inceleyelim. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Üniversal torna tezgâhları 

Atölyelerde en fazla kullanılan tezgâh türüdür. Genel amaçlı tornalamalar için 

kullanılır. Üzerine aparatlar takılarak taşlama, kopyalama gibi özel amaçlar için de 

kullanılabilir. 

 

 

Fotoğraf 1.1: Üniversal torna tezgâhı 

 Düşey torna tezgâhı 

Çapları büyük kalınlıkları küçük parçaların işlenmesinde kullanılır. Diğer torna 

tezgâhlarından olduğu gibi parça, yatay değil dikey konumda bağlanır. Kesici, aşağı yukarı 

hareket ederek talaş kaldırır. 

 

Fotoğraf 1.2: Düşey torna tezgâhı 
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 Otomat torna tezgâhları 

 

Çok sayıda küçük parçaların imalatında kullanılır. Mekanik olarak ayarlanan tezgâh, 

tam otomatik tornalama yapabilir. Tezgâh ayarı, üzerinde bulunan kamların yer ve konum 

değiştirmesiyle yapılır. Tornalanacak silindirik çubuklar otomatik olarak tezgâha sürülür. 
Günümüz CNC torna tezgâhlarının kam versiyonları da denilebilir. Bu tezgâhlarda her türlü 

hareket (iş parçası sürme, iş parçasının çözülmesi/bağlanması, kesici takımların 

değiştirilmesi ve talaş kaldırma işlemleri) özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş olan 

kamlar yardımıyla yapılır.  

 

Tezgâhta kullanılacak kamlar, ilgili operasyona göre kam tasarımcıları tarafında çizilir 

ve çizilen bu şekle göre kamlar imal edilir. İmal edilen bu kamlar tezgâhın ana mili 

üzerindeki yerlerine takılır. 

 

Fotoğraf 1.3: Otomat torna tezgâhı 

 Masa tipi (saatçi) torna tezgâhı 

 

Boyutları küçüktür ve küçük boyutlu parçaların üretiminde kullanılır. Bu tezgâhlarda 

vida çekme ve otomatik ilerleme tertibatı olmaz. 

 

Fotoğraf 1.4: Masa tipi torna tezgâhı 
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 Revolver torna tezgâhı 

 

Çok sayıda  küçük parçaların imalatında kullanılır. Yarı otomatik olarak çalışır. Taret 

adı verilen başlığa, çok sayıda kesici, işlem sırasına göre bağlanır. Sırası gelen kesici, 

otomatik olarak öne gelir. 

 

Fotoğraf 1.5: Revolver torna tezgâhı 

 Ağır iş torna tezgâhı 

Özellikle büyük çaplı parçaların işlemesinde kullanılan torna tezgâhlarıdır. Büyük çap 

ve boydaki iş parçalarının işlenmesinde kullanılır. 

Fotoğraf 1.6: Ağır iş torna tezgâhı 

 Kopya torna tezgâhı 

Kopya tornalama işlemi sadece kopya torna tezgâhlarında ya da üniversal torna 

tezgâhına kopyalama aparatının bağlanmasıyla yapılır. Bu torna tezgâhlarında kopyalama 

işlemi için örnek iş parçası veya şablon kullanılır. Gezici uç şablon üzerinde gezdirilirken 

kesicide aynı ya da farklı ölçeklerde hareket ettirilerek parçanın kopyasını üretilir. 
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Fotoğraf 1.7: Kopya torna tezgâhı 

 Çok amaçlı torna tezgâhları 

 

Birden fazla tornalama işlemini aynı anda yapabilen torna tezgâhlarıdır. Torna tezgâhı 

üzerine delme, taşlama gibi vb. başlıklar yerleştirilmiştir. Başlıklar sayesinde frezeleme, 

delme ve taşlama işlemleri yapılabilir. 

 

 

Fotoğraf 1.8: Çok amaçlı torna tezgâhı 
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 Bilgisayar kontrollü (cnc) torna tezgâhları 

 

Üniversal torna tezgâhlarında üretilemeyen ya da üretilmesi mümkün olmayan 

parçaların çok sayıda üretiminde tercih edilir. İşlem süresi kısa ve parçalar özdeştir. Seri 

üretime uygundur. 

 

Tezgâh üzerine yerleştirilmiş bir bilgisayar yardımıyla kontrol edilir. Devir sayısı, 

ilerleme, kullanılacak kesiciler, işlem sırası vb. bilgiler yapılan programda belirtilir ve buna 

göre bilgisayar tezgâha kumanda ederek kısa sürede işlenmesini sağlar. 

 

Fotoğraf 1.9: CNC torna tezgâhı 

 

 Tornada güvenli çalışma: 

Tornacılığa yeni başlayan bir kimsenin ilk önce iş kazalarından nasıl korunacağını 

belirten güvenli çalışma kurallarını öğrenmelidir. Güvenlik kurallarına göre çalışan bir 

kimse, zamanla güvenli çalışma alışkanlıkları kazanır. Böylelikle, değiştirilmesi zor olan 

hatalı çalışma alışkanlıklarının kabullenmesi önlenir. 

 

Torna atölyesinde çalışanlar, kendi güvenliğini olduğu kadar çevresinde çalışan 

arkadaşlarının güvenliğinide gözönünde tutmalıdır. Her türlü tehlikeden korunmak, belli 

kurallara uymakla mümkün olur. Bir öğrencinin yaptığı kazadan birçok öğrenci etkilenebilir. 

Öğrenci, istediklerini yapabilmek için acele Eder. Bu sebeple, tezgâhı çalıştırmadan önce iş 

parçasını güvenli olarak bağlamaması yahut işlediği parçayı sık sık eliyle tutmaya çalışması 

mümkündür. Bu gibi çalışmalar daima bir çeşit kazı ile sonuçlanabilir. Öğrenciye güvenli 

çalışma öğretilmeli ve kurallara uyup uymadığı kontrol edilmelidir. 
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1.1.2. Üniversal Torna Tezgâhı ve Kısımları 

 

Fotoğraf 1.10: Üniversal torna tezgâhı ve kısımları 

 

 Üniversal torna tezgâhının kısımları şunlardır: 

 

 Torna kayıtları: Araba, gezer punta, yataklar, vb. üzerinde taşıyan 

kısımdır. Tezgâha özeldir.  

 

Fotoğraf 1.11: Torna kayıtları 
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 İlerleme hız kutusu: Dişli sisteminin bulunduğu kısımdır. 

 

Fotoğraf 1.12: İlerleme hız kutusu 

 Araba: Siper, sport ve kalemliği üzerinde taşıyan kısımdır. 
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Fotoğraf 1.13: Araba ve elemanları 

 

 Kalemlik: Kesicinin bağlandığı kısımdır. Tezgâha göre çeşitlilik gösterir.  

 

Fotoğraf 1.14: Torna kalemliği ve parçaları 

 Gezer punta 

 

Gezer puntanın görevleri: 

 

o Matkap bağlanarak delik delme işleminin yapılmasını sağlar, 

o Kılavuz, pafta ve rayba çekme işlemlerinin yapılmasını sağlar, 
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o İki punta arası tornalamayı sağlar, 

o Puntanın kaydırılarak konik tornalamanın yapılmasını sağlar, 

o Uzun boylu parçaları tornalarken desteklik yapar. 

 

 

Fotoğraf 1.15: Gezer punta ve kısımları 

 Torna aynaları: Silindirik parçaların (çapları 200-300 mm’ye kadar) 

merkezî olarak bağlanmasına yarar. Üçgen ve altıgen parçalar da bu 

aynaya bağlanır. Ayna anahtarı döndürüldüğünde ayaklar aynı anda 

hareket eder. 
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Fotoğraf 1.16: Ayna çeşitleri 

 Atölye düzeninin İş güvenliği ile olan ilişkisi 

 

Endüstride temizlik ve düzen; kısaca aletlerin, parçaların ve imalatta kullanılan bütün 

malzemelerin kazalara sebep olmayacak bir şekilde bulundurulması demektir. 

 

Atölye zeminini temiz tutmalıdır. Atölyelerde bulunan geçit yerleri daima serbest 

bulunmalıdır. Malzemeleri takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde depo etmelidir. Dikine 

duran malzemelerin devrilmemesi için tedbir almalıdır. Kullanılan aletler yerlerine 

konmalıdır. Tezgâh çalışmasa bile, aletleri ve iş parçasını tezgâh tablası üzerinde 

bırakmamalıdır. 

 

Atölyede bulunan tezgâhlar sıkışık olarak yerleştirilmemiş olmalıdır. Takım dolapları, 

tezgâh aralarındaki geçitleri kapamamalıdır. Atölye, çalışmaya uygun şekilde ışıklandırılmış 

olmalıdır. Atölyenin uygun yerlerinde yangın söndürme cihazları hazır ve kullanılır bir 

durumda bulundurulmalıdır. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
"Ana dilimiz ne hâle geldi?" 

 

John Berger “Anadil anayurt demektir!” diyordu. Benim için de öyle. Belki 

Türkiye’den uzakta yaşayabilirim ama Türkçeden ayrı yaşamama imkân yok. 

Başka diller konuşuyor olmak da önemli değil. Bunlar sadece birer iletişim aracı 

benim için. Türkçe kelimeler olmadan dünyanın tadına varamıyorum. 

İster eksik ister fazla, ister yeterli ister yetersiz kim ne derse desin benim için 

dünyanın en güzel dili Türkçedir ve ben anadilimde konuşmadan, okuyup yazmadan, 

türküler söylemeden, dinlemeden yaşayamam. 

Çünkü bir insanın anadili ana sütü gibidir. Hiçbir şeyle kıyaslanamaz. 

70'lerde yayımladığım bir hikâyede, Almanya'da çalışan ve hapse düşen bir 

yurttaşımızın, memleketten gelen eşiyle "görüşmesi" anlatılıyordu. 

Alman hapishanelerinde kural, Almancadan başka bir dil kullanılmamasıydı. 

Bu yüzden zavallı çift, köyde kimin ölüp kimin kaldığını, neler olduğunu, dillerinin 

dönmediği yalan yanlış Almanca kelimelerle aktarmaya ve sıla hasretini gidermeye 

çalışıyorlardı. 

Bir trajediydi bu. 

Analarının ak sütü gibi hakları olan Türkçe konuşma hakları ellerinden alınmamalıydı. 

Aynı şey bütün anadiller için geçerlidir ve resmi dil, anadil demek değildir. 

Ana sütünü yasaklamak mümkün olabilir mi hiç? 

 

1- Okuduğumuz yazıyı siz nasıl yorumlarsınız? 

2- Bir milletin varlığında bu yazıya göre dilin etkisi önemli midir? Neden? 

3- Okuduğunuz bu hikâye sizi nasıl etkiledi? Duygularınızı değerlendiriniz? 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ–1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atölyenizde size teslim edilen torna tezgâhının hareketli kısımlarını aşağıdaki 

uygulama faaliyetlerini takip ederek elle hareket ettiriniz. Böylece tezgâha aşinalık 

kazanınız. Öğretmeninizin vereceği kesiciyi tezgâha teknolojik kurallara uygun bağlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Tezgâhın ana şalterden açıp kapama işleminin yapınız. 

 Ayna ayaklarını açıp kapayınız. 

 Araba, siper ve sportu hareket ettiriniz. 

 Kalemliği döndürünüz. 

 Gezer puntayı hareket ettiriniz. 

 Punta ucunu çıkarıp tekrar takınız. 

 Devir ayarları için kolları ve gösterdikleri değerleri 

inceleyiniz. 

 Acil stop düğmesinin kullanılmasını uygulayınız. 

 Ayar kollarının birbirleriyle olan bağlantılarını 

öğretmenininze sorarak anlamaya çalışınız. 

 Çalıştığınız alanı temiz 

ve düzenli tutmalısınız. 

 Yere bor yağı, kesme 

yağı döküldüğünde 

mutlaka 

temizlemelisiniz. 

 Meslek ahlak kurallarına 

uymalısınız. 

 Çalışırken dikkatli 

olmalısınız. 

 Zamanı iyi 

kullanmalısınız. 

 Çalışma esnasında 

güvenlik kurallarına 

dikkat etmelisiniz. 

 Koruyucu gözlük, 

eldiven, iş kıyafeti, iş 

ayakkabısı giymelisiniz. 

 Acil bir durumda 

yapacaklarınızı 

öğretmeninizin 

denetiminde uygulamayı 

yapmalısınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tezgâhın ana şalterden açıp kapama işleminin yaptınız mı?   

2. Ayna ayaklarını açıp kapadınız mı?   

3. Araba, siper ve sportuayrı ayrı hareket ettirdiniz mi?   

4. Kalemliği döndürdünüz mü?   

5. Gezer puntayı sağa sola hareket ettirdiniz mi?   

6. Punta ucunu çıkarıp tekrar taktınız mı?   

7. Tezgâhı şalterden kapatarak devir dişlilerini boşa aldınız mı?   

8. Acil stop düğmesinin kullanılmasını uyguladınız mı?   

9. Ayar kollarının birbirleriyle olan bağlantılarını anlamaya çalıştınız 

mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi gezer puntanın yapabildiği işlemlerden biridir? 

A) Malzemenin tornalanması 

B) Kesicinin bağlanması 

C) Punta desteği ile tornalama yapılmasını sağlar 

D) Tezgâhın çalıştırılması 

E) Tezgâha görüntü verme 

 

2. Kalemlik ne işe yarar? 

A) Kesicinin bağlandığı kısımdır. 

B) Kalemlerin konduğu kısımdır. 

C) Dikey hareketin sağlandığı kısımdır. 

D) Konik tornalamanın yapıldığı kısımdır. 

E) Ölçme yapmaya yardım eder.  

 

3. Norton kutusu nedir? 

A) İş parçasının bağlandığı kısımdır. 

B) Arabayı hareket ettiren kısımdır. 

C) Dişli sisteminin bulunduğu kısımdır. 

D) Puntanın bağlandığı kısımdır. 

E) Sportu tutmaya yarar. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi revolver tornanın özelliklerinden biridir? 

A) Tam otomatik olarak çalışır. 

B) Yarı otomatik olarak çalışır. 

C) Şekilsiz parçalar bağlanabilir. 

D) Kamlar yardımıyla çalışır. 

E) Tam otomatik olarak çalışır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi masa tipi (saatçi) tornanın özelliklerinden biridir? 

A) Saat yapımında kullanılır. 

B) Bu tezgâhlarda vida çekme ve otomatik ilerleme tertibatı olur. 

C) Bu tezgâhlarda yüzey parlatma için idealdir. 

D) Bu tezgâhlarda vida çekme ve otomatik ilerleme tertibatı olmaz. 

E) Vida çekmek için idealdir. 

 

6. Otomat tezgâhlarda işin maliyetini artıran en önemli kısım hangisidir?   

A) Kesici maliyetleridir. 

B) Kam maliyetleridir. 

C) Kılavuz maliyetidir. 

D) Elektrik maliyetidir. 

E) Ham madde maliyetidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi düşey torna tezgâhının özelliklerinden biridir? 

A) Kesici aşağı yukarı doğru hareket eder. 

B) Kesici sağa sola hareket eder. 

C) Yatay durumda parça işlenir. 

D) Kesici bağlanmaz. 

E) Kesici sabit durur. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesici takımları hazırlayabilecek ve katerlerle 

tezgâha bağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Torna tezgâhında kullanılan kesici çeşitlerini malzeme ve şekillerine göre 

araştırınız. 

 Kesici takım yapan firmaların internet adreslerinden torna tezgâhında kullanılan 

kesiciler hakkında bilgi toplayınız. 

 Torna tezgâhında kullanılan kater ve aparatları araştırınız. 

 Kesici takım yapan firmaların internet adreslerinden torna tezgâhında kullanılan 

kesicileri bağlama katerleri hakkında bilgi toplayınız. 

 

2. TORNA KESİCİLERİ VE BAĞLANMALARI 
 

Kendisine has açıları ve kesici kenarı olan talaş kaldırma işlemlerini gerçekleştiren 

makine takımlarına kesici takım denir. 

 

2.1. Torna Kesicilerinin Sınıflandırılmaları 
 

Torna kesicileri malzemeleri ve kullanılma biçimlerine göre sınıflandırılmaktadır. 

 

2.1.1. Malzemelerine Göre 
 

 Seri çelik kalemler (HSS) 

HSS (high speed steel), hava çeliği ya da yüksek hız çeliği olarak da adlandırılır. 

İçinde %6-9 Molibden , %1.5-%6 Krom ve %15-22 Volfram bulunan katkılı çelik 

kalemlerdir. Kalite ve dayanımları ortadır. Yaklaşık 600 °C’ye kadar dayanırlar. Fiyatları 

diğerlerine göre daha ucuz ve genel kullanımlara uygundur fakat piyasa şartlarında 

kullanımları gün geçtikçe azalmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 2.1: HSS yüksek hız çeliği kalemler 

 Sert metal uçlar 

 

Tugsten, titanyum veya tantalyum karbürlerinin kobalt gibi bağlayıcı metallerle 

preslenip sinterlenmesiyle elde edilir. Kalite ve dayanımları yüksektir. Sert malzemelerin 

işlenmesinde kullanılır. Sert metal uçlar katerlere çözülebilir şekilde bağlanırlar. Piyasada en 

çok kullanılan kesicilerdir. Ayrıca CNC tezgâhlarında bu kalemler kullanılır. Darbelere karşı 

dayanıklı değillerdir. 

 

Şekil 2.1: Sert metal uçlar 

 Sermet uçlar 

 

Sermet uçlar, yüksek sertlikte malzemelere verilen addır. Sertlikleri 92-93 RC 

sertliğindedir. 

 

 

Şekil 2.2: Sermet uçlar 

http://www.kncteknik.com/urunler/33-hss-kare-kalemleri.html
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 Seramik uçlar 

 

Kaplamalı ya da kaplamasız türleri vardır. Çok sert malzemelerin yüksek sıcaklıkta 

işlenmesi için uygundur. Takım ömrü ve aşınma dirençleri yüksektir. 

 

Şekil 2.3: Seramik uçlar 

 

 CBN (Cubic Boron Nitride) uçlar: 

 

Bu uçlarla taşlama kalitesinde yüzey elde edilebilir. İmalatı zor ve pahalı olduğundan 

ucun tamamı CBN olarak yapılmaz, çelikten yapılmış uç üzerinde yaklaşık 0,5 mm 

kalınlığında CBN tabakası oluşturulur.  

 

Şekil 2.4: CBN uçlar 

 

2.1.2. Biçimlerine Göre 
 

 Sağ ve sol kaba talaş kalemleri 

 

Kalem sağdan sola doğru kesme yapıyorsa sağ kalem, soldan sağa kesme yapıyorsa 

sol kalem adını alır. Kalem ucu bize bakacak şekilde tutulur. Kesici kenar sağda ise sağ 

kalem, solda ise sol kalem olarak adlandırılır. 
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Fotoğraf 2.2: Sağ yan ve sol yan kaba talaş kalemleri 

 

 Sağ ve sol yan (ince talaş) kalemleri 

 

Sağ ve sol kaba talaş kalemlerine benzemekle beraber torna tezgâhında işlem 

yaparken son talaş verme işleminde (ince talaş)  kullanılır. 

 

  

 

Şekil 2.5: Sağ Yan Kalemler  Şekil 2.6:  Sol Yan Kalemler 

 Alın tornalama kalemleri 

 

Alın tornalama işleminde kullanılan kalemlerdir. Sağ ve sol yan kalemlerin 

kullanılmasıyla da aynı işlem yapılabilir. 
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Fotoğraf 2.3: Alın tornalama kalemleri 

 

 Kanal tornalama kalemleri 

 

İş parçalarının üzerlerine çeşitli genişliklerde kanal açma işlemlerinde kullanılır. Uç 

profilleri kanal tiplerine göre bilenir. 

 

 

   

Fotoğraf 2.4: Kanal tornalama kalemleri 

 Vida kalemleri 

 

İş parçalarının üzerlerine değişik tip vida açmada kullanılan kalemlerdir. Açılacak 

tipe göre ya kalem seçilir ya da ucu bilenir. Metrik vida çekerken uç açısı 600, whitworth 

vida çekerken uç açısı 550 olan kalemlerle işlem yapılır. Kare vida kaleminde uç şekli kare 

kalemler, üçgen vidalarda üçgen profilli kalemler kullanılır. 
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Fotoğraf 2.5: Vida açma kalemleri 

 İç ve dış profil kalemleri 

 

İş parçalarının üzerinde değişik şekillerde profil oluşturmak için dış profil kalemleri, iş 

parçalarının iç kısımlarına profil oluşturmak için iç profil kalemleri kullanılır. 

 

 

Şekil 2.7: İç ve dış profil kalemleri 

 Delik kalemleri 

 

Matkaplarla delinmiş olan deliklerin istenilen ölçüye getirilmesi için kullanılır. İş 

parçalarının iç kısımları delik kalemleri ile tornalanarak çapları büyültülür. 
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Şekil 2.8: Delik kalemleri 

 Keski kalemleri 

 

Torna tezgâhında iş parçalarının kesme işleminde kullanılan torna kalemleridir. 

Kesme işleminin yapılabilmesi için parça çapına uygun boyda seçilmiş olmalıdır. 
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Şekil 2.9: Keski kalemi 

2.1.3. İşe Göre Torna Kalemi Seçme 
 

Tornada yapılacak işe göre her yönüyle uygun bir kalem seçimi, tornalama işleminin 

kusursuz yapılabilmesi bakımından çok önemlidir. Bir işin imalatı için uygun olmayan bir 

kalemle işe başlama hem işin doğru işlenmesini engeller hem de işin imalat süresini uzatır. 

Bu da işleme maliyetini artırır.  

 

 Bir işe uygun kalem seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar 

 

 Kalem seçiminde; kesme hızı, ilerleme, devir sayısına göre uygun kalem 

seçimi yapılmalıdır. 

 Kalemin işlenecek malzemenin cinsine uygun seçilmesi gerekir. Örneğin 

Ç1070 gibi yüksek karbonlu bir malzeme, yüksek kaliteli seri çelik 

kalemle (HSS) düşük devirde işlenebilir. Bu işlemin fazla miktarda 

yapılması söz konusu ise bu kalemle yapılması uzun zaman alabilir. Çok 

parça işlenecekse kalem aşınma süresi kısalır, maliyet artar. 

 Bunun yerine sert metal kelemle daha yüksek devirde daha kısa zamanda 

işlenebilir. 

 İşlenmesi zor, sertliği yüksek malzemeler uygun uç seçilerek sert maden 

uçlarla daha yüksek kesme hızlarında işlenebilir. 

 



 

 27 

 

Sert Metalin 

Özelliği 
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Tanıma rengi 

MAVİ   P 

Kısa talaş veren 

malzemeler 

P 01 

P 10 

P 20 

P 30 

P 40 

P 50 

Çelik cinsi malzemeler 

Çelik dökümler 

Uzun talaş çıkaran 

temper dökümler 

Tanıma rengi 

SARI    M 

Kısa talaş veren 

malzemeler 

M 10 

M 20 

M 30 

M 40 

Çelik cinsi malzemeler 

Sert çelikler 

Dökme demirler 

Demir olmayan metaller  

Tanıma rengi 

KIRMIZI    K 

Kısa talaş veren 

malzemeler 

K 01 

K 10 

K 20 

K 30 

K 40 

Sert dökümler 

Dökme demirler 

Kısa talaş çıkaran temper döküm 

Yapay maddeler 

Preslenmiş sert kâğıt malzemeler 

Tablo 2.1: Sert metal uçların özellikleri ve kullanma yerleri 

P GRUBU tanıtım rengi mavidir. Isınmadan dolayı aşınmayı önleyici vasıfları 

yüksektir. Çelik, çelik döküm, uzun talaş bırakan temper döküm vb. malzemelerin 

işlenmesinde kullanılır. 

 

M GRUBU tanıtım rengi sarıdır. Isınma ve sürtünmeden kaynaklanan aşınmaya karşı 

dirençleri yüksektir. Kullanım sahaları çok yönlüdür. Çelik, çelik döküm, krom-nikelli, 

alaşımlı çelikler, otomat çeliği vb. malzemelerin işlenmesinde kullanılır.  

 

K GRUBU tanıtım rengi kırmızıdır. Hem sert hem yumuşak ve sünek malzemelerin 

işlenmesinde iyi neticeler verir. Sert döküm,  demir döküm, kısa talaş veren temper döküm, 

sertleştirilmiş çelik vb. malzemelerin işlenmesinde kullanılır. 

 

 Kalemin tornalama şekline uygun seçilmesi 

 

Tornalama işlemlerinde bir kaba talaş kalemi, bir yan kalem gibi; bir ince talaş kalemi 

de bir kaba talaş kalemi gibi kullanılamaz. Her kalemin bir kesme şekli ve buna bağlı olarak 

da bir kullanım amacı vardır.  Bir iş basit bir tornalama işlemi ile bitirilebilirken bir başka 

işin üzerinde birkaç çeşit kalemle işlenecek çeşitli işlemler olabilir. Bu yüzden iş üzerindeki 

işlemlere uygun kalem seçilmesi gerekir. Aşağıdaki değişik profildeki kalemlerin kullanım 

yerleri gösterilmiştir. 
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Şekil 2.10: Kalemin tornalama şekline göre seçimi 
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2.1.4. Torna Kalemlerini Bileme  
 

Yapılacak işlem çeşidine göre kalemlerdeki bileme açıları ve durumları değişir. 

Bileme seri çelik HSS kalemlere yapılır. Kesici yapılacak işleme göre uygun açılarda ve 

profillerde bilenmelidir. 

 

Bileme işlemi aşağıdaki açılar dikkate alınarak gerçekleştirilir. 

 

Şekil 2.11: Kalem açıları 

 

Şekil 2.12: Üçgen vida kaleminin bilenmesi 

 

Şekil 2.13: Kare vida kaleminin bilenmesi 
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 Kalemleri bilemede taş seçimini yapma 

 

Torna kalemlerini elde bileyebilmek için, kullanılan kesicilerin katalog bilgileri 

incelenerek kesicinin cinsine göre taş seçimi yapılmalıdır. Pratik olarak sert kesicileri 

bilerken küçük taneli, sık dokulu, yumuşak taş; yumuşak kesicileri bilerken büyük taneli, sert 

taş seçilmelidir. Taş seçildikten sonra salgısız bir şekilde teknolojik kurallara uygun olarak 

ayaklı zımpara taşı tezgâhına bağlanır. 

 

Fotoğraf 2.6: Zımpara taşı tezgâhı 

 Sağ ve sol yan kalemlerini bileme 

 

Sağ ve sol yan kalemler bilenirken kesme açıları dikkate alınarak bilenmelidir. Sol 

yan kalemler kesme yönü sol tarafa, sağ yan kalemler ise kesme yönü sağ tarafa olacak 

şekilde bilenir. 

 

 Sag ve sol yan kalemlerin kesme açıları 

 

 Talaş açısı: 100  

 Kama açısı: 700 

 Uç açısı: İnce talaş kaleminde 800 Kaba talaş kaleminde 900dir. 

 Ön boşluk açısı:8 100 

 Serbest yüzey boşluk açısı:100 ile kesme yönü sağ tarafa olacak şekilde 

bilenir. 

 

 Kalemlerin gaz ve yağ taşlari ıle kılağını alma 
 

Kalemler bilendikten sonra bileme taşları kesiciler üzerinde keskin köşelere yakın 

yerlerde çapaklar ve gözenekler oluşturur. Bu gibi istenmeyen durumları ortadan 

kaldırabilmek için gaz ve yağ taşları kullanılır. 



 

 31 

Gaz ve yağ taşları değişik ölçülerde olup gaz taşlarının üzerine gaz yağı dökülür, yağ 

taşlarının üzerine de makine yağı dökülerek kesicilerin kılağısı alınır. Kılağı, keskin 

köşelerindeki çapağın alınması için uygulanan işlemdir. 

 

Fotoğraf 2.7: Yağ taşı ile kılağı alma 

 

2.2. Torna Tezgâhına Kesicilerini Bağlama 
 

Kesicileri kalemliğe bağlamaya yarayan, kesici biçimine göre prizmatik veya silindirik 

vebenzeri şekildeki takımlara kater denir.  
 

2.2.1. Torna Katerleri 
 

HSS kesiciler ile takma uçlu kesicilerde kullanılan katerler farklı özellikler gösterir. 

Katerler kesicinin ismine göre adlandırılır. 

 

2.2.1.1. Seri Çelik Katerleri 

 

Alın tornalamada ve tornalama işlemlerinde kullanılan seri çelik kalemlerin 

bağlanmasında kullanılır. 

 

  
 

Fotoğraf 2.8: Seri çelik katerleri 

 

2.2.1.2. Sert Metal Uçlu Katerler 

http://www.cancivata.com.tr/imageprocessor.php?src=./uploads/3387.jpg&w=280&h=270&q=100&&m=watermark.png
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Sert metal uçların bağlanmasında kullanılan katerlerdir. Sert metal uçlar katerlere 

lehimle veya vidayla bağlanır. 

 

Fotoğraf: 2.9-a 

 

Fotoğraf: 2.9-b 

Fotoğraf 2.9: Sert metal uç katerleri 

 

2.2.1.3. Keski (Kanal) Katerleri 

 

Keski kalemi veya kanal kaleminin profiline uygun olarak bağlanmasında kullanılan 

katerlerdir. 



 

 33 

  

Resim 2.23: Keski (kanal) katerleri 

 

2.2.1.4. Delik Katerleri 

 

Delik kalemlerinin bağlanmasında kullanılan katerlerdir. 

 

 

 

Fotoğraf 2.10: Delik katerleri 
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2.2.1.5. Vida Kelemi Katerleri 

 

Vida kalemlerinin bağlanmasında kullanılan katerlerdir. 

 

Fotoğraf 2.11: Vida katerleri 

2.2.1.6. Özel Katerler 

 

Kullanılan kesici ve tezgâha göre yapılmış özel şekilli katerlerdir. 

 

Şekil 2.14: Özel katerler 
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2.2.2. Katerin Tezgâha Bağlanışı 

 
 

Şekil 2.15: Kalemlerin ve uçların katere bağlanması 

 

Şekil 2.16: Torna kaleminin kalemliğe bağlanması 
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2.2.2.1. Kesiciyi Punta Ekseninde Bağlama 

 

Tornalama işlemlerinde uygun bir kesme işlemi yapabilmek için kalemin puntanın 

ekseni ile aynı eksende olması lazımdır. Bunun için kesicinin uç kısmı gezer punta ucunun 

ortasına göre hizalanır. Kesiciyi hizalayabilmek için katerin alt kısmına altlıklar konularak 

punta ucuna göre hizalanması sağlanır. 

 

 

 

  

Şekil 2.17: Torna kaleminin kalemliğe ayarlanması 

 

 

 Kalem parça eksenin üstünde bağlanırsa 
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Boşluk açısı azalır. Kalemin ucu kesme yapmaz, alt tarafı parçaya değer ve kazıyarak 

talaş kaldırır. Sürtünmeden ve ısı arttığından kalem yanabilir. Yüzey kalitesinin iyi çıkması 

için kalem, eksenin biraz üzerine bağlanabilir. 

 

 Kalem parça ekseninin altında bağlanırsa 

Boşluk açısı artar. Baskı kuvveti, parçayı yukarı kaldırmaya çalışır. Özellikle küçük 

çaplı parçaları esneyerek kalem üzerine bindirir. 

 

 Kalem parça ekseninde bağlanırsa 

En uygun bağlama şeklidir. Boşluk açısı () gerçek değerindedir. 

 

2.2.3. Kalemin Körlenmesine Etki Eden Faktörler 
 

Yumuşak malzemelerin işlenmesinde seri çelik kalem, sert malzemelerin işlenmesinde 

ise sert metal uçlu kalem kullanılır. Buna rağmen kalem kırılıyor veya körleniyorsa aşağıdaki 

işlemlerden biri veya birkaçı uygulanmalıdır. 

 

 Kalem açıları kontrol edilmeli, gerekirse azaltılmalı, 

 Soğutma sıvısı kullanılmalı, 

 İlerleme ve kesme hızı düşürülmeli, 

 Kalem ucuna pah kırılmalı veya kavis verilmeli, 

 Talaş miktarı azaltılmalıdır. 

 

2.2.4. Kesme Sıvısı 
 

Torna tezgâhlarında kesme işlemi gerçekleşirken kalem ile iş parçası arasında 

sürtünmeden dolayı meydana gelen ısıyı azaltmak, iş parçasının yüzey kalitesini artırmak, 

kaliteli ve rahat kesme sağlamak amacıyla kesme sıvıları kullanılır. Kesme sıvısı seçiminde 

kesicinin cinsi ve işlem türü dikkate alınmalı, uygun kesme sıvısı kataloglardan seçilmelidir. 

 

Fotoğraf 2.12: Kesme sıvısının torna tezgâhında kullanılması 
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 Kesmedeki etkisi 

 

Kesiciler talaş kaldırma esnasında sürtünmeden dolayı çabuk ısınırlar. Bu ısınmanın 

artması kesicinin bozulmasına sebep olabilir. Bozuk kalem ile yapılan talaş kaldırmada,  

kesme işleminin zorlaşmasından dolayı kesici çabuk aşınır, takımın ömrü azalır. Bu da 

maliyeti artırır.  

 

Talaş kaldırırken sürtünmeden dolayı ısı artacaktır. Isının artması iş parçası üzerinde 

ısıl genleşmeler meydana getirecektir. Isıl genleşmeyle iş parçasında ölçü farklılıkları 

oluşacak ve yüzey kalitesi bozulacaktır. İstenmeyen bu durumları en aza indirmek için 

kesme sıvıları kullanılır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atölyenizde Öğretmeninizin size vereceği kesiciyibileyiniz, tezgâha teknolojik 

kurallara uygun bağlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 
 Bilenecek kalemin sertlik derecesine göre taş 

seçiniz. 

 Ön boşluk açısını meydana getiriniz. 

 

 Yan boşluk açısını meydana getiriniz. 

 

 Talaş açısını meydana getiriniz. 

 

 Açıları kontrol edip doğruluğundan emin 

olduğunuzda yağ taşı ile kılağısını alarak 

öğretmeninize teslim ediniz. 

 

 Size verilen kesiciye uygun kateri seçerek 

kesiciyi katere bağlayınız. 

 

 Kesiciyi bağladığınız kateri kalemliğe punta 

ekseninde bağlayınız. 

 

 Kalemliğin yönünü talaş alma konumuna 

getiriniz. 

 

 Çalıştığınız alanı temiz ve düzenli 

tutmalısınız. 

 Kullandığınız makineyi temiz 

tutmalısınız. 

 Meslek ahlak kurallarına uymalısınız. 

 Çalışırken dikkatli olmalısınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Çalışma esnasında güvenlik 

kurallarına dikkat etmelisininiz. 

 Koruyucu kıyafet kullanmalısınız. 

Kalem bileme: 

 Kalemi bilerken dikkatli ve sağlam 

tutmalısınız. 

 Koruyucu gözlük kullanmalısınız. 

 Soğutma sıvısı kullanmalısınız. 

 Taşın yan yüzeylerini kullanmalısınız. 

 Bilemeye başlamadan önce basit 

ayaklı zımpara taşının taş korumalı 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Bileme esnasında taşta salgı varsa 

işleme başlamadan önce 

öğretmeninize haber vermelisiniz. 

 Bileme esnasında kalemi taşa çok 

bastırmayınız ve taşın üzerinde kalemi 

uzun süre tutmamalısınız. 

 Gözenekleri dolmuş, yüzeyi parlayan 

bir taşla bileme yapmamalısınız. 

 Hangi malzemeden yapılmış iş parçası 

İşleneceğini öğretmeninize 

sormalısınız. 

 Esas kesici kenarı bilerken kalemi 

zımpara taşının silindirik yüzeyine 300 

eğik ve kalemin boşluk açısı kadar 

arkaya doğru eğik kalmasına dikkat 

etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalemin yardımcı kesici kenarını 

bilerken uç açısının 900 olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

  Kaleminizi ön boşluk açısı kadar 

arkaya eğik tutmalısınız. 

 

 Talaş açısını meydana getirmek için 

kaleminizi taşa doğru ve uç kısmını 

yukarıya doğru 100 eğik tutmalısınız. 

 
 İş parçasının malzemesi ve yapılacak 

işlem çeşidine göre kesiciyi 

seçmelisiniz. 

 Kesiciye uygun kater seçmelisiniz. 

 Kesiciyi katere sıkma cıvatalarıyla 

bağlayınız. Bağlama esnasında 

cıvataları sıkarken dikkat etmelisiniz. 

Çünküsıkma anahtarı elinizden kayıp 

iş kazasına neden olabilir. 

 Kalemin uç yüksekliği gezer puntanın 

konik ucunun merkezinde veya fener 

mili ekseninde olup olmadığını 
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kontrol etmelisiniz. 

 Kalem eksenin altında ise sıkma 

cıvatalarını hafif gevşetip katerin 

altına altlık parçaları yerleştirerek 

kalemin merkezde olmasını sağlayıp 

sıkma cıvatalarını sıkmalısınız. 

 Kalem, altlık kullanmadan eksenin 

üzerindeyse daha küçük kalınlıkta 

kater kullanmalısınız. 

 Punta yüksekliğinde ayarlanan kalemi 

talaş kaldırmadan önce sıkma 

cıvatalarını iyice sıkarak 

sabitlemelisiniz. 

 İşlem çeşidine göre kalemin 

bağlanışını değiştirmelisiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Koruyucu iş kıyafeti giydiniz mi?   

2. Bilenecek kalemin sertlik derecesine göre taş seçtiniz mi?   

3. Ön boşluk açısını meydana getirdiniz mi?   

4. Yan boşluk açısını meydana getirdiniz mi?   

5. Talaş açısını meydana getirdiniz mi?   
6. Açıları kontrol edip olduğunuzdan emin oldunuz mu?   

7. Kalemin yağ taşı ile kılağısını aldınız mı?   

8. Size verilen kesiciye uygun kateri seçerek kesiciyi katere bağladınız 

mı? 

  

9. Kesiciyi bağladığınız kateri kalemliğe punta ekseninde bağladınız 

mı? 

  

10. Punta yüksekliğinde ayarlanan kalemi talaş kaldırmadan önce sıkma 

cıvatalarını iyice sıkarak sabitlediniz mi? 

  

11.Kalemliğin yönünü talaş alma konumuna getirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Kendisine has açıları ve kesici kenarı olan talaş kaldırma işlemlerini gerçekleştiren 

makine takımları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bıçaklar 

B) Punta 

C) Vida 

D) HSS ve sert metal kesiciler 

E) Zımpara taşı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sert maden uçlu kalemin özelliklerinden biridir? 

A) 2500C sıcaklığa kadar dayanır. 

B) Krom çelik katkılı çeliklerdir. 

C) Çok sert malzemeler işlenebilir. 

D) Kaliteleri düşüktür. 

E) Çabuk kırılır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi biçimlerine göre kalemlerden biridir? 

A) Sert metal uçlu kalemler 

B) Vida kalemleri 

C) Yuvarlak kalemler 

D) Boşluk Kalemi 

E) HSS kalem 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kalem seçiminde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? 

A) Kalemin malzemesi 

B) Kesme hızı 

C) İlerleme 

D) Devir sayısı 

E) Kalemin rengi 

 

5. Sert zımpara taşlarında aşağıdaki kalemlerden hangisinin bilenmesi uygundur? 

A) Sert metal 

B) Elmas 

C) Seri çelik 

D) Seramik 

E) Sermet uç 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi basit ayaklı zımpara taşında kalem bileme işlemi yaparken 

uyulacak güvenlik önlemlerinden biri değildir? 

A) Taş koruması takılı olmalı 

B) Kaynakçı maskesi kullanmalı 

C) Koruyucu gözlük kullanmalı 

D) Kalemi bilerken dikkatli ve sağlam tutulmalı 

E) Kalemin malzemesine göre taş seçilmeli 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Kalemliğe doğrudan bağlanamayan küçük kesicilerin bağlanmasında kullanılan 

takımlara ne ad verilir? 

A) Kater 

B) Kalem 

C) Torna 

D) Ayna 

E) Gezer punta 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kater çeşitlerinden değildir? 

A) Keski Kateri 

B) Vida mastarı  

C) Özel Kater  

D) Delik Kateri 

E) E) Sağ yan kater 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhında kesicinin punta ekseninde bağlanmasının 

mecburiyetlerinden biri değildir? 

A) Bu yükseklikte iken kalemin üzerindeki açılar normaldir. 

B) Ayna ve fener mili ekseninde uygun kesme işlemi yapar.  

C) Tornanın devri istenilenden fazla artar. 

D) Sürtünme ve kaleme gelen kuvvetler normal değerdedir. 

E) Tornalanan işin yüzey kalitesi iyidir. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kesme işlemini etkileyen en önemli faktörlerden biridir? 

A) Punta yüksekliği 

B) Ayna çeşitleri 

C) Kalemin hangi tür katere bağlandığı 

D) Kalem açıları 

E) Torna tezgâhının boyu 

 

11. Torna kalemi kırılıyor veya körleniyorsa aşağıdaki işlemlerden hangisi 

yapılmamalıdır? 

A) Soğutma sıvısı kullanılmalı 

B) İlerleme ve kesme hızı düşürülmeli 

C) Kalem ucuna pah kırılmalı veya kavis verilmeli 

D) Talaş miktarı azaltılmalı 

E) Torna Tezgâhı değiştirilmeli 

 

12. Sert metal uçlar için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? 

A) Çok çeşitli renklerdedirler. 

B) Darbelere karşı dayanıklıdırlar. 

C) Sertlikleri azdır. 

D) Kalite ve dayanımları yüksektir. 

E) Sık bilenmesi gerekir. 
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13. Kalem parça ekseninin altındaysa ne tür bir sorunla karşılaşırız? 

A) Boşluk açısı azaldığı için baskı kuvveti parçayı aşağı basar. 

B) Kalem için ideal kesme oluşturur. 

C) Boşluk açısı arttığı için baskı kuvveti parçayı yukarı kaldırmaya çalışır. 

D) Herhangi bir sorun çıkmaz. 

E) Çok güzel kesme yapar. 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi kesme sıvısı kullanılma amaçlarından biri değildir? 

A) Sürtünmeden dolayı meydana gelen ısıyı azaltmak 

B) Iş parçasının yüzey kalitesini artırmak 

C) Kaliteli ve rahat kesme sağlamak 

D) Kesmede iş parçasında oluşacak ölçü genleşmesini önlemek 

E) İş yüzeyini boyamak 

 

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-3 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş parçası bağlama aparatları ve iş parçasını 

bağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Torna tezgâhında kullanılan torna aynası ve bağlama aparatlarını araştırınız. 

 Torna tezgâhında emniyetli iş bağlama tekniklerini araştırınız. 

 Kesici takım yapan firmaların internet adreslerinden torna tezgâhında kullanılan 

torna aynası ve bağlama aparatlarını hakkında bilgi toplayınız. 

 

3. İŞ PARÇALARINI BAĞLAMA 
 

Torna aynaları, silindirik parçaların (çapları 200-350 mm’ye kadar) merkezî olarak 

bağlanmasına yarar. Üçgen ve altıgen parçalar da bu aynaya bağlanır. Ayna anahtarı 

döndürüldüğünde ayaklar aynı anda hareket eder. Pensler kolay bağlama takımlarıdır. 

 

Fotoğraf 3.1: Ayna çeşitleri 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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3.1. Bağlama Araçları 
 

Üniversal tezgâhlara iş bağlamada üç ayaklı aynalar, dört ayaklı aynalar, mengeneli 

aynalar, pensler, iş kalıpları gibi çeşitli takımlar kullanılmaktadır. 

 

3.1.1. Torna Aynaları 
 

Torna tezgâhında iş parçalarının işlenebilmesi için en çok kullanılan yöntemlerde 

biri aynalar yardımıyla bağlamaktır. 

 

3.1.1.1. Üç ve Dört Ayaklı Üniversal Ayna 

 

Üç ayaklı üniversal aynalar, silindirik üçgen, altıgen ve benzeri parçaların üç noktadan 

bağlanması için kullanılır. 

 

Fotoğraf 3.2: Üç ayaklı torna aynası ve parçaları 

Dört ayaklı üniversal aynalar, parçaların dört noktadan merkezlenmesi ve kare kesitli 

iş parçalarının bağlanmasında kullanılır. Üniversal aynalarda bütün ayaklar aynı anda 

hareket eder. 

  

Fotoğraf 3.3: Dört ayaklı torna aynası 

http://www.google.com.tr/imgres?q=%C3%BC%C3%A7+ayakl%C4%B1+torna+aynalar%C4%B1&hl=tr&sa=X&biw=1280&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=p1ByPnRxgc8h0M:&imgrefurl=http://osmanlikesici.com/tornaaletleri.html&docid=kNxOfEfJXTHFWM&imgurl=http://www.ozkayali.com/urun_resim/4-ayakli-hassas-torna-aynasi.jpg&w=350&h=355&ei=HWkOUPiQPIbwsgat9oCwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=313&dur=3227&hovh=226&hovw=223&tx=124&ty=148&sig=105523918131976915013&page=3&tbnh=143&tbnw=142&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:42,i:230
http://www.google.com.tr/imgres?q=%C3%BC%C3%A7+ayakl%C4%B1+torna+aynalar%C4%B1&start=138&hl=tr&sa=X&biw=1280&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=U-uiqshbC4AzmM:&imgrefurl=http://www.artekteknik.com.tr/urunler/3&docid=JgXChdLc3EDrHM&imgurl=http://www.artekteknik.com.tr/upload/13163345702356147401459539026_o.jpg&w=231&h=200&ei=qWkOUIPIEcSVswbGkYGABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=523&vpy=286&dur=1033&hovh=160&hovw=184&tx=73&ty=98&sig=105523918131976915013&page=7&tbnh=148&tbnw=166&ndsp=23&ved=1t:429,r:2,s:138,i:166
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3.1.1.2. Mengeneli (Kepenkli)  Ayna 

 

Yuvarlak, kare ve düzgün olmayan dökülmüş ya da dövülmüş parçaları bağlamaya 

yarar. Her bir ayak birbirinden bağımsız olarak hareket eder. Bu bağlama işlemi istenilen 

hassasiyette yapılabilir. Tezgâh fener milinin bozulmaması için, iş parçasının ağırlık merkezi 

dikkate alınarak karşı dengeleme ağırlıkları kullanılır. 

 

 

Fotoğraf 3.4: Dört ayaklı torna aynası 

 

 

Şekil 3.1: Mengeneli ayna 
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3.1.1.3. Delikli Düz Ayna 

 

Biçimleri bakımından ayaklı aynalara bağlanamayan iş parçaları delikli düz aynalara 

çeşitli pabuçlar ve cıvatalar ile ayna gövdesine bağlanır. 

 

 

 

Şekil 3.2: Delikli düz ayna 

3.1.1.4. Fırdöndü Aynası 

 

İki punta arasında tornalama yapabilmek için iş parçası üzerine takılan fırdöndüden 

dolayı bu isim verilmiştir. Aynanın üzerine fırdöndü kuyruğunun takılmasıyla iş parçası 

işlenir. Fırdöndü aynaya pim ile sabitlenir. 
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Fotoğraf 3.5: Fırdöndü aynası 

 

Fotoğraf 3.6: Fırdöndü çeşitleri 

 

Şekil 3.3: Fırdöndü aynası bağlantı şekli 
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3.1.1.5. Mıknatıslı Ayna 

 

Bu aynalar mıknatıslanma özelliği ile alın yüzeyine iş parçalarının bağlanmasında 

kullanılır. Özelliği, diğer aynalara bağlanamayacak küçük veya ince parçaların bağlanmasını 

sağlamasıdır. Segman ve bileziklerin bağlanması bu duruma örnek olarak verilebilir. 

  

 

Fotoğraf 3.7: Mıknatıslı ayna 

3.1.1.6. Kombine Ayna 

 

Bu aynalar üniversal ve mengeneli aynaların mekanik özelliklerini taşır. İki aynada da 

bağlayabildiğimiz parçalar bu aynaya bağlanabilir. Bu işlem için ayakların beraber hareket 

etmesini alın vidası, tek tek hareket etmesini ayak hareket vidaları sağlar. 
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Fotoğraf 3.8: Kombine ayna 

3.1.2. Pensler 
 

Tam yuvarlak ve düzgün işlenmiş küçük iş parçalarını tornaya bağlamaya yarayan 

esneyebilen kovanlara pens denir. Çubuk şeklindeki silindirik, kare ya da altıgen kesitli iş 

parçalarının bağlanmasında kullanılırlar. Genellikle revolver ve index (otomat) torna 

tezgâhlarında yaygın olarak kullanılırlar. Ayrıca CNC işleme merkezlerinde de silindirik 

saplı kesiciler bağlanmasında da pensler kullanılır. Özel pens başlığı ile kullanılır. 

   

Fotoğraf 3.9: Pensler 

 

Fotoğraf 3.10: Pens ve başlık 

 

 

Fotoğraf 3.11: İş parçasının çapını kontrol ederek 

pens seçme 

http://www.google.com.tr/imgres?q=%C3%A7ok+ama%C3%A7l%C4%B1+torna+aynalar%C4%B1&hl=tr&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=dtsSK9uR5iBYQM:&imgrefurl=http://www.xn--torna-aynas-9zb.com/?tag=manuel-torna-aynalar&docid=cg_juPK0aVULVM&imgurl=http://www.xn--torna-aynas-9zb.com/images/products/manuel/JNRA.jpg&w=310&h=310&ei=ZnQOUPz0DcvcsgaV64GgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=587&vpy=315&dur=2936&hovh=225&hovw=225&tx=126&ty=132&sig=105523918131976915013&page=2&tbnh=146&tbnw=134&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:18,i:150
http://www.google.com.tr/imgres?q=pensli+torna+ayna&hl=tr&sa=X&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=d9hNUtfRG_j3oM:&imgrefurl=http://www.sahibinden.com/ilan/is-makineleri-sanayi-sanayi-endustri-makineleri-2006-model-cnc-torna-hidrolik-cubuk-surucu-pens-ayna-ve-pensl-91649632/detay&docid=nQE60ykziYkGaM&imgurl=http://image.cdn.sahibinden.com/photos/64/96/32/9164963277r.jpg&w=480&h=360&ei=xYwOUP26IcnusgaRkoGQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=187&vpy=97&dur=428&hovh=194&hovw=259&tx=150&ty=113&sig=105523918131976915013&page=3&tbnh=138&tbnw=197&start=42&ndsp=23&ved=1t:429,r:6,s:42,i:221
http://4.bp.blogspot.com/_Ofj-XzjpFWE/RzXgoBTs33I/AAAAAAAAAPw/i9m_XdSz6Nk/s1600-h/%C4%B0%C5%9F+par%C3%A7as%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7ap%C4%B1n%C4%B1+kontrol+ederek+pens+se%C3%A7me.JPG
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 İşe Uygun pens seçme 

 

İş parçasının şekline ve çapına göre pens seçilerek fener miline bağlama kurallarına 

göre bağlanır. İş parçasının şekli silindirik ise silindirik pens, kare ise kare pens, altı köşe ise 

altıgen pens seçilerek bağlanır. Seçim esnasında iş parçasının boyut ölçüleri dikkate alınarak, 

ölçülere uygun pens seçilmelidir. 

 

 

Fotoğraf 3.12: Pensi pens bileziğine takarak tornaya bağlama 

 İş parçasını pense bağlama, sökme 

 İş parçasının ucundaki çapaklar ve pens temizlenir. 

 El tekerini iterek, pensin konik ucunun pens bileziğinden bir miktar dışarı 

çıkması sağlanır. 

 İş parçasının işlenecek kısmı dışarı gelecek şekilde pensin içine takılır. 

 İş parçasının tam merkezlenebilmesi için pensin içinde iş parçası bir 

miktar elle çevrilir. 

 Fener milinin arkasına takılı olan el tekeri çevrilerek pens bileziğini 

kendine çekmesi sağlanır. 

 Pens bileziğinin çekilmesi ile pens de geriye çekilerek, içine takılı olan iş 

parçasının merkezden sıkılması sağlanacaktır. 

 İş parçasını pensten çıkarmak için el tekeri sıkma yönünün tersine 

döndürülerek pensin vidalı olan kısmının boşa çıkması sağlanır. 

 El tekerinin ortasından plastik bir çekiçle vurarak pens açılır iş parçası 

serbest kalır. 

 İş parçasının serbest kalması ile işlem tamamlanarak iş parçası dışarıya 

alınır. 

http://2.bp.blogspot.com/_Ofj-XzjpFWE/RzXgBhTs32I/AAAAAAAAAPo/BFXLy9xV3ko/s1600-h/Pensi+pens+bilezi%C4%9Fine+takarak+tornaya+ba%C4%9Flama.JPG
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Fotoğraf 3.13: İş parçasını tornada pense bağlama 

3.1.3. İş Kalıpları 
 

Seri üretimde işin özelliğine göre oluşturulan aparatlara ve bağlama düzeneklerine iş 

kalıpları denir. Özdeş parçaların ayrı ayrı bağlanması ve işlenmesi zaman alacağı gibi 

ekonomik de olmaz, bu sebeple iş bağlama kalıpları; özellikle seri üretimde zaman 

kazandırarak maliyeti düşürmek yönünden önem taşır. 

  

http://1.bp.blogspot.com/_Ofj-XzjpFWE/RzXiWRTs34I/AAAAAAAAAP4/re1x6VzZ6bk/s1600-h/i%C5%9F+par%C3%A7as%C4%B1n%C4%B1+tornada+pense+ba%C4%9Flama.JPG
http://www.google.com.tr/imgres?q=i%C5%9F+kal%C4%B1plar%C4%B1&hl=tr&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=GnDscmwo4b16lM:&imgrefurl=http://forum.cadokulu.com/index.php?showtopic=2002&docid=OseDhSe5FeKKGM&imgurl=http://img68.imageshack.us/img68/7651/tornabalamaaparat0cq.jpg&w=1024&h=768&ei=23YOUOGDB8TKtAatmYHQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=387&vpy=158&dur=1713&hovh=194&hovw=259&tx=153&ty=102&sig=105523918131976915013&page=2&tbnh=136&tbnw=191&start=16&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:16,i:141
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Fotoğraf 3.14: İş kalıpları 

 

3.1.4. Aynaları Fener Mili Üzerindeki Yerlerinden Çıkarma 
 

Aynaları fener mili üzerinden çıkarmak veya değiştirmek gerektiğinde torna kayıt ve 

kızaklarının üzerine tahta tabla konularak aynanın kızaklar üzerine düşmesi engellenir. 

Flanşlı ise bağlantı somunları gevşetilir. Flanş geniş yuvasına somunlar gelene kadar çevrilir 

ve ayna çekilerek somunların bulunduğu saplamalar fener milindeki flanşından çıkarılır. 

Vidalı ise ters yönde ayna çevrilerek, ayna fener milinin vidalı kısmından döndürülerek 

çıkarılır. 
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 Aynaları fener mili üzerindeki yerlerine takma 

 

Torna tezgâhında yapılan işlem türüne uygun olan aynalar kullanılmalıdır. Bunun için 

tek tip ayna kullanılamaz. İşin özelliliğine ve ölçülerine göre aynalar fener miline flanşlı, 

vidalı ve kamlı geçme olarak bağlanırlar. Farklı tip aynaları bağlayabilmek için fener miline 

aynalar teknolojik kurallara göre takılmalıdır. 

 

Fotoğraf 3.15: Torna aynası bağlantı şekilleri 

 

 Aynaların ters ve düz ayaklarını söküp takma 

 

Bağlanacak işin şekline göre iki çeşit ayna ayağı vardır. Küçük çaplı parçaların 

bağlanmasında kullanılan ayaklara düz, büyük çaplı parçaların bağlanmasında kullanılan 

ayaklara ters ayak adı verilir. Üç ve dört ayaklı aynalarda ayaklar birlikte hareket ettiği için 

ayakların diş sayıları birbirinden farklıdır. Bu nedenle ayna ayaklarının üzerinde sıra 

numarası vardır. Her ayak numarasına uyan sıra ile aynı numarayı taşıyan kanala takılır. 
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Fotoğraf 3.16: Ayna ayaklarının takılması 

 

Hangi tür ayak olursa olsun takma işlemi şöyle yapılır: Kanal içinde alın vidasının ucu 

görününceye kadar anahtar döndürülür. 1 numaralı ayak kanal içine yerleştirilir ve anahtar 

döndürülmeye devam edilir. Alın vidasının ucu 2. kanala geldiğinde 2 numaralı ayak, 3. 

kanala geldiğinde 3 numaralı ayak sırasıyla takılır. Çıkarılan ayaklar mutlaka temizlenir. 

 

Dört ayaklı mengeneli aynalarda ise ayaklar birbirinden bağımsız hareket ettiğinden 

sıralamaya lüzum yoktur. İstenilen ayak istenildiği zaman sökülüp takılabilir. 

 

 Torna aynalarının sökülmesi ye takılması ile ilgili güvenlik kuralları 

 

Aynanın değiştirilmesi tezgâh çalışırken yapılmamalıdır. Aynaları söküp, takarken 

tezgâh kızakları üzerine bir tahta tabla veya takoz yerleştirmelidir. Böylelikle aynanın 

düşmesi hâlinde kızakların zedelenmesi önlenir. Vidanın sonuna yaklaşınca, vidanın 

bozulmaması ve aynanın düşmemesi için, aynayı sıkıca tutmalıdır. 

 

 Bağlamada salgı kontrolü 

 

Aynaları bağlama sırasında cıvata ve vidaların iyi sıkılması, oturma yüzeylerinin 

bozulmuş olmaması durumunda salgı meydana gelmez. Salgı varsa cıvata ve vidalar kontrol 

edilmelidir. Ayna ayaklarından aşınma olup olmadığına bakılmalı, ayna ayaklarının düzgün 

takıldığından emin olunmalı, fener mili incelenmeli, varsa hatalar giderildikten sonra işleme 

başlanmalıdır. 
 

 Aynaların fener miline salgısız ve güvenli bağlanması için; 

 

 1. Fener mili ile aynanın takılacağı yer iyi temizlenmeli, 

 2. Ayna kayıt üzerindeki ağaç takoza alınmalı, 

 3. Ayna dengeli ve sağlam bir şekilde bağlanmalı, 

 4. Ayna bağlantı tipine göre işlem yapılmalı, 

 5. Aynanın salgısız bağlanması, işin tamlığı için ön şarttır. 
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3.1.5. İş Parçalarını Aynalara Bağlama 
 

Aynaların temizliği, ayakların temizliği, yapılan işlerin hassasiyeti ve çalışma 

güvenliği bakımından önemlidir. Sağlam ve güvenli bir aynaya bağlanan iş parçaları 

işlenirken ve iş parçası üzerinde herhangi bir işlem yapılırken emniyetli olacaktır. Bağlama 

esnasında ayna ayaklarına iş kısa bağlanmamalıdır. Hatalı kullanım sonucu ayna ayakları 

bozulabilir. 

 

Salgı varsa iş parçası yavaşça döndürülerek işin salgılı tarafına yavaşça vurulmalı ve 

merkezlenmesi sağlanmalıdır. Salgının ortadan kalktığını görebilmek için ayarlı bir 

komparatör saati iş parçası üzerinde gezdirilmeli ve kontrol edilmelidir. Salgılı bağlanan iş 

parçaları yanlış işlenebilir ve ölçü farklılığı meydana gelir. 

 

 Aynalarla çalışırken dikkat edilecek hususlar 

 

 Ayna anahtarı ayna üzerinde unutulmamalıdır. 

 İş parçası aynanın ayaklarına iyice oturtulmalıdır. 

 Uzun parçalar punta ile desteklenmelidir. 

 Ayaklar aynadaki kanallardan çok fazla çıkmamalıdır. 

 İçi boş parçalar çok sıkılmamalıdır. 

 Parçanın hassas kısmı, koruyucu ile bağlanmalıdır. 

 

 Makine atölyelerinde iş güvenliği kuralları 

 

Kırlı iş kıyafetiyle çalışmamalı, iş elbisesi sık sık yıkatılmalıdır. Yırtık ve bol 

elbiseler, çalışanın makine organlarına takılarak bir kazanın oluşmasına har an sebep 

olabilirler. Tezgâhda çalışırken, gömlek kollarındaki manşetleri çıkarmak gerekir. Tezgâhta 

çalışırken, kravat takılmamalıdır, Kravatın çalışan makine kısımlarına ve İş parçasına 

sarılması her zaman mümkündür. Uzun saçlar, tezgâhın dönen kısımlarına sarılarak kazaya 

sebep olur. Herhangi bir kazanın olmaması için, tezgâhta çalışırken yüzük, saat, bilezik ve 

eldivenin çıkartılması gerekir. Bunlar tezgâhın hareketli kısımlarına takılabilir. 

 

 Genel güvenlik kuralları 

 

 Tezgâhı durdurmadan, yağlama, temizleme, ayar ve tamir yapmamalıdır. 

 Kesici aletin sağlam bağlanmış olduğu kontrol edilmelidir. 

 Tezgâhta çalışırken, başka birisinin anahtarı açıp kapamasına izin 

verilmemelidir. 

 Makinelere yaslanılmamalı, atölyede gelişigüzel konuşulmamalı, el 

şakası yapmamalı ve diğer öğrencilere öteberi atmamalıdır. 

 Bütün dikkatler işe verilmeli, tezgâh çalışırken lüzumsuz yere 

konuşulmamalıdır. 

 Çalışan bir tezgâhın başındaki Öğrenci rahatsız edilmemeli ve onu 

konuşmaya zorlamamalıdır. 

 Parmaklar, tezgâhın dönen ve hareket eden kısımlarından uzak 

tutulmalıdır. 
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 Üstüpü ve bezler tezgâhın dönen ve hareket eden kısımlarından uzakta 

bulundurulmalıdır. 

 Bilinmeyen tezgâhlar asla kurcalanıp çalıştırılmamalıdır. 

 Tezgâh üzerindeki, ne işe yaradığı bilinmeyen kollar rastgele 

çevrilmemelidir.  

 Herhangi bir hata yapıldığında örtbas edilmeye kalkışılmamalıdır. Bu, 

ikinci bir hata olur;  

 Dürüst kimselerin sevileceği de hiç bir zaman unutulmamalıdır. 

 Yapılan bir yanlışlığı ikinci bir defa tekrarlamamak gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Atölyenizde size teslim edilen torna tezgâhının hareketli kısımlarını aşağıdaki 

uygulama faaliyetlerini takip ederek elle hareket ettiriniz. Böylece tezgâha aşinalık 

kazanınız. Öğretmeninizin denetiminde torna ayna ayaklarını teknolojik kurallara uygun 

sökünüz ve takınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Tezgâhın ana şalterden kapatınız. 

 Ayna ayaklarını açıp kapayınız. 

 Torna ayna ayakları kurtuldukları anda 

torna kızakları üzerine sertçe düşmesi 

ihtimali üzerine, kızakları korumak 

için kayıt kızakların üzerine tahta bir 

düzlem yerleştirilir. 

 Ayna ayaklarını sökmek için: 

 Tezgâhı devir dişlilerini boşa alınız. 

 Ayna anahtarı yardımıyla ayakları dışa 

doğru çevirerek ayakların çıkmasını 

sağlayınız. Bu arada 3 numaralı ayağın 

ilk önce düşeceğini hesaba katarak 

elinizle tezgâh üzerine düşmeden tutunuz. 

 Ayakların tamamı çıktıktan sonra 

yumuşak bir bezle, ayna alnındaki en 

üstteki dişin arasına bezi bastırarak 

anahtarla çeviriniz. 

 Bez boşa çıktığında hâlâ temizlenmemiş 

kısımlar varsa beze bir çizecek ya da 

benzeri ile bastırarak aynı işlemi tekrar 

ediniz. 

 Ayna ayaklarını temizleyiniz. 

Torna aynası ayaklarını takmak için: 

 Alın vidasını, yağlanarak ayakları kanal 

içinde alın vidasının ucu görününceye 

kadar anahtarla döndürünüz. 1 numaralı 

ayak kanal içine yerleştiriniz ve anahtarla 

döndürünüz. Alın vidasının ucu 2. kanala 

geldiğinde 2. ayağı, 3. kanala geldiğinde 

3 numaralı ayağı sırasıyla takınız. 

 Ayna ayaklarının tamamını sıkarak aynı 

merkezde buluşup buluşmadıklarını 

kontrol ediniz. 

 

 

 Çalıştığınız alanı temiz ve düzenli 

tutmalısınız. 

 Koruyucu kıyafet giymelisiniz. 

 Kullandığınız makineyi temiz 

tutmalısınız. 

 Yere bor yağı, kesme yağı döküldüğünde 

mutlaka temizlemelisiniz. 

 Meslek ahlak kurallarına uymalısınız. 

 Çalışırken dikkatli olmalısınız. 

 Zamanı iyi kullanmalısınız. 

 Çalışma esnasında güvenlik kurallarına 

dikkat etmelisiniz. 

 Tezgâh kızaklarını koruyucu tahta veya 

bez kullanmalısınız. 

 Ayna anahtarının doğru olmasına dikkat 

etmelisiniz, 

 Hatalı takım kullanmamalısınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tezgâhın ana şalterden kapattınız mı?   

2. Koruyucu kıyafet giydiniz mi?   

3. Tezgâh kızakları üzerine koruyucu tahta, bez veya benzeri muhafaza 

koydunuz mu? 

  

4. Ayna anahtarı yardımıyla ayakları dışa doğru çevirerek ayakların 

çıkmasını sağladınız mı?  

  

5. Bu arada 3 numaralı ayağın ilk önce düşeceğini hesaba katarak 

elinizle tezgâh üzerine düşmeden tuttunuz mu? 

  

6. Ayakların tamamı çıktıktan sonra yumuşak bir bezle en üstteki dişin 

arasına bezi bastırarak anahtarla çevirdiniz mi? 

  

7. Bez boşa çıktığında hâlâ temizlenmemiş kısımlar varsa beze bir 

çizecek ya da benzeri ile bastırarak aynı işlemi tekrar ettniz mi? 

  

8. Ayna ayaklarını temizlediniz mi?   

9. Ayna ayak numarasına dikkat ederek taktınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti-2 ” ye geçiniz. 
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Atölyenizde torna tezgâhının aynasını Öğretmeninizin denetimine sökünüz ve 

teknolojik kurallara uygun olarak geri bağlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Tezgâhın ana şalterden kapatınız. 

 Ayna ayaklarını kapayınız. 

 Torna aynasının fener milinden ve 

vidalardan kurtulduğu anda torna 

kızakları üzerine sertçe düşmesi ihtimali 

üzerine, kızakları korumak için kayıt 

kızakların üzerine tahta bir düzlem 

yerleştirilir. 

 Torna aynasının sökülmesi işlemi: 

 Torna aynasının fener miline bağlandığı 

kısımda somunlara uygun açık ağızlı bir 

anahtar temin ediniz.  

 Daha sonra, anahtarı çevirdiğinizde 

aynanın da birlikte dönmemesi için, 

tornayı en düşük devre alınız. 

 Açık ağızlı anahtar ile somunu kavrayıp 

gevşetiniz. Somunu gevşetmekte 

zorlanıyorsanız açık ağızlı anahtara 

elinizin ayasıyla sertçe vurarak işlemi 

kolaylaştırabilirsiniz. 

 Tüm somunlar çıktığında somunların 

bağlı olduğu saplamalara yük 

bineceğinden, bu sırada arkadaşınızdan 

yardım isteyerek aynayı tutmasını 

istemelisiniz. Yardımcınız, somunlar 

tamamen çıktığında aynayı kendine 

doğru çekerek dikkatlice tahta desteğin 

üzerine bırakmalıdır. 

Dikkat: Yardımcınızı aynanın ağır olduğu 

konusunda uyarınız. Duruşu dengeli ve 

sağlam olmalıdır. Aksi durumda, Aynanın 

ağırlığını tahmin edemeyip ayna boşa 

çıktığında dengesi bozulabilir. 

 

Torna aynası nasıl takılır: 

 Torna aynasının takılması, Aynanın 

üzerindeki saplamaları, Fener miline 

bağlı flanşın üzerindeki deliklere 

dikkatlice oturtup, flanşın diğer 

tarafından somunlarla sabitlemekten 

 

 Çalıştığınız alanı temiz ve düzenli 

tutmalısınız. 

 Koruyucu kıyafet giymelisiniz. 

 

 
 

 Meslek ahlak kurallarına uymalısınız. 

 Çalışırken dikkatli olmalısınız. 

 Zamanı iyi kullanmalısınız. 

 Çalışma esnasında güvenlik kurallarına 

dikkat etmelisiniz. 

 Tezgâh kızaklarını koruyucu tahta veya 

bez kullanmalısınız. 

 Ayna anahtarının doğru olmasına dikkat 

etmelisiniz, 

 Hatalı takım kullanmamalısınız. 

 

 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 



 

 63 

ibarettir. 

 Bu işlem sırasında iki kişi olmalıdır. 

Ayna ağır olduğu için aynayı kaldırmak 

ve yerine oturtmak için uğraşırken 

işlemin birkaç saniyeden uzun sürmesi 

hâlinde ağırlıktan dolayı belini incitebilir. 

Ayrıca tek kişi çalışırsa flanşın 

üzerindeki delikleri görmekte ve 

saplamaları deliklere oturtmakta 

zorlanabilir. 

 Aynanın üzerindeki saplamaları flanştaki 

yerlerine yerleştirirken, ağırlığı dengeli 

taşıyabilmek için aynaya küçük çaplı 

silindirik bir parça bağlayabilir ve bu 

parçadan da tutarak aynayı kaldırabiliriz 

Ayna ayaklarının sıkıca kavradığı bu 

parça, bir tutma kolu görevi üstlenerek, 

aynayı taşırken bize yardımcı olabilir. 

 Son olarak ayna üzerindeki saplamaları 

flanştaki yerlerine oturttuktan sonra 

yardımcınız aynayı tutarken siz de 

saplamanın somunlarını sıkabilirsiniz. 

Önemli not: İlk başta somunların hiçbirini 

tam sıkmayınız. Somunların bir tanesini tam 

sıktıktan sonra diğer somuna geçmeyiniz. 

Somunların hepsinin eşit derecede 

sıkıldığına emin olduktan (aynanın somunla 

tam birleştiğinden) sonra tüm somunları 

sonuna kadar sıkınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tezgâhın ana şalterden kapattınız mı?   

2. Koruyucu kıyafet giydiniz mi?   

3. Tezgâh kızakları üzerine koruyucu tahta, bez veya benzeri muhafaza 

koydunuz mu? 

  

4. Açık ağızlı anahtarla somunları gevşettiniz mi?    

5. Arkadaşınızın yardımıyla aynayı fener milinden ayırdınız mı?   

6. Aynayı temizledinizmi?   

7. Aynanın üzerindeki saplamaları, Fener miline bağlı flanşın üzerindeki 

deliklere dikkatlice oturttunuz mu? 

  

8. Arkadaşınız aynayı tutarken siz somunları sıktınızmı?   

9. Somunları dengeli bir şekilde sıktınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Üç ayaklı aynalarda hangi parçalar bağlanabilir? 

A) Kare parçalar 

B) Şekilsiz parçalar 

C) Silindirik üçgen altıgen ve benzeri parçalar 

D) Sac parçalar 

E) Lama parçalar 

 

2. Mengeneli aynaların özelliklerinden biri hangisidir? 

A) Her bir ayak birbirinden bağımsız olarak hareket eder. 

B) Ayakların hepsi aynı anda hareket eder. 

C) Önce 1 numaralı ayak hareket eder. 

D) Ayaklar zıt yönde hareket eder. 

E) Karşı ağırlık istemez. 

 

3. Delikli düz aynaya hangi tip iş parçaları bağlanır? 

A) Her tür parça bağlanabilir. 

B) Biçimleri bakımından ayaklı aynalara bağlanamayan iş parçaları bağlanabilir. 

C) Yalnızca 6 köşe parçalar bağlanabilir. 

D) Kare parçalar bağlanabilir. 

E) Sadece silindirik parçalar bağlanabilir. 

 

4. Fırdöndü aynaya nasıl sabitlenir? 

A) Cıvata ile sabitlenir. 

B) Fırdöndü aynaya pim ile sabitlenir. 

C) Dişli sistemi ile sabitlenir. 

D) Sabitlenmez. 

E) Kaynak yapılarak sabitlenir. 

 

5. Kombine aynanın özelliği nedir? 

A) Çok sıkı kavraması 

B) Mengeneli aynanın tüm özelliklerini taşıması 

C) Fırdöndü ile birlikte kullanılması 

D) Bu aynalar üniversal ve mengeneli aynaların mekanik özelliklerini taşır. 

E) Pabuçlarının olması 

 

6. İş kalıbı nedir? 

A) Seri üretimde işin özelliğine göre oluşturulan aparatlara ve bağlama düzeneklerine 

iş kalıpları denir. 

B) Millerin tornaya bağlanmasında kullanılan aparatlara iş kalıpları denir. 

C) Altı köşe üretiminde kullanılan kalıplara iş kalıpları denir. 

D) Uzun parçaları tornalamaya yarayan takımlardır. 

E) Torna tezgâhının en önemli sistemidir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aynaları torna tezgâhına takmadan önce dikkat edilecek en önemli kural nedir? 

A) Aynanın çapı 

B) İşe uygun ayna seçilmesi 

C) Tezgâh boyu 

D) Kesicinin cinsi 

E) İş parçasının boyu 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere aşağıdaki 

seçeneklerden doğru olan kelimeyi yazınız. 

 

8. Aynaları fener mili üzerinden çıkarmak veya değiştirmek için ………...... ve 

…………… üzerine tahta tabla konularak aynanın kızaklar …………………….. 

engellenir. 

A) torna, araba, üzerinde kayması 

B) kayıt, kızakların, üzerine düşmesi 

C) araba, kalemlik, altına düşmesi 

D) kayıt, kızakların, üzerinde kayması 

E) punta, kızakların, üzerine düşmesi 

 

9. İşin özelliliğine ve ölçülerine göre aynalar fener miline …….…,     …….….ve 

……….. olarak bağlanırlar. 

A) flanşlı, civatalı ve somunlu 

B) bol, sıkı ve somunlu  

C) flanşlı, vidalı ve kamlı geçme 

D) Somunlu, sıkı ve geçme 

E) somun, vidalı ve geçme 

 

10. Küçük çaplı parçaların bağlanmasında kullanılan ayaklara ………, ayak, büyük çaplı 

parçaların bağlanmasında kullanılan ayaklara ……….. ayak adı verilir. 

A) düz, ters 

B) ters, düz 

C) 3, 4 

D) düşey, yatay 

E) çapraz, yatay 

 

11. Salgı var ise iş parçası yavaşça döndürülerek işin ……….. tarafına yavaşça vurulmalı 

ve ………………………. sağlanmalıdır. 

A) sağ, dönmesi 

B) sol, sabitlenmesi 

C) salgılı, merkezlenmesi  

D) sol, dönmesi 

E) merkezleme, sağ 
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DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

-Türkiye'nin ağır sanayi hamlesi yapması haçlı avrupa devletlerini niçin rahatsız etmiştir? 

 



 

 68 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alın tornalama, punta matkabı ve matkapla 

delme işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tornalama işlemleri hakkında dergi, kitap ve internet araştırması yapınız. 

 Araştırmalarınızın sonucunda hazırladığınız belgelerle arkadaşlarınıza sunum 

yapınız. 

 

4. ALIN TORNALAMA 
 

Tornalama işlemleri yapılırken kesicinin özelliklerine, iş parçası çapına, malzemesine 

göre tezgâh devir ayakları yapılır. 

 

4.1. Kesme Hızı, Devir Sayısı ve İlerlemeyi Ayarlama 
 

Parçanın dış yüzeyindeki bir noktanın dakikada metre cinsinden aldığı yola kesme 

hızı denir.  

 

Tornalama işleminde devir sayısı bulunurken belirli değerler bilinmelidir.  Bu 

değerler doğrudan tablolardan bulunabildiği gibi kesme hızı formülünden hesaplanarak da 

bulunabilir. Kesme hızı aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

 

V = Kesme hızı ...............(m / dak.) 

D = İş parçasının çapı.............( mm.) 

N = Devir sayısı.............( dev / dak.) 

π = 3.14 

1000= Metrenin milimetreye dönüşümü için kullanılan sabit sayı 

 

Devir sayısı iş parçasının bir dakikada yaptığı dönme miktarıdır. Eldeki değerler 

formüle uygulandığında çıkan değer, iş yapılacak tezgâhta olmayabilir. En yakın değer 

seçilerek kullanılır. İş parçasının bir devrinde ya da bir dakikada kalemin iş parçası üzerinde 

mm cinsinden aldığı yola ilerleme denir. Birimi mm / dev. veya mm/dk`dir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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4.1.1. Kesme hızı ve ilerlemenin hesaplanması 
 

Kesme hızı hesaplamayla ya da firmaların hazırlamış olduğu ideal kesme hızı tabloları 

yardımıyla bulunarak tezgâhlar ayarlanır. Aşağıda hesaplama için kullanılacak formül 

verilmiştir. 

 

Örnek: Kesme hızı 34 m/dk. ve 60 mm çapındaki iş parçasının işlenmesi için devir 

sayısını hesaplayınız. 

 

D=60 mm. 

V=34 m/dk. 

N=?   
 

 

 

MKE 

Normu 

 

Torna Edilen 

Malzemenin Cinsi 

Torna Kaleminin Cinsi 

Seri Çelik (HSS) Sert Metal Uç 

Kaba  

Talaş 

İnce   

Talaş 

Kaba  

Talaş 

İnce   

Talaş 

Ç 1030 34-42 ÇELİK 26 40 130 180 

Ç 1040 50 LIK ÇELİK 25 35 135 160 

Ç 1050 60 LIK ÇELİK 23 30 100 140 

Ç 1060 70 LIK ÇELİK 17 25 90 120 

Ç 1080 85 LIK ÇELİK 14 20 70 100 

GS (DS) 

45 

ÇELİK DÖKÜM 17 25 90 120 

Ç 3115 KROM NİKELLİ ÇELİK 12 18 40 60 

Ç 5330 
KROM MOLİBDENLİ 

ÇELİK 
12 18 40 60 

Ç 6120 
KROM VANADYUMLU 

ÇELİK 
12 18 40 60 

Ç 10110 ALET ÇELİĞİ 10 15 30 45 

GG 12 FONT 20 30 75 110 

GG 18 DÖVÜLÜR FONT 15 22 50 75 

GG 30 SERT FONT 10 15 25 40 

CU 4 BAKIR 50 75 250 350 

H Pr 57 DÖKME PİRİNÇ 50 75 250 350 

H Pr 60 (2) HADDE PİRİNCİ 30 50 170 240 

Pr 95 KIZIL 50 75 250 350 

BH 8 BRONZ 26 40 130 180 

AL 30 ALİMÜNYUM 200 300 1000 500 

 DURALUMİN 40 60 200 300 

Tablo 4.1: Seri çelik ve sert metal kesiciler için bazı kesme hızları 

 Kesme hızını etkileyen faktörler 

 1.Kesicinin ve iş parçasının malzemesi 

 2.Kesici ilerleme miktarı 
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 3.Talaş derinliği 

 4.Kesme sıvısı kullanma durumu 

 5.Makine kapasitesi 

 

 İlerlemeye etki eden faktörler 

 1.Yüzey kalitesi 

 2.İş parçasının malzemesi 

 3.Kesme sıvısı kullanma durumu 

 4.Tezgâhın gücü 

 5.Kalemin ve işin bağlanma emniyeti 

 

 

Tablo 4.2: İlerleme ayar tablosu 

 

Şekil 4.1: İlerlemenin gösterilmesi 

 

4.1.2. İş Parçasının İşlenmesi 
 

 Kaba tornalama 

Kaba tornalama işleminde iş yüzeyi fazla hassas değildir. Kesicinin bıraktığı izler 

gözle görülür ve elle çok rahat hissedilir. Genellikle fazla talaş verilerek alın ve silindirik 

yüzey tornalama yapılır. Kaba tornalama işlemi için kaba talaş kalemleri kullanılır. 

 

Alın tornalarken dışarıdan merkeze veya merkezden dışarıya doğru işlenerek yapılır. 

İlerleme elle veya otomatik olarak verilerek işlem tamamlanır. 
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Fotoğraf 4.1: Kaba alın tornalama 

 İnce tornalama 

 

İnce tornalama işlemi kaba tornalama işleminden sonra olduğu için  talaş derinliği az 

verilerek (0,1 ila 0,5 mm arası) yapılmalıdır.Alın kalemi kullanılmıyorsa,kaleme işe 

başlamadan önce parçanın alın kısmına göre 70 -80 açı verilmelidir. Alın kalemi normal 

bağlanır.Silindirik dış yüzeylerde de aynı ölçü değerleri uygulanır. 

 

 

Fotoğraf 4.2: İnce tornalama 

Örnek: 

İmalat resmi verilen ve torna aynası anahtarı yapılacak olan 30x 102 mm ölçülerindeki 

parçayı alından tornalayarak boy ölçüsüne getiriniz. 

 

Şekil 4.2: İmalat resmi 
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4.2. Punta Deliği Delme 
 

4.2.1. Punta Yuvasını Açma 
 

İş parçası alın yüzeyinde; ucu kısa silindirik bir delik ile yanal yüzeyler arasında 60°–

120° ’lik havşa bulunan konik bir deliktir. 

 

Uzun bağlanması istenilen (ayna – gezer punta arasında) iş parçalarının gezer punta 

tarafından merkezlenmesi, yataklanması ve desteklenmesi için punta deliği açılır. Böylece 

tornalama esnasında iş parçası merkezlenerek salgısız dönmesi sağlanır. Bu deliklerin 

açılmasında özel ölçülerde imal edilmiş punta matkapları kullanılır. Punta delikleri 

genellikle işin özelliklerine göre torna tezgâhında, matkap tezgâhında, otomat torna 

tezgâhında, freze tezgâhında vb. tezgâhlarda delinebilir. 

 

4.2.1.1. Punta Matkabını Seçme 

 

Punta deliği açılacak iş parçalarına punta matkaplarını seçerken iş parçasının çapı 

dikkate alınmalıdır. İş parçasının çapına göre punta matkapları tablolardan seçilmelidir. Bu 

değerleri doğru seçmek ve doğru delmek tornalama işlemlerinin doğru yapılabilmesi 

yönünden önemlidir.  

Torna edilecek parçanın ucuna açılan punta deliği tablo değerlerine göre açılmazsa 

gezer puntanın konik ucuna iş parçası tam oturmayacak, yataklanma ve desteklenme tam 

sağlanmayacaktır. 

Punta matkabının küçük çapına uç (meme) çapı denir ve punta matkapları bu çap 

ölçüsüne göre anılır. Uç çapları, 1,5- 2 - 2,5 – 3 - 3,15 - 4,5 – 5 - 6,3 gibi değişik ölçülerde 

yapılır. 

 

İşin 

Çapı  

d1 D2 Biçim  

A 

Biçim B 

t a b d3 t a 

5-20 1 2,12 1,9 3 0,3 3,15 2,2 3,5 

1,25 2,65 2,3 4 0,4 4 2,7 4,5 

1,6 3,35 2,9 5 0,5 5 2,4 5,5 

20-

40 

2 4,25 3,7 6 0,6 6,3 4,3 6,6 

2,5 5,3 4,6 7 0,8 8 5,5 8,3 

3,15 6,7 5,9 9 0,9 10 6,8 10 

40-

100 

4 8,5 7,4 11 1,2 12,5 8,6 12,7 

5 10,6 9,2 14 1,6 16 10,8 15,6 

6,3 13,2 11,5 18 1,4 18 12,9 20 

100> 8 17 14,8 22 1,6 22,4 16,4 25 

10 21,2 18,4 28 2 28 20,4 34 
 

 

Tablo 4.3: Malzeme çapına göre punta matkabı ölçüleri 

 Koruyucu havşasız 
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Parça punta matkabı ile punta yuvasına hazır hâle getirildikten sonra çapa uygun punta 

matkabı ile yavaş ilerleme verilerek iş parçasının merkezine tablodaki değere göre punta 

deliği açılır. 

 

Punta deliği açma, dikkat gerektiren bir iştir. Dikkat edilmezse ve itina edilmezse 

punta matkabı kırılır ve işin içinde sıkışır. 

 

 Koruyucu havşalı 

Koruyucu havşa, punta delik yuvalarını darbelerden ve aşınmalardan korumak için 

açılır. Örneğin; millerin alın yüzeylerine, sertleştirilecek millere, eksen yönünde basınçve 

darbe ile karşılaşan mil ve muylulara, freze malafalarına, elektrik motoru kolektör milleri 

gibi çalışma esnasında fazla zorlandığı durumlarda açılır. Koruyucu havşanın açılması ya 

doğrudan doğruya koruyucu havşalı punta matkabı veya açılmış olan punta yuvasının bitiş 

kısmını sağ yan torna kalemi ile açı büyütülerek yapılır. 

 

4.2.2. Tornada Punta Matkabı Bağlama Araçlarını Seçme 
 

4.2.2.1. Mandren 

 

Punta matkaplarını merkezî olarak sıkan iki veya daha fazla çeneli bir bağlama 

aracıdır. Silindirik saplı punta matkapları ve diğer bazı kesici aletleri bağlamak için özel 

yapılmışlardır. Mandrenler değişik büyüklüklerde yapılır. Farklı imal edilmelerinin sebebi 

farklı çaplardaki matkapların bağlanmasıdır. Bu madrenlerin sıkma işlemi el ile veya sıkma 

anahtarı (mandren anahtarı) ile yapılır. Seri üretim işlerinde ise zamandan kazanmak için 

otomatik sıkmalı mandrenler kullanılır. 

 

Fotoğraf 4.3: Mandrenler 

4.2.2.2. Pens 

 

Pensler punta matkaplarını çok sıkı ve tam merkezleyerek, torna tezgâhının gezer 

puntasının kovanına pens adaptörü yardımıyla konik olarak bağlanır. Genellikle küçük punta 

deliklerinin hassas olarak açılmasında ve tam merkezlenmesinde pensler kullanılır. Pens, 

punta matkabını üç noktadan pens adaptörü yardımıyla sıkar. 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.bosch-do-it.gen.tr/mam/bosch-pt-centralpool/diy/diyknowledge/lexicon/zahnkranzbohrfutter1.jpeg&imgrefurl=http://www.bosch-do-it.gen.tr/amat%C3%B6rkullan%C4%B1c%C4%B1lar/amat%C3%B6rkullan%C4%B1c%C4%B1bilgileri/s%C3%B6zl%C3%BCk/anahtarl%C4%B1-mandren.shtml?alpha=65&h=401&w=534&sz=41&tbnid=p7Jc70Lq0qRqEM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=mandren&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=mandren&usg=__yL252r6ds5_gEqpTpU6ovnd9W6A=&docid=yu1MqErfPCPxuM&hl=tr&sa=X&ei=z5cSUJPrDcfUsga8-YGQBw&sqi=2&ved=0CF4Q9QEwAg&dur=3292
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.onurteknik.com/_files/products/e65def067a08ccdf25e82edac678f34bf71395a1.jpg&imgrefurl=http://www.onurteknik.com/tr/Urunler/Hassas_takim_tutucular/YEDEKLER/Reduksiyonlar-Mandrenler&h=519&w=519&sz=78&tbnid=sOabB3sJOChpwM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/search?q=mandren&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=mandren&usg=__UT-BcmfvBjs2LZ6wQTmd4tXplUg=&docid=-YpbsrtHrrG2zM&hl=tr&sa=X&ei=z5cSUJPrDcfUsga8-YGQBw&sqi=2&ved=0CGQQ9QEwBA&dur=6181
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Fotoğraf 4.4: Punta matkabının pensler aracılığıyla bağlanması 

4.2.3. İşin Alın Yüzeyini Punta Yuvası Açmaya Hazırlama 
 

İşin alın yüzeyini punta yuvası açmaya hazırlama işleminin aşamaları: 

 

 Torna tezgâhına punta deliği açılacak parça kısa bağlanır. 

 Alın tornalama yapılır. 

 Uygun tezgâh devri seçilir. 

 Gezer puntaya pens veya mandrenle çapa uygun punta matkabı bağlanır. 

 Gezer punta torna kızakları üzerinde parçaya yakın bir yerde sabitlenir. 

 Punta deliği açmak için iş parçası hazırdır. 

      

Fotoğraf 4.5: Punta deliği delmek 

4.2.3.1. Punta Matkabı İle Delmede Dikkat Edilecek Hususlar 

 

Punta matkabı ile delmede dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 

 Punta matkabının büyüklüğü işin çapına uygun olarak seçilmelidir. 

 Punta matkabı çok uzun bağlanmamalıdır. 

 Devir sayısı punta matkabının uç çapına göre belirlenmelidir. 

 Delme sırasında kesme sıvısı kullanılmalıdır. 

 Parçanın alın yüzeyi meme olmayacak şekilde tornalanmalıdır. 

 Esnemeyi önlemek için gezer puntanın kovanı fazla çıkarılmamalıdır. 
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Örnek: 

 

Bir önceki uygulama faaliyetinde size verilen parça üzerinde aşağıdaki ölçülere uygun 

olarak punta deliği delme işlemini yapınız. 

 

Şekil 4.3: İmalat resmi 

 

Fotoğraf 4.6: Punta matkabı ve delik delmek 

 Tornada çalışırken uyulacak güvenlik kuralları 

 

 Tezgâhı çalıştırmadan; 

o Yarım somunların (makasın) ana milini kavramış olmadığını, 

o Otomatik talaş kaldırma kolunun boş konumda olduğunu, 

o Araba tespit vidasının sıkıştırılmış olmadığını, 

o Torna kayıtlarının yağlanmış olduğunu, 

o İş parçasının, dönerken arabaya çarpmayacağını, mutlaka 

kontrol etmelidir. 

 Gezer puntanın gereğince tesbit edilmiş olmasına dikkat edilmelidir. 

 Dönen somun veya vidaları anahtarla sıkmaya kalkışmamalıdır. 

 Kateri sıkarken, anahtarın kayması yüzünden parmakların keskin bir 

köşeye çarpmaması için dikkatli olunmalıdır. 

 Tezgâh çalışırken, hiç bir zaman işi ölçmeye ve kalemi ayarlamaya 

kalkışmamalıdır.  

 Dönen işin yüzeyine, özellikle keskin köşelerine el sürülmemelidir. 
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 İnce ve uzun parçaları tornalarken derin talaş vermemelidir. Derin dalaş, 

işin bükülmesine, kaleme binmesine veya aynadan fırlamasına sebep 

olabilir. 

 Tezgâh çalışırken dişli ve hız değiştirmeye kalkışılmamalıdır. 

 İyi bir şekilde görebilmek için yeter derece ışık bulunduğundan emin 

olunmalıdır.  

 Eğeleme, parlatma, delme ve raybalama gibi otomatik talaş vermeyi 

gerektirmeyen hâllerde talaş mili çalıştırılmamalıdır. 

 Otomatik talaş verme vidasını çok fazla sıkıştırmamalıdır. Gevşetmek 

için geçecek zamanın uzaması kazaya sebep olabilir. 

 İş bitince tezgâh üzerinde biriken talaşlan temizlemelidir. Kızakları temiz 

ve yağlı bulundurmalıdır. 

 Dönen herhangi bir parça üzerindeki deliği parmakla temizlememelidir. 

Temizlik için, önce tezgâh durdurulmalı, sonra bir tahta çubuğa sarılmış 

bez parçası kullanılmalıdır. Eğeleme ve zımparalama gibi İşlemlerde 

kızaklar üzerine bir bez örtmelidir. 

 



 

 77 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Verilen parçayı imalat resminde belirtilmiş ölçülerde işleyiniz. 

 

Şekil 4.4: İmalat resmi 

 

Şekil 4.5: İmalat resmi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 İş parçasını üniversal aynaya 

bağlayınız. 

 Torna kalemini bağlayınız. 

 İş parçasının salgısını kontrol ediniz 

ve düzeltiniz. 

 Alın tornalama yapınız. 

 Tornalanacak parçanın çapına, 

kullanma yerine ve amacına uygun 

punta matkabını seçiniz. 

 Seçilen punta matkabını mandrene 

bağlayınız. 

 Koruyucu havşasız punta yuvasını 

açınız. 

 

 İş parçasını aynaya kısa bağlayarak 

emniyetli bir şekilde sıkmalısınız. 

 İş parçasını bağladıktan sonra ayna 

anahtarını kesinlikle aynanın üzerinde 

unutmamalısınız. 

 Malzeme cinsine uygun kalemi seçerek 

katere, kateri de kalemliğe punta 

ekseninde, sağ yan kaleme 7–80 açı vererek 

bağlamalısınız. 

 Salgı kontrolü yapmalısınız. Varsa 

düzeltmelisiniz. 

 Alın tornalama işlemini kaba olarak 

yapmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 78 

 Silindirik tornalama için iş parçasını 

ayna punta arasında bağlayınız. 

 İş parçasının salgısını kontrol ediniz. 

 Silindirik dış yüzeyi tornalayınız. 

 Ölçme ve kontrolü yapınız. 

 

 Talaş kaldırma esnasında aynanın dönüş 

yönünü kontrol ediniz. Uygun kesme 

teorisine göre işlemelisiniz. 

 İş parçasını sökünüz. Boyunu ölçünüz ve 

diğer alın yüzeyi tornalamalısınız. 

 Parçanın çapına ve amacına göre punta 

matkabı ölçülerini tablodan seçerek uygun 

punta matkabını öğretmeninizden 

istemelisiniz. 

 Mandreni gezer puntaya takıp punta 

matkabını da mandrene bağlamalısınız. 

 Punta ucunu parçaya yaklaşacak şekilde 

gezer puntayı ilerletmelisiniz. 

 Gezer puntayı tezgâha sabitlemelisiniz. 

 Punta matkabının çapına uygun devir 

sayısını seçerek tezgâhı çalıştırmalısınız. 

 Gezer punta el tekerini döndürerek punta 

matkabını işe doğru ilerletmelisiniz. 

 Punta matkabının ucuna birkaç damla 

soğutma sıvısı damlatınız ve matkabı yavaş 

yavaş istenilen derinliğe ilerletmelisiniz. 

 Punta deliklerinin merkezde delinmesine 

itina göstermelisiniz. 

 İstenilen derinlik ölçüsü elde edilince 

tezgâhı durdurmadan punta matkabını 

gezer punta el tekerini ters yönde 

döndürerek geri çekmelisiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tezgâh devir sayısı hesabı yaptınız mı?   

2. Tezgâh devrini ayarladınız mı?   

3. İş parçasını doğru bağlayarak, salgı kontrolü yaptınız mı?   

4. Kaba talaş kalemini doğru bağladınız mı?   

5. Talaş kaldırma işlemi esnasında kalemin ilerlemesine dikkat ettiniz 

mi? 

  

6. Kumpas ile ölçme yaptınız mı?   

7. Tornalanacak parçanın çapına, kullanma yerine ve amacına uygun 
punta matkabını seçtiniz mi? 

  

8. Seçilen punta matkabını mandrene bağladınız mı?   

9. Punta matkap çapına göre tezgâh devir sayısı hesabı yaptınız mı?   

10. Tezgâh devrini ayarladınız mı?   

11. Koruyucu havşasız punta yuvasını açtınız mı?   

12. Soğutma suyu kullandınız mı?   

13. Ölçme ve kontrolü yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aynaları torna tezgâhına takmadan önce dikkat edilecek en önemli kural nedir? 

A) Aynanın çapı 

B) İşe uygun ayna seçilmesi 

C) Tezgâh boyu 

D) Kesicinin cinsi 

E) Gezer punta yüksekliği 

 

2. Alın tornalamada kalem iş parçasının merkezine yaklaştıkça aşağıdakilerden 

hangisinin değeri azalır? 

A) Soğutma sıvısı miktarı 

B) Tezgâh devir  

C) Kesme hızı  

D) Talaş miktarı 

E) İlerleme 

 

3. İş parçasının alın yüzeylerinin tornalanmasında ilk olarak hangi tornalama işlemi ile 

başlanır? 

A) Punta deliği açma 

B) Silindirik tornalama 

C) İnce tornalama 

D) Kaba tornalama 

E) Matkapla delik delme 

 

4. Çapı 50 mm olan alaşımlı takım çeliği malzemenin seri çelik kalemle alın kısmını 

kaba olarak tornalamak için tezgâhın devir sayısı ne olmalıdır? (Kesme hızını tablodan 

alınız.) 

A) 300 

B) 350 

C) 160 

D) 500 

E) 100 

 

5. Çapı 40 mm olan malzemenin alın kısmını 200 dev/dk. ile işleyebilmek için kesme 

hızı ne olmalıdır? 

A) 10,43 

B) 11,34 

C) 12,56 

D) 15,23 

E) 25 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi punta deliklerinin açılmasında en önemli kuraldır? 

A) Yüzeyler çok güzel çıkar. 

B) Kısa parçaların işlenmesinde kullanılır. 

C) Kesici takım çabuk körlenir. 

D) Çok yüksek devirlerde tornalamaya müsaade eder. 

E) Uzun iş parçasının yataklanması ve desteklenmesi sağlanır. 

 

7. Punta matkapları neye göre seçilir? 

A) İş parçasının boyu  

B) İş parçasının çapı  

C) Tezgâhın devri 

D) İlerleme miktarı 

E) Tezgâhın boyuna  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi ince tornalamanın özelliğidir? 

A) Az talaş verilir. 

B) Çok talaş verilir. 

C) Yüzeyi kaba olarak işler. 

D) Keski kalemi kullanılır. 

E) Sağ yan kalem kullanılır. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi punta matkaplarının tezgâha bağlanmasında kullanılan 

araçlardan biridir? 

A) Ayna 

B)  Kater 

C) Mandren 

D) Kalemlik 

E) Norton kutusu 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi penslerle punta matkabı bağlama kurallarından biridir? 

A) Küçük punta deliklerinin açılması 

B) İş parçasının uzun bağlanması 

C) Kesicinin punta yüksekliğinde bağlanması 

D) İş parçasının malzemesi 

E) Parçayı markalamada 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi işin alın yüzeyine punta yuvası açmaya hazırlama 

işlemlerinden biri değildir? 

A) Alın tornalama yapılır. 

B) İş parçasının çapına uygun punta matkabı seçilir. 

C) Uygun tezgâh devri seçilir. 

D) Punta matkabı katere bağlanır. 

E) Punta matkabı mandren yardımıyla gezer puntaya bağlanır. 
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12. Koruyucu havşalı punta deliklerinin açılmasının amacı nedir? 

A) İş parçalarının salgısız dönmesini sağlamak 

B) İş parçasının uzun bağlanmasını sağlamak 

C) Punta deliklerini ezilme ve darbelerden korumasını sağlamak 

D) Tezgâhın uygun devir ile dönmesini sağlamak 

E) Punta deliğinin güzel görünmesini sağlamak 

 

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-5 
 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tornalama işlemlerini iş resimlerine göre 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tornalama işlemleri hakkında dergi, kitap ve internet araştırması yapınız. 

 Araştırmalarınızın sonucunda hazırladığınız belgelerle arkadaşlarınıza sunum 

yapınız. 

 

5. SİLİNDİRİK VE KADEMELİ TORNALAMA 
 

İş parçalarını kullanılma amaçlarına uygun hâle getirmek için silindirik parça üzerinde 

teknik resmine uygun çeşitli işlemler yapılır. 

 

5.1. Silindirik Tornalama 
 

İş parçasından punta eksenine paralel boyuna talaş kaldırılarak silindirik parçaların 

elde edilmesi için yapılan tornalamaya silindirik tornalama denir. 

 

İş, torna tezgâhına ayna ve punta arasına veya fırdöndü yardımıyla iki punta arasına 

bağlandıktan sonra malzemenin cinsine göre kesme hızı seçilir. Seçilen kesme hızına göre de 

devir sayısı hesaplanarak torna tezgâhı ayarlanır.  

 

 İşlem basamakları 

 

 Kalem ucu torna tezgâhında ayarlanıp kalemliğe tespit edilir. 

 Kesme hızı devir sayısı ve ilerleme hesaplanarak tezgâh ayarlanır. 

 Kalem, iş parçasının başlangıç noktasına getirilir. 

 Kalem, uç iş parçasına temas ettirilir. Bu konumda mikrometrik bilezik 

sıfırlanır. 

 Kaleme istenilen talaş derinliği verilerek ilerletilir. 

 Parçanın ucundan belirli bir boy tornalanır.  

 Tezgâh durdurularak işin çapı ölçülür. 

 Ölçü tam değerindeyse tornalama işlemi punta eksenine paralel boyuna 

hareket ettirilerek silindirik tornalama işlem tamamlanır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 5.1: Silindirik dış yüzey tornalama 

Örnek: 

 

Punta deliği delinen parçayı aşağıdaki ölçüye göre silindirik tornalama yaparak çap 

ölçüsüne getiriniz. 

 

 

Şekil 5.1: İmalat resmi 

 

5.2. Kademeli Tornalama 
 

İş parçalarına kademeli tornalama yapabilmek için silindirik tornalamada olduğu gibi 

bir noktadan yataklayarak ve destekleyerek ayna punta arasına bağlanır. Bağlama 

işleminden önce parçanın alın yüzeyi tornalanıp punta deliği açılması gerekir. Parçanın bir 

ucu ayna ayaklarına, diğer ucu açılan punta deliği yardımıyla gezer puntaya bağlanır. 
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Fotoğraf 5.2: İş Parçasını ayna punta arasına bağlama 

 İş parçasının salgısını kontrol etme 

İş parçasının salgısı her tornalama işlemine başlamadan kontrol edilmeli, salgılı iş 

parçaları işlenmemeli, tornalama işlemi salgısı giderildikten sonra yapılmalıdır. Salgı 

kontrolü, nedenleri ve çözümleri silindirik tornalama konusunda anlatılmıştır. 

 

5.2.1. Sağ ve Sol Yan Kalemi Hazırlamak 
 

İş parçalarının kademelerinin oluşabilmesi için merkezden başlayan sağ alın 

yüzeylerine sağ yan kalem, sol taraftaki kademeler arasını işleyebilmek içinse sol yan 

kalem kullanılır. Sağ veya sol yan kalem seçmenin amacı dik köşelerin rahat oluşturulmasını 

ve tornalama işleminin kolay yapılmasını sağlamaktır. 

 

Fotoğraf 5.3: Sol ve sağ yan kademeli tornalama 
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5.2.2. Kademeli Yüzey Tornalamak 
 

Kademeli yüzey tornalama işlemi: 

 

 Tezgâh devri işlem çeşidine göre ayarlanır. 

 Parçanın alnı tornalanarak punta deliği açılır. 

 Parça işleme yöntemi dikkate alınarak bağlanır. 

 Tornalanacak kademe çeşidine uygun kesici takım seçilir ve katere bağlanır. 

 Kater de kalemliğe bağlanır. 

 İşin alnı referans alınarak, alından kademe boyu kadar açıklık ölçülerek işlenir. 

 Araba, kademe boyu kadar ilerletilerek kalemle parça dönerken çok az bir talaş 

verilerek parçanın üzeri kademe boyu kadar çizilir. 

 Tezgâh durdurulur, ölçü kontrolü yapılır. 

 Kaba olarak parça kademe çizgisine kadar talaş verilerek işlenir. 

 Yan kalemle kademe köşesi işlenerek 1. kademe oluşturulur. 

 Sonraki kademe için uygun kalem bağlanarak kademeler işlenir. 

 Ölçü kontrolü yapılarak işlem tamamlanır. 

 

 

Şekil 5.2: Kademeli tornalama imalat resmi 

 

5.2.3. Kademelere Pah Kırmak 
 

Torna edilerek elde edilen silindirik yüzeyle alın yüzeyin birleştiği yerde keskin 

kenarlar veya köşeler oluşur. Keskin kenar ve köşeler herhangi bir yere çarpma esnasında 

ezilir veya kişi tutarken yaralanabilir. Bu keskin köşeleri gidermek, ezilmeyi ve yaralanmayı 

önlemek için 300- 450 -600 gibi pahlar kırılır. 

 

Genellikle bu pahlar iş parçasının çapına göre 1-2-3...mm genişliğinde ve 450 olarak 

kırılır. Pah kırma işlemi kesiciyi iş parçasına göre 300  - 450 - 600 çevirip talaş kaldırarak 

veya eğe zımpara ve benzeri takımlarla yapılır. 
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Fotoğraf 5.4: Eğe ve torna kalemi ile tornada kademelere pah kırma 

 

Şekil 5.3: Kademeli tornalama imalat resmi 

5.2.4. Tornada Ölçme 
 

Torna edilen parçalarda işlenen yüzeyler ölçülür. Çıkan değere göre işlem yapılır. 

Ölçüde hata olmaması için talaş kaldırırken soğutma sıvısı mutlaka kullanılmalıdır. 

 

 Kumpasları kullanırken dikkat edilecek hususlar 

 Ölçü tamlığına uygun kumpas seçilmelidir. 

 Kumpas sürgüsünün cetvel üzerinde boşluksuz çalışıp çalışmadığına ve 

çenelerin temiz olup olmadığına dikkat edilmelidir. 

 Çeneler kapalıyken sıfır çizgilerinin çakışıp çakışmadığına dikkat 

edilmelidir. 
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 Ölçü esnasında kumpasların çenelerine gerektiğinden fazla kuvvetle 

bastırılmamalıdır. 

 Ölçme esnasında kumpas dik tutulmalı ve ölçünün okunacağı yere dik 

bakılmalıdır. 

 Uygun tamlıkta ölçme için ölçme ortamının, ölçü aletinin ve iş parçasının 

sıcaklığı 180C ile 200C arasında olmalıdır. 

     

Fotoğraf 5.5: Torna tezgâhında kumpas ile dış ve iç çap ölçme 

 Mikrometreleri kullanırken dikkat edilecek hususlar 

 Ölçü işleminde ölçme yüzeyleri iş parçasına paralel tutulmalı,  

 Tambur sadece cırcırla çevrilmelidir. Cırcır yayı yaklaşık 200 g baskı 

kuvveti uygulandığından, baskıdan dolayı yapılacak hatanın önüne 

geçilmiş olunacaktır.  

 Uygun tamlıkta ölçme için ölçme ortamının, ölçü aletinin ve iş parçasının 

sıcaklığı 180C ile 200C arasında olmalıdır. 

          

Fotoğraf 5.6: Dış çap mikrometreleri ile tornada ölçme yapma 
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Fotoğraf 5.7: İç çap mikrometreleri ile ölçme yapma 

 Ölçmede iş güvenliği ve dikkat edilmesi gereken hususlar 

 Tezgâhı durdurmadan ölçme yapmayınız. 

 Ölçme yapacağınız yüzeylerin çapaklarını almadan ölçme yapmayınız. 

Ölçme esnasında çapaklar size zarar verebilir. 

 Ölçü aletlerini amacı dışında kullanmayınız. 

 Ölçü aletleriyle arkadaşlarınıza şaka yapmayınız. 

 Ölçü aletleri ile ölçme yaparken çeneleri gereğinden fazla sıkmayınız. 

 Ölçme yapmadan önce ölçme çenelerinin temiz olduğundan emin 

olunmalıdır. 

 

 Tornada yağlama 

Yağın görevi, birbiri üzerinde kayan veya dönen makina elemanlarının doğrudan 

doğruya yüzeyleri arasındaki teması önlemektir. Yağlama ile her iki yüz arasında meydana 

gelen yağ tabakasına (filme) iyi tutunabilmeli, basınca dayanıklı, yüzeylerin girinti ve çıkıntı 

yüksekliklerinin toplamından daha kalın olmalıdır. Bu hâlde sürtünme, yüzeyler arasında 

değil, yağ arasında olur ki, hareket direnci küçülür. 

 

Torna tezgâhlarının yağlanması için üç yağlama sisteminden yararlanılır. Bunlar;  

1-Fitilli ve keçeli yağlama. 2- Çarpma yağlama. 3- Basınçlı yağlamadır. 

 

 Yağ seçimi 
Yağ seçimi için en doğru yol, tezgâh kataloğunda gösterilen özellikteki yağı 

kullanmaktır. Böyle yapıldığı takdirde mükemmel bir çalışma sağlandığı gibi, tezgâhın ömrü 

de uzatılmış olur. Makinelerin yağlanmasında yağın iyi seçilmiş olması kadar bakımı da 

önemlidir. Uzun süre kullanılmış olan yağlar özelliklerini kaybederler. Böyle yağların 

kullanılmasına devam edilmesi hâlinde, makinede önemli hasarların meydana gelmesine 

sebep olunur. Her yağın bir kullanılma zamanı vardır. Bu süre içinde değiştirilmeli, yani 

yerine yeni yağ konmalıdır. Tezgâhlarda, yağ seviyesini gösteren çizgiye kadar yağ 

konulınalıdır. 
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Fazla yağ konulması hâlinde, yağın ziyan olmasından başka, çevrenin kirlenmesine de 

sebap olunur. Yağın az konulmasında ise, tezgâhın her yeri gerekli şekilde yağlanamaz. 

Hatta yağın gitmediği kısımlar olabilir. Bu durum ise makina için çok zararlıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Alın tornalaması yapılmış, punta deliği delinmiş ve silindirik tornalaması yapılmış 

parçayı aşağıda imalat resminde belirtilmiş ölçülerde işleyiniz. 

 

 

Şekil 5.4: İmalat resmi 

 

 

Şekil 5.5: İmalat resmi 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 

 İş parçasını ayna punta arasında 

bağlayınız. 

 Torna kalemini bağlayınız. 

 İş parçasının salgısını kontrol ediniz 

ve düzeltiniz. 

 Devir sayısı hesabı yaparak, uygun 

devri ayarlayınız. 

 Kademeli tornalama yapınız. 

 Ölçme yapınız, verieln ölçüye gelene 

kadar tornalamaya devam ediniz. 

 Keskin köşelere pah kırınız. 

 Ölçme ve kontrolü yapınız. 

 

 

 İş parçasını ayna punta arasında emniyetli 

bir şekilde bağlamalısınız. 

 İş parçasını bağladıktan sonra ayna 

anahtarını kesinlikle aynanın üzerinde 

unutmamalısınız. 

 Malzeme cinsine uygun kesici 

bağlamalısınız. 

 Tezgâhın üzerine yaslanmamalısınız. 

 Çevrenizi ve tezgâhınızı temiz tutmalısınız. 

 Oluşan talaşları talaş çekme kancası ile iş 

üzerinden uzaklaştırmalısınız. 

 İş kıyafeti giymelisiniz. 

 Koruyucu eldiven kullanmalısınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tezgâh devir sayısı hesabı yaptınız mı?   

2. Tezgâh devrini ayarladınız mı?   

3. İş parçasını doğru bağlayarak, salgı kontrolü yaptınız mı?   

4. Kaba talaş kalemini doğru bağladınız mı?   

5. Silindirik dış yüzeyi tornaladınız mı?   

6. Talaş kaldırma işlemi esnasında kalemin ilerlemesine dikkat ettiniz 

mi? 

  

7. Kumpas ile ölçme yaptınız mı?   

8. Tornalanacak parçanın çapını dikkate alarak kademeli tornalama 
yaptınız mı? 

  

9. Kademeli yüzeyi tornaladınız mı?   

10. Soğutma suyu kullandınız mı?   

11. Ölçme ve kontrolü yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Silindirik tornalamanın amacı nedir? 

A) Parçaya punta deliği açma 

B) B) Tezgâhı verimli kullanma 

C) C) İş parçalarının yüzeylerinin parlatılması 

D) D) İş parçalarının emniyetli bir şekilde işlenmesi 

E) E) İş parçalarının silindirik dış yüzeylerinin işlenmesi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi iş parçasının ayna punta arasına bağlanmasının sebeplerinden 

biridir? 

A) Uzun iş parçalarının esnememesi 

B) Tezgâhın uygun devirde çalıştırılması 

C) İş parçasına göre kalem seçilmesi 

D) İş parçasının ayna tarafından üç noktadan sıkılması 

E) Soğutma sıvısının bol kullanılması 

 

3. İki punta arasında tornalama yapılırken hangi tür ayna kullanılır? 

A) Fırdöndü aynası  

B) Mengeneli ayna  

C) Mıknatıslı ayna 

D) Üçayaklı ayna 

E) Kombine ayna 

 

4. Fırdöndüyü iş parçasına bağlamadan önce iş parçasına hangi işlem yapılmalıdır? 

A) Parçanın sertliği ölçülmeli 

B) İş parçasının her iki alını tornalanıp punta deliği açılmalı 

C) Büyük çaplı iş parçaları bağlanmalı 

D) Aynanın sıkma somunları iyice sıkılmalı 

E) Köşelere pah kırmalı 

 

5. İş parçası salgılı dönerken tornalanırsa ile ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? 

A) Tezgâh gereğinden fazla zorlanır. 

B) Parça düzgün olarak işlenir. 

C) Kesici punta ekseninin üstündedir. 

D) İş parçası farklı çaplarda işlenir. 

E) İş parçası boyu kısalır. 

 

6. Kademeli tornalama işleminde iş parçasının sağ tarafında kademe oluşturmak için 

hangi kalem kullanılır? 

A) Vida kalemi  

B) Sol yan kalem  

C) Sağ yan kalem 

D) Keski kalemi 

E) Delik kalemi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Kademeli tornalama işlemine başlamadan iş parçası üzerinde hangi işlem 

yapılmalıdır? 

A) Köşe tornalama yapılır. 

B) Alın tornalama ve punta deliği açılır. 

C) Köşelere pah kırılır. 

D) Hiçbir işlem yapmaya gerek yoktur. 

E) Silindirik tornalama yapılır. 

 

8. Kademeli tornalama işleminde talaş kaldırmaya başlamadan önce kademe boyu nasıl 

belirlenir? 

A) Ölçme aletiyle ölçerek 

B) Talaş kaldırarak 

C) Devir sayısı arttırılarak 

D) Alın tornalama yaparak 

E) Göz kararı 

 

9. Dik yan yüzeylerin oluşturulması işlemi nasıl yapılır? 

A) Kademelerin dip kısımlarını oluşturunca işlem biter. 

B) Kademeleri oluşturabilmek için punta deliği açar gibi tornalanır. 

C) Kademeleri oluşturabilmek için silindirik tornalama işlemi gibi yapılır. 

D) Kademeli tornalamada dik yan yüzeyler oluşturulamaz. 

E) Kademeleri oluşturabilmek için uygun kalem seçilerek dik yan yüzeyler alın 

tornalanır gibi oluşturulur. 

 

10. Aşağıdaki açılardan hangisi kademeli tornalamada köşelere pah kırma işlemi için 

tercih edilen açı değeri değildir? 

A) 300 

B) 450  

C) 600 

D) 750  

E) 1100 

 

11. Kademeli tornalamada iş parçasının kişilere zarar vermemesi için keskin köşelere 

hangi işlem yapılmalıdır? 

A) Silindirik tornalama işlemi yapılır. 

B) Pah kırma işlemi yapılır. 

C) Dik yan yüzeyler tornalanır. 

D) Ölçme kontrolü yapılır. 

E) Avuç içi taşlama ile köşelere pah kırılır. 

 

12. Torna tezgâhlarında yapılan işlerde hangi ölçme araçları orta hassasiyetteki değerleri 

ölçmek için kullanılır? 

A) Kumpaslar 

B) Cetveller 

C) Mikrometreler 

D) Mihengirler 

E) Su terazisi 
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13. Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış çap kumpasların kullanıldığı yerlerdir? 

A) Kalınlık ölçme 

B) Derinlik ölçme 

C) Silindirik iç ve dış çap ölçme 

D) Uzaklık ölçme 

E) Açı ölçme 

 

14. Derinlik ölçme işlemi verniyerli kumpasların hangi kısmı ile yapılır? 

A) Tutma kısmı  

B) Çene kısmı  

C) Cetvel kısmı  

D) Kılıç kısmı 

E) Sabit çenesi 

 

15. Torna tezgâhlarında mikrometrenin kullanılmasının en önemli özelliği nedir? 

A) Kaba işlerin ölçülmesi 

B) Hassas işlerin ölçülmesi 

C) Ölçmenin daha kolay olması 

D) Açıların ölçülmesi 

E) Koniklerin ölçülmesi 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhında ölçme işleminde, yanlış uygulanan iş 

güvenlik kurallarından biri değildir? 

A) Ölçme aletlerini okuma 

B) Ölçme aletlerini amacı dışında kullanma 

C) Ölçme aletleriyle şaka yapma 

D) Tezgâh durdurulmadan ölçme yapma 

E) Ölçü aletleri ile ölçme yaparken çeneleri gereğinden fazla sıkma 

 

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 Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıda imalat resmi verilen parçaları tornada işleyiniz. 

 

Şekil 1: İmalat resmi 

 

Şekil 2: İmalat resmi 

 

Şekil 3: İmalat resmi 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 C 

4 B 

5 D 

6 B 

7 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 B 

4 A 

5 C 

6 B 

7 A 

8 B 

9 C 

10 D 

11 E 

12 D 

13 C 

14 E 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 B 

5 D 

6 A 

7 B 

8 B 

9 C 

10 A 

11 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 E 

3 D 

4 C 

5 E 

6 E 

7 B 

8 A 

9 C 

10 A 

11 D 

12 C 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 A 

4 B 

5 D 

6 C 

7 E 

8 D 

9 E 

10 B 

11 B 

12 A 

13 C 

14 D 

15 B 

16 A 
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