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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 521MMI475 

ALAN  Ortopedik Protez ve Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Eğeleyerek ġekil Verme 

MODÜLÜN TANIMI  
Ölçülendirerek, kesip, eğeleyerek küp yapma tekniğinin 

verildiği öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Bu modülün önkoĢulu yoktur. 

YETERLĠK Malzemeleri tekniğine uygun eğeleyerek Ģekil vermek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Atölye ortamında materyali ölçülendirerek, kesip, 

eğeleyerek Ģekil verebileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Materyali ölçülendirebileceksiniz.  

2. Materyali kesebileceksiniz. 

3. Materyale eğeleyerek Ģekil verebileceksiniz. 

4. Materyalin ölçülendirilmesi ve kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Çelik cetvel, metal çizgi kalemi, testere, eğe, 

kumpas, gönye, mengene, çalıĢma tezgâhı vs.  

 

Ortam: Tesviye odası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile Ortopedi Tekniği alanında temel ortopedinin bir parçası olan eğeleyerek 

Ģekil vermeyi öğreneceksiniz.  

 

Bu modülü aldığınızda: 

 

Ölçme aletleri, kesme aletleri ve eğe çeĢitlerini; kullanım alanları ve tekniğini tanıyıp, 

materyalleri ölçebilecek, kesebilecek ve eğeleyerek Ģekillendirebileceksiniz. 

 

Protez ve ortez parçalarının Ģekillendirilerek, vücut üzerine uydurulması bizim için 

önemlidir. Aksi halde sisteme ve vücuda uyum sağlamaz ise istenilen verimi alamayız. 

 

Ölçülendirme, kesme ve eğeleyerek Ģekil verme mesleğimizin en önemli parçası 

olmasından dolayı bu alanda bilgi ve beceri kazanmamız gerekmektedir. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 

 
Ölçme araçları ve atölye ortamı sağlandığında ölçme aletlerini okumayı öğrenerek 

tekniğe uygun ölçme yapabileceksiniz. 
 

 

 

 
 Uzunluk ölçü birimleri ve birbirlerine çevrimlerini araĢtırarak sınıfa sunu 

hazırlayınız. 

 Uzunluk ölçü sistemlerini araĢtırarak kıyaslanmasını yapıp sınıfa sunu 

hazırlayınız. 
 

1. ÖLÇME 
 

1.1. Ölçmenin Tanımı ve Önemi 
 

Bilinen bir değerle bilinmeyen bir değerin kıyaslanmasına ölçme adı verilir. 
 

Makine parçalarının veya yapılan herhangi iĢin görevini yapabilmesi için istenen 

ölçülerde olması gerekir. Bu amacın gerçekleĢmesi içinde imalat sırasında ve sonrasında 

parçaların ölçülmesi gerekir. 
 

1.2. Ölçme ÇeĢitleri 
 

 Doğrudan (direkt) Ölçme: Ölçü takımları ile yapılan ölçmedir. Bu ölçme 

iĢleminde ölçü, ölçme takımından doğrudan okunur. 

 Dolaylı Ölçme: Bu iĢlemde ölçü aleti belli bir kıyaslama parçasına ayarlanır. 

Ölçme kıyaslama parçasına göre yapılır. Örneğin; pergel ile iç ve dıĢ çap 

kumpasları ile mastarlar ile ölçme gibi. 
 

1.3. Ölçmeyi Etkileyen Faktörler 
 

 Ölçü aletinin hassasiyeti 

 Ölçme iĢlemi yapılan ortamın, ölçü aletinin, ölçülen parçanın ısısı 

 ĠĢin hassasiyeti 

 Ölçülecek iĢ parçasının fiziksel özelliği 

 Ölçme yapılan yerin ıĢık durumu 

 Ölçme yapan kiĢiden kaynaklanan faktörler 

 Ölçme yapan kiĢinin bilgisi 

 BakıĢ açısı 

 Ölçme yapan kiĢinin ruhsal durumu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.4. Uzunluk Ölçü Sistemleri 
 

1.4.1. Metrik Sistem 
 

Bu ölçü sisteminde birim metredir. (m) harfi ile simgelendirilir. Makine ve metal 

teknolojileri ve diğer alanlarda olduğu gibi ortopedi tekniğinde metrenin as katları kullanılır. 

10 m,100 cm,10 mm gibi gösterilir (Tablo 1.1). 

 

 
 

Tablo 1.1: Metrenin as katlarının birbirine çevrilmesi 

 

Metal Teknolojilerinde ölçüler milimetre olarak verilir. Ancak büyük boyutlu iĢlerin 

ölçülerinde metre kullanılır. Örneğin; 40 mm, gereç boyutlarında ■ 10x10, □30x30x2,5 

Ģeklinde gösterilir. 

 

1.4.2. Ölçmede Kullanılan Aletler ve Bu Aletlerin Kullanılması 
 

Ölçmede kullanılan uzunluk ölçü aletleri aĢağıdaki Ģekilde gruplandırılırlar:  
 

 Bölüntülü ölçü aletleri 

 Metreler  

 Çelik cetveller  

 Ölçü taĢıma aletleri  

 Pergeller,  

 Ġç ve dıĢ çap kumpasları 

 Ayarlanabilir ölçü aletleri  

 Sürmeli kumpaslar  

 Mikrometreler 

 Sabit ölçü aletleri  

 ġablonlar  

 Mastarlar 
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1.4.3. Uzunluk Ölçü Aletlerinin Gruplandırılması 
 

 Bölüntülü Ölçü Aletleri  
 

 Metreler 
 

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

parçaların ölçülmesinde ve hassasiyet istenmeyen küçük parçaların ölçülmesinde kullanılır. 

Metrelerin ölçü hassasiyeti 1mm ve 0,5 mm‟ dir. 

 

Metreler kullanım amaçlarına göre Ģerit metreler ve katlanır metreler olmak üzere iki 

gruba ayrılır (ġekil 1.1). 

 

ġerit metreler büyük uzunlukların ölçülmesinde kullanılırlar. Uzunlukları 2, 3, 5,  10, 

20, 30 ve 50 metre geniĢlikleri ise 12 – 16 mm olarak paslanmaz yay çeliklerinden üretilirler. 

 

Metreler ile ölçüm yaparken metrenin uç kısmı, ölçülecek parçanın esas alınan 

yüzeyine tam temas etmelidir (Resim 1.1). 

 

 
 

ġekil 1.1: ġerit metre                             Resim 1.1: Metre ile köĢegen ölçme 

 

Katlanır metreler hassas olmayan uzunluk ölçümlerinde kullanılırlar. Ölçü 

hassasiyetleri 1mm‟dir. AhĢap malzemelerden, çelik malzeme ve alüminyum malzemeden 

yapılırlar. Uzunlukları 1 metredir.   

 

 Çelik Cetveller  

 

Makine ve metal teknolojileri atölyelerinde ölçme ve markalama iĢlemlerinde 

kullanılan ölçü aletleridir. Çelik cetveller yay çeliğinden 20 mm geniĢlikte 100–1000 mm 

boylarında ve 0,5 mm kalınlıkta üretilirler. Bölüntüleri 0,5 mm aralıklı olabileceği gibi 1 mm 

de olabilir (Resim 1.2).  

 

Bazı çelik cetvelleri bir tarafı mm bölüntülü diğer tarafı ise (") parmak bölüntülü 

olabilir. Çelik cetvellerin bazılarının arkasında parmak ölçülerinin metrik değerleri yazılı 

olarak verilmiĢtir 
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Resim 1.2: Çelik cetvel  

 

Önemli: Çelik cetveller tornavida gibi kullanılmamalıdır, kullanım sırasında nokta, 

çizecek, eğe ve pergel gibi araçlardan zedelenmemelidir, keskin köĢelerden korunmalıdır. 

 
 Ölçü TaĢıma Aletleri  

 

 Pergeller 

 

Makine ve metal teknolojisinde markalama iĢleminde kullanılan pergeller, aynı 

zamanda, ölçü takımlarından herhangi bir ölçüye ayarlanıp ölçü taĢıma iĢleminde de 

kullanılır (Resim 1.3). 

 

 
 

Resim 1.3: Pergel 

 

Önemli: Pergelleri nokta ve çizecek gibi kullanmayınız. 
 

 Ġç ve DıĢ Çap Kumpasları 

 

Bu kumpaslar sıcak Ģekillendirme iĢlemlerinde kullanılırlar. Ölçü takımlarından 

herhangi bir ölçüye ayarlanıp ölçü taĢıma iĢleminde kullanıldıkları gibi iç ve dıĢ çap ölçmede 

de kullanılırlar. Bakınız (Resim 1.4 ve 1.5). 
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Resim 1.4: Ġç ve dıĢ çap kumpasları   Resim 1.5: DıĢ çap kumpası ile ölçme iĢlemi 
 

Önemli: Ġç ve dıĢ çap kumpasları ile ölçme yaparken istenen ölçü muhafaza 

edilmelidir.  

 

 Ayarlanabilir Ölçü Aletleri  

 

 Sürmeli Kumpaslar 

 

Ayarlanabilen bölüntülü ölçü aletleridir. Kumpaslar uzunluk ölçülerini, iç çap, dıĢ çap, 

derinlik ve kanal ölçülerini ölçmede kullanılırlar. 
 

Kumpaslar cetvel ve sürgü olmak üzere iki esas parçadan meydana gelmiĢtir. Sabit 

çene cetvelle, hareketli çene ise sürgü ile tek parça halinde yapılmıĢtır. Sürgü üzerinde 

verniyer bölüntüsü vardır. Cetvelin bir tarafı mm, diğer tarafı ise (") parmak bölüntülü olarak 

yapılır. Kumpaslar paslanmaz çelikten yapılırlar.  ġekil 1.2 Cetvellere göre ölçme 

hassasiyetleri daha yüksektir. Ölçüyü dijital ve saatli olarak otomatik gösteren kumpaslarda 

vardır (Resim 1.6–1.7). 

 

 
ġekil 1.2: Sürmeli kumpas 
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Resim 1.6: Saat kadranlı sürmeli kumpas  

 

 
 

Resim 1.7: Dijital göstergeli kumpas  

 

Kumpaslar ölçü sistemleri ve kullanım alanlarına göre aĢağıdaki gibi gruplandırılır. 

 

 Ölçü Sistemlerine Göre  
 

o Metrik ölçü sistemine göre yapılan kumpaslar  

1/10 mm verniyer taksimatlı kumpaslar  

1/20 mm verniyer taksimatlı kumpaslar  

1/50 mm verniyer taksimatlı kumpaslar  

o Parmak ölçü sistemine göre yapılan kumpaslar 

1/32  " verniyer taksimatlı kumpaslar  

1/64  " verniyer taksimatlı kumpaslar  

1/128 ″ verniyer taksimatlı kumpaslar  

1/192″ verniyer taksimatlı kumpaslar  

1/1000" verniyer taksimatlı kumpaslar  

o Kullanım Alanlarına Göre Kumpaslar 

Ġç ve dıĢ çap kumpasları 

Derinlik kumpasları 

Özel kumpaslar  

Modül kumpasları  
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 Metrik ölçü sistemine göre yapılan kumpaslar  

 

 1/10 mm Verniyer Taksimatlı Kumpaslar  
 

Bu kumpaslarda cetvel üzerindeki 9 mm‟lik kısım verniyer üzerinde 10 eĢit parçaya 

bölünmüĢtür. Cetvelin üzerindeki iki çizgi aralığı 1 mm olduğuna göre sürgü üzerindeki 

çizgi aralığı 9 / 10 = 0,9 mm‟dir. Buna göre bu kumpasın hassasiyeti 1–0,9 = 0,1 mm‟dir. 

Verniyer Taksimatlı kumpas ile ölçüm yapılırken sürgü kısmındaki her bir çizgi cetveldeki 

tam değerden sonra 0,1 olarak okunur (ġekil 1.3). 

 

 
 

ġekil-1. 3: 1 / 10 mm Verniyer taksimatlı kumpasların bölüntüleri 

 

1 / 10 mm Verniyer Taksimatlı Kumpaslarda Ölçü Okuma 

 

 
 

Örnek 1. 1 

 

Verniyerin „0‟ (sıfır) çizgisi cetveldeki 7. çizgi ile çakıĢmıĢtır. Buna göre okunan ölçü 

7 mm ve 8 mm arasındaki ondalık ölçüleridir. Verniyerin çakıĢan çizgisinin kaçıncı çizgi 

olduğ u tespit edilir ve ondalıklı değer okunur.  

 

Üstteki örnekte verniyer bölüntüsünün 10. çizgisi çakıĢtığı için buna göre ölçülen 

değer: 7 mm‟dir.  

 

 
 

Örnek 1. 2 
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Verniyerin „0‟ (Sıf ır) çizgisi cetvel üzerinde 62 mm‟yi geçmiĢtir. Verniyerin 4. çizgisi 

cetvel üzerindeki herhangi bir çizgi ile tam çakıĢmıĢtır.  

 

Buna göre ölçülen değer;62 + 0,4 = 62,4 mm‟dir. 
 

 1/20 mm Verniyer Taksimatlı Kumpaslar  
 

Bu kumpaslarda cetvel üzerindeki 19 mm‟lik kısım sürgü üzerinde 20 eĢit parçaya 

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

aralığı 19 / 20 = 0,95 mm‟dir. Buna göre bu kumpasın hassasiyeti 1 – 0,95  = 0,05  mm‟dir. 

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

sonra 0,05 olarak okunur (ġekil 1. 4). 

 

 
 

ġekil 1.4: 1 / 20 mm verniyer taksimatlı kumpasların bölüntüleri 
 

1 / 20 mm Verniyer Taksimatlı Kumpaslarda Ölçü Okuma 

 

 
 

Örnek 1.3 

 

Verniyerin „0‟ (sıfır) çizgisi cetveldeki 7. çizgiyi geçmiĢtir. Buna göre okunan ölçü 7 

mm ve 8 mm arasındaki ondalık ölçüleridir. Verniyerin çakıĢan çizgisinin kaçıncı çizgi 

olduğu tespit edilir ve ondalıklı değer okunur. Üstteki örnekte verniyer bölüntüsünün 10. 

çizgisi çakıĢtığı için ölçülen değer: 7 +  ( 0,05 x 10 )  = 7,50 mm‟dir. 

 

 
Örnek 1. 4 
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Verniyerin „0‟ (Sıfır) çizgisi cetvel üzerinde 51 mm‟yi geçmiĢtir. Verniyerin 7. çizgisi 

cetvel üzerindeki herhangi bir çizgi ile tam çakıĢmıĢtır.  
 

Buna göre okunan değer: 51 + ( 0,05 x 7) = 51,35 mm‟dir. 
 

 

 1/50 mm Verniyer Taksimatlı Kumpaslar  
 

Bu kumpaslarda cetvel üzerindeki 49 mm „lik kısım sürgü üzerinde 50 eĢit parçaya 

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

aralığı 49 / 50 = 0,98 mm‟dir.  
 

Buna göre bu kumpasın hassasiyeti 1–0,98 = 0,02 m‟dir. Bu kumpas ile ölçüm 

yapılırken sürgü kısmındaki her bir çizgi cetveldeki tam değerden sonra 0,02 olarak okunur 

(ġekil 1.5). 

 

 
 

ġekil 1.5: 1 / 50 mm Verniyer taksimatlı kumpasların bölüntüleri 
 

1 / 50 mm Verniyer taksimatlı kumpaslarda ölçü okuma 
 

 
 

Örnek 1.5 
 

Verrniyerin „0‟ (sıfır) çizgisi cetveldeki 40. çizgiyi geçmiĢtir. Buna göre okunan ölçü 

40 mm ve 41mm arasındaki ondalık ölçüleridir. Verniyerin çakıĢan çizgisinin kaçıncı çizgi 

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

çizgisi çakıĢtığı için; ölçülen değer: 40 + (0,02 x 40) = 40,80 mm‟dir. 

 
 

Örnek 1.6 

Verniyerin „0‟ (Sıfır) çizgisi cetvel üzerinde 61 mm‟yi geçmiĢtir. Verniyerin 17. 

çizgisi cetvel üzerindeki herhangi bir çizgi ile tam çakıĢmıĢtır.  

Buna göre okunan değer: 61 + (0,02 x 17) = 61,34 mm‟dir. 
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 Kullanım Alanlarına Göre Kumpaslar  
 

 Ġç ve DıĢ Çap Kumpasları 

 

Bu kumpaslar daha önceki sürmeli kumpaslar ile aynı kumpaslardır.  
 

 Derinlik Kumpasları 

 

Bu kumpaslarla kademeli kanal, delik derinlikleri ölçülür. Ölçülecek gerecin 

özelliğine göre değiĢik çeĢitleri vardır.  

 

 
ġekil 1.6: Derinlik ölçme 

 

 
 

Resim 1.8: Derinlik kumpası 
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 Özel Kumpaslar 

 

DeğiĢik biçimli ve konumlu parçaların boyutlarını ölçmek veya kontrol etmek amacı 

ile kullanılır.  
 

 Modül Kumpasları 

 

DiĢli çarkların diĢ geniĢliği ve diĢ üstü yüksekliğinin ölçülmesinde kullanılır. 

 

 Kumpasların Kullanılması, Bakımı ve Korunması 

 

 Ölçü hassasiyetine uygun kumpas seçilmelidir  

 Kumpas sürgüsünün cetvel üzerinde boĢluksuz çalıĢıp çalıĢmadığına 
bakılmalıdır 

 Çeneler kapalı durumda iken sıfır çizgileri çakıĢır durumda ve çeneler 

birbirine yapıĢık olmalıdır 
 Ölçüm sırasında sürgüye fazla basma kuvveti uygulanmamalıdır 
 ĠĢ parçasına önce sabit çene temas ettirilmeli, daha sonra hareketli çene 

sürülerek temas etmelidir  
 Sıcak parça ve çapaklı parça kesinlikle ölçülmemelidir  

 Kumpaslar kesici ve darbe aletlerinden uzak tutulmalıdır 
 Kumpasların çeneleri pergel gibi veya cetvel kısmı çelik cetvel gibi 

kullanılmamalıdır 

 Ölçme iĢlemi bittikten sonra kumpas çeneleri kapatılıp özel kutularına 

konulmalıdır 

 Uzun süre kullanılmayacak kumpaslar asitsiz yağlar (vazelin) ile yağlanıp 

kutularında saklanmalıdır.  

 

ġekil 1.7‟de kumpas okuma hataları verilmiĢtir. 

 
 

ġekil 1.7: Kumpas okuma ve hatalar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

1. DeğiĢik çap ve ölçüdeki parçaların atölye ortamda metre, çelik cetvel ve sürmeli 

kumpaslar ile ölçme iĢlemlerini yapınız.  

 

2. Öğretmeniniz veya arkadaĢlarınız ile yardımlaĢarak herhangi bir ölçüye ayarlanmıĢ 

sürmeli kumpaslar üzerinden ölçü okuma çalıĢması yapınız.  

 

Yukarıdaki beceriler bilgi, devamında aĢağıdaki iĢlem basamakları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ölçme yapmak için uygun aleti seçiniz. 

 Ölçülecek iĢ parçasını/malzemeyi ölçü 

aleti ile kıyaslayınız. 

 Ölçü aletinin numaratöründen / 

kadranından / bölüntüsünden ölçüyü 

okuyunuz.  

 Ölçülecek malzemenin temiz ve çapaksız 

olmasına dikkat ediniz. 

 Ölçü aletini amacına uygun kullanınız. 

 Ölçme yaptıktan sonra ölçü aletini 

kutusuna koyunuz.  

 Ölçü aletini darbelerden koruyunuz. 

 Sıcak malzemenin ölçümünü yapmayınız 

 Ölçü aletinin bakımını yapıp yerine 

kaldırınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun ölçme aletini seçtiniz mi?   

2. Ölçülecek malzemenin temizliğini kontrol ettiniz mi?    

3. Malzemenin ölçüm sıcaklığı uygun mu?    

4. Ölçüyü doğru okudunuz mu?    

5. Ölçü aletini amacına uygun kullandınız mı?   

6. Ölçü aletini darbelerden korudunuz mu?    

7. Ölçme yaptıktan sonra ölçü aletini kutusuna koydunuz mu?    

8. Ölçü aletinin bakımın ı yapıp yerine kaldırdınız mı?   

9. Zamanı uygun kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1) Seri üretimde hataları en aza indirmek ve ölçme tekrarını ortadan kaldırmak için ne 

yapılmalıdır?  

A) Parçalar birer birer ölçülmelidir  

B) Parçalar yan yana konulup kıyaslanmalıdır 

C) ġablon ve mastar kullanılmalıdır 

D) Parçalar önce markalanmalıdır 
 

2) AĢağıdakilerden hangisi 1/20 verniyel taksimatlı sürmeli kumpasın özelliklerindendir?  

A) Ölçüm hassasiyeti 0,1 mm‟dir  

B) Ölçüm hassasiyeti 0,05 mm‟dir  

C) Cetvelin 9 mm‟lik kısmı verniyerde 10 eĢit parçaya bölünmüĢtür  

D) Ölçüm hassasiyeti 0,02 mm‟dir  
 

3) AĢağıdakilerden hangisi ölçmeyi etkilemez? 

A) Isı – sıcaklık  

B) IĢık  

C) BakıĢ açısı 

D) Ölçülecek malzemenin cinsi  
 

4) AĢağıdakilerden hangisi bölüntülü ölçü aletlerindendir?  

A) ġablonlar  

B) Pergeller    
C) Çelik cetveller      
D) Mastarlar  

 

5) 3/8"  ın mm karĢılığı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 9,52 mm          

B) 7,92 mm            
C) 7,22 mm          
D) 6,76 mm  

 

6) 5/16" ın mm karĢılığı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 8,52 mm        

B) 7,93 mm            
C) 7,50 mm            
D) 6,25 mm  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7) Sürmeli kumpaslarda aĢağıdakilerden hangisi derinlik ölçerdir?  

A) Kılıç      

B) Cetvel kısmı 
C) Sabit çene                
D) Ġç çap çenesi  

 

8) Gerecin ölçü aleti ile kıyaslanması aĢağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Dolaylı ölçme    

B) Mutlak ölçme  
C) Uzunluk      
D) Doğrudan ölçme  

 

9) 76,42 mm‟yi hangi kumpas çeĢidiyle ölçebiliriz?  

A) 1/50 verniyerli kumpas  
B) 1/20 verniyerli kumpas  

C) 1/10 verniyerli kumpas  

D) Hepsi  
 

10) 1‟‟ kaç mm eder? 

A) 1"=20,4mm 

B) 1"= 22,4mm 

C) 1"=25,4mm  
D) 1"= 24,5mm    

 

11) 1/100 Hassasiyette ölçüm yapabilmek için aĢağıdakilerden hangi ölçü takımını 

kullanırız? 

A) Metreler    

B) Kumpaslar      
C) Mikrometreler     

D) Çelik cetveller  
 

Uygulamalı ÇalıĢma 

 

AĢağıdaki soruları verilen Ģekil üzerinde çizim yaparak cevaplandırınız. 
 

1. 74,7 mm‟yi 1 / 10 verniyer taksimatlı kumpasta çizerek gösteriniz? 
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2. 80,24 mm‟ yi 1 / 50 verniyer taksimatlı kumpasta çizerek gösteriniz? 

 
 

3. 75,25 mm‟yi 1 / 20 verniyer taksimatlı kumpasta çizerek gösteriniz? 

 
 

4. AĢağıdaki çizili kumpaslarda ölçülen değeri üzerinden okuyunuz.  

 
 

5. AĢağıdaki çizili kumpaslarda ölçülen değeri üzerinden okuyunuz.  

 
 

6. AĢağıdaki çizili kumpaslarda ölçülen değeri üzerinden okuyunuz. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 
Gerekli atölye ortamı sağlandığında tekniğine uygun olarak el testeresi ile talaĢ 

kaldırarak kesme iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde el ile kesme yapan iĢ yerlerini izleyiniz. Ġzlenimlerinizi rapor haline 

getirip öğretmeninizle de paylaĢınız. 

 

2. TALAġLI KESME 
 

2.1. ĠĢi Mengeneye Bağlama 
 

 
 

Resim 2.1: Tesviyeci mengenesi ve kısımları 

 

 

 
 

ġekil 2.1: ĠĢin mengeneye bağlanma çeĢitleri 

 

ĠĢlenecek parçanın mengeneye düzgün bir Ģekilde bağlanması, onu istenildiği Ģekilde 

iĢlemek için Ģarttır. O halde; mümkün mertebe güvenilir ve mengenenin ortasına gelecek 

Ģekilde, bir bağlama yapmak gerekir (ġekil 2.1). 

ĠĢ parçasını tek 

taraflı sıkmanın 

önüne geçmek için 

takoz kullanınız 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ĠĢ parçasını çenelerden tek taraflı sıkmak hem parça hem de mengene vidası ve 

kızaklar için zararlıdır. Parçayı mengenenin tek tarafında sıkmak zorunda isek, bu takdirde 

diğer tarafa yardımcı bir takoz sıkıĢtırmalıdır (ġekil 2.2). 
 

      
 

 

 
 

ġekil 2.2: ĠĢ parçasının mengeneye bağlanma çeĢitleri 

 

    
 

  
 

 
ġekil 2.3: ĠĢ parçasının bağlanmasında kullanılan aparatlar 

 

ĠĢ parçasının mengeneye bağlanması sırasında, mengeneye yapılan baskıdan dolayı 

parçanın Ģekli ve yüzey kalitesi bozulabilir. Bu gibi durumlar göz önüne alınarak parçanın 

bağlanmasında yardımcı bağlama araçları kullanılmalıdır (ġekil 2.3). 
 

 
ġekil 2.4: ĠĢ parçasının bağlanma Ģekilleri 

Ġnce parçaları 

mümkün olduğunca 

kısa bağlayanız. 

Ġnce parçaların önce bağlı kısımlarını 

sonra diğer kısımlardan bağlayarak geri 

kalanını iĢleyiniz 

ĠĢ parçasının 

yüzeylerini korumak 

için ağızlıkları 

kullanınız 

Pah kırmak için pah 

mengenesinin 

bağlanması 

Uzun parçaları ray 

mengenesi ile 

bağlayınız 
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Not: Keski ve diğer ağır ve darbeli iĢler yapılırken mengenenin çeneleri değil 

mengenenin örsü kullanılmalıdır. Bu tür darbeli iĢlemlerde parçayı sabitlemeniz gerekiyorsa 

ayrı bir mengene kullanılması yoluna gidilmelidir. 

 

2.2. Kesmenin Tanımı ve Amacı 
 

Parçaları, malzemelerden istenen ölçülerde, çeĢitli metotlarla ayırma iĢlemine kesme 

denir.  

 

Yapılacak olan iĢ parçası ölçülür, kesilir ve Ģekillendirilir. Metallerin istenilen 

ölçülerde iĢ parçasına dönüĢtürülmesi, iĢlemin kesme kısmını oluĢturur.  
 

2.3. Kesme ÇeĢitleri  
 

Metaller genel olarak: 
 

 TalaĢ kaldırarak, 
 TalaĢ kaldırmadan   
 Ergiterek kesilebilir.  
 

Bu modülde metallerin el ile talaĢ kaldırarak kesilmesi ele alınacaktır.  

 

Parçadan talaĢ kaldırarak kesme iĢlemi el testereleri, keskiler ve kesme makineleri ile 

talaĢ kaldırmadan kesme iĢlemi ise makaslar ile yapılır.  

 

2.3.1. TalaĢlı Kesme  
 

Üretimde kullanılan iĢ parçalarının kesilme Ģekillerinden biri de çeĢitli metotlar ile 

talaĢ kaldırılarak yapılan kesme iĢlemidir. 

 

TalaĢlı Kesme ÇeĢitleri  

 
 El testeresi 
 Boru keskisi 

 ġerit testere makinesi  

 Tepsi testere makinesi  

 Kollu profil kesme makinesi  

 Disk zımpara makinesi  

 Hidrolik testere olarak çeĢitlendirilir.  
 

Bunlardan el testeresi ve boru keskisi insan gücü ile kesme yaparken, diğerleri çalıĢma 

gücünü motordan alır. 

 

2.3.1.1. El Testeresi ile Kesme  

 

El testeresi, kesici kısım olan testere laması ve bunun bağlandığı koldan oluĢan bir 

kesme takımıdır (Resim 2.2). 
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Resim 2.2: Testere kolu ve laması 

 

El testeresi, parça üzerinde ileri doğru uygun basma kuvveti ile itilirken, testere 

diĢlerinin metalden parçacıklar koparması sağlanır. Testere geri çekilirken, basma kuvveti 

uygulanmaz. Bu iĢlem, iĢ parçası koparılıncaya kadar aynı kesme doğrultusunda ileri geri 

hareketle devam eder. 

 

El testeresi ile çapı fazla büyük olmayan içi dolu yuvarlak, kare, dikdörtgen, lama 

malzemelerin yanı sıra sanayi borularının kesimi de yapılır. 

 

 Testere Lamaları ve El Testeresi Koluna Lama Takma  
 

Testere lamaları iki tarafına veya bir tarafına diĢ açılmıĢ ve diĢ bölgeleri sertleĢtirilmiĢ 

kesici aparatlardır (Resim 2.3). Testere laması kesilecek malzemenin cinsine göre 

seçilmelidir  

 

 
 

Resim 2.3: Testere laması 

 

Testere laması, testere koluna diĢleri ileri gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. Lama 

deliklerine pimler takılıp kelebek somun sıkılarak, lama gergin hale getirilir (Resim 2.4). 

 

 
 

Resim 2.4: Testerenin takılması 
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 Testere DiĢleri 

 

o DiĢ Biçimi 

 

 
 

ġekil 2.5: Testere diĢlerinin biçimi 

 

Testere diĢlerinin kabalığı ve inceliği bir parmaktaki (1˝) diĢ sayısı ile kısacası 

testerenin adımı ile ifade edilir (ġekil 2.5). 
 

o Açıları 
 

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

verilmesi gerekmez. 
 

o DiĢlerin Çaprazlanması 
 

Testere lamasının serbestçe kesmesi için diĢler çapraz yapılır. Yani bir sağa, bir sola 

bükülür ya da dalgalı yapılırlar (ġekil 2.5). 

 

o Testerelerin Bakımı 
 

Testere lamasının ömrü doğru kullanılmasına bağlıdır. Testere laması ne kadar uzun 

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

ilerleme hızı verilmelidir. Lama, testere koluna aĢırı gergin bağlanmamalıdır. 
 

o Kazalardan Korunma 
 

1. Testere lamasını kola takmaya yarayan pimler, uygun boyda ve pimlerin uçları 

çapaksız olmalıdır. Aksi halde yaralanmanıza sebep olur. 

2. Kesme iĢlemi lama kırılmadan, eller yaralanmadan dikkatlice bitirilmelidir. 

3. Testere kolunu dikkatli kullanmazsanız, eliniz mengeneye çarpar ve 

yaralanabilirsiniz. 

4. Kesme iĢlemi aynı lama ile tamamlanmalıdır. Testere koluna yeni bir lama 

takıldığı zaman eski lamanın izi takip edilmemelidir. 

5. Testere ile bir miktar kesme iĢlemi yaptıktan sonra, parçayı çekiçle vurarak 

kopartmayınız. Aksi halde fırlayan parça kazaya sebep olabilir. 
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2.3.1.2. El Testeresi ile Kesme Kuralları 

 

El testeresi ile kesme yaparken, testere açısının yüksek olması diĢlerin kolayca 

körelmesine ya da kırılmasına yol açar. Ġnce parçaları keserken sık diĢli (küçük adımlı) 

testereler kullanılmalıdır. Ġnce parçaların kesilmesinde malzeme uzun kenarlarından 

bağlanarak kesilmeli ya da iki adet sert tahta arasına alınarak kesilme iĢlemi yapılmalıdır 

(ġekil 2.6). 

 
 

ġekil 2.6: Mengeneye tahta parça ya da uzun kenarına göre parça bağlama 

 

Boyu uzun parçaların kesilmesinde lama, testere koluna 90° açılı bağlanmalıdır (ġekil 

2.7). 

 

 
 

ġekil 2.11: ĠĢ parçasının mengeneye bağlanması 

 

 ĠĢ parçası, belirtilen ölçüde markalanır.  

 Testere lamasının diĢleri ileri gelecek Ģekilde takılır ve gergin hale getirilir 

(ġekil 2.7). 

 

 
 

ġekil 2.8: Testere laması diĢ ve kesme yönü 

 

 ĠĢ parçası, kesme yapacak kiĢinin tam karĢısında ve ses ve titreĢimi önlemek 
için parça mümkün olduğu kadar kısa bağlanmalıdır. 

 ĠĢ parçası mengene yüzeyine paralel kısa ve düzgün bağlanır (ġekil 2.7). 
 BaĢparmağın ucu ile testereye kılavuzluk yapacak kanal açılmalıdır (Resim 

2.5). 
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Resim 2.5: Kesme baĢlangıç noktası (testerenin ağızlanması) 

 
 Eğri kesmeyi engellemek için testere, markalama çizgilerine paralel 

sürülmelidir. 
 Testere, ileri doğru hareket ettirilirken testere koluna baskı kuvveti uygulanır, 

geri çekilirken uygulanan baskı kuvveti kaldırılır. Testere bu esnada kesilen 
parçaya dik tutulur.  

 Kesme iĢlemi sırasında testere lamasının bütün boyu kullanılır.  
 

 Testere, kesme iĢlemi sırasında hafifçe öne doğru eğik tutulur.  
 Kesme iĢlemi yapan kiĢi, iĢ parçasını karĢısına alır, bacakları öne doğru açılmıĢ 

vaziyette ve yere sağlam basacak Ģekilde olur, sadece kollar ileri geri hareket 
eder (ġekil 2.9). 

 
 

ġekil 2.9: ĠĢ parçası karĢısında duruĢ ve kesme iĢlemi 

 
 Kesme iĢlemi biterken hız ve kesme kuvveti azaltılmalıdır. 
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 Kalınlığı az parçalar, geniĢ yüzeylerden kesilmelidir. 
 Uygun kesme hızında kesme yapılmalıdır (dakikada 45–60 doğrusal hareket). 
 Kesme iĢlemi sırasında ortaya çıkan çapaklar çıplak el ile alınmamalı, mutlaka 

eldiven takılmalıdır.  Bu tür parça temizlikleri kıl fırça ile yapılmalıdır.  
 TalaĢlar üflenerek masadan uzaklaĢtırılmamalıdır. TalaĢ tozları göze kaçabilir.  
 Sanayi boruları ezilmeyecek Ģekilde, boru mengenesi veya ara parça ile 

mengeneye bağlanır ġekil 2.10‟da olduğu gibi.  
 

 
 

Şekil 2.10: Sanayi borularının mengeneye bağlanması 

 

 Kesinlikle kurallara uygun çalıĢılır. 
 

2.3.1.3. Malzemeyi El Testeresi ile Ölçüsünde ve Düzgün Kesme  

 

Kesme normal bir hızda yapılmalıdır. Hızlı kesmede testere laması kırılabilir, düzgün 

kesmenin kontrolü zorlaĢır, testere laması çabuk yıpranır ve yaralanmalar olabilir. YavaĢ 

kesmede ise daha fazla zaman alır.  

 

2.3.2. El ile Boru Malzemeleri Kesme  
 

Boruların el ile kesilmesinde, el testeresi ve boru keskisi kullanılır.  

 

Boruların değiĢik araçlar kullanılarak kesilmesi mümkündür. Büyük çaplı olan borular 

eritilerek kesilirken daha küçük çapta olan borular testerelerle ve boru kesme aparatlarıyla 

kesilebilir.  

 

2.3.2.1. Boru Keskileri  

 

YumuĢak metallerden üretilen küçük çaplı ve et kalınlığı ince boruların kesilmesinde 

kullanılan kesici el aletleridir. Boru keskileri tek veya üç bıçaklı olarak iki ayrı tipte imal 

edilir.  

 

Kesici bıçaklar parçaya dik olarak yerleĢtirilir ve vidalı kısmı sıkılarak normal bir 

kuvvet uygulanır.  
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Kesilecek iĢ parçasının boru mengenesine bağlanması ve kesilmesi iĢlemi Resim 

2.6‟da görüldüğü gibidir.  

 

     Boru mengenesi 

    
 

Resim 2.6: Borunun boru mengenesinde kesilmesi 

 

Kesmeyi çabuklaĢtırmak için kolun aĢırı sıkılması hem bıçakları zorlar, hem de boru 

üzerinde bıçakların döndürülmesini zorlaĢtırarak boru mengenesinin kasılmasına neden olur.  

 

El testeresi ile borular kesilirken borular boru mengenesine bağlanmalıdır (Borularda 

ezilme oluĢmamalı) (ġekil 2.11). 

 

  
 

ġekil 2.11: El testeresi ile borunun kesilmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Soru: AĢağıda öğretmen tarafından ölçüleri ve iĢlem basamakları verilen iĢ 

parçasını istenilen yerden el testeresi ile kesiniz. 

 

 

Kesilecek iĢ parçası  

Bu Uygulamanın Yapılabilmesi Ġçin Ġzlenecek Metot  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kesilecek malzemenin üzerine 

ölçülerine göre markalama yapınız. 

 Malzemeyi mengeneye bağlayınız. 

 Testere koluna testere lamasın ı diĢleri 

öne (Ġleri) bakacak Ģekilde takınız. 

 Testere lamasının gerginliğini 

ayarlayınız. 

 Kesme iĢlemi yapılacak yerin baĢparmak 

yardımı ile kesme yolu veriniz. 

 El testeresini doğru ve dengeli bir tutuĢla 

kesilecek malzemenin karĢısında 

durunuz.  

 Testereyi öne doğru eğik biçimde 

kesilecek yere yerleĢtiriniz.  

 Testereyi tam kurs boyu (Lamanın tümü) 

çalıĢacak Ģekilde ileriye doğru kesme 

kuvvetini uygulayacak Ģekilde sürünüz 

ve geri çekerken kuvvet uygulamayı 

kaldırarak kesiniz.  

 Kesilen yüzeyleri temizleyiniz. 

 Malzemenin ölçülerini kontrol ediniz. 

 Kesme sonuna doğru kuvveti azaltınız. 

 Kesme baĢlangıç noktasına dikkat ediniz.  

 Düzgün kesme için sağlam durunuz.  

 ĠĢ önlüğü ve eldiven kullanınız. 

 El aletlerini bıraktığınız yere dikkat 

ediniz.  

 El aletlerine zarar vermeyiniz.  

 Boru keserken malzemeyi ezmeyiniz. 
 

  
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Ġġ BĠTĠMĠNDE BULUNDUĞUNUZ 

YERĠ TEMĠZLEYĠNĠZ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Markalama 

a) Markalama takımlarını kullandınız mı?   

b) Ölçüsünde markaladınız mı?   

2. El Testeresi  

a) Lama diĢlerinin yönünü kontrol ettiniz mi?    

b) Lamanın gerginliğini aldınız mı?   

3. Parçanın mengeneye bağlanması 

a) Parçayı mengene yüzeyine paralel  bağladınız mı?   

b) Kesilecek kısım, çok az Ģekilde mengeneden dıĢarı bıraktınız mı?   

4. DuruĢ 

a) Keseceği iĢ parçasını karĢısına aldınız mı?   

b) Bacaklarını ileri ve yana açarak yere sağlam bastınız mı?     

5. Parçayı Kesme  

a) BaĢparmak yardımı ile kesme kanalı açıtınız mı?   

b) Kesme sırasında, testereyi öne doğru hafif  eğik tuttunuz mu?   

c) Normal bir hızla kesme iĢlemini yaptınız mı?   

d) Kesme sırasında sadece kolları ileri geri hareket ettirdiniz mi?   

e) Kesme sırasında testere lamasını tüm olarak kullandınız mı?   

6. Kesme Sonu 

a) Kesme sonuna doğru uygulanan kuvveti azalttınız mı?   

b) Kesilen parçayı temizlediniz mi?   

c) Kesilen parçanın ölçüsünü kontrol ettiniz mi?   

7. Güvenlik Önlemi    

a) ÇalıĢma sırasında iĢ önlüğü ve eldiven giydiniz mi?    
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8. Kurallara Uyma   

a) ÇalıĢtığınız takımları yerli yerinde kullandınız mı?   

b) T akımları özenli kullandınız mı?   

c) ĠĢ bitiminde kullandığınız takımları yerine koydunuz mu?   

d) ÇalıĢtığınız bölgeyi temizlediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 31 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. El testeresine lama takılırken lama diĢlerinin yönü çalıĢma Ģekline göre nereye 

bakmalıdır? 

A) Geriye  

B) Yukarı 

C) Yere  

D) Öne  

 

2. El testeresi ile kesmeye baĢladığımızda neden baĢparmak yardımına ihtiyaç vardır?  

A) El testeresini sağlam tutmak için  

B) El testeresi düzgün gidip gelmesini sağlamak için  

C) Kesim baĢlangıç noktasının markalama çizgisinde olması için  

D) Testere lamasının gergin olması için  

 

3. Kesilecek iĢ parçasını mengeneye bağlarken dikkat etmez isek nasıl bir sorunla 

karĢılaĢabiliriz?  

A) ĠĢ parçası mengenede düzgün durmaz.  

B) Kesilecek kısım mengene çenesinin dıĢında kalır.  

C) Ġstenilen ölçüde kesme iĢlemi yapılamaz.  

D) Düzgün kesilemeyebilir.  

 

4. El takımlarını “yerli yerinde” kullanmaktan ne anlıyoruz? 

A) El takımlarını yerine koymayı 

B) ĠĢ yaparken el takımı kullanacağımızı 

C) ĠĢe uygun el takımları kullanacağımızı 

D) El takımlarını koruyarak kullanacağımızı 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi ile talaĢ kaldırarak kesme iĢlemi yapılmaz?  

A) Makas  

B) El testeresi  

C) Keski  

D) Kesme makineleri  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
Uygun atölye ortamı ve eğeleme araç ve gereçleri sağlandığında, tekniğe uygun olarak 

eğelere sap takabileceksiniz. 

 

 

 
 

Eğe satıĢı yapan yerlere gidip standart eğe büyüklüklerine göre uygun eğe saplarının 

araĢtırmasını yaparak, sonucu rapor halinde öğretmeninize sonunuz. 

 

3. EĞELERE SAP TAKMAK 
 

3.1. Eğe ve Eğelemenin Tanımı 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Resim 3.1: Eğeleme iĢlemi 

ġekil 3.1: Eğe  
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

 

ARAġTIRMA 

ÇeĢitli kesit ve ölçülerde 

yapılmıĢ gövde ve sap olmak üzere iki 

kısımdan oluĢmuĢ gövdesinin 

yüzeylerine diĢ açılmıĢ kesici el 

aletlerine eğe denir (ġekil 3.1). 

 

Malzemelerin yüzeyinde eğe 

yardımı ile talaĢ kaldırarak istenilen ölçü, 

Ģekil ve gönyesine getirme iĢlemine 

eğeleme denir. 
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3.2. Eğe ÇeĢitleri 
 

 Kullanım alanlarına göre 

 Boylarına göre 

 DiĢ büyüklüklerine göre 

 Biçimlerine göre olmak üzere 4 grup eğe vardır. 

 

3.2.1. Kullanım Alanlarına göre Eğeler 
 

3.2.1.1. Saatçi Eğeleri 

 

Hassas iĢler için yapılmıĢlardır. Bu tür eğeler, kalıpçılar, modelciler ve hassas parça 

yapımcıları tarafından kullanılır (Resim 3.1). 
 

 
 

Resim 3.1: Saatçi eğeleri 

3.2.1.2. Tesviyeci Eğeleri 

 

Çift sıra diĢli olup Metal ĠĢleri bölümünde en çok kullandığımız eğe türüdür. Ġstenilen 

yüzeylerin elde edilmesinde kullanılır (Resim 3.2). 

 

 
 

Resim 3.2: Tesviyeci eğeleri 

 

3.2.1.3. Özel Eğeler 

 

Çelik alaĢımları dıĢında kalan metallerin (kurĢun, pirinç, alüminyum bakır v.b) 

eğelenmesinde kullanılan eğelerdir (Resim 3.3). 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 3.3: Özel eğeler 
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3.2.2. Boylarına Göre Eğeler 
 

Eğeleri boyları 100 mm (4″) den 450 mm (18″)‟ye kadar değiĢebilir. Kullanıma en 

uygun eğeler; 6, 8, 10, 12 parmak ölçüsünde olan eğelerdir (Resim 3.4). 

 

 
 

Resim 3.4 Boylarına göre eğeler 

 

3.2.3. DiĢ Adım Büyüklüklerine göre 
 

Ġki diĢ arasındaki mesafeye eğenin diĢ adımı denir. 

 

3.2.3.1. Kaba DiĢli 

 

YumuĢak gereçlerin eğelenmesinde kullanılır (Resim3.5). 

 

 
 

Resim 3.5: Kaba diĢli eğe 

 

3.2.3.2. Orta DiĢli 

 

Eğelenecek yüzeylerin ilk aĢamasında kullanılır (Resim 3.6). 

 

 
 

Resim 3.6: Orta diĢli eğe 

 

3.2.3.3. Ġnce DiĢli 

 

Sert gereçlerin eğelenmesinde, aynı zamanda iĢin bitim aĢamasında kullanılır (Resim 

3.7). 

 

 
 

Resim 3.7: Ġnce diĢli eğe 
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3.2.4. Biçimlerine Göre Eğeler 

 
3.2.4.1. Lama Eğe (Resim 3.8) 

 

 
Resim 3.8: Lama eğe 

 

3.2.4.2. Kare Eğe (Resim 3.9) 

 

 
Resim 3. 9: Kare eğe 

 

3.2.4.3. Balık Sırtı Eğe (Resim 3.10) 

 

 
Resim 3.10: Balıksırtı eğe 

 

3.2.4.4. Üçgen Eğe (Resim 1.11) 

 

 

 

Resim 3.11: Üçgen eğe 

 

3.2.4.5. Yuvarlak Eğe (Resim 3.12) 

 

 

 

 

Resim 3.12: Yuvarlak eğe 

3.2.4.6. Bıçak Eğe (Resim 3.13) 

 

 

 

 
Resim 3.13: Bıçak eğe 
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3.3. Eğelere Sap Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Eğenin kullanma Ģekline göre sap, elle kolay kavranabilecek nitelikte olmalıdır. 

 ÇalıĢma süresince eli tahrip etmeyecek nitelikte olmalıdır. 

 Saplar eğeye sıkı takılmalıdır, çalıĢma esnasında sap, yerinden çıkmamalıdır. 

 

3.4. Eğelerin Büyüklüklerine Göre Uygun Sap Seçimi 
 

Eğelerin kaç parmak olduğuna bakılarak uygun sap seçilmelidir. 

 

 4″- 6″ (parmak) Eğeler için küçük boy saplar seçilmelidir (Resim 3.14). 

 7″- 9″ (parmak) Eğeler için orta büyüklükteki boy saplar seçilmelidir (Resim 

3.15) 

 10″-14″ (parmak) Eğeler için büyük boy saplar seçilmelidir (Resim 3.16). 

 

 
 

Resim 3.14 

 

 
 

Resim 3.15 

 

 
 

Resim 3.16 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Eğeye Sap Takma 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek size verilen eğeye sap takma iĢlemini 

gerçekleĢtiriniz. Bu iĢlemi gerçekleĢtirirken önerilere uyunuz. 

 

Öneriler 

 

Uygun iĢ önlüğü ve eldiven kullanınız. Araç ve gereçleri (Tokmak, sap ve eğe) 

hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları 

 

 Eğeye sap takmak için gerekli ön hazırlığı yapınız. 

 Eğenin büyüklüğüne göre uygun sapı seçiniz. 

 

 

 

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

 Isınan sap ile eğeyi eksenel doğrultuda sapa kuvvet uygulayarak takınız. 

 

  

 

 Takılacak sap ahĢap ise kademeli olarak deliniz. 

 Sapa arkadan tokmak ile tok sesi gelinceye kadar çakınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Eğe Sapının Takılması 
 

 Sapı takarken yarmayınız.  

 Eksenel düzgünlüğü kontrol ediniz (ġekilde, doğru ve yanlıĢ takılmıĢ saplar 

görülmektedir). 

                                    
Eğenin kuyruğu yeteri kadar girmemiĢ                      Sap yanlıĢ takılmıĢ 

 

 
Doğru takılmıĢ hali 
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Eğe Sapının Takılması ve Sökülmesi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. ÇeĢitli kesit ve ölçülerde yapılmıĢ, gövde ve sap olmak üzere iki kısımdan oluĢmuĢ 

gövdesinin yüzeylerine diĢ açılmıĢ kesici el aleti, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Eğe 

B) Makas 

C) Keski 

D) Gönye 

 

2. AĢağıda verilen eğelerden hangisi kalıpçılar, modelciler ve hassas parça yapımcıları 

tarafından kullanılan eğe çeĢididir? 

A) Lama eğe       

B) Saatçi eğeleri 

C) Testere eğeleri 

D) Tesviyeci eğeleri 

 

3. AĢağıda verilen eğelerden hangisi Çelik alaĢımları dıĢında kalan metallerin 

eğelenmesinde kullanılan eğe çeĢididir? 

A) Kare eğe  

B) Tesviyeci eğeleri  

C) Özel eğeler  

D) Testere eğeleri 

 

4. AĢağıda verilenlerden hangisi standart eğelerin boylarıdır? 

A) 4″-18″ 

B) 4″-20″ 

C) 6″-18″ 

D) 6″-20″ 

 

5. Eğeleme iĢlemini yapan bir öğrenci, eğeleme sonunda sağ eli tahriĢ olmuĢtur. Bunun 

sebebi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Küçük boy sap seçmiĢtir 

B) Uygun sap seçimini doğru yapmıĢtır. 

C) Büyük boy sap seçmiĢtir 

D) Uygun sap seçimini yanlıĢ yapmıĢtır 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Sert gereçlerin eğelenmesinde, aynı zamanda iĢin bitim aĢamasında kullanılan eğe 

çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Bıçak eğe 

B) Ġnce diĢli eğe 

C) Kaba diĢli eğe 

D) Orta diĢli eğe 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi biçimlerine göre eğe çeĢitlerinden biri değildir? 

A) Lama eğe 

B) Kare eğe 

C) Ġnce diĢli 

D) Üçgen eğe 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

Uygun atölye ortamı ve eğeleme araç ve gereçleri sağlandığında, tekniğe uygun olarak 

eğeleme iĢlemini yaparak, istenilen ölçüleri ve yüzeyleri elde edebileceksiniz. 
 
 
 
 

Çevrenizde bulunan kalıp üretimi yapan fabrikalara gidip, eğeleme iĢlemi görmüĢ 

makine parçalarını inceleyiniz. Malzemelerin cinsine ve Ģekillerine göre uygun eğe 

seçiminin nasıl yapıldığını ve eğeleme iĢleminin nasıl gerçekleĢtirildiğini gözlemleyerek, 

sonucu rapor halinde arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. EĞELEME 
 

4.1. Eğeleme Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

4.1.1. Mengenelerde ÇalıĢma Kuralları 
 

Eğeleme iĢlemlerinde yüksek verim elde etmek için mengene yüksekliği, dirsek 

yüksekliğinin 5-8 cm altında olması gerekir (ġekil 4.1). 
 

Mengene yükseklikleri mengenede çalıĢacak kiĢinin boyuna göre ayarlanmalıdır. 

Uzun boylular için mengenenin ayakları altına ağaç plakalar konmalıdır. 
 

Kısa boylular için ise çalıĢacak olan kiĢinin ayakları altına ağaçtan yapılmıĢ ızgara 

konmalıdır (ġekil 4.2). 

       
 

ġekil 4.1                                                  ġekil 4.2 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 43 

4.1.2. Parçaların Mengeneye Bağlama ġekilleri 

 
Tek taraflı sıkmanın önüne 

geçmek için takoz kullanınız.  

 

Parçaları mengenenin 

ortasından bağlayınız. 

 

Mengeneyi sadece elle 

sıkınız.  

 

 
 

 
ġekil 4.3 ġekil 4.4 ġekil 4.5 

Parçaları mümkün olduğu kadar 

kısa bağlayınız.  

ĠĢ parçalarının 

yüzeylerini korumak 

için ağızlıkları 

kullanınız.  

Uzun parçalarda, önce 

mengene çenesini 

arasındaki bağlı 

kısımlarını, sonra diğer 

kısımlarını bağlayarak 

eğeleyiniz.  

 

  

ġekil 4.6 ġekil 4.7 ġekil 4.8 

Pah kırmak için pah mengenesi 

kullanınız.  

Silindirik parçaların 

bağlanmasında V kanalı 

takozlar kullanınız.  

Boruların bağlanmasında 

boru mengenesini 

kullanınız. 

 

 

 

 

 
ġekil 4.9 ġekil 4.10 ġekil 4.11 
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4.1.3. Eğenin TutuluĢu ve DuruĢ ile Ġlgili Kurallar 

 

Sağ el, sapının ucunu avuç içi alt ayasına yerleĢecek Ģekilde, sol el ise avuç içi ile veya 

baĢparmak ile eğenin ucuna bastırılır (ġekil 4.12). 

 

Eğelerin TutuluĢ ġekilleri 

 

 
 

ġekil 4.12 

 
Büyük Eğelerin TutuluĢu       Küçük Eğelerin TutuluĢu  

 

Sağ elin iĢaret parmağı ile bastırılır (ġekil 4.13). 

 
 

ġekil 4.13 

 
Orta Büyüklükteki Eğelerin TutuluĢu 

 
Sağ el sapı kavrayacak Ģekilde sol elin baĢparmağı dıĢındaki diğer parmaklardan bir 

kaçı eğenin ucundan bastırılır (ġekil 4.14). 

 

Eğenin ucu iĢin içinde ise sol el sağ elin önüne bastırılmaya iltihak eder (ġekil 4.15). 

 

     
ġekil 4.14                                             ġekil 4.15 
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Sol baĢparmak eğenin ortasına, sağına veya soluna bastırılır (ġekil 4.16). 

 
 

ġekil 4.16 

 

4.2. ÇalıĢma Esnasında Eğelere Uygulanan Kuvvetler 
 

 Sağ el kesme yönünde aĢağı doğru sol el yalnız parça istikametinde bastırılır ve 

her iki elin kuvvetleri birbirini tamamlar (ġekil 4.17). 

 Uygulanan kuvvetler kesme baskısını meydana getirirler. 

 Eğeleme süresince bu baskı sabit kaldığı takdirde düzgün yüzeyler elde 

edilebilir. 

 Eğe ilerlemeye baĢlarken sol elin sağ elden daha çok baskı yapması gerekir. 

 Eğe orta yere geldiğinde her iki elin baskısı eĢit olmalıdır. 

 Eğe sona yaklaĢtığı zaman sağ elin sol elden daha çok baskı yapması gerekir. 

 

 
 

ġekil 4.17 
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Kesme hareketi  

Geri hareketi 

Kesme Hareketi (ileriye doğru) 

Ġleriye doğru hareketlerde eğe bastırılarak 

kesme sağlanır 

Çekilme Hareketi (geriye doğru) 

Geriye doğru çekerken eğe bastırılmaz. 

 

 

ġekil 4.18 ġekil 4.19 

 

4.3. Eğeleme Yaparken DuruĢ ġekilleri 
 

Eğeleme kol hareketi ile yapılır, sol bacak hafif öne doğru kırılır, vücut yardımı ile 

eğeleme hareketi artırılır (ġekil 4.20). 

 

 

 
 

ġekil 4.20 

 
Eğeleme yaparken iĢin üzerine bakılır. 

 

Sol ayak önde, vücut ağırlını çekecek Ģekilde hafif açıl, sağ ayak ise geriye doğru sol 

ayağı destekler pozisyonda olmalı, yere sağlam basılmalıdır. 
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4.4. Eğeleme ile Elde Edilebilen Yüzeyler 

 

4.4.1. Düzlem Yüzeylerin Eğelenmesi 
 

Her iki tarafa da ileri- geri sağ-sola yapılan hareket ile parçanın bütün yüzeylerinde 

aynı miktarda talaĢ kalkar (ġekil 4.21). 

 

  
 

ġekil 4.21 

 

4.4.2. Ġç Yüzeylerin Eğelenmesi 
 

 ĠĢlenecek malzemelerin Ģekillerine göre uygun eğe seçilmeli (yuvarlak veya 

balık sırtı eğe) 

 Kanallar ve uzun deliklerde, eğenin ileri doğru sürtünme yönü değiĢtirilmemeli. 

 EĢit dağılımlı bir baskı uygulanmalı (ġekil 4.22). 

 

    
 

ġekil 4.22 

 

 

4.4.3. DıĢa Kavisli Yüzeylerin Eğelenmesi 
 
 Eğe düz tutulup ilerleme hareketi verilir. 
 Kavise uygun olarak eğeleme esnasında eğenin kısa yanı ekseni etrafında 

döndürülür (ġekil 4.23). 
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                       ġekil 4.23 

 

4.4.4. Küresel Yüzeylerin Eğelenmesi 

 
 Eğe hem boy ekseni, hem de en ekseni etrafında aynı anda döndürülür. 
 Bütün hareketler yumuĢak olmalı ve omuz eklemleri ile bilekten gelmelidir 

(ġekil 4.24). 

            
                                 ġekil 4.24 

 

Ġçe Doğru Olan Kavislerin Eğelenmesi 

 

Yuvarlak veya balıksırtı eğe seçilerek, deliklerin eğelenmesinde yapıldığı gibi 

eğeleme yapılır. 

 
ġekil 4.25 

 

ÇalıĢma Sırasında ve Sonrasında Eğenin Bakımı 

 

ÇalıĢma sırasında ve sonrasında eğenin diĢleri arasına dolmuĢ olan talaĢların 

temizlenmesi gerekir. Aksi halde eğe iĢlenen yüzeyleri ya çizer ya da üzerinde kayar. 
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Sert malzemeler eğelenirken talaĢlar, bazen eğe diĢlerinin arasına sıkıĢıp kalır, bu 

sıkıĢan talaĢlar, eğe fırçası ile Ģekildeki gibi temizlenir (ġekil 4.26). 

 

    
ġekil 4.26                                                           ġekil 4.27 

 

 

YumuĢak malzemelerin eğelenmesinde ( alüminyum, bakır, pirinç, kurĢun, vb.) eğe 

üzerinde sık sık talaĢlar yapıĢır. Eğe temizlemem laması ile Ģekildeki gibi üst diĢler 

istikametinde sürtmek suretiyle temizlenir (ġekil 4.27). 

 

4.5. Eğe Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Eğeleme iĢleminde eğe seçimini yaparken eğelenecek gerecin cinsine ve eğelenecek 

yüzeyin Ģekline göre eğe seçiminin yapılması gerekir. 

 

4.5.1. Malzemenin Cinsine göre Eğe Seçimi 
 

YumuĢak malzemelerin eğelenmesinde (Alüminyum, Bakır, Pirinç ve KurĢun), kaba 

diĢli eğeler kullanılır. Çelik malzemelerin eğelenmesinde ve iĢlerin bitim aĢamasında ise ince 

diĢli eğeler kullanılır. 

 

4.5.2. Ġstenilen Yüzeye Göre Eğe Seçimi 
 

Malzemelerin alacağı Ģekillere göre eğe seçimi yapılır. Kare ve dikdörtgen parçalar 

(ġekil 4.28). Silindirik parçalar (ġekil 4.29).  

 

 
ġekil 4.28                                                           ġekil 4.29 
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Düzlem yüzeyler (ġekil 4.30). Ġçe doğru olan kavisler (ġekil 4.31). 

 

 
ġekil 4.30                                                          ġekil 4.31 

 

Keskin ve açılı yüzeyler (ġekil 4.32). Hassas yüzeyler (ġekil 4.33). 

 
ġekil 4.32                                                       ġekil 4.33 

 

4.6. Eğeleme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Tezgâhta çalıĢma kurallarına uyunuz, eğelerin diĢlerini bir birine temas 

ettirmeyiniz. 

 Eğelenecek parçanın yüzeyinde yağları temizleyiniz. 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce sapın sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Sapsız eğe kullanmayınız.. 

 Eğeleme yaparken eğenin sapı iĢ parçasına vurulmamalı, eğer bu kurala 

uyulmazsa eğe sapı yerinden çıkabilir (ġekil 4.34). 

 

 
ġekil 4.34 
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 Büyük eğelerde çalıĢırken sol elin parmakları eğe ucunun altına bükülmemelidir. 

 ĠĢ parçasının kenarındaki çapaklar ve keskin köĢeler eli kesebilir bunun için 

çapaklar ve keskin köĢeler eğe ile alınmalıdır. 

 Eğeleme iĢlemi yaparken çıkan talaĢlar üfleyerek temizlenmemelidir (aynı 

tezgâhta çalıĢan baĢka arkadaĢlarınızın gözüne gelebilir). 

 Eğeleme iĢlemi sırasında eğelenen yüzeye ve eğenin diĢlerine el sürülmemelidir 

(yüzeyler yağlanır eğe yüzeyde talaĢ kaldırmaz, kayar). 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Eğeleme 

 

 ĠĢlem yapılacak malzemeye uygun eğe seçimini yapınız. 

 

 
 

 Malzemenin 1 nolu yüzeyini mengeneye bağlayınız. Gönyesine gelene kadar 

eğeleyiniz. 

 Parçayı doğru olarak bağlayınız. 

  
 

 Kıl gönyeyi parçanın yüzeyinde kısa aralıklarla kaydırarak yüzeyin 

düzgünlüğüne bakınız (öğretmeniniz den yardım alabilirsiniz.) 

 Mengene kolunu sıkınız. 

 DuruĢ pozisyonunu alınız. 

 Eldiveninizi takınız. 

 Sapsız eğe kullanmayınız. 

 Eğe diĢlerine talaĢ dolmuĢ ise temizleyiniz. 

 Eğe fırçası ile eğeyi temizleyiniz. 

 Eğeyi amacı dıĢındaki iĢlerde kullanmayınız. 

 1 numaralı yüzeyi referans alarak 2 numaralı yüzeyi gönyesinde eğeleyiniz. 

 1 ve 2 numaralı yüzeyi referans alarak 3 numaralı yüzeyi gönyesinde eğeleyiniz. 

 Diğer yüzeyleri de ölçü ve gönyesini, sık sık kontrol ederek eğeleyiniz. 

 Ölçüsünü kontrol ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi parçayı mengeneye bağlama kurallarından değildir? 

A) Parçalar mengenenin ortasından bağlanır. 

B) Parçalar mümkün olduğu kadar uzun bağlanır. 

C) Tek taraflı sıkmanın önüne geçmek için takoz kullanılır. 

D) Silindirik parçaların bağlanmasında V kanalı kullanılır. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi eğeleme yaparken mengenede çalıĢma yüksekliği için 

gereklidir? 

A) Dirsek yüksekliği 

B) Bel yüksekliği 

C) Göbek yüksekliği 

D) Omuz yüksekliği 
 

3. Eğelere uygulanan kuvvetler ……………………… meydana getirir. Yukarıdaki 

boĢluğa aĢağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? 

A) Eğme kuvveti 

B) Bükme kuvveti 

C) Çekme kuvveti 

D) Kesme kuvveti 
 

4. Yan tarafta verilen parçanın eğelenmesinde hangi eğeler seçilmelidir? 

A) Lama eğe-Kare eğe 

B) Yuvarlak eğe-Bıçak eğe 

C) Lama eğe-Balık sırtı eğe 

D) Lama eğe-Yuvarlak eğe 
 

5. ÇalıĢma sırasında eğe parçanın yüzeyini çizip ve kayıyorsa ne yapılmalıdır? 

A) Eğe temizleme fırçası ile eğe temizlenmelidir. 

B) Eğenin sapı sıkılmalıdır. 

C) Eğenin kesme yönü değiĢtirilmelidir. 

D) Parçanın konumu değiĢtirilmelidir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

Kontrol araçları ve atölye ortamı sağlandığında kontrol yapmayı öğrenerek tekniğe 

uygun kontrol iĢlemini yapabileceksiniz 

 

 

 

 

 

Kontrol takımlarını araĢtırarak sınıfa sunu hazırlayınız. 

 

5. KONTROL 
 

5.1. Kontrolün Tanımı ve Önemi 
 

Makine ve metal teknolojilerinde parçaların belirli sınırlar içinde yapım resmine 

uygun olarak yapılıp yapılmadığının araĢtırılmasına kontrol adı verilir. 

 

ĠĢletmelerde iĢin kontrol edilmesi amacıyla ölçme kontrol ve kalite kontrol birimleri 

vardır. Bu birimler yapılan iĢin istenen sınırlar içinde olup olmadığını araĢtırırlar. Maliyet, 

kullanım süresi, müĢteri memnuniyeti açısından kontrolün önemi büyüktür. 

 

5.2. Kontrol Aletleri ve Bu Aletlerin Kullanımları 
 

NOT: Bir önceki faaliyette anlatılan ölçme takımları aynı zamanda kontrol takımı 

olarak kullanılır. 

 Gönyeler 

 Kıl gönyeler 

 Sabit açılı gönyeler ( 90° , 45° , 135° , 120° ) 

 ġapkalı gönyeler 

 TaĢçı gönyeleri 

 Ayarlı gönyeler 

 Üniversal gönyeler 

 Kalınlık kontrol mastarları 

 Su terazileri 

 Kontrol pleytleri 

 

5.2.1. Gönyeler 
 

Yüzey düzgünlüklerinin ve açılarının kontrolünün yapılmasında kullanılan kontrol 

takımlarına gönye denir. Gönyeler aĢağıdaki Ģekilde gruplandırılırlar. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kıl (Tesviyeci) Gönyeler 
 

Yüzeylerin düzgünlüklerinin ve dikliklerinin kontrolünde kullanılırlar. Gönyelerin uç 

kısımları konik (keskin ) olduğundan hassas bir Ģekilde kontrol edilebilir (Resim 5.1). 

 

                        
 

Resim 5. 1: Tesviyeci (kıl) gönyesi            Resim 5. 2: Tesviyeci gönyesi ile yüzey kontrolü 

 

Önemli: Bu gönyeler ile yüzey kontrolü ve diklik kontrolü yapılırken kontrol edilen 

parça ıĢığın geldiği yöne doğru tutulmalıdır. Parça ile gönye arasından ıĢık sızıyor ise iĢ 

parçasının yüzey düzgünlüğü ve dikliği hatalıdır. IĢık sızan kısımlar düĢüktür (çukurdur). Bu 

konu eğeleme modülünde tekrar anlatılıp uygulama yaptırılacaktır (Resim 5.3–5.4). 

 

                      
 

Resim 5.3: Tesviyeci gönyesi ile yüzey kontrolü        Resim 5.4: Tsv. gönyesi ile diklik kontrolü 

 

Sabit Açılı Gönyeler ( 90° , 45° , 135° , 120° ) 

 

Bu gönyeler yüzey düzgünlüklerinin ve yüzeylerin aralarındaki açıların kontrolünde 

kullanılırlar. Düz, konik (keskin) ve değiĢik açıları kontrol için 90º, 45º, 135º, 120º açılı 

olarak üretilirler Resim 5.5‟de 90° sabit açılı gönye görülmektedir. 
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Resim 5.5: 90º Sabit açılı gönye 

 

ġapkalı Gönyeler 

 

Markalamada kullanılan gönye çeĢitleridir. Bölüntülü veya bölüntüsüz olarak 

yapılabilir (Resim 5.6). 

    
 

Resim 5. 6: Bölüntüsüz Ģapkalı gönye 

 

Su (düzeci) Terazileri 

 

ĠĢ parçalarının (metal doğramalar, ortopedi tekniğinde) yapımında gereç veya iĢin 

yüzeylerinin yatay ve düĢey konumlarının ayarlanması ve kontrollerinde kullanılan kontrol 

aletleridir (Resim 5.7-5.8. 

 

Su terazileri ağaçtan, plastik veya metal bir gövdeden oluĢur. Bazıları üzerinde ölçü 

için bölüntü mevcuttur. Terazi gövdesi üzerinde yataya, paralellik, diklik ve belli açıları 

kontrol için konulmuĢ bombeli bir cam tüp vardır. Cam tüpün içinde eterli ya da ispirtolu su 

bulunur. Su hava kabarcığı oluĢturur. Kabarcığın sınır çizgileri içinde olması ile kontrol 

edilir. 
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Hava kabarcığı cam tüpün ortasında ise yataylık veya dikeylik kontrolü tamdır. 

 

 
 

Resim 5. 7: Su terazisi ile yataylık ve diklik kontrolü 

 

            
 

Resim 5. 8: Su terazisi ile sac ayağın yataylık kontrolü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kontrol aletlerinin genel yapısını 

inceleyiniz. 

 Kontrol aletleri, afiĢ, resim kullanınız. 

 Tesviyeci (Kıl) Gönyesinin genel 

yapısını inceleyiniz. 

 Tesviyece (Kıl) Gönyesi, Ģema, afiĢ, 

resim kullanınız. Resim 5.1 „i 

inceleyiniz. 

 Sabit açılı Gönyenin genel yapısını 

inceleyiniz. 

 Sabit Açılı Gönyesi, Ģema, afiĢ, resim 

kullanınız. Resim 5.5 „i inceleyiniz. 

 ġapkalı Gönyesinin genel yapısını 

inceleyiniz. 

 ġapkalı Gönyesi, Ģema, afiĢ, resim 

kullanınız. Resim 5.6 „i inceleyiniz. 

 Su terazisinin genel yapısını inceleyiniz. 
 Su terazisi, Ģema, afiĢ, resim kullanınız. 

Resim 5.8„i inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1) Yüzeylerin düzgünlük ve diklik kontrolünde aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) Kıl (Tesviyeci) gönye 

B) Mastarlar 

C) Üniversal gönye 

D) ġablon 

 

2) Su terazisi ile yataylık kontrolü yaparken cam tüpün içerisindeki hava kabarcığı sol 

kenara gidiyorsa aĢağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz. 

A) Kontrol edilen yüzeyin sol tarafı yüksektir 

B) Parçanın terazisi düzgündür 

C) Kontrol edilen yüzeyin sağ tarafı yüksektir 

D) Parça öne doğru eğiktir 

 

3) AĢağıdakilerden hangisi kontrol takımı değildir? 

A) Su terazileri 

B) Ġç ve dıĢ çap kumpasları 

C) Çekiçler 

D) Gönyeler 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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25 mm 

25 mm 

25 mm 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

1. Uygulama faaliyeti 2 de kesmiĢ olduğunuz 30x30x30 mm‟lik iĢ parçasını uygun 

yükseklikte mengeneye bağlayınız. 

 

 
2. Uygulama faaliyeti 3‟de olduğu gibi sapı takılmıĢ uygun bir eğe seçiniz. 

3. Uygulama faaliyeti 4‟de olduğu gibi tekniğine uygun olarak birinci yüzeyden 

eğelemeye baĢlayınız 

4. Ġkinci yüzeyi birinci yüzeye 90 derece olacak Ģekilde gönyesinde eğeleyiniz, 

5. Diğer yüzeyleri de çelik cetvel yardımı ile ölçerek metal çizgi kalemi ile çiziniz, 

6. Öğrenme faaliyeti 5‟de olduğu gibi kenarların gönyesine dikkat ederek üçüncü yüzeyi, 

bir ve ikinci yüzeylerine 90 derece olacak Ģekilde eğeleyiniz, 

7. Çizilen çizgileri referans alıp diğer kenarlarında eğelemesini yaparak küpü 

tamamlayınız 

 

Dikkat: Eğeleme esnasında kumpas ile ölçüleri sık sık kontrol ederek iĢ parçasını 

ölçüden düĢürmemeye dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ġnce diĢli eğe ile yüzeylerin son düzeltmesini yapınız, 

9. Son olarak küpün çapaklarını ince eğe ile temizleyiniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

2 

1 

3 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

Evet ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Eğeleme yapılacak yüzeylere belirlediniz mi?   

2. Malzemeyi mengeneye düzgün bağladınız mı?   

3. Malzemede elde edilmek istenilen yüzeye ve malzeme cinsine 

uygun diĢ ve büyüklükte eğe seçimi yaptınız mı? 

  

4. Malzemenin yüzeyini talaĢ kaldırarak düzelttiniz mi?   

5. 1,2 ve 3 numaralı yüzeyleri gönyesine getirdiniz mi?   

6. Eğelenen yüzeyleri kontrol ettiniz mi?   

7. Ġstenilen ölçü ve Ģekilde eğeleme yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

Çoktan seçmeli kısım 
1 C 

2 B 

3 D 

4 C 

5 A 

6 B 

7 A 

8 D 

9 A 

10 C 

11 C 
 

Uygulamalı ÇalıĢma 

kısımı 

1 Çizilecek 

2 Çizilecek 

3 Çizilecek 

4 60,35 mm  

5 62,4 mm 

6 64,36 mm 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. C 

3. C 

4. C 

5. A 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETLERĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 A 

5 D 

6 B 

7 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETLERĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 A 

 

 
ÖĞRENMEFAALĠYETLERĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 A 

3 C 
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