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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI030 

ALAN Plastik Teknolojisi 
DAL/MESLEK Plastik İşleme 
MODÜLÜN ADI Temel Talaşlı Üretim - 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Tesviyecilik ve eğeleme işlemleri, ölçme ve kontrol, talaşlı 

üretim malzemeleri bilgilerini kullanarak el aletleri ile talaşlı 

üretim yapma yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE -40/32- 

YETERLİK El aletleri ile talaşlı üretim yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında el aletlerini 

kullanarak kurallara uygun talaşlı üretim yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Gerekli ortam sağlandığında eğeleme yöntemi ile 

uygun süre içinde talaşlı üretim 

yapabileceksiniz.Gerekli ortam sağlandığında iş 

parçasını istenilen özelliklerde 

markalayabileceksiniz. 
EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Eğe, gönye, çekiç, pense, tornavida, mengene, 

kumpas, markacı boyası, çizecek, pergel, nokta, açı gönyesi, 

mihengir, pleyt, çelik cetvel 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Talaşlı üretim işlemleri, plastik teknolojisi alanında önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Plastiğin günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne 

alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün 

ham maddesini plastik oluşturmaktadır. Hâl böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan 

plastik malzemelerin işlenmesi çok çeşitlilik göstermekte ve plastiklerin işlendikleri 

makineleri kullanmak da birtakım becerileri gerektirmektedir.  Bu becerilerin en başında ise 

makineleri çalıştıracak kişilerin çeşitli el aletlerini kullanabilmesi ve temel bazı talaşlı imalat 

işlemlerini gerçekleştirmesi gelmektedir. 

 

Temel Talaşlı Üretim 1 modülü, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış 

bir modüldür. Bu modülde sizler, makineleri oluşturan parçaları eğeleme yöntemi ile talaş 

kaldırarak işlemenin yanı sıra, bu parçaları bu yöntemle işlemek için gerekli olan markalama 

işlemlerini yapabileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan 

tesviyecilik, markalama ve ölçme bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, plastik 

işleme makinelerinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 
 

 

Eğeleme yöntemi ile uygun süre içinde talaşlı üretim yapabileceksiniz. 
 

 

 

 
 

 Temel talaşlı üretim işlemlerinde el tesviyeciliği işlemleri günümüzde hangi 

yaygınlıkta kullanılmaktadır, bu işlemlerde kullanılan eğe çeşitleri ve özellikleri 

nelerdir? Araştırınız. 

 Ölçme işlemlerinde kullanılan geleneksel araç gereçlerle yeni araç gereçleri, 

bunların özelliklerini araştırınız.  

 

1. EL TESVİYECİLİĞİ 
 

1.1. Tesviyecilik ve Eğeleme İşlemleri 
 

 Üretim sistemi içerisinde yer alan makine, kalıp ve mekanizmaların parçaları, 

gelişmiş takım tezgâhlarının yanı sıra el tesviyeciliği ile işlenmektedir. Özellikle çalışan 

makinelerin bozulan parçalarının ve kalıpların el işçiliği gerektiren yerlerinin işlenmesinde el 

tesviyeciliği ve eğeleme işlemlerine gerek duyulmaktadır. 
 

1.1.1. Tesviyeciliğin Tanımı ve Endüstrideki Önemi 
 

Metalleri talaş kaldırma yöntemleri ile işleyerek makine parçalarına dönüştürme 

işlemlerinin tümüne tesviyecilik denir.  Şekil 1.1’de düzlem yüzey eğeleme yöntemi 

verilmiştir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Tesviyecilikte düzlem yüzey eğeleme 

 

Günümüzde makine üretimi ve makine bakımı tesviyecilik yöntemleri ile 

gerçekleştirilmektedir. Gelişmiş makine ve gereçlerle yapılan bu işlemler sanayi üretiminin 

can damarını oluşturmaktadır. Birçok işlemin vazgeçilmez unsuru olan el tesviyeciliği, temel 

makine ve el aletlerini kullanma becerilerini içermektedir. Bu becerilere sahip olmayan 

meslek elemanlarının makinelere ve makineleri oluşturan sistemlere müdahalesi sağlıklı 

olmayacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde tesviyecilik işlemlerinin endüstride ne kadar 

önemli bir unsur olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 
 

1.1.2. Atölyede İş Güvenliği ve Disiplini  
 

 Tesviye atölyesinde iş disiplinine uygun davranış doğru çalışmanın temel unsurudur. 

Böylece sorumluluk duygusu ve iş birliği ruhu gelişir; daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma 

ortamı sağlanır. Şekil 1.2’de iş güvenliğini vurgulayan örnek bir uyarı levhası verilmiştir. 
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Şekil 1. 2: Örnek bir iş güvenliği uyarı levhası 

1.1.1.1. Atölyede Uyulması Gereken Kurallar 
 

 Bütün tezgâhlarda önce yağlama işlemini yapınız. Gres yağı pompası ile 

gresörlüklere, yağdanlık ile yağ kaplarına yağ koyunuz. 

 Büyük matkapla delik delerken mengeneyi tezgâh tablasına cıvatalarla 

bağlayınız. Böylece matkap tarafından mengene ve işin fırlatılması ile meydana 

gelebilecek kazaları önlemiş olursunuz. 

 Tezgâh başında dik durunuz. Gözünüze ve yüzünüze sıçrayan talaşlardan 

korunmuş olursunuz. 

 Matkap tezgâhına ve diğer tezgâhlara yaslanmayınız. 

 Zımpara taşı dayama tablasını taş dönerken ayarlamayınız. Bir kazaya sebep 

olursunuz. 

 Çalışan tezgâh başından hiçbir zaman ayrılmayınız. 

 Her iş için gerekli takımları yerinde kullanınız. 

 Kazaya meydan verecek hususları öğretmeninize derhâl haber veriniz. 

 Çalıştırmasını bilmediğiniz tezgâhın düğme ve kollarını rastgele 

kurcalamayınız. 

 Tezgâhta meydana gelebilecek anormal çalışma seslerini derhâl öğretmeninize 

haber veriniz. 

 Çizecek, pergel ve tornavida gibi sivri uçlu aletlerle şakalaşmayınız. 

 Gönye, yatak, pleyt ve büyük iş parçaları gibi ağır cisimleri düşmeyecek şekilde 

tezgâh üzerine koyunuz. Bu cisimler ayağınıza düşerse yaralanmanıza sebep 

olur. 

 Her çeşit aleti doğru kullanmayı öğrenmelisiniz. 

 Mengenede ve iş parçasında bulunan talaşları temizlemek için fırça, bez veya 

üstüpü kullanınız. Talaşları üfleyerek gidermeye çalışmayınız. 

 Çekiç kullanmadan önce sapın gevşek veya kırık olup olmadığını kontrol 

ediniz. Saptaki kamanın yerine iyice çakılı olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Kazalardan sakınmak için el testeresini doğru tutmayı öğreniniz. Testere ile 

kesme yapmak için beceri kazanmak gerekir. 

 Parçaların kesilmesi sona ererken kesilen kısmı aniden kopararak elinizin 

yaralamamasına dikkat ediniz. 

 Keski kullanırken talaşı bir kimseye fırlayacak şekilde yöneltmeyiniz. 

 Baş biçimi bozulmuş keskileri kullanmayınız. 

 Küçük bir parçayı tutarak tornavida kullanmak tehlikelidir. 

 Ucu, tornavida yarığına uyan bir tornavida kullanmaya özen gösteriniz. 

 Kirli eğeler kazaların meydana gelmesine neden olabilir. Eğe parça üzerinde 

kayar. 

 Eğeyi mengene ağızlarına dokundurmayınız. Mengene ağızları sertleştirilmiştir. 

 Tezgâhta anahtarla sıkma veya sökme işlemi yaparken tezgâhın durdurulmasına 

özen gösteriniz. 

 Anahtarı asla çekiçleyerek döndürmeye çalışmayınız. 

 Büyük anahtarla çalışırken anahtarın kayması veya somunun birden gevşemesi 

hâlinde kaza yapmamanız için kararlı ve sağlam bir şekilde durmalısınız. 

 Kıyafetiniz, atölyede çalışmaya uygun olmalıdır. 

 Tezgâhların çalışması esnasında kesici aletler arasına elinizi sokmayınız. 
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1.1.1.2. Elektrik Tesisatından Meydana Gelebilecek İş Kazaları ve Önlemleri: 
 

 Çalıştığınız bir tezgâhta sigorta atmış ise bunu kendiniz gidermeye 

çalışmayınız. Bir kazaya sebep olmamak için öğretmeninize haber veriniz. 

 Tezgâhın şalterinde bir arıza olabilir, durumu öğretmeninize haber veriniz. 

 Bilinmeyen bir sebepten tezgâhta elektrik arızası meydana gelebilir. Hiçbir yere 

dokunmadan öğretmeninize haber veriniz. 

 Tezgâhta elektrik kaçağı olabilir. Bu olay çok tehlikelidir. Tezgâhların 

kesinlikle  topraklanmış olması gerekir. Durumdan öğretmeninizi haberdar 

ediniz. 

 Merakınızı gidermek için tezgâhların elektrik donanımlarını karıştırmayınız. 

 Arızalı tezgâhların görülebilen yerine ARIZALIDIR yazısını asınız. 

 

1.1.1.3. Atölyenin Düzeni, Temizlik ve Bakımının Önemi   
 

 Üretimin sağlıklı ve verimli olması, atölyenin düzeni ile belli ölçüde ilgilidir. Bu 

nedenle atölyenin bakımı ile ilgili şu hususlara dikkat edilmelidir: 
 

 Atölye takımhanesinden tesviyecinin dolabına kadar her çeşit araç, gereç ve 

makine uyum içinde düzenlenmelidir. 

 Atölye temizliği her yönüyle özenli ve tam yapılmalıdır. 

 Atölyedeki makinelerin bakımı planlı olarak gerçekleştirilmelidir. 
 

1.1.5. Tesviyeci Tezgâhları 
 

Tesviyeci tezgâhı, üzerine mengenelerin bağlandığı sağlam iş masasıdır. Tesviyeci 

tezgâhları, atölye içinde aydınlık bir ortamda düzenli olarak gruplandırılır. Resim 1.1’de 

tesviyeci tezgâhı görülmektedir. 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 1.1: Tesviyeci tezgâhı 

Tezgâh tablasını çekiç darbesinden ve kesici aletlerin (eğelerin) etkisinden korumak 

gerekir. Ağaç kısımlarının periyodik olarak bezir yağıyla silinmesi ve tezgâhın temiz 

tutulması gerekir. Tesviyeci tezgâhı daima düzenli kullanılmalıdır.   
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1.1.2. Tesviyeci Mengeneleri 
 

İşlenecek parçaları, karşılıklı çeneleri ile bağlamaya yarayan aletlere “MENGENE” 

denir. Resim 1.2’de bazı tesviyeci mengeneleri görülmektedir. 

 

 

   Resim 1.2: Tesviyeci mengeneleri 

 

Mengene çeşitleri: 
 

 Paralel ağızlı mengene 

 Ayaklı mengene 

 El mengenesi 

 Pah mengenesi 

 Boru mengenesi 

 Makine mengenesi 

 Kazancı mengenesi 

 Özel mengeneler   
 

İş parçasının mengeneye bağlanmasında dikkat edilecek kurallar: 
 

 Parça, çeneler arasında ortalanmalıdır.  

 Uzun parçalar karşılık takozu ile dengeli olarak sıkılmalıdır. 

 (U) parçalar için ara takoz kullanılmalıdır. 

 Silindirik parçalar –V- takozları ile sıkılmalıdır. 

 Sac parçalarının geniş yüzeyleri, ağaç takoz üzerine çivilenerek tutturulmalıdır. 
 

1.1.3. Eğeleme 
 

Eğelenecek iş parçaları için paralel ağızlı mengeneler kullanılır. Eğeleme esnasında 

titreşime meydan vermemek için iş parçası sağlam ve mengene ağızlarına paralel 

bağlanmalıdır. Eğelenecek parça mengeneye bağlanır. Eğe sağ elle tutulur. Bu elin dört 

parmağı alttan, baş parmak üstten sapı kuvvetlice kavramalıdır. Eğe sağ el ile ileri geri 

hareket ettirilirken hafif bir basma etkisi yapar. Böylece eğe dişlerinin batması ile talaş 

kaldırılır. Eğeleme esnasında hareket kollara verilmeli vücut hareket etmemelidir. Prensipte 
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mengene başında en rahat pozisyonda durulmalıdır. Ancak yine de sağ ayak sol ayaktan 

yaklaşık olarak 40 cm uzaklıkta ve aralarında 45 derecelik bir açı olacak şekilde 

durulmalıdır.  Düzgün bir şekilde eğeleme yapılması için sağ el ile sol elin yaptığı baskı 

kuvvetleri birbirine eşit olmalı ve ileri gidişte uygulanan bu baskı kuvveti geri gelişte ortadan 

kaldırılmalıdır. Bunların haricinde yumuşak malzemeler için kaba dişli, sert malzemeler 

için ince dişli eğe seçilmelidir. Şekil 1.3’te eğeleme tekniği gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.3:  Eğeleme tekniği 

 

1.1.4. Tesviyecilikte Kullanılan Eğeler 
 

Üzerindeki çok sayıda kesici dişler ile talaş kaldırarak parçaları işlemeye yarayan alete  

“eğe” denir. Eğeyi doğru kullanma alışkanlığı kazanmak, tesviyeciliğin ön koşuludur. Eğe 

sapı genellikle sert ağaçtan yapılır. Sapın eğeye dikkatli geçirilmesi gerekir. Eğenin 

büyüklüğüne ve iş parçasının özelliğine göre sap ölçüsü değişir. Şekil 1.4’te eğe sapının 

doğru takılışı görülmektedir. 
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Şekil 1.4: Eğe sapının doğru takılması 

1.1.5. Eğe Çeşitleri 
 

Üzerindeki çok sayıda kesici dişleri ile parçaları talaş kaldırarak işlemeye yarayan 

alete eğe denir. 
 

 Eğelerin kullanım yerlerine göre çeşitleri: 
 

 Tesviyeci eğeleri 

 Makine eğeleri 

 Kalıpçı eğeleri 

 Saatçi eğeleri 

 Diş sırası sayılarına göre eğeler 
 

 Çok kaba dişli eğeler 

 Kaba dişli eğeler 

 Orta dişli eğeler 

 İnce dişli eğeler 

 Çok ince dişli eğeler 
 

 Profillerine göre eğeler 
 

 Kare  eğeler 

 Üçgen eğeler 

 Yarım yuvarlak eğeler 

 Lama eğeler 

 Yuvarlak eğeler 

 Özel eğeler 
 

Eğelerin boyları piyasada 4”-6”-8”-10”-12” ölçüsünde bulunur. Eğeler ile ilgili olarak 

aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

 Eğeler, ölçü ve biçimlerine göre uygun, dişleri birbirine eşit ve keskin olmalıdır. 

 Eğeler, doğrultulmuş her tarafı aynı tarzda sertleştirilmiş ve temizlenmiş 

olmalıdır. 

 Kuyruk kısmı sertleştirilmemeli, dişsiz yerler parlak olmalıdır. 

 Eğeler sert bir cisimle vurulduğunda tınlamalıdır. 

 Her tarafı açık gri renkte olmalıdır. 
 

Farklı eğe çeşitleri Şekil 1.5’te görülmektedir. 
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Şekil 1.5:  Eğe çeşitleri 

 

Şekil 1.5’e dikkat edilirse işlenecek yüzeylerin biçimine uygun kesitleri olan eğeler 

kullanılmaktadır. Eğenin özelliği ile işlenen yüzeylerin özellikleri uyumlu olmalıdır. 
 

1.2. Ölçme ve Kontrol 
 

Makine parçalarının istenilen özellikle olması, istenen ölçüsel tamlıkta ve boyutsal 

özellikte olması ile mümkündür. Makine parçalarının standartlara uygunluğu ancak iyi bir 

ölçme kontrol ile mümkündür. Bu nedenle işlenmiş makine parçalarının standartlara 

uygunluğu uygun ölçme kontrol araç gereçleri ile belirlenmelidir. 
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1.2.1. Ölçmenin Tanımı 
 

Bilinmeyen bir değerin kendi cinsinden bilinen ve birim olarak kabul edilen değerlerle 

karşılaştırılmasına ˝ölçme” denir. 
 

1.2.2. Kontrolün Tanımı 
 

Bir işin istenilen ölçü sınırlarında ve istenilen özelliklerde yapılıp yapılmadığının 

tespitine “kontrol” denir. Bir parça yüzeyinin düzlemselliğinin araştırılması kontrol 

işlemidir. Resim 1.3’te gönye ile yüzey kontrolü görülmektedir. 
 

Yüzey kontrolü genellikle gönye ile gerçekleştirilmektedir. Gönye ile yüzey 

kontrolünde şu hususlara dikkat edilmelidir: 
 

 İş parçası üzerindeki gönye ile kontrolü etkileyecek çapak vb. gibi istenmeyen 

özellikler giderilmelidir. 

  Gönye ile kontrolde yüzeyin konumunun rahatça görülebileceği uygun ışık 

açısı seçilmelidir. 

 Gönyenin parça üzerindeki konumu uygun olmalıdır. 

 Gönyenin hassasiyetini yitirmemiş olmasına ve bakımlı olmasına dikkat 

edilmelidir. 

  

Şekil 1.3  Gönye ile yüzey kontrolü 

 

1.2.3. Ölçme ve Kontrolün Önemi 
 

Makine parçalarının, istenilen ölçü sınırlarında verilen resme uygun yapılması istenir. 

Bu sağlanmadığı takdirde, makine parçalarının beklenen işlevleri yerine getirmesi mümkün 

değildir. Makine parçalarının istenilen özellikte olması ancak ölçme kontrol ile sağlanabilir. 
 

Bugün uygulanmakta olan standart ölçme kontrol yöntemleriyle makine parçalarının 

özellikleri rahatlıkla belirlenmektedir. 
 

Ölçme ve kontrolde kullanılan değerlerin tüm ülkelerde kullanılan standart değerler 

olması ölçme ve kontrolde elde edilen değerlerin her yerde aynı olmasını da sağlamaktadır. 
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Ölçme ve kontrolün önemli olmasının sebepleri şunlardır: 
 

 Üretimi yapılacak makine parçalarının istenilen özelliklerde olup olmadığının 

tespit edilmesi 

 Seri üretimi artırması 

 Maliyeti düşürmesi 

 Kaliteyi artırması 

 Standart sağlanması  
 

1.2.4. Ölçme ve Kontrolü Etkileyen Faktörler 
 

İyi bir ölçme kontrol için ölçme kontrolü etkileyen faktörleri bilmek ve uygun ortamı 

sağlamak gereklidir. Ölçme ve kontrolü etkileyen faktörler şunlardır: 
 

 Ölçü aletinin yapılış hassasiyeti: Bir ölçü aleti, yapıldığı hassasiyet 

değerinden daha fazlasını ölçemez. Dolayısıyla bir ölçme aletinin ölçebileceği 

minimum değer, kendi hassasiyetidir. 

 Ölçme yerinin sıcaklığı: Ölçme ve kontrol yapılacak yerin sıcaklığı 20 derece 

oda sıcaklığında olmalıdır. Ölçülecek parçalar, ısı karşısında boyutsal değişiklik 

gösterebilir. 

 Ölçme ve kontrol işlemini yapan kişi: Ölçme ve kontrolü yapan kişi, ölçme ve 

kontrol konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilse hatalı ölçme 

yapabilir. 

 Ölçme yapılan yerin ışık durumu: İyi bir ölçüm yapabilmek için ölçüm 

yapılan yerin ölçüm yapmaya uygun bir şekilde aydınlatılmış olması gerekir. 

Aksi hâlde hatalı ölçme yapılabilir. 

 Amaca uygun ölçme aletinin kullanılması: Sağlıklı bir ölçme için uygun 

ölçme aleti seçilmelidir.  

 Ölçme anındaki baskı kuvveti: Ölçme anında ölçüm aletine yapılan baskı 

kuvvetinin uygun olmaması ölçmeyi olumsuz olarak etkileyecektir. 

 Ölçme aletinin durumu: Hassasiyetini yitirmiş, bozuk ölçme aletleriyle 

yapılan ölçümler doğru sonuç vermeyecektir. 
 

1.2.5. Ölçü Sistemleri 
 

Dünyada kullanılmakta olan iki çeşit ölçü sistemi vardır. 
 

Bunlar; metrik ölçü sistemi, İngiliz ölçü sistemidir. 
 

1.1.1.4. Metrik Ölçü Sistemi 
 

Metrik ölçü sisteminde uzunluk birimi metredir. Metrenin ilk tanımı; Paris’ten geçen 

ve ekvatorla kuzey kutbu arasındaki (çeyrek) meridyen uzunluğunun on milyonda biri olarak 

1790 yılında yapılmıştır. 1889’da ise metre % 90’ı platin, % 10’u iridyum alaşımdan 

yapılmış olan (X) kesitindeki çubuğun üzerine 6/1000 kalınlığında işaretlenmiş olan iki çizgi 

arasındaki mesafe olarak tanımlanmıştır. Ana metrenin boyu 0 ºC’de saptandığından 

üzerinden alınacak ölçülerin de aynı sıcaklıkta alınması gerekir. Bu durum ise hatalı 

ölçümlere neden olmuştur. Bu yüzden metre boyunun daha hassas saptanabilmesi için ışığın 
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dalga boyu esas alınmıştır. 1960’da yapılan tanım tam olarak; kripton 86 atomunun 5d5’den 

2p10’a geçişinde verdiği ışının portakal rengi spektral çizgisinin dalga boyunun 1650763,73 

katı şeklinde kabul edilmiştir. 1983’te vakumlu ortamda ışığın 1/299.792.458 saniyede kat 

ettiği yol olarak tanımlanmıştır. 
 

1.1.1.5. İngiliz Ölçü Sistemi 
 

İngiliz ölçü sisteminde uzunluk birimi “yarda”dır. Bir yarda üç eşit parçaya bölünerek 

- bir fit (1 yarda = 3 fit), bir fit de 12 eşit parçaya bölünerek – bir inç (1 fit = 12 inç) 

oluşturulmuştur. Yarda (yd), fit (ft), inç (inch) sembolleriyle ifade edilir. Bu sistem İngiltere 

ve Amerika’da kullanılmaktadır. Ancak ülkeler arasında ticaret söz konusu olduğundan 

bütün ülkelerin her iki sistemi de bilmesi gerekir.  
 

1 metre = 39,37 inç = 3,28 ft 

1 inç = 25,4 mm 
 

1.3. Sürmeli Kumpaslar 
 

Sürmeli kumpaslar Şekil 1.6’da görüldüğü gibi bir gövde ve bir de hareketli çene 

olmak üzere iki ana kısımdan oluşan paslanmaz özelliğe sahip çelikten yapılmış ve 

sertleştirilmiş bir ölçü aletidir. Kumpasların kullanılması son derece basit olup bunlarla 

çeşitli konumlarda kolay ve rahat bir şekilde ölçme yapılabilir. Şekil 1.6’da bir kumpasın 

önemli kısımları ve birkaç klasik ölçme şekli görülmektedir. 
 

Kumpaslar alaşımlı paslanmaz çeliklerden yapılır. Sertleştirilip taşlandıktan sonra 

asitten etkilenmeyen şeffaf bir madde ile ince bir tabaka hâlinde kaplanır. Bu işlemden sonra 

hassas bölme makinelerinde bölüntüleri işaretlenir.  
 

Kumpasların sabit çeneleri gövde ile tam bir dik açı (90°) oluşturacak şekilde hassas 

olarak işlenir. Hareketli çene de sabit çene ile aynı hassasiyette yapılır. Ancak zamanla 

hareketli çenenin hassasiyeti bozulabilmektedir.  
 

        

Şekil 1.6: Sürmeli kumpasların kısımları ve ölçme yöntemleri 
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1.3.1. Sürmeli Kumpasların Ölçme Hassasiyetlerine Göre Sınıflandırılması 
 

Şekil 1.7 incelenecek olursa bir kumpas üzerinde biri milimetrik bölüntü (ölçü 

cetvelinin alt kısmındaki bölüntüler), diğeri de parmak bölüntü (ölçü cetvelinin üst 

kısmındaki bölüntüler) olmak üzere iki bölüntü olduğu görülür.  
 

Hassasiyetlerine göre milimetrik bölüntülü kumpaslar şunlardır: 
 

  1/10 verniyer bölüntülü kumpaslar 

  1/20 verniyer bölüntülü kumpaslar 

  1/50 verniyer bölüntülü kumpaslar 
 

Hassasiyetlerine göre parmak bölüntülü kumpaslar şunlardır: 
 

 1 / 32"       verniyer bölüntülü kumpaslar   

 1 / 64"       verniyer bölüntülü kumpaslar 

 1 / 128"     verniyer bölüntülü kumpaslar 

 1 / 1000"   verniyer bölüntülü kumpaslar 
 

1.1.1.6. 1/10 Verniyer Bölüntülü Kumpaslar 
 

Onda birlik kumpas demek 1 milimetrenin 0,1'ini ölçebilen kumpas demektir. 

Kumpasın bu hassasiyeti, cetvel üzerinde 9 mm uzunluğun verniyer üzerinde 10 eşit parçaya 

bölünmesi ile elde edilir. Buna göre verniyer üzerinde 10 eşit bölüntü vardır ve her bölüntü 

arası 0,9 mm’dir. Şekil 1.7 ve 1.8’de onda birlik bir kumpasın verniyer bölüntüsü 

görülmektedir. 

 

 

Şekil  1.7: Onda birlik bir kumpasın verniyer bölüntüsü 

 

Örnek: 

 

  

   

 

 

 

Şekil 1.8:  Onda birlik bir kumpasta örnek ölçüm (5.6 mm) 
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1.1.1.7. 1/20 Verniyer Bölüntülü Kumpaslar 
 

Yirmide birlik, yani yüzde beşlik kumpasların verniyer bölüntüleri, gövde üzerindeki 

19 mm’lik bölüntünün verniyer üzerinde 20 eşit parçaya bölünmesi ile elde edilmektedir. 

Buna göre verniyer üzerindeki 20 eşit aralığın her biri 19/20 = 0.95 mm’dir. Kumpas kapalı 

iken yani (0) çizgileri aynı hizada iken verniyer üzerindeki birinci çizgi ile gövde üzerindeki 

birinci çizgi arasındaki fark kumpasın hassasiyetidir. Bu fark; 1 mm – 0,95 mm = 0, 05 mm 

dir. Şekil 1.9’da 1/20’lik bir kumpasın verniyer bölüntüsü görülmektedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.9: 1/20’lik bir kumpasın verniyer bölüntüsü 

 

Ancak bu bölüntü sisteminde verniyer üzerindeki çizgiler çok sık olduğu için sık sık 

okuma hatası yapıldığı görülmüştür. Bunu önlemek için genişletilmiş verniyer sistemi 

uygulanmıştır. Buna göre gövde üzerindeki 39 mm, verniyer üzerinde 20 eşit parçaya 

bölünerek 0.05 hassasiyetinde bir ölçü tamlığı elde edilmiştir.  
 

39/20=1,95 mm  → 2 – 1,95 = 0,05 mm 
 

Şekil 1.10’da 39 mm  verniyer üzerinde 20 eşit parçaya bölünmesi ile elde edilen 

1/20’lik yani 0,05’lik kumpasın verniyer bölüntüsü görülmektedir.  

 

Şekil 1.10:  1/20 genişletilmiş verniyer sistemi 

Örnek 1: 8,65 mm ölçüsünün 1/20 verniyerli kumpasta gösterilmesi 
 

 

 
 
 

 

Şekil 1.11. 1/20 verniyerli bir kumpasta örnek bir ölçüm (8.65 mm) 
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Örnek 2: 12,25 mm ölçüsünün 1/20 verniyerli kumpasta gösterilmesi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 1.12: 1/20 verniyerli bir kumpasta örnek bir ölçüm (12.25 mm) 

 

1.1.1.8. 1/50 Verniyer Bölüntülü Kumpaslar 
 

1/50 verniyer bölüntülü kumpaslarda gövde üzerindeki 49 mm’lik uzunluk verniyer 

üzerinde 50 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre verniyer üzerindeki bölüntülerin aralığı: 

49/ 50 =0.98 mm’dir. O hâlde gövde üzerindeki birinci çizgi ile verniyer üzerindeki birinci 

çizgi arası 1 – 0,98 = 0.02 mm’dir. Buradan, yüzde ikilik yani ellide birlik kumpasların 

hassasiyetlerinin 0,02 mm olduğu anlaşılır (Şekil 1.13). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1.13: 1/50’lik bir kumpasın verniyer bölüntüsü 

 

 

Örnek 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1.14:  1/50 verniyerli bir kumpasta örnek bir ölçüm (30.80 mm) 
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Kumpas verniyer sıfır çizgisi 30 mm ile 31 mm arasında kaldığından okunacak tam 

ölçü 30 mm’dir. Bundan sonra kumpasla açılmış olan ölçünün yüzde kesir miktarının tespiti 

için verniyerdeki 50 çizgiden hangisinin çakıştığına bakarız. Şekildeki kumpasta verniyer 

taksimat çizgilerinden 40. çizginin çakıştığını görmekteyiz. Verniyer taksimat çizgileri 

sırasıyla 0,02 mm farklılık gösterdiğinden 40 X 0,02 = 0,80 mm okunan ölçü değerinin 

yüzdelik kesiridir. Daha önceden okuduğumuz tam ölçü 30 mm’ye bu yüzdelik kesiri 

ekleyerek ölçülen değerin 30,80 mm olduğunu görürüz. 
 

Örnek 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1.15:  1/50 verniyerli bir kumpasta örnek bir ölçüm (20.32 mm) 

 

1.3.2. Parmak Bölüntülü Kumpasların Açıklanması 
 

Parmak bölüntülü kumpaslar İngiliz ölçü sistemine ait parmak ölçülerinin okunması 

için hazırlanmış kumpaslardır. Sistem olarak milimetrik verniyerli kumpaslarla aynıdır. 

Parmak ölçen kumpaslar, ayrıca hazırlanmaz, milimetrik kumpaslarımızın üzerinde (ölçü 

cetvelinin ve sürgünün üst kısmı) mevcuttur. 
 

Parmak ölçü sistemi, çok kullanılan bir ölçü sistemi olmamakla beraber zaman zaman 

ihtiyaç duyulabilir. Burada, içlerinde en çok kullanılan 1/128" (parmak) verniyerli kumpaslar 

açıklanacaktır. 
 

 1.3.2.1. 1 / 128" (Parmak)   Verniyer Bölüntülü Kumpaslar 
 

Bu kumpaslarda; ölçü cetveli, parmağın 16 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilmiştir. 

Cetvel ölçü bölüntü çizgisi üzerindeki 7/16" (parmak)lık kısım sürgü üzerinde 8 eşit parçaya 

bölünmek suretiyle 1/128" verniyer taksimatı elde edilmiştir. Şekil 1.16’da 1/128" verniyer 

taksimatı görülmektedir. 
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Şekil 1.16:  1/128"lik bir kumpasın verniyer bölüntüsü 

 

Buna göre cetvel üzerindeki 7/16"lık kısım 8 eşit parçaya bölündüğünden verniyerdeki 

iki çizgi aralığı şu şekilde bulunur; 7/16" : 8 = 7/16 x 1/8 = 7/128"dır. 
 

Cetvel bölüntü çizgileri 1/16" (parmak) olduğuna göre verniyerdeki çizgi bölüntüleri 

7/128"dır. Bu nedenle cetvel bölüntü çizgileri ile verniyer bölüntü çizgileri arasındaki fark 

kumpasın hassasiyetini yani ölçebileceği en küçük değeri verir. 
 

(1/16)-(7/128) = (8-7) / 128 = 1/128"dır. 

  (8)       (1) 
 

Örnek 1: Şekil 1.18'de görülmekte olan kumpasın gösterdiği değeri birlikte okuyalım. 

Verniyerin sıfır başlangıç çizgisinin bölüntü çizgilerinden 1/4"lık kısmını geçtiğini 

görmekteyiz. Bundan dolayı okunacak değerin tam kısmı 4/16" (1/4") olarak belirlenir. Bu 

değere verniyer çizgilerinden hangi çizginin çakıştığına bakarak kesirli ölçü değerini tespit 

ederiz. Şeklimizdeki kumpasın verniyer çizgi bölüntülerinden dördüncü çizginin cetvel 

bölüntü çizgileri ile çakıştığı için, 

1/28 X 4.= 4/128" kesir değeridir. 

Bu değeri önceden okumuş olduğumuz tam değere ekleyerek kumpas çenelerinin 

gösterdiği ölçüyü okumuş oluruz. Okunan değer ise 1/4" + 4/128"dır. 
 

 

 
     
 

 

 

 

Şekil 1.17:  1/128" verniyerli bir kumpasta örnek bir ölçüm (1/4" + 4/128") 
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Örnek 2: 
 
 
 
 

 
 

 

 

Şekil 1.18:  1/128" verniyerli bir kumpasta örnek bir ölçüm (1" + 3/128") 
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 UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Yukarıda resmi verilen iş parçasını aşağıdaki işlem basamaklarına ve önerilere uygun 

olarak işleyiniz. 

 

 

 

 

 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 İş parçasını uygun şekilde tesviyeci 

mengenesine bağlayınız. 
 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Çalışma sırasında kullanacağınız eğe, 

kumpas, gönye gibi gereçlerinizi 

öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 
 

 İş parçasını gönyesinde eğeleyiniz. 
 

 

 İş parçasını istenilen şekilde eğelemek 

için “tesviyecilik” ile ilgili konulardan 

faydalanınız. 

 İş parçasının gönyesini kontrol etmek için 

ölçme kontrol ile ilgili modül bilgi 

konularını inceleyiniz, gerekirse 

öğretmeninize danışınız. 

 Eğeleme işlemini, eğe tutuşunuza dikkat 

ederek yapınız. Yanlış eğeleme tutuşu ile 

iş parçasının düzlemselliğinin 

bozulabileceğini unutmayınız. 
 

 İş parçasını ölçüsünde eğeleyiniz. 
 

 İş parçasını ölçmek için ölçme kontrol ile 

ilgili bilgi konularını öğreniniz (modül 

bilgi konuları) Gerekirse öğretmeninize 

danışınız. 

 Ölçme yaparken ölçme aletlerini uygun 

biçimde kullanınız. 

 Modül bilgi konularında ölçme kontrole 

etki eden faktörleri dikkatlice inceleyiniz. 
 

 Açılı yüzeyleri eğeleyiniz.  Açılı yüzeylerin nasıl eğeleneceği 

konusunda modül bilgi  sayfalarından 

faydalanabilirsiniz, gerektiğinde 

öğretmeninize danışabilirsiniz. 

 Açılı yüzeyi sağlayacak şekilde eğe 

tutuşunuzu ayarlayınız. 

 İş parçasını, mengeneye açılı yüzeyi 

eğelemeye uygun biçimde bağlayınız. 
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 Kanalları eğeleyiniz. 
 Kanalların nasıl eğelenmesi gerektiği 

konusunda öğretmeninizden ve modül 

bilgi sayfalarından faydalanabilirsiniz. 

 Kanal eğelemeye uygun eğe seçiniz. 

 İş parçasını mengeneye kanal eğelemeye 

uygun biçimde bağlayınız. 

 İş parçası olarak kullandığınız 

malzemelerin özellikleri hakkında modül 

bilgi konularındaki “Talaşlı Üretim 

Malzemeleri” konusundan 

faydalanabilirsiniz. 

 Çalışma ortamınızdaki iş disiplini 

kurallarına lütfen uyunuz. 

 Çalışma sonlarında çalışma ortamınızın 

düzen ve temizliğini sağlayınız. 

 Kullandığınız gereçlerin gerekli 

bakımlarını yapmayı unutmayınız. 

 Çalışma sırasında lütfen iş etiğine uyunuz 

ve insan haklarına saygılı olunuz. 

 Bilmediğiniz makine ve gereçlere lütfen 

müdahale etmeyiniz. 
 

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 
Düzlem yüzeyi gönyesinde eğelediniz mi?   
Açılı yüzeyi gönyesinde eğelediniz mi? (2x45

0
 mm pah)   

Kanalı gönyesinde eğelediniz mi?   
İş parçasını 58 mm ölçüsüne getirdiniz mi?    
İş parçasını 60 mm ölçüsüne getirdiniz mi?   
İş parçasını 20 mm kanal ölçüsüne getirdiniz mi?   
İş disiplinine uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   
Çalışmalarınızı teknoloji kurallarına uygun olarak yaptınız mı?   
Süreyi iyi kullandınız mı (5-16 saat)   

 

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 dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Talaşlı üretime uygun malzemelerin üzerinden talaş kaldırılarak işlenmesine ne ad 

verilir? 

A) Tesviyecilik 

B) Eğeleme 

C) Ölçme 

D) Kontrol 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kullanım yerine göre eğe çeşitlerinden değildir? 

A) Tesviyeci eğeleri 

B) Makine eğeleri 

C) Kare eğe 

D) Saatçi eğeleri 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi eğeleme sırasında istenilen özelliklerden değildir? 

A) Düzlemsellik 

B) Açı tamlığı 

C) Ölçü tamlığı 

D) Sertlik 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi ölçme kontrolü önemli kılan sebeplerden değildir? 

A) Seri üretimi artırması 

B) Maliyeti düşürmesi 

C) Üretim zamanını artırması 

D) Standart sağlaması 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi ölçme kontrolünü etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Ölçme yapan kişi 

B) Ölçmenin yapıldığı zaman 

C) Ölçme yerinin sıcaklığı 

D) Ölçme aletinin hassasiyeti 
 

6.  3/4" (parmak) ölçüsünün mm değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 19,05 mm 

B) 12,7 mm 

C) 25,4 mm 

D) 50,8 mm 
 

7. 12,7 mm ölçüsü kaç parmak değerine eşittir? 

A) 1” 

B) 1/2"  

C) 3/4"  

D) 1/8” 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

8. İşlenecek olan parçaları, karşılıklı çeneleri arasında bağlamaya yarayan aletlere 

“............................” denir.  
 

9. Üzerindeki çok sayıda kesici dişleri ile parçaları talaş kaldırarak işlemeye yarayan    

alete “.......................” denir. 
 

10. Bilinmeyen bir değerin kendi cinsinden bilinen ve birim olarak kabul edilen başka bir 

değerle karşılaştırılmasına   “ ........................”  denir. 
 

11. Bir işin istenilen ölçü sınırlarında ve kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının 

tespitine “..........................” denir. 
 

12. Ana ölçü olarak yardayı kullanan uzunluk ölçü biriminin adı.........................dir. 
 

13. 1/20 verniyerli kumpaslarda cetvel üzerindeki 39 mm, verniyer üzerinde 20 eşit 

parçaya bölünerek ………………………. verniyer sistemi ortaya çıkartılmıştır. 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarındaki boşluğa yazınız. 
 

14. Şekildeki kumpas kaç mm’yi göstermektedir? Yazınız…………………. 

 

 

 

 

 

 

15. Şekildeki kumpas kaç mm’yi göstermektedir? Yazınız……………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 parçasını istenilen özelliklerde markalayabileceksiniz. 

 

 

 
 İş parçalarının markalanmasında kullanılan araç, gereç ve yöntemleri araştırınız.

  

2. MARKALAMA 
 

2.1. Markalamanın Tanımı ve Önemi 
 

Yapım resminin, ilgili iş parçası üzerinde uygun niteliklerde çizilmesi için yapılan 

işlemlere “markalama” denir. Resim 2.1’de mihengir, Resim 2.2’de ise elektronik kontrollü 

markalama cihazı görülmektedir. 
 

                                
 

 

Resim 2.1: Mihengir      Resim 2.2: Elektronik kontrollü markalama cihazı 
 

Markalamanın önemi: Markalamanın amacı, makine parçalarının yapım resmine 

uygun işlenmesini sağlayıcı işaret ve çizgileri oluşturmaktır. Böylece iş parçasının doğru ve 

kolay işlenmesi sağlanır, hata payı azalır. Bu bakımdan tesviyecilikte markalamanın önemi 

büyüktür. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Markalama Aletleri 
 

 Markacı pleyti: Üzerinde markalama işleminin yapıldığı düzlem yüzeyi dökme 

demirden yapılmış plakalardır.  

 Mihengir: Pleyt üzerinde kaydırılarak iş parçasına belirli yükseklikte, paralel 

çizgiler çizmeye yarar. 

 Gönye: Bir referans noktasına açısal çizgiler ile markalama yapılmasını 

sağlayan, aynı zamanda kontrol aleti olan markalama aletidir. 

 Açı gönyesi: Bir referans noktasına, dik markalama yapılmasını sağlayan, aynı 

zamanda kontrol aleti olan markalama aletidir. 

 Merkezleme çanı: Silindirik parçaların doğrudan merkezlenmesini sağlar. 

 Pergel: Dairesel çizgilerin çizilmesinde kullanılır. 

 Çizecek: Marka çizgisi çizmeye yarayan çelik kalemlerdir. 

 Çekiç: Çelikten yapılmış ve iki tarafı sertleştirilmiş vurma aletidir. 

 Merkezleme gönyesi: Silindirik parçaların merkezinden geçen çizgileri 

çizmeye yarar. 

 V yatakları: Genellikle silindirik parçaların merkezinden geçen çizgileri 

çizmeye yarar. 

 Destek plakası: Markalama sırasında iş parçasının konumunu desteklemek için 

kullanılan düzgün yüzeyli ve konumlu plakalardır. 

 Açıölçer: Değişik açılardaki markalama çizgilerini çizmek amacı ile kullanılan 

markacı aletidir. 

 Nokta: Marka çizgilerinin kaybolmaması ve delinecek delik merkezinin 

belirlenmesi için iz açmaya yarar. 

 Markacı boyaları: Markalama çizgileri ve işaretlerinin daha net ve iyi 

gözükmesi için iş parçasının yüzeylerine sürülen maddelere “markacı boyası” 

denir.  
 

Markacı boyası olarak kullanılan gereçler şunlardır: 
 

 Tebeşir 

 Sülüğen: Metal yüzeylere sürülen kırmızı astar boyadır. 

 Göz Taşı: Bakır sülfatın (CuSO4) suda eritilmesi ile oluşturulur. 

 Kireç kaymağı: Döküm parçalarının markalanmasında kullanılır. 

 Özel markacı boyası: Daha değişik bileşimlerle hazırlanan boyalardır. 

 Markalama aletleri şekil 2.1’de görülmektedir. 
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Şekil  2.1: Değişik markalama aletleri     

2.1.2. Markalama İşleminin Yapılışı 
 

Bir parçanın markalanması referans yüzeylerine göre yapılır. Referans yüzeyi, işin 

markalanmasına temel oluşturan yüzeydir. 
 

 İş parçası 1. referans yüzeyinden pleyte oturtularak referans yüzeyine bağlı 

yükseklik ve konum ölçüleri çizilir. 

 İş parçası 2. referans yüzeyinden pleyte oturtularak yükseklik ve konum çizgileri 

çizilir. 

 Eğik yüzeyler 2. referans yüzeyinden pleyte oturtularak yükseklik ve konum 

çizgileri çizilir. 

 Yay ve kavisler merkezine nokta vurularak pergelle çizilir. 

 Delik merkezleri ve diğer kısımlar noktalanır. 

 Çizgilerin kaybolmaması ve daha iyi gözükmesi için işlenecek kısımdan belirli 

aralıklarla noktalama işlemi yapılır. 

 

Markalama işleminin yapılışı Şekil 2.2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.2: Markalama işleminin yapılışı 
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2.2. Kumpas Çeşitleri 
 

Makinecilikte en yaygın kullanılan ölçme aleti olan kumpasların, ölçümü yapılacak 

parçanın özelliğine ve hassasiyetine göre birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu kumpaslardan en 

yaygın olarak kullanılanları aşağıda açıklanmıştır. 
 

2.2.1. Saatli Kumpaslar 
 

 Saatli kumpasların daha önce incelediğimiz kumpaslardan tek farkı, sürgü üzerindeki 

verniyer taksimatı yerine bir saatin yerleştirilmiş olmasıdır. Kumpasın cetvel bölüntüleri, 

milimetrik veya parmak ölçü bölüntülü olarak hazırlanır. Ölçü cetvel bölüntüsü hangi ölçü 

sistemine göre hazırlanmış ise saatler de o ölçü sistemine uygun olarak hazırlanır. 
 

Diğer sürmeli kumpaslardaki verniyer taksimatlarına uygun olarak 1/20 mm - 0,05 mm 

ve 1/50 mm’lik verniyerlerin karşılığı 0,02 mm hassaslıkta ölçme yapan saatler vardır. 

Parmak ölçü sistemine uygun olarak da 0,001" hassasiyetinde saatler mevcuttur. Resim 

2.3’te tipik bir saatli kumpas görülmektedir.  
 

 

 

 
      

 

   

Resim 2.3: Saatli kumpas 

Saatli kumpaslarda ölçü, verniyer yerine, saat şeklinde bir göstergeden okunmaktadır. 

Böylece verniyerli kumpaslarda çok sık yapılan ölçü okuma hataları ortadan kalkmıştır. 
 

2.2.2. Dijital Kumpaslar 
 

Resim 2.4’te dijital kumpas görülmektedir. Kumpasın dijital ekranı çok küçük bir pil 

ile elektronik olarak çalışır. Ölçünün esası ve kesir kısımları doğrudan doğruya ekran 

üzerinden okunur. Kumpasın çenelerine fazla bastırılmadıkça ölçüleri hatalı göstermez. 

Şayet çenelere fazla bastırılırsa 0.02 kadar bir hata yapılabilir. Bu kumpaslarda hem 

milimetrik ve hem de parmak sisteme göre ölçüm yapmak mümkündür. Parmak düğmesine 

basınca göstergeye gelen ölçü parmak olur. 

 

 

 

 
 

 

Resim 2.4: Dijital kumpas 
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Ölçü değerleri ekran üzerinde okunaklı ve büyük rakamlarla yazıldığı için ölçme 

hatası ortadan kaldırılmış, zihinsel yorulma ve zaman kaybı en aza indirilmiştir. Bu 

kumpasların hassasiyeti 0,01 mm ve 0,0005"dır. 
 

2.2.3. Kumpaslarda Ölçme Hataları 
 

Kumpaslar kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Aksi hâlde ölçmede 

hatalar meydana gelebilir.  
 

 Ölçme esnasında kumpasın çenelerine gerektiğinden fazla bir kuvvetle 

bastırılmamalıdır. 

 Kumpas çenelerinin uç kısmındaki keskin ağızlar, yalnız kavis, kanal vb. yerler 

ölçülürken kullanılmalıdır. 

 Ölçme esnasında ölçünün okunacağı yere dik olarak bakılmalıdır. Aksi hâlde 

ölçü hatalı okunabilir. 

 Ölçülecek yerin kenarlarının temiz ve çapaksız olmasına dikkat edilmelidir.  

 Ölçü alınacak yerde kumpası okumak zor ise tespit vidası ile kumpasın çeneleri 

sabitleştirilir. Ancak bu gibi hâllerde kumpas dikkatle çekilmelidir. Aksi hâlde 

kumpasın ayarı bozulabilir. 

 Kumpas çenelerinin paralel olmayışı hatalı okumaya sebep olabilir.  

 Hareket hâlindeki parçaların ölçülmesi kumpasta hasar oluşturabilir. 

 Ölçü tamlığına uygun olmayan kumpasların kullanılması alınacak sonucu 

olumsuz etkiler. 

 Hareketli çenenin, gevşek ve laçka hâle gelmiş olması yanlış değer alınmasına 

neden olur. 

 Çeneler kapalı durumda iken sıfır çizgilerin çakışır durumda olması ve çenelerin 

birbirine yapışık olmaması önemli bir miktarda hataya yol açar. 
  

2.2.4. Kumpasların Bakımı ve Korunması 
 

 Kumpaslar kesici ve darbeli aletlerden uzak tutulmalıdır. 

 Düşürme, çarpma ve buna benzer zarar verecek durumlardan korunmalıdır. 

 Kumpasların çeneleri pergel gibi veya cetvel kısmı, çelik cetvel gibi 

kullanılmamalıdır. 

 Kumpaslar ölçme dışındaki zamanlarda özel muhafazalarında saklanmalıdır.  

  

 Belirli zaman aralıklarında ölçme tamlıkları kontrol edilmelidir. 

 Uzun süre kullanılmayacak olan kumpaslar asitsiz yağlarla yağlanıp kutularında 

saklanmalıdır. 

 Dijital kumpaslar, yüksek sıcaklıktan, tozdan, rutubetten ve yağdan uzak 

tutulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

  

Yukarıda resmi verilen U demirinden yapılmış iş parçası üzerindeki delik merkezlerini 

delmeye esas olacak şekilde markalayınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Markacı boyası ile 

markalanacak yüzeyi 

boyayınız. 
 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Çalışma sırasında kullanacağınız markacı boyası, pleyt, 

kumpas, mihengir gibi gereçleri temin ediniz. 
 

 Mihengiri uygun ölçüye 

ayarlayınız. 
 

 İş parçasını markalamada kullanılan markalama 

gereçlerini ve fonksiyonlarını modül bilgi sayfalarından 

öğreniniz. 

 İş parçalarını pleyt 

yüzeyine uygun şekilde 

tespit ediniz. 

 İş parçasının pleyt üzerine düzgün olarak 

konumlanmasına etki eden faktörlere dikkat ediniz, 

modül bilgi sayfalarından ve öğretmeninizin 

uyarılarından faydalanınız. 

 Mihengir ile uygun 

ölçüyü çiziniz. 
 

 Mihengirde uygun ölçünün hazırlanması konusunda 

öğretmeninizden ve modül bilgi sayfalarından 

yararlanınız. 
 

 Açılı yüzeyler var ise 

pergel, çelik cetvel, açı 

gönyesi ile yapılması 

gereken çizim işlemini 

yapınız. 
 

 Markalamada kullandığınız araç gereçlerin kullanımı 

hakkında öğretmeninizin önerilerini ve modül bilgi 

sayfalarını dikkate alınız. 

 Kullanımını bilmediğiniz makine ve gereçleri lütfen 

kullanmayınız. 

 İş parçasının marka 

çizgilerini nokta ve çekiç 

ile belirleyiniz. 

 Nokta ve çekici, markalama sırasında markalama 

çizgilerine dikkat ederek kullanınız. 

 İş parçası olarak kullandığınız malzemelerin özellikleri 

hakkında, modül bilgi sayfalarındaki talaşlı üretim 

malzemeleri konularından faydalanabilirsiniz. 

 Çalışma ortamınızdaki iş disiplini kurallarına lütfen 

uyunuz. 

 Çalışma sonlarında çalışma ortamınızın düzen ve 

temizliğini sağlayınız. 

 Kullandığınız gereçlerin gerekli bakımlarını yapmayı 

unutmayınız. 

 Çalışma sırasında iş etiğine uyunuz ve insan haklarına 

saygılı olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Yapım resminin, ilgili iş parçası üzerinde uygun niteliklerde çizilmesi için yapılan 

işlemlere ne ad verilir? 

A) Eğeleme 

B) Tesviyecilik 

C) Ölçme 

D) Markalama 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi markacı boyası olarak kullanılmaz? 

A) Tebeşir 

B) Sülüğen 

C) Kurşun kalem 

D) Kireç kaymağı 
 

3. Marka çizgilerinin kaybolmaması ve delinecek delik merkezinin belirlenmesi için iz 

açmaya yarayan markacı aleti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çizecek 

B) Nokta 

C) Mihengir 

D) Pleyt 
 

4.  Pleyt üzerinde kaydırılarak iş parçasına belirli yükseklikte, paralel çizgiler çizmeye 

yarayan markacı gereci aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çizecek 

B) Nokta 

C) Mihengir 

D) Pleyt 
 

5. Üzerinde markalama işleminin yapıldığı düzlem yüzeyi olan, dökme demirden 

yapılmış markacı gereci aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çizecek 

B) Nokta 

C) Mihengir 

D) Pleyt 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi kumpaslarda okuma hatasına sebep olur? 

A) Hareket hâlindeki parçaların ölçülmesi 

B) Kumpasların kesici ve darbeli aletlerden uzak tutulması 

C) Kumpasların belirli aralıklarla ölçme tamlıklarının kontrol edilmesi 

D) Ölçme sırasında kumpas çenelerine gerektiği kadar kuvvet uygulanması 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 33 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

7.  Markalama çizgileri ve işaretlerinin daha net ve iyi gözükmesi için iş parçasının 

yüzeylerine sürülen maddelere “.....................” denir.  

8. Markalama sırasında marka çizgisi çizmeye yarayan çelik kalemlere “...................” 

denir. 
 

9.  ………………kumpaslarda ölçü doğrudan ekrandan okunur. 
 

10. Uzun süre kullanılmayacak olan kumpaslar………… yağlarla yağlanıp kutularında 

saklanmalıdır. 
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 MODÜL DEĞERLENDİRME 

 

 Yukarıda ölçüleri verilen mors kamasını istenilen ölçü ve özelliklerde işleyiniz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
İş parçasını markalamaya esas olacak şekilde 90° gönyesine 

getirdiniz mi?  
  

İş parçasını uygun şekilde markaladınız mı?   
Düzlem yüzeyleri ölçüsünde ve gönyesinde işlediniz mi?   
Açılı yüzeyleri ölçüsünde ve gönyesinde işlediniz mi?   
Kavisli yüzeyleri ölçüsünde ve gönyesinde işlediniz mi?   
Yüzey kalitesi istenilen özelliklere uygun mu?   
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   
Süreyi iyi kullandınız mı? (10 saat)   

   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI 

 
 

1) a 9) eğe 

2) c 10) ölçme 

3) d 11) kontrol 

4) c 12) İngiliz ölçü sistemi 

5) b 13) genişletilmiş 

6) a 14) 35,3 mm 

7) b 15) 77,40 mm 

8) mengene   

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1) d 6) a 

2) c 7) markacı boyası 

3) b 8) çizecek 

4) c 9) dijital 

5) d 10) asitsiz 

 
 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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