
 

 

 

 

 

ÖLÇME TEKNĠĞĠ VE KONTROL EĞĠTĠMĠ 

Eğitimin Süresi: 20 saat  

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Saatleri: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Yeri: İltem Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Eğitim Salonu veya eğitim verilecek iş yeri  

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara sertifika verilir.  

GENEL BĠLGĠ: 

Kurs bitiminde imalat sektöründe kullanılan önemli ölçme cihazları ve bunların kullanımı öğrenilmiş 

olacaktır. Bu çerçevede katılımcılara;Birimler ve birim sistemleri arasındaki dönüşümler, Uzunluk ölçüm 

cihazları,Hacim, Ağırlık, kuvvet vb. ölçme ve ölçüm cihazları, Kumpas ve kullanımı, Mikrometre ve 

kullanımı, mastarlar,Ölçmede hatalar,3 Boyutlu koordinat ölçme cihazları ve dijital sayısallaştırıcılar, 

Ölçme cihazlarının çalışma prensiplerihakkında bilgiler verilecektir.Kursa katılım için temel herhangi bir 

şart bulunmamaktadır. Kurslarımız; Data projeksiyon cihazlı, her katılımcıya bir bilgisayar başında çalışma 

imkanısağlayacak modern laboratuarlarda yapılmaktadır. Kursumuzda teorik ve pratik dersler eşzamanlı 

olarak yine laboratuar ortamında gerçekleştirilmektedir. Kurs başlangıcında tüm kursiyerlere “Ölçme 

bilgisi ve kontrol kurs notları” ücretsiz verilmektedir. 

Eğitimin Programının Ġçeriği  

 Ölçmenin Tanımı ve Önemi  

 Ölçme Çeşitleri 

 ölçmeyi Etkileyen Faktörler  

 Uzunluk Ölçü Sistemleri  

 Metrik Sistem  

 Inch (parmak) Sistemi  
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 Uzunluk Ölçü Sistemlerinin Birbirine Çevrilmesi  

 Ölçmede Kullanılan Aletler ve Bu Aletlerin Kullanılması  

 Uzunluk ölçü aletlerini ve kullanma becerileri  

 Boyutsal ölçü birimleri.  

 Direkt (doğrudan) , endirekt (mukayeseli) ölçme metotları.  

 İbreli ölçme ve kontrol aparatları.  

 KONTROL  

 Kontrolün Tanımı ve Önemi  

 Kontrol Aletleri ve Bu Aletlerin Kullanılması  

 Gönyeler  

 Blok ve sınır mastarları.  

 Açı ölçme aparatları.  

 Ölçme mikroskopları ve ölçme projektörleri.  

 Pnomatik ölçü cihazları.  

 Elektronik ölçü cihazları.  

 Koordinat ölçme makine veya tezgahları.  

 MARKALAMA  

 Markalamanın Tanımı, Amacı ve Önemi  

 Markalama Takımları  

 Metre, Çelik Cetvel  

 Markalama Pleytleri  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Çizecekler  

 Mihengirler  

 Pergeller  

 Nokta  

 Çekiç  

 Şapkalı Gönyeler, Ayarlı Gönyeler  

 „V‟ Yatakları  

 Merkezleme Gönyesi ve Çanı  

 Yüzey Boyama Araçları  

 

 

Firmamız kurumsal ve bireysel katılımlı eğitimler düzenlemektedir. Eğitimle takvimimizi öğrenmek, detaylı 

bilgi almak için web sayfamızı ziyaret edebilirdiniz yada firmamız araya bilirsiniz. 
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