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AÇIKLAMALAR 

ALAN Makine Teknolojisi  

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Frezede Bölme İşlemleri  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye frezede bölme teknikleri ve farklı freze 

takımları kullanımı ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak frezede basit 

bölme yapabileceksiniz. 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak divizörde 

bölme yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Talaşlı imalat atölyesi,  sınıf. 

Donanım: Projeksiyon,  bilgisayar ve donanımları,  

kumpaslar,  mikrometreler,   freze çakıları,  freze 

tezgâhı,  çeşitli malafalar,  pens tertibatı,  diş divizör ve 

bölme aparatları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her 

öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz,  

 

Bulunduğumuz bu yüzyılda bilim ve teknoloji her alanda akıl almaz bir hızla 

gelişmektedir. Endüstrideki gelişmelere ayak uydurabilmek için de temel konuları anlayacak, 

teknolojik gelişmeleri kavrayabilecek ve gelişmelere önemli katkılar sağlayabilecek teknik 

elemanlara ihtiyaç vardır.  

 

Endüstri iş kollarında üretilen her çeşit araç-gereç ve makine birden fazla parçanın 

birleştirilmesiyle oluşur. Savunma sanayisinde, otomotiv sanayisinde, takım tezgâhlarında, 

saatlerde ve günümüz yaşantısı içinde önemli yer tutan birçok mekanizmada kullanılır. 

 

Frezede Bölme İşlemleri Modülü ile makine imalatçısı frezecilik işlemlerinden, basit 

bölme yapma işlemlerini öğreneceksiniz. Çokgenlerin ve dişli çarkların imalatının temeli ve 

mantığı bu bireysel öğrenme materyalinde kazandırılacaktır. 

 

Bu bireysel öğrenme materyalinin öğrenilmesi sizin sanayide önemli yeri olan 

frezecilik konusunda ilerlemenizi sağlayarak, iş bulmanızı kolaylaştıracaktır. Sahip 

olacağınız nitelikler, çalıştığınız işletmede sizin daha farklı bir konumda olmanızı 

sağlayacaktır. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak frezede basit bölme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Frezede kullanılan bölme aygıtlarını talaşlı imalat atölyelerinde inceleyiniz. 

 Bölme yapılan parçaları araştırınız.  

 

1. BASİT BÖLME İŞLEMLERİ YAPMA 
 

Freze tezgâhında bölme işlemleri silindirik malzemeleri eşit parçalara bölmek için 

kullanılır. Örneğin: Geleneksel yöntemlerle üniversal freze tezgâhında dişli çark imalatı. 

 

1.1. Bölme Aygıtları ve Kullanma Yerleri 
 

Frezede iş parçalarının üzerine eşit veya eşit olmayan aralıklarla açılan 

biçimlendirmelere bölme denir. Basit bölme yöntemi ile doğrusal bölme yapmak,  kanal 

açmak, kremayer dişli açmak,  çokgen yapmak (Cıvata başı) gibi bölme işlemi yapılabilir. 

Bu işleri yapan yardımcı aparatlara da bölme aparatları denir.  

 

1.1.1. Çevresel Bölme 
 

Silindirik parçaların çevresine belli açılarda kanallar ve deliklerin açılması, çokgen 

yapılması gibi işlemlere çevresel bölme denir. Basit bölme aparatı,  bölme puntası, divizör 

gibi aletler çevresel bölme işlemlerinde kullanılır. 

 

Bölme aygıtı freze tezgâh tablasının T kanallardan bağlanır. Bölme aygıtının karşı 

tarafına freze puntası yerleştirilir. Bölme aygıtı ile freze puntasının aynı eksende olmasına 

dikkat edilerek iş parçası bu araya yerleştirilir 

 

1.1.2. Doğrusal Bölme 
 

Çelik cetvel,   kremayer dişli yapımı,   peş peşe delinen delik ya da kanal açma 

işlemleri yüzeysel bölme işlemi ile gerçekleştirilir. Doğrusal bölme aygıtıyla yapılır.  

 

1.2. Frezede Kullanılan Bölme Usulleri 
 

Freze tezgâhlarında yapılan bölme işlemleri kullanılan yardımcı aygıtlara göre 

adlandırılır. Bunlar: 
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1.2.1. Doğrudan Bölme 
 

Basit bölme aparatlarıyla yapılmaktadır. Üçgen,  dörtgen,  altıgen,  sekizgen… gibi 

doğrudan yapılabilen bölme işlemlerini içerir.  
 

1.2.2. Dolaylı Bölme 
 

Basit bölme aygıtlarıyla yapılamayan bölüntülerin, divizör delikli aynaları kullanılarak 

yapılan bölme işlemleridir.  

 

1.3. Frezede Kullanılan Bölme Aygıtları ve Kısımları 
 

1.3.1. Basit Bölme Aparatı 
 

Bu aygıtlar iş parçaları üzerinde doğrudan bölme işleminin yapılmasını sağlar. 

Aygıtların arka kısımlarına yerleştirilen delikli diskler, kertikli diskler veya bölüntü 

vasıtasıyla bölme işlemi gerçekleştirilir. Delikli disklere geçen manivela parçaları 

bölüntünün yapılabilmesini sağlar. Basit bölme aygıtları freze tablasına ‘T’ cıvata ve somun 

saplamayla bağlanır.  Basit bölme aparatı; gövde, mil, delikli, kertikli disk, mikro metrik 

bilezik, ayna ya da puntodan oluşur. 

        

 

Şekil 1. 1: Basit bölme aparatı 
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Fotoğraf 1.1: Basit bölme aparat ile iş bağlama 

1.3.2. Yatay ve Düşey Bölme Aparatı 
 

Yatay ve Düşey Bölme Aparatı üzerine iş parçasının bağlanabilmesi için, freze 

tablasında olduğu gibi T kanalları vardır. Kullanım amaçlarına göre değişik açılarda 

ayarlanabilirler.  

 

Fotoğraf 1.2: Yatay ve düşey bölme aparatları 
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Fotoğraf 1.3: Düşey bölme aparatı iç yapısı 

Döner tabla, tezgâh tablasına bağlandıktan sonra mutlaka merkezleme ayarının 

yapılması lazımdır. Merkezleme ayarı fotoğraf 1.2'de görüldüğü gibi komparatör yardımıyla 

yapılır. 

 

Fotoğraf 1.4: Döner tabla merkezleme ayarı 

Resim 1.2'de görüldüğü gibi bu tablalara bağlanan iş parçaları kalıp oyma, iç ve dış 

yüzeylerin çevresel (eğrisel) frezelenmesinde, kam vb. işlerin markalanarak frezelenmesinde, 

iç ve dış dişlilerin açılması vb. işlemlerde kullanılır. 
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Fotoğraf 1.5: Döner tabla iş parçası bağlama örnekleri 

1.3.3. Açısal Bölme Aparatı 
 

Çevresel bölme işlemlerinde bölümler arasındaki adımlar (aralıklar) eşit olmadığı 

hâllerde farklı bölme işlemi uygulanır. Bölümler arasındaki açısal değerlerin farklı adımlarda 

olması durumunda yapılır. Bu işlemlere açısal bölme adı verilir. Düşey bölme aparatlarının 

çevresinde açısal bölüntülü flanş bulunduğundan hesap yapmaya gerek kalmadan bölüntü 

yapılabilir. Delikli ayna olanlarında hesaplama yapılmalıdır. T cıvata, somun tablaya 

bağlanır.  Gövde, çevirme kolu ve tabladan oluşur. Parçalar üzerindeki kanallara pabuç 

yardımıyla bağlanır.  

 

1.3.4. Doğrusal Bölme Aparatı 
 

Kremayerler ve cetveller ile eşit aralıklarla delinecek deliklerde kullanılır.  Doğrusal 

bölme aparatı; çevirme kolu,  delikli tambur dişliler,  tezgâh tablasına bağlama parçası ve 

gövdeden oluşur. Tabla miline bir dişli takılır, bölme aparatı monte edilir. Tabla miline 

aparattan kumanda edilerek bölme yapılır. 
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Fotoğraf 1.6 : Doğrusal bölme aparatı 

 

Şekil 1.2: Doğrusal bölme aparatının tezgâh tablasına bağlanması  

 

Şekil 1. 3 :Doğrusal bölme aparatının kısımları 

 

1.3.5. Üniversal Bölme Aparatı (Divizör) 
 

Dolaylı bölme işlemlerinin yapıldığı aparattır. Dişli çarkların açılmasında basit bölme 

aparatı ile yapılamayan bölüntülerde kullanılır.  
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Divizör; gövde delikli ayna,  çevirme kolu, makas, delikli ayna kuyruk mili, destek 

gezer punto, fırdöndü ayna veya punto gibi parçalardan oluşur. Tezgâh tablasına,  “T” 

somun, saplama somun yardımıyla bağlanır.  

 

Yedirmeli bölme yapılacağı zaman paraçol ve ilave dişlilere ihtiyaç vardır.  

 

Fotoğraf 1.7: Freze tezgâh tablasına bağlı divizör 

 

Şekil 1. 4:Divizörün kısımları 
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Şekil 1. 5 : Divizörde hareket iletimi 

1.4. Doğrudan Bölme İşleminin Yapılışı 
 

Bölme işlemi yapılırken dikkat edilecek kurallar 

 

 Bölme işlemi çeşidine uygun bölme aygıtı seçilmelidir. 

 Bölme işlemine uygun kesici seçilmelidir. 

 İşe uygun bağlama yöntemi seçilmelidir. 

 Bölme aygıtı için bölmenin türüne göre çevirme oranı(N) hesaplanmalı, 

atlatılacak delik sayısına göre delikli ayna veya kertik seçilmelidir. 

 Çevirme kolunun konumu ve makas ayarları yapılmalı, sıkma vidaları 

sıkılmalıdır. 

 Çevirme miktarının doğruluğu ve makas açıklığı kontrol edilmelidir. 

 Kesme işlemine başlarken ilerleme miktarına, talaş derinliğine, çakı çapına ve 

kesme hızına göre devir sayısı hesaplanarak tezgâh ayarlanmalıdır. 

 Delik atlatma işleminde takılı olan delik hesap edilmeden dikkatlice sayılarak 

atlatılmalıdır. 

 Çevirme kolu hep aynı yönde çevrilmeli boşluklar aynı yönde alınmalıdır. 

 Yedirmeli bölme yapılacaksa ayna tespit vidası(Kilitleme pimi) açık olmalıdır. 

 Çevirme işleminden sonra çevirme kolunun pimi sıkıca deliğe takılmalıdır. 

 

1.4.1. Yatay Bölme Aparatı ile Bölme 
 

Bölme aparatı tezgâh tablasına bağlanır. “T” somun, saplama somun yardımıyla 

bağlanır.  

 

İş parçası bölme aparatının üzerine ayna punto yardımıyla monte edilir ve çevirme 

hesabı yapılır. Bölme aparatları üzerinde ekseriyetle 24 delik ya da kertikli ayna vardır. 
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Resim 1. 8: Yatay bölme aparatı 

     Disk üzerindeki bölüntü sayısı  

Çevirme miktarı = ---------------------------------------- 

    Yapılacak bölüntü  

 
K2 

N=---------- 
Z 

 

N=Çevirme miktarı 
K2=Disk üzerindeki delik sayısı 
Z=Yapılacak bölüntü sayısı 

 

Örnek1: 20 mm çapında bir parça üzerine 14 x14 kare oluşturulacaktır.  

 

Şekil 1.6 : Kare bölme 

Delikli aynada atlatılacak kertik sayısını hesaplayalım ve işlemin nasıl yapılacağını 

görelim. 

24 
 N= ---------- = 6 kertik 

4 
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Parça bağlandıktan sonra çakı dönerken parça üzerine temas ettirilir. Parça, tabladan 

yana kaydırılır. Konsol tablası mili sıfırlanır. 14’lük kare oluşacağı için parça çapı 20-14=6 

mm; iki yüzeyden alınacağı için 6 / 2 =3 mm; konsoldan bir pasoda ya da birkaç pasoda 3  

mm talaş verilir. Parça çakının altından geçirilir. 6 kertik atlatılır. İşlem tekrar edilir. Dörtgen 

oluşana kadar işlem tekrarlanır. Ölçülür ve kontrol edilir, parça sökülür.  

 

Örnek1: 14 mm çapında bir parça üzerine altıgen oluşturulacaktır. Delikli aynada 

atlatılacak kertik sayısını hesaplayalım ve işlemin nasıl yapılacağını görelim. 

 

Şekil 1.7 : Altıgen bölme 

 

                     24 

          N= ---------- = 4 kertik 

                     6 

 

14-12.1=1.9 

 

1.9/2=0.95 mm. tek yönde  

verilecek talaş derinliği 

 

Parça bağlandıktan sonra çakı dönerken parça üzerine temas ettirilir. Parça, tabladan 

yana kaydırılır. Konsol tablası mili sıfırlanır. Altıgen yapılacağından parça freze çakısının 

altından getirilir. 0.95 mm talaş verilir.4 kertik atlatılır. İşlem tekrar edilir. Altıgen oluşana 

kadar işlem tekrarlanır. Ölçülür ve kontrol edilir, parça sökülür.  

 

1.4.2. Düşey (Döner Tabla) Bölme Aparatı ile Bölme 

 

Fotoğraf 1.9: Düşey bölme aparatı 
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Döner tabla tezgâh tablasına bağlanır. İş parçası, pabuçlar yardımıyla tablaya monte 

edilir veya Fotoğraf 1.9' da görüldüğü gibi torna aynası tablaya bağlanarak iş parçası 

bağlanabilir. 

 

Yapılacak iş için hesaplama yapılır. Mesela; bir parça üzerine alından eşit aralıklarla 

üç delik delinecek olsun. Tabla açılı ise; 

 

N= 360°/3 = 120ºlik açılarla deliğin delineceği noktaya tabla ile gelinir. İlk delik 

delinir,  döner tabla 120º döndürülerek ikinci delik delinir.  Tekrar 120º  döndürülerek 

üçüncü delik delinir ve işlem bitirilir.  

 

Örnek: İmalat resmi verilen salmastra flanşına beş adet 12 mm çapında delik 

delinecektir. Kaç derece açı ile döndürüleceğini hesaplayınız. 

 
K 

N=---------- 
Z 

 

N=Çevirme miktarı 
K=Tam açı değeri 
Z=Yapılacak bölüntü sayısı 

 

N= 360°/5 = 72º lik açı ile döndürülecektir. 

 

Şekil 1.8: Beşgen ( açılı bölme) bölme 
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Frezede (metal işleme) dikkat edilecek kurallar 

 

 Vücudunuza uyan iş elbiseleri giyiniz, elbise kollarını yalnız içe doğru kıvırınız 

 İş kıyafetinin kolları lastikle kollukla bandajlanmalıdır. 

 Kravat, uzun saç tezgâhta tehlikelidir, koruyucu tedbir alınız. 

 Tezgâh koruyucularını tam ve doğru olarak ayarlayınız. 

 Gözlerinizi talaş fırlamalarına karşı koruyabilmek için mutlaka 

gözlük kullanınız. 

 Tezgâha yeni bir iş bağlarken veya iş değiştirirken tezgâhı durdurunuz veya bu 

işlemi freze çakısından uzakta yapınız. 

 İşlenecek parça tezgâha emniyetli olarak bağlanmalıdır. 

 Talaşları temizlemek için fırça veya küçük süpürgeler kullanınız. 

 Tezgâh aydınlatma armatürünün küçük gerilimli olmasına önem veriniz. 

 Tezgâhın topraklanmış olmasına önemle dikkat ediniz. 

 Ahşap ızgara üzerinde çalışmayı sağlayınız. 

 Freze bıçaklarını taşırken bir bez ile taşımak, iş eldiveni kullanmak 

yaralanmaları engeller. Kesiciler çıplak elle tutulmamalıdır. 

 Makineyi temizlerken kesicilere temas edilmemelidir. 

 Tezgâha yüklenilmemeli, yaslanmamalıdır ve eller tezgâhın dönen parçaları 

üzerine konulmamalıdır. 

 

Fotoğraf 1.10: Koruyuculu freze tezgâhı 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
57: Alay Çanakkale’de yok olmadı ve 57. Alay’ın tüm askerleri şehit olmadı. Efendim 

hikâyeyi kısaca anlatayım; 

 

57. Alay, Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı olan Anzak Çıkarmasını durdurmak için 15 

Nisan 1915 sabahı harekete geçen efsaneleşmiş bir alaydır. 

 

19. Piyade Tümenine bağlı üç alaydan biri olan 57. Alay, 1 Şubat 1915’de Tekirdağ’ın 

Yarkışla mevkiinde kurulmuştur. Bu şanlı birliğin kahraman kumandanı Yarbay Hüseyin 

Avni Bey’dir. 

 

57. Alay, 23 Şubat 1915’te Çanakkale’ye doğru yola çıkmış ve 25 Şubat 1915’te 

Eceabat’a gelmiştir. 19. Piyade Tümeni’nin bağlı olduğu 5. Ordu Komutanlığı'nın Enver 

Paşa tarafından kurulmasının ardından 57. Alay, yedek kuvvet olarak 26 Mart 1915’te Bigali 

Köyü’ne geçti. 

 

Bu tarihten 24 Nisan 1915 tarihine kadar 57. Alay, Yarbay Mustafa Kemal ve 

Binbaşı Hüseyin Avni Bey tarafından Bigalı Köyü’nde sürekli eğitime tabi tutuldu. 

 

57. Alay, Bigalı Köyü’ndeki eğitim ve tatbikatlarını sürdürdüğü sırada 5. Ordu 

tarafından yeri değiştirilmek istendi fakat düşman kuvvetlere çıkartmaların yapılacağı 

noktaya en yakın yerlerden biri olmasından dolayı Mustafa Kemal, 57. Alayın Bigalı 

Köyü’nde kalmasında ısrarcı oldu ve bunda da başarı sağladı. Böylece 57. Alay, Bigalı 

Köyü’nde kalmıştır. 
 

25 Nisan 1915 Pazar sabahı, Mustafa Kemal, kendisine herhangi bir emir gelmiş 

olmamasına rağmen düşman çıkartmasını haber alır almaz kişisel inisiyatifiyle 

Conkbayırı’na doğru hareket etti. Conkbayırı’na hareket eden 3 taburu ve bir dağ bataryasını 

oluşturan yaklaşık 3000 subay ve askeriyle 57. Alay, bizzat Mustafa Kemal’in yönetiminde 

kendisinden çok daha büyük bir düşman gücüne karşı saldırıya geçmiştir. 

 

57. Alay, çatışmalarda mevcudunun üçte ikisini kaybetmiş, savaşın ortasında takviye 

edilmiştir. 13 Ağustos 1915'te 57. Alay komutanı olan Hüseyin Avni Bey, karargâha düşen 

bir top mermisiyle şehitlik mertebesine ulaşmıştır. 

 

Hüseyin Avni Bey’in yerine atanan Binbaşı Hayri Bey, alayı Keşan bölgesinde 

konuşlandırmış ve alay, eksikleri giderildikten sonra 19. Tümenle birlikte 15. Kolordu 

bünyesinde Galiçya Cephesi’ne gönderilmiştir. 

 

57. Alay, Galiçya Cephesi’nde büyük yararlılıklar göstermiş, alayın mevcudunun çok 

büyük bir kısmı buradaki çatışmalarda kaybedilmiştir. Mevcudu çok azalan ve sadece 1100 

kişi kalan 57. Alay, cephe gerisine alınarak eksikleri giderildikten sayıca arttırıldıktan sonra 

yeniden cepheye alınmıştır fakat Rusya’da patlak veren Bolşevik Devrimi’nin 

ardından Galiçya Cephesi’ndeki savaş sona ermiştir. 15. Kolordu ise bu sefer Sina ve Filistin 

Cephesi’ne yollanmıştır. 

  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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57.  Alay burada da çok faydalı olmasına rağmen İngilizler tarafından çembere 

alındığı için mevcudu iki gün içerisinde sadece 260’a düşmüştür. Megiddo Muharebesi 

sırasında ise 57. Alayın kalan mevcut esir edilmiştir.   

 

Bu kahramanların hatırasına o günden beri Türk ordusunda 57. Alay 

bulunmamaktadır. 57. Alay, dünya üzerinde en çok madalya sahibi olan alay olduğu 

için dünyanın en kahraman alayı olarak nitelendirilmektedir. Yani Çanakkale 

Savaşı’nda tamamının şehit olduğu zannedilen 57. Alay, Çanakkale’nin ardından Galiçya’ya 

sonra da Sina ve Filistin Cephesine gönderilmiştir. 

 

Türk ordusunda 57. Alay bulunmamaktadır. Bu fedakâr insanlar bile bile ölüme 

gitmeyi hangi sebeplerden dolayı, nasıl bir inançla göze almışlardır.  

 

1. Siz göre bu yazının başlığı ne olmalıdır? 

2. Vatan savunması için ecdadımızın gösterdiği sabır ve azim bizlere nasıl yol 

göstermelidir? 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Yukarıda teknik resmi verilen 36 mm çapında malzeme üzerine anahtar ağzı (AA) 28 

mm olan altıgen oluşturulacaktır. Delikli aynada atlatılacak kertik sayısını hesaplayınız ve 

işlemi gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş sağlığı güvenlik tedbirlerini alınız 

 İş parçasını basit bölme aparatına 

bağlayınız. 

 Yapılacak bölme sayısına uygun 

olarak bölme aygıtında gerekli 

düzenlemeyi yapınız. 

 İş en uygun freze çakısını bağlayarak 

dönme yönünü kontrol ediniz. 

 İş parçasının üzerinden toz paso 

vererek doğruluğunu kontrol ediniz. 

 İşin doğruluğuna kanaat getirdikten 

sonra istenilen bölme işlemini yapınız. 

 Eldiven giymelisiniz. 

 Koruyucu gözlük takmalısınız. 

 Tezgâhın genel hatları ile kontrolünü 

yapmalısınız. 

 Yapacağınız bölmeye uygun bölme 

aparatını tezgâh tablasına bağlamalısınız. 

 İş parçasını bölme yapılacak kısmı dışarda 

kalacak şekilde güvenli ve sağlam olarak 

bölme aygıtına ayna yardımıyla 

bağlamalısınız. 

 Basit bölme aparatı çevirme oranını 

hesaplamalısınız.  

 İşe uygun çapta ve nitelikte freze çakısını 

daha önceden belirtildiği gibi freze 

tezgâhına bağlamalısınız. 

 Talaş yönüne ve uygun kesme hızına göre 

çakının uygun devirle dönmesini 

sağlamalısınız. 

 İş parçası üzerinde bölme yapılacak 

bölgeye dönen çakı ile temas ederek 

konsol mikrometrik bileziğini 

sıfırlamalısınız.  

 0,1 mm gibi bir talaş derinliği vererek 

parça üzerinden freze çakısıyla talaş 

kaldırılır.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hesaplanan kertik atlatma oranı kadar 

kertik atlatılarak iş parçasının tüm 

çevresinden 0,1 mm paso vererek geçiniz. 

Hesaplanan bölmenin yapılıp 

yapılmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Bölme hesabı doğru ise konsoldan kesici 

özelliğine göre talaş derinliği verilerek 

parça üzerinden talaş kaldırınız. 

Hesaplanan kertik sayısı kadar kertik 

atlatarak iş parçası tamamlanıncaya kadar 

işlemi tekrarlamalısınız. 

 Parçayı kontrol ederek işi sökmelisiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Frezede çelik cetvel yapmak için aşağıdaki hangi bölme türü kullanılır? 

A) Çevresel   

B) Çokgen 

C) Açısal 

D) Dairesel 

E) Doğrusal 

 

2. Frezede kare, üçgen, altıgen gibi bölüntüler aşağıdaki hangi bölme aparatıyla daha 

kolay yapılır? 

A) Basit bölme aparatı  

B) Döner tabla   

C) Divizör 

D) Açısal bölme 

E) Çevresel bölme 

 

3. Frezede basit bölme aparatı ile kare bölme yapılacaktır. Flanştaki delik sayısı 24 

olduğuna göre atlatılacak kertik sayısını hesaplayınız. 

A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

E) 9 

 

4. Divizör ve basit bölme aparatı freze tablasına aşağıdakilerden hangisiyle bağlanır? 

A) Mengene 

B) Pens 

C) T Somunu, Saplama ve Somun  

D) İşkence  

E) Kalıp ile 

 

5. Üniversal bölme aparatı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mengene 

B) Döner tabla 

C) Divizör 

D) Basit bölme aparatı 

E) Konsol 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Doğrusal bölme aparatı nereye takılır? 

A) Konsol miline  

B) Tabla miline 

C) Araba miline  

D) Divizör kuyruk malafasına 

E) Sütuna 

 

7. Açılı bölme yapılacak bir iş parçasında daire çevresine 60º açılarla delik istenirse kaç 

adet delik delinebilir? 

A) 3 

B) 5 

C) 6 

D) 10 

E) 12 

 

8. Kremayer dişli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   aparatı ile yapılır.  Boş bırakılan 

yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Divizör 

B) Döner tabla 

C) Basit bölme 

D) Doğrusal bölme 

E) Mengene 

 

9. Dişli çarklar genellikle aşağıdaki hangi bölme aparatı ile açılır? 

A) Döner tabla 

B) Divizör 

C) Pensle 

D) Mengene 

E) Tabla 

 

 

 

 

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. 

 

 

  



 

21 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak divizörde bölme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Divizör ve yardımcı parçalarını inceleyerek çalışma özelliklerini anlamaya 

çalışınız 

 Divizör ve bölüntü aparatlarıyla bölüntü yapılmış parçaları, talaşlı imalat 

atölyelerine giderek inceleyiniz arkadaşlarınız ve öğretmeninizle gözlemlerinizi 

paylaşınız. 

 

2. DİVİZÖRDE BÖLME İŞLEMLERİ YAPMA 
 

Freze tezgâhında her çeşit bölme işlemleri, divizör yardımıyla yapılabilir (Resim 2.1). 

Divizör ile silindirik parçalar üzerine değişik sayılarda bölme yapma, konik parçalara bölme 

yapma, tezgâh tablasından hareket alarak iş parçasına eksenel ilerleme ve dönme 

hareketi(helis) sağlayarak bölme yapma ve yine tezgâh tablası yardımı ile düzlem 

yüzeylere(kremayer) bölme yapma işlemleri gerçekleşir. 

 

Resim 2. 1: Divizör ve yardımcı parçaları 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 2. 2: Divizör frezeye bağlanması ve iş parçasının bağlanması 

Divizör ile direkt bölme işleminde bölüm sayıları, her zaman basit bölme işlemine 

uyacak bölüm sayılarında yapılmayabilir(7,13,22,33,61).bu durumda bölme işlemleri delikli 

ayna yardımıyla yapılır Buna da freze tezgâhında dolaylı bölme yapmak denir. Bunun 

temelini sonsuz vida ve karşılık dişlisi oluşturur. Sonsuz vida ve karşılık dişlisi oranına 

çevirme oranı denir. 

 

Şekil 2.1: Delikli ayna ile bölme 

2.1. Delikli Ayna ve Çark Donanımı Hesabı 
 

Yapılmak istenen bölüntü sayısına göre çevirme kolunun ne kadar çevrilmesi gerektiği 

yapılacak bölüntü sayısına dikkate alınarak hesaplanır.  Hareket iletim oranı 1 / 40 

olduğunda (sonsuz vidayı 40 tur çevirince divizör1 tur dönerse) kolun ne kadar çevrileceği; 

 

N= K/Z  formülünden hesaplanır.  

 

Delikli ayna delik sayıları (çift yüzlü aynalarda): 

 

 1. aynada, 1. yüzde         15-16-17-18-19-20     

 1. aynada, 2. yüzde          21-23-27-31-33 

 2. aynada, 1. yüzde         24-25-28-30-34-37-38-39-41-42-43 

 2. aynada, 2. yüzde          46-47-49-51-53-54-58-59-62-66 

 

Örnek: 20 mm çapındaki iş parçasına 9 eşit parçaya bölüntü yapılacaktır. Çevirme 

oranı 1/40 olan divizörde 9 bölüntü yapmak için çevirme kolu ne kadar döndürülmelidir? 
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Verilenler: 

Z=9    

K=40     

N=? 

 

 
 
 

  K 
N=  ------- 

  Z 

 
 

   40 
N=  ------- 

  9 

 
  4 

4  ------- 
 9 

 (2) 

 
         8              Delik aralık sayısı 
4   --------- 
      18            Ayna dairesinin delik sayısı 
    
 
Tam tur                            

 

Öncelikle, hesap sonucu bulunan divizör delikli aynasının ayarı yapılır. Çevirme 

kolunun yaylı pimi herhangi bir deliğe sokulur. 

 

Örnek: Bir silindirin etrafına 12 adet kanal açılacaktır. Divizörün çevirme oranı 1 / 40 

olduğuna göre bu kanalı açmak için her bir kanal için çevirme oranını bulunuz? 

 

 

 

Verilenler: 

Z=12    

K=40     

N=? 

 

 
 
 

  K 
N=  ------- 

  Z 

 
 

   40 
N=  ------- 

  12 

 
  4 

  3------- 
 12 

 (12 delikli ayna yok 
Pay ve payda 2 ile 

Genişletelim) 

 
         8          Delik aralık sayısı 
 3  --------- 
       24         Ayna dairesinin delik sayısı 
    
Tam tur                            

 

Buna göre; 24 delikli aynada 3 tam tur 8 delik atlatılacaktır. 
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Şekil 2.2:Delikli ayna 1.kanal başlangıç konumu 

 

Şekil 2.3:İkinci kanal için delikli ayna ayarı 

Örnek: Çevirme oranı 1/40olan divizörde bir dişli taslağa Z=32 olan bölme işlemi 

(düz dişli) yapılacaktır. Bu düz dişliyi yapmak için çevirme kolu ne kadar döndürülmelidir 

 

Verilenler: 

 
Z=32                 K            40                    8                  8                Delik aralık sayısı 
K=40      N=  ------- =  -----------  =   1 --------  =  1 --------- 
N=?                 Z            32                   32                 32               Ayna dairesinin delik sayısı 

 
                                                                         Tam tur 
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2.2. Düşey Bölme İşleminin Yapılışı 
 

Düşey bölme işlemi, düşey bölme aparatı, döner tablalar ve dik konuma getirilme 

özelliği olan üniversal divizörler yardımıyla yapılır.  

 

Düşey bölme işlemi basit bölme, üniversal bölme, açısal bölme konularında anlatıldığı 

gibi yapılmaktadır.  

 

Fotoğraf 2. 3: Divizörde parçaya işleme 

2.3. Bölme İşlemi Yapılırken Dikkat Edilecek Kurallar 
 

 Freze tezgâhı koruyucuları takılı olmalıdır. 

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışılmalıdır. 

 Bölme işlemi çeşidine uygun bölme aygıtı seçilmelidir.  

 Bölme işlemine uygun kesici seçilmelidir.  

 İşe uygun bağlama yöntemi seçilmelidir.  

 Bölme aygıtı için bölmenin türüne göre çevirme oranı (N) hesaplanmalı,  

atlatılacak delik sayısına göre delikli ayna veya kertik seçilmelidir. 

 Çevirme kolunun konumu ve makas ayarları yapılmalı, sıkma vidaları 

sıkılmalıdır.  

 Çevirme miktarının doğruluğu ve makas açıklığı kontrol edilmelidir.  

 Kesme işlemine başlarken ilerleme miktarına, talaş derinliğine,  çakı çapına ve 

kesme hızına göre devir sayısı hesaplanarak tezgâh ayarlanmalıdır.  

 Delik atlatma işleminde takılı olan delik dikkatlice sayılarak atlatılmalıdır.  

 Çevirme kolu hep aynı yönde çevrilmeli boşluklar aynı yönde alınmalıdır.  

 Yedirmeli bölme yapılacaksa ayna tespit vidası kilitleme pimi açık olmalıdır.  

 Çevirme işleminden sonra çevirme kolunun pimi deliğe sıkıca takılmalıdır.  

 

  



 

26 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Çevirme oranı 1/40 olan divizörde silindirik parça üzerine 24 adet delik delinecektir. 

Bölmenin yapılabilmesi için elemanları hesaplayarak işlemi gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bölme aygıtını tezgâha bağlayınız.  

 İş parçasını, bölme aygıtıyla karşılık 

puntosuna bağlayınız. 

 Bölmeye ait uygulama hesabını  

yapınız.  

 Delikli aynayı kullanarak makas 

ayarını yapınız. 

 Çark donanımını hazırlayıp çarkları 

yerine takınız.  

 Delikli ayna manivela kolunu 

kusursuz olarak çeviriniz 

 T somunu, saplama, altıgen somun 

kullanarak bölme aygıtını tezgâh tablasına 

sabitlemelisiniz.. 

 İş parçasının tezgâh tablasına paralel 

olmasına dikkat ediniz. Komparatör 

kullanarak ayarlamalısınız. 

 N= K / Z  formülünü kullanarak divizör 

çevirme oranını bulmalısınız. 

 Hesaplama sonucu çıkan delikli aynayı 

divizöre takınız. Atlatılacak delik sayısı 

makastan ayarlamalısınız. 

 Yedirmeli bölme yapmanız gerekiyorsa  

paraçol kullanarak delikli ayna kuyruk mili 

ile divizör kuyruk mili arasına dişlileri 

takmalısınız.  

 Talaş vererek parça üzerinden çakı 

dönerken geçiniz delikli ayna tespit pimini 

çıkarmalısınız. 

 Ayna manivela kolunu hesaplanan miktar 

kadar çeviriniz. Delikli ayna tespit pimini 

takarak tekrar parça üzerinden çakıyla 

geçiniz. İşlem bitene kadar 

tekrarlamalısınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. (   ) Bölme aygıtları tezgâha T somun, saplama ve cıvata ile bağlanır.  

 

2. (   ) Divizör de çevirme oranı 1 / 40’dır. 

 

3. (   ) Divizör de çevirme oranı formülü N= K/P’dir 

 

4. (   ) Freze tezgâhında bölme yaparken bölme aygıtı için bölmenin türüne göre çevirme 

oranı (N) hesaplanmalı,  atlatılacak delik sayısına göre delikli ayna veya kertik 

seçilmelidir. 

 

5. (   ) Freze tezgâhında bölme yaparken çevirme kolunun konumu ve makas ayarları 

yapılmalı, sıkma vidaları sıkılmalıdır. 

 

6. (   ) Freze tezgâhında bölme yaparken çevirme miktarının doğruluğu ve makas açıklığı 

kontrol edilmelidir. 

 

7. (   ) Freze tezgâhında bölme yaparken kesme işlemine başlarken ilerleme miktarına, 

talaş derinliğine,  çakı çapına ve kesme hızına göre devir sayısı hesaplanarak tezgâh 

ayarlanmalıdır. 

 

8. (   ) Freze tezgâhında bölme yaparken delik atlatma işleminde takılı olan delik 

dikkatlice sayılarak atlatılmalıdır.  

 

9. Çevirme oranı 1/40 olan divizörde beşgen yapmak için çevirme miktarı kaç tur 

olmalıdır? 

A) 5 

B) 8 

C) 10 

D) 12 

E) 14 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
36 mm çapındaki iş parçasına 10 eşit parçaya bölüntü yapılacaktır. Anahtar ağzı 32 

mm olacaktır. Çevirme oranı 1/40 olan divizörde  10 bölüntü hesabını ve verilecek talaş 

derinliğinin hesabını yapınız. Parçayı frezede işleyiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Bölme işlemine uygun bölme aygıtını freze tezgâhına bağladınız 

mı? 
  

2. İş parçasını basit bölme aparatına bağladınız mı?   

3. Yapılacak bölme işlemine göre bölme hesabını yaptınız mı?   
4. Yapılacak bölme sayısı ve türüne göre bölme aygıtında gerekli 

değişiklikleri yaptınız mı? 
  

5. Freze çakısını frezeye uygun olarak bağladınız mı?   
6. Çakının çapına uygun devir, kesme yönüne de uygun yönde dönüş 

sağladınız mı? 
  

7. İş parçasına temas ederek tabladan, arabadan ve konsoldan 

mikrometrik bileziklerini sıfırladınız mı? 
  

8. İş parçasının üzerinden toz paso geçerek yapılan bölmenin 

doğruluğunu kontrol ettiniz mi?  
  

9. İşin doğruluğuna kanaat getirdikten sonra istenilen bölme işlemini 

yaptınız mı? 
  

10. İşlem bittikten sonra kumpasla ölçme ve kontrol yaptınız mı?   

11. Oluşabilecek iş kazalarına karşı önleminizi aldınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 B 

4 C 

5 C 

6 B 

7 C 

8 D 

9 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 D 

8 D 

9 B 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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