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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 521MMI476 

ALAN  Ortopedik Protez ve Ortez  

DAL/MESLEK Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Delik Delme ve HavĢa Açma 

MODÜLÜN TANIMI  
Bu modül delik delme ve havĢa açma iĢlemlerini kapsayan 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Eğeleyerek ġekil Verme modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Matkapla delik delme ve havĢa açma iĢlemlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında, tekniğe uygun 

olarak delik delme iĢini yapabilecek havĢa açabilecek ve 

matkap uçlarını bileyebileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak delme makinelerinde delme 

iĢlemini yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak deliklere havĢa açabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun olarak matkap uçlarını 

bileyebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Tesviye atölyesi, eğe takımları, markalama takımları, 

matkap tezgâhı ve takımları, havĢa açma matkabı, metal 

plaka malzeme 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile ortopedi tekniği alanında temel ortopedinin bir parçası olan delik delme 

ve havĢa açmayı öğreneceksiniz. 

 

Bu modülü aldığınızda; delmenin amacını, tanımını, delme yöntemlerini, matkapla 

delmede kullanılan makineleri, bu makinelerin çeĢitlerini, havĢanın ne olduğunu, havĢa 

açmayı, matkap bilerken gerekli olan zımparalama taĢı makinelerini ve matkap ucu bilemeyi 

öğreneceksiniz. 

 

Endüstride, ortopedi atölyelerine staj için gittiğinizde; delme makinelerini kullanmayı 

öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu ve size çok fayda sağlayacağını, mesleğiniz açısından 

önemini daha iyi göreceksiniz. 

 

Tüm meslek dalları için önemli olan bu modülü dikkatle takip ederek uygulayınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Uygun atölye ortamı sağlandığında tekniğine uygun olarak el makası ve kollu makas 

ile talaĢ kaldırmadan kesme iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Sanayide kollu makas ile talaĢ kaldırmadan malzemelerin kesilmesini izleyiniz ve bu 

konuda rapor hazırlayarak öğretmeninize teslim ediniz. 

 

1. TALAġSIZ KESME 
 

1.1. Kollu Makaslar ile Kesme 
 

Kollu makaslar, el makasları ile kesilemeyen kalın sac ve lamaların kesilmesinde 

kullanılan makaslardır. 
 

1.1.1. Kollu Makas ÇeĢitleri 
 

Genellikle 1 ile 5 mm et kalınlığı olan levha ve değiĢik ölçülerdeki lama parçaların 

kesilmesinde kullanılır. Kol makası ve kollu giyotin makas olarak çeĢitlendirilebilir. 

 

1.1.1.1. Masa Üstü Kollu Makaslar 
 

Bu makasların masa üzerine monte edilen tipinin yanı sıra yere monte edilen tipleri de 

vardır (Resim1.1). 
 

 
 

Resim1.1: Kollu kesme makası 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Et kalınlığı 2 mm‟ye kadar olan metallerin düzgün ve uzun kesimi için kolla çalıĢan 

giyotin makaslar sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Kollu makasların ağız açıları 12 derece olup 200 mm uzunluktaki parçaların 

kesilmesinde de kullanılır. 

 

1.1.1.2. Ayaklı Kollu Makaslar 
 

Kare, lama, yuvarlak, dolu malzemeler ile köĢebent, “T” ve “L” profil gibi 

malzemelerin kesildiği masa tipi kollu makaslara nazaran daha büyük olan ayaklı kollu 

makaslardır. 

 

Her parça için üzerinde ayrı bir kesici bıçağı yer alır. Kesme iĢleminde zaman 

kazandırma ve ekonomik olmasından dolayı yaygın olarak kullanılır. Ancak seri kesme 

iĢlerinde kullanılmaz (ġekil 1.1). 

 

 
ġekil 1.1: Ayaklı kollu makas 

 

1.1.2. Kollu Makas Bıçaklarının Özellikleri 
 

 Kollu makas bıçakları, takım çeliğinden çeĢitli ebatlarda yapılıp ısıl iĢleminden 

sonra gerekli açılarda taĢlanır. TaĢlanan bu bıçaklar kollu makaslara vidalı 

olarak takılır. 

 Makas bıçaklarının kesme eğim açısı 12 derece olmalıdır. 

 Bıçak ağızları bozulacağı için, makas bıçakları üst üste bindirmemelidir. 

 Makas bıçak boĢluğu, kesilecek parça kalınlığının % 5‟i kadardır. 

 

1.1.3. Kollu Makaslarda Kesme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 ĠĢin özelliğine göre iĢ önlüğü giyilmelidir. 

 ĠĢ parçası ölçüsünde markalanmalıdır. 
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 Makas ağız boĢluğu, kesilecek parça kalınlığına uygun olmalıdır (ġekil 1.2). 

 

                        
Doğru    Hatalı 

 

ġekil 1.2: Bıçak boĢluğu 

 

 Ġki bıçak arasındaki boĢluk büyük olursa kesilen parçada çapak oluĢur. 

 Malzemenin kesilmesi iĢlemi sırasında parçanın, yukarı doğru kalkmasını 

önlemek için elle ya da özel bir araçla baskı kuvveti uygulanmalıdır. 

 Baskı kuvveti kesilecek parça kalınlığına göre ayarlanmalıdır. 

 Baskı parçası yok ise, parçaya uygun kuvvetle basılmalıdır (Resim 1.2). 
 

 
 

Resim 1.2: Parça el ile sıkı tutulmalıdır. 

 

 Kollu makaslarda eni dar, boyu kısa malzemeler kesilmelidir. Büyük boy ve 

kalın sac levhaların giyotin makasta kesilmesi uygundur. 

 Makas bıçak ağızlarında kopma, bozulma ve ezilme var ise bıçaklar bilenmeden 

kullanılmamalıdır. 

 Makas kolunun düĢmemesi için önlem alınmalıdır. 

 
Kollu makas ile kesim yaparken etrafınızda kimsenin olmadığını kontrol ediniz. 
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Resim1.3: Kollu makasla kesme 

 

 Parçaları tutarken mutlaka eldiven takılmalıdır. Kollu makas ile kesme iĢlemi 

sırasında, kolun iniĢ ve kalkıĢında etrafınızda kimse olmamalıdır. 

 Makas ile kesim yaptığımız zeminde yağ ve benzeri atık maddeler bulunmamalı 

ve zemin temiz olmalıdır. 

 Kesme iĢlemi sırasında markalama çizgisi görülmelidir. 

 Kesilecek kısım uzun ise, makas kolu yukarı kaldırılarak parça ileri sürülmelidir 

(Makasın ağzına doğru). 

 Kesme iĢlemi sırasında dikkat tamamen iĢe verilmelidir. 

 Kollu makasın hareket eden bağlantı ve mil yerleri zaman zaman yağlanmalıdır. 

 ÇalıĢan kiĢi iĢ disiplinine uymalıdır. 

 ĠĢ disiplini, güvenliğin en önemli Ģartıdır. 

 Öğretmenin güvenlik konularındaki uyarılarına uyulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Soru: AĢağıda öğretmen tarafından ölçüleri ve iĢlem basamakları verilen iĢ parçasını 

istenilen yerden kollu makas ile kesiniz. 

 

Bu Uygulamanın Yapılabilmesi Ġçin Ġzlenecek Metot  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kesilecek malzemenin üzerine 

ölçülerine göre markalama 

yapınız. 

 

             
 

 Kesilecek malzemeyi, yapılan 

markalamaya uygun olarak makas 

bıçaklarına yerleĢtiriniz 

 

 
 

 Baskı pabucunu kullanılan makasa 

göre ayarlayınız. 

 Baskı pabucunu parça kalınlığına göre 

ayarlayınız. 

 Parça kalınlığına göre bıçak ağzını 

ayarlayınız. 

 Bu makaslar ile sıcak malzeme kesmeyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Malzemeyi uygun baskı kuvveti 

ile Mor markalama çizgilerinin 1-

2 mm dıĢından kesiniz. 

 

 
 

 Kesilen parçanın ölçüsünü kontrol 

ediniz 

 

 
 

 Kesme sırasında oluĢan 

çarpılmaları düzeltiniz 
 

 Elde edilen iĢ parçasını eğeleyerek 

istenilen son ölçülerine getiriniz. 
 

 



 

 9 

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. Makas bıçaklarının kontrolü 

a) Makas bıçak ağızlarını kontrol ettiniz mi?   

b) Makas bıçak boĢluğu bu parça için uygun mudur?   

3. Parçanın makas bıçağına yerleĢtirilmesi 

a) Parçayı markalamaya uygun makas ağzına yerleĢtirdiniz mi?   

b) Parçanın kalınlığına göre baskı pabucunu ayarladınız mı?   

4. Parçayı kesme 

a) Parçayı uygun kuvvet ile kestiniz mi?   

b) Kesme sırasında markalama çizgisini gördünüz mü?   

5. Kesilen parçanın kontrolü 

a) Kesilen parçanın ölçüsünü kontrol ettiniz mi?   

b) Kesme sırasında oluĢan çarpılmaları düzelttiniz mi?   

c) Parçayı temizlediniz mi?   

6. Kurallara uyma 

a) ĠĢe uygun takımlar kullandınız mı?   

b) El takımlarını kullanmada özenli davrandınız mı?   

c) ĠĢ bitiminde takımları yerine koydunuz mu?   

d) Bulunduğu bölgeyi temizlediniz mi?   

7. Güvenlik önlemi    

a) ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

b) ĠĢ eldiveni giydiniz mi?   

c) Kesme sırasında etrafınızı kontrol ettiniz mi?   

d) ÇalıĢtığınız zeminin temiz olmasına dikkat ettiniz mi?   

8. Zaman   

a) Süreyi not aldınız 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. AĢağıdaki el takımlarından hangisi talaĢsız kesme yapar? 

A) Ay keski 

B) El makası 

C) Düz Keski 

D) El testeresi 

 
2. El makası ile et kalınlığı kaç mm‟ye kadar olan sac levhalar kesilebilir? 

A) 3 mm 

B) 2,5 mm 

C) 4 mm 

D) 1 mm 

 
3. ĠĢ parçası kollu makasta nasıl kesilmelidir? 

A) Parça, makas ağzının uç kısmında kesilmelidir. 

B) Markalama çizgisi görülecek Ģekilde kesilmelidir. 

C) Parça, makas ağzına açılı yerleĢtirilmelidir. 

D) Baskı kuvveti uygulanmadan kesilmelidir. 

 
4. Makas bıçakları hangi tür çelikten yapılır? 

A) Adi çelikten 

B) YumuĢak çelikten 

C) Döküm çeliğinden 

D) Alet çeliğinden 

 
5. ÇalıĢma sırasında neden “iĢ eldiveni” takılmalıdır? 

A) Parçayı sağlam tutmak için 

B) Olabilecek iĢ kazalarını önlemek için 

C) El yaralanmalarını önlemek için 

D) Güvenliği sağlamak için 

 
6. Kesme iĢlemi sırasında, makas bıçağı ile sonuna kadar kesme iĢlemi yapılırsa 

aĢağıdaki hatalardan hangisi meydana gelir? 

A) Parça bükülür. 

B) Parça yukarı kalkar. 

C) Kesilen yüzeyde iz yapar. 

D) Tam kesme meydana gelmez. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Dairesel kesmelerde el makası ile iĢ parçası nasıl kesilmelidir? 

A) Markalama ağzından düz kesilmeli 

B) Markalama çizgisinde makas ağzı kısa kısa ilerletilerek kesilmeli 

C) ĠĢ parçası bükülerek kesilmeli 

D) Markalama çizgisinden boĢluk bırakılarak kesilmeli 

 

8. Makas bıçakları aĢağıdaki hangi iĢlemden sonra kullanıma hazır duruma gelir? 

A) Fabrikadan çıktığı gibi 

B) Ağız bileme iĢlemi yapıldıktan sonra 

C) Ağız açısı verildikten sonra 

D) Isıl iĢlemden geçirildikten sonra 

 

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 
 

 

 

 

Uygun araç gereç sağlandığında amaca uygun olarak Ģekil bozukluğuna uğramıĢ sac 

malzemeleri kullanılabilir hale getirebileceksiniz. 

 

 
 

 

Okullarda ve iĢ yerlerinde sacların doğrultulması ve sacları doğrulturken yapılması 

gereken uygulamalarla ilgili bilgi toplayarak rapor halinde sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz. 

 

2. DOĞRULTMA 
 

EğilmiĢ, bükülmüĢ ya da burulmuĢ parçaları, çeĢitli araç ve gereçlerden faydalanarak 

elde veya makinelerde düzeltme iĢlemine “doğrultma” denir. 

 

2.1. Doğrultmanın Gereği ve Önemi 
 

Metal parçaların imalatı, nakli ve depolanması sırasında eğilmeler, bükülmeler, 

çarpılmalar, çekmeler gibi hasarlar oluĢabilir. Bu gibi olayların giderilerek parçaların eski 

haline getirilmesi yani düzeltilmesi gerekir. Bu iĢleme doğrultma denir. Böylece, parça 

tekrar kullanılır, iĢe yarar duruma getirilir. Örneğin; kaynak edilen parçada görülen çekme 

ile parçanın bozulması, sacların iĢlenmesinde deforme olması, küçük çaplı parçaların iĢlem 

esnasında eğilmesi doğrultma ile giderilir. 

 

2.1.1. Doğrultma Araçları 
 

2.1.1.1. Çekiçler 
 

Metal iĢleri atölyelerinde yapılan iĢlerde en önemli el aletlerinden biri çekiçlerdir. 

Ağırlıkları 100 ile 1500 gram arasında değiĢir. Çekiçler, çelikten yapılmıĢ bir gövde ve ağaç 

bir saptan ibarettir. Gövde Ģekline göre çekiçler; Alman, Ġngiliz ve Fransız çekiçleri diye üçe 

ayrılır. Bunların yanında özellikle sac doğrultma iĢlemlerinde ve hassas iĢlerde kullanılan 

doğrultma çekiçleri vardır. Çekiç gücü ile yapılamayacak iĢlerde varyos(varyoz) kullanılır. 

En çok kullanılan çekiçlerden bazıları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Alman çekici                           Ġngiliz çekici                           Fransız çekici 

     
 

ġekil 2.1: Doğrultma araçları                                                  Varyos 
 

Çekiçler kullanılırken dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Bunlar; 
 

 Çekiç, sapına sağlam takılmalı ve yerinden oynamamalıdır. ÇalıĢma sırasında 

fırlamaması için sapına kama çakılmalıdır. 

 Çekiç sapı ucundan tutulmalı ve vurulacak yere çekicin tabanı paralel olmalıdır. 

 

  
 

Doğru vuruĢ pozisyonu                    YanlıĢ vuruĢ                           Kamanın çakılması 

ġekil 2.2: Doğrultma araçlarında çalıĢma 
 

2.1.1.2. Tokmaklar 
 

Çekiçlerle doğrultma iĢlemi küçük ve hassas parçalar üzerinde zedeleme, bozma veya 

iz yapmalara sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarda ve daha az kuvvetle yapılacak 

doğrultma iĢlerinde tokmaklar kullanılır. Tokmaklar; metal tokmaklar, ağaç tokmaklar, 

plastik ve lastik tokmaklar olarak çeĢitlere ayrılır. Metal tokmaklar genel olarak bakır veya 

pirinçten yapılır. 
 

                               
 

Lastik tokmak                               Plastik tokmak 
 

Resim 2.1: Plastik tokmaklar 
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2.1.1.3. Altlıklar 

 

ĠĢ parçalarından bazılarının doğrultulmasında, örs veya pleyt gibi düz yüzeyli araçlar 

uygun olmayabilir. Özellikle sac iĢ parçalarının doğrultulmasında, iĢ parçasının Ģekline 

uygun altlıklar kullanılır. Bu altlıklar, çelikten yapılmıĢ, kullanım yüzeyi sertleĢtirilmiĢ ve 

keskin kenarları pah kırılarak düzeltilmiĢtir. Altlıklar, mengeneye bağlanarak, örse takılarak, 

pleyt üzerinde veya kendi halinde kullanılır. AĢağıdaki Ģekilde çeĢitli altlık tipleri verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 2.3: Doğrultma altlıkları 

 

2.1.1.4. Doğrultma Pleytleri 
 

Pleytler; çelik çubukların, yuvarlak demirlerin, lama demirlerin, sacların, kısa 

parçaların ve doğrultma iĢlemi yapılacak doğrultulmasında kullanılan düz yüzeyli araçlardır. 

Doğrultulacak iĢ parçaları pleyt üzerine konularak çekiç veya diğer doğrultma araçları ile 

vurularak doğrultma yapılır. Doğrultma iĢlemi aynı zamanda, bu pleytler üzerine konularak 

kontrol edilir. 

 

          
 

ġekil 2.4: Doğrultma pleytleri 
 

2.1.1.5. Mengeneler 
 

Parçaların sıkıĢtırılarak istenilen konumda sabit olarak tutulmaları için kullanılan 

aletlerdir. DeğiĢik amaçlarla kullanılan çok çeĢitli mengeneler vardır. En çok kullanılanları 

Ģunlardır: 

 

 Paralel Ağızlı Mengeneler 

 

Çoğunlukla dökme demirden yapılan, biri sabit diğeri hareketli iki çeneden oluĢan ve 

bir tezgâh üzerine bağlanarak kullanılan mengenedir. Dökme demirden yapıldıkları için 

üzerlerine darbe gelmemelidir. 
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ġekil 2.5: Paralel ağızlı mengene 

 

 Ayaklı Mengeneler 

 

Çelik malzemelerden yapılan, ayakları olan mengenelerdir. Darbelere karĢı 

dayanıklıdır. 

 
 

ġekil 2.6: Ayaklı mengene 

 

 Boru Mengeneleri 

 

Boruların sıkıĢtırılarak sabit tutulmalarını sağlayan özel Ģekilli mengenelerdir. 

 

 
 

ġekil 2.7: Boru mengenesi 
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 Makine Mengeneleri 

 

Matkap, freze, pres gibi çeĢitli makinelerle çalıĢırken gerektiğinde parçaların 

sıkıĢtırılması için kullanılan mengenelerdir. Gerektiğinde makinelerin tezgâhlarına vidalar ve 

kanallar yardımıyla sabitlenir. 

 

 
 

ġekil 2.8: Tezgâh mengenesi 

 
 El Mengeneleri ve Pah Mengeneleri 

 

Küçük ölçülü parçaların sıkılarak çeĢitli iĢlemler yapılmasında ve pah kırılmasında 

kullanılan mengenelerdir. 

 

   
 

ġekil 2.9: El Mengenesi ve desteklerle doğrultma 

 

2.1.2. Düzeltme Ġçin Kuvvet Uygulama Noktaları 
 

Profillerde düzeltme iĢlemine, parçanın en az Ģekil bozukluğuna uğramıĢ kısmından 

baĢlanır. Doğrultma iĢleminde darbeler ağaç takoz veya uygun bir çekiç ile pleyt üzerinde 

uygulanır. Doğrultma iĢleminde seçilen vurma aletlerinin kullanılması iĢlemin sağlıklı 

olması için önemlidir. 

 

Düzeltilecek malzemeye uygun kuvvet uygulanırsa düzeltme sağlanır. AĢırı kuvvet 

uygulanırsa malzeme ezilir ve üzerinde izler oluĢur. Uygulanan kuvvet az olursa düzeltme 

sağlanamaz. 

 

2.1.3. Doğrultma Çatalları ile Doğrultma 
 

Doğrultma çatalları burulmuĢ parçaların düzeltilmesinde kullanılan çeĢitli Ģekil ve 

ağızlarda imal edilir. Doğrultma çatalları, çelikten yapılır ve ağız kısımları sertleĢtirilir. 

BurulmuĢ parçaların düzeltilmesinden baĢka amaçlar için kullanılmaz. 
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ĠĢ parçalarının yapımında kullanılan lama, kare veya dikdörtgen kesitli parçalar; 

çalıĢma ve bir yerden bir yere taĢınma esnasında burulabilir. Bu parçalardaki burulma, iĢ 

üzerinde yapılacağı gibi sökülerek bir mengeneye bağlamak suretiyle, pense gibi görev 

yapan veya tutma ağızları olan doğrultma çatalları yardımı ile yapılır. Doğrultma çatalları iĢ 

parçasının kesitine uygun, sıkı bir Ģekilde parçayı tutabilecek nitelikte olmalıdır. 

 

 
 

Resim 2.2: Doğrultma çatalları 
 

2.2. Sac Malzemeleri Doğrultma 
 

Saclar, iki türlü doğrultma iĢlemine tabi tutulur. Ġmalattan önce, taĢıma ve depolama 

sırasında meydana gelen kusurları veya imalattan sonra oluĢan kusurları gidermek için 

doğrultma yapılabilir. Yapılan iĢin estetik görünmesi ve tam ölçü sağlaması bakımından 

sacların düzgün olması gerekir. 

 

Sacların eğilmiĢ kısımları düzeltilirken dıĢtan baĢlayarak merkeze doğru doğrultma 

yapılmalıdır. Merkezden doğrultmaya baĢlanırsa katmanlaĢma meydana gelebilir. Ayrıca 

doğrultma iĢlemi kademeli olarak hafif kuvvetlerle yapılmalıdır. 

 

Genel olarak doğrultma yapılırken uygulanacak darbeler iyi ayarlanmalıdır. Büyük 

darbeler parçanın eğilmesi veya geriye bükülmesine yol açar. Hafif darbelerde ise doğrultma 

zamanı uzar. Doğrultma iĢlemi sırasında parçaların dıĢ bükey yüzeylerine darbe 

uygulamalıdır. Son düzeltme iĢlemlerinde daha yumuĢak olan tokmaklar tercih edilmelidir. 

 

 
Resim 2.3: Çekiçleme 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

YE 
1. AĢağıdaki resimde verilen sac parçasını doğrultunuz. 

 

 
 

Araç ve Gereçler 
 

Temrin 200 X 200 X 1 mm sac malzeme 

D.K.P sac, doğrultma pleyti 

Örs 

Çekiç 

Metre 

Ağaç tokmak 

Eğe 

ġapka 

Gönye 

 

ĠĢlem Basamakları 

 

1. 200 X 200 X 1 mm boyutlarındaki sacı, altı boĢlukta olacak Ģekilde yaklaĢık 8 

mm yükseklikte çökertiniz. 

2. Sacın pleytine oturan kısmını çevreden ortaya doğru dövünüz. 

3. Çökertilen kısımlara çekiç darbeleri daha az, çevreye doğru daha Ģiddetli 

olmalıdır. 

4. Son düzeltme iĢlemini tamamlayınız. 

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. Doğrultma yaparken iĢ önlüğü ve eldiven kullandınız mı?   

2. Doğrultulacak sacı doğrultma pleyti veya örsün üzerine koydunuz 

mu? 

  

3. Sacın kamburlaĢmıĢ yerlerine dıĢtan içe doğru dairesel olarak çekiç 

tabanıyla dik kuvvetler uyguladınız mı? 

  

4. Malzeme üzerindeki tüm kamburluklar düzelinceye kadar kuvvet 

uygulama ve plastik deformasyon iĢlemine devam ettiniz mi? 

  

5. Malzeme kaba düzeltme iĢi bittikten sonra tokmak yardımıyla son 

düzeltme iĢlemini yaptınız mı? 

  

6. Gerecin düzgünlüğünü ve ölçüsünü kontrol pleytinde kontrol 

ettiniz 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

E  
1. Darbe ile parça doğrultma iĢlemi mengenenin neresinde yapılır? 

A) Mengene ağızları üzerinde 

B) Sabit çene üzerinde 

C) Mengene örsü üzerinde 

D) Hepsi 

 

2. Vurma iĢlemini sağlayan baĢları plastik, pirinç ya da kurĢun gereçler kullanılarak 

üretilen el aletlerine ne ad verilir? 

A) Çekiç 

B) Keski  

C) Tokmak 

D) ĠĢkence 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi tokmakbaĢlarının yapımında kullanılan gereç değildir? 

A) Plastik 

B) Ağaç 

C) Dökme demir 

D) Kauçuk 

 

4. YumuĢak metallerin doğrultulmasında hangi araç kullanılır? 

A) Çekiç 

B) Balyoz 

C) Tokmak 

D) Silindir 

 

5. Doğrultma pleytleri hangi malzemeden yapılır? 

A) Paslanmaz çelik 

B) Dökme demir 

C) Alüminyum 

D) Bakır 

 

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 
 

 

 

 

Ölçme kontrol ve markalama takımları ve gereçleri ile atölye ortamı sağlandığında 

verilen resmi tekniğe uygun markalama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Markalanabilecek çeĢitli geometrik Ģekiller hazırlayınız. Bu konuda teknik resim dersi 

öğretmeninden bilgi alabilirsiniz. 

 

3. MARKALAMA 
 

3.1. Markalamanın Tanımı, Amacı ve Önemi 
 

Önceden hazırlanmıĢ iĢ resminin gereç üzerine aktarılmasına markalama denir. 

 

Markalama; parçaların, yapım resimlerine göre yapılmasını amaçlar. Dolayısıyla 

markalama, iĢin ilk iĢlem basamağını oluĢturur. ĠĢin istenilen özellikte, ölçüde olması 

markalamanın tamlığı ile ilgili olduğundan markalama büyük önem taĢır. 

 

Markalama daha çok, az sayıda yapılacak iĢlerde uygulanır. Seri imalatta markalama 

yapılmaksızın iĢler yapılır. Markalama yerine; Ģablonlar, kalıplar ve otomatik makinelerden 

yararlanılır. 

 

3.2. Markalama Takımları 
 

 Metre, çelik cetvel 

 Markalama pleytleri 

 Çizecekler 

 Mihengirler 

 Pergeller 

 Nokta 

 Çekiç 

 ġapkalı gönyeler, ayarlı gönyeler (Resim 3.1) 

 V yatağı 

 Merkezleme gönyesi ve çanı 

 Yüzey boyama araçları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 22 

 
 

Resim 3.1: Markalama takımları 

 

Uyarı: Markalama takımlarını tezgâhın üzerinde düzenli tutunuz. Arızalı aletlerle 

istenen kalitede iĢ yapamazsınız. 

 

3.2.1. Metre ve Çelik Cetvel 
 

Öğrenme faaliyeti -1‟ e bakınız 

 

3.2.2. Markalama Pleytleri 
 

Dökme demirden yapılıp yüzeyleri hassas olarak iĢlenmiĢ pleytlerdir. Markalamada 

masa görevi görür. Markalama pleytleri çeĢitli boyutlardadır. Genellikle bir ayak üzerine 

veya mengene tezgâhları üzerine konularak çalıĢılır (Resim 3. 2). 

 

 
 

Resim 3.2: Markalama pleyti 

 

Markalama iĢlemi dıĢında kullanılmamalı, ince parça dahi olsa doğrultma 

yapılmamalıdır. 

 

Yüzeylerine herhangi bir darbe uygulanmamalıdır. Kullanılmadıkları zaman yüzeyleri 

ince yağ ile yağlanıp üzerleri örtülmelidir. 
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3.2.3. Çizecekler 
 

Markalamada metal yüzeylere çizgilerin çizilmesinde kullanılır. Çizecekler, gövdeleri 

yumuĢak uç kısımları alaĢımlı çelikten veya elmastan yapılıp gövdeye sert lehim ile 

kaynatılır. Uç açıları 10º - 30º‟dir (Resim 3.3). 

 

        
 

Resim 3.3: Çizecekler ve çizecek ile markalama 

 

Uyarı: Çizecekler önlük ceplerinde taĢınmamalı ve nokta gibi kullanılmamalıdır. 
 

3.2.4. Mihengirler 
 

Markalama pleyti üzerinde iĢ parlarına istenilen yükseklikte paralel çizgiler çizme 

iĢleminde kullanılır. Basit cetvelsiz olanların yanında cetveli, saat kadranlı ve dijital olanları 

vardır. 
 

AĢağıdaki resimlerde mihengir ve mihengirle markalama görülmektedir. Markalamada 

ölçü ayarlanmalıdır (Ölçü ayarlamada referans noktası, pleyt yüzeyidir). Sac 90º dik 

tutulmalı gerekirse arkası desteklenmelidir. Gerecin büyüklüğüne göre gereç veya mihengir 

pleyt üzerinde çekilerek izleme yapılmıĢ olur (Resim 3.4). 
 

                                 
 

Resim 3.4: Mihengir ve mihengir ile markalama yapımı 
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3.2.5. Pergeller 
 

Makine ve metal teknolojilerinde markalama ve ölçü taĢıma iĢlemlerinde kullanılırlar. 

Markalamada iĢ parçası üzerine daire ve yayların çizilmesinde kullanılır. Pergeller bütün bir 

gövdeden oluĢtuğu gibi uç kısımları sert maden uçlardan kaynaklı veya vidalı olarak 

yapılabilir (Resim 3.5). 

 

          
 

Resim 3.5: Pergel ile ölçü alma ve daire çizimi 

 

3.2.6. Nokta 
 

Markalamada delik merkezlerinin belirlenmesinde, marka çizgilerinin kaybolmaması 

isteniyorsa izlemede ve kesilecek gereçlerin kenar çizgilerini belirlemede kullanılır. 
 

Nokta uç açıları 30º ,60º ve 90º olarak bilenir. 90º uç açılı nokta delik merkezlerinin 

belirlenmesinde, 30º ,60º uç açılı noktalar markalama çizgilerinin çalıĢma sırasında 

kaybolmaması ve kenar çizgilerinin belirlenmesinde kullanılır. 
 

Nokta ile izlemede aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

 Nokta, sağ el ile fırlamayacak Ģekilde tutulmalıdır 

 Ġzlemede önce 60º eğik tutulup eksenlerin kesiĢme noktaları iyi görülmelidir 

 Nokta tam kesiĢme noktasına konduktan sonra 90º dik tutulmalıdır 

 Nokta üzerine çekiçle hafif vurularak izleme yapılmalıdır (Resim 3.6). 

 

          
 

Resim 3.6: Noktalar ve nokta ile sac parça üzerine izleme yapımı 
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3.2.7. Çekiç 
 

Markalamada genellikle hafif çekiçler kullanılır. Bu çekiçlerin ağırlıkları 100–500 gr 

arasında değiĢir (Resim 3.7). 

 

 
 

Resim 3.7: Çekiç 

 

3.2.8. ġapkalı Gönyeler, Ayarlı Gönyeler 
 

KomĢu yüzeylerin dikliği ve markalamada birbirine paralel ve dik çizgilerin 

çizilmesinde kullanılır. Eğik çizgilerin markalanmasında ise ayarlı veya üniversal gönyeler 

kullanılır (Resim 3.8). 

 

         
 

Resim 3.8: ġapkalı gönye ile 90º ve 45º markalama yapımı 

 

Uyarı: Markalamada parça kenarı ve gönye Ģapkası pleytin kenar yüzeyine tam temas 

etmelidir. Aksi halde çizilen çizgiler birbirine dik ve paralel olmayabilir. 

 

3.2.9. Merkezleme Gönyesi ve Çanı 
 

Merkezleme gönyesi merkezi belli olmayan silindirik kesitli gereçlerin merkezlerinin 

bulunmasında kullanılır (Resim 3.9). 
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Merkezleme çanı silindirik kesitli parçaların merkezlerinin noktalanmasında kullanılır. 
 

          
 

Resim 3.9: Merkezleme gönyesi ve silindirik parçanın merkezinin bulunması 

 

3.2.10. Yüzey Boyama Araçları 
 

Markalama iĢleminde gereç üzerine çizilen çizgilerin gözle daha iyi görülmesi için 

yüzeyin renklendirilmesi gerekir. Bu iĢlemde kullanılan maddelere renklendirici veya 

yüzey boyama gereçleri adı verilir. 

 

Markalamada; tebeĢir, bakır sülfat eriği (göz taĢı), hazır markacı boyası, kireç 

kaymağı (tutkal kireç ve su karıĢımı), tebeĢir tozu ve karıĢımı boyama aracı olarak kullanılır. 

 

3.3. Markalama Takım ve Araçlarının Bakımı, Korunması 
 

Markalama takım ve araçları hassas oldukları için kullanımları sırasında aĢağıdaki 

hususlara dikkat edilmelidir: 

 
 

 Çelik cetvel ve metrelerin katlanmamasına dikkat etmeli, 

 Gönyelerin kenarları keskin köĢelerden korunmalı, 

 Nokta ve çizeceklerle sert metaller markalanmamalı, 

 Takımlar masa üzerinde düzenli tutulmalı birbirine çarpmamalı, 

 ĠĢ bitiminden sonra kontrol takımlarına ve kutularına konarak yerine 

kaldırılmalı, 

 Gerekirse takımlar ince yağ ile yağlanarak kaldırılmalıdır. 

 

3.4. Çizecek, Nokta ve Pergeli Bileme 
 

Sürekli kullanılan çizecek ve noktaların uç kısımları körelir. KörelmiĢ takımlar 

görevlerini yerine getiremez. Bu da yapılan markalamayı olumsuz etkiler. 
 

Çizecek ve noktalar bilenirken aĢağıdaki hususlara uyulmalıdır; 
 

 Çizecek ve noktalar ince taneli bileme taĢında bilenmelidir. 

 Bilemede çizecek ve nokta uç açısı verilecek Ģekilde taĢa tutulmalıdır. 
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 Zımpara taĢına değen nokta sürekli döndürülüp sık sık soğutulmalıdır. 

 Zımpara taĢının tek noktadan aĢınmaması için bilenen takımlar taĢ yüzeyinde 

gezdirilmelidir. 

 

3.5. Markalamada ĠĢlem Sırası ve Markalama Yapma 
 

 Marka yapılacak parça düzeltilir. 

 Marka yapılacak parçada çapak varsa temizlenir. 

 Gerektiğinde marka edilecek yüzeyler uygun markalama boyası ile boyanır. 

 Marka edilecek parçayı pleyt üzerine veya tezgâh üzerine yerleĢtirilir. 

 Öncelikle eksenler ve merkezler çizilir, nokta ile izlenir. 

 Daha sonra resim parça üzerine aktarılır. 

 Markalama kontrol edilir. 

MA F 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Bu iĢlemleri yaparken öğretmeninizden yardım alınız. 

 

AĢağıda resimleri verilen geometrik Ģekilleri malzeme listesinde verilen gereç üzerine 

markalayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ kıyafetini giyiniz. 

 ĠĢ güvenliğini sağlayınız. 

 Gerekli aletleri temin ediniz. 

 

 Markalanacak malzemeyi kontrol ediniz 

(35x60x2 mm). 

 Markalanacak resmi malzeme üzerine yerleĢecek 

Ģekilde tasarlayınız. 

 

 
 

 Marka edilecek resim ölçülerini doğru okuyunuz, 

 Gerekirse marka edilecek gereç yüzeyini 

markalama boyası ile kaplayınız 

 

 
 

 Eksen çizgilerinden baĢlayınız. 

 Resmi iĢ parçası üzerine ölçülerinde aktarınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Markalama iĢlemini markalama pleyti üzerinde 

yapınız. 

 Markalamayı kontrol ediniz. 

 
 

 Amacına uygun takım ve malzeme seçiniz. 

 Markalama takımlarını koruyunuz. 

 Çizecekleri cebinizde taĢımayınız. 

 Tezgahın üzerinde takımların düzenleyiniz. 

 Markalama yaparken çizeceği parçaya eğik 

tutunuz. 

 Zamanı iyi kullanınız, iĢ yapımında zamanın 

önemini unutmayınız. 
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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. Marka yapılacak parça düzeltiniz mi?   

2. Marka yapılacak parçada çapak varsa temizlediniz mi?   

3. Marka edilecek parçayı pleyt üzerine veya tezgâh üzerine 

yerleĢtirdiniz mi? 

  

4. Resmi parça üzerine aktardınız mı?   

5. Markalamazın doğruluğunu kontrol ettiniz 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi markalamada iĢlem sırası değildir? 

A) Eksenlerin çizilmesi 

B) Daire ve yay ekseni kesiĢme noktalarının nokta ile izlenmesi 

C) Markalama boyası sürülmesi 

D) Gereçlerin delinmesi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi izleme noktası uç açısıdır? 

A) 10° – 30° 

B) 90° 

C) 60° 

D) 75° 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi markalama da yüzey boyama gereçlerinden değildir? 

A) TebeĢir 

B) Göz taĢı 

C) Yağlı boya 

D) Kireç kaymağı 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi nokta ve çizecekler bilenirken uyulması gereken kurallardan 

değildir? 

A) Ġnce taneli taĢta bilenmelidir 

B) Bileme açısında taĢa tutulmalıdır 

C) TaĢlama sırasında sürekli soğutulmalıdır. 

D) DüĢük devirli zımpara taĢlarında bilenmelidir. 

 

5. Silindirik kesitli gereçlerin merkezlerinin bulunmasında aĢağıdaki gönyelerden hangisi 

kullanılır? 

A) Tesviyeci gönyesi 

B) Merkezleme gönyesi 

C) ġapkalı gönye 

D) Düz gönye 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi markalama takımı değildir? 

A) Pergel 

B) Çekiç 

C) Nokta 

D) TaĢçı gönyesi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

7. Yapılacak olan iĢ resminin gereç üzerine aktarılmasına ………… iĢlemi denir. 

 

8. Markalamada kullanılan çizeceklerin uç açıları …………. dir. 

 

9. „V‟ yatakları markalamada ………….. gereçlerin markalanmasında kullanılır. 

 

10. Pergeller markalamada daire ve yayların çizilmesinin yanında …………………… 

aracı olarak da kullanılabilir. 

 

11. Nokta ile izlemede nokta önce …….. tam kesiĢme noktasına konulduktan sonra 90º 

tutulur. 

 

12. Silindirik kesitli parçaların merkezlerinin izlenmesinde …………… kullanılır. 

 

 

 

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 
 

 

Tesviye atölyesi, markalama takımları, matkap tezgâhı ve takımları sağlandığında, 

tekniğine uygun olarak delme makinelerinde delme iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Matkap tezgâhları ne iĢe yarar, ne tür iĢlerde kullanılır bir araĢtırma yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. DELĠK DELME 
 

4.1. Delmenin Tanımı ve Amacı 
 

Malzemeler üzerinde silindirik boĢluklar oluĢturma iĢlemine delme denir. Delmenin 

amacı, bağlantı elemanlarının takılması ve kavrama, mil ve aks türü makine elemanlarının 

yataklanması için boĢluklar oluĢturulmasıdır. Endüstride delme, üretim iĢlemlerinin her 

kademesinde kullanıldığından önemi büyüktür. 
 

4.2. Delme Yöntemleri 
 

Bu iĢlem genel olarak iki yöntemle yapılmaktadır: 

 

4.2.1. El ve Kol Zımbalarıyla Delme ĠĢlemi 
 

Bu konunun iyi anlaĢılması için daha önceden almıĢ olduğunuz “Kesme Modülü”nü 

hatırlamanız gerekmektedir. Delme iĢlemi esasen bir kesme iĢlemidir. El ve kol zımbaları 

insan gücüyle çalıĢan araçlardır. Genellikle ince parçalara delik delme iĢlemlerinde 

kullanılmaktadır (ġekil 4.1). Zımba ile delme iĢlemi, talaĢsız bir delme iĢlemidir. 
 

 

 
 

ġekil.4.1: Zımba ile delme yöntemi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.2.2. Matkap ile Delme Yöntemleri 
 

Matkap ile delme iĢlemi, talaĢlı bir üretim yöntemidir. Matkap tezgâhı milinin 

dönmesi ve buna bağlı mandrene takılı matkap ucunun, malzemeden parçacıklar koparması 

sonucu delme oluĢur. Bu kopmalar sonucu ortaya çıkan parçalara talaĢ denmektedir. Ortaya 

çıkan bu talaĢlar, matkap ucunun üzerindeki helis kanallar yardımıyla dıĢarı atılır. Dönme 

esnasında oluĢacak sürtünme nedeniyle matkap ucu ısınır. Eğer bu sıcaklık artıĢı yüksek 

olursa matkap ucunun içyapısında değiĢikliklere neden olur ve matkap ucu özelliklerini 

kaybeder. Bunu önlemek için genellikle soğutma sıvıları kullanılmaktadır. 

 

4.3. Matkap ile Delmede Kullanılan Makineler 
 

Delme makineleri (matkap tezgâhları) hassas olmayan deliklerin oluĢturulmasında 

kullanılan elde ve genellikle bir iĢ masası üzerine monte edilmiĢ veya kendisi zemine 

bağlanmıĢ delme makineleridir. Bu makineler dört bölümde incelenir: 

 

4.3.1. Breyzler 
 

Elle ve elektrikle çalıĢan breyzler olarak ikiye ayrılır. Ġnsan gücüyle çalıĢanlar, basit 

yapıdadır ve günümüzde hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Bu makineler dairesel 

hareketi sağlayan bir kol, mandren ve bir dayanaktan oluĢmaktadır. 

 

Elektrikle çalıĢanlar ise; elektrik motoru ve doğrudan motor miline takılı mandrenden 

oluĢmaktadır (Resim 4.1). TaĢınabilir Ģekilde üretilmiĢ el breyzleri tabanca Ģeklinde 

yapılmıĢtır. Darbeli ve darbesiz olarak kullanılmaktadır. Darbeli kullanım, beton ve taĢ türü 

yapıların delinmesinde; darbesiz olanlar, metal ve ahĢap malzemelere delik delinmesinde 

kullanılır. 

 

                                 
 

Resim 4.1: El breyz örnekleri 

 

4.3.2. Masa Matkap Tezgâhı 
 

Endüstride kullanılan en basit matkap tezgâhlarıdır. Hemen hemen her küçük atölyede 

bulunmaktadır. Masa veya tezgâh üzerine monte edilir. KayıĢ kasnak yardımıyla elektrik 

motorundan alınan dönme hareketi matkap miline aktarılır ve bir kol yardımıyla bastırılarak 

delme iĢlemi yapılır. 
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4.3.3. Sütunlu Matkap Tezgâhları 
 

ÇalıĢma sistemleri masa matkaplarının aynısıdır. Genel olarak bir sütun üzerine 

oturtulmuĢ gövde, sütun üzerinde hareketli bir sehpa ve alt tabandan oluĢmaktadır (Resim 

4.2). Gövde üzerinde bir elektrik motoru ve bu motordan dönme hareketini matkap miline 

ileten kayıĢ kasnak sistemi bulunmaktadır. Sütunlu matkap tezgâhları, sütunlu, çok milli, 

iĢlem sıralı tezgâhları olarak üçe ayrılır: 
 

 
 

Resim 4.2: Sütunlu matkap tezgâhı 

 

4.3.3.1. Sütunlu Matkap Tezgâhları 
 

Sütunlu matkap tezgâhları, kayıĢ kasnaklar veya diĢli çark sistemleriyle çalıĢmaktadır. 

DeğiĢik ebat ve büyüklüklerde yapılmaktadır. Bu tezgâhlar delik delme ve havĢa açma iĢleri 

için kullanılmaktadır. Dönme sayısı gövde üzerinde bulunan kayıĢ kasnak sistemi veya diĢli 

sistemden ayarlanabilir ve ilerleme hızı otomatik olarak ya da elle kumanda edilerek yapılır. 

Resim 4.2‟de sütunlu matkap tezgâhı görülmektedir. 

 

4.3.3.2. Çok Milli Matkap Tezgâhı 
 

Çok milli matkap tezgâhları seri imalatlar için kullanılmaktadır. Diğer tezgâhlarla aynı 

çalıĢma prensibine dayanır. ĠĢ parçası üzerindeki birden fazla deliklerin aynı anda delinmesi 

iĢlemleri için kullanılır. Özel tezgâhlar grubuna girmektedir. 
 

4.3.3.3. ĠĢlem Sıralı Matkap Tezgâhı 
 

Bu tezgâhlarda bir tabla üzerinde birden fazla mil bulunmaktadır. Seri imalatlarda bir 

kesici aletten diğerine geçilerek birçok iĢlem sırasıyla yapılmaktadır. Genel olarak birinci 

matkap milinde küçük bir matkap, yanındakinde biraz daha büyük olanı, onun yanında biraz 

daha büyük olanı, en sonda da havĢa matkabı bulunmaktadır. 

 

4.3.4. Radyal Matkap Tezgâhı 
 

Bu tezgâhlar, ekseni etrafında 360º hareket edebilen bir konsol üzerine monte 

edilmiĢtir. Büyük iĢ parçalarının delinmesinde ve havĢa açılmasında kullanılan makinelerdir. 

Radyal matkap tezgâhları; alt tabla, sütun, sütun üzerinde radyal hareketi yapabilen konsol 

ve konsol üzerinde ileri geri hareket eden bir delme baĢlığından oluĢmaktadır. Bu tezgâhlar 

50 mm çapa kadar delik delebilirler (Resim 4.3). 
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Resim 4.3: Radyal matkap tezgâhı 
 

4.4. Mandren, Mors Kovanı ve Kamaları 
 

Mandrenler, matkap tezgâhında dönme hareketini yapan mile bağlanmıĢ matkap 

ucunun sabitlenmesini sağlayan aparattır. Mors kovanları konik saplı matkapların matkap 

miline mandren olmadan direkt bağlanmasını sağlayan yardımcı elemanlardır. Kamalar ise 

mandren ve mors kovanlarının matkap milinden sökülmesinde kullanılan araçlardır. 
 

                     
Resim 4.4: a- Mandren                                         b- Mors kovanları 

 

 

 
 

ġekil.4.2: Konik saplı matkabın ve mors kovanının tezgâhtan sökülmesi 
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4.5. Matkap Mengeneleri 
 

Matkap mengeneleri, matkap tezgâhlarına sabitlenebilen ve küçük iĢ parçalarının 

güvenli bir Ģekilde delinmesini sağlayan takımlardır. 

 

4.6. Matkap ÇeĢitleri 
 

Matkap uçları, malzemesine göre yüksek hız çelikleri (HSS), karbon çelikleri (WS) ve 

sert maden uçlu matkaplar olarak üretilmektedir. Ülkemizde TSE tarafından standartları 

belirlenmiĢtir. 

 

Matkap uçları Ģekillerine göre üçe ayrılır. Bunlar: 

 

4.6.1. Silindirik Saplı Matkaplar 
 

Matkaplar genelde 16 mm çapa kadar silindirik saplı olarak üretilir. Silindirik 

matkaplar gövde üzerine açılmıĢ iki helis ile bir saptan oluĢmaktadır. ĠĢlem sırasında oluĢan 

talaĢlar helis kanalları yardımıyla dıĢarı atılır. 

 

 
 

Resim 4.5: Takım çeliğinden yapılmıĢ silindirik saplı helisel matkap ucu 

 

4.6.2. Konik Saplı Matkaplar 
 

Matkap çapları büyüdükçe matkap tezgâhındaki bağlama milinin de değiĢtirilmesi 

gerekmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması için matkaplar konik saplı matkaplar 

aracılığıyla ya da mors kovanları yardımıyla tezgâh miline direkt olarak takılır. 
 

 
 

Resim 4.6: Takım çeliğinden yapılmıĢ konik saplı helisel matkap ucu 

 

4.6.3. HavĢa Matkapları 
 

HavĢa matkapları; delme iĢlemi sonrası oluĢan çapakların, keskinliklerin alınmasında 

ve vida, perçin gibi bağlantı elemanlarının baĢ kısımlarının oturacağı yuvaların açılmasında 

kullanılır (Öğrenme faaliyeti- 5‟te ayrıntılı olarak anlatılmıĢtır.). 
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4.7. Matkap Çapına ve Malzeme Cinsine Göre Devir Sayısı 

Belirleme 
 

Genel olarak malzeme sertleĢtikçe ve matkap çapı büyüdükçe kesme hızı küçülür. 

Malzeme yumuĢak ve matkap çapı da küçükse kesme hızı büyür. Devir sayısı aĢağıda verilen 

formülle hesaplanmaktadır. 

                     V.1000 
              n =  ------------                                      Burada:   n = devir sayısı (dev/dak) 

                        II . D                                                            D = matkap çapı(mm) 

                                                                                            V = kesme hızı(m/dak) 

 

4.8. Delme ĠĢlemi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 
 ĠĢ parçasının savrulmaması için iĢ parçası, tezgâh mengenesine sıkıca 

bağlanmalıdır. 

 Mandren anahtarı, üzerinde bırakılmamalıdır. 

 BaĢ ve vücut tezgâhtan uzak tutulmalıdır, 

 Kullanılan tezgâhın özellikleri iyi bilinmelidir. 

 ĠĢ verimini artırmak, matkabın ömrünü uzatmak ve iĢ parçası yüzeyinin 

kalitesini artırmak için soğutma sıvısı kullanılmalıdır. 

 ÇalıĢma alanı temiz olmalıdır, delme esnasında üstübü ve benzeri maddeler 

matkap ucuna değdirilmemelidir. 

 Sehpa üzerindeki talaĢlar elle ya da üfleyerek temizlenmemelidir, bir fırça 

yardımıyla temizlenmelidir. 

 ĠĢ parçası boydan boya delinecekse parça altına tahta takoz konulmalıdır. Delme 

 esnasında tahta talaĢ geldiği zaman delme iĢlemi gerçekleĢmiĢtir, böylece 

tezgâh sehpası zarar görmemiĢ olur. 

 Matkap kapatıldıktan sonra bir süre daha matkap mili döneceğinden matkap 

durmadan kesinlikle matkap mili el ile kavranmamalıdır. 
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                                                                                                        DĠKKAT 

                                                                                                           Saçını 

                                                                                                            koru! 

 

 

                                                          DĠKKAT 
                                                                                                          Mandren 

                                                                                                         durmadan 

                                                                                                         dokunma! 
          DĠKKAT 

          Kravatını 

          çıkar ya da 

          önlüğünün 

          içine koy! 
ġekil.4.3: Dikkatsiz kiĢi 

 

ĠĢlem Basamakları 

 

 Delinecek malzemenin delik merkezlerini markalayarak nokta vurunuz. 

 Gerekli ise delinecek malzemeyi mengeneye bağlayınız, parça altını tahta takoz 

ile destekleyiniz. 

 

 

 
 

 Delme için malzeme cinsine ve matkap çapına uygun devri ayarlayınız. 

 Matkabı mandrene bağlayınız ve makineyi çalıĢtırınız. 
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 Delik merkezini matkap ucuna ağızlatınız, 

 

 
 

 Uygun delme hızı ile deliği merkezinden delmeye baĢlayınız, gerekiyorsa 

soğutma sıvısı kullanınız. 

 Delik bitiminde (Matkap ucu alttan çıkarken) delme hızını azaltınız. Yapılan 

iĢlemin doğruluğunu (ölçülerini) kontrol ediniz. 

 Çapakları temizleyiniz. 

 

Uyarılar 
 

 Markalama esnasında teknik resim kurallarını uygulayınız, “Markalama 

Modülü”nü hatırlayınız. 

 Matkap ucunun alttan çıkması esnasında mengenenin delinmesini önlemek için 

parça altına tahta takoz koyunuz. 

 Uzun süreli delme iĢlerinde soğutma sıvısı kullanınız. 

 Mesleğinizle ilgili kurallara uyunuz. 

 Küçük parçaları elle tutarak delmeyiniz. 

 Mandren anahtarını mandrende unutmayınız. 

 Delmenin baĢlangıcında, matkap ucunun iĢ parçasına dalması için aceleci 

davranmayınız, 

 Fazla devir ve ilerleme hızının tezgâhın sarsılmasına neden olacağından buna 

dikkat ediniz, 

 Delme iĢleminin sonuna doğru matkap, kendi baskı kuvveti ile ilerlemelidir, 

baskı kuvveti fazla olursa delme iĢlemi bittiğinde matkap ucu alttan dıĢarı 

çıktığında kırılabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Soru: AĢağıda öğretmen tarafından ölçüleri ve iĢlem basamakları verilen iĢ parçasını 

istenilen yerden matkap ile deliniz 

 

Bu Uygulamanın Yapılabilmesi Ġçin Ġzlenecek Metot  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Delinecek malzemenin delik merkezlerini markalayarak 

nokta vurunuz.  

 

 
 

 Mengene ya da ayarlı pense ile malzemeyi tutunuz. 

 Delme için malzeme cinsine ve matkap çapına uygun 

devri ayarlayınız. 

 Delme için malzeme cinsine ve matkap çapına uygun 

devri ayarlayınız.  

 Delik merkezini matkap ucuna ağızlatınız. 

 

 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Koruyucu gözlüğünüzü takınız. 

 Uygun devirde markalanan yerlerden deliniz. 

 Delik bitiminde (Matkap ucu alttan çıkarken) delme 

hızını azaltınız. 
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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. Delinecek malzemenin delik merkezlerini markalayarak nokta 

vurdunuz mu?  
  

2. Gerekli ise delinecek malzemeyi mengeneye bağladınız mı?    

3. Delme için malzeme cinsine ve matkap çapına uygun devri 

ayarladınız mı? 
  

4. Delik merkezini matkap ucuna ağızlattınız mı?   

5. Delik bitiminde (Matkap ucu alttan çıkarken) delme hızını 

azalttınız 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 cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Ekseni etrafında 360º derece hareket edebilen bir konsol üzerine monte edilmiĢ ve 

büyük iĢ parçalarının delinmesinde ve havĢa açılmasında kullanılan delme 

makinelerine .......... ...................tezgâhı denir. 

 

2. Gereçler üzerinde silindirik boĢluklar oluĢturma iĢleminin tümüne ................... adı 

verilir. 

 

3. Yapılan iĢin verimini arttırmak, sürtünmeyi en aza indirmek, matkap ucunun ömrünü 

uzatmak ve iĢ parçasının yüzeyinin kalitesini artırmak için 

................................kullanılır. 

 

4. Genel olarak malzeme sertleĢtikçe ve matkap çapı büyüdükçe kesme hızı ................... 

malzeme yumuĢak ve matkap çapı da küçükse kesme hızı ........................ 

 

5. Matkap tezgâhında dönme hareketini yapan mile bağlanmıĢ matkap ucunun 

sabitlenmesini sağlayan aparatlara ................................ denir. 

 

6. Konik saplı matkapların matkap miline mandren olmadan direkt bağlanmasını 

sağlayan yardımcı elemanlara ................. .................... denir. 

 

7. Matkap ile delme iĢlemi bir ......................... üretim yöntemidir. 

 

 

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 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

Tesviye atölyesi, markalama takımları, matkap tezgâhı ve takımları, havĢa açma 

matkabı ve delinmiĢ malzeme sağlandığında, tekniğine uygun olarak havĢa açma matkabı ile 

havĢa açma iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

HavĢa matkabı olmadığı durumlarda havĢa açılabilir mi? Açılabiliyorsa nasıl 

açıldığını araĢtırınız ve sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

5. HAVġA 
 

5.1. HavĢanın Tanımı ve Önemi 
 

HavĢa açma, önceden delinmiĢ deliklere konik veya silindirik yuvalar açma iĢlemidir. 

Bu iĢlem, geliĢtirilmiĢ havĢa matkapları ile gerçekleĢtirilir. HavĢa açmanın birçok amacı 

vardır. Çoğunlukla havĢa açma iĢlemi, perçin ve vida gibi bağlantı elemanlarının baĢ 

kısmının oturacağı yuvaları açmak için kullanılır. HavĢa, delik ağızlarındaki çapağın 

keskinlikleri almak ve eksenleri kaçık delikleri büyütmek iĢlemleri için de kullanılmaktadır. 

 

5.2. HavĢa Matkapları 
 

Bu matkaplar silindirik ve konik tip olmak üzere ikiye ayrılır: 

 

 Silindirik HavĢa Matkabı 

 

Düz havĢa matkabı olarak da anılır. Yüzeylerinde çıkıntı istenmeyen silindirik baĢlı 

gömme vidaların yuvalarını açmak için kullanılmaktadır. 

 

 Konik HavĢa Matkabı 

 

Deliklerin çapaklarını temizlemek, pah kırmak ve konik havĢa yuvası açmak için 

kullanılır. Uç açıları 60º - 90º olanları bulunmaktadır. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 5.1: A) Silindirik havĢa matkabı B) Konik havĢa matkabı C) Silindirik havĢa matkabı D) 

Konik havĢa matkabı 

 

5.3. HavĢa Açıları 
 

HavĢa matkapları ile ilgili çizimlere bakıldığında ortak özelliklere sahip oldukları 

gözlenmektedir. HavĢa matkaplarının uç açıları, kullanıldıkları yere göre değiĢmektedir. 

 

AĢağıda bu matkapların kullanıldıkları yerlere göre havĢa açıları görülmektedir. 

 

Çapak almak ve havĢa açmak için uç açısı      60º 

Perçin yuvalarının baĢ kısmı için                    75º 

HavĢa baĢlı vidaların baĢ kısmı için                90º 

Saç perçinleri için                                            120º 

 

5.4. HavĢa Matkabı ile Deliklere HavĢa Açmak 
 

HavĢa açmanın gerekliliği yukarıda vurgulanmıĢtı. ġekil 5.1‟de silindirik ve konik 

havĢa açılmıĢ parçaları görüyorsunuz. HavĢa matkaplarını helisel matkaplardan ayıran en 

önemli özellik, kesici ağızlarının ikiden fazla olmasıdır. Bu nedenle delik içleri daha kaliteli 

olmaktadır. HavĢa açma iĢlemini gerçekleĢtirmek için havĢa matkabı bulunamadığı 

durumlarda, delik çapının iki katı büyüklüğünde helisel matkap ile de havĢa açılabilir. 

 

 
 

ġekil 5.2: DelinmiĢ ve havĢa açılmıĢ parça 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġ 

Bir önceki uygulama faaliyetindeki gerçekleĢtirdiğiniz delme iĢlemine ek olarak aynı 

parçaya aĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek konik ya da silindirik havĢa açınız. 

 

 
DĠKKAT!   KAZA GELĠYORUM DEMEZ. 

 

 

ĠĢlem Basamakları 

 

 HavĢa açılacak malzemeyi mengeneye bağlayınız, 

 Konik ya da silindirik havĢa matkabını mandrene bağlayınız, 

 Makineyi çalıĢtırınız, 

 Uzun süreli iĢlemlerde soğutma sıvısı kullanınız, 

 Yapılan iĢlemin doğruluğunu( açılarını) kontrol ediniz. 

 

Uyarılar 

 

 Mesleğinizle ilgili kurallara uyunuz.  

 Küçük parçaları elle tutarak havĢa açmayınız. 

 Mandren anahtarını mandrende unutmayınız. 

 Fazla devir ve ilerleme hızı tezgâhın sarsılmasına neden olur, dikkat ediniz. 

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. HavĢa açılacak malzemeyi mengeneye bağladınız mı?   

2. Konik ya da silindirik havĢa matkabını mandrene bağladınız mı?   

3. Makineyi çalıĢtırdınız mı?    

4. Yapılan iĢlemin doğruluğunu( açılarını) kontrol ettiniz 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. HavĢa matkapları ................................ ve ................................. olmak üzere ikiye 

ayrılır. 

 

2. ..................................., önceden delinmiĢ deliklere konik veya silindirik yuvalar açma 

iĢlemidir. 

 

3. Deliklerin çapaklarını temizlemek, pah kırmak ve konik havĢa yuvası açmak 

için......................... , ............................. , .............................. kullanılır. 

 

4. Çıkıntı istenmeyen silindirik baĢlı gömme vidaların yuvalarını açmak 

için................................... , ...................................... , ........................... 

kullanılmaktadır. 

 

5. HavĢa açma iĢlemini gerçekleĢtirmek için havĢa matkabı bulunmadığı durumlarda, 

delik çapının ............... , ................... büyüklüğünde helisel matkap ile de havĢa 

açılabilir. 

 

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–6 
 

 

 

Tesviye atölyesinde, çeĢitli bozulmuĢ matkap uçları bileme taĢında, tekniğine uygun 

olarak bileyeceksiniz. 

 

 

 

 

 

Hiç kullanılmamıĢ veya yeni bilenmiĢ matkap ucu ile bozulmuĢ bir matkap ucunu 

karĢılaĢtırınız, farklılıkları inceleyiniz ve bileme iĢleminin nasıl yapılacağı hakkında sınıfta 

yorum yapınız. 

 

6. MATKAP UCU BĠLEME 
 

6.1. Zımpara TaĢları 
 

AĢındırıcı taneciklerden (silisyum karbür, alüminyum oksit) bir araya getirilmiĢ 

zımpara taĢları, dönerek malzeme yüzeyine sürtülmek suretiyle talaĢ kaldırarak 

Ģekillendirme iĢlemini gerçekleĢtirir. Bu aĢındırıcı tanecikler körlendikçe dökülür ve 

yerlerine daha keskin olan alt katmandaki taneler çıkar. 

 

Kaba olarak bitirilmiĢ iĢlerin hassas yüzeylerinin yapılmasında, yüzey iĢlemede ve 

kesici aletlerin uçlarının bilenmesinde kullanılır. 

 

Zımpara taĢları seçilirken kullanıldıkları malzemenin cinsine göre aĢağıdaki 

özelliklere dikkat edilir: 

 

 Zımpara taĢının tane büyüklüğüne 

 Zımpara taĢının cinsine 

 TaĢın sertliğine 

 BirleĢtirme maddesine 

 Kristal dokusuna 

 

Bu konular bir standarda bağlanmıĢ ve bu standartlarda zımpara taĢı üretilmektedir. 

Bu yüzden kullanıcılar yapacakları taĢlamaya göre taĢ seçimini yapmalılar. 

 

6.2. Zımpara TaĢlarında ÇalıĢırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Makine ilk çalıĢırken kenarda durunuz. 

 Daima gözlük kullanınız. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Kesinlikle hareket halindeki taĢa dokunmayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzün düğmeleri kesinlikle kapalı olmalıdır. Kollarınızın kapalı ya da 

kıvrık olmasına özen gösteriniz 

 Parçayı taĢlama sırasında, fazla bastırmayınız. 

 Tezgâh tablası üzerinde gereksiz alet olmamasına dikkat ediniz. 

 Tezgâhın kullanma talimatına mutlaka uyunuz. 

 Uzun saçlarla tezgâh üzerine eğilmeyiniz. 

 ÇalıĢırken dalgın olmayınız ve tüm dikkatinizi iĢe veriniz. 

 

6.3. Malzeme Cinsine Göre Matkap Kesme Açıları 
 

Matkap uçlarının delme iĢlemlerini gerçekleĢtirmesi için belirli uç açılarına sahip 

olması gereklidir. Delinecek malzemenin cinsine göre matkap kalitesi ve tipi seçilmeli, 

matkap ucu delinecek malzemeye uygun biçimde bilenmelidir. Matkapların dört kesme açısı 

vardır: 

 

1) Uç açısı 

2) Helis (talaĢ) açısı 

3) BoĢluk açısı 

4) Uç kenar açısı( yardımcı kesici kenar açısı) 

 

6.3.1. Uç Açısı 
 

Matkap uçlarının uç açısı standardı 118º olarak belirlenmiĢtir. Ancak değiĢik 

metallerin delinmesi iĢleminde malzemeye uygun olarak uç açıları değiĢebilir. Çelik ve 

alaĢımlarını delmek için uç açısı 118º, kırılgan gereçlerin delinmesinde ise, 130º‟lik uç açısı 

kullanılır. 

 
 

ġekil 6.1: Uç açısı 

 

6.3.2. Helis Açısı 
 

Matkap üzerindeki helis kanallarını oluĢturan açıdır. Kesme sonucunda ortaya çıkan 

talaĢlar, helis kanallarından dıĢarıya çıktıkları için helis açısı olarak da adlandırılır. Helis 

açısı fabrika üretimi sırasında oluĢturulmaktadır. Daha sonradan değiĢtirilmesi olanaksızdır. 

Bundan dolayı matkap alırken delinecek malzemeye göre alınmasına dikkat edilmelidir. 
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ġekil 6.2: Helis açısı 

 

Gerecin Cinsi                        Helis Açısı 

 

Ġmalat çelikleri                         19º - 40º 

YumuĢak gereçler                    27º - 45º 

Sert gereçler                             10º - 19º 

 

6.3.3. BoĢluk Açısı 
 

Kesme esnasında matkabın kesici ağızlarının arka yüzeyinin kesilme yüzeyine 

sürtünmesini önlemek için verilen açılara boĢluk açısı denir. Matkap ucunu bileme 

esnasında, uç açısının bulunduğu yerden arka yüzeye doğru 6º - 8º „lik boĢluk açısı 

verilmektedir. BoĢluk açısının az ya da çok verilmesi matkap ağzının kırılmasına ve 

körelmesine neden olur; bu yüzden bileme esnasında boĢluk açısına dikkat edilmelidir. 

 

                         
 

ġekil 6. 3 :BoĢluk açısı                                           ġekil 6. 4: Uç kenar açısı  

 

6.3.4. Uç Kenar Açısı 
 

Yardımcı kesici kenar olarak da adlandırılan bu kısım, tam manasıyla kesme yapmaz. 

BoĢluk açısı ile oluĢan kenarın matkap eksenine yaptığı açıdır. Matkabın üretimi sırasında 

55º olarak belirlenmiĢtir. Matkabın körelmesi durumunda yapılan bileme iĢleminde, uç kenar 

açısının tekrar 55º olacak Ģekilde ayarlanması gerekir. 
 

6.4. Matkap Bileme ÇeĢitleri 
 

Her kesici aletin zamanla köreldiği gibi matkaplar da körelir. Her defasında bozulan 

matkap uçları atılmayacağı için matkap uçlarının bilenmesi gerekir. Bozulan matkapların 

bileme ile eski durumlarına getirilmesi mümkündür. 
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Bileme iĢlemi, kesme açılarının yeniden oluĢturulmasıyla gerçekleĢtirilmektedir. Bu 

açıların daha sağlıklı bir Ģekilde yeniden oluĢturulması için bileme makineleri geliĢtirilmiĢtir. 

Matkap bileme makineleriyle matkabın kesme açıları yeniden oluĢturulur ve istenilen 

özellikler elde edilir; ancak çoğu zaman bu makinelerin bulunmadığı atölyelerde elde 

tutularak, zımpara taĢı tezgâhı ile de bileme yapılmaktadır. 
 

 
 

Resim 6.1: TaĢlama tezgahına bağlanmıĢ matkap bileme aleti 
 

6.4.1.Elde Matkap Bileme 
 

Elde bileme iĢlemleri, dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereken bir konudur. 

Matkap bileme iĢlemine baĢlamadan önce, zımpara taĢı tezgâhının dayama parçasının sabit 

olup olmadığını kontrol etmelidir. AĢırı kullanım sonucu yanmıĢ ve zırh kısımları (helis 

kanallarını dıĢ kısmı) aĢınmıĢ matkapların bu kısımlarının ybolana kadar düz bir Ģekilde taĢl 

anması gerekmektedir. Ġlk önce, gerecin cinsine göre uç açısını hatırlayalım: ġayet delme 

iĢlemi için çelik ve alaĢımları kullanılacaksa 118 º, kırılgan ve sert gereçler delinecekse uç 

açısı 130 º olmalıdır. Bileme esnasında zımpara taĢı ile matkap arasındaki açı, uç açısının 

yarısını temsil etmektedir; Yani, kırılgan ve sert gereçlerin delinmesinde kullanılacak matkap 

bileniyorsa 130 º‟ in yarısı olan 65 º alınır (Resim.6.2). 
 

Bu açıların gözle tespiti zor olduğu için kontrol mastarları kullanılmalıdır. Bunun 

yanında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, kesme kenarlarının eĢit olmasıdır. Eğer 

kesme kenarları eĢit olmaz ise matkabın ömrü kısa olacaktır. Uç açısının oluĢturulması 

sırasında uç kenar açısı da oluĢmaktadır. Bu açı da yine kontrol mastarıyla kontrol 

edilmelidir (Resim.6.3). 
 

                             
 

ġekil 6.5: El ile bilemede matkap ucu açısı (65º)      ġekil 6.6: Matkap ucunun kontrol mastarı ile 

uç kenar açısının kontrolü 
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ġekil 6.7: El ile bilemede matkap ucuna yaptırılacak hareket 

 

Matkap bileme esnasında elimizin baĢparmağı matkabın, diğer parmaklarımız ise 

tezgâhın alet dayama parçası üzerine gelecek Ģekilde olmalıdır. Matkabı parmaklarımız 

arasında kavrayarak devamlı surette taĢa temasını sağlayacak Ģekilde tutmalıyız. Elimizi 

aĢağı doğru hareket ettirirken matkap hafif bir yay Ģeklinde döndürülmelidir. Bu iĢlemler 

sırasında ucun fazla bastırılmaması gerekir. Aksi halde matkap ucunu yakabiliriz. Bileme 

esnasında matkap ısınacağından sık sık soğutulmalıdır. 

 

AĢağıdaki resimlerde yanlıĢ çalıĢan ve doğru çalıĢan personel görülmektedir. Birinci 

personel dikkatsiz ve gözlüksüz çalıĢırken, ikinci personel iĢ disiplinine uygun bir Ģekilde 

çalıĢmaktadır. 

 

                               
 

Resim 6.2: YanlıĢ bileme                    Resim 6.3: Doğru bileme 



 

 55 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Size verilen bozulmuĢ matkap ucunu anlatılan kurallara uygun olarak ve aĢağıdaki 

iĢlem basamaklarını takip ederek bileyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları 

 

1. TaĢlama tezgâhının dayama parçasının sabit olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

2. Makineyi çalıĢtırınız. 

 

3. Elinizdeki matkap ucunun yanmıĢ olduğunu ya da zırh kısmının bozulduğunu 

düĢünüyorsanız önce bu kısımlar kaybolana kadar taĢa tutunuz. 

 

4. Sık sık soğutma sıvısı kullanınız. 

 

5. Uç açısını ayarlayınız ve kontrol mastarıyla kontrol ediniz. 

 

6. Aynı Ģekilde uç kenar açısını kontrol ediniz. 

 

7. BoĢluk açısını kontrol ediniz. 

 

8. Gerekli kontrolleri yaparak arkadaĢınızın bilediği matkap ucu ile kıyaslayınız. 

 

Uyarılar 

 

1. Dayama parçası sabit değilse bir anahtar yardımıyla cıvata somunları 

sıkıĢtırınız. 

 

2. Mesleğinizle ilgili kurallara uyunuz (Eliniz de gözünüz de iĢte olsun). 

 

3. Gözlük kullanınız. 

 

4. Matkap uç kısmını düzeltmek için zımpara taĢını, matkap bileme için de daha 

ince yapılı bileme taĢını kullanınız. 

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. TaĢlama tezgâhının dayama parçasının sabit olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi? 
  

2. Makineyi çalıĢtırdınız mı?   

3. Koruyucu gözlüğünüzü taktınız mı?   

4. Elinizdeki matkap ucunun bozulan kısımları kaybolana kadar taĢa 

tuttunuz mu? 

  

5. Soğutma sıvısı kullandınız mı?   

6. Uç açısını kontrol mastarıyla kontrol ettiniz mi?   

7. BoĢluk açısını kontrol ettiniz 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Delme iĢlemi için çelik ve alaĢımları kullanılacaksa matkabın uç açısı …….... º, 

kırılgan ve sert gereçler delinecekse matkabın uç açısı .......... º olmalıdır. 

 

2. Matkabın körelmesi durumunda yapılan bileme iĢleminde, uç kenar açısının 

tekrar......................º olacak Ģekilde ayarlanması gerekir. 

 

3. Kesme esnasında matkabın kesici ağızlarının arka yüzeyinin kesilme yüzeyine 

sürtünmesini önlemek için verilen açılara ............................ ....................... denir. 

 

4. Matkap üzerindeki helis kanallarını oluĢturan açıya ........................ ............. denir. 

 

5. Genel olarak zımpara taĢları ............................. ................. ve 

.............................................. gibi maddelerden üretilirler. 

 

6. Bileme iĢlemi yaparken sağlığımız için daima .................................... kullanmalıyız. 

 

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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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu bölümde aĢağıda verilen uygulama iĢlerini yapınız ve değerlendirme ölçütlerine 

göre kendinizi değerlendiriniz. 

 

 
 

Kullanılacak Malzemeler  

 

Çelik Levha : 120x120x2mm 

 

Kullanılacak Aletler 

 

Çelik biz, kaba eğe, matkap uçları: 3, 5, 7 mm, eğe fırçası, çekiç: 200-500gr, punta 

zımbası, kumpas, ince ege, koruyucu gözlük, havsa matkabı:0 10 mm, çelik cetvel, gönye, 

pah mengenesi 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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ĠĢlem Sırası 

 
1. Önce saç levhadan istenilen kaba ölçülerde parçayı kollu makas ile kesiniz. 

 

2. Kesilen parçayı 500gr çekiçle örs üzerinde düzeltiniz. 

 

3. Levhanın bir kenarını kaba eğe ile düzeltiniz. 

 

4. Levhanın ikinci kenarını birinci kenara dik açılı olacak Ģekilde (gönye yardımı ile) 

eğeleyerek düzeltiniz. 

 

5. DıĢ ölçüleri çelik cetvel ve çelik biz kullanarak çiziniz. 

 

6. Çizgi dıĢında kalan fazla malzemeyi kaba ölçüsünde kesiniz. 

 

7. Kesilen kenarları tam ölçüsüne gelene kadar gönyesinde eğeleyiniz (bütün köĢeler 90 

derece açıda olmalı). 

 

8. Tüm kenarların çapaklarını (Pah mengenesi ile) temizleyiniz. 

 

9. Daha sonra delinecek yerleri çelik cetvel ve biz kullanarak markalayınız. 

 

10. Punta zımbası ile delinecek yerleri puntalayınız. 

 

11. Plakayı matkapla delmek için el mengenesi ile sıkıĢtırınız. Delme esnasında koruyucu 

gözlük kullanınız. 

 

12. Önce tüm delikleri sırası ile 3 mm ile sonra 5 mm ile ve 7 mm ile deliniz. 

 

13. HavĢa matkapları ile havĢa açınız. 
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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. ĠĢ parçasını eğeleyerek ölçülerine getirdiniz mi?   

2. ĠĢ parçasının köĢelerini 90 dereceye getirdiniz mi?   

3. Uç açılarını kontrol ettiniz mi?   

4. BoĢluk açılarını kontrol ettiniz mi?   

5. Uç kenar açısını kontrol ettiniz mi?   

6. Bileme iĢlemi istenen sürede yaptınız mı?   

7. Uygun Ģekilde markalama ve noktalama iĢlemi yaptınız mı?   

8. Uygun matkap uçlarını seçtiniz mi?   

9. Tezgâh mengenesine iĢ parçasını güvenli bir Ģekilde bağlandınız mı?   

10. ĠĢ parçasının altına tahta takoz koydunuz mu?   

11. Tezgâh için malzemeye göre uygun devir ayarladınız mı?   

12. Soğutma sıvısı kullandınız mı?   

13. Delme iĢlemini güvenli bir Ģekilde gerçekleĢtirdiniz mi?   

14. Uygun silindirik ve konik havĢa matkabı seçtiniz mi?   

15. HavĢa açma iĢlemini güvenli bir Ģekilde gerçekleĢtirdiniz mi?   

16. Delme ve havĢa açma iĢlemini istenen sürede yaptınız mı?   

17. ĠĢ parçası üzerindeki çapakları eğe ile temizlediniz mi?   

18. Genel olarak iĢin yapımında güvenlik kurallarını uyguladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

VermiĢ olduğunuz cevapların tamamının „Evet‟ olması gerekmektedir. Cevaplarınız 

içinde „Hayır‟ varsa faaliyetlere dönerek eksikliklerinizi gideriniz. Cevaplarınızın tümü 

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

 

1 B 

2 D 

3 B 

4 D 

5 C 

6 C 

7 B 

8 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 C 

4 D 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 D 

5 B 

6 D 

7 Markalama 

8 10º 

9 Silindirik 

10 Ölçü taĢıma 

11 75º 

12 Merkezleme çanı 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Radyal matkap 

2 Delme 

3 Soğutma sıvısı 

4 Küçülür, büyür. 

5 Mandren 

6 Mors kovanı 

7 TalaĢlı 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Silindirik, konik 

2 HavĢa açma 

3 Konik havĢa matkabı 

4 Silindirik havĢa matkabı 

5 Ġki katı 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 118º, 130º 

2 55º 

3 BoĢluk açısı 

4 Helis açısı 

5 
Silisyum karbür, alüminyum 

oksit 

6 Gözlük 
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