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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT051 

ALAN  Ortopedik Protez- Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez- Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  SACH Ayak Yapımı 

MODÜLÜN TANIMI  
SACH Ayak Yapımı ve imalat tekniklerinin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 

9 ve 10. sınıf modullerinin tamamını; Parsiyel Ayak 
Protezi, Temel Torna ĠĢlemleri-1, Temel Torna ĠĢlemleri-2 
modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠK SACH ayak yapımı ve imalatını yapabilecektir.   

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, SACH protez ayak yapısını, biyomekaniğini ve 
SACH protez ayak çeĢitlerini tanır. Ġmalatında kullanılan 
malzemeleri tanır. Ġmalatını yapar. 

Amaçlar  

1. Protez SACH ayak yapısını tanıyacak ve SACH ayak 
ağaç parçalarını yapacaksınız. 

2. SACH ayak metal parçaları ve montajını 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Hızar, planye, dikey zımpara makinesi, hasta 

ölçü formu 

Ortam: Ağaç iĢleri odası, atölye ortamı, uygulama alanı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modul ile Ortopedi Tekniği alanında ortezlerin bir parçası olan SACH ayak 

imalatını öğreneceksiniz.  

 
Bu modulü aldığınızda; 
 
Mengene, sürgülü kompas ve çelik cetvel ile ölçüye göre SACH ayak takoz yapımı 

için ağacı ayarlamayı, Ģerit testere ile çalıĢmayı, frezeyi kullanmayı, zımpara bant makinesi 
ile çalıĢmayı, bıçak frezesi, raspa frezesi ve taĢlama silindiri ile çalıĢmayı, form tanımayı ve 
ayak formunda uygulamayı ağacın üst yüzeyini iĢlemeyi, bir sabit ayağın statik yapısını 

tanımayı, bir ökçe yapmayı, öğrenilmiĢ metal bilgilerini uygulamayı öğrenecek ve SACH 
ayak imalatını yaparak hastaya takabileceksiniz. 

 
SACH ayak imalatı, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına 

uygun Ģekillendirilmelidirler; aksi halde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum 
sağlamaz ise istenilen verimi alamayız. 

 
SACH ayak imalatı ortopedi tekniğinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda bilgi 

ve beceri kazanmamız gerekmektedir. 
 
 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
SACH ayak yapısını ve imalatı becerisini kazanabileceksiniz. 
 

 
 
 
SACH ayak uygulamalarını çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak arkadaĢlarınızla 

üzerinde tartıĢınız. 
 

1. SACH AYAK AĞAÇ TAKOZLARI 

YAPMAK 
 
SACH kısaltması Ġngilizce kelime olan Solid Ankle Cushion Heel sözcüklerinin baĢ 

harflerinden oluĢmaktadır.  

 
SACH ayak; ayak bilek hareketi olmayan, topuk kısmı yumuĢak bir çeĢit protez 

ayağına verilen isimdir.  
 
Hemen hemen her üretici firmanın kendine has bir SACH ayak tipi olmasına rağmen 

parsiyel ayak ve bazı özel durumlarda kiĢiye özel ayak yapılması durumunda SACH ayak 
prensibini bilmek ve ayak imalinde bu hususlara dikkat etmek gerekmektedir. 

 
Bu modülde; 
 Ağacı ayarlamayı ve ayırma, 
 Ölçüye göre, rendelemeyi ve kenarların çapağını temizleme, 
 Mengene, sürgülü kompas, çelik cetvel ve çelik çizim bizi ile çalıĢma, 
 Tam çizmeyi ve putalama, 
 Bir ağaç geçmesini yapma, 
 Ağaç parçalarını tutkallama, 

 Titan trezesini kullanma, 
 ġerit testere ile çalıĢma, 
 Zımpara bant makinesi ile çalıĢma, 
 Bıçak frezesi, raspa frezesi ve taĢlama silindiri ile çalıĢma, 
 Konturları tam trezeleme, 
 Form tanımayı ve ayak formunda uygulama, 
 Ağacın üstyüzeyini iĢleme, 

 Sabit ayağın statik yapısını tanıma, 
 Ökçe yapma, 
 ÖğrenilmiĢ metal bilgilerini uygulama ele alınacaktır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1. Kullanılan Malzemeler 
 

SACH ayak yapımında kullanılan malzemeler Ģunlardır: 
 

1.1.1. Ağaç 
 

 

Dünyadaki ormanlar, yumuĢak ağaçlar ve sert ağaçlar üretir. YumuĢak ağaçlar, iğneli 
olan veya pul Ģeklinde yaprakları olup daima yeĢil kalan ağaçlar olan iğne yapraklı, kozalaklı 
ağaçlardır. Sert ağaçlar ise büyük yapraklı ağaçlardan oluĢmaktadır. Bazı yumuĢak ağaç 
türlerinin bazı sert ağaçlardan daha sert olması nedeniyle, yumuĢak ağaç ve sert ağaç gibi 
genel bir ayrıma gitmek önemli sorunlar yaratmaktadır. Orneğin yumuĢak ağaç sınıfına giren 
Avrupa karaçam ağacı (katran ağacı), niteliksel açıdan çok serttir. Diğer taraftan mevcut 
ağaçların en yumuĢaklarından biri olan Balsa ağacı, sert ağaç olarak tanımlanmaktadır. 

Yüzdenden fazla sert ağaç çeĢidinden ticari olarak yararlanılabilmesine karĢın, ticari olarak 
bulunabilecek yumuĢak ağaç türlerinin sayısı yirmiden biraz fazladır. En bilinen ağaç 
türlerinden seçilerek yapılmıĢ bir liste, aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. Burada ağaçlar, 
mukavemetlerine ve sertliklerine göre sıralanmıĢtır (Tablo 1.1). 

 

YumuĢak Ağaçlar 

Genel Tanım Botanik Türü Kaynağı 

Ameri kan Katran Çamı 

Douglas Çamı 

Avrupa Kara çamı 
Brezilya Çamı 

Çam 

Avrupa Kızılağacı 

Kanada Mavi Çamı 

Quebek Sarı çamı 

Kanada Kızılçamı (Ladin) 

Avrupa Akağacı 

Batı Uzun YaĢam Ağacı 

Ökaliptus Ağacı 

Abanoz 

YeĢil Reçine Ağacı 

Tik Ağacı 

Kayın Ağacı 

MeĢe 

HuĢ Ağacı 

Koko (Afrika Tik Ağacı) 

Ceviz 

Çınar Ağacı 
Dağ Karaağacı (Karaağaç) 

YumuĢak Akçaağaç 

Dağ Akçaağacı 

Ġngiliz Karaağacı 

Afrika Mahagoni 

Amerika Mahagoni 

Kara Kavak Ağacı 

Aksöğüt 

Abaçi 

Pinus cari baea 

Pseudotsuga taxiflora 

Larix decidua 
Araucaria angustifolia 

Pinus sylvestris 

Pinus sylvestris 

Picea sitchensis 

Pinus strobus 

Picea sp. 

Picea abi es 

Thuja plicata 

Eucalyptus paniculata 

Diosphyros crassiflore 

Ocotea rodiaei 

Tectoruz grandis 

Fagus sylvatica 

Quercus sp. 

Betula sp. 

Chlorophore excelsa 

Juglans regia 

Platanus acerifolia 
Ulmus giabra 

Acer rubrum 

Acer pseudoplatanus 

Ulmus procera 

Khaya ivorensis 

Swietenia macrophylla 

Populus cenescens 

Salix viridis 

Triplochiton scleroxylon 

Orta Amerika 

Batı Amerika 

Büyük Britanya 
Güney Amerika 

Büyük Britanya 

Avrupa 

Batı Amerika 

Kuzey Amerika 

Kuzey Amerika 

Kuzey Amerika  

Kuzey Amerika 

Avustralya 

Batı Afrika 

Güney Amerika 

Güneydoğu Asya 

Avrupa 

Avrupa 

Avrupa 

Batı Afrika 

Aurpa 

Avrupa 
Avrupa 

Kuzey Amerika 

Avrupa 

Avrupa 

Batı Afrika 

Orta Amerika 

Avrupa 

Avrupa 

Batı Afrika 

Tablo 1.1: Ticari olarak yararlanılan çeĢitli ağaç türleri 
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 Ağacın yapısı 
 

Ağacın gövdesi, keseli hayvanların iskeletine benzer Ģekilde dayanıklılık ve kuvvet 
veren iç kısım ve ağaç özü ile besinleri ileten ve depolayan bir geliĢme dönemine denk 
gelen, aĢağı yukarı keseli hayvanların etinin görevini yapan genç, aktif tabakalar, yani ağaç 
kerestesinden olmak üzere iki ana kısımdan oluĢur. 

 
YaĢayan ağaçların gövdelerinde büyük oranda nem bulunur. Ağaç kesildikten sonra 

dümura uğrama süreci ile birlikte nem kaybının da gerçekleĢmesi için bir bekleme süresinin 
geçmesi gerekir. 

 
Bir ağaç, boyuna (yukarıya doğru) ve enine doğru büyür (çevresi geniĢler), Büyüme, 

mevsirne bağlı bir süreçtir. Uygun iklimde bulunan ağaçlarda her yıl yeni bir tabaka oluĢur. 
Bu tabakalar ağaçtan alınan gövde kesitine bakıldığında merkezi büyüme halkaları olarak 
görülür (Resim 1.1). 

 

Metal bir parça içindeki yapı birimi kristaldir. YaĢayan maddelerde, bitkilerde ve 
hayvanlarda ise buna eĢdeğer en basit birim hücredir  

 
Bir ağaç büyürken, ağaç dokusu çeĢitli Ģekillerde ve büyüklüklerde uzun, boru 

Ģeklinde hücreler oluĢturur. Bunlar genel olarak lif (veya elyaf) olarak tanımlanır ve yönleri 
de ağaç gövdesi uzunluğuna paraleldir (Resim 1.2). 

 
 

Resim 1.1: Ağaç gövdesi kesiti Resim 1.2: Akçamın hücre yapısı modeli 
 

Bu hücrelerin çapları, 0,025 - 0,5 mm arasında, boyları ile 0,5-5 mm arasında değiĢir 
ve esasen selülozdan oluĢur. Lif benzeri hücreler, doğal reçine linyinleri tarafından bir 
laminat (katman bileĢimi) olarak kabul edilebilir. Ağaç, yaklaĢık % 50 selüloz, % 28 linyin, 
%12 Ģeker ve diğer çözünebilir maddeleri ihtiva eder. Ağaç büyürken, dıĢtaki büyüme 
halkaları ölür ve bu kısım sadece yaĢayan iç tabakalar için mekanik destek veya iskelet 

görevini görür. 
 

Azami ağaç kalınlığı, lif yönünde elde edilir. Böylece bir Avrupa kızılağacının lif 
yönündeki çekme mukavemeti yaklaĢık 9 N/mm² iken liflere dik yöndeki çekme 

mukavemeti, 1,5 N/mm² den fazla değildir. Bu nedenle bir ahĢap parçasının lif yönü ve 
eğimi çok önemlidir ve ağacın nasıl kesildiği, ağacın mukavemetini belirler. 
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 Nem ihtivası ve yıpranma 

 
Yıpranma (veya katmanlaĢma), ağacın nem ihtivasının çevresi ile dengelenen bir 

duruma gelmesidir. Kuruma halinde ağaç büzülür (dümura uğrar), nem alması halinde ise 

genleĢir. 
 
Ağaç, denge durumu için gerekli olandan daha fazla veya daha az neme sahip bir 

ortama girerse büzülme ya da geniĢleme gibi bir hareket yönü oluĢur.  
 
Nem ihtivası, kuru ağırlığın yüzde oranı olarak belirtilir. Buna göre: 
 

Nem Muhtevası = 
Islak Ağırlık - Kuru Ağırlık 

x 100 
Kuru Ağırlık 

 
Yeni kesilmiĢ bazı ağaç cinslerinin ihtiva ettiği nem oranı, kendi ağırlıklarından 

fazladır yani nem ihtivaları % 100’ün üzerindedir. Ozenli bir kurutma sonucunda nem 

miktarı yaklaĢık % 18’e kadar düĢer ve ağaç, dıĢarıda havaya maruz bırakılarak 
kullanılabilir.  

 
Eğer ağaç, kullanılacaksa, nem miktarının% 12’ye ve hatta daha da aza indirilmesi 

gerekir. Bu ise ancak yapay ağaç kurutma iĢlemlerinin uygulanmasıyla elde edilebilir. Nem 
oranı % 20’nin altında olan ağaçlarda küf oluĢmayacağından, kurutma aynı zamanda 
çürümeyi de engelleyecektir. 

 
Büzülme olayı, ağaç liflerinde yatay yönde % 0,1, dikey yönde ise yaklaĢık % 10 

kadardır. Büzülmenin ve düĢük nemin sonucunda ağaç güçlenir ve mukavemet kazanır. 
Birçok ağaç turu nün bükülme mukavemeti, yaĢ durumdakinden yaklaĢık % 50 daha fazladır 
(Resim 1.3). 

 

Resim 1.3: Ağacın iç dalgalarına göre kesim türleri 

 
YumuĢak ağaçlar, kalınlıklarına ve hava Ģartlarına bağlı olarak yaklaĢık üç aydan altı 

aya kadar havada kurutulur. MeĢe ve kayın gibi sert ağaçlar için her bir santimetre kalınlık 
için yaklaĢık altı aya ihtiyaç vardır. Yapay ağaç kurutma yöntemi ile bu süreler yumuĢak 

ağaçlarda bir haftaya, 50 mm kalınlığa sahip sert ağaçlarda dört haftaya kadar indirilebilir. 
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 Ağacın korunması 
 

 
YaĢayan bir organizmadan elde edilen ağaç, böcek ve mantarlar gibi diğer yaĢayan 

organizmalar tarafından istila edilir. Bir ağaç öldüğünde ağaç kurtları, mantarlar ve bakteriler 
tarafından ağacın temel kimyasal bileĢenlerine ayrıĢtırılır. Ağacı oluĢturan kimyasal 
bileĢenler, toprağa geri döner ve böylece oluĢan dolaĢım, kendini sürekli olarak tekrarlayarak 
devam eder. Ağaç, konstrüktif veya teknik amaçlarla kullanıldığında bu tür böcek ve 

mantarlar, zararlı (haĢere) olarak kabul edilir ve bunlarla mücadele için önlem alınması 
gerekir. 

 
Ormanları oluĢturan ağaçlar, diĢi böceklerin yumurtalarını orman zeminine ya da 

toprağın altına bırakmaları ile istilaya uğrar. Bir süre sonra ortaya çıkan larvalar (kurtçuklar), 
belirgin Ģekilde büyüyene kadar ağacı kemirerek beslenirler, olgunlaĢarak koza halini alırlar. 
Kozalardan eriĢkin böcekler çıkarak ağaçlara açtıkları deliklerden toprak üstüne ulaĢır ve 
yumurtalarını bırakır. Bu süreç, böylece devam eder. Ağaç, haĢerat tarafından büyük oranda 

istilaya uğramıĢ ise, ağacın kesilmesi ve yakılması gerekir. Bu tür haĢere istilalarını önlemek 
için, yasalarla korunan birçok koruyucu ilaç vardır. Bu ilaçlar, sürekli bir etkiye sahip olmalı, 
ancak haĢerat ve mantarlar için zehirleyici olurken insanlara hiçbir zararı bulunmamalıdır. 

 
Mantarların ve küf mantarlarının (mikro mantarlarının) birçoğu, ağacı beslenme ve 

barınma amacıyla istila ederler. Bunların en bilinenleri, kuru küf mantarlarına veya ıslak küf 
mantarlarına neden olanlarıdır. 

 
Islak küf mantarına neden olan mantar, sıcaklığın 16-20°C arasında olduğu nemli ve 

kötü havalandırılmıĢ yerlerde ideal ortam bulur. Ġpe benzer tüylü koyu renkte bir kütleden 
meydana gelmiĢtir ve duvarın içinden geçebilecek yetenektedir. Ġslak küf mantarlarının 
olduğu yerde genelde kötü bir küf kokusu bulunur. Ağacın rengi solar ve kuru, huniĢuk bir 
görüntü oluĢur. 

 

Bu, kuru küf mantarı oluĢumunun baĢlangıcıdır. Ancak kuru küf mantarları da nemli 
ortamlarda beslenebilmektedir. Islak küf mantarına neden olan mantar, ağacın içinin 
çürümesine neden olur ve sadece çok nemli ortamlarda geliĢip baĢarılı olur. Once soluk yeĢil 
bir köpük oluĢur fakat bu belirti çok çabuk koyu maviye, sonunda da siyaha dönüĢür. 

 
Mantar istilasının bu Ģekli, çoğunlukla binaların bodrum ve zemin katlarında 

görülürken gerekli olan nem ve yetersiz havalandırma Ģartları kombinasyonunun oluĢtuğu 
her yerde de ortaya çıkabilir. Ġstilaya uğramıĢ her ağacın kesilmesi ve yakılması gerekir, 

çevresindeki ağaçlar da koruyucu maddelerlerle ilaçlanmalıdır. 
 
Orman için koruyucu ilaçlar, üç ana gruba ayrılır: 
 

 Katran yağı türevleri (örneğin kreozot): Fırça ile sürülerek, daldırılarak 
ve püskürtülerek uygulanır. 

 Suda çözünen maddeler: Püskürtülerek uygulanır. 

 Organik çözeltiler. 
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Kreozot, en çok kullanılan koruma ilacıdır. Ekonomik ve etkindir. Metaileri tahriĢ 
etmez, yağmurla akıp gitmez. En büyük dezavantajı, yanıcı olması nedeniyle tehlikeli 
olmasıdır. 

 

1.1.2. Protez Tekniğinde Kullanılan Ağaçlar 
 

Protez tekniğinde çoğunlukla kullanılan ağaçlar, sert ağaçlardır. Bununla ilgili tablo, 
aĢağıda verilmiĢtir. Belirtilen ağaçların yoğunlukları, havada kurutulmuĢ ağaçlara aittir. Bu 
değerler, ağaç türlerinin içindeki değiĢiklikler nedeniyle büyük değiĢmeler gösterebilir. 

 

AĢağıdaki liste, eksiksiz bir liste değildir. Listede belirtilmeyen çok sayıda yöresel 
ağaç türleri de protez tekniğinde kullanılmaktadır (Tablo 1.2). 

 

Ağaç Türü Yoğunluk (kg/m3) 

MeĢe 

Kuzey Amerika Cevizi 

Kayın 

DiĢbudak 
HuĢ 

Gürgen 

Kayak 

Söğüt 

Ihlamur 

Abaçi 

Mantar 

Balsa 

8,7 x 103 

8,0 x 103 

7,5 x 103 

5,8 x 103 
5,8 x 103 

5,0 x 103 

4,1 x 103 

3,8 x 103 

3,8 x 103 

3,8 x 103 

2,0 x 103 

1,2 x 103 

Tablo 1.2: Ortopedi tekniğinde kullanılan ağaç türleri 
 

1.2. Aletler 
 
 

 Çelik cetvel    Kumpas 

 Yassı eğe    Kollu metal testere 
 Mala pafta M 10   Vida klavuz takımı M 10 
 Torna tezgahı    Torna çelik takımı 
 Merkezleme matkabı (Punta) Matkap ucu Ø8 mm 
 KurĢunkalem    Çelik cetvel 
 Gönye    Su terazisi 
 Açıölçer    Oyma kalemi 
 Ağaç raspa    Çekiç 300 gr 

 Delikli zımba    Satıh taĢlayıcı 
 ġerit testere    Tornavida   
 Matkap makinesi   Titan frezesi 
 Matkap uçları Ø10 mm, Ø10,5 mm TaĢlama silindiri 
 Bıçak frezesi    Raspa frezesi 
 Kesme makası    DörtköĢe anahtar SW 12 
 Terzi mezrosu    Kemik 

 Zımpara kağıdı    Yan keski (pense) 
 Forstner matkap uçları Ø26 mm, Ø30 mm 
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1.3. Kullanılan Malzeme Listesi 
 

 

 Ağaç   125 mm x 365 mm x 170 mm 
100 mm x   90 mm x 260 mm 

 Yuvarlak çelik  Ø 20 mm x 150 mm 
Ø 25 mm x 10 mm 
Ø 30 mm x 40 mm 

 Esnek parça 1 Ad. 340 mm x 300 mm x 3 mm 
9 Ad. l00 mm x l00 mm x 5 mm 
9 Ad. l00 mm x 65 mm x 5 mm 
5 Ad. Ø 26 mm x 5 mm 

 Dövme deri  1 Ad. 100 mm x 65 mm x 3 mm 
 Ağaç vidaları  8 Ad. Ø 2,5 mm x 5 mm  
 

1.4. Ağaç Parçaları Yapmak 
 

 

SACH ayak yapımı, el sanatının temel öğretimine aittir, aynı zamanda hastada pratik 
uygulama için bir ön hazırlıktır. 

 

Öğrenci, bilgi ve becerilerini ağaç iĢlemesinde kullanmalıdır. Bunun dıĢında öğrenci, 
edindiği metal, deri teknik bilgi ve becerilerini kullanır.  

    

Resim 1.4: SACH ayak ağaç parçaları 
 

1.4.1. Ayak Ortasının Ağaç Parçası 
 

 

 100 mm x 250 mm x 80 mm ölçüleriyle bir dikaçılı ve düz yüzeyli ağaç takozu 
yapılır. 

 Önemli olan, ayak kısmının tek bir ağaç parçasından meydana gelmelidir. Lif 
yönü ağaç parçasının boyuna doğru geçmeli ve ağaçta budak ve çatlaklar 
bulunmamalıdır (Resim 1.5). 

 

Resim 1.5: SACH ayak iskelet takozu 
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1.4.2. Ayak ġablonu Ölçekli Çizimi 
 
Ölçekli çizime göre bir mukavva numune yapılır ve onu ağaç parçasının üzerine 

aktarılır (Resim 1.6). 

 

Resim 1.6: Üst ayak Ģablonu 

 

Resim 1.7: Yan ayak Ģablonu 

 

1.4.3. Ayağın Kesilmesi 
 
 Ġlk önce yan görünüĢ Ģekli kesilir. Kesilen atık parçalara ilerde ihtiyaç olur. Bu 

yüzden ağaç artıkları atılmaz (Resim 1.8). 

 

Resim 1.8: Yan görünüĢe göre kesim 
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 Diğer iĢaretlenmiĢ ağaç parçalarını ayak parçasının üzerine çivilenir veya 
yapıĢkan bandla tutturlur.  

 Üstten görünümüne göre takoz testere ile kesilir (Resim 1.9). 

 

Resim 1.9: Üst görünüĢe göre kesim 

 
 Ayak orta paçasının taban yüzeylerinin pürüzleri dikey zımparada temizlenir. 
 

1.5. Ökçe Yapmak 
 

 Kesilen atık malzemelerden ökçe yapılarak atık malzemeler değerlendirilir. 
(Resim 1.10). 

 

Resim 1.10: Ökçe (Topuk) 

 

1.6. Topuk Esnek Parçasını Yapmak 
 
Topuk esnek parçası yapımında kauçuk, eva gibi değiĢik malzelere kullanılır. 

Kullanılacak malzemenin seçiminde hastanın fiziksel özelliklerini göz önüne almak gerekir. 
 

1.6.1. Topuk Kaması 
 
 5 mm esnek parçadan 100 mm x 100 mm x 5 mm’den 16 tane kare kesilir. 
 Sonra bu 16 esnek parça kareler üst üste yapıĢtırılır. 
 
Esnek parçayı yapıĢtırmak 

 

Her esnek parça paçasının her iki tarafına kontakt yapıĢtırıcı sürülür, esnek parça oda 
sıcaklığında el yapıĢmayacak Ģekilde (el baskısı ile kontrol edilir) kuruyana kadar 
bekletilerek ve parçalar birbirine bastırarak yapıĢtırılır (Resim 1.11). 
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Resim 1.11: Esnek parçaların üst üste 

yapıĢtırılması 

Resim 1.12: Hazırlanan esnek parçanın 

Hızar (Ģerit testere)ile kesilmesi 
 

 Uygun kuruma süresinden sonra esnek parçatakozunu, hızar testere (Ģerit 
testere, diyagonalden) ile kesilir (Resim 1.12). 

 

Tavsiye  
 

Kesim sırasında, esnek parça takozun altına bir parça kâğıt (eski gazete) konulması 
tavsiye edilir. Böylelikle esnek parça, metal yüzeyin üzerinde daha iyi sevkedilebilir. 

 

1.6.2. Topuk Kaması Kontrolü 
 

 Kesilen esnek parçanın kesme yüzeylerini dikey zımpara ile düzlenir. 
 Yatay bir masa üzerinde ayakbileği yüzeyinin yatay olup olmadığını kontrol 

edilir. Bunun için kauçuk kama ökçenin üzerine konur ve ağaç parçası onun 
üstüne yerleĢtirilir. Gerektiğinde esnek parça kama, düzeltilmelidir. 

 Topuk kaması, ökçenin üzerinde düz bulunmalıdır. Orta ağaç kısmı ve topuk 
kaması kesilir yapıĢtırmadan önce aynı eğime sahip olmalıdır. Takoz yerinin 
geldiği yerin kaybolmaması için referans çizgileri çizilir. 

 Topuk kamasını ayağın topuk yüzeyine yapıĢtırılır (Resim 1.13). 
 

  

Resim 1.13: Esnek topuk yerinin tespiti Resim 1.14: Yuvarlanma kenarı 
 

Ağaç parçalarının yapıĢtırılmasında, yüzeylerin tozsuz ve temiz olmasına dikkat 

ediniz! 
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1.7. Ayak Yuvarlaması 
 

Yürüme esnasında ayağın parmak ayrılıĢı sırasındaki esnekliğin sağlanması için ayak 
yuvarlanma yeri önemlidir. 

 

1.7.1. Yuvarlama Kenarı 
 

 Ayak ökçe üzerinde ve düz yatay bir yüzeyde durmalıdır. Yuvarlama kenarının 
yeri tam tespit edilmelidir. 

 Gönye ile yuvarlama kenarından medial ve lateral tarafta dik bir çizgi çizilir ve 
bir çizgi ile medial ve lateral çizgiler üst yüzede birleĢtirilir. Sonra ön ayağa 

ikinci bir çizgi 35 mm aralıkta çizilir ve bir kama oluĢacak Ģekilde yuvarlama 
kenarı ile bağlanır (Resim 1.14). 

 

1.7.2. Yuvarlama Derisi Yapmak 
 

 3 mm bir dövme deriden (veya baĢka bir sert deriden) bağlantı parçasını yapılır.  
 Vida deliklerinin yerlerini iĢaretlenir. Delikli zımba ile Ø 2,5 mm delikleri 

zımba ile delinir (Resim 1.15). 

 

Resim 1.15: Yuvarlanma derisi 
 

1.7.3. Yuvarlama Mafsalı Yapmak 
 

 Deri parçalarının yeri ve derinliği bir kurĢunkalemle iĢaretlenir (Resim 1.16). 

  

Resim 1.16: Derinin yerleĢeceği yer  Resim 1.17: Deri yerinin oyulması 
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 El testeresi ile kurĢunkalem çizgisinin iç tarafından tam 3 mm (deri 
kalınlığınca) derinliğinde kesilir. 

 Sonra oyma kalemi ile yüzey oyulur (Resim 1.17). 
 

Oyma kalemi ile çalıĢmak 

 
Oyma kaleminin devamlı keskin olmasına dikkat edilmelidir. DıĢtan içe doğru 

oyulmalıdır böylelikle ağacın yırtılma tehlikesi azalmatadır. 
 
Öneri: Takozu mengeneye tuttururken kenarların yıpranmasını önlemek için, 

mengene koruyucusu ya da atık takoz parçası kullanılır 
 

 Ağaç raspası ile yüzey düzlenerek deri parçasının hazırlanan oyuk içine tam 
yerleĢmesi sağlanır. 

 
Önemli: Yuvarlama kenarı topuk yüzeyine paralel geçmelidir. 
 

1.7.4. Yuvarlama Kaması Hazırlamak 

 
 Ağaç parçasını mengenenin içine sıkıĢtırılır ve el testeresi ile çizgilerden kama 

kesilir. Yuvarlama kenarına paralel kesmeye dikkat edilir. Ġlk önce kamanın alt 
tarafından takribi 30 mm kesilir (Resim 1.18). 

 Deri parçası, kontakt yapıĢtıcı ile yapıĢtırılır ve deri, 2,5 x 10 mm ağaç vidaları 

ile tesbit edilir (Resim 1.19). 
 

Önemli: Derinin alt yüzü ağaca doğru dönderilir! 
 

 
 

 

Resim 1.18: Testere ile 

kesme 

Resim 1.19: Derinin yapıĢtırılması ve vidalanması 
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1.7.5. Yuvarlama Kamasının AlıĢtırılması 
 

 Ayak ters çevirilerek ve ağaç kaması eksiksiz kesip çıkartılır. Testere kesitleri 
birbirini karĢılamalıdır, böylelikle zımparalamada düzeltmek daha kolay olur. 

 Kesme yüzeyleri, birbirini paralel olacak Ģekilde, dikey zımparada düzletilir. 
 

 
 

Resim 1.19: Yuvarlanma kaması 
 

1.7.6. Esnek Parça Kaması 
 

Esnek topuk parçasından artan kısım kullanılır ya da yeniden yapmak için, 
 

 5 mm esnek malzeme plakasından, 100 mm x 65 mm ölçülerinde 9 tane 
dikdörtgen kesilir (Resim 1.20). 

 

Resim 1.20: Esnek topuk parçası bloğu 
 

 Kamanın boyunu, ayaktan esnek parça bloku üzerine aktarılır. ġerit testerede 
kamayı kesip çıkarın ve dikey zımpara yardımı ile kamayı tam olarak yerine 
uydurulur. Ayak ayrıca ökçenin üzerinde durmalıdır ve parmak ucu 10 mm 
yerden yüksek olmalıdır (Resim 1.21). 

 Esnek kama ve ağaç, kontakt yapıĢtırıcı ile sıvanır ve bunu takiben oda 
Sıçaklığında kurumaya bırakılır (Resim 1.22). 

 YapıĢtırma sırasında önemli olan, ayağın ön kısmının geniĢ kıvrılmasıdır. Sonra 

kamayı önce ağaç ortası kısmına bastırılır ve bunu takiben ayak parmak kısmını 
yapıĢkanlı yüzeye preslenmelidir. Daha iyi bir tutunma için iĢkenceden 
faydalanılır. 

 Esnek parçanın taĢan fazlalığı Ģerit testeresinde kesilir (Resim 1.23). 
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Resim 1.21: Esnek parçanın 
ayarlanması 

Resim 1.22: YapıĢtırma Resim 1.23: Fazlalıkların 
kesilmesi 

 

Önemli: Ayağı, paralellik bakımından bir kere daha kontrol ediniz, aynı zamanda 
düzeltiniz yani düzeltilecek yerleri iĢaretleyiniz ve düz taĢlamada veya büyük taĢlama 
silindirinde düzeltiniz. 

 

1.8. Cıvata için Parçaların Delinmesi 
 
Ayak ve ayak bileği parçalarınn her ikisine de delik delmek gerekir. 

 

1.8.1 Ayak Parçasının Delinmesi 
 

 Cıvata milinin geçeceği delik yeri tesbit edilir: Ġlk önce yuvarlama kenarından 
topuğa doğru, 95 mm aralıkta, bir dikey çizgi çekilir. Bu çizgiyi üst ve alt 
tarafların üzerine aktarılır. Üst görünümden bu çizgiyi ikiye bölünür. 

 Ayağı, matkapla delmek için ökçenin üzerine koyulur. Sonra Ø10 mm matkap 
ucu ile geçiĢ deliği delinir. Ayrıca önemli olan, ayakbileği ile ağaç yüzeyinin 
dik açıda kalmasıdır (Resim 1.24). 

 

Dikkat: Ağaç daima yüksek kesme hızı ile delinir. Matkap ucu daima keskin 
olmalıdır! 

 

  

Resim 1.24: Ayak parçasının delinmesi 
 

1.8.2. Ayak Gömmesi 
 

 Ayağın alt tarafında, cıvata ve altlık levha yardımı ile matkapla gömme yerini 
tükenmez kalemle iĢaretlenir. 

 Ayağı ters çevirip matkap tablasına yatırılır. Ø 26 mm forstner matkap ucunu, 
tam besleme levhasının iĢareti üzerine ayarlanır, forstner matkabı ayak  üstüne 
bastırılır ve ayrıca matkabın derinlik iĢareti sıfıra ayarlanır, 35 mm derinlikte 
delinir (Resim 1.25). 
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Resim 1.25: Ayak gömmesi 

 

1.9. Ayak Bileği Takozu Yapmak 
 
 l20mm x l40mm x l40 mm’ den bir ağaç takoz yapılır. Malzeme tasarrufu için 

bu parça birkaç ağaç parçasından oluĢabilir. Ağacın lif yönüne dikkat 
edilmelidir (Resim 1.26).  

 Matkap deliklerinin kesme noktalarını alın yüzeyi üzerinde iĢaretlenir ve bu 
noktalar karĢı tarafta bulunan alın yüzeyine taĢınır (Resim 1.27).  

 Matkap masası yatay ayarlanmalıdır. Böylece aĢağıdaki iĢler baĢarıyle 

bitirilebilir. Matkap deliği, torna tezgâhın da da delinebilir. 0 zaman delikleri, 
uc uca delinir. 

 Ġlk önce matkapla Ø10,5 mm bir delik delinir. Sonra iĢ parçasını ters çevirilir ve 
Ø30 mm, forstner matkap ucu ile 75 mm derinlikte bir gömme delinir (Resim 
1.28).  

 Son olarak matkap deliğini kontrol edilir. Deliğin tam olarak ortada olması, çok 
önemlidir. 

 

      
  

Resim 1.26: Takoz oluĢturma Resim 1.27: Çizgilerin taĢınması Resim 1.28: Gömme 
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1.10. Kullanılan Yardımcı Alet, Malzeme ve Makineler 
 

 
SACH ayak yapımında testere gönye, çelik cetvel, su terazisi kalem gibi yardımcı 

malzemelerin yanında değĢik malzeme ve makineler kullanılır (Resim.1.29). 

 

Resim 1.29: Yardımcı aletler 

 

1.10.1. Plastik Tutkal  
 

Ağaçları ve mobilya tablalarını yapıĢtırırken genel olarak tutkallama iĢlemleri yapılır. 
 
Tutkallama yapılan birleĢtirmelerin sağlamlığı, tutkallanan yüzey ile tutkal arasındaki 

yapıĢma kuvvetine bağlıdır. 
 
Yüzeyleri birbirine bağlayan kuvvet (tutkal), ağacın kendi lifleri arasındaki kuvvetten 

daha sağlam olmalıdır. 

 
Piyasada, formika tutkalı, beyaz tutkal, plastik tutkal gibi değiĢik isimlerle anılır. 

Teknik adı “polivinilasetat tutkalı”dır. Polivinilasetat (PVA) bir tür suni reçinedir, su, kömür, 
kireç ve sirke asidinden kimyasal yollarla elde edilir (Resim 1.30). 

 

 

Resim 1.30: Plastik Tutkal 

 

Bu tutkallar, termoplastik özelliktedir. Soğuk Ģartlarda preslenmesi için ideal sıcaklık 
20°C’dir. Tutkaldaki sertleĢme, tamamen fiziksel olarak gerçekleĢmekte ve sıcaklık 
arttığında sertleĢme süresi azalmaktadır yani kurumuĢ tutkal filmi sıcakta yumuĢar ve 
yapıĢma zayıflar; soğuyunca tekrar sertleĢir. Tutkal yüzeye sürüldükten sonra biraz fazla 
bekletilirse kendi kendine kurur ve yapıĢır. Oda sıcaklığında, minimum presleme süresi, dört 
saattir.  
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YapıĢtırılacak yüzeylerin kirden, tozdan ve yağdan arındırılması gerekir. Tutkalın 
yüzeye uygulanması fırça veya rulo ile gerçekleĢtirilir. Tutkal yüzeye sürüldükten sonra en 
fazla 10 dakika içinde yapıĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirilmelidir (Resim1.31). 

  

Resim 1.31: Plastik tutkal uygulamaları 

 

1.10.2. Vidalı Demir ĠĢkence Kullanımı 
 

Tutkalla yapıĢtırma iĢlemlerini yapabilmek için tutkallanan yüzeylerin, iĢkencelerle 
belli bir basınç altında bir süre birbirine bastırılıp sıkılması gerekir. Bu sıkma iĢlemlerinde  
iĢkencelerden yararlanılır. 

 
ĠĢkenceler sıkılacak parçaların Ģekline ve büyüklüğüne göre değiĢik biçimlerde ve 

farklı malzemeden üretilir (Resim.1.32). 

     

Resim 1.32: DeğiĢik iĢkence örnekleri 

 
ÇeĢitli sıkma kalınlıklarına uygun olarak çok kolay ve süratle ayarlanabilen vidalı 

demir iĢkenceler, mobilya ve ahĢap teknolojisi ve SACH ayak yapında en çok kullanılan 
iĢkence türüdür. Vidalı demir iĢkencelerin boyu (10cm–200 cm) arasında değiĢir ve 
iĢkencenin boyu iĢkencelerin büyüklüğünü belirler (Resim.1.33). 

         

Resim 1.33: DeğiĢik vidalı demir iĢkence örnekleri 
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 Vidalı iĢkence ile sıkma yapılırken ilk önce hareketli kol kaydırılarak sıkma 
pabucu iĢ parçasına dayanacak Ģekilde sıkma uzunluğu ayarlandıktan sonra 
sıkma iĢlemi gerçekleĢtirilir. ĠĢkencenin hareketli kolunun sağladığı ayarlama 
kolaylığına rağmen gereksiz ağırlık ve hacim kaplamaması için iĢin gerektirdiği 

kısalıkta iĢkence seçilmelidir (Resim.1.34). 

         

Resim 1.34: Vidalı demir iĢkence uygulamaları 
 

 ĠĢkence ucunun oynaklığı, iĢkencenin yüzey zeminine uygun bir Ģekilde açılı 
olarak temas ederek tüm yüzeye eĢit baskı vermesini sağlar (Resim.1.35). 

    

Resim 1.35: Açılı iĢkence uç açısı 
 

 Esnek parçaların ya da parça yüzeylerin ezilmesinin önüne geçmekiçin yardımcı 
tahta parçaları kullanılır (Resim 1.36). 

           

Resim 1.36: Yardımcı parçalar 
 

1.10.3. Hızar (ġerit Testere) Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Parmak koruyucu çelik eldivenler: 3 ya da 5 parmaklıdır. Metal bir örtüden 
meydana gelmesine rağmen el hareketlerini kısıtlamaz, eli tam olarak kavrar, 

dikkatsizlikten doğan yaralanmaları engellemesinden dolayı hızar (Ģerit testere) 
makineleri ile kesim yaparken kullanmasında yarar vardır. Ters yüz ederek 
solaklar da kullanabilir (Resim 1.37). 
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Resim 1.37: 3 ve 5 parmaklı çelik eldivenler 

 

 Tam yüzey teması: Hızarda kesilecek takoz parçası tabla ozerine tam temas 
etmeli boĢluk bırakılmamalıdır (Resim 1.38 ve 39). 

 

  

Resim 1.38: Takoz altında boĢluk Resim 1.39: Takozun tablaya tam teması 

 
 BaĢparmak pozisyonu: Hızar (Ģerit testere)ile ilk kesime baĢlarken baĢparmak 

pozisyonu çok önemlidir. Kesinlikle ve kesinle özellikle baĢparmak ve diğer 
parmaklar testere önüne gelmemeli ve uzak durmalıdır (Resim 1.40). Testere 
ağzı yol aldıktan sonra baĢparmak testere ağzının arkasına gelecek Ģekilde 
baĢparmağa pozisyon verilmedilir (Resim 1.41). 

 

  

Resim 1.40: Uzak tutulan baĢparmak Resim 1.41: BaĢparmağın arkaya alınması 
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 Hızarda kesim iĢlemi: SACH ayak yapımında takoza birden fazla boyutta 
kesim iĢlemi yapılacağından kesilen parçalar tekrar kullanılacağından 
atılmaması gerekir. Bir sonraki kesim iĢleminde kesilen parça, kesildiği yere 
tekrar yerleĢtirilirip takoz altı destelenerek tablaya tam teması sağlanarak 

kesime devam edilir (Resim 1.42). 

  

Resim 1.42: Kesilen atık parçaların destek amaçlı kullanımı 

 

1.10.4. Deri Makası Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Deri kesiminde kullanılan makasların bir tarafı derinin kaymaması için tırtıklı 
Ģekildedir (Resim 1.43). Derinin kesimi esnasında tırtıklı kısım çıkardığı izin görülmemesi 
için derinin al tarafına gelmesine dikkat edilir (Resim 1.44). 

 

  

Resim 1.43: Deri makas tırtıklı 
ağzı 

Resim 1.44: Deri makasının ters 
tutulması ve iz çıkarması 

 

1.10.5. Forstner (Ormancı) Matkap/Freze Ucu 
 

 

SACH ayak yapımında ayak takozu deliminde Ø26 ve ayak bilek takozunda ise Ø30 
luk forstner uçlar kullanılır (Resim 1.45). 

                 

Resim 1.45: Forstner (Ormancı) matkap/freze ucu 
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1.10.6. Freze Makinası Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar  
 

Ortopedi tekniğinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıĢ dönerek çalıĢan bir 
fereze sitemidir. Tek bir parça olmasına rağmen ucuna takılan değiĢik amaçlı uçlar sayesinde 
geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. Üzerinde kullanılacak uçların takılabileceği bir alan ve 
davalandırma sistemi mevcuttur(Resim 1.46). 

    

Resim 1.46: Freze makinesı 
 

 Freze uçları 

 Freze bıçakları (Resim 1.47) 

 Freze raspası (kozalak) (Resim 1.48) 

 Freze silindir zımparaları (Resim 1.49) 

  
 

Resim 1.47: Freze bıçağı Resim 1.48: Freze kozalağı Resim 1.49: Freze zımparası 

 
 Freze makinesi Ģalterleri 

 

 

Tehlikeye meydan vermemek için freze makinalarından birden fazla açıp kapamaya 
yarayan Ģalter düğmeleri vardır. 

 Ana Ģalter düğmesi (Resim 1.50) 

 ÇalıĢtırma düğmesi (Resim 1.51) 

 Ayak pedalı (Resim 1.52) 

 Acil emniyet kapanıĢ ayak pedal butonu (Resim 1.53) 

 Acil açılıĢ ayak pedal butonu (Resim 1.54) 
 

Not: Acil emniyet kapanıĢ düğmesi ile yapılan kapanıĢlarda acil açılıĢ ayak 

düğmesine basilip açılmadıktan sonra hiçbir Ģekilde freze çalıĢmaz. 
 

     

Resim 1.50: Ana 

Ģalter 

Resim 1.51: 

ÇalıĢtırma 
düğmesi 

Resim 1.52: 

Ayak pedalı 

Resim 1.53: 

Acil emniyet 
kapanıĢ butonu 

Resim 1.54: Acil 

emniyet açılıĢ 
butonu 
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 Freze makinesinda ayak pozisyonları 

 Normal duruĢ (bekleme)pozisyonu (Resim 1.55) 

 Ayak pedalı çalıĢtırma pozisyonu (Resim 1.56) 

 Acil emniyet kapatma butonunu çalıĢtırma pozisyonu(Resim 1.57) 

 Acil emniyet açma butonunu çalıĢtırma pozisyonu (Resim 1.57) 
 

    

Resim 1.55: Bekleme 

pozisyonu 

Resim 1.56: Ayak 

pedalı çalıĢtırma 

Resim 1.57: Acil 

emniyet kapatma 

Resim 1.58: Acil 

emniyet açma 

 

Havalandırma sistemi 

 
Zımparalama sonrası oluĢan toz bulutlarının çalıĢan kiĢinin sağlığına zarar vermemesi 

için toz zerrelerinin toplanması ve ortamın havalandırılması önemlidir bu nedenle ortopedi 
tekniğinde kullanılan frezelerde kombine havalandırma sistemi vardır. Buna ilaveten oda 
havalandırması da önemlidir. 

 
Frezede kaba talaĢlı büyük iĢ parçası çalıĢmalarında büyük tabla (Resim 1.59) 

kullanılırken ince talaĢlı küçük iĢ parçalarında (Resim 1.60) küçük davlumbaz kullanılır. ĠĢ 
parçasının özelliğine göre her iki davlumbaz ile de çalıĢılabilir (Resim 1.61). 

 

   

Resim 1.59: Büyük 

davlumbaz 

Resim 1.60: Küçük 

davlumbaz 

Resim 1.61: Ġki davlumbaz 

bir arada 
 

 
 Freze makinesinde çalıĢma tekniği  

 
Freze dönen bir mekanizma olmasından dolayı kesici ve sarıcı özelliği vardır. 

Dikkatsizlik halinde ciddi anlamda yaralanmalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle çalıĢma 

tekniğine dikkat etmek gerekmektedir. 
 
Ġlk bakıĢta çok tehlikeli gibi gözükmesine rağmen tekniğine uygun bir Ģekilde 

frezeleme yapılması ve yeterince tecrübe kazanılması halinde düĢünüldüğü gibi tehlikeli 
olmadığı anlaĢılmaktadır.  
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 Freze uçlarının kullanım sıralaması Ģu Ģekildedir: 
o Freze bıçağı ile frezeleme (Resim 1.62) 
o Freze raspası ile frezeleme (Resim 1.63) 

o Freze zımpara ile zımparamala (Resim 1.64) 
 

 

    

Resim 1.62: Freze 

bıçağı 

Resim 1.63: Freze 

kozalağı 

Resim 1.64: Freze zımparası 

 
DĠKKAT: Hiçbir zaman baĢ ve diğer parmaklar freze ucu önünde ve yakın 

olmamalıdır (Resim 1.65 ve1. 66). 
 

  

Resim 1.65: Hatalı baĢ parmak 
pozisyonu 

Resim 1.66: Olması gereken tutuĢ 
pozisyonu 

 

1.10.7. Torna Makinesi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 
 
Tüm dönen ve çapak fırlatan makineler ile çalıĢırken iĢ güvenliği açısından dikkat 

edilmesi gereken kurallara uyulmalıdır. Torna makinesinde en sık rastlanan tehlikeli bir hata 
ise mandren anahtarının torna makinesi üzerinde unutularak bırakılmasıdır (Resim 1.67). 

 

DĠKKAT: Hiçbir zaman mandren anahtarı torna üzerinde bırakılmaz. 
 

             

Resim 1.67: Mandren anahtarının unutulması 
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1.11. Formlar 
 
SACH ayak takozlarına form verilirken aĢağıdaki Ģablonlardan faydalanılır. 
 

1.11.1. SACH Ayağın Üst ve Yan GörünüĢ Form ġablonu 
 

 

Resim 1.68: SACH AYAK üst ve yan görünüĢ Ģablonu 
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1.11.2. Ayak Bilek Takozu Alt ve Üst Form ġablonu 

 

 

Resim 1.69: Ayak bilek takoz form Ģablonu 
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1.11.3. Ayak Bilek Takozu Ön GörünüĢ ġablonu 

 

 

Resim 1.70: Ayak bilek takozu ön görünüĢ Ģablonu 
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1.11.4. Ayak Bilek Takozunu Sagital GörünüĢ ġablonu 
 

 

Resim 1.71: Ayak bilek takozu yan görünüĢ Ģablonu 

 



 

 30 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Ayak Takozu Hazırlamak 

 Kalastan ayak takozu kesiniz. 

 

 Verilen ölçüler üzerinden verilecek 

fireler düĢünülerek kesiniz. 
 Tablalı daire kesme makinesi ile kesme 

kurallarına uyunuz. 

 Dikey band zımparaya tutunuz. 

 

 Takoz parçasının tabla üzerine paralel 
olmasına dikkat ediniz.  

 Takoz parçasının dikey zımparaya dik 
olmasına dikkat ediniz. 

 Gönyesine dikkat ediniz. 

 

 Tüm kenarların dik olmasına dikkat 
ediniz. 

 Ölçülere dikkat ediniz. 

 

 Ölçüden düĢmemesi için parçayı sık sık 
kontrol dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ġablon hazırlayınız. 

 

 Üst ve yan görünüĢ Ģablonunu verilen 
ölçülere uygun bir Ģekilde karton 
mukavvadan hazırlayınız. 

 Üst görünüĢ kesme çizgilerini çiziniz. 

 

 

 ġablonu takoz üzerine koyarak üst 
görünüĢ kesme çizgilerini çiziniz. 

 Renkli kalem kullanmanın iĢinizi 
kolaylaĢtıracağını unutmayınız. 

 Yan görünüĢ kesme çizgilerini çiziniz. 

 

 

 

 ġablonu takoz üzerine koyarak yan 
görünüĢ kesme çizgilerini çiziniz. 

 Renkli kalem kullanmanın iĢinizi 
kolaylaĢtıracağını unutmayınız. 
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 Üst görünüĢ çizgilerine göre kesiniz. 

 

 

 Üst görünüĢ çizgilerine göre hızar (Ģerit 
testere) makinesi ile kesiniz. 

 Hızar (Ģerit testere)makinesi ile çalıĢma 
kurallarına dikkat ediniz. 

 Kendinizi kesmemeye dikkat ediniz. 
 Kesilen parçaları tekrar 

kullanacağınızdan atmayınız. 

 Dikey bant zımparaya tutunuz. 

 

 Tüm yüzeylerin düzgün olması için 
dikey bant zımparaya tutunuz. 

 Ölçü ve Ģeklin bozulmamasına dikkat 
ediniz. 

 Takoz ile Ģablon kontrolü yapınız. 

 

 Takozun üst görüĢüne göre Ģablonu 
koyarak ölçülere uygunluğunu kontrol 

Ģeklini ediniz. 

 Takoz ile Ģablon kontrolü yapınız. 

 

 Takozun yan görüĢüne göre Ģablonu 

koyarak ölçülere uygunluğunu kontrol 
Ģeklini ediniz. 

 Takoza son halini veriniz. 

 

 Ölçü ve Ģeklini bozmadan parçayı son 
haline getiriniz. 



 

 33 

Esnek parçaların hazırlanması 

 SACH ayak esnek kısmını hazırlayınız. 

 

 Verilen malzemeyi istenilen ölçülere 
göre keserek hazırlayınız. 

 Parçaları bir birleriyle yapıĢtırınız. 

    
 

 

 Uygun bir kontakt yapıĢtırıcı kullanınız. 
 Kontak yapıĢtırıcı kullanma tekniğine 

uyunuz. 

 ÇalıĢma tekniğine uyunuz. 

   

 ÇalıĢma ortamının temizlik ve düzenine 
dikkat ediniz. 

 Esnek parçayı düzeltiniz. 

 

 Dikey zımpara ile esnek parçayı 
düzelterek gönye ve ölçüye getiriniz. 
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 Hazırlanan esnek parçaları kesiniz. 

 

   

 Topuk ve metatars bölgesinde 
kullanılacak Ģekilde verilen ölçülere 
göre esnek malzemeyi kesiniz. 

 Kesme iĢlemi için hızar (Ģerit testere)  

makinesini kullanınız. 
 Kesilen esnek üçgen parçayı dikey 

zımpara makinesine tutarak 
yapıĢtırılacak yüzeylerinin düz olmasını 
sağlayınız. 

Hazırlanan SACH topuk parçasının su terazisi yardımıyla takos ile birleĢtirmek  

 Parçaları teraziye getiriniz. 

 

 Takoz, esnek topuk parçası ve topuğun 
dengesini sağlayınız. 

 Su terazisinden faydalanınız. 
 Esnek topuk parçası ile takozun dengeye 

geldiği kısımları kalem ile çiziniz. 

 Parçaları yapıĢtırmak. 

   
  

 

 Kontakt yapıĢtırma tekniğine uygun bir 
Ģekilde esnek topuk parçası ile takozu 

yapıĢtırınız. 
 Çizgilere dikkat ediniz. 

 Metatars kısmını hazırlayınız. 

 

 Takoz üzerinde metatars kısmına denk 
gelen kesilecek yerlerin çiziniz. 

 Gönye kullanınız. 
 Topuk kullanmayı unutmayınız. 
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 Deri gelecek kısmı çiziniz. 

   

 Verilen ölçüler doğrultusunda deri 
gelecek kısmı çiziniz. 

 Deri gelecek yeri hazırlayınız. 

 

 Deri gelecek yere testere ile ağız 
yapınız. 

 Çizgilere ve derinliğe dikkat ediniz. 

 Deri gelecek yeri oyunuz. 

   

 Kullanılacak deri kalınlığına uygun bir 

Ģekilde takozu oyunuz. 
 Törpü ve kesici aletler kullanınız. 

Metatars alt derisini hazırlamak 

 Deri makası kullanınız. 

 

 Makasın ağındaki tırtıklı kısmın derinin 
görülmeyen alt kısmına gelmesine 

dikkat ediniz. 

 Takoz deri uygunluğunu sağlayınız. 

 

 Deri parçasının açılan oyuğa 
uygunluğuna ve ölçülerin uyumuna 
dikkat ediniz. 
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 Metatars kısmını kesiniz. 

 

 Çizgilere dikkat ediniz. 

 Takoz ile deriyi yapıĢtırınız. 

 

 Metatars alt derisi ile takozu kontakt 
yapıĢtırıcı ile tekniğine uygun bir Ģekilde 
yapıĢtırınız. 

 Vida yerlerini belirleyiniz. 

 

 Verilen ölçeler doğrultusunda vidaların 
gelecekleri kısımları çiziniz. 

 Deriyi vidalayınız. 

 

 

 Vida yapılacak yerleri önce bir çivi ile 
yol yapınız. 

 Çivi ya da vidanın takozun kesilecek 

yüzeyinde açığa çıkmamasına dikkat 
ediniz. 

 Metatars kısmını kesiniz. 

 

 Ölçü ve çizgilere dikkat ederek metatars 

kısmını keserek çıkarınız. 
 Dikey zımpara makinesine tutarak 

yüzeylerinin düzgün olmasına dikkat 
ediniz. 
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 Metatars kısmını yapıĢtırınız. 

 

 

 Açılan metatars kısmına esnek malzeme 

ile uyumunu sağlayınız. 
 Takoz altına topuk koymayı 

unutmayınız. 
 Parmak ucuna bir yükselti koyarak taban 

ile parmaklar arasında boĢluk kalmasını 
sağlayınız. 

 Kontakt yapıĢtırıcı ile tekniğine uygun 
bir Ģekilde yapıĢtırarak iĢkence 

yardımıyla sıkı bir Ģekilde yapıĢmasını 
sağlayınız. 

Form vermek 

 ġablon hazırlayınız. 

   

 

 Ġstenilen ölçüye uygun bir Ģekilde 
ayağın üst, yan ve taban görünüĢüne 
uygun karton bir Ģablon hazırlayınız. 

 Ayak form çizgilerinin ayak takozu 
üzerine çiziniz. 

 

 

 Ayak takozu üzerine ayak bilek kısmının 
geleceği üst yüzeye Ģablonu koyarak 
çiziniz.  

 Ayak takozu üzerine ayak taban 
kısmının geleceği alt yüzeye Ģablonu 

koyarak çiziniz. 



 

 38 

 Takozu deliniz. 

 

 Delik delme tekniğini uygulayınız. 

 Takoza form veriniz. 

 

 Takoza freze yardımıyla form veriniz. 
 Freze kullanma tekniklerine uyunuz. 

 Medial ayak formu veriniz. 

 
 

 

 Tekniğine uygun olarak takoza ayak 
formu veriniz. 

 Kendi ayağınıza bakarak kendinizden 
yardım alınız. 

 Lateral ayak formu veriniz. 

 
 

 

 Tekniğine uygun olarak takoza ayak 
formu veriniz. 

 Kendi ayağınıza bakarak kendinizden 
yardım alınız. 
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 Posterior ayak formu veriniz. 

    

 Tekniğine uygun olarak takoza ayak 
formu veriniz. 

 Kendi ayağınıza bakarak kendinizden 
yardım alınız. 

 Ön görünüĢ ayak formu veriniz. 

    

 Tekniğine uygun olarak takoza ayak 
formu veriniz. 

 Kendi ayağınıza bakarak kendinizden 

yardım alınız. 

 BitmiĢ SACH ayakta metatars 
noktasının görünüĢü. 

 

 

 BitmiĢ SACH ayak üzerinde metatars 

kısım iĢlevinin yerinde olmasını 
sağlayınız. 

Ayakbileği takozu yapmak 

 Ayak bileği takozunu hazırlayınız. 

 

 Parça takoz parçaları kullanınız. 
 Parça takozları tutkallayınız. 
 ĠĢkence ile sıkınız. 
 Kurumaya bırakınız. 
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 Deliklerini deliniz. 

 

 Takozu zımpara makinesi ile düzeltiniz. 

 Delik eksenlerini çiziniz. 
 Belirtilen matkap uçlarını kullanınız. 
 Tekniğine uygun bir Ģekilde deliklerini 

deliniz. 

 ġablonlarını hazırlayınız. 

 

 Karton kâğıt kullanınız. 

 Kesim çizgilerini çiziniz. 

 

 Karton Ģablonları takoz üzerine 
yerleĢtirerek kesim çizgilerini çiziniz. 

 Eksen çizgilerine dikkat ediniz. 

 Kesim çizgilerini belirgin hale getiriniz. 

 

 ġablon çizgilerinin eksen çizgilerine ve 
karĢılıklı gelmesine dikkat ediniz. 

 Kesilecek kısımları kesiniz. 

 

 Hızar makinesi kullanınız. 
 Koruyucu gözlük kullanınız. 
 Hızar makinesi ile kesim kurallarına 

uyunuz. 

 Yüzeyleri düzeltiniz. 

 

 Kesilen yüzeylerdeki prüzleri freze 
yardımı ile düzeltiniz. 
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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. SACH ayak takozu kesip zımparaya tutarak ölçü ve gönyeye 
getirdiniz mi? 

  

2. ġablonları hazırladınız mı?   

3. Hazırladığınız Ģablonlar ile takoz üzerini çizerek, çizilen bu çizgilere 

göre kestiniz mi? 
  

4. Topuk ve metatars esnek parçalarını hazırlayıp keserek su terazisi 
yardımıyla takoz ile birleĢtirdiniz mi?  

  

5. Deri gelecek yeri oyup testere ile keserek deriyi vidaladınız mı?   

6. Vida geçecek yerleri deldiniz mi?   

7. Ayak form Ģablonlarına göre takoza ayak formu verdiniz 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. 



 

 42 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. AĢağıdakilerden hangisi ticari ağaç çeĢitlerinden değildir? 
A) Manolya 
B) Abanoz 

C) HuĢ ağacı 
D) MeĢe 
E) Ceviz 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi ticari ağaç çeĢitlerinden değildir? 
A) Ihlamur 
B) Gürgen 
C) Abanoz 
D) Kayın 
E) DiĢ Budak 

 

3. SACH ayak parçalarındandır? 
A) Topuk esnek parça 
B) Yuvarlanma derisi 
C) Ġskelet takoz 
D) Metatars esnek parça 
E) Hepsi 

 
4. AĢağıdakilerden hangisinden SACH ayak yapımında faydalanılır? 

A) Su terazisi 
B) Gönye 
C) KurĢun kalem 
D) Ökçe 
E) Hepsi 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi ayak bilek takozunda gömme deliği delinirken kulanılır?  

A) Ø20 Forstner matkap ucu  
B) Ø25 Forstner matkap ucu  
C) Ø27 Forstner matkap ucu  
D) Ø30 Forstner matkap ucu  
E) Ø35 Forstner matkap ucu  
 

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–2 
 
 
 
 

SACH ayak birleĢtirilmesinde kullanılan vidayı yapacak SACH ayağa form verme 
becerisini kazanacaksınız. 

 
 
 
 
 Protez ayak birleĢtirilmesinde kullanılan malzemeleri araĢtırınız. 

 Protez ayak tasarımlarını, çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak arkadaĢlarınızla 
üzerinde tartıĢınız. 

 

2. SACH AYAK METAL PARÇALARI VE 

MONTAJINI YAPMAK 
 

 

2.1. Metal Parçaları Yapmak  
 
SACH ayak ve ayak bilek takozunu birleĢtirmede kullanılan vida ve somun kullanılır 

(Resim 2.1). 
 

 

Resim 2.1: Bağlantı vida ve somunu 

 

2.1.1. Cıvata Torna Etmek 
 
 Torna tezgâhında, Ø20 mm x 150 mm uzunlukta yuvarlak çelik ayarlayın ve bir 

cıvata yapılır. (Malzemeye de bağlı olan kesme hızına dikkat ediniz. Çelikte 

normal kesme hızı takriben 900 D/dak. civarındadır). 
 

Dikkat: Eğer iĢ parçası çok uzun ve ince ise, vurmaya baĢlayabilir. Beraber dönen 
sivri punta dayanak kullanıldığı takdirde vurma giderilebilir, bunun için torna etmeye 
baĢlamadan önce, yuvarlak çelik ucunda bir Merkezleme (Puntalama) matkap deliği 
açılmalıdır (Resim 2.2). 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Resim 2.2: Cıvata 

 

 Alın yüzeyini düz torna edilir. 
 Ø5 mm’lik bir merkezleme (Puntalama) matkap ucu ile dikkatlice beraber 

dönen sivri punta dayanak oyuğunu delinir (Resim 2.3). 
 ĠĢ parçasını Ø17 mm ve 120 mm uzunlukta torna edilir. 
 

 

Resim 2.3: Milin tornalanması 

 
Merkezleme deliği 

 
Merkezlemenin çeĢitli Ģekilleri vardır. Bunların her biri, istek ve ihtiyaca göre 

normlamadan tesbit edilir. Eğer baĢka bir açıklama yapılmamıĢsa prensip olarak DIN 332 
uygulanır (Resim 2.4). 

 

Resim 2.4: DĠN 332 ye göre A2,5 Merkez deliği 
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2.1.2. Vida DiĢi Yapmak 
 

Ø10 mm ve 110 mm uzunlukta bir saplama torna edilir ve saplama diĢ açılır.  
 

Talimat: Ġç ve dıĢ vida diĢinde prensip olarak 45º lik yivler açılır. Böylece kesme aleti 

daha iyi kavrar ve hassas bir hazırlama garanti edilir. Tüm oyukĠar R= 0,8 (Resim 2.5). 

 

Resim 2.5: DĠN 76 ye göre M10 için vida diĢi oluğu 
 

 Sonra son uçtan tam 40 mm de bir diĢli yiv torna edilir ve M 10 pafta ile vida 
diĢini kesilir. 

 Vida diĢi yivi  
 

Bir dıĢ vida diĢi kesilmeden veya torna edilmeden önce prensip olarak mutlaka bir 
vida diĢi yivi torna edilmelidir. Yiv büyüklüğü, vida diĢinin büyüklüğüne göre değiĢir ve 
standartlardan tanımlanır. Vida diĢi yivlerin çapı, daima vida diĢi gövdesinin çapından 
küçüktür. Bununla kesme yapılırken artık kıymıklar toplanmaz ve kesme aletinin dıĢarıya 

serbest akıĢı olur. Böylece ona ait olan somun, vida diĢinin toplam uzunluğunda kullanılır ve 
fonksiyona uygun olarak giydirilir (Resim 2.6). 

 

Resim 2.6: Tornada diĢ açma 
 

 En sonunda iĢ parçasını, saplayın veya uzunluğuna göre kesilir. 
 

2.1.3. Dörtkenar BaĢ Eğelemek 
 

 Cıvatayı, uzunluğuna göre mengeneye sıkıĢtırın. ĠĢ parçası çizilmesin diye 
alüminyum yanaklar kullanılır. 

 Ġlk önce doğru ve düz bir yüzey eğelenir (Resim 2.7). 
 Sonra buna ikinci yüzeyi eğelenir. Bunda önemli olan, iki yüzeyin birbirine 

dikaçıda olması ve tüm ölçülere tam uymasıdır (Resim 2.8). 
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 Kumpas yardımı ile üçüncü yüzeyleri de tam ölçüye göre eğelenir (Resim 2.9). 
 Kumpas yardımı ile dördüncü yüzeyleri de tam ölçüye göre eğelenir (Resim 

2.10). 
 

   
 

Resim 2.7: Birinci 

yüzeyin eğelenmesi 

Resim 2.8: Ġkinci 

yüzeyin eğelenmesi 

Resim 2.9: Üçüncü 

yüzeyin eğelenmesi 

Resim 2.10: Dördüncü 

yüzeyin eğelenmesi 

 
 Yaralama tehlikesi olmasın diye dörtköĢenin kenar pürüzlerini temizlenir. 
 Eğer ölçüye ve dört köĢe anahtara uymazsa gerekli düzeltilmeler yapılmalıdır 

Resim 2.11). 

 

Resim 2.11: Dört köĢe anahtar 

 

2.1.4. Besleme Levhası (Pul) 
 

 

 Torna tezgâhında Ø30 mm x 50 mm uzunlukta bir yuvarlak çelik hazırlanır ve 
alın yüzeyi düz olarak torna edilir. 

 ĠĢ parçasını, Ø25 mm ve 10 mm uzunlukta tornallanır. Sonra kenarların 

çapaklarını alınır. 
 Merkezleme (Puntalama) matkap ucu ile matkap deliği merkezlenir (Resim 

2.12). 

 

Resim 2.12: Pul 
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 Ø8,5 mm matkap ucu ile 10 mm derinlikte çelik kesilir (Resim 2.13). 

 

Resim 2.13: Pul kesimi 

 
 YavaĢ bir kesme hızı ile çeliğin içini oyulur, burada kesme çeliği kullanılır. 
 Makine mengenesinin yardımı ile Ø10,5 mm delik açılır. Ayrıca küçük bir 

kesme hızı seçilir. 
 

2.1.5. DörtköĢe ManĢon (Somun) 
 

 

 Ġlk önce alın yüzeyini düz olarak torna edin, sonra Ø28 mm ve 25 mm 

uzunlukta kesilir. 
 Ø20 mm x 18 mm uzunlukta bir mil torna edilir. 
 Ġç vida diĢini - M 10’ unun merkez çapını (Ø8,5 mm) matkapla delinir. Bu en az 

25 mm derinlilikte olmalıdır. 
 ĠĢ parçasını, kesme çeliği veya testere ile 25 mm uzunlukta kesilir. ĠĢ parçasını 

ters çevirerek torna aynasının içine sıkıĢtırın ve geçerli uzunluk ölçüsünde 
tornalanır. 

 DörtköĢeyi, aynı cıvata baĢı tarzında yapılır fakat bu sefer bu konik olarak 
eğelenir (Resim 2.14). 

 

Resim 2.14: DörtköĢe manĢon (Somun) 

 

2.2. Montaj  
 
Cıvata ayak kısmına, somun ise ayak bilek takozu içine konularak dört köĢe anahtar 

yardımıyla her iki parça birbirine vidalanır. 



 

 48 

2.2.1. ġekil Verme 
 

 ġekil vermede önemli olan, ağacın nesi ve hangi sahası iĢlenmesi gerektiği 
konusunda açıklık kazanmaktır. 

 Ayakbileğinin yeri belirlenir. Ayak tasarım yapılırken, kendi ayağınız numune 
olarak almanız mümkündür. 

 Bıçak freze ile kaba bir Ģekil verilir. 
 Bilek çevresi, raspa frezesi ile takriben 28 cm’ e kadar iĢleyebilirsiniz. 
 Uzunlamasına ayak kemerini medial olarak iĢlenir. 
 Ayak bileği çevresi 26 cm olacak Ģekilde ayarlanır. 
 Ayak uzunluğu tam olarak muhafaza edilir. (250 mm) 

 

Not: lĢlemeden sonra bu ayak normal bir ayakkabı içine uymalıdır (Resim 2.15). 

 

Resim 2.15: SACH ayak formu 
 

 Frezenin çalıĢma sahası (Resim 2.16). 

 

Resim 2.16: Freze bıçağı çalıĢma sahası 
 

2.2.2. DıĢ Kaplama Yapmak 
 

 DıĢ kaplama için ön hazırlıklar 

 Bir çizgi ile topukta, ayak bileğinden ayak kısmına geçiĢi iĢaretleyiniz. 

 Ayağı sökünüz. 

 ĠĢaretlemeleri, ayak kısmının üst görünüĢü üzerine taĢıyınız. 

 KurĢunkalemle enine kesit üzerinde çevreyi, 5 mm daha küçük çiziniz. 
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 TaĢlama silindiri ile ayağa nihai Ģekli veriniz. Ayak uzunluğunu 244 mm 
ye taĢlayarak indiriniz. 

 ĠĢaretlemeyi, tekrar dıĢ yüzey üzerine geçiriniz, öyle ki ayakbileği ve 

ayak kısmı tekrar tam aynı yerde ayarlanabilsin. 

 Bunu takiben taĢmayı kontrol ediniz. Bu taĢma, her tarafta eĢit olmalıdır. 
Eğer bu durum mevcut değilse, ayağı tekrar sökünüz. 

 Ayağı, zımpara kâğıdı (80 lik gren) ile elde düzeltiniz. Kenarları da aynı 

Ģekilde kütleĢtiriniz (Resim 2.17). 

    

Resim 2.17: Ayak dıĢ kaplaması 

 
 Ayak kaplama 

 Kâğıttan, örneğin gazete kâğıdından, ayak kısmının üst yüzeyinden bir 

numune yapılır. Kâğıdı kesmek veya buruĢturmak suretiyle tam bir 
numune yapabilisiniz. 

 Numuneyi 3 mm kalınlığında bir esnek parçaüzerine geçiriniz ve bunu, 
bir makasla kesip çıkarınız. 

 KesilmiĢ köpüklü kauçuğu, ayak üzerinde kontrol ediniz. 

 Kontakt yapıĢtıcı ile ayağı ve köpüklü kauçuğu sıvayınız. Yalnız topuk 
sahasında 3 - 4 cm sıvamayınız. Böylece, temiz bir geçiĢ yapma 
imkânınız daha kolay olur. 

 Havalandırmadan sonra, bilek üzerinden yapıĢtırmaya baĢlayınız. 

Germeden ötürü, kauçuğu, yanlara doğru düz sıvazlayınız. TaĢan köpüklü 
kauçuğu makasla kesiniz. 

 Topukta taĢmıĢ artıkları taĢlama silindirinde eğik taĢlayın ve yapıĢtırınız. 

 En sonunda köpüklü kauçuğun topuk dikiĢini taĢlama silindiri ile düzgün 

taĢlayınız. 

 Ayak, baĢka alternatif maizemelerle de kaplanabilir. (kumaĢ, deri, keçe 
veya benzerleri) (Resim 2.18). 

  

       

Resim 2.18: Ayak üst kaplaması 
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 Taban 

 Taban için bir numune yapılır ve bunu 5 mm kalınlıktaki esnek parça 
üzerine aktarılır. 

 Sonra tabanı biraz daha büyük kesilir (takriben 2 - 5 mm). Esnek 
parçatabanı, ağaç taban yüzeyinden daha büyük olmalıdır. Kontakt 

yapıĢtırıcı ile tabanı yapıĢtırılır. Havalandırmayı unutmayın! 

 Bunu takiben taĢan malzemeyi taĢlayın ve kenarları hafif yuvarlatın. 

Tavsiye: Ayağın enine kemeri hafif belirince, ayak duruĢu düzeltilir. 

 Cıvata için, sivri bir makasla matkap deliğini dikkatlice kesip açılır. 

 Birçok esnek parça üst üste yapıĢtırılır ve 26 mm bir silindirle taĢlanır. Bu 

kauçuk buĢon ayakla birlikte alta doğru son bulur. 

 Son olarak ayak bileği ve ayak parçalarını monte edilir. Kauçuk kapak, 
Ø26 mm matkap deliğine sıkıĢtırılır. 

 

Önemli: Kilit kapağı yapıĢtırılmaz! Bununla cıvataya geçiĢ muhafaza edilmiĢ olur. 

 

2.3. Parça Listesi 
 

NumaralandırılmıĢ parça listesi (Tablo 2.1 ve Resim 2.20) 
 

Parça No. Ġsmi Adet Malzemesi Ölçüleri mm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 

Ayak bileği kısmı 
Ayak kısmı 
Cıvata 
Altlık levha 
DörtköĢe manĢon 
Ayak kaplaması 
Topuk kaması 

Yuvarlama kaması 
Deri yuvarlama 
Ağaç vidası 
Kilitleme kapağı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

1 
1 
10 
5 

Kayak ağacı 

Kavakağacı 
St 50 - 11 
St 50 - 11 
St 50 - 11 
Esnek parça 
Köpüklü 
kauçük 

Esnek parça 
Dövme deri 
Çelik veya 
prinç 
Esnek parça 

125 x 150 x150 
100x90x260 
Ø 20 x 150 
Ø 25 x 10 
Ø 30 x 40 
340x300x3 
100 xlOO x 5 

100 x 65 x 5 
100 x 60 x 3 
Ø 2,5 x 10 
Ø 26 x 5 

Tablo 2.1: Parça listesi 
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 NumaralandırılmıĢ bitmiĢ SACH ayak resmi (Resim 2.19). 
 

    

Resim 2.19: SACH ayak ve ayak bileği 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
 
Not: Bu uygulama faaliyetinde Ġskium destekli, yüzük kilitli, üst manĢeti deri ve diz 

altı kısmı eklemsiz ten rengi termoplastik (HKAFO)Diz, ayak ve ayak-bilek ortezi örneği 
verilmiĢtir. 

 
Torna ĠĢlemi Yapmak 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Cıvata torna etmek 

 Torna edilecek iĢ parçasını ölçünüz. 

 

 Verilen ölçülere dikkat ediniz. 

 Çelik metre kullanınız. 

 Torna edilecek iĢ parçasını kesiniz. 

 

 Torna edilecek demir parçası verilen 
ölçüye göre kesiniz. 

 El testeresi kullanınız. 

 ĠĢ parçasını tornaya takınız. 

 

 ĠĢ parçasının tam merkezde olmasına 
dikkat ediniz. 

 ĠĢ parçasının tam ve eĢit olarak 
sıkıldığını kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢ parçasını tornalayınız. 

 

 Kalem açılarına dikkat ediniz. 

 Mil parçasını istenilen ölçülere 
getiriniz. 

 

 Devir hızına dikkat ediniz 
 Ġstenilen ölçüye ulaĢıncaya kadar 

tornalamaya devam ediniz. 

 DiĢ açınız. 

 

 Pafta ile diĢ açma kurallarına dikkat 

ediniz. 
 Soğutma amaçlı yağ kullanmayı 

unutmayınız. 

Somun torna etmek 

 Somun parçasını yapınız. 

 

 Yeni bir iĢ parçası takarak istenilen ölçü 
ve Ģekil oluĢuncaya kadar tornalayınız. 

 Punta matkap ucu kullanınız. 
 Vida açmak için matkap ucu ile deliniz. 
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 DiĢ açınız. 

 

 Pafta ve pafta kolu yardımı ile vida 
parçasına diĢ açınız. 

 Tornayı kapalı pozisyonda tutunuz. 
 DiĢlileri boĢa alınız. 
 Tornayı el ile çeviriniz. 

Cıvata eğeleme iĢlemlerini yapmak 

 Mil vidasının baĢını eğeleyiniz. 

 

 Milin mengene tarafından 
zedelenmemesi için aluminyum 
koruyucu ya da zımpara kâğıdı gibi 

malzemeler kullanınız. 
 Verilen ölçülere uygun bir Ģekilde vida 

baĢını eğeleyiniz. 
 Verilen ölçü ve Ģekle dikkat ediniz. 
 Sık sık gönye ile kontrol ediniz. 

 Vidayı son haline getiriniz. 

 

 Son halini alan vida milinin keskin 
kenarlarını zımparalayınız. 

 Paslanmaması için ince bir Ģekilde 

yüzeyini yağlayınız. 

Somun eğeleme iĢlemlerini yapmak. 

 Somun üzerini çiziniz. 

 

 Somun parçasının zedelenmemesi için 
mengene ağzına zımpara kâğıdı ya da 

aluminyum koruyucu kullanınız. 
 Somun üzerinde eğelenecek yerleri ölçü 

ve Ģekline uygun bir Ģekilde çiziniz. 
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 Somun parçasını eğeleyiniz. 

          

         

 Ölçü ve Ģekle dikkat ederek somunu 
vidalayarak istenilen ölçüye kadar 
eğeleyiniz. 

 Somun üzerindeki keskin kenar ve 
çıkıntıları zımpara ile zımparalayınız. 

 Paslanmaması için ince bir Ģekilde 

yüzeyini yağlayınız. 

 Metal parçaları bileĢtiriniz. 

 

 Hazırlanan somun ve vida mili 
birleĢtiriniz. 

 Paslanmaması için ince bir Ģekilde 
yüzeyini yağlayınız. 

Tüm parçaların birleĢtirilimesi 

 Parçaları bir araya getiriniz. 

 

 Hazırlanan tüp parçalırı  

 SACH ayak 

 Üst bilek takozu 

 Cıvata 

 Somun bir araya getiriniz. 

 Parçaları karĢılıklı yerleĢtiriniz. 

 Parçaları birleĢtiriniz. 

 

 Bir araya getirdiğiniz parçaları cıvata ve 
somun yardımıyla sıkarak birleĢtiriniz. 

 Sıkmak için kare anahtar kullanınız.  
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 ĠĢlenmiĢ ve iĢlenmemiĢ, birleĢtirilmiĢ son halinin görünüĢü. 
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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. Torna edilecek iĢ parçasını kestiniz mi?   

2. ĠĢ parçasını tekniğine uygun tornaya takın mı?   

3. ĠĢ parçasını tekniğine uygun tornaladınız mı?   

4. Mil parçasını istenilen ölçülerde yaptınız mı?   

5. Vida parçasını istenilen ölçülerde yaptınız mı?   

6. Tekniğine uygun ve istenilen ölçülerde cıvata milini 
tamamlayabildiniz mi?  

  

7. Pafta ile mile tekniğine uygun bir Ģekilde diĢ açtınız mı?   

8. Tekniğine uygun ve istenilen ölçülerde somun parçasını 
tamamlayabildiniz mi?  

  

9. Klavuz ile mile tekniğine uygun bir Ģekilde diĢ açtınız mı?   

10. Parçaları bileĢtiriniz mi?   

11. Torna edilecek iĢ parçasını kestiniz mi?   

12. ĠĢ parçasını tekniğine uygun tornaya takın mı?   

13. ĠĢ parçasını tekniğine uygun tornaladınız mı?   

14. Mil parçasını istenilen ölçülerde yaptınız mı?   

15. Vida parçasını istenilen ölçülerde yaptınız mı?   

16. Tekniğine uygun ve istenilen ölçülerde cıvata milini 
tamamlayabildiniz mi?  

  

17. Klavuz ile mile tekniğine uygun bir Ģekilde diĢ açtınız mı?   

18. Parçaları bileĢtiriniz 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. Cıvata yapılırken hangi alet ve makine kullanılır? 
A) Dikey zımpara 
B) Freze 
C) Torna 
D) Hızar 
E) Planye 
 

2. Cıvata mil çapı kaç mm yapılır? 

A) Ø 10 

B) Ø 20 

C) Ø 30 

D) Ø 40 

E) Ø 50 

 
3. Vida baĢı dörtkenar Ģeklinde eğelenirken kenar uzunluğu kaç mm olmalıdır? 

A) 10 mm 
B) 11 mm 
C) 12 mm 

D) 13 mm 

E) 14 mm 
 

4. Besleme levhası (pul) delik geniĢliği kaç mm olmalıdır? 
A) 10 mm 
B) 10,5 mm 
C) 11 mm 
D) 13 mm 
E) 14 mm 
  

5. Dört köĢe manĢon uzunluğu kaç mm olmalıdır? 
A) 15 mm 
B) 17 mm 
C) 18 mm 
D) 19 mm 

E) 20 mm 
 

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 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz.  

 
1. SACH ayak yaparken kesim ve form verme sırasında karton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

faydalanılır. 
 

2. Takoz parçalarının kesiminde el testeresi yerine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
makinesi kullanılır 

 

3. SACH ayağın su terazisi ile dengesini sağlarken  mutlaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
kullanılmalıdır. 
 
AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 
 

4. ( ) Metatars yuvarlanma kısmında deri parça kullanılır. 
 

5. ( ) Topuk ve metatars yuvarlanma kısmında esnek parçalardan faydalanılmaz.  
 

6. ( ) Gömme delikleri delinirken forstner matkap ucu kullanılır. 
 

7. ( ) Mil vidaların yapımında torna makinesi kullanılır 
 

8. ( ) DiĢ açma iĢlemi sırasında yağ kullanılmaz. 

 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
9. ĠĢ ve güvenliği açısından aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Torna makinesi üzerinde mandren anahtarı bırakılabilir. 
B) Frezede çalıĢırken baĢ ve diğer parmaklar ras gele tutulur. 

C) Koruyucu gözlük takılmaz. 
D) Saçlar bağlanmaz. 
E) Hepsi 

 
10. AĢağıdaki malzemelerdeden hangisi ağaç yapıĢtırımasında kullanılır? 

A) Kontakt yapıĢtırıcı  
B) Silikon macun  
C) Tutkal 

D) Sıkı geçme 
E) Çivi ile yapıĢtırma 
 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 E 

4 E 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 A 

2 C 

3 E 

4 E 

5 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Ģablon 

2 hızar/ Ģerit testere 

3 ökçe 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 E 

10 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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