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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 
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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI031 

ALAN 
Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik Teknolojisi 
MODÜLÜN ADI Plastik İşleme 

MODÜLÜN TANIMI 
El aletleri ile talaşlı üretim yapma yeterliğinin kazandırıldığı 

bir öğrenme materyalidir.  

SÜRE -40/32- 

ÖN KOŞUL 
 Temel Talaşlı Üretim–1 modülünü almış olmak 

YETERLİK El aletleri ile talaşlı üretim yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında el aletlerini kullanarak 

kurallara uygun talaşlı üretim yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Matkap ucu bileyebileceksiniz.İş parçasını 

delebileceksiniz. 
EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Matkap tezgâhı, matkap ucu, mengene,  bileme 

taşı, koruma gözlüğü, soğutma sıvısı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

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

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde plastik ürün kullanımının günlük yaşamımızda hızla arttığını, plastik 

sektörünün ülkemizde yaygınlaşarak büyüdüğünü görmekteyiz. Hızla büyüyen plastik 

sektöründe kalitenin, güvenin, üretimin ve iş huzurunun artması için Plastik Teknolojisi 

alanını tercih etmiş, bu alanda eğitim almış kişilere ihtiyaç vardır. 

 

Talaşlı üretim işlemleri, plastik teknolojisinde önemli bir konu olarak karşımıza 

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

alındığında bu önem daha da iyi anlaşılır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün ham 

maddesi plastiktir. Hâl böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan plastik malzemelerin 

işlenmesi de çok çeşitlilik göstermektedir. Plastiklerin işlendiği makineleri kullanmak bir 

takım becerileri gerektirmektedir.  Bu becerilerin başındaysa makineleri çalıştıracak kişilerin 

çeşitli el aletlerini doğru kullanabilmeleri ve temel bazı talaşlı imalat işlemlerini 

gerçekleştirmeleri gelir. 

 

Temel Talaşlı Üretim 2 modülü bu yöndeki becerilerin bir kısmının kazandırılması 

için hazırlanmıştır. Bu modülü tamamladığınız zaman makineleri oluşturan parçalara delik 

açmada kullanılan matkapları bileyecek ve makine parçalarına delik açabileceksiniz. 

Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan delme ve ölçme bilgilerini 

edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, sizlerin plastik işleme makinelerini daha rahat 

kullanmanıza, bunlarla ilgili sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 
 

 
Eğeleme yöntemi ile uygun süre içinde talaşlı üretim yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Tesviyecilikle ilgili işyerlerini ve hırdavatçıları ziyaret ederek özel matkap 

çeşitlerini araştırınız. Bu konuda elde ettiğiniz bilgileri rapor hâline getirerek 

sınıfa sununuz. 

 Matkap bilemede kullanılan taşları araştırarak yazılı olarak öğretmeninize 

sununuz. 

 Çelik cetvel çeşitlerini araştırınız. 

 

1. MATKAP UCU BİLEME 
 

1.1. Delme Araçları ve Özellikleri 
 

Delik delmede kullanılan başlıca araçlar, kesici araç gereçler ve matkap bileme 

taşlarıdır; bu araçlarla ilgili özellikler aşağıda açıklanmıştır. 
 

1.1.1. Delik Delmede Kullanılan Kesici Takımlar ve Özellikleri 
 

Delme işlemlerinde kullanılan kesici takımlara matkap denir. Matkaplar talaşlı 

üretimde kullanılan kesici alet gruplarından biridir. Bir matkap, kendi ekseni etrafında 

dönerek ve aynı zamanda kendi ekseni doğrultusunda ilerleyerek iki kesici ağzı ile kesme 

yapar. Metallerin işlenmesinde çok çeşitli matkaplar kullanılır. 
 

Matkaplar zamanla körlenir ve kesme yapamaz. Böyle olduğunda tekrar bilenmeleri 

gerekir. İyi bir kesme için matkapların uygun açılarda bilenmeleri gerekir. Şekil 1.1’de 

matkap açıları gösterilmiştir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Matkap açıları 

 

 Uç açısı: Helisel matkaplar iş parçasına batarak kesme yaptıkları için uçları 

sivri şekilde bilenir. Matkap ucunun sivriliği şekilde görüldüğü gibi uç açısı ile 

sağlanır. Matkabın uç açısı, çelik malzemeleri delmek için 118°, yumuşak ve 

kırılgan malzemeler için 130° olacak şekilde bilenir.   

 Boşluk açısı: Delik delerken matkabın kesici ağızlarının arka yüzeyinin kesilme 

yüzeyine sürtünmesini önlemek için verilen açıdır. Boşluk açısı, çelik 

malzemeler için yaklaşık 8° kadardır. 

 Uç kenar açısı: Uç kenar açısı Şekil 1.1’de görüldüğü gibi iki serbest yüzey 

bilenirken verilen boşluk açıları ile oluşan kenarın matkap ekseni ile yaptığı 

açıdır. 

 Kama açısı: Kesici ağzın bu açısı, boşluk açısına göre değişir. 
 

 Her matkap türü bir gereksinimden ortaya çıkmıştır. Çeşitleri şunlardır: 
 

 Helisel oluklu matkaplar 

 Havşa matkapları 

 Punta matkapları 

 Özel matkaplar 

 

 Helisel oluklu matkaplar: Helisel oluklu matkap, silindirik bir gövde 

üzerinde karşılıklı iki helis kanalı olan ve her iki helis kanalının ucunda 

birer ağzı bulunan kesici takımlardır. Resim 1.1’de helisel oluklu matkap 

uçları görülmektedir. 
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Resim 1.1: Helisel oluklu matkap uçları 

 

Bu matkaplar, yüksek kaliteli takım çeliklerinden yapılır. Matkabın helis kanalları, 

çıkan talaşların dışarı atılmasını ve aynı zamanda soğutma sıvısının deliğin içine akmasını 

sağlar. 
 

Helisel matkaplar silindirik ve konik saplı olmak üzere iki şekilde üretilir. Genellikle 

çapı 16 mm'ye kadar olan matkaplar silindirik saplı, 16mm'den büyük çaplı matkaplar konik 

saplı imal edilir. 
 

Silindirik saplı matkaplar mandren denilen bir aletle, konik saplı olanlar ise konik 

saplarından matkap milindeki mors koniğine takılır. 
 

 Havşa matkapları: Havşa matkapları deliklerin ağızlarındaki çapakları 

ve keskinliği almak, delik ağızlarına havşa açmak, vida ve perçin gibi 

bağlama elemanlarının baş kısmının oturacağı yuvaları açmak gibi 

işlemleri gerçekleştirmek için yapılmıştır. Resim 1.2’de bir havşa matkap 

ucu görülmektedir. 

 

Resim 1.2: Havşa matkabı 

Çeşitli amaçlar için yapılmış çeşitli havşa matkaplarının uç açıları şöyledir: Havşa 

açmak için 60° uç açılı, perçinleme için 75° uç açılı, havşa başlı vidalar için 90°  uç açılı ve 

saç perçinleri için 120°  uç açılı olanlar kullanılır. 
 

 Punta matkapları: Tornalanacak parçaların alın yüzeylerine punta deliği 

açmaya yarar. Punta matkaplarının ucundaki esas kesici kısma meme 

denir. Matkap meme çapına göre adlandırılır (Örneğin, 2,5’luk punta 

matkabı). Punta matkapları aynı zamanda hassas delinecek deliklere bir 

merkez deliği açmak için de kullanılır. Havşa açısı 60 derecedir. 

Resim1.3’te çeşitli punta matkapları görülmektedir. 
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Resim 1.3: Punta matkapları  

 

 Özel matkaplar: Çeşitli özel amaçları gerçekleştirmek için de matkap 

çeşitleri geliştirilmiştir. Bu matkaplara özel matkaplar denir. Örneğin, 

namlu matkapları, çok zırhlı kademeli matkaplar, duvar matkapları. 
 

1.1.2. Matkap Ucu Bilenmesinde Bileme Taşı Seçimi 
 

Delme işleminde özel amaçlar dışında genellikle seri çelik (HSS) matkaplar kullanılır. 

Seri çelik matkapların bilenmesinde genel olarak bağlama maddesi (KE), aşındırıcı madde 

(NK), dane büyüklüğü 36, sertlik (P), doku (6V130) olan taşlar kullanılır. Ayrıca sert 

malzemelerin bilenmesinde yumuşak taşlar, yumuşak malzemelerin bilenmesinde sert taşlar 

seçilmelidir. 
 

1.2. Çelik Cetveller  
 

Makine atölyelerinde en çok kullanılan ölçü aletlerindendir. Daha çok ölçme ve 

markalama işlemlerinde kullanılır. Tesviyecilikte kaba ölçülerin alınması için (Örneğin; 

testere ile malzeme keserken, tornada kaba boy ölçüsü alırken, pergel ayarlarken vb.) 

kullanılır. 
 

1.2.1. Çelik Cetvellerle Uzunluk Ölçme 
 

 Ölçme kolaylığı sağlanması için cetvellerin her iki tarafı da bölüntülendirilmiştir. 

Cetvelin çizgisel bölüntüleri, kenara kadar uzatılmıştır. Böylece ölçme hataları en aza 

indirilmiştir. Resim 1.4’te çeşitli çelik cetveller görülmektedir. 

 

Resim 1.4: Çelik cetvel örnekleri 
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Çelik cetvellerle ölçme yaparken parça üzerinde dayanma yüzeyi varsa cetvelin ucu bu 

yüzeye dayatılır. Parça üzerinde dayama yüzeyi yoksa cetvel ucu parça kenarı ile aynı hizaya 

getirilir. Baş parmağımızın tırnağı ile (Şekil 1.2) bitiş ölçüsü cetvel üzerinde belirlenerek 

okunur. Ölçü alırken cetvel,  ölçülen kenara dik olmalıdır.  

 

 

Şekil 1.2: Dayamasız ölçme yöntemi 

 

 

Şekil 1.3: Çelik cetvel ile dayamalı ölçme yöntemi 

 

Çelik cetvel ile bir dayama yüzeyi referans alınarak ölçü alınması işlemi ise dayamalı 

ölçme yöntemi adlandırılmaktadır. Şekil 1,3’te çelik cetvelle dayamalı ölçme yöntemi 

görülmektedir.   
 

1.2.2. Çelik Cetvelle Çap ve Derinlik Ölçme 
 

Kanal, kademeli kanal ve derinliklerin ölçülmesinde derinlik cetvelleri kullanılır. Bu 

tip derinlik cetvelleri dik veya açılı konumda ölçme yapabilecek şekilde üniversal olarak 

yapılmıştır. Ayrıca çelik cetvellerle silindirik parçaların çapları kabaca ölçülür.  
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1.2.3. Çelik Cetvelden Mihengir ile Ölçü Alma 
 

Mihengir ile çelik cetvelden ölçü alma işlemi günümüzde çok kullanılmamaktadır. 

Mihengir ile çelik cetvelden ölçü alma işlemi, pleyt üzerinde gerçekleştirilir. Tablalı çelik 

cetvel ve bölüntüsüz mihengir, pleyt üzerine konur, daha sonra mihengirin sıkma vidası 

gevşetilerek tablalı cetvel üzerinden istenilen ölçü ayarlanarak sıkma vidası sıkılır. İstenilen 

ölçüye ayarlanan mihengirle iş parçası çizilir (Şekil 1.4). 

 

Şekil 1.4: Çelik cetvelden mihengir ile ölçü alma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Size verilen matkabı,  aşağıda verilen açılara uygun olarak bileyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

                          

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 
 Matkabı bilemek için uygun taşı 

seçiniz. 
 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Çalışma sırasında kullanacağınız matkap ucunu 

öğretmeninizden temin ediniz. 

 Koruma gözlüğünü takınız.  Kendinize uygun bir gözlük kullanınız. 

 

 Taşı çalıştırınız. 
 

 Matkabı istenilen özellikte bilemek için bilgi 

konularındaki kesici uçların özelliklerini 

öğreniniz. 

 Bileme için uygun taşı seçiniz, gerekirse 

öğretmeninize danışınız. 

 Taşı çalıştırırken karşısında durmayınız, 

çalıştırdıktan sonra bileme için birkaç dakika 

bekleyiniz. 

 
 118°lik uç açısını oluşturunuz. 

 Matkap bilenirken bir elinizi dayama üzerine 

koyunuz. 

 118° lik uç açısını oluşturmak için matkabı, taş 

eksenine göre yaklaşık olarak 59° eğik tutup 

ucunu bileyiniz. 

 Matkabı fazla kuvvetle taşa bastırmayınız (Fazla 

baskıdan dolayı matkabın ucu yanar.). 

 Matkabın bileme sırasında yanmasını önlemek 

için soğutma sıvısı kullanınız. 

 
 8°lik boşluk açısını oluşturunuz.  

 

 

 

 

 Matkabı tutan elinizin hareketi çok önemlidir. 

Elinizi serbest olarak aşağı hareket ettiriniz ve bu 

esnada matkabı döndürmemeye çalışınız, eliniz 

aşağı inerken kendiliğinden hafif yay çizer. 

 İş parçası olarak kullandığınız malzemelerin 

özellikleri hakkında modüldeki “talaşlı üretim 

malzemeleri” konularından faydalanabilirsiniz. 

 Çalışma ortamınızdaki iş disiplini kurallarına 

uyunuz. 

 55°lik derecelik uç kenar açısını 

oluşturunuz. 

 Çalışma sırasında lütfen iş etiğine uyunuz ve 

insan haklarına saygı gösteriniz. 

 Kesmeyi sağlayacak yüzeyi 

oluşturarak bilemeyi bitiriniz. 

 Matkap kör veya zırhın uca yakın kısımları, 

aşınmış veya yanmış ise normal zırh çıkıncaya 

kadar ucu taşa tutunuz. 

 Çalışma sonlarında çalışma ortamınızın düzen ve 

temizliğini sağlayınız. 

 Kullandığınız gereçlerin gerekli bakımlarını 

yapmayı unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 118° lik uç açısını oluşturdunuz mu?   

2. 8° lik boşluk açısını oluşturdunuz mu?   

3. Kesici kenar eşitliğini sağladınız mı?   

4. Yüzey kalitesi, istenilen özelliklere uygun mu?   

5. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 
  

6. Süreyi iyi kullandınız mı? (15 dk.)   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Çelik malzemeler için matkabın uç açısı kaç derecedir? 

A) 90° 

B) 110°  

C) 118° 

D) 130° 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir matkap çeşidi değildir? 

A) Helisel oluklu matkaplar   

B) Punta matkapları  

C) Havşa matkapları    

D) Kanal matkapları  
 

3. Aşağıdakilerden hangisi havşa matkabının yaptığı işlemlerden biri değildir? 

A) Deliklerin yüzey kalitesini artırmak 

B) Delik ağızlarına havşa açmak 

C) Bağlama elemanlarının baş kısmının oturacağı yuvaları açmak  

D) Deliklerin ağızlarındaki çapaklan ve keskinlikleri almak 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi punta matkabının işlevidir? 

A) Deliklerin yüzey kalitesini artırmak 

B) Delik ağızlarına havşa açmak 

C) Tornalanacak parçaların alın yüzeylerine delik açmak  

D) Deliklerin ağızlarındaki çapaklan ve keskinlikleri almak 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

5. Tesviyecilikte kaba ölçülerin alınması için kullanılan ölçü aletine……………… denir. 
 

6. Delme işlemlerinde kullanılan kesici takımlara………………. denir. 
 

7. Delik delerken matkabın kesici ağızlarının arka yüzeyinin kesilme yüzeyine 

sürtünmesini önlemek için verilen açıya ………………………… denir. 
 

8. 16 mm'den büyük çaplı matkaplar ……………. saplı olarak imal edilir. 
 

9. ………… matkabı tornalanacak parçaların alın yüzeylerine punta deliği açmaya yarar. 
 

10. Kanal, kademeli kanal ve derinliklerin ölçülmesinde ………….. cetvelleri kullanılır. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 

.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

İş parçasını istenilen özelliklerde markalayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 İş parçalarının markalanmasında kullanılan araç gereç ve yöntemleri araştırınız.

  

2. DELME 
 

2.1. Delmenin Tanımı 
 

Endüstride iş parçalarından talaş kaldırarak silindirik boşluklar oluşturma işlemine 

delme denir. Şekil 2.1’de delme işlemi görülmektedir. 
 

 

Şekil 2.1: Delik delme 

 

 Matkap tezgâhı: İş parçalarından talaş kaldırarak silindirik boşluklar oluşturma 

işlemi yapan tezgâhlara matkap tezgâhı denir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Delik Delme İşleminin Endüstrideki Önemi 
 

Günümüzde kullandığımız tüm alet, ev eşyası, makine vb. ürünler; birçok parçanın 

birleştirilmesiyle oluşur. Birçok birleştirme yöntemi (yapıştırma, kaynak vb.) olmakla 

birlikte parçaların delinerek civata ve somunla birleştirilme yöntemi en çok kullanılan 

yöntemdir. 
 

Endüstride iş parçalarının boşaltılarak kolay işlenmesini ve parçaların birbirine 

kolayca bağlanmasını sağlanması yönünden delme işlemi önemli bir yer tutmaktadır. 
 

2.1.2. Delik Delmede Kullanılan Makineler 
 

 Breyizler 

 Masa tipi matkap tezgâhları 

 Sütunlu matkap tezgâhları  
 

 Sütunlu matkap tezgâhı 

 İşlem sıralı matkap tezgâhı 

 Çok milli matkap tezgâhı 

 Radyal matkap tezgâhı 
 

Breyizler (El matkapları): Genellikle küçük çaplı ve değişik konumlu deliklerin 

delinmesine yarayan taşınabilir delme makineleridir. Breyizler, daha çok elde kullanılır. 

Seyyar olduklarından taşınması mümkün olmayan işler üzerindeki deliklerin delinmesinde 

çok yararlıdır. Resim 2.1’de bir el matkabı (breyiz) görülmektedir. 

 

Resim 2.1: El matkabı 
 

Masa tipi matkap tezgâhları: Bir masa veya tezgâh üzerine monte edilerek 

kullanılan küçük kapasiteli matkap tezgâhlarıdır. Masa tipi matkap tezgâhları; küçük çaplı 

deliklerin delinmesinde, küçük havşaların açılmasında, küçük kılavuz ve raybaların 

çekilmesinde kullanılır. Resim 2.2’de masa tipi matkap tezgâhı görülmektedir.   
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Resim 2.2: Masa tipi matkap tezgâhı 

Sütunlu matkap tezgâhları: Prizmatik veya silindirik sütunlu ve yere (zemine) 

monte edilerek kullanılan tezgâhlardır. Bazı özel amaçları gerçekleştirmek ve seri üretimde 

kullanılma amacıyla çeşitli tiplerde yapılır. Çeşitleri: 
 

 Sütunlu matkap tezgâhı: Orta büyüklükteki parçalar üzerine delme, 

raybalama, delik büyütme, havşa açma ve klavuz salma işlemlerinin 

yapılmasında kullanılır. 
 

Matkap üzerinde matkaba delme hareketini veren bir elektrik motoru, matkabın devir 

sayısının ayarlandığı bir hız kutusu (dişli kutusu) ve matkabın takıldığı bir matkap mili 

vardır. Makineyi oluşturan bu üç ana elemandan başka iş tablası, makine gövdesi (sütun), 

başlık, soğutma sıvısı sistemi vb. elemanlardan meydana gelir. Büyük tip matkap 

makinelerinde bu kısımların başında ek parçalar bulunmaktadır. Resim 2.3’te sütunlu matkap 

tezgâhı görülmektedir. 

  

Resim 2.3: Sütunlu matkap tezgâhı 
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 İşlem sıralı matkap tezgâhı: Seri imalatta kullanılan bu tezgâhlarda bir 

kesici aletten diğerine geçilerek birçok işlem arka arkaya yapılıp iş 

parçası tamamlanır. Örneğin, birinci mile küçük bir matkap, yanındaki 

mile büyük matkap, onun yanındaki mile havşa matkabı ve sondakine 

rayba bağlanarak iş parçası uzun tabla üzerinde bir milden diğerine 

geçirilerek ardışık işlemler tamamlanır. Resim 2.4’te  bir işlem sıralı 

matkap tezgâhı görülmektedir.  

 

Resim 2.4: Sıralı matkap tezgâhı 
 

 Çok milli matkap tezgâhı: 4- 48 arasında veya daha çok sayıda mili 

vardır. Bütün miller, hareketini bir dişli çarktan alır ve istenilen sayıda 

mil çalıştırılarak pek çok deliği bir defa da delmek mümkün olur. Seri 

imalatta kullanılır. Resim 2.5’te çok milli bir matkap tezgâhı 

görülmektedir.  

 

Resim 2.5: Çok milli matkap tezgâhı 
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 Radyal matkap tezgâhları: Radyal matkap tezgâhları; delme, 

raybalama, delik büyütme, havşa açma ve klavuz salma işlemlerinin 

genellikle büyük ve ağır iş parçaları üzerinde yapılmasını sağlayan 

tezgâhlardır. Radyal matkap tezgâhları, sütunlu matkap tezgâhlarına 

benzer. Ancak radyal matkaplarda sütun etrafında 360° dönebilen radyal 

bir gövde vardır. Matkap milinin bulunduğu blok, bu gövde üzerinde 

bulunmakta ve matkap bloğu radyal gövde üzerinde hareket ettirilerek 

işin konumuna göre ileri- geri ayarlanabilmektedir. Resim 2.6’da bir 

radyal matkap tezgâhı görülmektedir. 

 

Resim 2.6: Radyal matkap tezgâhı 

 

2.1.3. Delik Delmede Kullanılan Bağlama Araçları 
 

Matkaplarla delik delerken iş parçalarının bir bağlama sistemi ile iş tablasına 

sabitlenmesi gerekir. Bir iş parçası sabitleştirilmeden delinmez. Bunun aksi hareket edilirse 

bir iş kazası her zaman olabilir. Aynı zamanda iş düzgün delinmeyeceğinden bozulabilir. Bu 

nedenle matkap tezgâhlarında delme işlemi yaparken mutlaka sabitlenmesi, iş tablasına 

bağlanması gerekir. İş parçasının düzgün, sağlam ve emniyetli bir şekilde bağlanması 

gerekir. 
 

İş parçaları delinirken parça işin biçimine, özelliğine ve hassasiyetine uygun şekilde 

bağlanmalıdır. 
 

İşler matkap tezgâhlarına genel olarak aşağıdaki şekilde bağlanır: 
 

 Tezgâh mengenesi ile 

 Bağlama pabuçları (bağlama ayakları)ile 

 Delme kalıpları (iş kalıpları) ile  
 

Tezgâh mengeneleri ile bağlama: Delme işlemlerinin birçoğunda işler matkap 

mengenelerine bağlanarak delinir. Şekil 2.2’de iş parçasının tezgâh mengenesi ile 

bağlanması görülmektedir. Ancak büyük delikler delinirken sadece işin mengeneye 

bağlanması yeterli değildir.  



 

 18 

Ayrıca mengenenin de iş tablasına bağlanması gerekir. Mengenelere iş bağlamadan 

önce işin altına aynı kalınlıkta paralel iki altlık konulur. Altlık, hem işin düzgün 

bağlanmasını sağlar hem de matkabın mengeneye zarar vermesini önler. Silindirik iş 

parçalarının mengenelere bağlanması için -V- yatakları veya ağızlarında -V-  yatağı olan 

mengeneler kullanılır. 

 

Şekil 2.2: İş parçasının tezgâh mengenesi ile bağlanması 

 

Bağlama pabuçları ile bağlama: Mengenelere sığmayan iş parçalarını delmek için iş 

parçalarının iş tablasına bağlama pabuçları ile bağlanması gerekir. İş parçalarını iş tablasına 

bağlamadan önce eşit kalınlıkta altlıklar kullanılmalıdır. Böylece iş tablasına matkabın zarar 

vermesi önlemiş olur. Daha sonra da iş parçasını bir veya iki dayama ile desteklemek 

gerekir. Aynı ölçüdeki işleri bu sayede daha çabuk ve seri delebiliriz. İş parçasının dönmesi 

de önlemiş olur. Şekil 2.3’te iş parçasının tezgâh tablasına bağlama pabuçları ile bağlanması 

görülmektedir. 

 

Şekil 2.3: İş parçasının tezgâh tablasına bağlama pabuçları ile bağlanması 

 

Delme kalıpları ile bağlama: Seri üretimi yapılan özdeş parçaları bağlamak için 

delme kalıpları kullanılır. Böylece işin özelliğine göre hazırlanmış bağlama kalıpları ile iş 

parçaları; daha seri, daha kolay ve tam ölçüsünde bağlanıp delinmiş olur.  
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Not: Sac şeklindeki veya buna benzer şekildeki iş parçalarını mengeneye bağlayarak 

delmek mümkün olmayabilir. Böyle parçalar, el mengenesi ile bağlanarak delinir. Şekil 

2.4’te delme kalıpları ile bağlama görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.4: Delme kalıpları ile bağlama 

 

2.1.4. Kesme Hızı ve Devir Sayısı 
 

 Kesme hızı: Matkabın çevresindeki bir noktanın matkabın kendi ekseni 

etrafında dönmesi sırasında dakikada metre cinsinden aldığı yola kesme hızı 

denir. 

 Devir sayısı: Matkabın dakikadaki dönme sayısına devir sayısı denir. 
 

İyi ve verimli bir delme için uygun kesme hızı ve devir sayısının bulunması gerekir. 

Kesme hızı ve devir sayısı, delinecek malzemenin özelliğine ve matkap çapına göre değişir. 

Devir sayısı, küçük delik çaplarında büyük, büyük delik çaplarında küçük seçilmelidir. 
   

Seri (hava) çelik matkaplar için yaklaşık kesme hızı 
 

Malzeme cinsi        Kesme hızı 

Düşük karbonlu çelik       ………………………………….... 25 m/dakika   

Dökme demir ve yumuşak demir     ………………………..  30 m/dakika 

Bakır ve pirinç   …………………………………………….   60 m/dakika 

Alüminyum alaşımları    …………………………………….  90 m/dakika 
 

Kesme hızı ve devir sayısı formülü  
 

   
dk

mND
V   

1000

 .  .  
    N =  

D

V

.

.1000


   

 

 V = Kesme hızı (metre/dakika) 

 N = Devir sayısı (devir/dakika) 

 D = Matkap çapı (milimetre) 
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 = 3,14  (sabit sayı)  

 

Örnek1: Çelik bir malzemeye 20 mm çapında bir delik açılacaktır. Devir sayısı 200 

dev/dk. olduğuna göre kesme hızını hesaplayınız? 
 

Verilenler :     Çözüm :   

N = 200 dev/dk. 

D = 20 mm 

  = 3,14 

İstenen:  V = ?  V=
1000

200.20.14,3
= 

1000

12560
 = 12,56 m/dk. 

 

Örnek 2: Bir döküm malzemeye 10 mm çapında bir delik açılacaktır. Kesme hızı 30 

m/dakika olduğuna göre matkap tezgâhı kaç devir sayısına ayarlanmalıdır?  

Verilenler :    

V =  30 m/dk. 
1000

.. ND
V


 N =  

D

V

.

.1000


 = 

10.14,3

30.1000
=  955,4   dev/dk. 

D = 10 mm 

  = 3,14 

İstenen:  N = ?      

 

Örnek 3: Çelik bir malzemeye 8 mm çapında bir delik açılacaktır. Devir sayısı 600 

dev/dk. olduğuna göre kesme hızını hesaplayınız. 

Verilenler: 

D = 8 mm 

N = 400 dev/dk. 

  = 3,14 

İstenen:  V = ? 
 

1000

.. ND
V


  =  

1000

600814,3 
       = 

1000

15072
=  15,7   m/dk. 

 

2.2. Mikrometreler 
 

Yapısı, kullanılış şekli ve hassasiyeti bakımından diğer ölçü aletlerinden tamamen 

farklı olan mikrometreler, doğrulama ve kontrol işlerinde çok kullanılan bir ölçü aletidir. 

Tipik bir mikrometrenin yapısı ve kısımları Şekil 2.5’te görülmektedir. 
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 Şekil 2.5:  Bir mikrometrenin yapısı ve kısımları 

 

2.2.1. Mikrometrenin Tanımı 
 

Mikrometreler; mekanik kumandalı vida-somun sistemine göre çalışan, ölçü 

tamlığının sürmeli kumpaslara göre daha hassas olduğu, 0,01mm’den  0,001mm’ye kadar 

ölçü tamlığı sağlayan hassas ölçü aletleridir. Resim 2.7’de bir mikrometre resmi 

görülmektedir. 
 

 

Resim 2.7:  Mikrometre 

 

2.2.2. Mikrometrelerde Hassasiyet 
 

Mikrometrelerde okuma hassasiyetleri ölçü sistemine göre değişmektedir. Mikrometre 

bölüntüleri metrik veya parmak sistemine göre yapılmıştır. 
 

2.2.2.1. Metrik Bölüntülü Mikrometreler 
 

 Metrik bölüntülü mikrometrelerde vidalı mil ve somununa 0,5 mm adımlı vida açılmıştır. 

Böylece vidalı mil, somunu içinde bir devir yaptığı zaman 0,5 mm’lik yol alır. Verniyer 

bölüntülü tambur çevresi de 50 eşit parçaya bölünmüş ve 0’dan 50’ye kadar beşer beşer 

numaralanmıştır. Tamburun bir devrinde vidalı mil 0,5 mm ilerlediğine göre 0,5 veya vida 

adımı, tambur çevresindeki bölüntü sayısına bölündüğünde mikrometrenin okuma 

hassasiyeti bulunmuş olur. 
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okuma

çizgisi

cetvel
bölüntüsü

verniyer
bölüntüsü

40

45

0

5

10

0        5        10      1

Okuma hassasiyeti c =
n

h
, mm  

c = okuma hassasiyeti, mm 

h = vida adımı, mm 

n = tambur çevresindeki bölüntü sayısı     

 

Yukarıda verilen formülden 0,5mm adımlı ve 50 verniyer bölüntülü mikrometrenin okuma 

hassasiyeti; c=
n

h
 , c=

50

5,0
, c=0,01mm olarak bulunur. 

Kovan üzerine eksen doğrultusunda birer milimetre ve yarımşar milimetrelik 

bölüntüler çizilmiştir. Böylece birer ve yarımşar milimetrelik sayılar kovan üzerinden, 

ondalık ve yüzdelik sayılar da tambur üzerindeki verniyer bölüntüsünden okunur. Şekil 2.6, 

2.7 ve 2.8’de hassasiyetlerine göre mikrometreden ölçü okunuşu gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.6:  0,01 Okuma hassasiyeti ve 0,01 verniyer bölüntüsü  

 

Ayrıca aynı tip mikrometre ile 0,001 mm ve 0,002 mm’yi okumak mümkündür. Bu 

mikrometrelerin milimetrik bölüntülü kovanının çevresine paralel bir diğer bölüntü 

yapılmıştır. Bu da milimetrik bölüntülü kovanın verniyer bölüntüsüdür. Bu işlem için 

tambur üzerindeki 9 çizgiyi karşılayan mesafe, kovan üzerinde 5 veya 10 eşit parçaya 

bölünmüştür. Bu da 0,01mm’nin 5 veya 10 eşit parçaya bölünmesi demektir. Şekilde 0,002 

mm verniyer bölüntüsü gösterilmiştir. 
 

0,002 mm verniyer bölüntüsü için 

 0,01: 5 = 0,002 mm okuma hassasiyeti, 

0,001 mm verniyer bölüntüsü için 

0,01 : 10= 0,001 mm okuma hassasiyeti elde edilir. 
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Şekil 2.7: 0,001 mm okuma hassasiyeti     Şekil 2.8: 0,002 mm okuma hassasiyeti 
 

2.2.2.2.Parmak Bölüntülü Mikrometreler 
 

 Parmak bölüntülü mikrometrelerde, vidalı mil ve somununa parmakta 40 diş 

açılmıştır. Vidalı mil bir tam devir yaptığı zaman 1/40” ileri veya geriye doğrusal hareket 

eder. Ayrıca verniyer bölüntülü tambur çevresi de 25 eşit parçaya bölünmüştür. Böylece 

mikrometrenin okuma hassasiyeti, 

 c=
n

h
 , inç c=

25

''40/1
 , c= 1/1000˝ bulunur. 

2.2.3. Mikrometrelerin Sınıflandırılması 
 

Mikrometreler kullanılma yerine ve özelliklerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 
 

 Dış çap mikrometreleri 

 İç çap mikrometreleri 

 Derinlik mikrometreleri 

 Vida mikrometreleri 

 Modül mikrometreleri  

 Özel mikrometreler 
 

2.2.3.1. Dış Çap Mikrometreleri 
 

Dış çap mikrometreleri, ölçü tamlığı istenen dış çapların parça genişliklerinin 

ölçülmesinde ve ölçü aktarma veya kontrol edilmesinde kullanılır (Resim 2.7). Dış çap 

mikrometreleri, ölçme kapasitelerine göre sınıflandırılmıştır. Mikrometreler 300 mm çapa 

kadar 25’er ~ 300 mm’den sonra l00’er mm büyüyerek yapılmıştır ve her mikrometrenin 

üzerine ölçme kapasitesi yazılmıştır. Tek tek piyasada bulundukları gibi genelde takım 

hâlinde bir kutu içinde bulunurlar.  
 

2.2.3.2. İç Çap Mikrometreleri 
 

 Bu mikrometreler; delik çapları ve kanal genişliklerinin paralel yüzeyler arasındaki 

uzaklıkların ölçülmesinde veya kontrol edilmesinde kullanılır.  
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Ayrıca ölçü aktarma işlemlerinde de kullanılabilir. İç çap mikrometreleri, kullanma 

yeri ve özelliklerine göre değişik biçim ve boyutlarda yapılmıştır. Küçük delik çaplarının 

ölçülmesinde (5-25 mm) Resim 2.8’de görülen kumpas tipi iç çap mikrometreleri kullanılır. 

25 mm’den büyük delik çapları için uzatma çubuklu delik mikrometreleri kullanılır. Bu tip 

mikrometrelerin kapasiteleri, çubuk boyuna bağlı olarak değişir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.8: İç çap mikrometresi 

 

2.2.3.3. Derinlik Mikrometreleri 
 

Derinlik mikrometreleri genellikle kanal ve delik derinlikleriyle kademe 

yüksekliklerinin ölçülmesinde veya kontrol edilmesinde kullanılır (Resim 2.9). Derinlik 

mikrometreleri, üç ana parçadan oluşmaktadır. Bu ana parçalar (1) verniyer bölüntülü 

tambur, (2) milimetrik bölüntülü kovanı bulunan köprü ve (3) değişebilen ölçü milidir. 

Derinlik mikrometrelerinde ölçme kapasiteleri (0-25), (25-50), (50-75), (75-100) mm’dir. 

Derinlik mikrometrelerinde ölçü mili, verniyer bölüntülü tambur içine sökülüp takılabilir 

şekilde monte edilmiştir. Ölçme ve kontrol yapılacak delik, kanal veya kademe derinliklerine 

göre ölçü milleri değiştirilir veya blok mastarlar kullanılır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.9: Derinlik mikrometresi 
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2.2.3.4. Vida Mikrometreleri  
 

Vida mikrometreleri ile hassas olarak işlenmiş vidaların diş dibi, böğür çapı ve diş 

üstü çapları ölçülür. Vida mikrometreleri her iki ölçü sistemine uygun olarak hazırlanmıştır. 

İç ve dış vidaların ölçülmesi için iç vida ve dış vida mikrometresi olarak iki değişik biçimde 

yapılır. Bu mikrometrenin en önemli özelliği; ölçü mili ucunun sivri, örsün ise V biçiminde 

olmasıdır. Ölçüyü ucun sivrisiyle yeteri kadar içeri giren V’nin dip kısmından almak 

yeterlidir. Böylece uçlar, ölçülecek vida dişinin dip veya üstüne değil işlenmiş böğür yüzey-

lerine dayanır. Vida ölçülürken gerçek dış çapın dikkate alınmadığı görülür. 
 

Vida mikrometresinde belli sınırlamalar vardır. V biçimli örs, birkaç adım için 

kullanılabilir. Örneğin, bir V örsü parmakta 8-14 diş için başka bir V örsü ise 14-20 diş vb. 

için kullanılır. Bunlar da 0,01 tamlıkta ölçme yapar. Şekil 2.9’da vida mikrometresi ile ölçme 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.9: Vida mikrometresi ile ölçme 

2.2.3.5. Modül mikrometreleri 
 

 Modül mikrometreleri dişli çark bölüm dairesi üzerinde bulunan belirli sayıdaki 

dişlere ait teğet uzunluğunu ölçerek dişlerin adımının kontrol edilmesinde kullanılır (Resim 

2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.10: Modül mikrometresi ve ölçme uygulaması 
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2.2.3.6. Özel Mikrometreler 
 

 Makine parçalarının özelliklerine göre hazırlanan mikrometrelerdir. Bu mikrometreler 

ile okuma işlemi diğerlerinin aynıdır. Diğerlerinden farkı sadece biçim ve şekil olarak farklı 

yapılmış olmasıdır. Bunların ölçü okuma hassasiyetleri 0,01 mm-0,001 mm arasında 

değişmektedir.  
 

2.2.4. Mikrometrelerin Okunması 
 

 Mikrometreler; elle tutularak, hem hassas ölçebilmek hem de seri ölçmelerde 

zamandan kazanmak için özel sehpalarına bağlanarak kullanılabilir. 
 

 0,01 mm hassasiyetli mikrometrenin okunması 
 

Mikrometre ile ölçerken önce kovan üzerindeki rakamların tamburun kenarına kadar 

olan mm ve 0,5 mm değerleri okunur. Sonra bunlara kovanın yatay çizgisiyle karşılaşmış 

olan tambur üzerindeki 0,01 mm’nin katlarını gösteren miktarlar eklenir. 
 

Örneğin, Şekil 2.10’da 1. örnekte kovan üzerinde tam 8 mm değeri vardır. Tambur 

üzerindeki 8. bölüntü çizgisi, kovanın yatay çizgisi ile üst üste gelmiştir.  

Buna göre 8 + 0,08 = 8,08 mm değeri okunur. Diğer örnekte ise kovan üzerinde 9 mm 

ve bundan sonra 0,5 mm değerleri görülmektedir. Ayrıca tambur üzerindeki 32. bölüntü 

çizgisi kovanın yatay çizgisiyle çakışmıştır. Buna göre mikrometre 9 + 0,5+0,32 = 9,82 mm 

açılmıştır. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                         

 

 

Şekil 2.10: Mikrometre ile ölçme uygulamaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 Tolerans ± 0,1mm 

 

Yukarıda resmi verilen U demirinden yapılmış ve markalanmış iş parçasını delik 

merkezlerinden deliniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 

 İş parçasını uygun şekilde makinenin 

mengenesine bağlayınız. 

 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 İş parçasını yatay düzleme paralel 

bağlayınız. 

 İş parçasını bağladığınız tezgâh mengenesini 

de tezgâh tablasına bağlayınız. 

 

 Tezgâhın uygun devrini ayarlayınız. 

 

 Matkap tezgâhının devir sayısını delinecek 

malzemenin özelliğine ve matkap çapına 

göre ayarlayınız,  gerekirse delme 

konusundaki kesme hızı ve devir sayısı 

bilgilerinden yararlanınız. 

  Soğutma sistemini çalıştırınız. 

 

 Soğutma suyu, özelliğini kaybetmişse 

değiştiriniz. 

 

  Delik merkezini ayarlayınız. 

 

 Matkap tezgâhı çalıştırılmadan matkap 

ucunu nokta vurulmuş delik merkezine 

indiriniz. 

 Tezgâh mengenesini veya tablasını sağa sola 

hareket ettirerek ve iş parçasına değişik 

açılardan bakarak matkap ucunu delik 

merkezine tam olarak oturtunuz. 

 

 

  Delme işlemini yapınız. 

 

 Delme işleminde matkabı ilerletirken 

gereğinden fazla baskı uygulamayınız. 

 8 mm’den büyük delikleri küçük bir 

matkapla ön delik açtıktan sonra deliniz. 

 Uzun saç, yırtık ve bol iş elbiselerinin 

tehlike yaratacağını unutmayınız. 

 Delmekte zorlanan matkapları bileyiniz. 

 Çalışma ortamınızdaki iş disiplini 

kurallarına lütfen uyunuz. 

 Çalışma sonlarında çalışma ortamınızın 

tertip düzen ve temizliğini sağlayınız. 

 Kullandığınız gereçlerin gerekli bakımlarını 

yapmayı unutmayınız. 

 Çalışma sırasında lütfen iş etiğine uyunuz ve 

insan haklarına saygılı olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kullanma yeri ve özelliklerine göre aşağıdaki mikrometrelerden 

değildir? 

A) Dış çap mikrometreleri 

B) İç çap mikrometreleri 

C) Yoğunluk mikrometreleri 

D) Derinlik mikrometreleri 

 

2. Dişli çark bölüm dairesi üzerinde bulunan belirli sayıdaki dişlere ait teğet uzunluğunu 

ölçerek dişlerin adımının kontrol edilmesinde hangi mikrometreler kullanılır? 

A) Dış çap mikrometresi 

B) Modül mikrometreleri 

C) Derinlik mikrometreleri 

D) İç çap mikrometreleri 

 

3. 24,51 mm ölçüsü kaç mm’lik mikrometrelerde okunur? 

A) 100-125 mm 

B)  0-25 mm 

C) 25-50 mm 

D) 50-75 mm 

 

4. 89,76 mm ölçüsü kaç mm’lik mikrometrelerde okunur? 

A) 75-100 mm 

B) 100-125 mm 

C) 25-50 mm 

D) 50-75 mm 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Endüstride iş parçalarından talaş kaldırarak silindirik boşluklar oluşturma işlemine   

……………. denir. 

 

6. İş parçalarından talaş kaldırarak silindirik boşluklar oluşturma işlemi yapan tezgâhlara 

………………….. denir. 

 

7. Genellikle küçük çaplı ve değişik konumlu deliklerin delinmesine yarayan portatif delme 

makinelerine ……………… denir. 

 

8. ……………matkap tezgâhlarında iş parçası uzun tabla üzerinde bir milden diğerine 

geçirilerek ardışık işlemler tamamlanır. 

 

9. Seri üretimi yapılan özdeş parçaları, bağlamak için………………………. kullanılır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. Matkabın çevresindeki bir noktanın , matkabın  kendi ekseni etrafında dönmesi sırasında, 

dakikada metre cinsinden almış olduğu yola,……………………. denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 Şekilde resmi verilen parçayı delmek için kullanacağınız matkapları bileyiniz. 

 Şekilde resmi verilen parçayı, delmeye esas olacak şekilde markalayıp 

deliklerini deliniz ve havşalarını açınız. 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
Matkabın bilenmesi 

1. Matkap açılarını oluşturdunuz mu?   

2. Kesici kenar eşitliğini sağladınız mı?   

3. Bileme yüzey kalitesi uygun mu?   

   

Delme işlemi 

4. Delik merkezliğini sağladınız mı?   

5. 20 mm ölçüsünü oluşturdunuz mu?   

6. 15 mm ölçüsünü oluşturdunuz mu?   

7. Uygun ölçülerde havşa oluşturdunuz mu?    

8. Teknolojik kurallara uydunuz mu?   

9. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma 

gerçekleştirdiniz mi? 
  

10. Süreyi iyi kullandınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 ‘İN CEVAP ANAHTARI 

 

1.  C 

2.  D 

3.  D 

4.  C 

5.  Çelik cetvel 

6. Matkap ucu 

7. Boşluk açısı 

8. Konik 

9. Punta 

10 Derinlik 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1.  D 

2.  D 

3.  D 

4.  C 

5.  Çelik cetvel 

6. Matkap ucu 

7. Boşluk açısı 

8. Konik 

9. Punta 

10 Derinlik 

 

 

  

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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