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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI478 

ALAN  Ortopedik Protez ve Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Bükerek ġekil Verme 

MODÜLÜN TANIMI  
Bükerek ġekil Verme tekniğinin verildiği tekniğinin 

verildiği öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Eğeleyerek ġekil Verme modülünü almıĢ olmak. 

YETERLĠK Malzemeleri tekniğine uygun bükebilecektir. 

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaç 

 

Atölye ortamında bükerek Ģekil vermek için materyal 

hazırlayabilecek ve bükerek Ģekil verebileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Bükerek Ģekil vermek için materyal 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Bükerek Ģekil verebileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Tel çubuk, pense, konik uçlu pense, kargaburnu.  

 

Ortam: Tesviye odası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün sanayi ve endüstri geliĢmektedir. Siz de 

dünyada önemli yer kaplayan metal sektöründe yer almaya adaysınız. Günümüzde bilgili, 

becerikli ve iyi yetiĢmiĢ personele bu sektör ihtiyaç duyar. Bu modülde size öğretilmek 

istenen eğme–bükme iĢleri de, bu sektörün can damarlarındandır. 

 

Günümüzde eğme bükme konusunda faaliyet gösteren büyüklü küçüklü binlerce 

iĢletme vardır. Bu iĢletmelerden biri olan Ortopedi Atölyelerinde iĢ imkânı bulabileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

 
Bu öğrenme faaliyeti ile sınıf ortamında, açınım boyu hesaplamasını doğru olarak 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 YaĢadığınız ortamlarda, eğme bükme iĢlemi ile imal edilmiĢ cisimleri 

araĢtırınız. 

 Eğme bükme konusunda faaliyet gösteren iĢletmeleri araĢtırınız. 

 AraĢtırdığınız cisimleri ve iĢletmeleri rapor halinde sınıfa sununuz. 

 

1. EĞME BÜKME 
 

1.1. Eğme Bükmenin Tanımı 
 

Metal parçaların kalıcı biçim değiĢimine (plastik Ģekil değiĢimine) uğrayacak Ģekilde, 

eğme kuvvetleri altında, Ģekil değiĢtirmesine bükme denir. ġekil 1,1‟de, eğme kuvveti 

uygulanarak bükme iĢleminin yapılması gösterilmektedir. 
 

 
 

ġekil 1.1: Bükme iĢlemi  
 

1.2. Eğme Bükmenin Gereği ve Önemi 
 

ĠĢ parçalarının tasarlanması ve üretilmesinde değiĢik iĢlemler uygulanabilir 

(markalama, kesme, delme, kaynak, vb.). Bu iĢlemlerden biri de bükme iĢlemidir. 
 

Sacların, içi dolu malzemelerin ve boru profillerin, eğme bükme iĢlemlerini, çelik 

eĢya, dekoratif demircilik, makine imalat, çelik yapı gibi birçok sektörde görmekteyiz. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 
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Bükme iĢlemi: 

 

 ĠĢ parçasını değiĢik Ģekillerde üretmek, 
 Ġnce saclara, Ģekle bağlı olarak dayanım kazandırmak amacı ile yapılır. 
 

1.3. Eğme Bükme Bölgesindeki DeğiĢimlerin ve Tarafsız (Nötr) 

Eksenin Tanımı 
 

Bükme esnasında iĢ parçasının dıĢ yüzeyi çekme kuvvetleri etkisiyle uzar. Ġç yüzey 

basma kuvvetleri etkisi ile kısalır (ġekil 1.2). Ġkisinin arasında bulunan bir merkez eksen ise 

sabit kalır, uzama ya da kısalma meydana gelmez. Bu uzama veya kısalmanın olmadığı 

eksen, nötr eksen adını alır. ġekil 1,2‟de çekme ve basma bölgesindeki değiĢim 

görülmektedir. 
 

 
 

ġekil 1.2: Bükme esnasında eksenler 

 

 
 

ġekil 1. 3: Bükme sonrası malzemede meydana gelen değiĢimler 
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1.4. Dolu Malzemelerin Açınım Boyu Hesabı  
 

Parçalar yay oluĢturacak Ģekilde bükülecekse, oluĢacak yay boyu hesaplanırken, nötr 

eksen, dolayısıyla nötr yarıçap esas alınır. AĢağıda bununla ilgili iki örnek verilmiĢtir: 

 

Örnek 1: ġekil 1,3‟te, 10x10 kesitli malzemeden, 55 mm yarıçapında bir halka 

yapılmıĢtır. Malzemenin kaç mm uzunluğunda kesilmesi gerektiğini bulunuz. 

 

 
 

ġekil 1. 3: Dolu malzemelerin bükülmesine ait örnek 

 

Parçanın iç yarıçapı 45 mm ve kalınlığı 10 mm olduğuna göre, nötr yarıçap 50 mm 

olur. Dolayısıyla kesilecek boy: 

 

L= Açınım boyu (Kesilecek parça boyu ) (mm), RB= Bükülen parçanın iç yarı çapı 

(mm), RN=Bükülen parçanın nötr ekseni (mm), 

 

RÇ= Bükülen parçanın çekilen ekseni (mm), 

 

a = Bükülen parçanın kalınlığı(mm), 

 

α= Bükme açısı 

L= 2 x Л x RN x αo/360oL= 2 x 3,14 x 50 x 360o / 360o 

 

L= 314 mm (Kesilecek parça boyu) 

 

Örnek 2: ġekil 1.4‟te, 10 mm kalınlığındaki malzemeden, yarı çapı 60 olacak Ģekilde 

bükme iĢlemi yapılıyor. Resme göre açınım boyunu (malzemenin kesilecek boy ölçüsü) 

hesaplayınız. 
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ġekil 1.4: Dolu malzemelerin bükülmesine ait örnek 
 

Bükümün iç yarıçapı 60 ve parça kalınlığı 10 mm olduğuna göre, nötr yarıçap 65 

mm‟dir. 
 

Dolayısıyla açınım boyu: 
 

L=L1+(2πRN90
0
)/360

0
+L2+(2πRN90

0
)/360

0
+L3+(2πRN45

0
)/360

0
+L4 

 

L=150+(2x3,14x65x90)/360+200+(2x3,14x65x90)/360+200+(2x3,14x65x45)/360+170 

 

L=975.125mm (Kesilecek boy) 

 

1.4.1. Sac Malzemelerin Açınım Boylarının Hesaplanması 
 

Sac malzemeler kenet tezgâhında köĢeli olarak (yay oluĢturmayacak Ģekilde) 

bükülecekse, parçaların iç köĢe ölçüleri dikkate alınarak açılmıĢ boy hesabı yapılır. ġekil 

1.5‟te bükme iĢlemi yapılan sacların açınım boylarının bulunması verilmiĢtir. 
 

 
ġekil 1.5: Açınım boyları hesaplanacak sac malzemeler 
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I      II 

L=(40-2)+(60-4)+(30-2).   L=(35-2)+(30-4)+(25-4)+(15-4 )+ (35-4)+(15-2) 

L=38+56+28    L=33+26+21+11+31+13 

L=122      L=135 

 

Sacların bükme resimlerinde, ölçülendirme genellikle dıĢ köĢelerden yapılır. 

Hesaplamalarımızı yukarıda örnekte görüldüğü gibi, iç köĢelere göre yaptığımızda, ölçüden 

sac kalınlığını düĢeriz. 

 

1.5. Çekiçle Mengenede Eğme-Bükme Yöntemi 
 

Mengenelerde eğme-bükme iĢlemi, çekiç, tokmak ve yardımcı araçlardan yararlanarak 

gerçekleĢtirilir. 

 
 

ġekil 2.1: Tokmakla eğme-bükme 

 
Eğilecek ince parçalar tokmak yardımıyla eğilmelidir. Elin baskısı ile ilk gerilim 

alınır. Ġlk darbeler eğilme çizgisinin yanına vurulmaz. Tokmak darbeleri baĢ kısımdan 

baĢlayarak eğilme çizgisine doğru yavaĢ yavaĢ yakınlaĢtırılır. 

 

Eğerken darbeler daima sabit çene üzerine indirilir. 

 

 
 

ġekil 2.2: Düzeltme parçası ile eğme-bükme 

 

Daha kısa parçalar, mümkün olduğu kadar düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla, 

düzeltme parçası ile bükülür. 

 

Böylece parça yüzeyinde darbe izleri meydana gelmez. 
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ġekil 2.3: GeniĢ gereçlerin mengenede bükülmesi 

 

GeniĢ ve kısa bükümlü malzemeler kademeli olarak birkaç defa yatırılarak, istenen 

açıya getirilir. Bir defada eğme iĢlemi yapılmaya çalıĢılır ise; yüzeyde ondüle (katlanma) 

oluĢur. 

 

 
 

ġekil 2.4: Yüzeyin düzeltilmesi 

 

Sonunda bir düzeltme takozu ile yüzey düz hale getirilir (ġekil 2.4). 

 
 

ġekil 2.5: Biçimlendirme parçası ile bükme 

 

Parçalara istenilen Ģekilleri vermek için biçimlendirme parçası kullanılır. Bükülecek 

parçalar Ģekillendirme parçası ile birlikte mengeneye bağlanır. Bundan sonra bükülecek 

parça mengene üzerine yatırılarak bükme yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

AĢağıdaki iĢlem basmaklarını tamamladığınızda bükerek Ģekil vermek için materyal 

hazırlayabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ölçme ve değerlendirme kısmında 

verilen resmi inceleyiniz. Bükmeden 

önce açınım boyunu bulunuz. 

 Açınım hesaplarını dikkatli yapınız. 

YanlıĢ bulacağınız açınım boyu, parçanın 

hatalı kesilmesi ve hurdaya atılmasına 

sebep olur. 

 Parçayı, resimde belirtilen ölçülere 

göre markalayınız. 

 Markalama modülünde öğrendiğimiz 

yöntem ve teknikleri dikkate alınız. 

 Parçayı, markaladığınız açının boyuna 

göre, tekniğine uygun kesiniz. 

 Kesme modülünde öğrendiğiniz yöntem, 

teknik ve güvenlik kurallarını uygulayarak 

iĢlemi yapınız. 

 Açınım boyuna göre kesilen parçayı, 

eğeleyerek köĢelere pah kırınız. 

 Eğeleme modülünde öğrendiğiniz, 

yöntem, teknik ve güvenlik kurallarını 

uygulayarak iĢlemi yapınız. 

 Markalama çizgisi, mengenenin 

bükme köĢesine gelecek Ģekilde 

parçayı mengeneye bağlayınız. 

 Çekiç ile eğme-bükme iĢlerinde 

kullanacağımız çekicin sapının çatlak 

olmamasına, çekiç sap kamasının 

olmasına, güvenliğiniz için dikkat 

etmelisiniz. 

 AĢağıda Ģekilde gösterildiği gibi 

parçayı biraz bükünüz. 

 Çekiç ile eğme-bükme iĢleminde aĢırı güç 

kullanmayınız. AĢırı güç parçanın, 

mengenenin ve diğer takımların zarar 

görmesine neden olur. 

 Bir önceki iĢlemde büktüğünüz büküm 

çizgisini, 20mm çapında bir 

Ģekillendirme parçasının ortası ile aynı 

hizada mengeneye bağlayınız. 

 

 Mengeneye parçayı çok sıkmadan çekiç 

ile malafa ve sac arasındaki boĢluk 

alınmalıdır. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ġekillendirme parçası ile parça 

arasında boĢluk bırakmadan 

mengeneye bağlayınız ve bükme 

iĢlemini bu kenar içinde tekrarlayınız. 

 

 Bu iĢlem safhasından sonra, yandaki 

Ģekilde görüldüğü gibi parçanın kenar 

uçları aynı seviyede olmalıdır. 

 Markalama çizgilerini mengenenin 

bükme köĢeleri ile aynı hizaya 

getiriniz. AĢağıda, Ģekilde görüldüğü 

gibi bükme iĢlemini tamamlayınız. 

 

 Bükme iĢlemi tamamlandıktan sonra ölçü 

ve kontrol aletlerini tekniğe uygun 

kullanarak, iĢ parçasının ölçülerini kontrol 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki uygulamayı yaparak ölçünüz.  

 

1. AĢağıda ölçüleri ve büküm Ģekli verilen iĢ parçasını mengenede bükünüz. 

 

 
 

NOT: Açınım boyunu öğrenci kendi hesaplayacaktır. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Verilen faaliyetler doğrultusunda yukarıda yaptığınız çalıĢmaları aĢağıdaki ölçütlere 

göre değerlendiriniz. 

 
AĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına 

(X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğü, eldiven, vb. güvenlik kurallarını uyguladınız mı?   

2. Alet, takım ve çekiç kamalarının kontrolünü yaptınız mı?   

3. Açınım boyunu doğru buldunuz mu?   

4. Doğru markalama yaptınız mı?   

5. Parçayı ölçüsünde kestiniz mi?   

6. Eğeleme ve pah kırma yaptınız mı?   

7. Markalama çizgilerini, mengene bükme köĢeleri ile aynı hizaya 

getirdiniz mi? 
  

8. BaĢlangıç bükümünü yaptınız mı?   

9. Parçayı Ģekillendirme parçası ile büktünüz mü?   

10. Kenarları 90
0
 olacak Ģekilde büktünüz mü?   

11. Parçayı gönyesinde ve ölçüsünde büktünüz mü?   

12. Parçanın yüzey ve kesilen kenarlarının temizliğini yaptınız mı?   

13. Parçanın yüzeyinde çekiç izleri olmamalı. Kontrol ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 
 

 

 
Gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında, tekniğine uygun, el keskisi ile talaĢlı 

kesme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 
El keskisi ile kesilebilecek metal malzemeleri araĢtırınız. 

 

2. EL KESKĠSĠ ĠLE KESME 
 

El keskileri, soğuk olarak parçaların koparılarak Ģekillendirilmesinde kullanılan el 

aletleridir. Saplı keskiler ise parçaların sıcak kesilmesinde kullanılır.  
 

Keskiler Ģekillerine göre düz, tırnak ve ay keski olarak adlandırılır. Yapılacak iĢin 

Ģekli ve amacına göre uygun keski seçilir. 

 

2.1. Keskinin Yapısı 
 

El keskilerinin uç ve baĢ kısmı sertleĢtirilmiĢ çelikten imal edilirken, gövde kısmı ise 

dökümden imal edilir (ġekil 2.1). 
 

 
 

ġekil 2.1: Keski 
 

2.2. Düz Keskiyle Kesme 
 

Düz keski ile kesme iĢlemi yaparken, gözler iĢ parçasındaki kesilme noktasına 

bakmalı, keski avuçlanarak tutulmalı ve çekiç ile keski baĢına dik gelecek Ģekilde vurularak 

kesme iĢlemi yapılır (ġekil 2.2). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.2: Keski ile çalıĢma Ģekli 

 

2.3. Tırnak Keskiyle Kesme 
 

ĠĢin kullanım amacına uygun olarak, dar alan oluklarının açılmasında kullanılır (ġekil 

2.3). 
 

 
 

ġekil 2.3: Tırnak keski ile çalıĢma 

 

2.4. Ay Keskiyle Kesme 
 

Ay keski, kama yuvası ve kanal açma iĢlemlerinde kullanılan el aletlerindendir (ġekil 

2.4). 
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ġekil 2.4: Keski ÇeĢitleri 

 

DĠKKAT! 

 Güvenlik önlemleri mutlaka alınmalıdır. 

 Keski ile kesme sırasında karĢınızda kimsenin bulunmaması gerekir. Gerekirse 

paravan kullanılmalıdır. 

 Çekici elinize vurabilirsiniz! Çekiç tutan kol bir mile bağlıymıĢ gibi düzgün 

hareket etmelidir. 

 Darbe sonucu keski baĢları ve keski zamanla uçları bozulur. Bu tür keskiler 

düzeltilmeden ve bilenmeden kullanılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

El keskisi ile kesme iĢlemini aĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek 

yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik tedbirlerini alınız. 

 ĠĢ elbisesi giyiniz 

 Koruma gözlüğü kullanınız 

 Saçlarınızı toplayınız 

 Çıkarılan Ģablon ölçüleri kesilecek metal 

parça üzerine çizilir. 

 Metal malzemenin su yönüne dikkat 

ediniz. 

 Metal malzeme üzerine çizilen çizgilerin 

1-2 mm. dıĢından nokta aleti ile 

markalayınız. 

 

 Metal malzeme üzerindeki markalanan 

yerlerden istenilen çaptaki matkap ucu ile 

deliniz. 

 Seçilen malzemeye göre  

 Matkap ucunun uç açısı ve 

keskinliğini kontrol ediniz. 

 Matkap makinesi devir 

ayarlarını kontrol ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Delinen delikler üzerinden el keski aleti 

ile kesiniz. 

 

 Keski aletinin keskinliğini ve uç 

açısını kontrol ediniz. 

 Çekiç ile vurulan kafa kısmını çapak 

içermediğini kontrol ediniz. 

 
 

 Keskiyi istenilen vuruĢ açısında 

tutunuz. 

 Delinemeyen parçaları malzemeyi 

mengeneye sıkıĢtırarak el keskisi ile 

kesiniz. 

 

 Parçayı mengeneye sıkıca bağlayınız. 
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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. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. ġablon ölçülerini kesilecek metal parça üzerine çizdiniz mi?   

3. Markalama iĢlemini yaptınız mı?   

4. Markalamalar üzerine istenilen çaptaki matkap ucu ile deldiniz 

mi? 
  

5. Uygun el keskisini seçebildiniz mi?   

6. Delikler üzerine el keskisi ile kestiniz mi?   

7. El keskisini istenilen vuruĢ açısında tutabildiniz mi?   

8. Kesilemeyen kısımları mengenede el keskisi ile kesebildiniz 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. El keskileri uç açıları kaç derecedir? 

A) 800  

B) 600  

C) 300  

D) 450  

E) 900  

 

2. Düz keski ile kesme iĢlemi yaparken hangisine dikkat edilmez? 

A) Gözler iĢ parçasındaki kesilme noktasına bakmalı  

B) Keski avuçlanarak tutulmalı  

C) Çekiç ile keski baĢına dik gelecek Ģekilde vurulmalı 

D) Keskinin uç açı kontrol edilmeli 

E) Mengene ağzının geniĢliği 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi keski çeĢitlerinden değildir? 

A) Düz keski 

B) Tırnak keski 

C) T keski 

D) Ay keski 

E) Hepsi 

 

4. Kama yuvası ve kanal açma iĢlemlerini hangi keski ile yapılır? 

A) Düz keski 

B) Tırnak keski 

C) T keski 

D) Ay keski 

E) Hepsi 

 

5. Keskinin gövdesi hangi malzemeden yapılmaktadır? 

A) Döküm 

B) HSS 

C) Alüminyum 

D) Paslanmaz çelik 

E) Pirinç 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
Alüminyum malzemeden “C” Ģeklinde “C” bandı yapımını tekniğe uygun 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 
“C” bandının hangi ortez türlerinde kullanıldığını civardaki ortopedi atölyelerinden 

araĢtırarak sınıfa sunu hazırlayınız. 

 

3. “C” BANT HAZIRLAMA 
 

Ortezin medial ve lateral yan barlarını birbirine bağlayan, anatomik yapıya uyumlu 

„C‟ Ģeklinde metal birleĢtirme parçasıdır. 

 

3.1. “C” Bant Ölçüsünü Hesaplamak 
 

 Ortez yapılırken hastadan alınan ekstremitenin çevre ölçüsü alınır. 

 Ekstremiteden alınan çevre ölçüsünün yarısına, yan barların geniĢliği olan 4cm. 

ilave edilerek “C” bandının uzunluğu bulunur. 
 

 

Örnek: 

 

Alt baldır çevresi 34 cm. ölçülen hastaya yapılacak ortezin alt baldır “C” bant 

uzunluğu; 

 

 Çevresi 34 cm olan bir Baldırın, yarısına 34 cm\2=17 cm ve yan barlar için 4 

cm ilave edilerek 21 cm “C” bant uzunluğu bulunur 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 “C” bant Ģeklini vermek için 1,5 cm ara ile 4 çizgi çizilerek orta noktası 

bulunur. 
 

 
 

 Uç kısmından bant uzunluğuna orantılı olarak 3-4,5 cm içeriden tekrar bir çizgi 

çizilir. 
 

 
 

 3-4,5 cm ile orta çizgi arası Ģekildeki gibi bir yay çizilir. 
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 Birinci yaya paralel bir, ikinci paralel bir yay çizilir. 
 

 
 

 ġekildeki gibi çizgiler birleĢtirilerek “C” bandın simetrik yarısı çizilmiĢ olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
„C‟ bandını aĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek yapabileceksiniz. 

 

 Alt baldır çevresi 34 cm. ölçülen hastaya yapılacak ortezin alt baldır “C” bant 

Ģablonunu hazırlayınız. 
 

 
 

 Bu iĢlem kâğıt üzerine çizilir. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kâğıt üzerinde ilk yay makas ile kesilir. 
 

 
 

 Kesilen parça diğer kısma konularak simetrisi elde edilir. 
 

 
 

 Diğer kısımda kesilir. 
 

 
 

 Kesim sonrası “C” bandın katlanmıĢ simetrisi elde edilmiĢ olur. 
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 Elde edilen kâğıt Ģablon karton üzerine Ģekildeki gibi en az fire verecek Ģekilde 

dizilerek yapıĢtırılır. 
 

 
 

 Hatalı bol fire veren bir yapıĢtırma Ģekli, fire vermemek için en uygun Ģekilde 

yapıĢtırılması gerekmektedir. 

 

 
 

 
 

 Kabaca kartonu kesiniz. 
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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. Alt baldır çevresine göre “C” bant Ģablonunu hazırlayabildiniz 

mi?  
  

2. Kâğıt üzerine gerekli çizgileri gerektiği gibi çizebildiniz mi?    

3. Kâğıt üzerindeki ilk yayı makas ile kesebildiniz mi?   

4. Kesilen yay parçasını diğer kısma koyarak simetrisini elde 

edebildiniz mi? 
  

5. Kesim sonrası “C” bandın katlanmıĢ simetrisini elde edebildiniz 

mi? 
  

6. Elde edilen kâğıt Ģablonu karton üzerine en az fire verecek Ģekilde 

dizerek yapıĢtırabildin mi?  
  

7. Karton üzerine yapıĢtırılan çizimlere göre düzgün bir Ģekilde 

makas ile keserek C band Ģeklini elde edebildiniz mi? 
  

8. Kesilen parçanın kontrolü 

a) Kesilen parçanın ölçüsünü kontrol ettiniz mi?   

b) Kesme sırasında oluĢan çarpılmaları düzelttiniz mi?   

9. Kurallara uyma 

a) ĠĢe uygun takımlar kullandınız mı?   

b) El takımlarını kullanmada özenli davrandınız mı?   

c) ĠĢ bitiminde takımları yerine koydunuz mu?   

d) Bulunduğu bölgeyi temizlediniz mi?   

10. Güvenlik Önlemi    

a) ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

b) ĠĢ eldiveni giydiniz mi?   

c) Kesme sırasında etrafınızı kontrol ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Ekstremitenin çevre ölçüsünün ½ sine kaç cm. ilave edilmelidir? 

A) 3 cm.             B) 2 cm.                C) 6 cm.           D) 4 cm.               E) 8 cm. 
 

2. Ekstremitenin çevre ölçüsünün ½ sine ilave edilen ölçü nedir? 

A) Yan barların geniĢlik ölçüsü 

B) Yan barların uzunluk ölçüsü 

C) Ekstremitenin çevre ölçüsü 

D) Ekstremitenin ¼ çevre ölçüsü 

E) „C‟ Bandın geniĢlik ölçüsü 
 

3. „C‟ Bandı geniĢliği kaç eĢit parçaya bölünmelidir? 

A) 4x1 cm. 

A) 3x 1.5 cm. 

B) 4. 1.5 cm. 

C) 3x 1 cm. 

D) 4x4 cm. 
 

4. „C‟ Bandı ortezlerde hangi parçaları birbirine bağlar? 

A) Eklemleri 

B) ManĢetleri 

C) Yan barları 

D) Taban demirini 

E) Sandaleti 
 

5. „C‟ Bandının ortezlerdeki fonksiyonu nedir? 

A) Kozmetik 

B) BirleĢtirme 

C) Ayırma 

D) Kozmetik ve birleĢtirme 

E) Hiçbiri 
 

6. „C‟ Bandı aĢağıdaki hangi malzemelerden yapılmalıdır? 

A) Deri 

B) Plastik 

C) Metal 

D) AhĢap 

E) Alçı 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki uygulamayı yaparak ölçünüz.  
 

1. AĢağıdaki Ģekile uygun olarak metal teli verilen el aletlerini kullanarak bükünüz. 

 

    
 

Malzeme Listesi: 

 

Tel çubuk, 300 x 2 mm. 

 

Kullanılacak Takımlar: 

 

Pense, konik uçlu pense, kargaburnu pense, çelik cetvel 

 

ĠĢlem Sırası: 
 

1. Pense ile telin ucundan tutarak resmin herhangi bir uç noktasını referans alarak 

diğer pense yardımlarıyla bükme iĢlemine baĢlayınız. 

 

2. Bükme iĢlemi sırasında sabırlı ve dikkatli olunuz. 

 

3. Yuvarlak kıvrımların bükümün de konik uçlu pense, köĢeli kıvrımların 

bükümünde ise pense ve kargaburnu penselerini kullanınız. 
 

 
 

Kargaburnu pense 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Konik uçlu pense 

 

 
 

Pense 

 

4. Bükme iĢlemine Ģekildeki resimde örtüĢecek Ģekilde tamamlayınız. 

 

5. Fazla olan uç kenarları resim ölçüsüne uygun olarak kesiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Verilen faaliyetler doğrultusunda yukarıda yaptığınız çalıĢmaları aĢağıdaki ölçütlere 

göre değerlendiriniz. 

 

AĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına 

(X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Teli çift pense yardımı ile bükebildiniz mi?   

2. Bükme esnasında sabırlı ve dikkatli olabildiniz mi?   

3. Yuvarlak kıvrımların bükümünde konik uçlu penseyi kullandınız 

mı? 

  

4. KöĢeli kıvrımların bükümünde kargaburnu penseyi kullandınız mı?   

5. Bükme iĢlemini örnekteki çizim ile örtüĢecek Ģekilde 

tamamlayabildiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda iĢaretlediğiniz “Evet”ler kazandığınız becerileri ortaya 

koyuyor. “Hayır”larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir 

sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

Ölçme değerlendirme uygulamalı yapılmıĢtır. 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 C 

4 D 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 B 

6 C 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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