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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI067 

ALAN Metalürji Teknolojisi 

DAL/MESLEK Döküm 

MODÜLÜN ADI Dökülen ĠĢleri Elle Temizleme 

MODÜLÜN TANIMI 

Dökülen iĢleri tekniğe uygun olarak el ile bozma, ek 

kısımlarını ayırabilme ve giderebilme yeterliklerinin 

kazandırıldığı öğretim materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Alüminyum AlaĢımları modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Dökülen iĢleri el ile temizlemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak dökülen 

iĢleri el temizleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Dökülen kalıpları el ile bozabileceksiniz. 

2. Dökülen iĢlerin kum ve maçalarını el ile 

temizleyebileceksiniz. 

3. Kesme yapabileceksiniz. 

4. Eğeleme yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Döküm atölyesi,  iĢ temizleme atölyesi ve sınıf 

Donanım:DökülmüĢ kalıp, kova, çekiç, balyoz, sivri 

tokmak, eldiven, koruyucu maske, baret, çelik uçlu bot, 

dökümcü küreği, el arabası, taĢıma arabası, iĢ önlüğü, 

koruyucu gözlük 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Bu modülde dökülen iĢlerin bozulmasını, temizlenmesini öğreneceksiniz. Dökülen 

iĢlerin bozulmasında ve temizlenmesinde kullanılan araç ve gereçleri tanıyıp 

kullanabileceksiniz. Bu araç ve gereçler ile çalıĢırken koruyucu güvenlik malzemelerini 

tanıyacaksınız. YardımlaĢmayı öğreneceksiniz. ÇalıĢma sırasında da arkadaĢlarınızdan 

yardım isteyip beraber çalıĢacaksınız. Temizlemeyi tekniğe uygun olarak öğreneceksiniz.  

Yolluk, besleyici ve çıkıcıların kesilmesinde kullanılan araç gereçleri öğreneceksiniz ve 

kullanabileceksiniz. Daha sonra yolluk,  çıkıcı ve besleyicileri, kesilen iĢlerin 

temizlenmesinde kullanılan eğeleri tanıyacaksınız. 
 

Sanayide çalıĢma imkânı bulabilmek için yukarıda adı geçen konuları öğrenmiĢ 

olacaksınız.  
 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Kalıp bozma araçlarını tanıyacak dökülen kalıpları el ile bozacaksınız. 
 

 

 

 

 

 Döküm sonrası kalıpların elle bozulma amacını arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

1. DÖKÜLEN KALIPLARI EL ĠLE BOZMAK 
 

1.1. Dökülen ĠĢlerin El ile Bozulmasında Kullanılan Araç Gereçler 
 

DökülmüĢ kalıp, kova, çekiç, balyoz, sivri tokmak, eldiven, tel fırça, dökümcü küreği, 

koruyucu maske, çelik uçlu bot, el arabası, taĢıma arabası, keski, iĢ önlüğü, koruyucu gözlük, 

baret 
 

1.1.1. ĠĢ Önlüğü 
 

Atölye ve iĢ yerlerinde çalıĢırken kesici, delici, cisimlerden korumak için giyilen, 

kumaĢtan dikilmiĢ giysidir. 

 

Resim 1.1:Önlük 

1.1.2. Koruyucu Gözlük 
 

Atölye ve iĢ yerlerinde çalıĢırken gözlerimizi gelecek sert cisimlerden, yüksek ısıdan, 

tozdan ve dumandan korumak için yapılmıĢ, renkli ve saydam camlı bir gereçtir. 

 
Resim 1.2: Gözlük 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.3. Baret 
 

Atölyede ve iĢ yerlerinde çalıĢırken baĢımızı sert cisimlerden korumak  için giyilen 

plastikten yapılmıĢ bir gereçtir. 

 

Resim1.3:Baret 

1.1.4.DökülmüĢ Kalıp 
 

Dökümü istenen bir parçanın istenilen Ģeklin verilmesi için parçanın modelinin kalıp 

kumu içinde oluĢturduğu boĢluğaergimiĢ madenin dökülmesi sureti ile katılaĢma sonunda 

elde edilen Ģekle dökülmüĢ kalıp denir. 

 

Resim 1.4:Kalıp 

1.1.5. Kova 
 

Metal ve plastikten yapılmaktadır. Kesik koni biçiminde bir gereçtir. Katı ve sıvı 

maddelerin saklanmasında ve taĢınmasında kullanılmaktadır. Dökümcülükte kum, çapak ve 

sutaĢıma aracı olarak kullanılır. 

 

Resim 1.5:Kova 

1.1.6. Çekiç 
 

Çelikten yapılmıĢ iki tarafı sertleĢtirilmiĢ bir vurma aletidir. Ağırlığı 50, 100, 200, 

300, 500, 800 ve 900 gram olabilir. Çekicin sap uzunluğu, çekiç boyunun üç katı kadar 

olmalı ve sap ucundan tutularak kullanılmalıdır. 
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Resim1.6:Çekiç 

1.1.7. Balyoz 
 

Ağırlığı 1 ile 12 kg olan bir vurma aletidir. Balyoz, büyük parçaların ezilmesinde ve 

Ģekillendirilmesinde kullanılır. Döküm atölyesinde pik kırma ve iĢ bozmada kullanılır. 

 

Resim 1.7:Balyoz 

1.1.8. Sivri Tokmak 
 

Çelikten yapılmıĢ 1 ile 2,5 m uzunluğunda ve 10 ile 20 mmçapında hazırlanan bir 

çubuktur. Ucu, istenilen biçim verilerek hazırlanır. Atölyede dökülen iĢlerin bozulmasında 

kullanılır. 

 

Resim 1.8:Sivri tokmak 

1.1.9. Kazma 
 

Çelikten yapılmıĢ iki taraflı kullanılabilen bir araçtır. AhĢap saplı, sap kısmı kazma 

boyunun üç katı kadardır. 3 ile 6 kg ağırlığındadır. 
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Resim 1.9: Kazma 

1.1.10. Eldiven 
 

Deriden yapılmıĢ bir gereçtir. Atölyede iĢ bozarken ve iĢ temizlerken kullanılmaktadır. 

Elleri darbelerden, batabilecek cisimlerden ve döküm sırasında yanmadan korumaktadır. 

 

Resim 1.10:Eldiven 

1.1.11. Tel Fırça 
 

AhĢap üzerine düzenli bir Ģekilde sıralanmıĢ çelik tellerden özel olarak yapılmıĢ bir 

araçtır. DökülmüĢ iĢlerin yüzeylerindeki kumların temizlenmesi için kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.11:Tel fırça 

1.1.12. Dökümcü Küreği 
 

Döküm kumunun tavlanmasında, havalandırılmasında, elenmesinde, karıĢtırılmasında, 

derece içine kumun konulmasında ve kumun yığılmasında kullanılan bir gereçtir. 

 

Resim 1.12:Kürek 
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1.1.13. Koruyucu Maske 
 

Atölyede iĢ bozma, iĢ temizleme, dökülen iĢlerin kalıp kumunun içinden alınması ve 

kumun yığılması sırasında tozlardan korunmak için kullanılan bir gereçtir. 

 

Resim 1.13:Maske 

1.1.14. Çelik Uçlu Bot 
 

ÇalıĢanların atölyede kalıp hazırlama, hazırlanan kalıbın dökülmesi, kalıp bozma ve 

bozulan iĢlerin temizleme bölümüne taĢınması sırasında kullandıkları özel bir bottur. 

 

Resim 1.14:Bot 

1.1.15. El Arabası 
 

Döküm atölyesinde döküm kumunun bir yerden baĢka bir yere aktarılmasında, döküm 

öncesi vezin hazırlamada ve dökülen iĢlerin taĢınmasında kullanılan bir araçtır. 

 

Resim 1.15:El arabası 

1.1.16. Keski 
 

Çelikten yapılmıĢ ağzı sertleĢtirilmiĢ kesme aracıdır. 



 

 8 

 

Resim 1.16:Keski 

1.1.17. Dört Tekerli TaĢıma Arabası 
 

Döküm atölyelerinde dökülen kalıpların, iĢlerin, derecelerin ve malzemelerin atölye 

içinde taĢınmasında kullanılan bir araçtır. 

 

Resim 1.17:TaĢıma arabası 

1.2. Kalıpların Bozulmasında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Kalıpların ve döküm parçaların taĢınmasında dikkatli olunmalıdır. 

 Kalıplar bozulup iĢler kumdan çıkarılırken çivi, çapak vb. kesici ve delici 

cisimlerden sakınılmalıdır. 

 Gözlük, eldiven ve maske mutlaka kullanılmalıdır. 

 Kalıpların bozulması sırasında dökülen iĢlerin üzerine sertçe vurulmamalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Dökümü yapılmıĢ kalıpları elle bozunuz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Dökülen kalıpların üzerindeki ağırlık vb. 

kaldırıp bir yere toplayınız. 

 

 DökülmüĢ iĢlerin üzerindeki çekiçle kırılan 

çapak, saçma gibi metal artıklarını kovaya 

koyunuz. 

 

 Dereceleri kalıp kumu hazırlama yerine taĢıyıp 

bozunuz. 

 

 Eldiven ve iĢ önlüğü giyiniz. 

 Ağırlıkları düzgün diziniz. 

 Çapakların kumda 

kalmamasına özen gösteriniz. 

 ArkadaĢlarınızdan yardım 

isteyiniz. 

 Kalıpları sivri tokmak 

kullanarak bozunuz. 

 Dökülen iĢin üzerine 

vurmamaya özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Dereceleri temizleyerek yerlerine kaldırınız. 

 

 Dökülen iĢleri bozulan kalıpların içinden 

ayırınız. 

 

 Büyüklüklerine göre dökülen iĢleri gruplar 

hâlinde ayırınız. 

 

 Bozulan kumun topaklarını ezerek yığın Ģeklinde 

toplayınız. 

 

 Dökülen iĢleri kum içinden 

ayırırken çıplak elle 

dokunmayınız. 

 Kum topaklarını küreğin ön 

ve arka yüzünü kullanarak 

eziniz. 

 ÇalıĢma alanını temizleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü ve eldiveninizi giydiniz mi, gözlüğünüzü taktınız mı?   

2. Dökülen kalıpların üzerindeki ağırlıkları kaldırdınız mı?   

3. Dökülen kalıpların üzerindeki çapak ve saçmaları kovaya topladınız 

mı? 
 

 

4. Dereceleri kalıp kumu hazırlama bölgesine taĢıyıp bozdunuz mu?   

5. Dereceleri temizleyerek yerlerine kaldırdınız mı?   

6. Dökülen iĢleri bozulan kalıpların içinden ayırdınız mı?   

7. Bozulan kalıpların kum topaklarını ezerek yığın Ģeklinde topladınız 

mı? 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Alüminyumdan dökülen iĢlerin yolluk, çıkıcı, besleyiciler çekiçle kırılarak 

giderilir. 

1. (   ) Maskeleri kullanma amacımız ortamdaki tozlardan korunmak içindir. 

2. (   ) Dökülen kalıpları bozarken dökülen iĢin üzerine vurmamız döküm parçanın 

sağlamlığını öğrenmek içindir. 

3. (   ) Döküm sonrası çapak toplamak kumun yapısını bozar. 

4. (   ) DökülmüĢ kalıpların bozulması ve temizlenmesi aynı yerde yapılır. 
 

 

 

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 
 

 

 

Dökülen iĢlerin kum ve maçalarını elle temizleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Elle temizlemede kullanılan koruyucu araç ve gereçlerin yararlarını sınıfta 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. DÖKÜLEN ĠġLERĠ ELLE TEMĠZLEME 
 

2.1. Dökülen ĠĢlerin El ile Temizlenmesinde Kullanılan Araç 

Gereçler 
 

1-Çekiç         4-Önlük      7-Eldiven 

2-Keski         5- Maske  

3-Tel fırça   6-Gözlük  

Tablo 2.1: Dökülen iĢlerin el ile temizlenmesinde kullanılan araç gereçler 

2.2. Dökülen ĠĢlerin Kum ve Maçalarının Temizlenmesi 
 

Döküm sonrası bozulan kalıp içinden çıkarılan iĢlerden kaba kumu uzaklaĢtırmak için 

çekiçle hafifçe vurulur. El arabalarının yardımıyla iĢ temizleme atölyesine taĢınır. Dökülen 

yüzeyin üzerindeki kumlar, tel fırça yardımıyla uzaklaĢtırılır. Özellikle yanmıĢ kumun 

kullanılan kuma karıĢmamasına dikkat edilmelidir. Maçalı iĢlerde maça kumunun 

karıĢmamasına özen gösterilmelidir. 
 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Bozulan iĢleri elle temizleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bozulan kalıplardan ayrılan döküm iĢlerini 

iĢ temizleme kısmına taĢıyınız. 

 

 Dökülen iĢlerin üzerine hafifçe vurarak 

yapıĢan kaba kumları ayırınız. 

 

 ĠĢlerin üzerine yapıĢan kumların tamamını 

tel fırça ile temizleyiniz. 

 

 Eğer iĢ maçalı ise maça kumunu benzer 

iĢlemlerle temizleyiniz. 

 Dökümparçaya zarar vermeyiniz. 

 Eldiven giyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğü, eldiven, gözlük ve maske kullandınız mı?  
 

2. DökülmüĢ iĢleri iĢ temizleme bölgesine taĢıdınız mı?  
 

3. Çıkan iĢleri çekiçle hafifçe vurarak yapıĢan kumların bir 

kısmının düĢmesini sağladınız mı? 
 

 

4. ĠĢlerin üzerine yapıĢan kumları tel fırça ile temizlediniz mi?  
 

5. Varsa maça kumlarını temizlediniz mi?  
 

6. Maça kumlarını kalıp kumundan ayrı tutmaya özen gösterdiniz 

mi? 
 

 

7. Dökülen iĢin içindeki maça kumunu benzer iĢlerin 

temizlenmesindeki uygulamaları kullanarak temizlediniz 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 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Dökülen iĢlerde yapıĢan kaba kumu uzaklaĢtırmak için döküm parçaya hafifçe 

vurmalıyız. 

2. (   ) Tel fırça ile dökülen iĢin üzerindeki yanmıĢ kumları uzaklaĢtırırız. 

3. (   ) Maça kumuyla kalıp kumunun karıĢmasında sakınca yoktur. 

4. (   ) Tel fırça ile temizleme kalıbı bozduğumuz yerde yapılmalıdır. 
 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kesme yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Okulunuzda mevcut olan makine alanında markalama ve kesme ile ilgili 

uygulamaları izleyerek sınıfta tartıĢınız. 

 

3. DÖKÜLEN ĠġLERĠ EL ĠLE KESME 
 

3.1. Markalamanın Amacı ve Önemi 
 

Bir parçanın yapım resminin ilgili iĢ parçası üzerine uygun niteliklerde çizilmesi için 

yapılan iĢlemlere markalama denir. 
 

Makine parçalarının yapım resmine uygun olarak doğru ve kolay iĢlenebilmesini 

sağlayıcı iĢaret ve çizgileri oluĢturmaktır. 
 

3.2. Markalama Takım ve Araçları 
 

Dökümcülükte kullanılan markalama araçları Ģunlardır: Cetveller,çizecekler, noktalar 

ve çekiç 
 

3.2.1. Cetveller 
 

Ölçme ve ölçü taĢımaya yarayan çelik cetveller ince kenarlı, marka çizgisi çizmeye 

yarayan çelik cetveller ise kalın kenarlı olur. 

 

Resim 3.1:Cetvel 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2.2. Çizecekler 
 

Marka çizgisi çizmeye yarayan çelik kalemlere çizecek denir. Çizeceğin ağzı 10-15 

derece konik bilenir. Çizecek ile marka çizgilerini çizmek için cetvelin dıĢına ve hareket 

yönüne 75 derece eğik tutulmalıdır. Aksi hâlde yanlıĢ markalama olur. 

 

Resim 3.2: Çizecekler 

3.2.3. Noktalar 
 

Marka çizgilerinin kaybolmaması ve delinecek delik merkezinin belirlenmesi için iz 

açmaya yarar. Takım çeliğinden yapılan noktanın uç kısmı sertleĢtirilir. BaĢ kısmı çekicin 

kaymasına ve çapaklanmaya karĢı önlem olarak bombeli yapılır. 

 

Resim 3.3: Nokta 

3.2.4.Çekiç 
 

Öğrenme Faaliyeti 1’e bakınız. 
 

3.3. Markalama Takım ve Araçlarının Bakımı ve Saklanması 
 

Markalama takımları ve araçları temiz tutulmalı, bozulmamaları sağlanmalıdır. 

Böylece yapılacak markalamaların da tamlığına güvenilebilir. 
 

Takımlar kullanılmadığı zamanda gerektiği gibi yağlanmalı özel kapaklı kutularında 

korunmalıdır. 
 

3.4. Tesviyeci Mengenesi ve Tezgâhı 
 

Tesviyeci tezgâhı üzerine mengeneler bağlanan sağlam iĢ masasıdır. Tesviyeci 

tezgâhının kısımları,ahĢap veya metal oluĢuna göre değiĢir. 
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Tesviyeci tezgâhları genellikle ahĢap gövdelidir (Bazı durumlarda metal tezgâhlar da 

kullanılmaktadır.). Tezgâhın tablası meĢe, gürgen gibi sert ağaçlardan dilimli olarak yapılır. 

Ayaklar dökme demir, çelik profil veya boru gibi malzemelerden oluĢur.  
 

Tesviyeci tezgâhının baĢlıca kısımları tabla, gövde, çekmece ve ayaklardır. Tezgâhın 

tablası, yatay bir çalıĢma yüzeyi oluĢtururken dolap veya çekmeceler de el aletlerinin toplu 

hâlde korunmasına yarar. 
 

Tesviyeci tezgâhı düzenli ve bakımlı kullanılmalıdır. Bu amaçla tezgâh tablası 

üzerindeki aletlerin tertipli olmasına özen gösterilmelidir. Tesviyeci tezgâhına paralel ağızlı 

mengene bağlanır. 

 

ġekil 3.1: Mengene tezgâhı 

Mengene: ĠĢ parçalarını karĢılıklı çeneleri arasında bağlamaya yarayan bir alettir. 

 

ġekil 3.2:Mengene 

Mengenenin tezgâha bağlanması sırasında dirsek seviyesine göre mengenenin 

yükseltilmesi için ağaç takozdan yararlanılır. Takoz, mengene ile birlikte cıvatalarla tezgâha 
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bağlanır. Boyu kısa olanlar da ayakaltına 5-8 cm kalınlığında tahta ızgara konularak ayar 

yapılır. 

 

ġekil 3.3: Mengene boyu 

3.4.1. Malzemeyi Mengeneye Bağlarken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Parça, çeneler arasında ortalanmalıdır. 

 

ġekil 3.4: Parçanın çenelerin arasına ortalanması  
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 Uzun parçalar karĢılık takozu ile dengeli sıkılmalıdır. 

 

ġekil 3.5: KarĢılık takozu 

 U parçalar için ara takoz kullanılmalıdır. 

 

ġekil 3.6: Ara takoz 

 Silindir parça, V takozla sıkıĢtırılmalıdır. 

 

ġekil 3.7: Parçanın V takoz ile sıkıĢtırılması 

 Sac parçaların geniĢ yüzeyleri iĢlenecekse tahta takoz üzerine çivilerle 

tutturulmalıdır. 
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ġekil 3.8: Parçanın tahta takoz üzerine çivilerle tutturulması 

 Mengeneye doğrudan sığmayan bir parça, özel ek düzenek yardımı ile 

bağlanmalıdır. Parçanın mengeneye bağlanıĢ durumu aĢağıda 

görülmektedir. 

 

ġekil 3.9:Özel ek düzenek 

3.5. Kesmenin Tanımı ve Amacı 
 

Bir iĢ parçasının kesici aletlerle belli ölçülerde bölünmesine kesme denir.  
 

3.6. Kesme Aletleri 
 

Kesme iĢlemi; el testeresi, tenekeci makası, kollu makas gibi aletlerle yapılır. 
 

3.6.1. El Testeresi 
 

El testeresi; sap, testere kolu, lama, gergi parçaları ve kelebek somundan 

oluĢmaktadır. 
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Resim 3.4:El testeresi 

 Testere kolu: Elde kesme iĢlemi için kesici lamanın takılmasına yarar. 

 Testere laması: Lama takım çeliğinden veya yüksek hız çeliğinden yapılarak 

sertleĢtirilir. Testere lamasının tek tarafı veya çift tarafı kesici ağızlıdır. 

 Sap: Elle tutulan kısımdır. Ağaçtan veya metalden yapılır. 

 Gergi parçaları: Çelikten yapılır, lamayı gergilemekte kullanılır. YerleĢmesi 

için karĢılıklı kanallar vardır. 

 Kelebek somun: Lamayı sıkmak için kullanılan çelik döküm ve dökme 

demirden yapılmıĢ ve diĢ açılmıĢ gereçtir. 

 

ġekil 3.10: El testeresi kısımları 

3.6.2. Tenekeci Makası 
 

Ġnce sac ve teneke gibi gereçlerin kesilmesine yarar. El makaslarının kesici ağızlarına 

uygun açılar verilerek bilenir. Makas kesmeye baĢlarken kolay ağızlaması için çeneleri 

arasındaki açı 20 dereceden küçük olmalıdır. Kesme iĢleminde marka çizgisi 

görülebilmelidir. 

 

Resim 3.5: Tenekeci makası 



 

 24 

3.6.3. Kollu Makas 
 

Daha kalın sac parçaların ve profil demirlerin, demir çubukların kesilmesinde 

kullanılır. Bu makaslar, masa tipi ve yer tipi olarak yapılır. Makasın kesme etkisi kesilecek 

gereç üzerinde nokta nokta ilerleyerek oluĢur. Önce makasın bıçakları malzemeye dalar, 

sonra iĢ parçası kesitinin ortası çekilme ile kopar. 

 

Resim 3.6: Kollu makas 

3.7. Kesme Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Testere ile keserken testere laması normal derecede gergin ve diĢleri ileri kesme 

yönüne bakacak Ģekilde bağlanmalıdır. 

 Testereyi ağızlatmak için marka çizgisi üzerinde ileriye doğru 10 derece eğik 

tutularak kılavuz kanal açılmalıdır. 

 Kesme kanalı boydan boya oluĢunca testere yatay sürülmelidir. 

 Kesme temposu, saniyede bir kesme kursu ile ayarlanmalıdır. 

 Dar yüzeylerde testere diĢlerinin zorlanacağı dikkate alınmalıdır. 

 Kesme yaparken parçanın durumuna göre hazırlık yapılmalıdır. Uzun 

kesmelerde lama, kola dik bağlanır. 
 

3.8. Kesme Aletlerinin Bakımı, Onarımı ve Saklanması 
 

Yeni durumdaki testere lamaları özel kutularda hafif yağlı olarak bulundurulmalıdır. 

Kullanılmakta olan lamalar da pastan korunmalıdır. Lama diĢleri bir yere çarpılmamalıdır. 

Kullanılmayan testere laması ve kolu birbirinden ayrı olarak özel yerlerde bulundurulmalıdır. 

Testere kolunun vidaları aĢırı sıkılmamalı, aĢınan parçalar yenilenmelidir. 
 

3.9. Kesme Yapma 
 

Testere ile kesme iĢlemlerinde kesilecek parça, mengene çeneleri arasına takoz 

konularak yerleĢtirilir. Testere lamasının normal Ģekilde gergin ve diĢlerinin kesme yönüne 

bakacak Ģekilde olmasına dikkat etmelidir. Önceden iĢaretlenmiĢ yerden kesmeye 

baĢlanmalıdır. Testere biraz eğik tutularak kanal açılmalıdır. Kesme kanalı boydan boya 

oluĢuncaya kadar testere, yatay sürülmelidir. Kesme, belli bir ayarda devam etmelidir. 

Kesme tamamlanmadan çekiç veya baĢka sert cisimle koparmak için vurulmamalıdır. Aksi 

takdirde parçadan kopma olabilir. Kesme yapılırken parçanın durumuna göre hazırlık yapılır. 

Uzun kesmelerde lama, kola dik bağlanır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Dökülen iĢlerin ek kısımlarını el ile temizleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kesilecek malzemeyi mengeneye bağlayınız. 

 

 Ġstenen ölçüleri kesilecek malzeme üzerinde 

iĢaretleyiniz. 

 Kesme aleti ile iĢaretlenen yerlerden 

malzemeyi kesiniz. 

 

 Eldiven giyiniz. 

 Mengeneye parçayı bağlarken  özen 

gösteriniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğü, eldiven ve gözlük kullandınız mı?   

2. Kesilecek malzemenin üzerinde iĢaretleme yaptınız mı?    

3. Kesme aleti ile iĢaretlenen yerden malzemeyi kestiniz mi?   

4. Kesme iĢlemlerinden sonra çalıĢtığınız yeri temizlediniz mi?   

5. ÇalıĢtığınız aletleri temizleyip yerlerine koydunuz mu?   

 

 

 

 

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 
 

 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Çizecekler markalama aletidir. 

2. (   ) Tenekeci makası ile yolluk ve çıkıcılar kesilir. 

3. (   ) Mengenepleyt üzerine yerleĢtirilir. 

4. (   ) Nokta marka çizgilerinin kaybolmamasını sağlayan bir gereçtir. 

5. (   ) Nokta, çizecek, testerenin kısımlarıdır. 
 

 

 

 

 

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-4 
 

 

 

Dökülen iĢlerin eğelemesini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Eğeleme iĢlemindeki amacı araĢtırıp sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

4. EĞELEMEYAPMA 
 

4.1. Eğelemenin Amacı 
 

Elimizde bulunan iĢte talaĢ kaldırma yöntemi ile istenen biçimde yüzeyler 

oluĢturmaktır. Bu amaçla üzerinde çok sayıda kesici diĢi bulunan araçlara eğe denir. 
 

4.2. Eğelemenin Tanımı 
 

Malzeme yüzeyinde talaĢ kaldırarak istenen ölçü, Ģekil ve gönyesine getirme iĢlemine 

eğeleme denir. Eğeyi doğru kullanma alıĢkanlığını kazanmak çok önemlidir. Eğenin 

kısımları aĢağıda görülmektedir. 

 

ġekil 4.1:Eğenin kısımları 

4.3. Malzeme Cinsine Göre Eğe Seçme Bilgisi 
 

Eğelemede ince iĢleme ve sert malzeme için küçük adımlı kaba iĢleme veya yumuĢak 

malzeme için büyük adımlı eğe seçilmelidir. Eğenin diĢ adımı ve numarası, eğelenerek 

oluĢturulacak yüzeyin kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Kaba kalite yüzeyler için kaba adımlı, 

orta kalite yüzeyler için orta adımlı, ince kalite yüzeyler için ince adımlı eğeler seçilir. 
 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.4. Eğe ÇeĢitleri 
 

Eğeler diĢ türüne, diĢ düzenine ve kesitine göre üçe ayrılır. 
 

4.4.1. DiĢ Türüne Göre 
 

Eğeler diĢ türüne göre üç gruba ayrılır. 
 

 Tek diĢli (yumuĢak malzemeler için) eğeler:DiĢler, eğe üzerinde tek sıra 

hâlinde dizilmiĢtir. Tek diĢli eğeler (yumuĢak malzemelerden alüminyum gibi) 

talaĢ kaldırmak için uygundur. 

 Çapraz, diĢli (sert malzemeler için) eğeler:DiĢler, eğe üzerinde çapraz iki sıra 

hâlinde dizilmiĢtir. Böylece eğenin diĢ sayısındaki artıĢla orantılı olarak kesme 

etkisi de çoğaltılır. Çapraz diĢli eğeler çelik, dökme demir gibi sert 

malzemelerden talaĢ kaldırmaya uygundur. 

 Rapsa diĢli (ağaç ve deri için) eğeler: DiĢler, eğe üzerinde belli bir düzende 

sertleĢtirilmiĢ sivri uçlar hâlindedir. Bu eğeler, ağaç ve bazı plastik 

malzemelerden kaba talaĢ kaldırmaya uygundur. 
 

 

Resim 4.1:Eğeler 

4.4.2. DiĢ Düzenine Göre 
 

Eğeler diĢ düzenine göre dört gruptur. 
 

 Düz diĢli eğeler:DiĢler, eğe üzerinde düz sıralar hâlindedir. DiĢlerin düz oluĢu, 

eğeden talaĢ çıkıĢını zorlaĢtırır. 

 Eğik diĢli eğeler:DiĢler, eğe üzerinde eğik sıralar hâlindedir. Çıkan talaĢlar, eğe 

diĢlerinin eğik tarafından kolayca dökülür. 

 Yay biçimli diĢli eğeler:DiĢler dıĢbükey olduğundan talaĢlar iki taraflı olarak 

daha kolay çıkar. DiĢ sıraları talaĢ kırıcılı olursa talaĢların hem kırılıĢı hem de 

çıkıĢı kolaydır. 

 Çapraz diĢli eğeler:DiĢ sıraları birbirine binmiĢ durumdadır. TalaĢlar, diĢ 

aralarından dökülerek çıkar. 
 

4.4.3. Kesitine Göre Eğeler 
 

Atölye eğelerinin TS 375’te kesit, tür ve iĢaretleri aĢağıdaki eğe çeĢitleridir. 
 

 Yassı eğe:Dikdörtgen kesitlidir, dıĢ düzlem yüzeyler yassı eğe ile eğelenir. 
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Resim 4.2: Yassı eğe 

 Üç köĢe eğe: EĢkenar üçgen kesitlidir. Dar açılı (kırlangıçkuyruğu gibi) iç köĢe 

ve delikler üç köĢe eğe ile eğelenir 

 

Resim 4.3: Üç köĢe eğe 

 Kare eğe: Kare kesitlidir. Dikdörtgen delik ve kanallar, kare eğe ile eğelenir. 

 

Resim 4.4: Kare eğe 

 Yarım yuvarlak eğe: Ġçbükey yüzeyler, yarım yuvarlak eğelerle eğelenir. 
 

 Yuvarlak eğe:Daire kesitlidir; yuvarlak delikler ve içbükey yüzeyler, yuvarlak 

eğelerle eğelenir. 
 

 Bıçak eğe:Dar üçgen kesitlidir. Keskin iç köĢeler, bıçak eğe ile eğelenir. 
 

 

Resim 4.5: Bıçak eğe 

4.5. Eğeleme Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Eğe yaparken dikkat edilmesi gerekenler aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

4.5.1.KiĢinin Eğe Tutma Konumu 
 

ÇalıĢırken dengeli bir duruĢ için ayaklar, eksi 40 cm’lik adımla ayaklar 45 derece 

açılmalı ve vücudun ağırlığı sol ayak üzerine verilmelidir. AĢağıdaki duruĢ konumunu iyi 

gözlemleyiniz. 



 

 31 

 

ġekil 4.2: Eğeleme duruĢu 

Eğeleme baskısı için büyük eğenin ucuna avuç içiyle, orta boy eğenin ucuna baĢ 

parmakla baskı yapılmalıdır.Küçük eğe, iĢaret parmağı doğrultusunda tek elle tutulmalıdır. 

 

Resim 4.5: Eğeleme 

4.5.2. Eğenin Hareketleri 
 

 Düzlem yüzeylerin eğelenmesinde temel kural, eğenin yüzey üzerine 45 derece 

çapraz sürülmesidir. 

 Eğe, ileri sürülürken aynı doğrultuyu izlemeli geri gelirken yan ilerleme payı 

kadar kaydırılmalıdır.   

 Eğe, ileriye doğru sürülürken yüzeyin gönyesinde oluĢabilecek hatalar 45 

derece çapraz doğrultuda düzeltilmiĢ olur. 
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 DıĢbükey veya yuvarlak yüzeylerde eğe, yüzeyle uyumlu salınım hareketi ile 

sürülmelidir. 

 Ġçbükey yüzeyde eğe ileri sürülürken malzemeyi yanal olarak iĢlemelidir. 

 Bombeli yüzeyleri iĢlerken eğe, yüzeyi dolanarak ileri sürülmelidir. 
 

4.5.3. Eğeleme Tekniği 
 

 Eğenin üzerine bastırarak kesme baskısı, ileri sürerek kesme hareketi sağlanır 

ve talaĢ kaldırma iĢlemi oluĢur. 

 Eğeyi geri çekerken baskı uygulanmamalıdır. 

 Eğe ileri sürülürken yatay konumu bozulmamalıdır. 

 Dengeli talaĢ kaldırma iĢlemi için yüzey biçimine göre eğeleme doğrultuları 

oluĢturulmalıdır. 

 Yüzeylerin sadece düzlem olmaları yeterli değildir. Aynı zamanda bunların 

birbirlerine paralel veya dik olması gerekir. 

 Burada dikkat edilecek dört önemli nokta vardır. 
 

 DÜZLEMLĠK 

 PARALELLĠK 

 AÇI TAMLIĞI  

 ÖLÇÜ TAMLIĞI 
 

4.6. Eğe Aletlerinin Bakımı, Saklanması 
 

 DiĢleri dolmuĢ eğeler temizlenmelidir. Aksi hâlde eğe, yüzeyi çizer veya kayar. 

 Seri temizlemek için diĢler yönünde fırça kullanılmalıdır. 

 SıkıĢmıĢ metal parçaları için temizleme laması kullanılmalıdır. 

 Eğe, iĢ üzerinde bırakılarak mengene terk edilmemelidir. 

 Eğeler çarpılmamalı ve düĢürülmemelidir çünkü kolaylıkla kırılabilir. 

 Eğeler, karıĢık bırakılmamalı, kullanılmayan eğeler tezgâh dolabında düzenli 

tutulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ek kısımları kesilen döküm parçayı eğeleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Eğelenecek malzemeyi mengeneye bağlayınız.  

 Mengenenin sıkıĢtırma kolunu sabitleyiniz. 

 Eğelenecek malzeme üzerinde iĢaretleme 

yapınız. 

 Belirlenen yerleri eğeleyiniz. 

 Uygun eğe seçimine özen 

gösteriniz. 

 ÇalıĢtığınız alanı temizleyiniz. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Eğelenecek malzemeye göre eğe seçimi yaptınız mı?  
 

3. Eğelenecek malzeme üzerinde iĢaretleme yaptınız mı?  
 

4. Belirlenen yerleri eğelediniz mi?  
 

5. ÇalıĢtığınız alanları temizlediniz 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. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Eğeyi geri çekerken baskı uygulanmamalıdır. 

2. (   ) Eğeleme yaparkendengeli bir duruĢ çok önemlidir. 

3. (   ) Eğe diĢlerinin temizliği diĢlerin tersi yönünde fırça ile yapılır. 

4. (   ) Malzeme yüzeyinde talaĢ kaldırarak istenen ölçü, Ģekil ve gönyesine getirme 

iĢlemine eğeleme denir. 

5. (   ) Eğe sapsız olarak kullanılabilir. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢmaya baĢlamadan iĢ önlüğüve eldiven giyip gözlük taktınız 

mı? 
  

2. Kalıpları bozarken gerekli olan araç gereçleri hazırlandınız mı?    

3. Dökülen kalıpları bozma kısmına veya bölgesine araba ve vinç 

ile taĢıyarak bozdunuz mu? 
  

4. Dereceleri temizleyip yerlerine kaldırdınız mı?   

5. Dökülen iĢleri bozulan kalıpların içinden ayırdınız mı?   

6. Bozulan kalıpların kum topaklarını ezerek yığdınız mı?   

7. Dökülen iĢleri temizleme kısmına veya temizleme bölgesine 

taĢıdınız mı? 
  

8. Dökülen iĢlerin üzerindeki yapıĢmıĢ kumları temizleyerek 

maçalı ise maçalarını boĢalttınız mı? 
  

9. Kesilecek iĢi mengeneye bağlayarak iĢaretleyip kestiniz mi?   

10. Eğelenecek malzemeyi mengeneye bağlayarak eğelenecek 

yerleri belirleyip eğelediniz mi? 
  

 

 

 

 

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 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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