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ALAN

İnşaat Teknolojisi Alanı

DAL/MESLEK

Ahşap Yapı Sistemleri

MODÜLÜN ADI

Ahşap Pencere Montajı

MODÜLÜN TANIMI

Ahşap pencere aksesuarlarının, kasa ve kanadın yerine
montajını gösteren öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/16+(40/16 uygulama tekrarı yapmalı)

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Ahşap pencere montajını yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında ahşap pencere
montajını, yöntem ve tekniklerine uygun olarak
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Pencere kasa ve kanadını kuralına göre monte
edebileceksiniz.
2. Ahşap pencere kasa montajını kuralına göre
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Ahşap atölyesi
Donanım: Ahşap el aletleri, pencere aksesuarları

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
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ahşap Doğramaya Hazırlık, Ahşap Doğrama Elemanlarını Hazırlama ve Ahşap
Pencere modüllerinde ahşap doğramayı tanıdınız. Ahşap doğramanın nasıl bir özelliğe sahip
olması gerektiğini öğrendiniz. Bir pencere doğramasının imalatını gördünüz. Pencere
doğramalarının montajı ise bu işin son noktası olmaktadır. Pencerelerde madenî aksam veya
aksesuar adını verdiğimiz kilit, pencere kolu gibi elemanlar pencere doğramasının
tamamlayıcı aynı zamanda vazgeçilmez birer parçasıdır. Pencere aksesuarları genelde işlev
olarak aynı şeyleri yapmasına rağmen estetik güzellik nedeniyle şekilleri değişmektedir.
İnsanlar zevklerine göre çeşitlerden faydalanmaktadır. Bize düşen ise isteğe göre
aksesuarları pencere kanat ve kasası ile bütünleştirmektir. Pencerenin yerine montajı yapının
artık kullanılabilir olmasını sağlayan etkendir. Pencereler bir binanın estetiğini, dış
güzelliğini ortaya çıkarır. İç mekânları dış etkenlerden korur.
Siz de bu modülle pencere doğramasının son işlemi olan aksesuarların takılmasını ve
montajını öğrenecek ve işlemi sonlandıracaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyetteki bilgiler doğrultusunda ahşap pencere aksesuarlarını tanıyacak, bunların
montajını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Pencere aksesuar çeşitlerini, üreticilerini ve işletmelerde pencere montajı ile
ilgili konuları araştırınız. Yaptığınız araştırmalarınızı sınıf ortamında
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. PENCERE KASA VE KANAT
AKSESUARLARININ MONTAJI
1.1. Aksesuar Yerlerini Markalama
Evlerimizde kullanılan kapı ve pencerelerde ahşap malzemenin ayrı bir sıcaklığı
vardır. Malzeme iyi işlendiğinde, pencerenin üretimi dikkatli yapıldığında, montajına ve
izolasyonuna gereken önem verildiğinde yaşanan ortam daha da keyifli hâle dönüşür. Bu
keyfi konforla birleştirmek istersek kullanılan donanımların dikkatli ve bilinçli seçilmesi
önemlidir. Hatalı seçilen veya uygulanan mekanizmaların sorun çıkartması bir yana,
kullanımından dolayı mutsuzluğa da sebep olabilir.
Ahşap pencere sistemlerinde aksesuarlar açısından ayırt edici temel özelliklerden
birisi kasa ile kanat arasındaki çalışma boşluğudur. Kullanılan sistemlerde 4 mm ve 12 mm
olarak iki ölçü bulunmaktadır. Gelecek yaklaşımı, 12 mm çalışma boşluğu üzerinde
yoğunlaşmaktadır ve yeni sistemler bu şekilde tasarlanmaktadır. Sistemlerdeki ikinci ayırt
edici özellik aks ölçüsüdür. Önceleri 8 mm olarak tasarlanan sistemler çift açılım
mekanizmalarının yoğun kullanımı sonunda 9 mm ölçüye oturmuştur.
4 mm çalışma boşluğu olan kasalarda kilit karşılıkları için herhangi bir kanal ya da
boşluk yoktur. Karşılıkların yerine monte edilebilmesi için kasanın karşılık formunda
frezelenmesi ve ölçüsünün de hassas olması gerekir. Aksi hâlde çalışma da sorun
yaratacaktır. Uygulama kolaylığı açısından yeni kasa profillerinde karşılıkların bağlandığı
bölgede 8 mm derinlikte bir boşluk yaratılarak kanat ile kasa arasındaki çalışma boşluğu 12
mm’ye çıkartılmaktadır. Böylece karşılıklar için fazladan yapılan hassas frezeleme
işçiliğinden de tasarruf sağlanmaktadır. Düz olarak yapılan bu boşaltmanın genişliği 18 veya
20 mm’dir. Kilit karşılıklarının bağlantı yerindeki bir diğer uygulamada da bu bölgede ilave
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olarak 4 mm derinlikte ve 8 mm genişlikte bir kanalın bulunmasıdır. Bu sayede karşılıklar
kasaya arkalarındaki merkezlemeler sayesinde şekil bağı ile bağlanır. Bu da conta baskı
kuvvetinin ve ölçüsünün tüm kilitleme noktalarında homojen olarak elde edilmesini sağlar.
Karşılık merkezleme kanalının kasanın dış yüzünden uzaklığı 6 mm veya 7 mm olabilir.
Yaygın olarak kullanılan ölçü ise 7 mm’dir.
Kanatlarda aksesuarları ilgilendiren 2 özellik bulunmaktadır. Bunlardan ilki, lamba
yüksekliğidir. İspanyolet kanalının kanadın dış yüzüne mesafesi olarak tanımlanan bu ölçü
için 15 mm, 18 mm ve 20 mm olarak 3 değer bulunur. Geçmişte 4 mm’lik çalışma boşluğu
olan profillerde kullanılan 15 ölçüsü artık 18’e çıkmıştır. Hem 4 mm, hem de 12 mm çalışma
boşluğu olan profillerde yaygın olarak 18 mm’lik lamba yüksekliği kullanılmaktadır. 12 mm
çalışma boşluğu olan yeni sistemlerle kullanılmaya başlanan 20 mm’lik lamba yüksekliği ise
giderek yaygınlaşmaya başlamaktadır. Kanatlardaki diğer özellik, ispanyolet kanalıdır.
Türkiye’de de artık kullanılmayan 20 mm’lik ispanyolet kanalının yerine artık Avrupa’da da
geçerli olan 16 mm’lik kanal kullanılmaktadır. Bu kanalın lamba yüzeyine uzaklığı kilitleme
ölçüsünü değiştirmektedir. Aks ölçüsü 8 mm olan sistemlerde kanal lamba yüzeyinden
başlar. Yaygın olan 9 mm’lik sistemlerde kanalın lamba yüzeyine uzaklığı 1 mm’dir.
Pencere kanadını pencere kasasına açılır kapanır şekilde bağlamada kullandığımız
menteşe seçimi işin nitelik ve kalitesi ile müşteri isteği doğrultusunda yapılır. Menteşeler
önemli bir durum olmadıkça kanat üst ve altından 10 cm boşluk bırakılarak, kullanılacak
menteşe boyu kasa ve kanada kanat çalışma boşluğu bırakılarak markalanır.
Pencere kilidi işin niteliğine uygun seçilir. Pencere kolu kanat yüksekliğini
ortalayacak şekilde pencere kanadında menteşenin bulunduğu cumbanın karşısındaki
cumbaya markalanır (Aksesuarların markalanması, işlem basamakları kısmında resimlerle
anlatılmıştır.).

1.2. Aksesuar Yerlerini Hazırlama
1.2.1. İşaretlerden Kesme veya Delme
Kilit ve menteşe gibi aksesuarların pencere üzerindeki yerleri markalandıktan sonra
marka çizgilerine bağlı kalarak aksesuarın tipine göre bu bölümler boşaltılır.
Pencere kanadını kasaya cermen menteşe ile bağlamak için cermen boşluğu menteşe
kalemi ile boşaltılır. Boşaltma işlemi el aletleriyle yapılabileceği gibi özellikle seri işlerde
ahşap doğrama makineleri kullanılarak yapılır (Montaja ait işlem basamakları tablosunda
pencere kilit yeri, yatay delik makinesinde matkapla delinerek boşaltılmaktadır).
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1.2.2. Aksesuarları Alıştırma
Aksesuar yerleri boşaltıldıktan sonra bu aksesuarlar yerlerine takılarak kontrolleri
yapılır. Alıştırılması gerekli yerler el aletleriyle yapılır (Montaja ait işlem basamakları
tablosunda kanat kilit boşluğu, delik makinesinde boşaltıldıktan sonra düz kalem/iskarpela
ile alıştırma işleminin yapılışı görülmektedir.).

1.3. Aksesuarları Monte Etme
1.3.1. Tanımı
Aksesuar; ahşap doğramacılığında kullanılan menteşe, kol, kilit, sürgü vb. yarı mamul
maddelere denir. Aksesuar, tamamlayıcı malzemelerdir. Aksesuarların doğrama elemanının
işlevini yerine getirebilecek şekilde uygun yerlere takılması işlemine montaj ya da monte
deriz.

1.3.2. Çeşitleri
Doğramacılıkta kullandığımız aksesuarlar hayli çeşitlilik göstermesine rağmen
temelde kanadı kasaya bağlayan menteşe, kanadı açıp kapamada rahatlıkla tutmaya yarayan
kollar ile kapalı tutmaya yarayan kilitlerden ibarettir. Kanat çalışma yöntemlerine göre bu
aksesuarlarda değişiklik olmaktadır. Aşağıda aksesuarlara ait örnekler verilmiştir.

Resim 1.2: Çarpma mandal

Resim 1.1: Vida
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Resim 1.3: Cermen menteşe

Resim 1.4: Vasistas makas

Resim 1.5: Dübel

Resim 1.6: Karşılıklar

Resim 1.8: Dinlendirme takozu
(ispanyolet karşılığı)

Resim 1.7: Sürgü

Resim 1.9: Kanat kolu
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1.3.3. Montajı
Marka yerlerine göre el aletleri veya makinelerde aksesuar yerleri boşaltılıp
alıştırıldıktan sonra aksesuarlar, yerlerine yerleştirilip çivi veya vida ile doğrama elemanı
üzerine bağlanır.
Ahşap pencere aksesuarlarının nasıl takıldığı aşağıda anlatılmıştır.
İşlem basamakları

 Kasa üzerinde
markalayınız.

menteşe

yerlerini

 Menteşe yuvasını kanadın rahat
çalışacağı ölçüde (iç kenardan 7-8 mm)
işaretleyiniz.

 Menteşe yuvalarını menteşe açma
makinesi veya menteşe açma kalemi ile
açınız.

 Açtığınız menteşe yuvasına menteşeyi
yerleştiriniz.
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 Yandaki resimde kasaya takılı cermen
menteşe görülmektedir.

 Dişi menteşe yaprağını takarak kanat
üzerindeki yerini belirleyiniz.

 Kanat üzerinde kilit yerini (kanatın
ortasında olacak şekilde) metre ile
ölçerek belirleyiniz.

 Kanat pencere kolunun yerini ve
merkezini gönye yardımıyla ölçüleri
taşıyarak belirleyiniz.
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 Kilit merkezini lambaya taşıyınız.

 Kilit
yuvasını
işaretleyiniz.

ve

lambasını

 Yatay delik makinesi ile kilit yuvasını
boşaltınız.

 İskarpela ile ön parçanın geleceği
yatağı (kilit lambasını) açınız.
 Kilidi yuvasına yerleştiriniz.
 Pencere kolu deliğini markalayıp
matkapla kol deliğini açınız.

 Pencere
kolunu
takarak çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.
 Kilidi, yuvasına ağaç vidaları ile
sabitleyiniz.
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 Pencere kolunu ağaç vidaları ile yerine
sabitleyiniz.

 Kasada kilit karşılığı yerini tespit edip
markalayınız.

 İskarpela ile kilit karşılığının yatağını
açınız.

 Karşılığı yerine takarak alıştırıp ağaç
vidaları ile sabitleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Ahşap pencere kasasına aksesuarlarını (menteşe, kilit, pencere kolu) takınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Parçanızı markalayınız.
 Pencereye uygun aksesuarları
belirleyiniz.
 İşe uygun el aletlerini ve makineleri
seçiniz.
 Kasa ve kanat üzerinde menteşe
yerlerini markalayınız.
 Kasa ve kanat üzerinde menteşe
yerlerini boşaltınız.
 Menteşeleri yerlerine yerleştiriniz.
 Menteşelerin çivilerini çakınız.
 Kanat üzerinde kilit yerini
markalayınız.
 Kilit yuvasını uygun el aleti veya
makine ile açınız.
 Kilidi yerine ağaç vidası ile
sabitleyiniz.
 Kasa üzerinde kilit karşılığının yerini
markalayınız.
 Kilit karşılığı yuvasını iskarpela ile
açınız.
 Kilit karşılığını ağaç vidası ile
sabitleyiniz.
 Pencere kolunu yerine takınız.
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 Kasa üzerinde menteşe yerlerini
markalayınız.
 Menteşe yuvasını kanadın rahat
çalışacağı ölçüde (iç kenardan 7-8
mm) işaretleyiniz.
 Menteşe yuvalarını menteşe açma
makinesi veya menteşe açma
kalemi ile açınız.
 Açtığınız menteşe yuvasına
menteşeyi yerleştiriniz.
 Dişi menteşe yaprağını takarak
kanat üzerindeki yerini
belirleyiniz.
 Kanat üzerinde kilit yerini (kanadın
ortasında olacak şekilde) metre ile
ölçerek belirleyiniz.
 Kanat pencere kolunun yerini ve
merkezini gönye yardımıyla
ölçüleri taşıyarak belirleyiniz.
 Kilit merkezini lambaya taşıyınız.
 Kilit yuvasını ve lambasını
işaretleyiniz.
 Yatay delik makinesi ile kilit
yuvasını boşaltınız.
 İskarpela ile ön parçanın geleceği
yatağı (kilit lambasını) açınız.
 Kilidi yuvasına yerleştiriniz.
 Pencere kolu deliğini markalayıp
matkapla kol deliğini açınız.
 Pencere kolunu takarak çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.
 Kilidi, yuvasına ağaç vidaları ile
sabitleyiniz.
 Pencere kolunu ağaç vidaları ile
yerine sabitleyiniz.
 Kasada kilit karşılığının yerini
tespit edip markalayınız.
 Karşılığı yerine takarak alıştırıp
ağaç vidaları ile sabitleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Değerlendirme Ölçütleri
Parçanızı markaladınız mı?
Pencereye uygun aksesuarları belirlediniz mi?
İşe uygun el aletlerini ve makineleri seçtiniz mi?
Kasa ve kanat üzerinde menteşe yerlerini markaladınız mı?
Kasa ve kanat üzerinde menteşe yerlerini boşalttınız mı?
Menteşeleri yerlerine yerleştirdiniz mi?
Menteşelerin çivilerini çaktınız mı?
Kanat üzerinde kilit yerini markaladınız mı?
Kilit yuvasını uygun el aleti veya makine ile açtınız mı?
Kilidi yerine ağaç vidası ile sabitlediniz mi?
Kasa üzerinde kilit karşılığının yerini markaladınız mı?
Kilit karşılığı yuvasını açtınız mı?
Kilit karşılığını ağaç vidası ile sabitlediniz mi?
Pencere kolunu yerine taktınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.

1. (

) Pencere aksesuar yerleri sadece kasa üzerinde işaretlenir.

2. (

) Menteşe yuvaları menteşe açma kalemiyle açılmaz.

3. (

) Kanat menteşesi markalama yapılmadan takılabilir.

4. (

) Kilit yeri kanatın ortasında olacak şekilde açılır.

5. (

) Kilit yuvasını açmak için yatay matkap kullanılabilir.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyetteki bilgiler doğrultusunda, ahşap pencere kasa ve kanadını yerine
takabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Pencere kasa ve kanadın yerine montaj tekniklerini araştırınız. Yaptığınız
araştırmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. AHŞAP PENCERE KASA MONTAJI
2.1. Pencere Kasasını Şakulünde Yerine Alıştırma
Ahşap doğrama atölyesinde yapımı tamamlanan pencere, montajı yapılacak pencere
boşluğuna denizlik (parebet) boşluğu bırakılacak şekilde yerleştirilir ve kamayla hafifçe
sıkıştırılır (Şekil 2.1).
Pencere doğramalarının düşeylik kontrolü düzeç veya şakul yardımı ile yapılır.
Kasanın her iki kenarı yer doğrusuna dik olmalıdır. Pencere kasası duvar kalınlığına göre iç
ve dış mesafelerde ayarlanarak kasa kamalarla sıkıştırılır. Kanat takılarak kanadın açılıp
kapanması kontrol edilir. Kanat, kasanın takılmasına engel teşkil etmiyor ise yerinde kalır
aksi hâlde yerinden çıkarılır.
Kamalama, kayıt doğrultu çizgisine denk getirilirse kayıtların eğilmesi engellenmiş
olur.
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Şekil 2.1: Pencere kasası altında parebet boşluğunun bırakılması

2.2. Kasayı Sabitleme
Düşey ve dikey doğrultuları ile duvar kalınlığına iç ve dıştan istenilen mesafede
ayarlanan pencere kasası, duvar içinde bulunan ağaç takozlara çivi veya vida ile bağlanır.
Günümüz piyasasında kasanın sabitlenmesi işlemi ağırlıkta poliüretan köpük ile
yapılmaktadır.

2.3. Kasa Kenarı Boşluklarını Doldurma
Yerine sabitlenen pencere kasası ile duvar arasında kalan boşluklar, bina sıvası
yapılırken doldurulacaktır. Pencere kasasının duvarla olan geçişi pervaz ile yapılacaksa kasa
ile duvar arasında kalan boşlukların poliüretan köpükle tamamen kapatılacak şekilde
doldurulması gerekmektedir. Poliüretan köpük iyi bir dolgu gereci olmasının yanında buna
benzer işlerde iyi bir bağlayıcı ve montaj gerecidir.

2.4. Pervazları Çakma
Ahşap pencere kasaları genellikle binalara sıva öncesinde duvar kalınlığı ortalanarak
takılır. Bu tür uygulamalarda kasa duvar arasındaki boşluklar sıva harcı ile kapatıldığından
pervaz uygulaması yapılmaz.
Bazen kasa iç tarafından sıva seviyesiyle yüz beraber takıldığında pervaz uygulaması
yapılmasına karşın çok uygulanan bir kasa montaj şekli değildir. Özel lüks meskenlerde içten
ve dıştan geçiş tahtalı pervazlı uygulamalar da yapılmaktadır. Uygulama örneklerini
çoğaltmak mümkündür. Yalnız bu uygulamalarda detaylar arttıkça işin maliyeti de o denli
artmaktadır.
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2.5. Kanadı Takma
Pencere kasası yerine monte edildikten sonra kanat menteşesi pim ve karşılığı
birbirine denk gelecek şekilde tutulur ve aşağı doğru itilerek menteşe piminin tamamen
takılması sağlanır. Kanat kapatılır ve kilitlenir. Açılıp kapatılarak çalışıp çalışmadığı ve
kanadın kasaya tamamen oturup oturmadığı kontrol edilir.
İşlem basamakları


Su terazisi ile düzgünlüğünü kontrol
ederek pencere kasasını yerine
alıştırınız.



Pencere kasasını yerine ahşap kama
veya takoz ile su terazisi yardımıyla
sabitleyiniz.



Terazisine
getirilmiş
kasayı
poliüretan
köpük
boşlukları
doldurarak sabitleyiniz.



Pencere kanadını menteşelerinden
yerine takınız.
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Tebrikler bir ahşap pencereyi yerine
şakulünde taktınız.

17

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Ahşap pencere kasasının yerine montajını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İşe uygun kıyafet giyiniz.
 Su terazisi ile dikliğini kontrol ederek
pencere kasasını yerine alıştırınız.
 Pencere kasasını yerine ahşap kama
veya takoz ile sabitleyiniz.
 Terazisine getirilmiş kasayı poliüretan
köpük ile boşlukları doldurarak
sabitleyiniz.
 Pencere kanadını menteşelerinden
yerine takınız.
 Kasayı dübelle duvara sabitleyiniz.
 Takımlarınızı toplayıp çalışma
ortamınızı temizleyiniz.
 Zamanı iyi kullanınız.
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 Kasa üzerinde menteşe yerlerini
markalayınız.
 Menteşe yuvasını kanadın rahat
çalışacağı ölçüde (iç kenardan 7-8
mm) işaretleyiniz.
 Menteşe yuvalarını menteşe açma
makinesi veya menteşe açma
kalemi ile açınız.
 Açtığınız menteşe yuvasına
menteşeyi yerleştiriniz.
 Dişi menteşe yaprağını takarak
kanat üzerindeki yerini
belirleyiniz.
 Kanat üzerinde kilit yerini (kanatın
ortasında olacak şekilde) metre ile
ölçerek belirleyiniz.
 Kanat pencere kolunun yerini ve
merkezini gönye yardımıyla
ölçüleri taşıyarak belirleyiniz.
 Kilit merkezini lambaya taşıyınız.
 Kilit yuvasını ve lambasını
işaretleyiniz.
 Yatay delik makinesi ile kilit
yuvasını boşaltınız.
 İskarpela ile ön parçanın geleceği
yatağı (kilit lambasını) açınız.
 Kilidi yuvasına yerleştiriniz.
 Pencere kolu deliğini markalayıp
matkapla kol deliğini açınız.
 Pencere kolunu takarak çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.
 Kilidi, yuvasına ağaç vidaları ile
sabitleyiniz.
 Pencere kolunu ağaç vidaları ile
yerine sabitleyiniz.
 Kasada kilit karşılığının yerini
tespit edip markalayınız.
 Karşılığı yerine takarak alıştırıp
ağaç vidaları ile sabitleyiniz.

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. Kasayı yerine alıştırdınız mı?
2. Kamalarla kasayı su terazisine göre şakulünde sabitlediniz mi?
3. Poliüretan köpük ile boşlukları doldurarak kasayı sıkıştırdınız
mı?
4. Kasayı destek çıtası ile desteklediniz mi?
5. Kanadı kasa üzerindeki menteşelerinden yerine taktınız mı?
6. Kasadan artan köpükleri kestiniz mi?

7. Takımları toplayarak temizliğinizi yaptınız mı?
8. Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y
yazınız.
1. (

) Montajda su terazisi kullanılmaz.

2. (

) Kasa, yerine takozlarla sabitlenir.

3. (

) Poliüretan köpük kasa kenarlarına dekoratif amaçla sıkılır.

4. (

) Kasa sabitlenmeden pencere kanadı yerine takılmaz.

5. (

) Pencere boşluğuna önce kasa sonra kanat takılır.

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
MODÜL DEĞERLENDİRME
50/105 ebatlı pencere boşluğuna yaptığınız pencere kasa ve kanadını,
aksesuarlarını takarak yerine sabitleyiniz.
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Değerlendirme Ölçütleri
Parçanızı markaladınız mı?
Pencereye uygun aksesuarları belirlediniz mi?
İşe uygun el alet ve makineleri seçtiniz mi?
Kasa ve kanat üzerinde menteşe yerlerini markaladınız mı?
Menteşe yuvalarını işe uygun el aletleri ile açtınız mı?
Menteşeleri yerlerine yerleştirdiniz mi?
Menteşelerin çivilerini çaktınız mı?
Kanat üzerinde kilit yerini markaladınız mı?
Kilit yuvasını uygun el aleti veya makine ile açtınız mı?
Kilidi yerine ağaç vidası ile sabitlediniz mi?
Kasa üzerinde kilit karşılığının yerini markaladınız mı?
Kilit karşılığı yuvasını açtınız mı?
Kilit karşılığını ağaç vidası ile sabitlediniz mi?
Pencere kolunu yerine taktınız mı?
Kasayı yerine alıştırdınız mı?
Kamalarla kasayı su terazisine göre şakulünde sabitlediniz mi?
Poliüretan köpük ile boşlukları doldurarak kasayı sıkıştırdınız
mı?
Kanadı kasa üzerindeki menteşelerinden yerine taktınız mı?
Takımları toplayarak temizliğinizi yaptınız mı?

Evet

Hayır

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Y

2

D

3

Y

4

D

5

D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Y

2

D

3

Y

4

D

5

D
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