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ALAN

İnşaat Teknolojisi

DAL/MESLEK

Ahşap Yapı Sistemleri

MODÜLÜN ADI

Ahşap Sineklik

MODÜLÜN TANIMI

Ahşap sineklik yapılması ile ilgili konuların kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24 (+40/24 Uygulama tekrarı yapmalıdır.)

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Ahşap sineklik yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında ahşap sinekliği kuralına uygun
olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar
1.
Sineklik kasasını yapabileceksiniz.
2.
Sineklik kasa ve kanat aksesuarlarını monte
edebileceksiniz.
3.
Sinekliği yerine monte edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye ortamı, internet ortamı
Donanım: Kereste, poliüretan köpük, uygun aksesuarlar,
doğrama makineleri, el araçları, sineklik teli, sineklik yapım
resmi, bilgisayar

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,
Konutlarda, iş yerlerinde, otel ve hastane gibi topluma açık yerlerde kullanılan
odaların havalandırılması gerekmektedir. Bu havalandırma işlemi sırasında oda içerisine
sinekler, böcekler gibi rahatsız edici haşereler girebilmektedir. Bunun önlenmesi amacıyla
kapı ve pencerelere çeşitli yöntemlerle uygulanan sineklikler mevcuttur.
Ahşap doğramalara uygulanan ahşap sineklikler, görünüm ve estetik açıdan ahşap
doğrama ile bir bütünlük sağlamalıdır. Amaç sadece sinek veya böceklerin girişini
engellemek olmamalı, bu engellemeyi yaparken estetik bütünlük bozulmamalıdır. Bu
nedenle ahşap sinekliğin yapım kurallarını, yöntemlerini ve amaçlarını en iyi şekilde
öğrenmelisiniz.
Kapı ve pencerelerde kullanılan sineklikler kullanım amaçlarına bağlı olarak sabit,
kanatlı, sürme ve stor olarak yapılabilir. Bu amaçla çok çeşitli aksesuarlar kullanılmaktadır.
Bu modülde, alacağınız bilgilerle bir yandan sineklik yapmayı, bir yandan da kullanılan
aksesuarları öğreneceksiniz. Doğrama Yapım modülünde almış olduğunuz bilgiler ile bu
modüldeki bilgileri harmanlamanız sonucunda piyasaya yetişmiş olarak adımınızı
atacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında ahşap sinekliğin kasasını kuralına uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki bulunan ahşap doğramacılığı iş yerlerini dolaşarak uygulanmakta
olan sineklik çeşitleri ile ilgili araştırmalar yapınız.



Çevrenizdeki inşaatları gezerek sineklik kasalarının montajı hakkında bilgiler
edininiz.



İnternetten bu alanda faaliyet gösteren firmaların sitelerini ziyaret ederek
bilgiler edininiz.



Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SİNEKLİK KASASI VE KANADININ
YAPIMI
1.1. Sineklik Doğrama Elemanlarını Birleştirme
1.1.1.Birleştirme Elemanları
Sineklik doğrama elemanlarını birleştirmede kullanılanlar aşağıda verilmiştir.
Çiviler

Resim 1.1: Başsız tel şekil çiviler ve yıldız gövdeli çiviler

Özellikle kertme geçmeli birleştirmelerde köşelerin sabitlenmesinde çiviler kullanılır.
Yıldız gövdeli özel şekilli çiviler, kasa ve sineklik çerçevelerinin birleştirme yerlerinde
kullanılır.
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1.1.1.2. Vidalar
Kertme geçmeli birleştirmelerde köşelerin sabitlenmesinde kullanılır. Çivilere göre
daha bağlayıcıdır. Ahşap vidalar, iş parçalarından bir tanesine kılavuz deliği delinerek
uygulanmalıdır. Kılavuz deliklerinin delinmiş olması, iş parçalarının vidaların sıkıştırmasıyla
gerçekleşebilecek çatlamalarını önler.

Resim 1.2: Örnek vida çeşitleri

Resim 1.3: Örnek yıldız yarıklı ahşap vidaları

Resim 1.4: Örnek düz yarıklı ahşap vidaları

1.1.1.3. Metal Bağlantı Elemanları
Metal bağlantı elemanları, birleştirme yerlerini sağlamlaştırılmak ve dekoratif görüntü
elde etmek amacıyla kullanılır. Bu bağlantılar, uygulanacakları yerlere uygun ahşap vidalar
ile bağlanır. Bu elemanların köşelerde kullanılanlarına köşebent, ara yerlerde kullanılanlarına
T bağlantı denir.
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Resim 1.5: Örnek metal bağlantı elemanları

1.1.1.4. Kavela
Birleştirme yerlerinde sağlamlaştırmak amacıyla çivi gibi yüzeyden çakılarak
kullanılacağı gibi çerçeve köşelerde kavelelalı birleştirmelerde de kullanılır. Birleştirme
yerlerinde sağlamlaştırma amacıyla kullanılacağı zaman birleştirme köşelerine yüzeyden
kavela deliği delinerek uygulanır.
Birleştirme yerlerinde ayrıca metal çivi kavelalarda kullanılabilir.

Resim 1.6: Örnek kavela

1.1.1.5. Tutkallar
Çeşitli birleştirme elemanları ve birleştirme yöntemleri ile yapılan uygulamaların en
sonunda birbirlerine yapıştırılabilmesi için tutkallar kullanılır. Bu tutkallar, plastik esaslı
olabileceği gibi poliüretan esaslı da olabilir.
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1.1.2. Birleştirme Şekilleri
Ahşap sinekliklerin kanat ve kasalarının çerçeve köşeleri ½ düz bindirme geçmeli
birleştirme, kavelalı birleştirme, zıvanalı birleştirme gibi yöntemlerden herhangi bir tanesi ile
yapılabilir. Kanat ve kasaların çerçeve köşelerinde uygulanabilecek zıvanalı veya zıvanasız
birleştirme yöntemleri şunlardır.
1.1.2.1. Hampaylı Zıvana Birleştirme
Kasa ve sineklik çerçevelerinin köşe birleştirmelerinde yaygın olarak hampaylı zıvana
birleştirme yöntemi kullanılır.
İş parçalarına uygulanacak olan hampaylı zıvana birleştirme yöntemi kurallarına
uygun olarak markalanır. Markalamadan sonra boşaltılacak yerler işaretlenir.

Resim 1.7: Hampaylı zıvana markalaması

Resim 1.8: Erkek zıvananın şerit testere makinesinde kesilmesi
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Resim 1.9: Erkek zıvananın diğer kapağının kesilmesi

Resim 1.10: Hampayın kesilmesi

Resim 1.11: Dişi zıvananın boşaltılması
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Resim 1.12: Hampay yerinin boşaltılması

Resim 1.13: Erkek zıvana kapaklarının daire testere makinesinde kesilmesi

Resim 1.14: Hampayın kesilmesi
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Resim 1.15: Erkek zıvananın kenarlarının törpü ile yuvarlatılması

Zıvanalı birleştirme işlemlerinde zıvana deliği zincirli delik makinesi ile boşaltılmış
ise kenarların yuvarlatılmasına gerek duyulmaz. Zıvananın uc kısmına kenarlardan
pahlandırma işlemi uygulanır.
Freze makinesine özel bıçaklar da hazırlayarak, dişi ve erkek zıvanalar daha kolay ve
düzgün açılabilir.
Bu işlemlerden sonra birbirlerine alıştırılan iş parçaları tezgâh üzerinde gönye
kontrolü yapılarak tutkallanır.
1.1.2.2. Köşede düz bindirmeli birleştirme

Resim 1.16: Köşede düz bindirmeli birleştirmenin yapılması

Pencerelerde kullanılan sabit sinekliklerde sineklik çerçevelerinin köşe birleştirmeleri
düz 1/2 geçmeli birleştirme şeklinde de yapılabilir. Hampaylı zıvana birleştirmeye göre
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yapılması daha kolay ve daha pratiktir. Diğer bir birleştirme şekli ise her iki parçanın uçları
45° gönyeburun kesilerek yapılabilir.

Resim 1.17: Düz bindirme geçmeli birleştirme

Kullanılacak iş parçaları ölçülerine göre markalanarak işaretlenir. Parça kalınlığı iki
tarafa eşit olacak bir şekilde ve parça genişliği kadar her iki parçaya da markalanarak
markalama yerlerinden uygun makinelerde kesilerek birleştirmeye hazır hâle getirilir.

Resim 1.18: Köşede düz bindirme geçmeli yapılmış sineklik çerçevesi

Köşe birleştirmelerinde birleştirme
uygulamalarından herhangi biri ile sabitlenir.

yerleri

tutkal,

çivi,

vida

Resim 1.19: Düz bindirme geçmeli birleştirmenin kasada uygulanması
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ve

kavela

1.1.2.3. Açık Zıvanalı Birleştirme

Resim 1.20: Açık zıvanalı birleştirme resmi

Kasaların ve çerçevelerin köşe birleştirmelerinde açık zıvanalı birleştirme yöntemi de
kullanılabilir. Bu yöntem uygulanırken de tam açık zıvanalı birleştirme ve yarım açık
zıvanalı birleştirme olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
Açık zıvanalı birleştirme yönteminde de işlem basamakları hampaylı zıvanada olduğu
gibidir. Ancak bu uygulamda hampay payı bırakılmaz. Ayrıca dişi zıvana tamamen açık
olarak boşaltılır.
1.1.2.4. Kavelalı veya Çıtalı Gönyeburun Birleştirme

Resim 1.21: Gönyeburun birleştirilmiş sineklik çerçevesi

Sineklik çerçevelerinin köşelerinde birleştirme yöntemi olarak kavelalı birleştirme
veya yabancı çıtalı birleştirme yöntemlerinden biri uygulanabilir.
Çerçeve yapımı için hazırlanan iş parçaları eğer yabancı çıtalı olarak yapılacaksa
ölçüsüne getirilmiş olan iş parçalarının uç kısımları gönyeburun olarak kesilir. Daha sonra
gönyeburun olarak kesilmiş yerlere daire testere makinesinde yabancı çıta için kiniş açılır.
Her iki tarafa da eşit olarak kinişler açıldıktan sonra kiniş genişliği kadar hazırlanan yabancı
çıtalar birleştirme işlemi sırasında tutkallanarak gönyesinde sabitlenir. Gönye kontrolü
köşegenlerden metre ile ölçülerek yapılır.
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Sabit sineklik çerçevesi kavelalı olarak yapılacaksa çerçeve parçalarının kalınlığının
yarısı derinliğinde kavela delikleri delinir. Daha sonra kavelalarla birlikte iş parçaları
tutkallanarak gönyesinde sabitlenir.
1.1.2.5. Çift Zıvanalı Birleştirme

Resim 1.22: Çift zıvanalı köşe birleştirme örnekleri

Özellikle büyük ebatlardaki kasaların ve pencere kanatlarının oluşturulmasında
köşelerin birleştirilmesinde çift zıvanalı köşe birleştirme yöntemi uygulanmaktadır. Bu
yöntem diğer birleştirmelere göre kasalarda ve pencere kanatlarında daha sağlam ve olumlu
sonuç verir. Daha olumlu olmasının nedeni tutkallanan yüzeylerin daha fazla olmasındandır.

1.1.3. Birleştirme Kuralları
Kasalarda birleştirme uygulaması yapılırken yapım kuralları yerinde ve uygun bir
şekilde uygulanmalıdır. Zıvanalı birleştirmelerde zıvana kalınlığına ve zıvana genişliğine
dikkat edilmelidir. Kavelalı birleştirmelerde kavela çapı ile kavela deliği arasında ölçü farkı
olmamalıdır Kavela deliği parça kalınlığını ortalayacak şekilde olmalıdır. Yabancı çıtalı
birleştirmelerde çıta kalınlığı ve kiniş arasında ölçü farkı olmamalıdır. Kiniş, parça
kalınlığını ortalamalıdır. Kertme geçmeli birleştirmelerde birleştirme yerlerinde her iki parça
arasında kademe farkı olmaması için parçalar eşit kertilmelidir.

1.1.4.Dikkat Edilecek Hususlar
Birleştirmenin hangi yöntemle yapılacağına karar verildikten sonra doğrama
elemanlarının yapımında olduğu gibi belirtilen kurallara uygun olarak birleştirme işlemi
yapılmalıdır. Zıvana yapılırken ne çok sıkı ne de çok bol olmalıdır. Kavelalı ve yabancı çıtalı
birleştirme yapılırken de kavela deliklerinin ve yabancı çıta kinişlerinin aynı şekilde çok sıkı
veya çok bol olmamasına dikkat edilmelidir. Tatlı sıkı tabiri ile tutkal boşluğu kalacak
şekilde yapılmalıdır. (Tutkal boşluğu 0,5 mm olmalıdır.) Kertme geçmeli birleştirmeler de
çivileme işlemi yapılırken çivileme kurallarına göre hareket edilmelidir. Vidalama işlemi
yapılacaksa ilk parçaya vida kılavuz deliği delinmelidir.
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1.1.5. Sineklik Yapım Yöntemleri
Ahşap sineklikler sadece pencerelerde kullanılacak şekilde yapılmaz. Pencerelerin
yanında kapılarda kullanılacak şekilde sineklikler yapılabilir. Özellikle balkon kapılarında ve
mutfak kapılarında menteşeli sineklikler kullanılabilir.
Ahşap sineklikler kullanılacağı yerlere ve amaçlarına göre çeşitli yöntemlerle yapılır.
1.1.5.1. Sabit Sineklikler
Genellikle kanatlı pencerelerde ve giyotin pencerelerde kullanılır. Ölçüsüne uygun
olarak kanat boşluğuna göre çerçeve şeklinde yapılan sineklik geçici olarak kanat boşluğuna
yerleştirilir. Gerektiğinde çıkartılarak ayrı bir yerde muhafaza edilir.

Resim 1.23: Kanatlı pencerelerde uygulanan sabit sineklik uygulaması

Resim 1.24: Düşer kanatlı havalandırma pencerelerinde sabit sineklik uygulaması
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Resim 1.25: Giyotin pencerelerde sabit sineklik uygulaması

1.1.5.2. Stor Sineklikler
Yapılması özel aksesuar gerektiren ancak kullanımı daha kolay olan bir yöntemdir.
Pencerelere uygulanır. Üst kasa içerisine yerleştirilen özel düzenek sayesinde sineklik teli
kullanılacağı zaman aşağıya doğru çekilerek indirilir. PVC sinekliklerde kullanılan
aksesuarlar, ahşap sinekliklerde de kullanılır.

Resim 1.26: Açılır kanatlı stor sineklikli pencere
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1.1.5.3. Kanatlı Sineklikler

Resim 1.27: Biri düşer kanatlı biri dönerek farklı yönlerde açılan kanatlı sineklik

Menteşeli, yana açılan kanatlı pencerelerde ve düşerek açılan pencerelerde sabit
sinekliklerden başka kanatlı sineklikler de kullanılır. Cam ve sineklik kanadı aynı yönde
açılacak şekilde yapılacabileceği gibi içeri ve dışarı olarak farklı yönlerde açılacak şekilde de
yapılabilir.

Resim1. 28: Farklı yönde dönerek açılan camlı ve kanatlı sineklik
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Resim 1.29: Tek kasa üzerinde cam ve sineklik kanadı ile panjur uygulaması

1.1.5.3. Sürme Kanatlı Sineklikler

Resim 1.30: Mutfakta uygulanmış sürme kanatlı kapı sineklik

Bazı durumlarda sineklik kanatları özel aksesuarları yardımı ile sağa sola sürgülü
yapılabilir.
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Resim 1.31: Pencerelerde uygulanan sürme sineklik

1.2. Sineklik çerçevelerini gönyesinde sabitleme
1.2.1. Gönyeye Bakma
Birleştirme yöntemlerinden herhangi biri ile hazırlanan sineklik çerçevesi
tutkallandıktan sonra karşılıklı köşegenlerinden metre ile ölçülerek gönye kontrolü yapılır.
Eğer çerçeve küçük ise gönye kontrolü iç köşelerden metal gönyeler ile yapılabilir.

Resim 1.32: Köşelerin gönye kontrolü
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1.2.2.Çapraz Köşelere Çıta Çakmak
Kasa veya çerçevelerde tutkallama işleminden sonra gerek kuruma sırasında gerekse
kasaların taşınması sırasında gönye düzgünlüğünün bozulmaması için köşelerden çıtalar
çakılmalıdır. Bu amaçla kullanılan çiviler mümkün olduğunca ince olmalıdır.

Resim 1.33: Köşelere çapraz çıta çakmak

1.3.Birleştirme Yerlerindeki Fazlalıkları Kesme
Tutkallama işleminden sonra kurumaya bırakılan çerçeve veya kasaların birleşim
yerlerindeki fazlalıklar düzgün bir şekilde kesilir.

Resim 1.34: Birleştirme yerlerindeki erkek zıvana boyunun makine ile kesilmesi
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Resim 1.35: Yan kayıt boyu fazlalıklarının makine ile kesilmesi

Fazlalıkların kesilmesi makine ile yapılabileceği gibi el testeresi yardımı ile de
yapılabilir. Özellikle büyük ölçülü kasaların fazlalıklarının makinede kesilmesi zor
olduğundan el testeresinin kullanılması daha uygun olur.

1.4. Kasaları ve Kanatları Kesin Ölçüsüne Getirme
Kasa ve çerçeveler kullanılacağı yerin ölçülerine göre yapıldığından tekrar
ölçülendirmeye ihtiyaç duyulmaz. Ancak bazı uygulamalarda zıvanalı birleştirme yerlerinde
bırakılan fazlalıkların kesilmesi ile kasalar ve çerçeveler ölçülendirilmiş olur.

Resim 1.36: Ölçüsüne getirilmiş ve aksesuarları takılmış kasa ve sineklik kanadı
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Aşağıda yer alan işlem basamakları takip edilerek kasa ve kanatlar kesin ölçüsüne
getirilmelidir.



Kasa ve kanat elemanlarının köşe birleştirmeleri zıvanalarının kesilmesi
Dişi ve erkek zıvanaların hazırlanması

Birleştirme yöntemi zıvanalı birleştirme dışında başka bir yöntemle de yapılabilir.
Ahşap Doğramaya Hazırlık ve Ahşap Doğrama Elemanları modüllerinden elde ettiğiniz
bilgi ve becerileri bu modülde uygulayabilirsiniz.
Kasada kanatların çalışma lambaları açılırken kasa alt kayıtlarının lambası yağmur
suyunun dışarı tahliyesi için dışa doğru pahlandırılarak açılır. Ayrıca kasa alt kayıt lamba
kenarlarına ince tahliye delikleri delinir.

Resim 1.37: Pencere ve sineklik kasasının kertme birleştirme yerinin şerit testerede kesilmesi

Bu uygulamada kasa köşelerinin birleştirilmesinde bindirme (kertme) uygulaması
yapılmıştır. Zıvanalı yapılması düşünüldüğünde işlemler yukarıda anlatılmış olan hampaylı
zıvana birleştirme yöntemine göre yapılır.
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Resim 1.38: Kasa kertiğindeki kapağın şerit testerede düşürülmesi

Resim 1.39: Sineklik kasası alt kayıt kesiti

Yukarıdaki resimde sineklik kasasının kesitini görmektesiniz. Pencere kanat lambası
ve sineklik lambası ile tahliye delikleri uygulaması gösterilmiştir.


Kasa içerisine uygulanacak olan sineklik çerçevesinin hazırlanması

Eğer sabit olarak yapılacaksa çerçeve şeklinde kanat boşluğuna göre hazırlanır. Eğer
menteşeli olarak yapılacaksa camlı kanat gibi hazırlanmalıdır. Tutkallanmaya hazır hâle
getirilmiş olan iş parçaları gönyesinde tutkallanarak kurumaya bırakılır.
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Resim 1.40: Çerçeve şeklinde sabit sineklik

Resim 1.41: İçeri açılır sineklik kanadı kesiti
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Resim 1.42: Aynı yönde açılan cam ve sineklik kanadı uygulama kesiti

Bu tür sinekliklerde pencere kasası resimde görüldüğü gibi işlenir. Ayrıca sineklik
çerçevesinin alt parçasına dışarıdan yağmur suyu sızıntısını önlemek için damlalık kinişi
açılır.

Resim 1.43: Kanatların çalışması (açılıp kapanması)



Birleştirme yerlerindeki fazlalıkların kesilmesi

Tutkallama işleminden sonra kurumuş olan sineklik çerçevesinin birleşme
köşelerindeki fazlalıklar kesilir.
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Resim 1.44: Fazlalıkların kesilmesi

Tutkallama işleminden sonra fazlalıkların kesilmesi modülün başında anlatıldığı gibi
yapılır.


Kasaları kesin ölçüsüne getirme

Tutkallama ve fazlalıkların kesilmesinden sonra kasa ve çerçeveler uygun makinelerde
kesin ölçüsüne getirilir. Fazlalıkların kesilmesi ile net ölçüsüne getirilen kasa ve çerçeveler
son zımparaları yapılarak montaja hazır hâle getirilir.

Resim 1.45: Montaja hazır ölçülendirilmiş kasa ve kanat
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


40 x 70 cm ölçülerinde verilen ahşap sinekliğin kasa ve kanat aksesuarlarının
montajını yapınız.

İşlem Basamakları
 Sineklik doğrama elemanlarına uygun
birleştirme yöntemlerinden bir tanesini
seçiniz, markalama yapınız.
 Markalama
yerlerinden
uygun
makinelerle kesiniz ve deliniz.
 Birleştirme yerlerini kontrol ediniz.
 Sineklik ve
kasa
çerçevelerini
gönyesinde sabitleyiniz.
 Gerekiyorsa çapraz çıtalarını çakınız.
 Birleştirme yerlerindeki fazlalıkları
kesiniz.
 Kasaları kesin ölçüsüne getiriniz.

Öneriler
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Dikkatli çalışınız.
Temiz ve itinalı çalışınız.
Uygun iş kıyafetleri ile çalışınız.
Güvenlik önlemlerini alınız.
İş disiplini ile çalışınız.
Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
Çevreye karşı karşı duyarlı olunuz.
İşiniz
bittiğinde
malzemelerinizi
toparlayınız.

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. Doğrama Yapım modülüne göre hazırlığınızı yaptınız mı?
2. Sineklik doğrama kasasının elemanlarını hazırladınız mı?
3. Birleştirme yerlerini hazırladınız mı?
4. Çerçeve elemanlarını hazırladınız mı?
5. Kasa ve çerçeve iş parçalarını kurallara uygun olarak işlediniz mi?
6. Kasa ve çerçeve elemanlarını işledikten sonra birleştirme yerlerini
alıştırdınız mı?
7. Son kontrolden sonra gönyesinde tutkalladınız mı?
8. Tutkallama işleminden sonra birleştirme yerlerindeki fazlalıkları
kestiniz mi?
9. Fazlalıkların kesilmesinden sonra sineklik kasa ve çerçeveleri
kesin ölçüsüne getirdiniz mi?

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
ÖAşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Sineklik doğrama elemanlarını
aşağıdakilerden hangileridir?
A) Çiviler
B) Vidalar
C) Metal bağlantılar
D) Hepsi

2.

Çerçeve köşelerinde
kullanılmaktadır?
A) Tel çiviler
B) Başsız çiviler
C) Yıldız çiviler
D) Cam çivileri

3.

Metal bağlantı elemanları hangi amaçla kullanılır?
A) Görüntü amacıyla
B) Sağlamlaştırmak için
C) Duvara bağlamak için
D) Gönye için

4.

Çerçeve köşelerde uygulanan birleştirme şekillerinden hangisini seçmemiz daha uygun
olur?
A) Hampaylı zıvana birleştirme
B) Kertme geçmeli birleştirme
C) Açık zıvanalı birleştirme
D) Hepsi

5.

Köşe birleştirme uygulamalarında nelere dikkat edilmelidir?
A) Zıvana kalınlık ve genişliğinin uygunluğuna
B) Sağlamlığına
C) Birleştirme yerinde kademe farkı olmamasına
D) Hepsi
Kasa ve çerçevelerin gönye kontrolü nasıl yapılır?
A) Su terazisi ile
B) Köşegenlerden metre ile
C) Göz ile
D) Şakül ile

6.

7.

zıvanaları

birleştirmede

kullanılan

sağlamlaştırmak amacıyla

yardımcı

hangi

tür çiviler

Tutkallama sırasında çapraz köşelerde hangi amaçla sabitleme çıtası kullanılır?
A) Sağlamlaştırmak için
B) Dengelemek için
C) Gönye düzgünlüğünü korumak için
D) Hepsi
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gereçler

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
Uygun ortam sağlandığında yapılmış olan sineklik kasası üzerine aksesuarlarını
bağlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki doğrama atölyelerini dolaşarak doğrama aksesuarlarının nasıl
takıldıklarını araştırınız.



Aksesuar katalog ve kullanma resimlerini temin ederek iş üzerine montaj şeklini
öğreniniz.



İnternet üzerinden ilgili aksesuar firmalarının sitelerine girerek araştırma
yapınız.



Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

2. SİNEKLİK KASA VE KANAT
AKSESUARLARININ MONTAJI
2.1. Aksesuar Yerlerini Markalama
Sineklik kasası üzerine bağlanacak olan kanat elemanının menteşe ve diğer
aksesuarları ölçüleri alınarak kasa üzerine gönye ve kalemler yardımı ile markalanır.
Markalama işlemi aynı zamanda aksesuarların montaj resimlerinden yararlanılarak da
yapılabilir. Özellikle ilk defa kullanılan aksesuarların montaj resimleri incelenmelidir.
Kasa üzerinde menteşe yeri kasanın alt ve üst kenarlarından bir menteşe boyu olacak
şekilde işaretlenir. Ölçülerek yapılan işaret yerleri gönye yardımı ile düzgün çizgilerle
markalanır.

2.2. Aksesuar Yerlerini Hazırlama
2.2.1. İşaretlerden Kesme veya Delmek
Cerman menteşelerin markalanmış olan yerleri, küçük çaplı daire testereler yardımı ile
kesilir. Bu menteşenin yerinin kesilmesi menteşe demiri yardımıyla da yapılabilir. Lambalı
menteşelerin ise yerleri düz kalemler yardımı ile boşaltılır. Bu uygulamalar freze makinesine
kalıp hazırlayarak daha seri bir şekilde yapılabilir.
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2.2.2. Aksesuarları Alıştırma
Markalama işleminden sonra uygun aletlerle yapılan boşaltma veya delme işleminin
ardından aksesuarların yerlerine olup olmadığı, çalışma boşluklarının yeterli olup olmadığı
kontrol edilir.

2.3. Aksesuarları Monte Etme
2.3.1. Tanımı
Yapımı tamamlanan mobilya, doğrama gibi ağaç ve ağaç ürünlerinden elde edilen
eşyaların amacına uygun olarak kullanılabilmesi için gerekli olan tamamlayıcı elemenlara
aksesuar denir. Sineklik yapımında da kullanılan çok değişik amaçlara yönelik aksesuarlar
vardır.

2.3.2. Çeşitleri
Sineklik yapımında kullanılan aksesuarlar aşağıda açıklanmıştır.
2.3.2.1. Kanatlı Sineklik Menteşesi
Plastik sinekliklerde kullanıldığı gibi ahşap sinekliklerde de kullanılır. Sineklik kanadı
180 dereceye kadar açılır. Bundan başka ahşap doğramalarda kullanılan diğer menteşe
çeşitleride kanatlı sinekliklere uygulanabilir.

Resim 2.1: Menteşe örneği

2.3.2.2. Pencere Kanadı Boşluğuna Takılan Sabit Sineklik Bağlantı Elemanı
Çerçeve şeklinde yapılarak camlı kanat boşluğuna takılan sabit sineklik çerçevesinin
takıldığı yerde düşmeden durabilmesi için köşelerden bu yardımcı gereçlerle sabitlenir. Aynı
malzeme plastik doğramalarda da kullanılır.

Resim 2.2: Sabit sinekliği kasaya tutturma
aparatı

Resim 2.3: Sabit sinekliği kasaya tutturma
aparatı
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2.3.2.3. Stor Sineklik Elemanı
Kasa içerisine monte edilen özel aksesuarlar yardımı ile sineklikler stor olarak
yapılabilir. Bu aksesuarlar plastik sinekliklerde de kullanılmaktadır.

Resim 2.4: Stor sineklik yuvası

Resim 2.5: Stor sineklik sarma aparatı

2.3.2.4. Sürme Sineklik Kanat Rayı
Sürme kanatlı pencerelerde olduğu gibi sürme sineklikte de hareketi kolaylaştırmak
için özel sürme ray elemanlar kullanılır.

Resim 2.6: Sürme sineklik makarası

2.3.2.5. Köşe Bağlantı Elemanı
Kasa ve çerçeve birleştirme köşelerinde birleştirme yerlerini sağlamlaştırmak ve aynı
zamanda dekoratif bir görüntü elde edebilmek amacıyla çeşitli metal köşe bağlantı
elemanları kullanılır.

Resim 2.7: Köşe ve ara kayıt bağlantı demirleri
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2.3.2.6. Sabit Sineklik Tutma Elemanı
Sabit olarak yapılmış olan sineklikler pencere boşluğuna takılıp çıkartılırken
kolaylıkla tutulabilmesi için aşağıda örnekleri görülen yardımcı gereçler kullanılır.

Resim 2.8: Sabit sineklik tutma halkası

Resim 2.9:Sabit sineklik tutma halkası

2.3.3. Montajı
Ahşap sinekliklerde kullanılan aksesuarlar doğramalarda yapılan uygulamalar gibi
montaj resimlerine uygun olarak kasa ve çerçeveler üzerine montaj edilir.
Sineklik kasası üzerinde kullanılacak olan aksesuarlar markalama aletleri ile iş üzerine
markalanır. Markalama yapılırken aksesuarların montaj resimlerinden de yararlanılır. Bu
uygulamada menteşe montajı gösterilmiştir.

Resim 2.10: Menteşe yerinin markalanması

Aksesuar yerlerini hazırlama, markalanan aksesuar yerleri markalama çizgileri takip
edilerek uygun aletler yardımı ile boşaltılır. Aksesuar yerlerinin boşaltılması makineler
yardımı ile yapılabilir. Bu uygulamada menteşe demiri ile açılması gösterilmiştir.
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Resim 2.11: Markalanmış olan menteşe yerinin açılması

Yerleri boşaltılan aksesuarların yerlerine olup olmadığı kontrol edilir. Çalışma
boşluklarının yeterli olup olmadığına bakılır.

Resim 2.12: Menteşenin yerine alıştırılması

Son kontrolleri yapıldıktan sonra aksesuarlar yerine bağlanır.

Resim 2.13: Menteşenin çerçeve kanada markalanması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


40 x 70 cm ölçülerinde verilen ahşap sinekliğin kasa ve kanat aksesuarlarının
montajını yapınız.

İşlem Basamakları
 Aksesuar yerlerini markalayınız.
 Aksesuar yerlerini uygun el aletleri
veya makineler yardımı ile boşaltınız
veya uygun matkaplarla deliniz.
 Aksesuarları yerine takarak kontrol
ediniz.
 Aksesuarları monte ediniz.

Öneriler








Dikkatli çalışınız.
Temiz ve itinalı çalışınız.
Uygun iş kıyafetleri giyiniz.
Güvenlik önlemerini alınız.
Zamanı malzemeyi iyi kullanınız.
Çevreye karşı duyarlı olunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Doğrama Yapım modülüne göre hazırlığınızı yaptınız mı?

2.

Sineklik doğrama kasasının iş parçalarına kullanılacak
aksesuarlara göre gerekli işlemleri yaptınız mı?
Oluşturulan kasa ve kanat çerçeveleri üzerine kullanılacak
menteşe, kol, kilit gibi aksesuarların markalamasını yaptınız mı?
Uygun el aletlerini belirleyip aksesuar yerlerini ölçüsünde
boşalttınız mı?

3.
4.
5.

Boşaltma işleminden sonra aksesurları yerlerine alıştırdınız mı?

6.

Aksesuarları kuralına uygun olarak yerine monte ettiniz mi?

7.

Kasa ve çerçeve üzerine bağladığınız aksesuarların çalışıp
çalışmadığını kontrol ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şelindeki 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
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Menteşe ve aksesuarların yerleri aşağıdakilerden hangileriyle markalanmaz?
A)
B)
C)
D)

2.

Aksesuarların yerleri nasıl boşaltılır?
A)
B)
C)
D)

3.

Aksesuarların sorunsuz çalışması için
Çalışma boşluğu ayarlamak için
Montaj işleminde sorun yaşamamak için
Hepsi

Sineklik kanatlarının rahat tutulması ve düzgünce açılıp kapanması için gerekli olan
tamamlayıcı elemanlara genel olarak ne denir?
A)
B)
C)
D)

5.

Keserek
Yontarak
Delerek
Hepsi

Aksesuarların yerlerine alıştırılması neden önemlidir?
A)
B)
C)
D)

4.

Markalama aletleriyle
Şablon ve kalıplarla
Vidalarla
Hepsi

Aksesuar
Menteşe
Kilit
Ray

Aşağıdakilerden hangisi sineklik yapımında kullanılan aksesuarlardandır?
A)
B)
C)
D)

Menteşe
Stor aparatı
Köşe bağlantı aparatı
Hepsi

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-3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında yapımı tamamlanan sineklik kasasını ve kanadını
teknolojisine uygun bir şekilde yerine monte edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan iş yerlerini gezerek yapılmış olan doğrama kasalarının
yerlerine nasıl monte edildiklerini araştırınız.



Kasaların montajında hangi yardımcı gereçler kullanıldığını araştırınız.



Kasa duvar arasındaki boşluklar nasıl doldurulduğunu araştırınız.



İnternetten konuyla ilgili araştırma yapınız.



Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SİNEKLİĞİ YERİNE MONTE ETMEK
3.1. Sineklik Kasasını Şakülünde Yerine Alıştırma
Yapımı tamamlanan sineklik kasası, su terazisi ve vurma el aletleri yardımıyla
duvardaki boşluğuna yerleştirilir. Yataylık ve dikeylik kontrolleri yapılır.
Atölyede yapımı tamamlanmış olan sineklik kasası pencere boşluğuna su terazisi
yardımı ile düzgünlük kontrolü yapılarak sabitlenir. Bu işlem yapılırken duvar kalınlığına
göre içten veya dıştan olacak şekilde ya da duvar kalınlığını ortalayacak şekilde sineklik
kasası sabitlenebilir.

3.2. Kasayı Sabitleme
Atölyede yapımı tamamlanmış olan sineklik kasası pencere boşluğuna su terazisi
yardımı ile düzgünlük kontrolü yapılarak sıkıştırma kamaları yardımı ile geçici olarak
tutturulur. Sıkıştırma kamalarının yerlerini düşey ve yatay kayıtların kesit düzlemi üzerine
gelmesine dikkat ediniz. Aksi hâlde düşey ve yatay kayıtlarda eğilmeler olabilir.
Bu işlemden sonra kasalar beton çivileri veya vidalar yardımı ile sabitlenir. Burada
kasayı duvarla içten veya dıştan yüzberaber ya da duvarı ortalayarak farklı şekillerde
sabitleyebiliriz.
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3.3. Kasa Kenarı Boşluklarını Doldurma
Kasa sabitlendikten sonra duvar ile kasa arasında kalan boşluklar poliüretan köpükle
doldurulmalıdır. Poliüretan köpük bu gibi yerlerde aynı zamanda iyi bir bağlayıcıdır.
Kuruma esnasında tepkimeye girerek şişmesi sonucunda boşlukların tamamen dolmasına
yardımcı olur. Bu boşluklar sıvayla da doldurulabilir. Bazı durumlarda da sineklik kasası kör
kasa içerisine göre yapılır. Bu gibi durumlarda sineklik kasası kör kasaya vidalanarak
sabitlenir. İstenirse kasa üzerine pervaz da kullanılabilir.

Resim 3.1: Kenarları pervazlı dıştan panjurlu içten sineklikli pencerenin
duvarda sabitlenmiş görüntüsü

3.4. Kanadı Takma
Kasa ve kanat üzerinde bulunan menteşe parçalarının mil ve mil boşlukları birbirlerini
karşılayacak şekilde tutularak bastırılır ve böylece kanadın kasaya takılması sağlanmış olur.
Bazı menteşelerde menteşe yaprakları dişi ve erkek olarak birbirlerine geçtikten sonra mili
yukarıdan aşağıya doğru bastırılarak takılır. Kanadın takılması aşağıdaki işlem
basamaklarına göre yapılır:

Sineklik kasasını şakülünde yerine alıştırma
Sineklik kasası duvardaki boşluğuna su terazisi yardımı ile konumlandırılır.

Resim 3.2: Sineklik kasasının kontrolü
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Kasayı sabitleme

Yerine ayarlanan kasa sıkıştırma kamaları yardımı ile geçici olarak tutturulur. Daha
sonra beton çivileri veya vidalar yardımı ile sabitlenir.

Resim 3.3: Kasayı sabitleme



Kasa kenarı boşluklarını doldurma

Yerine sabitlenen sineklik kasasının duvar ile arasında kalan boşlukları poliüretan
köpük yardımı ile doldurulmalıdır. Kör kasa uygulaması yapılıyor ise silikon kullanılmalıdır.

Resim 3.4: Kasa kenarlarının doldurulması



Kanadı takma

Yerine tamamıyle sabitlenen kasanın cam ve sineklik kanatları kasa üzerine
menteşeleri yardımı ile takılır.
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Resim.3.5: Kanadın yerine takılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


40 x 70 cm ölçülerinde verilen ahşap sinekliğin kasasının ve kanadının
montajını yapınız.

İşlem Basamakları
 Sineklik kasasını şakülünde
alıştırınız.
 Kasayı uygun yöntemlerle
sabitleyiniz.
 Kasa
kenarı
boşluklarını
malzemeler ile doldurunuz.
 Sineklik kanadını yerine takınız.

Öneriler
yerine 

yerine 

uygun 


Dikkatli çalışınız.
Temiz ve itinalı olunuz.
Disiplinli çalışınız.
Uygun iş kıyafetleri ile çalışınız.
Güvenlik önlemlerini alınız.
Kasa yerleştirilmesini dikkatli ve doğru
yapınız.
 Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.

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. Doğrama yapım modülüne göre hazırlığınızı yaptınız mı?
2. Yapımı tamamlanan sineklik kasasını yerine alıştırmak için uygun
el aletlerini belirlediniz mi?
3. Sineklik kasasını kasa boşluğuna şakülünde alıştırdınız mı?
4. Alıştırılan kasayı yerine sabitlemek için uygun yardımcı gereçleri
belirledinizmi? Kamalar yardımı ile sıkıştırdınız mı?
5. Kasayı yerine sabitlediniz mi?
6. Kasa kenarlarında kalan boşlukları doldurmak için uygun
malzeme seçimini yaptınız mı?
7. Kasa kenar boşluklarını doldurdunuz mu?
8. Sineklik ve cam kanatlarını yerine taktınız mı?

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
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Yapımı tamamlanan sineklik kasası yerine nasıl konumlandırılır?
A)
Su terazisi ile
B)
Metre ile
C)
Gönye ile
D)
Çekiçle

2.

Sineklik kasası duvar boşluğuna nasıl sabitlenir?
A)
Dubel vida yardımı ile
B)
Çivi ile
C)
Kama yardımı ile
D)
Hepsi

3.

Kasa sabitlendikten sonra kenar boşlukları nasıl doldurulur?
A)
Poliüretan köpükle
B)
Takoz yardımı ile
C)
Çıtalarla
D)
Pervazla

4.

Sineklik kasasına çerçeve kanadı nasıl takılır?
A)
Köşebentle
B)
Ray yardımı ile
C)
Menteşelerle
D)
Hepsi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

41

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME



Bir tarafı camlı diğer tarafı sineklikli dönerek açılan havalandırma penceresini
(45x 80 cm ölçülerinde) yapınız.
(45x 80cm ölçülerinde) sineklik çerçevesini yana açılan, camlı çerçeveyi
vasistaslı olarak tasarlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Doğrama Elemanlarını Hazırlama modülüne göre hazırlığınızı
yaptınız mı?

2.

Uygun araç ve gereçleri hazırladınız mı?

3.

Kullanacağı malzemeleri düzgünce gruplandırdınız mı?

4.

Sineklik kasa ve çerçeve elemanlarını ölçüsüne getirdiniz mi?

5.

İş parçaları üzerine işlem yapılacak yerlerin markalamasını
yaptınız mı?
Markalama yerlerine göre makinelerle kesme, delme, boşaltma
gibi işlemleri uyguladınız mı?

6.
7.

Birleştirme yerlerini birbirlerine alıştırdınız mı?

8.

Sineklik kasasını ve çerçeve kanatların birleştirme yerlerini
alıştırdıktan sonra tutkallama işlemine başladınız mı?
Tutkallama işlemini yaparken köşegenlerden gönye kontrolü
yaptınız mı?
Tutkallama işleminden sonra birleştirme yerlerindeki fazlalıkları
kestiniz mi?

9.
10.
11.

Kasa ve çerçeveleri tam ölçüsüne getirdiniz mi?

12.

Kasa ve çerçeveler üzerine aksesuarların markalamasını yaptınız
mı?
Markalama yerlerinden aksesuarlara göre uygun aletlerle
boşalttınız mı?

13.
14.

Aksesuarları yerlerine kontrol ederek alıştırdınız mı?

15.

Alıştırma işleminden sonra aksesuarları yerlerine monte ettiniz
mi?

16.

Cam ve sineklik kanatlarını kasa üzerine taktınız mı?

Hayır

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

D
C
B
A
D
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
D
D
A
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

A
D
A
C
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