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ALAN İnşaat Teknolojisi  

DAL/MESLEK 
Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama (4.Seviye)/ 

Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama 

MODÜLÜN ADI PVC Doğramaya Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI 

PVC doğrama ve kaplamaların araç-gereçlerini 

hazırlama bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 (+40/16 Uygulama tekrarı yapmalıdır.) 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Gerekli ortam sağlandığında PVC doğrama 

hazırlığını kuralına uygun olarak yapmak 

MODÜLÜN AMACI 
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PVC doğramaya hazırlık yapmak ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

Amaçlar 

1. Doğrama malzemelerini bir biriyle karşılaştırıp 

uygun doğrama malzemesi seçebileceksiniz.  

2. PVC doğrama araç-gereçlerini doğru, eksiksiz ve 

işe uygun olarak hazırlayabileceksiniz. 

3. Doğru ölçü alabilecek ve PVC doğramanın 

metraj ve keşfini yapabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: PVC doğrama atölyesi ve derslik 

Donanım: PVC doğrama makine ve ekipmanları, 

PVC ana profilleri, yardımcı profilleri, aksesuarlar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Doğramalar binanın görünüşünü ve yalıtımını etkilemenin yanı sıra durgun görünseler 

bile çalışan aksamı ve mekaniği olan birer yapı elemanıdır. Bu sebeple doğramaların önemi 

düşündüğümüzden daha fazladır. Bugün bir doğramadan beklenenler, gelişen mimari 

kavramlar, inşaat teknikleri ve değişen ekonomik durum ile birlikte artmıştır. Söz gelimi 

kullanılan malzemelerin doğa ve çevre bağlantıları, ilk maliyet ve işletme maliyetine etkileri 

bu beklentilerden bazılarıdır. Yine son 20-25 yılda giydirme cephe ve ışıklık (skylight) gibi 

başkaca özellikleri ve teknik gerekleri olan, yapının tasarımına yön veren imalatlardaki 

gelişmeler, bu beklentideki önemin anlaşılmasını sağlayacaktır. Doğramaların imalatında ilk 

olarak kullanılan malzeme doğal olarak ahşaptır. Daha sonra sanayinin gelişmesiyle sırasıyla 

demir, alüminyum, sert PVC ve kompozit malzemeleri, doğrama imalatında kullanılmıştır. 

Bunlardan ahşap, alüminyum ve PVC dünyada doğrama imalatında kullanılan malzemelerin 

% 95’inden fazlasını oluşturmaktadır. 

 

Avrupa ülkelerinde sert PVC büyük bir oranla başı çekmektedir. Tüm gelişmiş 

ülkelerde göze çarpan husus şudur: Fiyat olarak en pahalı durumdaki alüminyum, iş yeri, ofis 

ve kamu binalarında özellikle giydirme cephe, çatı ışıklığı ve özel-dizayn doğramaların 

mimariye uygun olarak yapılmasında kullanılır. Alüminyumun konutlarda kullanımı yok 

denecek kadar azdır. Eskiyen doğramaların yenilenmesi işinde önceleri kullanılan 

alüminyum, bu pazarı daha çok PVC ve ahşap kompozit malzemelere bırakmıştır.  

 

PVC daha çok değiştirme işlerinde ve konutlarda kullanılır. Ülkemizde yeni 

yapılanma konut imalatı, gelişmiş ülkelerden daha fazla olduğu için üretilen doğramaların 

çoğu değiştirme işinde değil yeni binalarda değerlendiriliyor. PVC doğramalar konutlarda, 

bayındırlık bakanlığı şartlarıyla yapılan resmi binalarda, otel ve hastanelerde yaygınlaşmıştır. 

Konutlarda ve resmi binalarda eski doğramaların değiştirilmesi ile birlikte PVC doğramalara 

büyük ve özel bir pazar oluşmuştur. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

 

 

Doğrama malzemelerini bir biriyle karşılaştırıp uygun doğrama malzemesi 

seçebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

PVC doğramaların hazırlığı aşamasında kullanılan araç-gereçleri inceleyerek elde 

ettiğiniz verileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 
 

1. DOĞRAMA MALZEMESİ SEÇİMİ 
 

Doğramalar; iç mekânlarda yeterli aydınlatma ve havalandırmayı sağlayan, ölçü, 

açılım ve kullanımlarıyla ortamları; yağmur, rüzgâr, soğuk-sıcak, gürültü ve hava kirliliği 

gibi sorunlardan koruyan çerçevelerdir.  

 

Günümüzde yapılan binaların önemli bir parçasını oluşturan doğramalar; metal, ahşap 

ve plastik gereçlerden üretilmektedir. Tüm doğrama gereçlerinin kendilerine has üstünlükleri 

vardır ve kesin çizgiler ile üstünlüklerini ayırt etmek güçtür.  

 

 

Resim 1.1: Ahşap doğrama 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Hangi gereç kullanılarak üretilirse üretilsin, bir doğramanın aşağıda sıralanan şartları 

yerine getirmesi beklenir.  

 

 Dış ortamdan iç ortamı ayırmalıdır. 

 Isı yalıtımı sağlamalıdır. 

 Bakımı kolay ve ekonomik olmalıdır. 

 Uzun ömürlü olmalıdır. 

 Yağmur ve rüzgârı geçirmemelidir. 

 Sağlam ve ucuz olmalıdır.  

 Güzel görünümlü olmalıdır. 

 Hafif olmalıdır. 

 Kilitleri güvenli ve kullanışlı olmalıdır. 

 Kanatları kolay açılıp, kapanmalıdır. 

 

Doğramayı yaptığınız gereç yukarıda sıralanan maddelerin ne oranda yerine 

getiriyorsa o oranda üstündür demek mümkündür. Bir gerecin, bu maddelerin tümünü yerine 

getirmesi olağanüstüdür. Çünkü bunların tümünü bir gereçte bulduğunuzda çoğunlukla o 

gereç maliyet açısından isteklerinizi karşılamaz. Maliyeti düşük gereçler ise ya ısı yalıtımı ya 

da başka gerekçeler ile istekleri karşılamaz. Örneğin doğrama gereçleri içinde en güzel 

görünüm veren ağaç doğramalar, çoğu zaman dayanım ve ısı yalıtımı yönünden isteklerinize 

cevap vermez. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür.  

 

1.1. Doğramada kullanılan malzemeler 
 

Geleneksel ahşap, bir metalürji ürünü olan alüminyum, petrol bazlı ürün olan PVC, 

bina doğramalarının başlıca üç malzemesidir. Bu malzemeler ham madde kaynakları, 

kullanım yerleri, estetik görünümleri, imalat süreçleri ve çevreyle ilişkilerine göre 

birbirlerine üstünlük gösterebilir. Sonuç itibariyle mimari tercihlere bağlı olarak üç malzeme 

de günümüzde kullanılmakta ve tasarımları süslemeye devam etmektedir. 

 

 

Resim 1.2: Ahşap kapılar 
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1.1.1. Ahşap Malzemeler 
 

Ahşap, en eski yapı malzemelerinden birisidir. İnsanoğlu ahşabı eski çağlardan beri 

barınma ve korunma amaçlı olarak kullanmaktadır. Günümüzde ormanların çeşitli nedenlerle 

azalması, yerine yenisinin yetiştirilememesi veya geç yetişmesi ahşabın değerini artırmıştır. 

Gelişen teknolojiyle birlikte ahşabın yerine plastik, metal, alüminyum, beton ve çimento 

mamulleri kullanılmasına rağmen görünüş, izolasyon ve istenilen şeklin kolayca 

verilmesinden dolayı ahşap her zaman tercih edilmektedir. Ahşap; çatı elamanları, doğrama 

ve kaplama malzemesi, kalıp ve iskelelerde taşıyıcı ve dekoratif malzeme olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca önceleri köprülerde de taşıyıcı malzeme olarak kullanılmıştır.  

 

Ahşap dülgerlik, doğrama ve mobilya işlerinde gereklidir. Bugün ahşabın atıkları olan 

yonga, talaş ve tozlarından da üretilen yapay yapı malzemeleri vardır. Bunlar yonga ve lifli 

levhalar (sunta, kontrplak) ile ahşap talaşlı hafif beton plaklar (heraklit, kontratabla) olarak 

sıralanabilir. Ahşabın kesilerek standart boyutlara getirilmiş haline ise kereste denir. 

 

Günümüzde ahşap, geniş bir uygulama alanına sahiptir. Pencerelerde, kasa, kanat, 

kayıt, damlalık gibi; kapılarda da başlık, seren, kayıt ve tabla gibi adlar alan ahşap parçalar 

genellikle çıralı çam, köknar, meşe, kayın gibi ağaçlardan, tabla kısmı ise kontrplak, kaplama 

lif veya yonga levha gibi ahşap türleri kullanılarak üretilir. 

 

Ayrıca çıtalı, petek veya kafes dolgu üzerine ikiyüzlü kontrplak veya lif levha 

yapıştırılarak preslenmiş şekline prese kapı adı verilmektedir. Masif kapı ise ahşap kaplama 

elemanların yan yana birleştirilmesi ile yapılan bir kapı türüdür. Kapı ve pencere 

doğramalarında birleşme, geçme ve kavala ile yapılmaktadır. 

 

 

Resim 1.3: Kereste kullanılmış yapı 
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1.1.2. Metal Malzemeler 
 

Yapıların ayrılmaz parçaları olan kapı ve pencerelerin tümüne doğrama denir. 

Yapımlarında metal, ahşap ya da plastik kullanılabilir. Doğrama hangi malzemeden 

yapılıyorsa onun adıyla anılır. Yapımlarında metal kullanıldığında metal işlerinin önemli bir 

kolu olan, madenî doğramacılık ya da diğer adıyla metal doğramacılık kolu oluşur.  

 

Madenî doğramaların üstünlükleri şunlardır: 

 

 Madenî doğramaların maliyeti, aynı görevi yerine getiren örneklerinden daha 

düşüktür.  

 Yıllık bakım giderleri azdır. 

 Uzun ömürlüdürler. 

 Darbelere dayanıklıdırlar. 

 Montajlarında karşılaşılan problemler azdır. 

 Sökülüp takılmalarında yapılara az oranda zarar verirler. 

 Yapım süreleri kısadır. 

 Fabrikasyon üretime uygun gereçlerdir. 

 Gereç israfı en alt seviyededir. 

 Alüminyumdan yapılan madenî doğramaların çelik ve alaşımlarına nazaran ısı 

geçirgenliği azdır. 

 Yangın ve hırsızlığa karşı tam bir güvenlik sağlarlar. 

 Dış etkilerden (yağmur, rüzgâr ve ısıdan) en az oranda etkilenirler. 

 

Metal doğramalar çelik ya da alüminyumdan yapılabilir. Çelik malzeme kullanılarak 

yapılan doğramalara çelik doğrama, alüminyum kullanılanlara alüminyum doğrama denir.  

 

 

Resim 1.4: Alüminyum doğrama (pencere) 
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Hafif ve dayanıklı bir gereç olması nedeniyle alüminyum, kapı ve pencere 

doğramalarında çok özel bir yere sahiptir. Dayanıklılık ve sızdırmazlık fonksiyonlarıyla ön 

plâna çıkan alüminyum doğramalar, ısı izolasyonlu alüminyum profil sistemleri olarak 

tanınır. Doğrama işlerinde kullanılan gereçler çok dayanıklı bağlantı profilleridir. İç ve dış 

yapısında sabit izolasyon perdeleri bulunur. Isı geçişleri bu yolla engellenir. Yüzeyin 

işlenmesinde kullanılan geliştirilmiş yüksek teknoloji sayesinde profiller hem dışarıdan gelen 

etkilere karşı korunur, hem de renklilik kazanır. Geniş renk paleti ve oksit tonları ile hizmete 

sunulan profillerde özel iskoterm profili sistemi ile iki renkli doğrama dahi yapmak mümkün 

olmaktadır.  

 

Alüminyum doğramayı, ahşap ve plastik gibi diğer çeşitlerden ayıran en önemli 

özelliği, dayanıklılığıdır. Rüzgâr basıncına, şiddetli yağmura, gürültüye, soğuğa hatta kötü 

amaçlı saldırılara bile direnç gösterdiği bilinmektedir.  

 

 

Resim 1.5: PVC doğramaya cam montajı 

 

1.1.3. Plastik Malzemeler 
 

Organik ve sentetik olarak yapılan ve istenilen biçim verilebilen madde tanımı, 

plâstiğin sözlükteki karşılığıdır. Bu kısa tanım bile, bir malzemecinin plâstiği seçmesi için 

yeterlidir. Çünkü tanımda geçen, istenilen biçim verilebilme özelliği, üreticiler ve 

malzemeciler için aranılıp da bulunmayan bir niteliktir. Malzemede aranılan özellikler 

hatırlanacak olursa; korozyona dayanım, temin kolaylığı, biçimlendirilebilme özelliği, fizikî, 

mekanik ve teknolojik özellikler, ekonomik olup olmadığı, korozyona dayanım, üretime 

uygunluk malzeme seçimini etkileyen faktörler olduğu görülür. Plâstiğin özellikleri 

incelendiğinde, malzemede aranılan bütün niteliklere uygun bir malzeme olduğu anlaşılır.  
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Plastiğin endüstriyel özellikleri şunlardır: 
 

 Hafiftir. 

 Nem almaz. 

 Elektrik iletkenlikleri sıfırdır. 

 Düşük ısı iletkenliğine sahiptir. 

 Katı ya da esnektir. 

 Alçak ergime sıcaklığına sahiptir.  

 Süngerleşebilir. 

 Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. 

 Kolay biçimlendirilebilir. 

 İstenilen renk verilebilir. 
 

1.2. Plastik Malzemenin İmalatı 
 

Plastik malzeme molekülleri, karbonun az miktarda metal olmayan hidrojen, oksijen, 

azot, klor, flüor ve kükürt gibi maddelerle yaptığı bileşiklerdir. Bu maddeler genellikle oda 

sıcaklığında gaz hâlindedir. 
 

Ufak doymamış moleküllerin çok daha büyük doymuş moleküller oluşturmak üzere 

birleşmesine polimerleşme adı verilir. Oluşan çok büyük moleküllü bileşiklere polimer 

denir. Karbonun yukarıda bahsedildiği üzere metal olmayan maddeler ile yapmış olduğu 

bileşik, bir polimerdir. Polimeri oluşturan moleküllerin ağırlığı, yapısı, moleküller arasındaki 

bağ ve grup içindeki görevleri, polimer kütlenin özelliklerini oluşturur. Dolayısıyla bir 

polimer olan plâstiğin özellikleri, polimer özelliklerden yola çıkılarak belirlenebilir.  
 

Bu özellikler sırasıyla şunlardır: 
 

 Elektrik özellikleri  

 Mekanik özellikler  

 Isı özellikleri  

 Kimyasal özellikler  

 Sertlik  

 Yoğunluk  

 Görünüş 

 

Resim 1.6: Polimer zincirinin temsili resmi 
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Resim 1.7: Plastiğin polimerleşme sonucu oluşumu 

 

1.2.1. İmalat Yöntemleri 
 

Kalıp ve döküm ile plastiklere istenilen biçim verilebilir. Bu şekilde çok küçük 

parçadan çok büyük parçaya kadar sayısız şekil ve boyutta plastiklerden yapılmış parça elde 

etmek mümkündür.  

 

Plastikler metallerde olduğu gibi levha, çubuk, boru ve özel profil hâline getirilebilir. 

Demir esaslı malzemelerde olduğu gibi plastiklerde kalıplandıktan sonra makinelerde 

işlenebilir. Plastikler lif ya da elyaf hâline getirilebilir ve birçok yerde kullanılır.  

 

Plastikten yapılmış maddeleri kendine ya da başka maddelere yapıştırmak, plastiklerin 

belirli çözücü ve katkı maddelerinin ilavesiyle mümkündür. Çeşitli kullanım yerlerine göre 

çeşitli plastikleri kullanarak değişik özellik ve yapışkanlık veren yapıştırıcılar yapılabilir. 

Bazı sentetik reçineler yapışmak ve pişmek için yüksek sıcaklık ister. Bazı reçinelerin 

yapıştırıcı olabilmesi için bir sertleştirici ya da aktif hâle getirici yardımına ihtiyaç vardır. 

Ancak plastik yapıştırıcılardan istenen en önemli özellik normal oda sıcaklığında 

yapıştırmasıdır. Yapıştırıcının düşük sıcaklıkta yapışması hem zaman hem de uygulama 

tekniği bakımından önemlidir.  

 

1.2.2. Plastik Çeşitleri 
 

Tüm plastikler sentetik maddedir. Ana gereci petrol olmak üzere, doğal gazlar, hava, 

su ve ağaç kullanılarak üretilirler. Plastik, içyapısındaki elementler ve yapım yöntemlerinde 

değişiklikler yapılarak çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucunda elde edilir. Plastikler ısı 

karşısında özellik değiştirir. Plastiklerin ısıtılması ancak belirli bir sınır değerine kadar 

mümkündür. Çünkü plastikler bu sıcaklığın aşılması hâlinde bozulur.  

 

Plastiklerin sınıflandırılması ısı karşısında gösterdikleri farklılıklara göre iki ana 

grupta yapılır:  

 

 Termo plastikler: Isıl işlem ile şekil değiştirirler. Isıtıldıklarında yumuşak bir 

hâl alır. Soğuyunca sertleşir. Isıl işlemin defalarca tekrarlanması bile özelliğinde 

değişim olması anlamını taşımaz. Isıl işlem ile şekil değişikliği sağlanması en 

önemli özelliğidir.  
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 Termoset plastikler: Termo plâstiğin aksine, termosetler ısıl işlemlere her 

seferinde cevap vermez. Isıl işlemler ile bir kez şekil verilen termoset plastikler, 

ikinci kez, eski şeklini almaz.  

 

Termo Plastik 

Türü 
Özellikleri Kullanım Alanları 

Polietilen (PE) 

Renksizden süt rengine kadar değişik renklerde, 

balmumuna benzer yapıda, düz parlak yüzeyleri 

olan asitlere ve eriyiklere karşı dayanıklıdır.  

 

Düşük Basınçlı 

Polietilen 

Katı zor bükülebilir.  Depolar, borular 

Yüksek Basınçlı 

Polietilen 

Yumuşak, kolay bükülebilir. Hortumlar, folyolar 

Polipropilen 

(PP) 

Düşük basınçlı PE’nin niteliklerine ve 

görünüşüne çok benzer. Biraz serttir. Kaynayan 

suyun içinde sürekli kullanılmaya uygundur. 

Sıcakta (130 °C’ne kadar) şekil bakımından 

polietilenden daha dayanıklıdır.  

Çamaşır makinesi ve 

otomobil parçalarının 

yapımında 

Polivinilklorid 

(PVC) 

Renksiz, şeffaf, aside ve eriyiklere karşı 

dayanıklıdır. 

 

Sert PVC 

Sert, diri, zor kullanılabilir. Yumuşatıcı 

maddeler ilave edilerek yumuşak lâstik ve deri 

şeklinde PVC türleri üretilebilir. 

Koruyucu gövdeler, 

borular, profiller ve 

ventillerin yapımında 

Yumuşak PVC 

Lâstik esnekliğinde ya da deri şeklinde Sentetik deri, hortumlar, 

çizme, koruyucu eldivenler, 

ayakkabı tabanları 

yapımında 

Darbeye 

dayanıklı 

polistirol 

Gevrekliğin yok edilmesi için polistirol-çıkış 

kitlesi akrilnitril, kauçuk esnekliğinde butadin 

ya da her ikisi (ABS-polimeri) karıştırılır. Bu 

yoldan katılık ve darbeye karşı dayanıklılık 

gösterir. 

Şeffaf sentetik maddeler 

elde edilir. Tornavida, 

plastik çekiç, basma tuşları, 

makine koruyucu gövdeleri, 

motorlu taşıt parçaları 

yapımında kullanılır.  

Polistirol (PS) 

Renksiz, parlak, yüzeyleri cam şeffaflığındadır. 

Sert ve gevrek, darbeye ve vuruşa karşı duyarlı, 

kırılma esnasında parçalanıp dağılan, inceltilmiş 

asitlere ve ergimiş maddelere karşı dayanıklı, 

çözücü maddelere karşı dayanıksızdır. 

Gözetleme (seviye kontrol) 

camları, şeffaf çizim 

aletleri, gıda maddelerinde 

kullanılan küçük parçaların 

toplandığı kaplar. 

Köpük hâline  

getirilmiş 

polistirol 

Polistirol tahrik maddesi aracılığıyla 

köpüklendirilebilir. Böylece yaklaşık olarak 

0,02 kg/dm
3
’lük bir özgül ağırlığa ve ısı yalıtım 

niteliklerine sahip bulunan, kapalı gözenek 

yapılı (sık dokulu) sert köpük malzemesinden 

meydana gelir. Piyasada strafor ve hostrafor 

ticari adıyla bilinmektedir.  

Isı yalıtım plâkaları ve 

ambalâj malzemesi olarak 

kullanılır.  

Tablo 1.1: Termo plastik çeşitleri, özellikleri ve kullanım alanları 
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Termo Plastik 

Türü 
Özellikleri Kullanım Alanları 

Polikarbonat 

(PC) 

Cam şeffaflığında, parlak yüzeyleri olan, 

güneş ışığından etkilenmeyen, bozulmayacak 

şeffaflıkta, yüksek dayanımlı, darbeye karşı 

dayanıklı, kırılmaz, asitlere karşı 

dayanıklıdır. Ancak, dayanıklı eriyiklerden, 

tuz çözeltilerinden ve diğer çözelti 

maddelerinden etkilenir.  

Kırılmaz camlar, işaret 

cihazları, vantilâtörler, 

pompalar, elektrik şalter ve 

fişleri, mikro mekanik 

teknoloji alanında, tıbbi ve 

elektroteknik cihazlar ve 

mutfak eşyası yapımında 

kullanılır. 

Palyomit (PA) 

Süt beyazı renginde, kayma kabiliyeti ve 

ovulmaya karşı dayanımı olan yüzeylere 

sahip, kimyasal ve çözelti maddelerine karşı 

dayanıklı, sert ve diri, yüksek çekme 

dayanımına sahiptir. 

Dişli çarklar, yatak zarfları, 

kaydırıcı kızaklar, kam 

kasnakları, kumanda kamları, 

hareket ve kılavuzlama 

makaraları, koruyucu kasklar 

(baretler), yakıt tankları vb. 

yapımında kullanılır. 

Polyamit 

Elyafları 

Polyamitler, elyaflara da bağlanabilir. 

Piyasada perlon ve naylon ticari adıyla anılır. 

Tekstiller, dokumalar, fitiller 

ve halatlar üretilir.  

Akriglaslar 

(PMMA) 

Renksiz, yüzeyleri parlak olan cam 

şeffaflığında, ışıktan etkilenmeyen 

(solmayan) optik cam olarak işlenebilir. Sert 

ve özlü, zor kırılır, birçok asitlere, eriyiklere 

ve çevresel etkilere dayanıklıdır. Bazı 

çözeltiler içinde eriyebilir. Pencere camının 

yarısı kadar olan özgül ağırlığa sahiptir. 

Piyasada fleksiglas ticari adıyla anılır. 

Koruyucu gözlükler, 

çapaklara karşı koruyucu, 

şeffaf koruyucu gövdesi, 

camlı çatı döşemeleri, tıpla 

ilgili alet yapımında 

kullanılır. 

Politetrafloretilen 

(PTFE) 

Süt beyazı renginde, muma benzer yapıda, 

kayma kabiliyeti olan yüzeylere sahip, 

yumuşak, kolayca eğilip bükülebilir ve 

aşınmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca kimyasal 

maddelerden etkilenmez ve sıcağa karşı 

dayanıklıdır. Ticari adı teflondur. 

Yatak zarfları, kimyasal 

armatürler, contalar, katlamalı 

körükler, kaplamalar, 

yağlama araçları 

Tablo 1.2: Termo plastik çeşitleri, özellikleri ve kullanım alanları 
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Termoset 

Plastik Türü 
Özellikleri Kullanım Alanları 

Fenol Reçinesi 

(PF) 

Hardal sarısı (sarımsı kahverengi) 

renginde, sonradan koyulaşan, tipik 

kokulu, sert, gevrek ve kırılgandır.  

Genellikle, kaya taşı tozu, ahşap 

tozu ya da döküm gibi dolgu 

maddeleri ile karıştırılır ve 

preslenerek şekillendirilecek 

işlerin maddesi olarak kullanılır. 

Melamin 

Reçinesi (MF),  

Üre Reçinesi 

(UF) 

Renksiz olanından açık sarıya kadar, 

sonradan kararmaz, yüzeyleri parlak, 

kokusuz ve tatsız, pişmeye karşı dayanıklı 

sert, gevrek ve kırılgandır. Genellikle 

dolgu maddeleri ile karıştırılarak işlenir. 

Ahşap için birleştirme maddesi 

olarak saf hâlde (yonga 

levha=sunta), küçük parçalar ve 

koruyucu için dolgu maddesi 

olarak kullanılır.  

Doymamış 

Polyester 

Reçinesi (UP) 

Renksiz, yüzeyleri parlak cam 

şeffaflığında, sert ve gevrek olanından 

yumuşak ve elâstik olanına kadar iyi 

yapışma kabiliyeti vardır ve iyi döküm 

yapılabilir.  

Metaller için yapıştırma reçinesi, 

kazınmaya (çizilmeye) karşı 

dayanıklı boya, modeller için 

döküm reçinesi, cam elyafları ile 

takviye edilen plastikler için 

bağlayıcı reçine ve elyaflar için 

çıkış reçinesi olarak kullanılır. 

Epoksi Reçinesi 

(EP) 

Renksiz olanından bal sarısı rengine 

kadarki renklerde, sert, diri, kırılmaz ve iyi 

dökülebilir özelliktedir. Asitlere, eriyiklere, 

tuz çözeltilerine ve çözücü maddelere karşı 

dayanıklıdır. 

Cam elyaflarla takviye edilmiş 

olan plastikler için yapıştırıcı 

reçinesi, boya (lâk) reçinesi, 

bağlayıcı reçine ve döküm 

reçinesi olarak kullanılır. 

Elyaflı Takviye 

Edilen Polyester 

ve Epoksi 

Reçinesi 

Polyester ve epoksi reçinelerin büyük bir 

kısmı, cam elyafların ya da karbon 

elyafların, cam elyaflarıyla takviye edilen 

plastik (GFK) ve/veya karbon elyafla 

takviye edilen plastik (CFK) için bağlayıcı 

reçinesi olarak kullanılır.  

Hafif ve yüksek değerlerde 

dayanıklı olan bu malzemeden 

kayak botu gövdesi, karoseri 

parçaları, uçak parçaları, spor 

aletleri ve oluklu plâkalar 

üretilir. 

Poliüretan 

Reçinesi (PUR) 

Bal sarısı renginde, şeffaftır. Sert, orta sert 

ve yumuşak olmak üzere üç çeşittir. Her 

cinsine göre sert ve diri olanından yumuşak 

ve lâstik elâstikiyetine kadar, iyi 

yapışkanlık yeteneği vardır. Köpürtülebilir. 

Zayıf asitlere, eriyiklere, tuz eriyiklerine ve 

çözücü maddelere karşı dayanıklıdır. 

Sert PUR: Yatak zarfları, dişli 

çarklar yapımında. Orta sertlikte 

PUR: Dişli kayışlar, binek 

araçlarının tamponları ve makara 

yapımında kullanılır. Yumuşak 

PUR: Conta yapımında 

kullanılır. 

Silikon Reçinesi 

(SI) 

Süt beyazı renginde, su ve yapıştırıcı 

maddeyi reddeden özelliktedir. Her 

üretime göre; sert ve katı olanından, 

yumuşak ve lâstik elâstikiyeti olanına 

kadar çeşidi vardır. Yağlara karşı 

dayanıklı, asitlere, eriyiklere ve çözücü 

maddelere karşı dayanıksızdır. 180 °C’ye 

kadar sıcaklıklara dayanıklıdır. 

Yalıtım lâk boyası, su geçirmez 

boya, contalar, aralık doldurma 

maddesi olarak kullanılır.  

Tablo 1.3: Termoset plastik çeşitleri, özellikleri ve kullanım alanları 
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1.2.3. PVC Malzemenin Özellikleri 
 

Endüstriyel adı polivinilklorid olan PVC renksiz, şeffaf, aside ve eriyiklere karşı 

dayanıklıdır. Sert ve yumuşak PVC olarak iki ana gurupta ele alınır. Sert PVC’nin en 

belirgin özellikleri sert, diri, zor kullanılabilir olmasıdır. Yumuşatıcı maddeler ilave edilerek 

yumuşak lâstik ve deri şeklinde PVC türleri üretilebilir. Yumuşak PVC ise lâstik 

esnekliğinde ya da deri şeklindedir. 

 

1.2.4. PVC Kullanım Alanları 
 

Sert PVC koruyucu gövdeler, borular, profiller ve ventillerin yapımında. Yumuşak 

PVC sentetik deri, hortumlar, çizme, koruyucu eldivenler, ayakkabı tabanları yapımında 

kullanılır. 

 

 

Resim 1.8: PVC profilinden yapılmış pencere kesiti 

  

Isı cam çıtası 

 

Düz kanat 

 

Damlalıklı kanat 

 

Kasa profili 

 

Destek sacı 
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1.3. PVC Profilleri 
 

Sert PVC’nin kullanım alanlarının başında profiller gelir. PVC profilleri doğrama 

yapımında kullanılır. 

 

1.3.1. Tanımı 
 

PVC profil petrol (veya doğalgaz), tuz ve çeşitli katkı maddeleri kullanılarak 

petrokimya tesislerinde üretilen PVC’nin kalıplarda şekillendirilmesiyle elde edilen 

profillere denir. 

 

PVC profil sistemleri ultraviyole ışınlardan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. 

Ayrıca yangınlarda zehirli gaz yaymayan bir kimyasal yapısı bulunmaktadır. 

 

 

Resim 1.9: PVC doğrama yapımında kullanılan kasa profillerden bazıları 

 

1.3.2. Çeşitleri 
 

 Kasa profilleri: PVC kapı ve pencerelerin iskeletini oluşturan ve kasanın 

duvara montajında kullanılan elemanlara kasa profili denir. Sabit ve geniş profil 

çeşitleri bulunmaktadır (Resim 1.9). 

 Kanat profilleri: PVC kapı ve pencerelerin hareketli kısmını oluşturan ve 

kasaya monte edilen profillere kanat profili denir. Hareketli, dışa açılım gibi 

çeşitleri bulunmaktadır. 
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Resim 1.10: Pervazlı kasa profili 

 

 Orta kayıt profili: Kapı ve pencere kasa ve kanatlarının mukavemetini 

artırmak ve kanat-kasa bağlantılarını sağlamak üzere kullanılan profillere orta 

kayıt profilleri denir. 

 Kutu profili: Kasa, kanat ve orta kayıt profillerde yardımcı ara eleman olarak 

kullanılan profillerdir. Kare ve dikdörtgen kesitli çeşitleri bulunmaktadır. 

 Köşe dönüş profilleri: PVC kapı ve pencerelerde köşe dönüşlerinin daha rahat 

ve değişik şekilde yapılabilmesi için kullanılan profillere köşe dönüş profili 

denir. Adaptör ve boru profili çeşitleri bulunmaktadır. 

 

 

Resim 1.11: Kanat adaptör profili 

 

 Adaptör profili: Köşe dönüşlerde boru profilinin daha esnek hareket etmesine 

imkân sağlamak üzere, yatak görevi gören elemanlara adaptör profili denir.  

 Boru profili: Köşe dönüşlerin serbest açıda olmasını sağlamak amacıyla 

kullanılan profillere boru profili denir. 
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1.3.3. Kullanıldığı Yerler 
 

PVC profilleri kapı ve pencerelerin kasa ve kanatlarının yapımında, damlalıklarda, 

pervazlarda, bahçe çitlerinde, siding (dış cephe kaplaması veya yalı baskısı olarak da 

adlandırılmaktadır.) kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 1.12: Çift kanatlı pencerede (Resim 1.13’teki pencere) kullanılan yardımcı malzemeler 

 

  

Numara Açıklama 

5 Arka kilitleme 

6 Sabit mafsal 

6A Sabit mafsal pimli 

7 Hareketli mafsal 

8 Kanat menteşe 

9 Kasa menteşe 

10 5 li kapak takımı 

12 Alt sürgü 

13 Üst sürgü 

14 Orta menteşe 

15 Sürgü karşılığı 

15-1 Sürgü karşılığı 

16 Ayarlı kanat menteşe 

22 Ayarlı hareketli mafsal 

23 Ayarlı hareketli mafsal 

kapak 

28 Kilit karşılığı 

29 Sürgü üst kilit karşılığı 

30 Sürgü alt devrilme karşılığı 

36 Orta baskı menteşe 
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1.4. PVC Yardımcı Malzemeler 
 

Plastik doğramayı meydana getiren ana eleman plastik profillerdir. Bu profiller 

fabrikasyon yöntemler kullanılarak kesilir, daha sonrada kaynatılarak birleştirilir. Böylece 

ortaya çıkan doğrama kullanıcının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olur. Profillerden 

sonra doğramanın bir başka elemanı olarak camlar karşımıza çıkar. Camlarda ihtiyaçlar 

doğrultusunda tek ya da çift cam sistemleri kullanılarak, cam üreticileri tarafından üretilir ve 

doğramaya monte edilir. Bir plastik doğramada cam ile doğramanın birleşmesini sağlayan 

cam çıtalarıdır ve doğramanın başka yerlerinde değişikliğe gitmeden, bunların ölçülerinde 

değişimler yaparak çift ya da tek cam sistemi kullanmak mümkündür. 

 

1.4.1. Tanımı 
 

PVC doğramayı bir arada tutmaya yarayan ve profillerin dışında kalan malzemelerin 

tümüne yardımcı malzeme denilir. Her profilin biçimine uygun yardımcı eleman serisi ayrı 

biçimdedir. Bunlar içinde köşe mukavemet takozları pencere kanadına ve kapı kanadına göre 

özel dizayn edilmişlerdir. Büyük ölçüde üretilen kanatların sarkmasını önlemek için 

takozlarda farklı biçimde olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus destek saçlarının 

parçalı kullanılmamasıdır. Yani destek sacı tek parça kullanılmalıdır. Kol ve kilit delikleri 

özel baskı makinesi ya da matkap ile açılmalıdır. Aksi takdirde mukavemet takozları 

işlevlerini yerine getiremez. 

 

  

Resim 1.13: Çift kanatlı pencere 

1.4.2. Çeşitleri 
 

İspanyoletler, pencere ve kapı kolları, menteşeler, orta kayıt bağlantı aparatları, 

ispanyolet karşılıkları, sürme aksesuarları, vasistas aksesuarları, vidalar, bareller ve kilitler, 

kompozit panel kapılar, krom estetik kapılar, kapı kilit karşılığı, cam takozları, sineklik 

sistemleri, izolasyon malzemeleri, PVC doğrama yardımcı profiller, ve diğer aksesuarlar 
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1.4.3. Kullanıldığı Yerler 
 

PVC yardımcı malzemler doğramaların birleştirilmesinde işlevlerini yerine getirmede 

kullanılır. 

 

1.5. PVC Doğramalar 
 

PVC kapı ve pencere sistemleri kalitesi, dayanıklılığı, estetik görünümü ve kullanım 

alanlarının genişliği ile mimari yapılarda tercih sebebi olmuştur.  

 

PVC, bakım ve boya gerektirmeyen, aynı zamanda uzun yıllar kullanılan bir malzeme 

olması nedeniyle diğer doğrama türlerine göre çok daha hesaplıdır.  

 

 

Resim 1.14: Doğramaya ait kavramlar 

 

PVC’nin bu kadar kısa sürede en çok tercih edilen doğrama türü olmasının başlıca 

sebeplerinden biri de ısı yalıtımındaki üstün performansıdır. İzolasyon diğer bir ifade ile 

yalıtım hayatımızın hemen her alanında zorunlu bir ihtiyaç olmuştur. Isı, ses, nem ve gürültü 

gibi iç ve dış etkilerin insanlara, binalara verebileceği her türlü zararı en aza indirebilmek 

için yalıtım son derece önemlidir.  

 

  

kasa  

 

kapama payı 

 

kasa iç yüzeyi 

cam çıtası 

 

kanat iç yüzeyi 

menteşe bağlantı yüzeyi 

binme payı 

ispanyolet çalışma boşluğu 

orta 

kilitleme payı 

kasa dış yüzeyi 

ispanyolet kanalı  

kanat dış yüzeyi 

 

cam contası 

ısı cam  ısı cam 
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PVC kapı ve pencereler, kullanıldığı ortamda üstün performansa sahip bir yalıtım 

sağlamaktadır. Elbette bu tip doğramaların yalıtım adına bizlere sunmuş olduğu bu avantaj; 

kaliteli malzeme ve işçilikten geçmektedir. Kullanılan malzeme ve üretim aşamalarındaki 

bilinçli ve sağlam işçilik bu avantajın daha üst seviyelerde olmasını sağlayacaktır. 

 

PVC doğramaların yukarıda belirtilen etkenlere karşı mükemmel bir yalıtım 

göstermesi ve dolayısıyla insan sağlığına ve bütçesine katkıda bulunması için üretim 

aşamasında kullanılan conta ve aksesuarların da kesinlikle titizlikle seçilmesi ve kullanılması 

gerekir. Yine kasa ve kanatlarda kullanılan contalar PVC doğramanın yalıtımında kesinlikle 

çok önemli rol oynamaktadır.  

 

1.5.1. Tanımı 
 

PVC "Poli-Vinyl-Chlorid [Poli -Vinil - Klorid]" kimyevi isimlerinin baş harfleridir. 

 

PVC profil; petrol (veya doğalgaz), tuz ve çeşitli katkı maddeleri kullanılarak 

petrokimya tesislerinde üretilen PVC’nin kalıplarda şekillendirilmesiyle elde edilen 

profillere denir. 

 

PVC doğrama; kapı, pencere, kanat, orta kayıt, siding gibi elemanların 

hazırlanmasında kullanılan profillere denir. 

 

1.5.2. Çeşitleri 

 
 Tek kanat açılım pencere sistemi: Menteşeler etrafında kanadın daire çizecek 

şekilde dönerek açılması ile gerçekleşir. Pencereler için en kolay uygulama olup 

özellikle büyük ebatlarda problem çıkarma riskleri vardır. 

 Çift açılım pencere sistemi: Çift açılım, PVC kanatların 75 derecelik açı ile 

açıldığı pencere sistemleridir. En büyük avantajı ise perdeyi açmadan evin 

içinin havalandırılmasıdır. Kullanışlı bir sistemdir. 

 Çift kanat açılım pencere sistemi: Geniş alanlara açılabilen, açıldığında da 

görüntünün bölünmediği iki kanattan oluşan kapı veya pencere sistemleridir. 

Kanatlardan biri sağa, diğeri sola açılır. Kanatlardan önce kapanıp daha sonra 

açılanı pasif kanat olarak adlandırılır. Pasif kanatlar, tek açılımlar gibi çalışır, 

sabitlenme şekillerine göre farklılıklar içerirler. Fişek sürgülü, çift kollu, 

adaptör ispanyoletli gibi farklı uygulamaları vardır. Aktif kanat ise isteğe bağlı 

olarak diğer türlü PVC kapı ve pencere uygulamalarından her hangi biri ile 

çalıştırılabilir. Daha çok kullanılacak kanat hangisi ise onun aktif yapılması 

doğru olacaktır. 
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Resim 1.15: Çift kanat açılım pencere sistemi 

 

 Vasistas açılım pencere sistemi: Tek açılımın yatay çalışan şeklidir. Daha çok 

banyo ve tuvalet pencerelerinde kullanılır. Yanlarından bağlı makasların 

müsaade ettiği kadar açılırlar. Bu makasların özelliklerine göre kademeli 

açılabilirler. Yerine ve isteğe bağlı olarak kollu (ispanyoletli), çarpma, ters 

vasistas veya yüksek vasistas uygulamaları gibi çeşitleri vardır. Problemsiz 

çalışırlar.  

 

Resim 1.16: Sürme pencere sistemi 

 

 Sürme pencere ve kapı sistemi: Yatay eksende alüminyum ray profili ve 

tekerlekler üstünde sürülerek hareket eden ve izolasyonu fırça (kıl fitil) contalar 

ile sağlanan sistemlerdir. Normal kapı ve pencere açılımlarının mümkün 

olmadığı sınırlı ve dar alanlarda daha çok tercih edilir. 

 

Resim 1.17: Vasistas açılım pencere sistemi 
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 Katlanır PVC pencere ve kapı sistemleri: Teras, balkon ve bahçelere açılan 

geniş açıklıklarda tercih edilirler. PVC Katlanır kapılar iç mekânlarınıza konfor, 

ferahlık ve genişlik kazandırdığı gibi mükemmel ses ve ısı yalıtımı da sağlarlar. 

Kullanımları çok kolay ve pratiktir. 

 Balkon kapıları: Özellikle balkon kapılarında uygulanan tek açılım 

sistemlerdir. Kapı olmasına rağmen pencere gibi çalışır. Kolu içerdedir. 

Dışarıdan kumanda edilmesi, açılıp kapatılması mümkün değildir. Yüksek 

doğramalar için uygundur. Farklı eşik uygulamaları yapılabilir. Genişlik arttıkça 

problem çıkarma riskleri de artar. 

 PVC kapılar: Balkon kapıları gibi çalışırlar. Fazladan kilitlenme ve her iki 

taraftan da kumanda edilebilme özellikleri vardır. İç ve dış taraftan kolları 

mevcut olup, mandallı, anahtarlı veya barelli kilitleme mekanizmaları ve 

çeşitleri vardır. Farklı eşik uygulamaları ve çok farklı kol uygulamaları 

yapılabilir. Genişlik arttıkça problem çıkarma riskleri de artar. 

   

Resim 1.18: Balkon ve kilitli kapı 

 

1.5.3. Elemanları 
 

 Kör kasa: Pencere kasasını sabitlemek için, pencere boşluğuna sabitlenen 

dikdörtgen ya da kare kesitli metal profilden imal edilen çerçeveye kör kasa 

denir.  

 

Plastik doğramayı meydana getiren kasa, düz ya da binili olabilir. Buna göre plastik 

doğramanın bağlanacağı kör kasa da, sıva ile yüz yüze ya da çıkıntılı olmalıdır. Plastik 

doğramayı meydana getiren kasa profili düz olduğunda, doğramanın bağlanacağı kör kasa 

sıva ile yüz yüze olmalıdır (. Resim 1.18.). Kör kasa iç ölçülerinden, yatay ve düşeyde 3 mm 

(toplamda girme toleransı) eksiltilerek plastik doğramanın üretim ölçüsü belirlenir.  
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Plastik doğramayı meydana getiren kasa profili binili olduğunda, kör kasa içi, sıvadan 

15 mm çıkıntılı olmalıdır. Kör kasa iç ölçülerine, yatayda ve düşeyde 20 mm ilave edilerek 

plastik doğramanın üretim ölçüsü belirlenir. İç kısma konulan PVC T profili için kör kasa 

ölçüsüne 28 mm (14 mm + 14 mm) ilave edilir ve köşeler 45° kesilir.  

 

 

Resim 1.19: Plastik doğramayı meydana getiren kasa düz olduğunda 

 

 

Resim 1.20: Plastik doğrama kasası binili olduğunda 

 

  

Düz 

Binili 
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 Pencere ya da kapı kasası: Doğramayı oluşturan sabit çerçevedir. Kasa ve orta 

kayıt profilleri ile oluşturulur. 

 Pencere ya da kapı kanatları Açılma veya hareketlilik özelliği olan 

çerçevelerdir. Tasarlanırken kullanım yerine göre 400 X 400 2mm’den az 

olmamalı. Oda penceresi genişliği ise 600 mm’den az yapılmamalıdır. PVC 

aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterir.  

 Normal kanat: Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Kanat 

sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır. 

 Vasistas kanat: Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Kanat 

yukarıdan aşağıya doğru açılır. 

 Sürgülü kanat: Pencerenin kanadı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam 

yardımı ile klasik olarak çalışır. Bunların PVC profilleri doğramalarından 

tamamı ile ayrıdır. Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her 

aksesuarcılarında geliştirdiği menteşeler, kilitler, kollar, vb bu işlevi yerine 

getirir. 

 Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüz uygulamasının ilerlemesinin en güzel 

örneğini bu örnekte görmekteyiz. PVC aksesuarları bu kanatların çalışma 

şeklini sağlamaktadır. 

 Dayanak profilleri: Doğrama genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olması 

düşünüldüğünde, PVC nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka 

aralarda bir takviye dayanakla doğrama bölünmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Bu 

tip takviyeli doğramalar resmi dairelerde okul, hastane, işyeri vb binalarda 

karşımıza çıkar. Amaç pencerenin sağlam bir şekilde binaya montajı 

olduğundan, her 700 mm’de bir kör kasaya, yoksa duvara dübellenmeli veya 

vidalanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

1. Aşağıda ana profillerin resimleri verilmiştir. Doğrama malzemelerini tanımanız 

maksadıyla resimleri yanda yazılan isimlerle eşleştiriniz.  

 

Örnek: A-5 

 Ana profil resmi  Ana profil adı 

A 

 

1 Orta Kayıt Profili 

B 

 

2 Kanat Profili 

C 

 

3 Kanat İçi Orta Kayıt 

Ç 

 

4 Kanatlı Adaptör Profili 

D 

 

5 Kasa Profili 

E 

 

6 Damlalıklı Kanat Profili 

Eşleşmeler : A-5, B-1, C-6, Ç-4, D-3, E-2 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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2. Aşağıda yardımcı profillerin resimleri verilmiştir. PVC profilleri şekillerine göre 

ayırmanız maksadıyla resimleri yanda yazılan isimlerle eşleştiriniz. 

 

 Yardımcı profil resmi  Yardımcı profil adı 

A 

 

1 135 º Dönüş Profili 

B 

 

2 Açılı Dönüş Boru Profili 

C 

 

3 Açılı Dönüş Adaptör Profili 

Ç 

 

4 Kasa Kaldırma Profili 

D 

 

5 Kasa Montaj Profili 

E 

 

6 Pervaz Adaptör Profili 

F 

 

7 Cam Çıta Profili 
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G 

 

8 Bağ Profili 

 

Eşleşmeler : A-2, B-1, C-8, Ç-6, D-3, E-4, F-5, G-7 

 

3. Aşağıda yapım resmi verilen vasistasın üretiminde kullanılan yardımcı malzemeleri 

hazırlayınız. 
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İşlem Basamakları Öneriler 

1. İspanyolet ve menteşe hazırlığı 

yapınız. 

 

 

2. Montajda kullanılacak plastik vidaları 

hazırlayınız. 

 

3. Vasistas makasını hazırlayınız. 

 

4. Çarpma kilit uygulanacak ise kilit 

hazırlayınız.  

 

 
Dikkatli olunuz. 
 
Temiz ve itinalı olunuz. 
 
Disiplinli olunuz. 
 
İş kıyafetini giyiniz. 
 
Güvenlik önlemlerini alınız. 
 
Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız. 
 
Çevreyi korumaya duyarlı olunuz. 
 
İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve 
mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun 
davranınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 İspanyolet ve menteşe hazırlığı yaptınız mı?   

2 Montajda kullanılacak plastik vidaları hazırladınız mı?   

3 Vasistas makasını hazırladınız mı?   

4 Çarpma kilit uygulanacak ise kilit hazırladınız 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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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. İç mekânlarda aydınlatma ve havalandırmayı sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cam  
B) Doğrama 
C) Pencere 
D) Aydınlatma 
 

2. Doğramada aranılan şartlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sökülür olması 
B) Pahalı olması 
C) Hafif olması 
D) Aydınlık olması 
 

3. Ahşabın kesilerek standart boyutlara getirilmiş haline ne ad verilir? 

A) Ahşap 
B) Odun 
C) Masif 
D) Kereste  
 

4. Yapıların parçaları olan kapı ve pencerelerin tümüne aşağıdakilerden hangi ad verilir? 

A) Cam  
B) Doğrama 
C) Pencere 
D) Aydınlatma 
 

5. Daha çok banyo ve tuvaletlerde kullanılan pencere çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vasistas 
B) Çift kanat 
C) Tek kanat 
D) Sürme 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. Doğramada aranılan şartlardan birisi sağlam ve ucuz olmasıdır. (…) 

7. Doğrama hangi malzemeden yapılıyorsa onun adıyla anılır. (…) 

8. Madenî doğramaların maliyeti, aynı görevi yerine getiren örneklerinden yüksektir. 

(…) 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. Günümüzde yapılan binaların önemli bir parçasını oluşturan doğramalar 

…………….., ………………. ve ………………… gereçlerden üretilmektedir. 

10. Ahşap; çatı elamanları, doğrama ve …………………. malzemesi, …………………. 

ve iskelelerde taşıyıcı ve ………………… malzeme olarak kullanılmaktadır. 
 

 

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 
 

 

 

 

 

PVC doğrama araç-gereçlerini doğru, eksiksiz ve işe uygun olarak 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 
 

PVC doğramaların hazırlığı aşamasında kullanılan araç gereçlerin, makine ve 

ekipmanlara yapılan teknik bakımın, üretimi sonuçlarını nasıl etkilediğini araştırarak elde 

ettiğiniz verileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 
 

2. PVC DOĞRAMA ÜRETİMİ İÇİN ARAÇ 

GEREÇ HAZIRLAMA  
 

2.1. PVC Makineleri 
 

Enerji üreten veya başka bir makinenin ürettiği enerjiyi kullanarak iş üreten düzenlere 

makine denir. Makineler enerjiyi üretme ve kullanma bakımından iki türlü iş yaparlar. 

Enerji üreten makinelere (devitgen) ürettikleri enerjiden esinlenerek enerji makineleri, bu tür 

makinelerin ürettikleri enerjiyi kullanarak iş yapan makinelere ise iş makineleri (almaç) adı 

verilir ve kendi aralarında çeşitlenirler. Her meslek grubunun kendine has özellikleri olan ve 

çoğunlukla o meslek grubunca kullanılan makine grupları vardır. Örneğin; hızar bir 

marangoz makinesidir. Vargel, bir torna tesviye atölyesinin tipik makinesi olarak sayılabilir 

ve bu örnekler çoğaltılabilir. İşte PVC doğrama üretiminde kullanılan makinelerde ayrı bir 

guruplandırma içinde alınmalıdır.  

 

 

Resim 2.1: Çift köşe kaynak makinesi 

  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.1.1. Tanımı 
 

Kapı, pencere, bahçe çiti, cam çıtası ve dış cephe kaplamasında (siding) kullanılacak 

PVC doğrama elemanlarının istenen boy–ebat ve miktarda seri, firesiz ve hatasız kesilmesi, 

çapak temizliği, köşe temizlemesi, delinmesi, orta kayıt alıştırılması ve kaynak yapılması 

için kullanılan makinelere PVC makineleri denir. 

 

2.1.2. Çeşitleri 

 
 Çift köşe kaynak makinesi 

 

PVC profillerinin her iki köşesini aynı anda kaynatabilme özelliği vardır. Özellikle 

renkli ve beyaz profilleri kaynatma özelliği tercih sebebidir. Tek işlemde 2 x 90 derece açıda 

kaynak yapabilme imkânı bulunmaktadır. Hareketli köşede 90 derece kaynak yapabilme 

imkânı sağlar. Tam otomatik program kontrol sistemlidir. Dijital ısı kontrol sistemi 

mevcuttur. Kaynak ve profil basıncını ayarlama özelliği sayesinde daha sağlıklı kaynak 

yapabilme imkânı bulunmaktadır. Sağ köşede pnömatik frenleme/sabitleme özelliği vardır. 

Sağ kaynak köşesinin kayıcı rulmanlar üzerinde kolayca hareket edebilme ve hassas işlem 

olanağı bulunmaktadır. Renkli ve beyaz profillerde 0,2 mm estetik kaynak aralığı 

bulunmaktadır. 

 

  

Resim 2.2: Tek köşe kaynak makinesinden iki görüntü 

 

 Tek Köşe Kaynak Makinesi 

 

20˚-180˚ arasında kaynak imkânı sağlar. 3 mm kaynak eritme payını hatasız ve 

dengeli biçimde sağlar, ayarlama ile yapılır. Regülatörler sayesinde silindir ve kaynak 

basıncı ayarlanabilir. Sıkma silindirleri ayrı çalışır. Tek tabla hareketlidir. 
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 Köşe Temizleme Makinesi 

 

PVC profillerin kaynak sonrası köşe ve yüzey temizleme işlemi için kullanılan tam 

otomatik makinedir. Üzerinde elektro pnömatik kontrol sistemi bulunmaktadır. Hassas 

temizleme yapmak için yardımcı dayama ünitesinden yararlanılır. Tüm hareket hızları 

istenilen seviyeye ayarlanabilir. Buton sayesinde ister sadece yüzey temizleme ister sadece 

köşe temizleme istenirse tam otomatik temizleme yapabilme imkânı sağlar. İstenilen modele 

göre 4 veya 6 bıçaklı olabilir.  

 

 

 

Resim 2.3: Alttan çıkma çıta kesim makinesinde kesme (1. Profilin yerleştirilmesi, 2. Kesici 

bıçağın alttan çıkması, 3. PVC profilin kesilmesi. 4. PVC profilin ayrılması) 

 
 Alttan Çıkma Çıta Kesim Makinesi 

 

Seri imalatlarda hızlı ve güvenilir kesim yapan PVC atölyelerinde bulunan bir 

makinedir. Hassas dereceli kesim yapar. Ara derecelerde kesim yapma imkânı sağlar. 

Yüksek testere devri sayesinde temiz yüzeyli kesim gerçekleştirir. Konveyör ölçüm sistemi 

opsiyonel seçilebilir. 

  

Kesici bıçak PVC profil Kesici bıçak 

1 2 

3 4 
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Resim 2.4: Konveyör ölçüm sistemi 

 

 Çıta Kesim Makinesi 

 

3 saniyede çıta kesim işlemini yapabilen bir kesme makinesidir. Sağ ve sol köşeleri 

açılı olarak aynı anda kesebilir. Köşelerde hassas birleşme sağlar. 

 
 Üçlü Kolyeri Delme ve Frezeleme Makinesi 

 

Aynı anda üçlü kolyeri delme ve frezeleme işlemini gerçekleştiren makinedir. 

Fonksiyonel olarak rahat ve kolay çalışma imkânı sağlar. 

 

 

Resim 2.5: Orta kayır profilinin biçimlendirilmesi 

 

 Açılı orta kayıt alıştırma makinesi 

 

Orta kayıt profilinin alıştırılmasını sağlar. Makine hidropnömatik çalışmaktadır. Hız 

ayarı yapılabilir. 2 seri bıçak takılabilir. 
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Resim 2.6: Açılı orta kayıt 

 

 Üstten Kesim Makinesi 

 

Pnömatik silindirlerle proflleri sıkma işlemini gerçekleştirir. Yüksek devir, temiz 

yüzey kesimleri yapabilir. Ara derecelerde kesim yapma imkânı sağlar. Hassas dereceli 

kesim gerçekleştirir. Sessiz ve emniyetli çalışır. 

 

 

Resim 2.7: Üstten kesim makinesi 

2.1.3. Görevleri 

 
 Çift Köşe Kaynak Makinesi 

 

Kapı ve pencerelerde hareketli kanatların köşe birleştirmeleri 45° açılı birleştirilir. Bu 

birleştirme şekli hem estetik hem de sağlamlık açısından gereklidir. Çift köşe kaynak 

makinesi pencere ve kapı kanatlarının iki kenarından kaynatılmasında kullanılır. 
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 Tek Köşe Kaynak Makinesi 

 

Çift köşe kaynak makinesine benzer çalışma prensibindedir. Farkı tek köşe kaynağı 

yapmasıdır. Bazı defalar birleştirme değişik açılarda olabilir. Tek köşe kaynak makineleri 

değişik ihtiyaçlara cevap verecek niteliktedir.  

 

 

Resim 2.8: Kanat köşesinin birleştirilmesi. 

 

 Köşe Temizleme Makinesi 

 

Köşe kaynak makinesinde birleştirilen PVC doğrama parçalarının üzerinde kaynak 

sonrasında çapak meydana gelir. Bu çapak PVC profilinin malzemesindendir. Kaynak 

yerinin üzerinde yaklaşık 2 mm yükseklikte bir çıkıntı meydana getirir. Bunun alınması 

gerekir. Üst yüzey maket bıçağıyla temizlenebileceği gibi köşe temizleme makinesiyle de 

yapılabilir.  

 

 

Resim 2.9: Köşe temizliğinin maket bıçağıyla yapılması 

 

 Alttan Çıkma Çıta Kesim Makinesi 

 

PVC malzemelerde kesim yapılmasını kolaylaştıran bir makinedir. Çapaksız kesim 

yapabilmesi, kesme sonrası çapak alma işlemlerini ortadan kaldırdığı için doğrama yapım 

süresini kısaltır.  
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 Çıta Kesim Makinesi 

 

Hassas PVC profillerinin kesiminde kullanılır. 

 

 Üçlü Kolyeri Delme ve Frezeleme Makinesi 

 

Delme ve frezeleme işlemlerini kolaylaştıran zamandan tasarruf sağlayan PVC 

doğrama makinesidir.  

 

 Açılı Orta Kayıt Alıştırma Makinesi 

 

PVC doğramlarının orta kayıtlarının alıştırılması işlemini gerçekleştirir.  

 

 Üstten Kesim Makinesi 

 

PVC doğramların parçalarının kesiminde kullanılır. Pnömatik sistemlerle entegre 

olarak çalışır.  

 

2.1.4. Yerleşim Düzeni 
 

PVC makinelerinin yerleştirilmesi iki husus göz önüne alınarak yapılmalıdır. Birincisi 

makinenin konulacağı yer, diğeriyse makinenin konuluş ya da yerleştiriliş şekli. Makinenin 

yerleştiriliş şekli hususunda genellemeler yapmak her makinenin kendine has özellikleri 

olacağı göz önüne alındığında yanlış olacaktır. Bu nedenle de önerilecek yol, üretici 

firmaların kendi makineleri için önerdikleri yöntemlerin, makine kullanma kılavuzlarından 

belirlenerek uygulanmasıdır. Diğer yandan makinenin konulacağı yer hususunda bazı 

genellemeler yapmak mümkündür. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere bunlar tavsiyeleri 

aşmaz ve kesin bilgiler değildir. Sizler ileride atölyelerinize yeni makineler yerleştirirken bu 

tavsiyeleri göz önüne aldığınızda ileride olabilecek aksaklıklara mani olabilirsiniz. 

 

 Gelişme: Atölyenin gelişme aşamaları önceden tespit edilmelidir. Bu tespitler 

doğrultusunda işlerin büyümesine göre yenileri ve çoğu zaman daha güçlü ve 

büyük makinelerin alınacağı göz önüne alınmalıdır. Bu duruma dikkat edildiği 

takdirde makine yerleşiminin birinci kuralı yerine getirilmiş olur. 

 

 Yenileme: Bakımları ve kullanımları ne kadar dikkatli yapılırsa yapılsın, her 

makinenin bir ekonomik ömrü vardır. Bu durum belli sürelerde atölyede 

bulunan makine parklarının yenilenmesine neden olur. Yenilenme, makinelerin 

yerleştirilmesinde dikkate alınması gereken ikinci kuralı açığa çıkarır. Teknik 

elemanlar, makine üretimindeki yenilikleri sürekli olarak takip etmek 

zorundadır. Fuarlar, sergiler, mesleki konuları işleyen dergiler ve tanıtıcı 

broşürler bu konuda başvurulacak yerlerdir. Yenilenen makine parkı, üretim 

artışı yanında birçok faydalar sağlayacağından; makinelerin yerleştirilmesi 

sırasında, makinenin bir süre sonra yenileneceği göz önüne alınmalıdır. 
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Resim 2.10: PVC pencere kapı üretim atölyesi 

 

 İşlev: Makinelerin yerleştirilmesinde yukarıda sıralananlar kadar belki de 

onlardan daha önemli olan makinenin kullanım amacı ve şeklidir. Makine 

yerleştirilmesi sırasında sorulacak olan “Bu makinenin çalışması için gerekli 

olan alan nedir?” ve “Bu makine nereye konulduğu takdirde en yüksek verim ile 

çalıştırılabilir?” sorulara net ve doyurucu cevaplar verebildiğiniz takdirde 

makine doğru yere yerleştiriliyor demektir. Bunu açık örnekler ile anlaşılır hale 

getirebiliriz. Resim 2.10’da PVC üretim atölyesi şeması bulunmaktadır. Şemada 

1. PVC profil kesim makinesi, 2. Üçlü delmeli kopya ve su tahliye freze 

makinesi, 3. PVC Profil orta kayıt alıştırma makinesi, 4. Otomatik PVC profil 

kaynak makinesi, 5. Otomatik PVC profil köşe temizleme makinesi, 6. 

Otomatik PVC profil çıta kesim makinesi. Bunlar ana ekipmanı oluşturur. 

Yardımcı ekipman ise A. PVC ve destek saç profil rafları, B. Destek saç kesim 

makinesi, C. Yarı mamul rafı, D. Aksesuar montaj masası, E. Cam montaj 

standı, F. Hazır pencere rafı.  

 

2.1.5. Kullanım ve Emniyet Kuralları 
 

Kullanım ve emniyet kuralları aşağıdaki gibidir: 

 

 Atölyedeki ana sigorta kontrol edilmelidir. 

 Makinelerin güvenlik talimatlarına uygun hareket edilmelidir. 

 Makinelerin fişi, kablosu ve bağlantılarının sağlamlığı kontrol edilmelidir. 

 İş önlüğü, gözlük, eldiven kullanılmalıdır. 

 Vücut ve eller makinelerden uzak tutularak yersiz temas önlenmelidir. 

 Üretim işleminden sonra şalter kapalı konuma getirilmelidir. 

 Kullanma talimatı uyarınca makinelerin periyodik bakımı yapılmalıdır. 

 Gerekli güvenli çalışma önlemleri alınmadan araçlar kullanılmamalıdır. 
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2.1.6. Bakım ve Onarımları 
 

Makinelerin bakım ve onarımları kullanım kılavuzunda belirtilen esaslar ışığında; 

varsa uzman elemanlar tarafından, yoksa üretici firmanın temin edeceği sorumlu teknik 

elemanlar tarafından, üretim esaslarına paralel ve dönemsel periyotlarla yapılmalıdır. 

 

2.2. Üretimde Kullanılan Araçlar 
  

PVC doğrama yapımının başarılı bir şekilde sonuçlanması üretimde kullanılan 

araçların yani doğru el takımının, doğru olarak kullanılmasıyla sağlanır. Bunun aksini, yani 

el takımları olmadan mesleğimizin işlem basamaklarını tamamlamayı düşünmek bile 

mümkün değildir. Bu nedenle, doğrama yapacak kişi, el takımlarını nasıl kullanılacağını ve 

bunların nasıl seçileceğini bilmelidir. 

 

2.2.1. Tanımı 
 

Üretim aşamasından geçen PVC doğramaların montajı sırasında, elektrikli, şarjlı ve 

manüel olarak kullanılabilen yardımcı araçlara el araçları denir. Bu araçlar her türlü bakım 

ve onarım işlerinde de kullanılabilmektedir. 

 

2.2.2. Çeşitleri 
 

 Ölçme aletleri 

 

PVC doğramanın ölçü alma ve alınan ölçüyü işe uygulama işlemlerinde şerit metreler 

kullanılır. Bunlar en yalın ölçme el aletlerini oluştururlar. Ölçü alma işlemlerinde kullanılan 

metreler esnek yapıdadır. Bu nedenle, çoğu zaman şerit metre olarak anılırlar. Uzunlukları 3 

metre ile 5 metre arasında değişir. Üzerlerinde bulunan milimetrik bölüntü baskı ile 

sağlandığından güvenirlikleri tam değildir. 

 

Resim 2.11: Şerit metreler 

  



 

40 

 

 Gönyeler 

 

PVC doğrama işlerinde kullanılan yalın gönyeler bu grupta toplanır. Sabit açılı, 

şapkalı ve ayarlı türleri vardır.  

 

Sabit açılı gönyeler, iç gerginlikleri giderilmiş çelik ya da paslanmaz çeliklerden 

üretilir. Sabit açılı gönyeler, 45°, 90°, 120° ve 135° lere standart olarak ayarlanmış olup bu 

doğrultudaki açıların ölçülmesinde kullanılırlar. Genel olarak kontrol işlemlerinde kullanılan 

gönyelerdir. 

 

Şapkalı gönyede bölüntüsüz bir cetvel ve şapka olarak adlandırılan kısımdan 

oluşmuştur. Genel işlerde kullanılan bu tür gönyeler 100-150 mm arasında boylara sahiptir. 

 

 

Resim 2.12: Basit açıölçer ile geniş ve dar bir açının kontrolü 

  

Hemen hemen her seviyedeki işlem basamağına uygun el takımının bulunduğu 

günümüzde, çok hassas işlemler için geliştirilmiş gönye türlerini, bu başlık altında toplamak 

mümkündür. Değişik ayarlı gönyelerden bazıları şunlardır: 

 

 Basit gönye: Açılı olarak yapılan işlerin kontrolünde ve gerektiğinde 

markalama işlemleri için geliştirilmiştir. Üzerinde açı bölüntüsünü 

gösteren çizelgesi vardır. Bu tür gönyelerde hareketli ve kılıç olarak 

adlandırılan kısım, açı değeri doğrudan doğruya okunabilecek şekilde 

düzenlenmiştir (Resim 2.11).  

 

 Üniversal gönye: Hassas işlemler için geliştirilmiştir. Ölçme sırasında, 

her açının katları ayarlanabilir. Bu tür gönyeler ile kontrol, açı iletme ve 

markalama işlemleri yapılır (Resim 2.12).  
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Resim 2.13: Üniversal açıölçer (gönye) ile geniş ve dar açıların kontrolü 

 

 

Resim 2.14: Gönyeler ve ağaç metre 

 

 Çekiç ve Tokmak 

 

Maddeleri işleyerek bir şeyler üretme işiyle meşgul her meslek grubunun, kendine has 

özellikleri bulunan çekiçleri vardır. Örneğin; marangoz, taşçı, kaportacı ve camcı çekici 

 

PVC doğrama yapımında yaklaşık 0,2 kg’dan 2 kg’a kadar çekiç çeşidi vardır. Bu 

ağırlıktan daha fazla olanlar varyos ya da balyoz olarak adlandırılır ve ağırlıkları 12 kg’a 

kadar olabilir. 

 

Bitirilmiş işlerin onarımı ile yumuşak metallerin işlenmesinde kullanılan çekiçler, 

tokmak olarak adlandırılır. Vurma işlemini sağlayacak başları, plastik, pirinç, kurşun 

gereçler kullanılarak üretilir. 
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Resim 2.15: Doğrama montajında tokmak kullanımı 

 

 Tornavidalar 

 

Silindirik gövdesi üzerine uygun ölçülerde diş açılmış bağlantı elemanlarına vida 

denir. Vidanın birleştirilme işleminde kullanılmasında somunlardan yararlanılıyorsa, bu ikili 

cıvata adını alır. Büyük çapa sahip vidalar, sıkılmalarında ya da sökülmelerinde yüksek 

oranda güce ihtiyaç duydukları için, baş kısımları altı köşe biçimli yapılır. Bu tür vidalarda 

kullanılan somunlarda vida başına uygun şekilde, yani altı köşe başlı olarak üretilir. Altı köşe 

başlı cıvata ya da vidanın sıkılıp sökülmesi işlemi, anahtarlarla yapılır. Küçük çaplı vidalar, 

sıkılmalarında ya da sökülmelerinde yüksek güce gerek yoktur. Dolayısıyla da çok özel 

durumlar dışında altı köşe başlı olarak üretilmez. Özellikle küçük çaplı vidaların sıkılması, 

vidaların uçlarında bulunan yarık ya da içe oyuk başlara uygun biçimlendirilmiş uçları 

bulunan tornavidalar aracılığıyla yapılır. Değişik amaçlara hizmet etmek amacıyla, değişik 

boyda ve uç biçimde tornavidalar vardır. Tornavidanın sıkılacak ya da sökülecek vidanın baş 

şekline uygun olması, önemli bir seçim ölçütüdür. 

 

 

Resim 2.16: Düz tornavida ile mercimek başlı vidanın sıkılma yönü. 

 

 

Resim 2.17: En çok kullanılan tornavidalar; düz ve yıldız uçlu. 
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 Kırıcı-Delici Matkap 

 

Matkap bir delme makinesidir. İnsan gücüyle çalışan yalın tipte olanları olduğu gibi 

pnömatik ya da elektrik enerjisiyle çalışanları da vardır. Genel olarak atölyelerimizde 

karşılaştıklarımız elektrikli matkap olarak da anılan tipleridir. Elektrikli matkaplar gücünü, 

içinde bulunan elektrik motorundan alır.  

 

Motor dışında kalan önemli parçaları şunlardır: 

 Matkap uçlarını tutmaya yarayan mandren 

 Motor hızını, matkap için uygun hıza indiren yalın dişli sistemi 

 

Taşınabilir elektrikli matkaplar genellikle tabanca biçiminde yapılır. Tabanca 

kabzasına benzeyen sap, ergonomik biçimlendirmenin iyi örneklerinden biridir ve kullanım 

sırasında büyük kolaylık sağlar. Elektrik kordonu, kabzanın altından girer. Açıp kapama 

düğmesiyse, tetik biçimindedir. El matkabı sürekli çalıştırılacak olursa, elin yorulmaması 

için, tetik kilidi olarak adlandırılan mekanizma kullanılır. Daha büyük ve ağır modellerde, 

sapın yanı sıra tutacaklar da vardır. Böylece matkap iki elle tutularak daha sağlam çalışma 

ortamı yaratılmış olur. Elektrik enerjisinin bulunmadığı yerlerde kullanılmak amacıyla 

geliştirilen şarjlı tipleri pratik kullanımlar için idealdir.  

 

Matkaplar, genellikle 6-12 mm arasındaki matkap uçlarına uygundur. 12 mm’den 

büyük çaptaki matkaplarla delik açmak, el matkaplarında zordur. Belirli güçlerdeki bir 

elektrikli matkap, belirli bir delme kapasitesine göre tasarlanmıştır. Ucu mandrene 

takılabilecek biçimde inceltilmiş daha büyük bir matkap ucu, tahta ya da plastik delmek için 

kullanılabilir. Metal delerken her zaman dikkatli olmak gerekir. Çeliğin belirli türleri, ancak 

sert gereçlerden yapılmış matkap uçları ile kesme ağzında özel açıda taşlanmış açıyla, delme 

sırasında yağlamayla ya da her üçü birden uygulanarak delinebilir. Metal parçaların 

delinmesinde el matkabına uygulanacak basıncında önemi vardır.  

 

El matkapları genelde iki hızlı ve çekiçli türdendir. Birinci kademe, dakikada 900 

devirlik oldukça düşük bir hız sağlarken, ikinci kademe yüksek hızlarda devir sayısına 

sahiptir. Çekiç ise darbeli olarak beton ve inşaat işlerinde kullanılmak için geliştirilmiştir.  

 

 

Resim 2.18: El breyziyle delme 
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 Dekupaj 

 

Metal, plastik ve ahşapların kesiminde kullanılan dekupaj 120 mm derinliğindeki 

ahşapların kesiminde kullanıldığı gibi 10 mm’lik çeliklerin kesiminde de 

kullanılabilmektedir. Ayrıca ahşap kasa ve kanat doğramalarının sökülmesi sırasında, 

kesilmesi gereken kısımlarda da kullanılabilmektedir. 

 

 

Resim 2.19: Dekupaj 

 

 Tilkikuyruğu 

 

Metal, plastik ve ahşapların kesiminde kullanılan tilkikuyruğu 130 mm derinliğindeki 

boruların, 19 mm derinliğindeki çeliklerin ve 300 mm derinliğindeki ahşapların kesiminde 

kullanılabilmektedir. Yine eski kasa ve kanat doğramalarının yerinden sökülmesi sırasında 

kesilmesi gereken kısımlarda kullanılabilmektedir. 

 

 

Resim 2.20: Tilkikuyruğu ile kesme 
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 Üfleyici 

 

1,8 kg ağırlık ve dakikada 13000 devir sayısı ile her türlü vakumlama ve üfleme 

işlerinde kullanılabilmektedir. Gerek PVC doğrama imalatı gerek ahşap doğrama 

imalatından sonra makinelerin bakımı ve temizliği aşamasında üfleyici ile çok daha sağlıklı 

temizlik yapılabilmektedir. Eski kasa ve kanat doğramaların sökülmesi sırasında uygulama 

alanında gereken kısımlarda kullanılabilmektedir. 

 

 

Resim 2.21: Üfleyici 

 Su Terazisi 

 

Yatay ve dikey eksenlerin doğruluklarını kontrol etmek amacıyla kullanılan en eski el 

aletlerinden biridir. Kontrolü gerçekleştiren iki yüzeyi bulunur. Birinci yüzey, kontrol 

edilecek kısma yerleştirilir ve oldukça hassas işlenmiştir. Bunun paralelindeki yüzeyde cam 

bir tüp vardır. Cam tüpün içerisinde eterli ya da ispirtolu su bulunur. Ancak su bölmeyi tam 

anlamıyla doldurmaz. Bölmede bir miktar kısım boş bırakılmıştır. Boş bırakılan kısımda eter 

(ya da ispirtolu su) buharının kabarcığı vardır. Terazi bir miktar hareket ettirilirse, bu 

kabarcık terazinin hareketine paralel olarak yerinden oynar. Cam tüpte, kabarcığın uzunluğu 

kadar kısım işaretlenmiştir. Cam bölmede bırakılmış olan kabarcık, terazi ancak yüzeye 

paralel, daha doğrusu üzerine konulduğu yüzey tam düzgün bir doğruda duruyorsa bu işaretli 

kısım içerisinde kalır. Kontrol edilecek yüzey doğruluktan uzaklaştıkça kabarcık da eğimin 

olduğu yöne doğru kayar. Yüzeyin istenilen düzlemde durması sağlandığında kabarcık da 

işaretli bölmeye gelir.  

 

2.2.3. Görevleri 

 
 Ölçme aletleri: Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılır. 

 Gönyeler: Üretim işlerinde kullanılır. Gönyelerin aşağıdaki genel amaçları 

yerine getirmesi beklenir: 

 Komşu yüzeylerin dikeyliğinin kontrol edilmesi 

 Markalama işleminde, birbirine dikey olan çizgilerin çekilmesi 

 Açıların taşınması 
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 Çekiç ve tokmak: Doğrultma, düzeltme ve çakma işlemlerinde kullanılır. 

 Tornavidalar: Vidaların sıkılması ve sökülmesinde kullanılır. 

 Kırıcı ve delici matkap: Delme ve kırma işlemlerinde kullanılır. 

 Dekupaj: Kesme işlemlerinde kullanılır. 

 Tilkikuyruğu: Kesme işlemi yapar. 

 Üfleyici: Toz ve talaşların çalışma ortamından uzaklaştırılmasında kullanılır. 

 Su terazisi: Özellikle doğramanın kullanılacağı yerlere yerleştirilmesinde 

büyük kolaylık sağlar. Bunun yanında kör kasaların binaya yerleştirmede, 

kullanma alanlarından biridir. 

 

 

Resim 2.22: Doğrama montajında su terazisi kullanımı 

 

2.2.4. Kullanım ve Emniyet Kuralları 
 

Tornavidalar ile çalışırken alınması gerekli güvenlik önlemleri şunlardır: 

 

 Vida başına uygun tornavida seçiniz. 

 Tornavida saplarının pürüzlenmemesine dikkat ediniz. 

 Tornavida sapına çekiçle vurmayınız. 

 Vidalanacak parçayı elle tutmayınız. Tornavida kayarak yaralanmaya sebep 

olabilir. 

 Tornavidayı asla bir keski ucu gibi bilemeyiniz. 

 

Çekiçler ile çalışırken alınması gerekli güvenlik önlemleri şunlardır: 

 

 Aşınmış ve ezilmiş çekiçleri kullanmayınız. 

 Gevşek ve çatlak saplı çekiçleri hiç kullanmayınız. 
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2.2.5. Bakım ve Onarımları 
 

PVC doğrama üretiminde kullanılan araçların, çalışan kişilere uzun süre hizmet 

verebilmesi bakımlarının özenle yapılmasına bağlıdır. Kullanım sırasında el aletlerine 

göstereceğiniz özen, onların uzun süreler sizlere hizmet etmesi için yeterli olacaktır. Ayrıca 

el aletlerinin bakımında bir genelleme yapmamız mümkün olsa da her aletin yapısından 

kaynaklanan nedenlerden dolayı özel bakım uygulamaları üzerinde de durmakta yarar vardır. 

Bu nedenle en çok kullanılan el aletleri başta olmak üzere, bazı el aletlerinin bakımı 

konusunu ayrı ayrı ele alacağız. 

 

 Testereler: Kesilecek gerece uygun testere laması seçilmelidir. Testere 

lamasının testere koluna takılmasından itibaren başlayan bakım, testere 

lamasının ekonomik ömrünü tamamlamasına kadar sürer. Bu nedenle lama 

takılırken diş uçlarının yönü, sapa zıt gelecek şekilde olmalıdır. El testeresi 

kullanılırken, ileri hareketin daima kesme hareketi olduğu unutulmamalıdır. 

Aksi takdirde; yani lama ters takıldığında, lama çok kısa sürede yıpranarak 

kullanılamayacak hâle gelir. Testere laması kola takılırken, tespit vidasından 

yararlanılır. Tespit vidasının lama gergin hâle gelinceye kadar sıkılması gerekir. 

Böylece kesme sırasında lamanın bükülmesi, dolayısıyla da kırılması önlenmiş 

olur. Diğer yandan tespit vidasının kol gücünü aşan kuvvetler ile sıkılması da 

olumsuz neticeler verir. Aşırı gergin testere lamaları, gevşek lamalar gibi 

kırılmaya çok uygundur.  

 

 Ölçme aletleri: Bu grup içerisinde ele alınan aletlerin oldukça hassas oldukları 

göz önüne alındığında, bakımlarına daha fazla özen gösterilmesi gereği ortaya 

çıkar.  

 Ölçme ve kontrol aletlerinin bakımı kullanımları sırasında başlar. Bu tür 

aletlerin diğer el aletlerinden daha hassas özellikler taşımaları, 

kullanılmaları sırasında bir dizi önlemin alınmasını gerekli kılar. Her 

şeyden önce çalışma tezgâhının üzerinde kullanılmadıkları sırada 

duracakları yer bile diğer aletlerden ayrı bir yeri gerekli kılar. Aksi 

takdirde hassas ölçme ve kontrol yapılamaz. Hassas ölçme ve kontrol 

yapılamamasının diğer bir anlamı da yanlış ölçme ve kontrol yapılması 

demektir ki birçok işlem basamağı hata kabul etmez. 

 Ölçme ve kontrol aletleri temiz tutulmalıdır. Temizliklerinde hafif yağlı 

bir bez kullanılması, yüzeylerinin kararmasına engel olacağı gibi 

oksitlenmesini de engelleyecektir.  

 Ölçme ve kontrol aletlerinin kullanılması sırasında aşırı sert baskılardan 

kaçınılması gerekir. 

 Bu grupta ele alınan el aletlerinin tutulmasında gövdelerinden 

yararlanmak onların uzun süreli görev yapmalarına olanak sağlar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

1. Çift taraflı kaynak makinesini pencere kanadının iki kenarını kaynak yapmaya 

hazırlayınız.  

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
Atölyedeki ana sigorta kontrol ediniz. 
 

 

Makinelerin güvenlik talimatlarını okuyunuz. 

 

Makinelerin fişi, kablosu ve bağlantılarının 

sağlamlığı kontrol ediniz. 

 
Dikkatli olunuz. 
 
Temiz ve itinalı olunuz. 
 
Disiplinli olunuz. 
 
İş kıyafetini giyiniz. 
 
Güvenlik önlemlerini alınız. 
 
Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız. 
 
Çevreyi korumaya duyarlı olunuz. 
 
İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve 
mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun 
davranınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Üretim işleminden sonra şalter kapalı 

konuma getiriniz. 
 

 

İş önlüğü, gözlük, eldiven kullanınız. 
 

 

Vücut ve eller makinelerden uzak tutularak 

yersiz teması önleyiniz.  
 

 

Kullanma talimatı uyarınca makinelerin 

periyodik bakımını yapınız. 
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Gerekli güvenli çalışma önlemleri alınmadan 

araçları kullanmayınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atölyedeki ana sigorta kontrol ettiniz mi?   

2 Makine güvenlik talimatını okudunuz mu?   

3 
Makinelerin fişi, kablosu ve bağlantılarının sağlamlığı kontrol ettiniz 

mi? 
  

4 İş önlüğü, gözlük, eldiven kullanıldınız mı?   

5 
Vücut ve eller makinelerden uzak tutularak yersiz temas önlediniz 

mi? 
  

6 Üretim işleminden sonra şalter kapalı konuma getirdiniz mi?   

7 
Kullanma talimatı uyarınca makinelerin periyodik bakımı yaptınız 

mı? 
  

8 Gerekli güvenli çalışma önlemleri alınmadan araçlar 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 Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Enerjiyi üretme ve kullanma bakımından iki türlü iş yapan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dişli 
B) Çark 
C) Motor 
D) Makine 

 

2. Enerji üreten veya başka bir makinenin ürettiği enerjiyi kullanarak iş üreten düzenlere 

ne ad verilir? 

A) Pencere 
B) Doğrama 
C) Makine  
D) Motor 

 

3. Enerji üreten makinelere (devitgen) hangi ad verilir?  

A) Dişli makineleri 
B) İş makineleri 
C) Motor makineleri 
D) Enerji makineleri  

 

4. Makinelerin ürettikleri enerjiyi kullanarak iş yapan makinelere aşağıdakilerden hangi 

ad verilir?  

A) Dişli makineleri 
B) İş makineleri 
C) Motor makineleri 
D) Enerji makineleri  

 

5. Kapı, pencere, bahçe çiti, cam çıtası ve dış cephe kaplamasında (siding) kullanılacak 

makinelere aşağıdakilerden hangi ad verilir?  

A) PVC makineleri  
B) İş makineleri 
C) Motor makineleri 
D) Enerji makineleri  

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Çift köşe kaynak makinesinin PVC profillerinin tek bir köşesini aynı anda 

kaynatabilme özelliği vardır.  

7. (   ) Makinenin yerleştiriliş şekli hususunda önerilecek yol; üretici firmaların kendi 

makineleri için önerdikleri yöntemlerin makine kullanma kılavuzlarında belirlenerek 

uygulanmasıdır. 

8. (   ) Üretim işleminden sonra şalter kapalı konuma getirilmelidir. 

9. (   ) Makinelerin fişi, kablosu ve bağlantılarının sağlamlığı 3 yılda bir kontrol 

edilmelidir. 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

10. PVC makinelerinin yerleştirilmesi iki husus göz önüne alınarak yapılmalıdır. Birincisi; 

makinenin …………………………. …………….., diğeriyse, makinenin konuluş ya 

da ……………….. ……………………... 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Doğru ölçü alabilecek ve PVC doğramanın metraj ve keşfini yapabileceksiniz. 
 

 
 

 PVC ana profilleri, yardımcı profilleri ve aksesuarlarının piyasa araştırmasını 

yapınız. Bunların fiyatlarını belirleyiniz. Piyasada satış koşullarını yazılı 

doküman haline getiriniz.  
 

3. PVC DOĞRAMA İMALATI İÇİN ÖLÇÜ 

VE METRAJ 
 

3.1. PVC Doğrama Ölçüsü Alma 
 

PVC Doğrama yapımında öncelikle ölçü alınır. Ölçü doğru yerlerden eksiksiz olarak 

alınmalı ve doğrama resmi çiziminde herhangi bir sorun oluşturmamalıdır. Yanlış ve eksik 

alınan ölçü, hatalı resim çizimine ve sonuçta hatalı doğrama üretimine yol açacaktır. 

Sorunun çözümü için fazladan işçilik ve malzeme kullanımı, kazancı düşüreceği gibi 

işletmenin itibarını da olumsuz yönde etkileyecektir. Kaliteli bir iş yapımının ilk önceliği, 

kurallara uygun ve dikkatli ölçü almayla başlar. 

 

 

Resim 3.1: Ölçü alma 

  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.1.1. Tanımı 
 

Her türlü PVC doğrama ölçü işinde, yatayda, alttan ve üstten olmak üzere en az 2 

yerden, hatta gerekirse 3. ölçü olarak orta kısımdan ölçü alınmalıdır (kapı veya yüksek 

doğramalarda). Düşeyde ise sağ ve soldan olmak üzere en az 2 yerden, hatta uzun 

doğramalarda, yaklaşık her metrede bir, yükseklik ölçüsü alınmalıdır. 

 

3.1.2. Çeşitleri 

 
 Değiştirme İşlerinde Doğrama Ölçülerinin Alınması (dübelli veya kenet 

lamalı montajlarda) 

 

Özel bir durum yok ise doğrama ölçüsü her zaman, mevcut doğramanın dış 

yüzeyinden alınır. Çünkü değiştirme işlerinde, dış sıva bozulmayacağından ölçü almamıza 

referans olacaktır. 

 

Yatayda, dış sıvadan dış sıvaya olan ölçü alınarak sıva içine girme payı olarak 

10+10=20 mm ilave edilir. Düşeyde ise üstte dış sıvadan, altta denizlik üzerine kadar, alınan 

ölçüye, sadece üstteki sıva içine girme payı olarak 10 mm ilave edilerek, doğrama imalat 

ölçüsü belirlenir.  

 

 Kaba İnşaatta, Sıva Öncesi, Doğrama Ölçülerinin Alınması 

 

Genel prensip olarak, kör kasasız işlerde, pencere boşlukları hazırlanmamış 

durumlarda (kaba sıvası ve denizliği veya döşemesi tamamlanmayan) doğrama imalat ölçüsü 

alınması doğru değildir. 

 

Bu durumda ölçü olma zorunluluğu varsa, inşaat yetkilisi ile kararlaştırılan ölçüler 

konusunda kesin, yazılı garanti istenmelidir. 

 

Bu tür işlerde, kaba sıvadan sonra, doğramaların montajı yapılır. Camların montajı, 

ince sıvadan sonra yapılacağı için, doğramaların içteki cam yatakları, harç dolmaması için 

naylon ile sarılarak korumaya alınmalıdır. İnce sıva yaklaşık 1 cm doğramanın üzerine 

binecek şekilde yapılır. 

 

Bütün inşaatın, duvarlar arası, kiriş-duvar, kiriş-döşeme, pencere boşluk ölçüleri tek 

tek alınır. 

 

Ölçüler eşleştirilerek, standart doğrama boşluk ölçüleri belirlenir. 

 

Genişlik ölçüsünden, toplamda 2+2= 4 cm (kaba sıva payı olarak) eksiltilir. 

 

Yükseklik ölçüsünden ise üstten 1 cm, alttan, kapılar için döşeme payı, pencereler için 

parapet ve denizlik payı olarak yaklaşık 6 cm eksiltilerek doğrama ölçüsü belirlenir. 
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Dik köşeler veya açılı köşeler için, kullanılacak doğrama serisine göre, köşe dönüş 

profilinin kalınlık payı (köşe payı) düşülür. 

 

 

Resim 3.2: Kaba inşaatta ölçü alma 

 
 Kaba İnşaatta, Kaba Sıva Sonrası, İnce Sıva Öncesi Doğrama Ölçülerinin 

Alınması 

 

Bütün yatay ve düşey ölçüler tek tek alınır. Projeye göre aynı ölçüde olması gereken 

pencerelerin, boşluk ölçüleri eşleştirilerek, en darından 5 mm eksiltilerek, doğramaların 

imalat ölçüsü bulunur. Yanlarda ve üstte doğramaların üstüne, yanlız ince sıva ve cephe 

kaplaması (yaklaşık 1 cm) bineceği kabul edilir. Düşeyde, pencerelerde denizlik, kapılarda 

şap ve zemin kaplaması payları, inşaat yetkilisi ile birlikte hesaplanarak, düşülmelidir. Dik 

köşeler veya açılı köşeler için, kullanılacak doğrama serisine göre, köşe dönüş profilinin 

kalınlık payı (köşe payı), düşülür. 

 

Resim 3.3: Su terazisiyle doğramanın kontrolü 
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 Kaplaması Bitmiş İşlerde, Doğrama Ölçülerinin Alınması (balkon kapama 

işleri gibi) 

 

Bu tür işlerde değişik ölçüler çıkabileceğini düşünerek yatayda en az 3 adet, (alt, orta, 

üst) düşeyde her 1 metrede ölçü alınması gerekir. Ayrıca 120 cm'lik uzun su terazisi ile 

meyillerin kontrolünü yapmak çok önemlidir. Terazi kaçıklığının tespiti, doğramanın sıhhatli 

montajını sağlayacaktır. Tek düz balkonlarda, yatay ve düşey ölçülerin, en küçük olanından 

toplamda 1 cm eksiltilerek imalat ölçüsü belirlenir. 

 

Köşeli (L tipi) balkonlarda düşey ölçülerden toplamda 1 cm; yatayda, bir taraftan 0.5 

cm, diğer taraftanda 0,5 cm eksiltmek yeterlidir. Dik köşeler veya açılı köşeler için 

kullanılacak doğrama serisine göre, köşe dönüş profilinin kalınlık payı (köşe payı) düşülür. 

Doğrama takılacak yer boş ise (mevcutta doğrama yok ise) mevcut duvarların orta 

noktasından (aksından) ölçü alınıp tablodan, köşe aks payı bulunur ve toplam ölçüden aks 

payı ve duvar payı düşülerek doğrama imalat ölçüsü bulunur. Doğrama takılacak yerde, 

mevcutta doğrama var ise ölçü akstan alınamayacağı için mevcut doğramanın dış yüzeyinden 

ölçü alınıp tablodan, köşe payı bulunur ve toplam ölçüden köşe payı ve duvar payı düşülerek 

imalat ölçüsü bulunur. 

 

  

Resim 3.4: Ölçü alma  

 

 Prefabrik İnşaatlarda, Doğrama Ölçülerinin Alınması 

 

Prefabrik inşaatlarda, özel kalıplarda dökülmüş, brüt beton cephe elemanları kullanılır. 

Ayrıca sıva yapılmaz. Pencere boşlukları, cephe elemanları kalıpta dökülürken bırakılır. 

Pencere boşluklarına, doğramanın oturacağı özel yuvalar (dişler) yapılır. Doğrama ya içten 

ya dıştan, bu beton dişe yaslanır. Doğramaların takılacağı pencere boşluklarının tek tek 

ölçüleri alınır. En darından 0.5+0.5=1 cm eksiltilerek, doğrama imalat ölçüleri belirlenir. 

Prekast elemanlardaki pencerenin oturacağı yuvalar detaya uygun ise binili veya ortakayıttan 

kasalı doğrama imalatı da yapılabilir. Bu durumda işveren ve şantiye sorumluları ile 

görüşülerek karar verilmelidir. 
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Binili veya ortakayıt kasalı doğrama uygulanacak ise pencere yuvasındaki beton 

çıkıntıların (setin), doğramadaki bini payını kurtarması gerekir. Bu durumda, alınan iç 

ölçülere doğrama bini payları ilave edilerek, imalat ölçüsü bulunur. 

 

 Kör Kasalı İşlerde, Körkasa İmalat Ölçülerinin AlınmasıYeni inşaatlarda, 

mevcutta kör kasa yok ise duvarları örülmüş inşaatın pencere boşluklarının tek 

tek yatay ve düşey kaba ölçüleri alınır. Alınan ölçüler, mimari projedeki 

pencere boşluk ölçüleri dikkate alınarak mümkün olan en az tipte olacak 

şekilde, standart kör kasa imalat ölçülerine getirilir. Kör kasa genişlik (yatay) 

ölçüsü, boşluk ölçüsünden 10 mm düşülerek bulunur. Kör kasa yükseklik 

(dikey) ölçüsü ise pencerelerde alttaki denizlik ve parapet mermerlerinin harç 

payı olarak boşluk ölçüsünden 25 veya 30 mm düşülerek bulunur.  

 

 

Resim 3.5: Kör kasa 

 

Kapılarda ise şantiye yetkilisinden döşeme kodları, zemin kaplama cinsi ve kalınlığı 

istenip, alttaki kör kasa profilinin döşeme içinde kalacağı hesaplanarak, kör kasa yükseklik 

ölçüleri belirlenir (Genellikle, kapı altlarında yaklaşık 55-60 mm tesviye betonu ve şap 

kalınlığı düşülür.). 

 

Belirlenen ölçüler, kör kasa dış ölçüleridir. Kör kasa ile dış denizlik mermeri, ısı 

köprüsü oluşturmamak için, birbirine temas etmemelidir. Arada 5 mm kadar boşluk bırakılıp, 

bu kısma yalıtım malzemesi çekilmelidir (Resim 3.6).  

  

Kör kasa 
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Resim 3.6: Denizlik mermeri montajı 

 

Düz kasalı (binisiz kasa profilli), doğrama kullanılacak ise kör kasa, iki yan ve üstte 

tamamı sıvanın içinde, altta ise denizlik ve parapet mermerinin arasında (hem yüz) olacak 

şekilde uygulanır. 

 

Binili kasalı ve orta kayıttan kasalı doğrama kullanılacak ise kör kasa, kullanılacak 

profil tipinin, bini payı + 4 mm, kadar dış sıvadan ve alttaki denizlik mermerinden çıkıntılı 

olmalıdır. İçteki sıva ve alttaki parapet mermeri ise ya kör kasa ile hem yüz yapılır. Bu 

gerçekleştirilemez ise kör kasa, iç kısımda da dıştaki gibi çıkıntılı bırakılır. Bu durumda, 

içten kör kasayı kapatmak için 'T' veya kör kasa kapama profili gibi yardımcı profilleri 

kullanmak gerekir. Kör kasaların ölçülerinin ve köşe açılarının (90°) çok hassas olması 

gerekir. Özellikle büyük ölçüdeki kör kasaların, orta kısımları sıva yapılırken, içe doğru 

şişmemesi için orta kısımlara, sonradan sökülecek şekilde, gergi demirleri kaynaklanmalıdır. 

 

Kör kasalar yerlerine monte edilmeden önce, antipas boya ile boyanmalıdır. Kör 

kasalar ankraj çubukları ile yerlerine monte edilir. Kör kasaların, alt profilleri (özellikle 

kapılarda), malzeme taşınırken ezilip aşağıya doğru sarkmaması için kör kasa alt 

profillerinin, duvar veya döşemeyle arasındaki boşluklar harç ile doldurulmalıdır. Kör kasa 

olarak kullanılan, demir kutu profillerin, imalat sırasında kaynak dikiş yerleri dışa 

bakmalıdır.  
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Resim 3.7: Kör kasa takılmış duvar 

 

 Mevcutta Kör Kasa Varsa Doğrama Ölçülerinin Alınması  

 

Mevcuttaki kör kasaların, içten içe en az yatayda 2, düşeyde 2 ölçü alınır. İmalat 

ölçüsü için enden ve boydan toplamda 4+4=8 mm eksiltilerek, imalat ölçüsü belirlenir. 

Doğramanın 4 tarafında kalacak olan 4 mm'lik boşluklara doğrama montajından sonra, önce 

derz dolgu fitili itilecek sonra dıştan, derzden taşmayacak şekilde silikon çekilecektir. 

 

Mevcuttaki kör kasa, sıvadan çıkıntılı ise (orta kayıt veya binili kasalı kullanılacaktır) 

kör kasa iç ölçülerinin en ve boy ölçüsünden toplamda 4+4=8 mm eksiltilerek, kullanılacak 

doğrama serisine göre bini veya orta kayıt bini payı ilave edilerek, imalat ölçüsü belirlenir. 

Dik köşeler veya açılı köşeler için kullanılacak doğrama serisine göre köşe dönüş profilinin 

kalınlık payı (köşe payı) düşülür. 

 

3.2. PVC Doğrama Metrajı 
 

Sipariş PVC doğrama yapımında, ölçüsü alınan ve krokisi çizilen doğramanın net 

resmi çizilir ve çizimden sonra müşterinin beklentilerini karşılayan iş resminden sonra işin 

yapım aşamalarına geçilebilir. Bundan sonra önemli olan o işin fiyatının bulunması ve 

müşteriye fiyatının bildirilmesidir. Fiyat belirlenirken işin yapımında kullanılacak 

malzemelerin hesaplanması dikkate alınmalıdır. Bu noktada malzemenin kalitesi, cinsi, 

kullanım şekli gibi konular müşteriyle karşılıklı konuşulur. 

 

İşlem sırasını şöyle sıralayabiliriz: 

 Ham, yarı mamul ve mamul maddelerin hesaplanması, 

 Piyasa araştırmasının yapılması, 

 Kullanılacak olan malzemenin kullanım şekli ve kalitesi hakkında müşteriye 

bilgi verilmesi, 

 Piyasa şartlarına göre uygun fiyattaki, kaliteli malzemenin teminidir. 

 Bu konular açıklığa kavuşmadan yapılacak fiyat belirlemesi, işletmenin zarara 

uğramasına neden olur. Malzeme listesini dikkate almadan rastgele çıkarılan bir 

fiyat yüksek veya düşük olabilir. 

  



 

60 

 

3.2.1. Tanımı 
 

PVC doğrama yapımında, PVC profillerini ve destek saçlarını ham madde, yardımcı 

ürünlerini yarı mamul olarak kullanırız. PVC doğrama yapımı esnasında işlenerek 

şekillendirilecek ve doğramanın ana yapısını bu malzemeler oluşturacaktır. 

 

Kapı kilidi, vida, cam, bağlantı gereci, menteşe, pencere kulpu vb. malzemeleri olduğu 

gibi doğrama üzerine uygulama şekline uygun taktığımızda, bizim için mamul 

durumundadır. 

 

Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına gelmektedir. 

İnşaat sektöründe ise metraj, yapıyı meydana getiren bütün elemanların teker teker ölçülerek 

uzunlukların metre (m), alanların metrekare (m
2
), hacimlerin (m

3
), ağırlıkları (kg) veya ton 

(t) ve sayılabilenlerin (ad) cinsinden hesaplanma işlemine metraj denir.  

 

Bir yapının maliyetinin bulunması için metraj, fiyat analizi ve keşif denilen işlemler 

sırasıyla yapılır. Metrajın hatalı yapılması yapı maliyetinin hatalı hesaplanmasına sebep olur. 

 

3.2.2. Metraj Çizelgeleri 
 

Metraj hesaplarında kullanılan cetveller, değişik kaynaklarda ufak farklılıklar gösterse 

de hepsinde şablon hemen hemen aynıdır. Metraj hesapları yapılırken ve yapılan hesapları 

kontrol ederken kolaylık sağlaması sebebiyle bazı cetveller kullanılır. Bunlar; yapı metraj 

cetveli ve metraj özeti cetvelidir. 

 

Hazırlanma Tarihi:  Sayfa Nu: 1 

İşin Adı  

 

Sıra No İmalatın cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

      

      

      

      

      

      

      

Tablo 3.1: Metraj özeti cetveli 
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3.2.3. Metrajda Ölçü ve Birimler 
 

PVC doğrama üretiminde ve hesaplarında metre kullanılır.  

 

Günümüzde metre sisteminin uzunluk ölçüsü olarak kullanan ülke sayısı 100’den 

fazladır. Ancak sayılarla ifade edilebilecek en büyük boyutlar ile en küçük boyutlar bir tek 

metre ile ifade edilemez. Bu nedenle uzunluk ölçüsü birimi olarak metrenin katları ve 

askatları oluşturulmuştur. Metrenin sayılar ile ifade edilebilecek askatları ve katları, Tablo 

3.1’de verilmiştir.  

 

Uzunluk Katları  Askatları 

Ölçüleri Km hm dam m dm Cm mm 

Kilometre 1 10
1
 10

2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 

Hektometre 10
-1

 1 10
1
 10

2
 10

3
 10

4
 10

1
 

Dekametre 10
-2

 10
-1

 1 10
1
 10

2
 10

3
 10

4
 

Metre 10
-3

 10
-2

 10
-1

 1 10
1
 10

2
 10

3
 

Desimetre 10
-4

 10
-3

 10
-2

 10
-1

 1 10
1
 10

2
 

Santimetre 10
-5

 10
-4

 10
-3

 10
-2

 10
-1

 1 10
1
 

Milimetre 10
-6

 10
-5

 10
-4

 10
-3

 10
-2

 10
-1

 1 

Tablo 3.2: Uzunluk ölçü birimleri 

 

Bu tabloyu az anlaşılır bulanlar için iki örnek ile konuyu anlaşılır hale getirelim. İlk 

örneğimiz dekametre ile ilgili olsun. Dekametre metrenin katlarından biridir. Tabloda 

dekametre ile metrenin kesiştiği kutucuk içerisinde 10
1
 ifadesi bulunmaktadır. Bunun anlamı 

1 dekametrenin 10 metreye karşılık geldiğidir. İkinci örnek için metre ile milimetrenin 

kesiştiği kutucuğa bakınız. Burada da 10
3
 ifadesi gözünüze çarpacaktır. Bunun anlamı 1000 

mm’nin bir metreye karşılık geldiğidir.  

 

PVC doğrama yapımında, metrenin 1/100’i olan santimetre (cm) ile daha çok 

kullanılır. Tüm ölçümlerde cm’yi kullanma adet edinilmiştir. Ancak büyük ölçümlerde 

metreye başvurulur. Bütün olarak cam tabakalarının ölçülmesinde ya da tam boydaki 

profillerin tanımlanmasında birim olarak metre kullanımı söz konusudur. Bu örnekler dışında 

kalan işlemlerde kullanılan birim santimetredir.  

 

3.3. PVC Doğrama Metraj Hesapları 
 

PVC doğramada metretül hesaplama yapılarak kullanım miktarı bulunur. Bu 

hesaplamaları yapabilmemiz için matematik konularının bilinmesi yararlı olur. 
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3.4. PVC Doğrama Keşfi 
 

Bir doğramanın maliyet bedelinin doğrama yapılmadan önce bilinmesi gereklidir. 

Sipariş sahibi mali hazırlığını, maliyet bedeline göre yapmalıdır. Aksi halde beklenmedik 

sorunlarla karşılaşılır. Diğer işlerin bitim tarihi gecikir, başkaca yükümlülükler yerine 

getirilmediği için maddi zararlar meydana gelir. Bu nedenle doğramanın maliyet bedelinin 

gerçekçi olarak önceden bilinmesi çok önemlidir ve zaruridir. Doğrama sahibi kamu kurumu 

ise yapı, maliyet bedeline göre ihale edilir. Kamu kuruluşlarında doğramanın maliyet 

bedeline göre bütçeden kaynak istenir. 

 

3.4.1. Tanımı 
 

Bir doğramanın maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne keşif denir. 

Keşfin esasını metraj ve birim fiyatlar oluşturur. Metraj sonucunda bulunan malzeme 

miktarları kendisine ait birim fiyatlarla çarpılarak toplanması neticesinde bulunan değere 

keşif bedeli denir. 

 

3.4.2. Birim Fiyat Analizleri 
 

Bir ürünün biriminin fiyatına “Birim Fiyat” denir. Ülkemizde kamuya ait inşaatlar 

birim fiyatlar üzerinden yapılır. Birim fiyatlar her mali yıl başında (1 Ocak) Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından bir kitap halinde yayınlanır. Ülke genelinde yapılacak olan 

bütün kamuya ait inşaatlarda bu fiyatlar uygulanır. Birim fiyatlar ülke genelinde ölçü kabul 

edilir. Bu nedenle malzeme, işçilik ve nakliye fiyatlarında ülke genelinde rayiç fiyatlar 

oluşur. 

 

Birim fiyatlar aşağıdaki dört değişkenden oluşmaktadır: 

 

 Gereç (malzeme) giderleri: Yapı için gerekli olan inşaat malzemelerine 

yapılan ödemelerdir. 

 İşçilik giderleri: İnşaat işlerinde çalışan işçi ve ustalara yapılan ödemelerdir. 

 Taşıma giderleri: Yapı için gerekli olan inşaat malzemelerin fabrika ve 

ocaklardan şantiyeye taşınması için yapılan ödemelerdir. 

 Genel gider ve kar: Vergiler, SSK primleri, büro, personel giderleri vb. 

giderler genel giderleri oluşturur. Kâr ise yapı maliyetinin %25’i olarak 

öngörülmektedir. 

 

Birim fiyatı oluşturan elemanların miktarları ve bunların karşılığı olan giderleri 

hesaplamak için yapı işleri birim fiyat analizlerinden fayda sağlanır. Bu analizler kamu 

yatırımlarında uygulanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinatörlüğü ile 

bakanlıklar arası teknik kurulca hazırlanır. 
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Poz. Nu 
Analizin Adı Ölçü Birimi 

(metretül)  

 Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

 Malzeme     

      

      

      

 İşçilik     

      

 Nakliye     

      

      

 Genel Gider ve Kar  % 25   

      

 Metretül Fiyatı   

Tablo 3.3: Fiyat analiz çizelgesi 

 

3.4.3. PVC Doğrama Keşif Hesapları 
 

150X150 cm ebadındaki pencere boşluğuna tek kanatlı aşağıdaki resimdeki pencere 

yaptırılmak istenmektedir.  

 

 

Resim 3.8: Tek kanatlı pencere 

 

Bu pencerenin keşif hesapları yapılabilmesi için pencerede istenilen özellikler şu 

şekilde belirlenmiştir:  
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 Pencerenin Teknik Özellikleri 

 

Plastik doğramalar, TS 5358 EN 12608'e uygun sert PVC profillerden imal edilir. 

Profiller her türlü dış hava koşullarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. Metal 

takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanır. 

Metal takviye profilleri, TS 914 EN ISO 1461'e uygun “Sıcak Daldırma Metodu” ile 

yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de 

sac kalınlığı 1,5 mm'den fazla olmayacaktır. Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda gerekçe 

gösterilerek sac kalınlığı en fazla 2 mm'ye çıkarılabilir. Metal takviyeli PVC profiller plastik 

köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması gibi imkânlarla birleştirilerek yardımcı doğrama 

profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekân 

ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki 

sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilir, her cins ve kalınlıklardaki camın takılması cam 

çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, 

mastik ve diğer usullerle sağlanır. Her kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 

(iki) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette 

ve dizaynında olacaktır. İmalatı yapılan plastik doğramanın kâgir aksama, kenet ve 

dübellerle, gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasaya) paslanmaz vida ile tespiti, 

sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme 

uygun olarak yerlerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü 

malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 

yerine monte edilmiş plastik doğramanın fiyatı belirlenecektir. 

 

Pencere keşif hesapları çıkarılması için işlem sırası aşağıdaki gibidir: 

 

 Pencerenin yatay genişliği ölçülür.  

 Pencerenin dikey yüksekliği ölçülür.  

 Pencerenin yapım resmi çizilip kaç kanat bulunacağı ve kaç adet kayıt olacağı 

hesaplanır.  

 Pencerenin profili metretül olarak hesaplanır.  

 Pencerenin boyu 2 adet genişliği 1 adet olmak üzere pervaz hesaplanması.  

 Doğramanın boyu ile genişliği çarpılarak profil et kalınlıkları çıkarılarak cam 

m2 si hesaplanır.  

 

Bu işlemler sonucu pencerede 2 dikey, 2 yatay olmak üzere 4 adet kayıt 

bulunmaktadır. Kayıtların yatay olanı 150 cm dikey olanı 150 cm olduğundan; 

 

150 cm x 2 adet dikey kayıt =300 cm 

150 cm x 2 adet yatay kayıt =300 cm 

Toplam Kayıt Ölçüsü =600 cm (6 Metretül) 
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Resim 3.9: Pencere kroki resmi 

 

 Kanat Ölçüsü Hesaplama 

 

Kanadın Ölçüsü 60 cm, Genişlik 150 cm, Yükseklik 60 cm x 2 Adet Yatay Kanat 

Profili =120 cm 

 

150 x 2 Adet Dikey Kanat Profili = 300 cm 

Toplam Kanat Profili =420 cm 

 

 Pencerenin Toplam Profil Hesabı 

 

Kasa Profili: 6 Metretül 

Kanat Profili: 4.2 Metretül  

 

 Pervaz Hesaplama 

 

Pencerenin Altına mermer uygulaması yapılacağından dolayı 3 tarafına pervaz 

uygulanacaktır. 

 

2 Adet Dikey Pervaz 150 cm x 2 = 300 cm 

1 Adet Yatay Pervaz = 150 cm 

Toplam Pervaz: 4.5 Metretül 

 Isıcam Hesaplanması 

 

Penceren 150 cm x 150 cm’dir. 

 

Pencerede 2 adet yatay, 2 adet dikey kayır bulunduğundan camımız 12 cm 

küçülecektir. Yani 150 cm olan genişliği 138 cm, 150 cm olan yüksekliği 138 cm ye 

düşecektir. 

 

Toplam ısıcam m2 si = 138 cm x 138 cm = 1.90 m2dir. 
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Şimdi tüm bunları “Fiyat Analiz Çizelgesine” aktaralım. 

Poz. Nu 
Analizin Adı Ölçü Birimi 

(metretül) Tek kanatlı pencere keşif hesabı 

Sıra 

Nu 
Cinsi Ölçü Birimi Miktarı 

Birim Fiyatı 
(TL) 

Tutarı 
(TL) 

 Malzeme     
1 Kasa Profili Metre 6 7 TL 42 TL 
2 Kanat Profili Metre 4,2 13 TL 54,6 TL 
3 Pervaz Metre 4,5 5 TL 22,5 TL 
4 Isıcam M

2 1.90  40 TL 76 TL 

 Aksesuar (menteşe, kol 

vb.) 
   24 TL 

 İşçilik     

5  3  Saat  20 TL 60 TL 

 Nakliye     

6  20 Km 1 TL 20 TL 

 Ara Toplam     299.1 

 Genel Gider ve Kar  % 25  74,77 

   373,87 

 
Metretül Fiyatı  62 TL 

Tablo 3.3: Fiyat analiz çizelgesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

Aşağıda krokisi verilen pencerenin metraj ve keşif özetini yapınız.  

 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
Doğrama yapılacak yerin ölçüsünü alınız. 
 

 

Kullanılacak malzemeleri belirleyiniz. 

 
Dikkatli olunuz. 
 
Temiz ve itinalı olunuz. 
 
Disiplinli olunuz. 
 
İş kıyafetini giyiniz. 
 
Güvenlik önlemlerini alınız. 
 
Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız. 
 
Çevreyi korumaya duyarlı olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İmalat şeklini ve ölçülerini belirleyiniz. 
 

 

 
Profillerin metraj hesabını yapınız. 
 

 

 
Aksesuarların metrajını yapınız. 
 

 

 
Bağlantı araçlarının metrajını yapınız. 

 
İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine 
ve mesleğinizle ilgili etik kurallara 
uygun davranınız. 
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Sızdırmazlık malzemelerin metrajını yapınız. 
 

 

Keşif özetini yapınız. 
 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Doğrama yapılacak yerin ölçüsünü aldınız mı?   

2 Kullanılacak malzemeleri belirlediniz mi?   

3 İmalat şeklini ve ölçülerini belirlediniz mi?   

4 Profillerin metraj hesabını yaptınız mı?   

5 Aksesuarların metrajını yaptınız mı?   

6 Bağlantı araçlarının metrajını yaptınız mı?   

7 Sızdırmazlık malzemelerin metrajını yaptınız mı?   

8 Keşif özetini yaptınız 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. PVC Doğrama yapımında öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

A) Ölçü alınır  
B) Temizlik yapılır 
C) Resim çizilir 
D) Kesim yapılır  

 

2. Yatayda, dış sıvadan dış sıvaya olan ölçü alınarak sıva içine girme payı olarak 

aşağıdakilerden hangisi ilave edilir? 

A) 20+20=40 mm 
B) 20+10=30 mm 
C) 10+10=20 mm  
D) 5+5=10 mm 

 

3. Kör kasalar yerlerine monte edilmeden önce, aşağıdakilerden hangisiyle 

boyanmalıdır? 

A) Son kat 
B) Yağlı boya 
C) Astar boya  
D) Antipas  

 

4. Genel anlamda “ölçerek malzeme miktarını belirleme” işi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ölçü almak  
B) Temizlik yapmak 
C) Metraj yapmak 
D) Kesim yapmak  

 

5. PVC doğrama üretiminde ve hesaplarında aşağıdaki ölçü birimlerinden hangisi 

kullanılır? 

A) Kilometre  
B) Metre 
C) Milimetre 
D) Desimetre  

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Ölçü doğru yerlerden eksiksiz olarak alınmalı ve doğrama resmi çiziminde 

herhangi bir soru oluşturmamalıdır.  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. (   ) Yanlış ve eksik alınan ölçü, hatalı resim çizimine ve sonuçta hatalı doğrama 

üretimine yol açacaktır.  

8. (   ) Kaliteli bir iş yapımının ilk önceliği, kurallara uygun ve dikkatli ölçü almayla 

başlar.  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. Özel bir durum yok ise doğrama ölçüsü, her zaman, mevcut doğramanın 

……………………. …………………. alınır. 

10. Köşeli (L tipi) balkonlarda, ………………… ……………….., toplamda 1 cm, 

………………….., bir taraftan 0.5 cm, diğer taraftanda 0,5 cm ……………… 

yeterlidir. 

 

 

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 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

Aşağıda krokisi verilen pencerenin metraj ve keşif özetini yapınız.  

 

 

 

 
İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

Doğrama yapılacak yerin ölçüsünü alınız. 
 

 

 
Kullanılacak malzemeleri belirleyiniz. 

 
Dikkatli olunuz. 
 
Temiz ve itinalı olunuz. 
 
Disiplinli olunuz. 
 
İş kıyafetini giyiniz. 
 
Güvenlik önlemlerini alınız. 
 
Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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İmalat şeklini ve ölçülerini belirleyiniz. 
 

 

 
Profillerin metraj hesabını yapınız. 
 

 

 
Aksesuarların metrajını yapınız. 
 

 

 
Bağlantı araçlarının metrajını yapınız. 

Çevreyi korumaya duyarlı olunuz. 
 
İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve 
mesleğinizle ilgili etik kurallara uygun 
davranınız. 
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Sızdırmazlık malzemelerin metrajını yapınız. 

 

 

 

Keşif özetini yapınız. 
 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Doğrama yapılacak yerin ölçüsünü aldınız mı?   

2 Kullanılacak malzemeleri belirlediniz mi?   

3 İmalat şeklini ve ölçülerini belirlediniz mi?   

4 Profillerin metraj hesabını yaptınız mı?   

5 Aksesuarların metrajını yaptınız mı?   

6 Bağlantı araçlarının metrajını yaptınız mı?   

7 Sızdırmazlık malzemelerin metrajını yaptınız mı?   

8 Keşif özetini yaptınız mı?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Ortamları; yağmur, rüzgâr, soğuk, sıcak, gürültü ve hava kirliliği gibi sorunlardan 

koruyan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cam  
B) Doğrama 
C) Pencere 
D) Aydınlatma 

 

2. Doğramada aranılan şartlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sökülür olması 
B) Pahalı olması 
C) Uzun ömürlü olması 
D) Aydınlık olması 

 

3. Organik ve sentetik olarak yapılan ve istenilen biçim verilebilen madde 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çelik 
B) Plastik 
C) Ahşap 
D) Masif 

 

4. Köşe dönüşlerin serbest açıda olmasını sağlamak amacıyla kullanılan profillere ne ad 

verilir? 

A) Adaptör profili 
B) Boru profili  
C) Kutu profili 
D) Kayıt profili 

 

5. Plastik doğramayı meydana getiren ana eleman aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Destek sacı 
B) Plastik profil 
C) Kapı kilidi 
D) Menteşe 

 

6. PVC doğramayı bir arada tutmaya yarayan ve profillerin dışında kalan malzemelerin 

tümüne ne ad verilir? 

A) Kapı kanadı 
B) Orta kayıt 
C) Yardımcı malzeme  
D) Destek sacı 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Pencerelerde kanatlardan önce kapanıp daha sonra açılanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Masif kanat 
B) Pasif kanat 
C) Sabit kanat 
D) hareketli kanat 

 

8. Yanlarından bağlı makasların müsaade ettiği kadar açılan pencere çeşidi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vasistas 
B) Çift kanat 
C) Tek kanat 
D) Sürme 

 

9. Yatay eksende alüminyum ray profili ve tekerlekler üstünde sürülerek hareket eden 

pencere çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vasistas 
B) Çift kanat 
C) Tek kanat 
D) Sürme 

 

10. Normal kapı ve pencere açılımlarının mümkün olmadığı sınırlı ve dar alanlarda daha 

çok tercih edilen pencere çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vasistas  
B) Çift kanat 
C) Tek kanat 
D) Sürme 

 

11. Teras, balkon ve bahçelere açılan geniş açıklıklarda tercih edilen doğrama çeşidi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vasistas  
B) Çift kanat 
C) Katlanır 
D) Sürme 

 

12. PVC doğrama elemanlarının istenen boy-ebat ve miktarda seri, firesiz ve hatasız 

kesilmesinde kullanılacak makinelere aşağıdakilerden hangi ad verilir?  

A) PVC makineleri  
B) İş makineleri 
C) Motor makineleri 
D) Enerji makineleri  
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13. PVC doğrama elemanlarının çapak temizliği, köşe temizlemesi, delinmesi, orta kayıt 

alıştırılması ve kaynak yapılması için kullanılan makinelere aşağıdakilerden hangi ad 

verilir?  

A) PVC makineleri  
B) İş makineleri 
C) Motor makineleri 
D) Enerji makineleri  

 

14. Silindirik gövdesi üzerine uygun ölçülerde diş açılmış bağlantı elemanlarına ne ad 

verilir? 

A) Dişli  
B) Tornavida 
C) Vida  
D) Eğe  

 

15. Vidanın birleştirilme işleminde kullanılmasında somunlardan yararlanılıyorsa, bu ikili 

aşağıdakilerden hangisiyle anılır? 

A) Dişli  
B) Cıvata  
C) Vida  
D) Eğe  

 

16. Matkaplar, genellikle aşağıdakilerden hangi matkap uçlarına uygundur? 

A) 4-6 mm  
B) 6-12 mm  
C) 4-14 mm 
D) 2-18 mm 

 

17. Aşağıdakilerden hangi çaplardan daha büyük çaptaki matkaplarla delik açmak el 

matkaplarında zordur? 

A) 6 mm’den  
B) 12 mm’den  
C) 14 mm’den 
D) 8 mm’den 

 

18. Metal, plastik ve ahşapların kesiminde kullanılan dekupaj, aşağıdakilerden hangi 

derinliğine sahip ahşapların kesiminde kullanılır? 

A) 10 mm  
B) 120 mm  
C) 140 mm 
D) 80 mm 
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19. Dekupaj aşağıdakilerden hangi derinliğine sahip çeliklerin kesiminde kullanılır? 

A) 10 mm  
B) 120 mm  
C) 140 mm 
D) 80 mm 

 

20. Metal, plastik ve ahşapların kesiminde kullanılan tilkikuyruğu aşağıdakilerden hangi 

derinliğine sahip boruların kesiminde kullanılır? 

A) 100 mm  
B) 120 mm  
C) 130 mm 
D) 140 mm 

 

21. Tilkikuyruğu aşağıdakilerden hangi derinliğine sahip çeliklerin kesiminde kullanılır? 

A) 19 mm  
B) 20 mm  
C) 30 mm 
D) 40 mm 

 

22. Tilkikuyruğu aşağıdakilerden hangi derinliğine sahip ahşapların kesiminde kullanılır? 

A) 190 mm  
B) 200 mm  
C) 300 mm 
D) 400 mm 

 

23. Yatay ve dikey eksenlerin doğruluklarını kontrol etmek amacıyla kullanılan en eski el 

aletlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gönye 
B) Şerit metre 
C) Çelik metre 
D) Su terazisi 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

24. (   ) Görünüş, izolasyon ve istenilen şeklin kolayca verilmesinden dolayı ahşap her 

zaman tercih edilmez. 

25. (   ) Doğramada aranılan şartlardan birisi ısı yalıtımının olmamasıdır. 

26. (   ) Doğramada aranılan şartlardan birisi bakımı kolay ve ekonomik olmasıdır.  

27. (   ) Doğramada aranılan şartlardan birisi yağmur ve rüzgârı geçirmesidir.  

28. (   ) Doğramada aranılan şartlardan birisi güzel görünümlü olmamasıdır.  

29. (   ) Doğramada aranılan şartlardan birisi kilitlerinin güvenli ve kullanışlı olmamasıdır.  

30. (   ) Doğramada aranılan şartlardan birisi kanatlarının kolay açılıp, kapanmasıdır.  
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31. (   ) Alüminyumdan yapılan madenî doğramaların çelik ve alaşımlarına nazaran ısı 

geçirgenliği yüksektir.  

32. (   ) Madenî doğramalar fabrikasyon üretime uygun gereçlerdir.  

33. (   ) Plastiğin elektrik iletkenliği sıfırdır.  

34. (   ) Tüm plastikler sentetik madde değillerdir.  

35. (   ) Daha çok kullanılacak kanat hangisi ise onun pasif yapılması doğru olacaktır.  

36. (   ) Çift köşe kaynak makinesi tek işlemde 2 x 90 derece açıda kaynak yapabilme 

imkânı bulunmaktadır.  

37. (   ) Gerekli güvenli çalışma önlemleri alınmadan araçlar kullanılmamalıdır.  

38. (   ) Büyük çapa sahip vidalar, sıkılmalarında ya da sökülmelerinde yüksek oranda 

güce ihtiyaç duydukları için, baş kısımları altı köşe biçimli yapılır.  

39. (   ) Küçük çaplı vidalar, sıkılmalarında ya da sökülmelerinde yüksek güce gerek 

vardır. 

40. (   ) Matkap bir kaynak makinesidir.  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

41. Geleneksel ………………, bir ……………………….. ürünü olan alüminyum, 

……………………. bazlı ürün olan PVC bina doğramalarının başlıca üç 

malzemesidir. 

42. Metal doğramalar …………………. ya da ……………………. yapılabilir. 

43. Çelik malzeme kullanılarak yapılan doğramalara …………………….. …………….., 

alüminyum kullanılanlara ………………….. ……………….. denir. 

44. Makinelerin bakım ve onarımları ……………………. ………………… belirtilen 

esaslar ışığında; varsa ……………….. elemanlar tarafından yoksa üretici firmanın 

temin edeceği sorumlu ………………… elemanlar tarafından üretim esaslarına 

paralel ve dönemsel periyotlarla yapılmalıdır. 

45. Üretim aşamasından geçen PVC doğramaların montajı sırasında, ……………….., 

………………. ve ……………… olarak kullanılabilen yardımcı araçlara el araçları 

denir. 

46. PVC doğramanın ölçü alma ve alınan ölçüyü işe uygulama işlemlerinde ………….. 

………………. kullanılır. 

47. Şerit metrelerin uzunlukları ……….. ………….. ile ………….. ……………… 

arasında değişir. 

48. PVC doğrama işlerinde kullanılan yalın gönyelerin ……………… …………….., 

……………… ve …………… türleri vardır. 

49. Sabit açılı gönyeler, ……………°, ……………°, ………………..° ve 

…………..°lere standart olarak ayarlanmış olup, bu doğrultudaki açıların 

ölçülmesinde kullanılırlar. 

50. Şapkalı gönyede bölüntüsüz bir ……………. ve ………………. olarak adlandırılan 

kısımdan oluşmuştur. 

51. Genel işlerde kullanılan şapkalı gönyeler …………….-……………… …………… 

arasında boylara sahiptir. 
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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 ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 B 6 D 

2 C 7 D 

3 D 8 Y 
4 B 9 metal, ahşap, plastik 

5 A 10 Kaplama, kalıp, dekoratif 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 

1 D 6 Y 

2 C 7 D 

3 D 8 D 
4 B 9 Y 
5 A 10 konulacağı yer, - yerleştiriliş şekli 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 A 6 D 

2 C 7 D 

3 D 8 D 
4 C 9 dış yüzeyinden 
5 B 10 düşey ölçülerden, - yatayda, - eksiltmek 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 B 19 A 37 D 

2 C 20 C 38 D 
3 B 21 A 39 Y 
4 B 22 C 40 Y 
5 B 23 D 41 ahşap - metalürji - petrol 
6 C 24 Y 42 çelik - alüminyumdan 

7 B 25 Y 43 çelik doğrama, - alüminyum doğrama 

8 A 26 D 44 kullanım kılavuzunda -uzman - teknik 
9 D 27 Y 45 elektrikli, şarjlı - manüel 

10 D 28 Y 46 şerit metreler 
11 C 29 Y 47 3 metre - 5 metre 

12 A 30 D 48 sabit açılı, şapkalı - ayarlı 
13 A 31 Y 49 45°, 90°, 120° - 135° 

14 C 32 D 50 cetvel - şapka 

15 B 33 D 51 100-150 mm 

16 B 34 Y   

17 B 35 Y   

18 B 36 D   
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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