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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 582YIM066 

ALAN ĠnĢaat Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama 

MODÜLÜN ADI PVC Pencere ve Kapı Detayları Çizimi 

MODÜLÜN TANIMI 
PVC pencere ve kapı detayları çizimi ile ilgili temel bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme faaliyetidir. 

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

ÖN KOġUL  

YETERLĠK PVC pencere ve kapı detayları çizimini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında; PVC pencere ve kapı 

detaylarını kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. PVC pencere detaylarını kuralına uygun olarak 

çizebileceksiniz. 

2. PVC kapı detaylarını kuralına uygun olarak 

çizebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: ĠnĢaat teknolojisi alanı çizim atölyesi, iĢletmeler, 

kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı 

Donanım: Bilgisayar, televizyon, DVD, VCD, tepegöz, 

projeksiyon vb. donanımlar ve alanın gerektirdiği araç, 

gereç, malzeme ve ekipmanlar  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde kullanım alanı hızla geniĢleyen PVC pencere ve kapı doğramaları uzun 

ömürlü oluĢu, hava koĢullarına dayanıklılığı, ısı ve ses yalıtım özelliklerinin bulunması, 

bakım gerektirmemesi, estetik olması, nemden etkilenmemesi, su sızdırmaması vb. 

özellikleriyle tercih edilmektedir. 

 

PVC pencere ve kapı doğramalarında tasarım yapmak bilgi ve tecrübe gerektirir. 

Kazanacağınız bilgi ve tecrübeleri birleĢtirip kullanmak da sizlerin gayreti ile olacaktır. 

Detay çizimleri, uygulama aĢamasında yararlanabilecek son müracaat belgeleri olduğundan 

açıklanamamıĢ veya Ģüpheye neden olacak hususların kalmaması gerekmektedir. 

 

Bu modül ile PVC pencere ve kapı görünüĢ çizimlerinde yoruma açık görünen 

bölümleri daha anlaĢılır kılmak, kesit ve detay alma yerleri ile bu detayların detay ölçeğinde 

standart ve yönetmeliklere uygun olarak çizilmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri 

öğreneceksiniz.  
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Bu faaliyette uygun ortam sağlandığında PVC pencere detaylarını kuralına uygun, 

doğru ve eksiksiz olarak çizebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Çevrenizdeki PVC pencere doğrama iĢi yapan iĢ yerlerine giderek bilgi 

toplayınız. 

 PVC firmalarının kataloglarını inceleyiniz.  

 Bu iĢi yapan mimarlara giderek çizimler hakkında bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgi ve belgeleri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. PVC PENCERE DETAYLARI ÇĠZĠMĠ 
 

1.1. PVC Pencere Detayları 
 

PVC pencerelerin imalatını yaparken detaylarına dikkat etmek gerekir. 

 

1.1.1. Tanımı 
 

Sözlükte detay, ayrıntı anlamına gelir. PVC (Poli Vinil Clorür) pencere detayı, 

pencereye ait ayrıntılı bilgi vermek amacıyla büyütülerek çizilen resimlerdir. 

 

Detay çizimlerinde, yeterince açıklanamayan yapı elemanı ve bileĢenlerin teĢkilinde 

kullanılan üretim teknolojisi ve malzeme niteliği tanımlanmaktadır. Bir bina projesinde 

hangi detayların çizileceği, yapının özelliğine ve konfor düzeyine göre değiĢmektedir. Ancak 

sıradan bir bina projesinde bile kapı ve pencere doğramaları, döĢeme, duvar ve tavan 

kaplamaları, küpeĢte ve korkuluk teĢkili, döĢeme, duvar ve çatıda uygulanacak her türlü 

yalıtım ile ilgili detaylar yer almaktadır. Detay ölçeği 1/25, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2 veya 1/1 

olabilmektedir. Örneğin, pencerelerin görünüĢ ve yeterli sayıda kesiti 1/10 veya 1/20 

ölçeğinde çizildikten sonra kesitler üzerinde iĢaretlenen nokta detayları 1/2 veya 1/1 

ölçeğinde çizilmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

4 

 

1.1.2. ÇeĢitleri 
 

PVC pencere detayları pencere cephe resmi üzerinden alınan detaylar, X-X ve Y-Y 

doğrultusunda kesitler üzerinden alınan detaylar olmak üzere iki bölümde incelenebilir. 

 
1.1.2.1. GörünüĢ Üzerinden Alınan Detaylar 

 
PVC pencere doğramalarında kullanılan profillerin kesitleri ve Ģekilleri firmalara göre 

değiĢiklik gösterdiğinden pencere görünüĢü üzerinde kısmi kesitlendirme yapılarak kesitleri 

çizilmeden detaylandırma yapılır (ġekil1.1). 

 

ġekil 1.1: Çift açılımlı pencere görünüĢ ve detayı 

1.1.2.2. Kesitler Üzerinden Alınan Detaylar 

 

Pencerelerin görünüĢ Ģekli üzerinden X-X ve Y-Y doğrultusunda kesitler alınarak 

detaylandırma yapılır. Pencerelerin görünüĢ Ģekli ve kesitleri 1/10, 1/20 ölçekli olduğundan 

ayrıntıları tam anlamıyla anlatmak ve resmi tanımak güçtür. Kesit resimlerinde önemli 

görülen yerler belirlenip isimlendirilerek 1/2 veya 1/1 ölçeğinde detay resimleri çizilir (ġekil 

1.2, ġekil 1.3).  
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ġekil 1.2: Pencere kesitleri ve detayı 

 

ġekil 1.3: Pencere kesitleri ve detayı 

1.1.3. ġekilleri 
 

Doğramacılık alanında kullanılan PVC profillerin kesitleri ve ölçüleri, üreten firmalara 

göre değiĢmektedir. Pencerelerde detay Ģekilleri kasa profilleri, pencere kanat profilleri, orta 

kayıt profilleri ve yardımcı profiller olmak üzere dört bölümde incelenir. 
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1.1.3.1. Kasa Profilleri 

 

Pencereyi çevreleyen en dıĢtaki kayıttır. PVC doğramalarda kullanılan profiller 

minimum et (t) kalınlığı, destek sac kalınlığı ve Ģekilleri ile minimum kasa ve kanat 

geniĢlikleri değiĢmemek koĢuluyla yani standartlar içinde kalarak PVC firmaları kendi 

özelliklerini taĢıması açısından ana hatlarda küçük değiĢiklikler yaparak kendi serilerini 

oluĢturmaktadır. Bu değiĢiklikler genelde profillerin çap, et (t) kalınlığı, odacık sayısı, cam 

çıtası, plastik fitiller ile bağlantı Ģekillerinde görülür (ġekil 1.4, ġekil1.5, ġekil1.6).  

 

ġekil 1.4: PVC kasa profilleri 

 

ġekil 1.5: Farklı firmalara ait kasa profili kesitleri 
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ġekil 1.6: Farklı firmalara ait kasa profili kesitleri 

 

1.1.3.2. Pencere Kanat Profilleri 

 

Pencere kanadının oluĢturulmasında kullanılan profillerdir. PVC firmaları standartlar 

içinde küçük değiĢiklikler yaparak kendi serilerini üretmektedir (ġekil1.7, ġekil 1.8, ġekil 

1.9). 

 

ġekil 1.7: PVC pencere kanat profilleri 
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ġekil 1.8: Farklı firmalara ait pencere kanat profili kesitleri 

 

ġekil 1.9: Farklı firmalara ait pencere kanat profili kesitleri 

1.1.3.3. Orta Kayıt Profilleri 

 
Kasa profillerinin çevrelediği alanı istenilen modelde yatay veya dikey yönde bölerek 

pencere kasasını tamamlayan profillerdir. Bir yönüne kanat, diğer yönüne cam gelebildiği 

gibi her iki yönüne cam veya her iki yönüne kanat gelebilir (ġekil1.10, ġekil 1.11, ġekil 

1.12) 
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ġekil 1. 10: PVC orta kayıt profilleri 

 

ġekil 1.11: Farklı firmalara ait orta kayıt profili kesitleri 
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ġekil 1.12: Farklı firmalara ait orta kayıt profili kesitleri 

1.1.3.4. Yardımcı Profiller 

 

Pencere yapımında pencere yapılacak yerin özelliği, pencerenin açılıĢ Ģekilleri ve 

pencereyi yaptıracak kiĢinin talepleri doğrultusunda yine firmalara göre değiĢiklik gösteren 

yardımcı parçalar ve profiller kullanılmaktadır (ġekil1.13, ġekil 1.14, ġekil 1.15, ġekil 1.16, 

ġekil 1.17, ġekil 1.18, ġekil 1.19, ġekil 1.20). 

 

ġekil 1.13: Çift cam çıtası profili ve kesiti 
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ġekil 1.14: Farklı firmalara ait çift cam çıtası kesitleri 

 

ġekil 1.15: Lambri profili ve kesiti 

 
 

ġekil 1.16: KöĢe dönüĢ adaptörü kesiti ġekil 1.17: Kutu profili kesiti 
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ġekil 1.18: Bağ profili kesiti ġekil 1.19: KöĢe dönüĢ profili kesiti 

 

ġekil 1.20: Destek sacları 

 

1.2. PVC Pencere Detay Çizimleri 
 

Bu bölümde pencere çeĢitlerine örnek olarak verilen pencere yapım resmi ile bu 

pencerelere ait detay resimlerini bulacaksınız. Firmalara göre PVC profil Ģekilleri ve 

yardımcı parçaları farklılık göstermektedir. Bu yüzden kasa, pencere kanat, orta kayıt ve 

yardımcı profiller kısmını, kesit ve ölçülerini incelerseniz çizim yaparken zorlanmazsınız. 

Profillerin kesit ve ölçüleri burada verilmiĢtir. 

 

Pencere detayı çiziminde takip edilecek iĢlem sırası aĢağıdaki açıklanmıĢtır: 

 Çizim kâğıdı masaya yapıĢtırılır. 

 GörünüĢ ve kesitler için ayrı, detaylar için ayrı çizim yapılacak ölçek belirlenir. 

 Pencere görünüĢü ölçeğinde çizilir. 

 GörünüĢler üzerinden kesitler alınarak ölçeğinde çizilir. 

 Pencere görünüĢ ve kesitlerindeki verilecek detaylar belirlenir ve iĢaretlenir 

(Çizim1.1). 

 Çizimi yapılacak detaylar (Kasa-kanat, orta kayıt, pencere, denizlik vb.) 

sırasıyla ölçeğinde çizilir.   

 Çizimi yapılan detayın her parçasının taramaları yapılır. 

 Çizimi yapılan detayların her parçasına ait gerekli bütün açıklamalar ve 

kullanılan her malzemenin ismi ayrı ayrı yazılır. 

 Ölçülendirme yapılır. 

 Detay adı ve ölçeği yazılır. 
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 Son kontroller yapılarak gerekli temizlik yapılır. 

 Yapılan çizim uygun uçlu kalemlerle çinilenir (Çizim 1.1, Çizim 1.2, Çizim 1.3, 

Çizim 1.4, Çizim 1.5). 

B - B KESĠTĠ

GÖRÜNÜġ ÖLÇEK:1/20

3
5

1

B

3

4

2

A

A - A  KESĠTĠ  

B

A

 

Çizim 1.1: Pencere görünüĢ ve kesitleri Ölçek:1/20 
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1 NOLU DETAY  Ö: 1/2

KANAT PROFĠLĠ

DESTEK SACI

CAM ÇITA PROFĠLĠ

TUĞLA DUVAR

SIVA
KASA  PROFĠLĠ

DESTEK SACI

30*40*1,7 KÖR KASA

4*12*4 ÇĠFT CAM

 

Çizim 1.2: 1 Numaralı detay Ö:1/2 

2 NOLU DETAY  Ö:1/2

DESTEK SACI

KANAT PROFĠLĠ

CAM ÇITA PROFĠLĠ

4*12*4 ÇĠFT CAM

KANAT PROFĠLĠKANAT PROFĠLĠ

CAM ÇITA PROFĠLĠ

ORTA KAYIT PROFĠLĠ

DESTEK SACI

DESTEK SACIDESTEK SACI

 

Çizim 1.3: 2 Numaralı detay Ö:1/2 
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4*12*4 ÇĠFT CAM

CAM ÇITA PROFĠLĠ

KANAT PROFĠLĠ

DESTEK SACI

30*40*1,7 KÖR KASA

BETONARME KĠRĠġ

3 NOLU DETAY  Ö:1/2

SĠLĠKON

KASA  PROFĠLĠ

SIVA

 

Çizim 1.4: 3 Numaralı detay Ö:1/2 

4 NOLU DETAY  Ö:1/2

SIVA

TUĞLA DUVAR

SĠLĠKON

KASA  PROFĠLĠ

4*12*4 ÇĠFT CAM

CAM ÇITA PROFĠLĠ

30*40*1,7 KÖR KASA

DESTEK SACI

DENĠZLĠK

KANAT PROFĠLĠ

DESTEK SACI

 

Çizim 1.5: 4 Numaralı detay Ö:1/2 



 

16 

 

PVC pencerelerde pervazlı kasa kanat, hareketli orta kayıt, kalın bağ, bağ profili, açılı 

dönüĢ uygulamaları ve kutu profili uygulama detayları aĢağıdaki Ģekillerde gösterilmektedir 

(ġekil1.21, ġekil1.22, ġekil1.23, ġekil1.24, ġekil1.25, ġekil1.26, ġekil1.27, ġekil1.28). 

 

ġekil 1 21: Pervazlı kasa-kanat uygulama detayı 
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ġekil 1.22: Hareketli orta kayıt uygulama detayı 
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ġekil 1.23: Kalın bağ profili uygulama detayı 
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ġekil 1.24: Bağ profili uygulama detayı 
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ġekil 1.25: Açılı dönüĢ uygulama detayı 
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ġekil 1.26: 90˚ köĢe dönüĢ uygulama detayı 
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ġekil 1.27: 135˚ köĢe dönüĢ uygulama detayı 
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ġekil 1. 28: 58*58 kutu profili uygulama detayı 

PVC pencerelerde sürme seri olarak adlandırılan profil perspektifi ve uygulama 

detayları aĢağıda görülmektedir. Profil kesit ve Ģekilleri firmalara göre değiĢtiğinden 

farklılıklar görülebilir (ġekil1.29, ġekil1.30, ġekil1.31, ġekil1.32). 

 

 

ġekil 1.29: Sürme seri çift kanat, çiftli kasa perspektifi 
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ġekil 1.30: Sürme kasa-kanat uygulama detayı 
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ġekil 1.31: Sürme kasa-kanat kilitleme uygulama detayı 
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ġekil 1.32: Sürme kanat alın alına uygulama detayı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
120 x140 cm boyutunda tek kanatlı PVC pencerenin: 

 GörünüĢünü 1/20 ölçeğinde çiziniz. 

 X –X kesitini 1/20 ölçeğinde çiziniz. 

 Kenar ve orta kayıt detaylarını 1/2 ölçeğinde çiziniz. 

 Gerekli ölçülendirme ve taramaları yapınız. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çizim kâğıdınızı masaya yapıĢtırınız. 

 Pencere görünüĢünü ölçeğinde çiziniz. 

 GörünüĢler üzerinden kesitler alarak 

ölçeğinde çiziniz.  

 Pencere görünüĢ ve kesitlerindeki 

verilecek detayları belirleyerek 

iĢaretleyiniz. 

 Çizimi yapılacak detayı sırasıyla 

ölçeğinde çiziniz. 

 Çizimi yapılan detayın her parçasının 

taramalarını yapınız. 

 Ölçülendirme yapınız. 

 Çizimi yapılan detayların her parçasına 

ait gerekli bütün açıklamaları ve 

kullanılan malzemelerin isimlerini 

yazınız. 

 Son kontrolleri yaparak paftanızı 

çinileyiniz. 

 Gerekli temizliği yaparak çiziminizi 

sökünüz. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 Çizim araç gereçlerini ve temizlik 

malzemelerini hazırlayınız. 

 Masanızın iĢe baĢlamadan önce temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kâğıdınızın üst tarafının paralel cetveline 

göre aynı hizaya gelmesine dikkat ediniz. 

 Kâğıdınızı dört köĢesinden 

bantlamalısınız. 

 Uygulama projelerinde ölçek 1/50’dir. 

 Pencere görünüĢ çizimi için ölçek 1/20, 

1/10 alabilirsiniz. 

 Pencere görünüĢü üzerinde X-X ve Y-Y 

doğrultusunda kesitler almalısınız. 

 Kesitleri bakıĢ yönünde ve görünüĢlere 

uygun olarak çizmelisiniz. 

 Kesit ölçeği ile görünüĢ ölçeğinin aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Detay verilecek kısımları numara veya 

harfle isimlendirmeyi unutmayınız. 

 DeğiĢik her noktanın detayını ayrı ayrı 

çizmelisiniz. 

 PVC kasa, kanat, yardımcı profil ve 

parçaları ayrı ayrı çizmelisiniz. 

 Detay çizimi için ölçeği 1/2, 1/1 

alabilirsiniz. 

 Firmalara göre profil Ģekil ve ölçüleri 

farklı olduğundan detaylandırma 

yaparken çizim uygulamalarında 

farklılıklar olacağını unutmayınız. 

 Kasa, pencere kanat, orta kayıt ve 

yardımcı profiller kısmını, kesit ve 

ölçülerini incelerseniz çizim yaparken 

zorlanmazsınız. 

 Taramalarda gerekli özeni 

göstermelisiniz. Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

28 

 

 Çizgisel ölçülendirme yapabilirsiniz. 

 Detay adı ve ölçeğini yazmayı 

unutmayınız. 

 Çizim karmaĢıklığını önlemek için 

gereksiz çizgileri silmelisiniz. 

 Yazıları yazarken teknik resim kurallarına 

uymalısınız. 

 Projeyi çinilerken uygun kalemlerle 

çalıĢınız. 

 Çiziminizi sökebilirsiniz. 

 Masanızı temizlemeyi unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim kâğıdınızı masaya yapıĢtırmadan önce masayı temizlediniz 

mi? 
  

2. PVC pencere görünüĢ, kesit ve detaylar için çizim yapacağınız 

ölçekleri belirlediniz mi? 
  

3. PVC pencere görünüĢünü ölçeğinde çizdiniz mi?   

4. GörünüĢler üzerinden kesitler alarak ölçeğinde çizdiniz mi?   

5. PVC pencere görünüĢ ve kesitlerindeki verilecek detayları 

belirleyerek iĢaretlediniz mi? 
  

6. Çizimi yapılacak detayı sırasıyla ölçeğinde çizdiniz mi?   

7. Çizimi yapılan detayın her parçasının taramalarını yaptınız mı?   

8. Ölçülendirme yaptınız mı?   

9. Çizimi yapılan detayların her parçasına ait gerekli bütün açıklamaları 

ve kullanılan malzemelerin isimlerini yazdınız mı? 
  

10. Son kontrolleri yaparak paftanızı çinilediniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) PVC pencere detayı, pencereye ait ayrıntılı bilgi vermek amacıyla büyütülerek 

çizilen resimlerdir. 

2. (   ) Pencere detaylarının ölçeği 1/50’dir.  

3. (   ) Detay resmi çizimlerine baĢlamadan ilk önce ölçek belirlenir.  

4. (   )Pencerelerde detay Ģekilleri kasa profili, pencere kanat profili, orta kayıt profili ve 

yardımcı parçalar olmak üzere dört bölümde incelenir.  

5. (   ) Detay, sözlükte ayrıntı anlamına gelir.  
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Pencerelerin görünüĢ Ģekli üzerinden X-X ve ……… doğrultusunda kesitler alınarak 

detaylandırma yapılır. 

7. Kesit resimlerinde önemli görülen yerler belirlenip isimlendirilerek ……… veya 

……….ölçeğinde detay resimleri çizilir. 

8. Doğramacılık alanında kullanılan PVC profillerin kesitleri ve ölçüleri üreten 

…………….  göre değiĢmektedir. 

9. Pencere kasa profili, pencereyi çevreleyen en dıĢtaki …………..dir. 

10. Firmalara göre değiĢiklik gösteren yardımcı parçalar ve ……….. kullanılmaktadır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Bu faaliyette uygun ortam sağlandığında PVC kapı detaylarını kuralına uygun, doğru 

ve eksiksiz olarak çizebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Evinizde ve çevrenizde bulunan PVC kapı Ģekli ve yapım teknikleri hakkında 

araĢtırma yapınız. 

 Çevrenizdeki PVC kapı doğrama iĢi yapan iĢ yerlerine giderek bilgi toplayınız. 

 PVC firmalarının kataloglarını inceleyiniz.  

 Topladığınız bilgi ve belgeleri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. PVC KAPI DETAYLARI ÇĠZĠMĠ 
 

2.1. PVC Kapı Detayları 
 

PVC kapıların imalatını yaparken detaylarına dikkat etmek gerekir. 

 

2.1.1. Tanımı 
 

PVC kapı detayı, kapıya ait ayrıntılı bilgi vermek amacıyla büyütülerek çizilen 

resimlerdir. 

 

Detay çizimleri, uygulama aĢamasında yararlanabilecek son müracaat belgeleri 

olduğundan detaylarda açıklanmamıĢ ya da tereddüde neden olacak hususların kalmaması 

gerekmektedir. 

 

Detay ölçeği 1/25, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2 veya 1/1 olabilmektedir. Örneğin, kapıların 

görünüĢ ve yeterli sayıda kesiti 1/10 veya 1/20 ölçeğinde çizildikten sonra kesitler üzerinde 

iĢaretlenen nokta detayları 1/2 veya 1/1 ölçeğinde çizilmektedir. 

 

2.1.2. ÇeĢitleri 
 

PVC kapı detayları kapı cephe resmi üzerinden alınan detaylar, X-X ve Y-Y 

doğrultusunda kesitler üzerinden alınan detaylar olmak üzere iki bölümde incelenir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2.1. GörünüĢ Üzerinden Alınan Detaylar 

 

PVC kapı doğramalarında kullanılan profillerin kesitleri ve Ģekilleri firmalara göre 

değiĢiklik gösterdiğinden kapı görünüĢü üzerinde kısmi kesitlendirme yapılarak kesitleri 

çizilmeden detaylandırma yapılır (ġekil 2.1.a ve b). 

 

 

ġekil 2.1a: Çift açılımlı kapı görünüĢ ve detayı (dıĢa açılan kapı kanadı görünüĢü) 
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ġekil 2.1b: Çift açılımlı kapı görünüĢ ve detayı  

(A-A Kesiti üzerinden alınan PVC kapı kasa-kanat detayı) 

2.1.2.2. Kesitler Üzerinden Alınan Detaylar 

 

PVC kapıların görünüĢ Ģekli üzerinden X-X ve Y-Y doğrultusunda kesitler alınarak 

detaylandırma yapılır. Kapıların görünüĢ Ģekli ve kesitleri 1/10, 1/20 ölçekli olduğundan 

ayrıntıları tam anlamıyla anlatmak ve resmi tanımak güçtür. Kesit resimlerinde önemli 

görülen yerler belirlenip isimlendirilerek 1/2 veya 1/1 ölçeğinde detay resimleri çizilir (ġekil 

2.2, ġekil 2.3). 
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ġekil 2.2: Kapı görünüĢü ve 1 numaralı detay  
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ġekil 2.3a: Kapı detayları (2 numaralı detay) 
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ġekil 2. 3b: Kapı detayları (3 numaralı detay) 

2.1.3. ġekilleri 
 

Doğramacılık alanında kullanılan PVC profillerin kesitleri ve ölçüleri, üreten firmalara 

göre değiĢmektedir. Kapılarda detay Ģekilleri kasa profili, kapı kanat profili, orta kayıt profili 

ve yardımcı profiller olmak üzere dört bölümde incelenir. 

 

2.1.3.1. Kasa Profilleri 

 

Kapıyı çevreleyen en dıĢtaki kayıttır. PVC doğramalarda kullanılan profiller minimum 

et (t) kalınlığı, destek sac kalınlığı ve Ģekilleri ile minimum kasa ve kanat geniĢlikleri 

değiĢmemek koĢuluyla yani standartlar içinde kalarak PVC firmaları kendi özelliklerini 

taĢıması açısından ana hatlarda küçük değiĢiklikler yaparak kendi serilerini oluĢturmaktadır. 

Bu değiĢiklikler genelde profillerin çap, et (t) kalınlığı, odacık sayısı, cam çıtası, plastik 

fitiller ile bağlantı Ģekillerinde görülür. 

 

Öğrenme Faaliyeti -1’de verilen kasa profil kesitleri ile aynıdır. Daha ayrıntılı bilgi 

için 1.1.3.1’e bakınız. 
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2.1.3.2. Kapı Kanat Profilleri 

 

Kapı kanadının oluĢturulmasında kullanılan profillerdir. PVC firmaları standartlar 

içinde küçük değiĢiklikler yaparak kendi serilerini üretmektedir (ġekil 2.4, ġekil 2.5, ġekil 

2.6). 

 

ġekil 2.4: Kapı kanat profili ve kesiti 

 

ġekil 2.5: Farklı firmalara ait kapı kanat profili kesitleri 
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ġekil 2.6: Farklı firmalara ait kapı kanat profili kesitleri 

2.1.3.3. Orta Kayıt Profilleri 

 

Kapı kasa ve kanatlarının mukavemetini artırmak, kasa- kanat profillerinin çevrelediği 

alanı istenilen modelde yatay veya dikey yönde bölerek kapı kasa ve kanatlarını tamamlayan 

profillerdir. 

 

Öğrenme Faaliyeti -1’de verilen orta kayıt profil kesitleri ile aynıdır. Daha ayrıntılı 

bilgi için 1.1.3.3’e bakınız. 

 

2.1.3.4. Yardımcı Profiller  

 

Kapı yapımında kapı yapılacak yerin özelliği, kapının açılıĢ Ģekilleri ve kapıyı 

yaptıracak kiĢinin talepleri doğrultusunda firmalara göre değiĢiklik gösteren yardımcı 

parçalar ve profiller kullanılmaktadır.  

 

Öğrenme Faaliyeti -1’de verilen yardımcı profil kesitleri ile aynıdır. Daha ayrıntılı 

bilgi için 1.1.3.4’e bakınız. 
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2.2. PVC Kapı Detay Çizimleri 
 

Bu bölümde kapı çeĢitlerine örnek olarak verilen kapı yapım resmi ile bu kapıya ait 

detay resimlerini bulacaksınız. Firmalara göre PVC profil, yardımcı parçaları ve Ģekilleri 

farklılık göstermektedir. Bu yüzden kasa, kapı kanat, orta kayıt ve yardımcı profiller kısmını, 

kesit ve ölçülerini incelerseniz çizim yaparken zorlanmazsınız. Profillerin kesit ve ölçüleri 

burada verilmiĢtir. 

 

Kapı detayı çiziminde takip edilecek iĢlem sırası aĢağıdaki belirtilmiĢtir. 

 

 Çizim kâğıdı masaya yapıĢtırılır. 

 GörünüĢ ve kesitler için ayrı, detaylar için ayrı çizim yapılacak ölçek belirlenir. 

 Kapı görünüĢü ölçeğinde çizilir. 

 GörünüĢler üzerinden kesitler alınarak ölçeğinde çizilir. 

 Kapı görünüĢ ve kesitlerindeki verilecek detaylar belirlenir ve iĢaretlenir (ġekil 

2.7). 

 Çizimi yapılacak detaylar (Kasa –kapı kanat, orta kayıt vb.) sırasıyla ölçeğinde 

çizilir.   

 Çizimi yapılan detayın her parçasının taramaları yapılır. 

 Çizimi yapılan detayların her parçasına ait gerekli bütün açıklamalar ve 

kullanılan her malzemenin ismi ayrı ayrı yazılır. 

 Ölçülendirme yapılır. 

 Detay adı ve ölçeği yazılır. 

 Son kontroller yapılarak gerekli temizlik yapılır. 

 Yapılan çizim uygun uçlu kalemlerle çinilenir (ġekil 2.8, ġekil 2.9, ġekil 2.10 

ġekil 2.11). 
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B - B KESĠTĠ Ö:1/20

1

B

GÖRÜNÜġ ÖLÇEK:1/20

2

A

B

A

A - A  KESĠTĠ Ö:1/20 

3

4

 

ġekil 2.7: Kapı görünüĢ ve kesitleri Ö:1/20 
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ġekil 2.8: 1 Numaralı detay Ö:1/1 

 

ġekil 2.9: 2 Numaralı detay Ö:1/1 
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ġekil 2.10: 3 Numaralı detay Ö:1/1 
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ġekil 2.11: 4 Numaralı detay Ö:1/1 

PVC kapılarda sürme seri olarak adlandırılan profil perspektifi ve uygulama kesitleri 

öğrenme faaliyeti -1’de gösterilen Ģekillerle aynıdır. Tek fark Kapı kanat profillerinin 

ölçülerinin farklı olmasıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
90 x 210 cm boyutunda PVC kapının: 

 GörünüĢünü 1/20 ölçeğinde çiziniz 

 Y-Y kesitini 1/20 ölçeğinde çiziniz. 

 Kenar ve orta kayıt detaylarını 1/2 ölçeğinde çiziniz. 

 Gerekli ölçülendirme ve taramaları yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çizim kâğıdınızı masaya yapıĢtırınız. 

 Kapı görünüĢünü ölçeğinde çiziniz. 

 GörünüĢler üzerinden kesitler alarak 

ölçeğinde çiziniz.  

 Kapı görünüĢ ve kesitlerindeki 

verilecek detayları belirleyerek 

iĢaretleyiniz. 

 Çizimi yapılacak detayları sırasıyla 

ölçeğinde çiziniz. 

 Çizimi yapılan detayın her parçasının 

taramalarını yapınız. 

 Ölçülendirme yapınız. 

 Çizimi yapılan detayların her parçasına 

ait gerekli bütün açıklamaları ve 

kullanılan malzemelerin isimlerini 

yazınız. 

 Son kontrolleri yaparak paftanızı 

çinileyiniz. 

 Gerekli temizliği yaparak çiziminizi 

sökünüz. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 Çizim araç gereçlerini ve temizlik 

malzemelerini hazırlayınız. 

 Masanızın iĢe baĢlamadan önce temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kâğıdınızın üst tarafının paralel cetveline 

göre aynı hizaya gelmesine dikkat ediniz. 

 Kâğıdınızı dört köĢesinden 

bantlamalısınız. 

 Uygulama projelerinde ölçek 1/50’dir. 

 Kapı görünüĢ çizimi için ölçek 1/20, 1/10 

alabilirsiniz. 

 Kapı görünüĢü üzerinde X-X ve Y-Y 

doğrultusunda kesitler almalısınız. 

 Kesitleri bakıĢ yönünde ve görünüĢlere 

uygun olarak çizmelisiniz. 

 Kesit ölçeği ile görünüĢ ölçeğinin aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Detay verilecek kısımları numara veya 

harfle isimlendirmeyi unutmayınız. 

 DeğiĢik her noktanın detayını ayrı ayrı 

çizmelisiniz. 

 PVC kasa –kapı kanat, orta kayıt vb. ayrı 

ayrı çizmelisiniz. 

 Detay çizimi için ölçek 1/2, 1/1 

alabilirsiniz. 

 Firmalara göre profil Ģekil ve ölçüleri 

farklı olduğundan detaylandırma 

yaparken çizim uygulamalarında 

farklılıklar olacağını unutmayınız. 

 Kasa, kapı kanat, orta kayıt ve yardımcı 

profiller kısmını, kesit ve ölçülerini 

incelerseniz çizim yaparken 

zorlanmazsınız. 

 Taramalarda gerekli özeni 

göstermelisiniz. Bunlardan birini 

kullanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 Çizgisel ölçülendirme yapabilirsiniz. 

 Detay adı ve ölçeğini yazmayı 

unutmayınız. 

 Çizim karmaĢıklığını önlemek için 

gereksiz çizgileri silmelisiniz. 

 Yazıları yazarken teknik resim kurallarına 

uymalısınız. 

 Projeyi çinilerken uygun kalemlerle 

çalıĢınız. 

 Çiziminizi sökebilirsiniz. 

 Masanızı temizlemeyi unutmayınız. 

 

 

 

F 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim kâğıdınızı masaya yapıĢtırmadan önce masayı temizlediniz 

mi? 
  

2. PVC kapı görünüĢ, kesit ve detaylar için çizim yapacağınız 

ölçekleri belirlediniz mi? 
  

3. PVC kapı görünüĢünü ölçeğinde çizdiniz mi?   

4. GörünüĢler üzerinden kesitler alarak ölçeğinde çizdiniz mi?   

5. Kapı görünüĢ ve kesitlerindeki verilecek detayları belirleyerek 

iĢaretlediniz mi? 
  

6. Çizimi yapılacak detayı sırasıyla ölçeğinde çizdiniz mi?   

7. Çizimi yapılan detayın her parçasının taramalarını yaptınız mı?   

8. Ölçülendirme yaptınız mı?   

9. Çizimi yapılan detayların her parçasına ait gerekli bütün 

açıklamaları ve kullanılan malzemelerin isimlerini yazdınız mı? 
  

10. Son kontrolleri yaparak paftanızı çinilediniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kapı kanadı profili, kapı kanadının oluĢturulmasında kullanılan profildir.  

2. (   ) Detay çizimleri, uygulama aĢamasında yararlanabilecek son müracaat belgeleri 

olduğundan detaylarda açıklanmamıĢ ya da tereddüde neden olacak hususların 

kalmaması gerekmektedir.  

3. (   ) Firmaların kullandıkları profiller ve yardımcı parçaların kesit ve Ģekilleri aynıdır.  

4. (   ) Detay verilecek kısımlar kapı görünüĢü üzerinde kısmi kesitlendirme yapılarak 

kesitleri çizilmeden detaylandırma yapılır.  

5. (   ) Kapı kasa profili, kapıyı çevreleyen en dıĢtaki kayıttır.  
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Kapı kasa ve kanatlarının mukavemetini artırıp kasa - kanat profillerinin çevrelediği 

alanı istenilen modelde yatay veya dikey yönde bölerek kapı kasa ve kanatlarını 

tamamlayan profillere …………………….profili denir. 

7. Çizimi yapılan ………………. her parçasının taramaları yapılır. 

8. GörünüĢler üzerinden ……………………….alınarak ölçeğinde çizilir. 

9. Çizimi yapılan detayın adı ve …………… yazılır. 

10. GörünüĢ ve kesitler için ayrı, detaylar için ayrı çizim yapılacak …………… belirlenir. 

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme “ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda Ģekli ve ölçüleri verilen PVC balkon kapı ve penceresinin: 

 GörünüĢünü 1/20 ölçeğinde çiziniz. 

 A-A  kesitini 1/20 ölçeğinde çiziniz. 

 B-B  kesitini 1/20 ölçeğinde çiziniz. 

 Detaylarını 1/2 ölçeğinde çiziniz. 

 Gerekli ölçülendirme ve taramaları yapınız. 

B B

A
A

900 1000

2
1

0
0

1
2

0
0

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim kâğıdınızı masaya yapıĢtırmadan önce masayı temizlediniz mi?   

2. GörünüĢ ve kesitler için çizim yapacağınız ölçeği belirlediniz mi?   

3. Detaylar için çizim yapacağınız ölçeği belirlediniz mi?   

4. Çizime baĢlamadan önce kasa, kanat, orta kayıt ve yardımcı 

profillerin kesit ve Ģekillerini incelediniz mi? 
  

5. Pencere ve kapı görünüĢlerini ölçeğinde çizdiniz mi?   

6. GörünüĢler üzerinden kesitler aldınız mı?   

7. Kesitleri bakıĢ yönüne uygun çizdiniz mi?   

8. Pencerede çizeceğiniz detayları belirlediniz mi?   

9. Kapıda çizeceğiniz detayları belirlediniz mi?   

10. Çizeceğiniz detayın elemanlarını (kasa, pencere kanat, kapı kanat, 

orta kayıt vb.)  sırasıyla çizdiniz mi? 
  

11. Çizimi yapılan detayın her parçasının taramalarını yaptınız mı?   

12. Çizimi yapılan detayın malzemelerinin isimlerini yazdınız mı?   

13. Detayı çizilen her bir elemanının ölçülerini yazdınız mı?   

14. Plan ve detayın adını ve ölçeğini yazdınız mı?   

15. Son kontrolleri yaparak gerekli temizliği yaptınız mı?   

16. Çizilen görünüĢ, kesitleri ve detayları çinilediniz mi?   

17. Masanızı temizlediniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ-YanlıĢ 

7 1/2 ; 1/1 

8 Firmalara 

9 Kayıttır 

10 Profiller 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Orta Kayıt 

7 Detayın 

8 Kesitler 

9 Ölçeği 

10 Ölçek 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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