
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

AHŞAP KEPENK VE PANJUR MONTAJI
582YIM315

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

 PARA İLE SATILMAZ.



i

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .....................................................................................................3
1. KEPENK–PANJUR KASA VE KANAT AKSESUARLARININ MONTAJI ................... 3

1.1. Aksesuar Yerlerini Markalama ..................................................................................... 3
1.2. Aksesuar Yerlerini Hazırlama....................................................................................... 4

1.2.1. İşaretlerden Kesmek veya Delme ..........................................................................4
1.2.2. Aksesuarları Alıştırma........................................................................................... 5

1.3. Aksesuarları Monte Etme.............................................................................................. 6
1.3.1. Tanımı.................................................................................................................... 6
1.3.2. Çeşitleri.................................................................................................................. 6
1.3.3. Montajı................................................................................................................... 9

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 12
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 14

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ...................................................................................................15
2. AHŞAP KEPENK-PANJUR MONTAJI ...........................................................................15

2.1. Kepenk-Panjur Kasasını Şakülünde Yerine Alıştırma................................................15
2.2. Kasayı Sabitleme ........................................................................................................15
2.3. Kasa Kenarı Boşluklarını Doldurma...........................................................................16
2.4. Pervazları Çakma ........................................................................................................16
2.5. Kanadı Takma.............................................................................................................17
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 18
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 21
CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................23
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 24

İÇİNDEKİLER



ii

AÇIKLAMALAR

KOD 582YIM315

ALAN İnşaat Teknolojisi Alanı

DAL/MESLEK Ahşap Yapı Sistemleri
MODÜLÜN ADI Ahşap Kepenk ve Panjur Montajı

MODÜLÜN TANIMI
Ahşap kepenk-panjur kasa ve kanat aksesuarlarının montajı,
kasa ve kanadın yerine montajı ile ilgili bilgilerin
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

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

ÖN KOŞUL

YETERLİK Ahşap kepenk ve panjur montajını yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında ahşap kepenk-panjur
montajını, yöntem ve tekniklerine uygun olarak
yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Kepenk-panjur kasa ve kanat aksesuarlarını kuralına
göre monte edebileceksiniz.

2. Ahşap kepenk-panjur montajını kuralına göre
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Ahşap atölyesi
Donanım: Ahşap el aletleri, kepenk-panjur aksesuarları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Bir kepenk-panjur doğramasının imalatını gördünüz. Kepenk-panjur doğramalarının
montajı ise bu işin son noktası olmaktadır. Kepenk-panjur kasa ve kanat madeni aksam veya
aksesuar adını verdiğimiz kilit, menteşe gibi elemanlar kepenk-panjur doğramasının
tamamlayıcı, aynı zamanda vazgeçilmez birer parçasıdır. İşlev olarak aynı şeyleri yapmasına
rağmen estetik güzellik amacıyla kepenk-panjur aksesuarlarının şekilleri değişmektedir.
İnsanlar zevklerine göre çeşitlerden faydalanmaktadır.

Aksesuar seçimi, uygulama şekline göre çok önem kazanmaktadır. İstenilen
genişliklere ulaşılması ve sistemin uzun yıllar sağlıklı çalışması, seçilecek güzel formlu
metal aksesuarlara bağlıdır. Bize düşen ise isteğe göre aksesuarları kanat ve kasası ile
bütünleştirmektir. Kepenkler evlere özgün bir görünüm sağlar. Ancak estetik açıdan görüntü
sisteminin yalnız bir yanıdır. Estetiğin yanı sıra güneş ışınlarından ve meraklı bakışlardan
korur, odaların sıcaklığını ayarlar, yaşam kalitesi ile oturma değerini yükseltir ve kendinizi
rahat hissetmenizi sağlar. Her cephe tarzına rahatça uyum sağladığından uygulanabilir.

Bu modülle kepenk-panjurun son işlemi olan aksesuarlarının takılması ve montajını
öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyetteki bilgiler doğrultusunda ahşap kepenk-panjur aksesuarlarını tanıyacak,
montajını yapabileceksiniz.

 Ahşap kepenk-panjur aksesuar çeşitlerini ve üreticilerini araştırınız.

 Yaptığınız araştırmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KEPENK–PANJUR KASA VE KANAT
AKSESUARLARININ MONTAJI

1.1. Aksesuar Yerlerini Markalama

Aksesuar yerlerini markalamada doğru ölçü alınıp üretimi de doğru gerçekleştirildiği
takdirde kepenk montajı sırasında herhangi bir zorluk söz konusu olmaz. Bu yüzden çok
dikkat etmeli, markalama yapıldıktan sonra tekrar kontrol edilmeli ve yerlerinin açılımına
geçilmelidir.

 Kasa üzerinde menteşe yerlerini markalayınız.

Resim 1.1: Markalama

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.2: İşaretleme

1.2. Aksesuar Yerlerini Hazırlama

1.2.1. İşaretlerden Kesmek veya Delme

Aksesuar yerlerini markaladıktan ve kontrolünü yaptıktan sonra onların işaretlendiği
yerden kesilip ve delinme işlemlerine geçilir. Burada dikkat edeceğimiz nokta takacağımız
aksesuar yerlerini uygun aletlerle açmaktır.

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

Resim 1.3: Menteşe yuvalarının açılması
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1.2.2. Aksesuarları Alıştırma

Aksesuar yerleri hazırlandıktan sonra aksesuarların bu yerlere yerleştirilmesi ve
aksesuarların alıştırılması gerekir. Bu şekilde yerlerine alıştırma işlemi yapılırken hatalar
varsa gerekli düzeltmeleri yapılır.

 Açtığınız menteşe yuvasına uygun menteşeyi yerleştiriniz.

Resim 1.4: Uygun menteşe yerleşimi

 Açtığınız menteşe yuvasına menteşeyi alıştırınız.

Resim 1.5:Menteşeyi alıştırma
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1.3. Aksesuarları Monte Etme

1.3.1. Tanımı

Kepenk sistemleri, genelde az katlı apartman tipi uygulamalarda gerçekleştirilebilecek
veya villa tarzı binalarda kullanabilecek bir üründür. Kepenk sistemlerinde dikkat edilmesi
gereken en önemli unsurlardan biri kepenk-panjur aksesuarlarıdır. Kişilerin zevklerine göre
tasarlanmış ve pek çok şekilde üretilmiştir. Bu nedenle aksesuarlar kişilerin zevkine uygun
seçilmeli ve montesi yapılmalıdır.

1.3.2. Çeşitleri

Ahşap kepenk-panjur aksesuarları menteşeler ve kilitleme sistemleri olarak ikiye
ayrılır.

1.3.2.1. Menteşeler

Kaplama renkleri siyah, beyaz ve bronz olarak tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır
(Resim 1.6). Özel bir kaplama tekniği sayesinde yıllarca sorunsuz kullanım garanti altına
alınmıştır. Bu kaplama tekniğinin en önemli özelliği, daldırma boyaya ilave olarak teflon
içeren ikinci toz boya işleminin yapılmış olmasıdır. Doğaya zarar veren çözücüler
kullanılmamıştır. Üst yüzey kaplaması su ve kir tutmayan özel bir boya karışımı ile
korunmuştur. Mat ve pütürlü bir yüzeye sahiptir. Örneğin, sıva işlemleri sırasında sıva
aksesuara yapışmaz ve kolayca silinebilir. Kepenk mekanizmalarında üç çeşit montaj
uygulaması yapılabilmektedir. Bunlar; kasaya montaj, duvara montaj ve ilave kasalı montaj
olarak sıralanabilir. Menteşelerde ileri ve geri derinlik ayarı bulunmaktadır. Sağ ve sol
kullanılabilinen seçenekleri mevcuttur. Plastik pim yatağı sayesinde kepenk rahatça yerine
monte edilebilir ve bu ufak ama görevi çok önemli plastik parça sayesinde ileride olabilecek
aşınmalar önlenir, uzun ömürlü bir mekanizmaya sahip olunması sağlanır.

Kasa çubukları genel olarak çelikten yapılmaktadır. Kasa menteşeleri yüksek
mukavemet sağlamaktadır. Kasa çubuğu, kasa menteşeye yandan vidalanmaktadır. Bu
sayede dışarıdan vidaya ulaşılamaz ve mekanizma monte edilemez. Kepenkte açık ve kapalı
konumdayken kanadın rüzgâr korumasını sağlayan güvenlik parçaları bulunmaktadır. Bu
parçalar kepenk kapalı konumdayken kanadın dışarıdan sökülmesini engeller. Özel güvenlik
vidaları sayesinde kepenk aksesuarının değişik yöntemlerle sökülmesini engeller. Tek
kullanımlık vidalar hırsızlığa karşı ekstra güvenlik sağlamaktadır. Aşağıda çeşitli menteşe
resimleri görülmektedir.
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Resim 1.6: Menteşeler

1.3.1.2. Kilitleme Sistemleri

Taleplere göre değişebilen çeşitli kilitleme sistemleri mevcuttur (Resim 1.7).

Bu kilitleme sistemleri istendiğinde komple çubuklu sistem ya da sadece kanadın
ortasında bulunan bir kilitleme uygulanabilir. Bu kilitler aynı zamanda havalandırma
görevlerini de yerine getirmektedir. Kavramalı kilitlemelerinin avantajları şunlardır:

 Sağa ve sola doğru kullanılabilir.
 Kullanımı rahat çalışır.
 Kolay ulaşılabilinir.
 İçe yakın lamellerde veya sabit kayıtlı pencerelerde kullanılma imkânı vardır.

Resim 1.7: İspanyolet
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Resim 1.8: Pencere kanat kilidi

Resim 1.9: Sürgü

Resim 1.10: Kanat sabitleyicisi (Stoplayıcı)
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1.3.3. Montajı

Kepenk ve panjur kasa kanat aksesuarlarının montajı işlem basamakları hâlinde
aşağıda verilmiştir.

AMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler

 Dişi menteşe yaprağını takarak kanat
üzerindeki yerini belirleyiniz.

 Kanat üzerinde menteşe yerlerini
belirleyiniz.

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

 Metreyle kilit yerini belirleyiniz.
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 Kanat kepenk-panjur kilidinin yerini ve
merkezini gönye yardımıyla ölçüleri
taşıyarak belirleyiniz.

 Gönye yardımı ile ölçüleri taşıyınız.

 Kilit yuvasını işaretleyiniz.

 Kilit yuvasını işaretleyiniz.

 Kepenk-panjur kanadına seçilen uygun
kilidi yerleştiriniz.

 Uygun kilidin yerini açarak yerleştiriniz.
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 Kasada kilit karşılığını yerini tespit
ediniz.

 Kilit karşılığının yerini tespit ediniz.

 Karşılığı yerine ağaç vidaları ile
sabitleyiniz.

 Karşılığı yerine ağaç vidalarıyla
sabitleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
U
40 x 70 cm ölçülerinde verilen ahşap kepenk- panjur kasasının aksesuarlarını takınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kepenk – panjur kasası ve kanadına
uygun aksesuarları belirleyiniz.

 İşe uygun el alet ve makineleri seçiniz.
 Kasa ve kanat üzerinde menteşe yerlerini

markalayınız.
 Menteşe yuvalarını işe uygun el aletleri ile

açınız.
 Menteşeleri yerlerine yerleştiriniz.
 Kanat üzerinde kilit yerini markalayınız.
 Kilit yuvasını uygun el aleti veya makine

ile açınız.
 Kilidi yerine ağaç vidası ile sabitleyiniz.

 Doğramaya Hazırlık ve Doğrama
Elemanları Montajı modülünden
faydalanınız.

 Temiz ve itinalı olarak çalışınız, iş
kıyafetinizi giyiniz.

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız,
zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.

 Dişi menteşe yaprağını takarak kanat
üzerindeki yerini belirleyiniz.

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

 Kanat kepenk-panjur kilidinin yerini ve
merkezini gönye yardımıyla ölçüleri
taşıyarak belirleyiniz.

 Kilit yuvasını işaretleyiniz.
 Kepenk-panjur kanadına seçilen uygun

kilidi yerleştiriniz.
 Kasada kilit karşılığını yerini tespit

ediniz.
 Karşılığı yerine ağaç vidaları ile

sabitleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Kepenk – panjur kasası ve kanadına uygun aksesuarları

belirlediniz mi?

2. İşe uygun el alet ve makineleri seçtiniz mi?

3. Kasa ve kanat üzerinde menteşe yerlerini markaladınız mı?

4. Menteşe yuvalarını işe uygun el aletleri ile açtınız mı?

5. Menteşeleri yerlerine yerleştirdiniz mi?

6. Kanat üzerinde kilit yerini markaladınız mı?

7. Kilit yuvasını uygun el aleti veya makine ile açtınız mı?

8. Kilidi yerine ağaç vidası ile sabitlediniz mi?

9. Kasa üzerinde kilit karşılığının yerini markaladınız 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.



14

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kepenk – panjur aksesuar yerleri sadece kasa üzerinde işaretlenir.

2. ( ) Menteşe yuvaları menteşe açma kalemi ve makinesiyle açılır.

3. ( ) Kanat menteşesi markalama yapılmadan takılabilir.

4. ( ) Kilit yeri kanat üzerinde markalaması yapılır.

5. ( ) Kasa çubukları genel olarak çelikten yapılmaktadır.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyetteki bilgiler doğrultusunda ahşap kepenk-panjur kasa ve kanadını yerine
takabileceksiniz.

 Ahşap kepenk-panjur kasa ve kanadın yerine montaj tekniklerini araştırınız.

 Yaptığınız araştırmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. AHŞAP KEPENK-PANJUR MONTAJI

2.1. Kepenk-Panjur Kasasını Şakülünde Yerine Alıştırma

Ahşap kepenk-panjur kasasını duvara montajı yapılırken yataylık ve düşeyliğinin
kontrolü için su terazisinden yararlanılabilir. Bu şekilde kasa yerine alıştırılır.

Resim 2.1: Su terazisinin kullanımı

2.2. Kasayı Sabitleme

Kasanın yerinde sağlam bir şekilde durabilmesi için bağlantılarının yapılması gerekir.
Kasayı yerine ahşap kama veya takoz ile su terazisi yardımıyla sabitleyiniz. Montaj işlemleri
duvara uygulanacaksa sert uçlu matkaplar da kullanılabilir. Bağlantı, açılan deliklere plastik
dübeller yerleştirilerek vidalarla ya da çelik dübeller kullanılarak çelik cıvatalarla sağlanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: Kasayı sabitleme

2.3. Kasa Kenarı Boşluklarını Doldurma

Kasa, yerine sabitlendikten sonra kasa ile montaj yapılan kısım arasında kalan
boşluklar poliüretan köpük ve dolgu malzemeleriyle doldurularak sabitlenir.

Resim 2.3: Kenar boşluklarının doldurulması

2.4. Pervazları Çakma

Kepenk-panjur kasası ve kanadının montajından sonra kasanın etrafına güzel bir
görüntü vermek ve boşlukların kapatılması için bölme duvar çevresine pervazlar çakılır.
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Resim 2.4: Pervazların çakılması

2.5. Kanadı Takma

Kepenk-panjur kanadını menteşelerinden yerine resimdeki gibi takılır.

Resim 2.5: Kepenk-panjur kanadının takılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
 50 x 100 cm ölçülerinde verilen (kasa-kanat) ahşap kepenk-panjurun montajını

yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İşe uygun kıyafet giyiniz.
 Kasayı yerine alıştırınız.
 Kamalarla kasayı su terazisine göre

şakülünde sabitleyiniz.
 Poliüretan köpük ile boşlukları doldurarak

kasayı sıkıştırınız.
 Kasa etrafına pervazları çakınız.
 Kanadı kasa üzerindeki menteşelerinden

yerine takınız.
 Takımları toplayarak temizliğinizi

yapınız.

 İş kıyafetinizi giyiniz, temiz ve itinalı
olarak çalışınız.

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız,
zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.

 Kasayı şakülünde kamalarla yerine
yerleştiriniz.

 Kamaları, seren başlarına veya orta kayıt
elemanlarının olduğu yerlere getiriniz.

 Kasa ile duvar arasındaki boşlukları
poliüretan köpük ile doldurunuz.

 Köpük artıklarını temizledikten sonra
pervazlarını çakınız.

 Kanat menteşelerini karşılıklarını kasa
üzerindeki yerlerine vida ile takınız.

 Kanadın açma ve kapama ayarlarını
yapınız.

 Çalışma yeri temizliğini yaparak
takımlarınızı toplayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İşe uygun kıyafet giydiniz mi?

2. Kasayı yerine alıştırdınız mı?

3. Kamalarla kasayı su terazisine göre şakülünde sabitlediniz mi?

4. Poliüretan köpük ile boşlukları doldurarak kasayı sıkıştırdınız
mı?

5. Kasa etrafına pervazları çaktınız mı?

6. Kanadı kasa üzerindeki menteşelerinden yerine taktınız mı?

7. Takımları toplayarak temizliğinizi 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. Aşağıdakilerden hangisi ahşap kepenk-panjur kasasını şakülünde yerine alıştırmada
kullanılan alettir?
A) Menteşe
B) Kilit
C) Ahşap kavela
D) Su terazisi

2. Aşağıdakilerden hangisi kasayı sabitlemekte kullanılır?
A) Ahşap takoz
B) Dübel
C) Çelik vida veya cıvata
D) Hepsi

3. Terazisine getirilmiş kasanın boşlukları aşağıdakilerden hangi malzeme ile doldurulur?
A) Vida
B) Çivi
C) Poliüretan köpük
D) Hiçbiri

4. Aşağıdaki resimde hangi işlem uygulanmaktadır?

A) Birleştirme yerlerine tutkal sürülmektedir.
B) Terazisine getirilmiş kasayı poliüretan köpük ile boşlukları doldurmaktadır.
C) Kasa köşelerine kavela çakılmaktadır.
D) Köşe birleştirmelerin alıştırmaları yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki resmi ve ölçüleri verilen ahşap kepenk-
panjur kasa ve kanadının montajını yapıp aksesuarlarını takarak değerlendirme ölçeğindeki
ölçütlere göre ölçünüz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İşe uygun kıyafet giydiniz mi?

2. Parçanızı markaladınız mı?

3. Kepenk-panjur kasası ve kanadına uygun aksesuarları belirlediniz
mi?

4. İşe uygun el alet ve makineleri seçtiniz mi?

5. Kasa ve kanat üzerinde menteşe yerlerini markaladınız mı?

6. Menteşe yuvalarını işe uygun el aletleri ile açtınız mı?

7. Menteşeleri yerlerine yerleştirdiniz mi?

8. Menteşelerin çivilerini çaktınız mı?

9. Kanat üzerinde kilit yerini markaladınız mı?

10. Kilit yuvasını uygun el aleti veya makine ile açtınız mı?

11. Kilidi yerine ağaç vidası ile sabitlediniz mi?

12. Kasayı yerine alıştırdınız mı?

13. Kamalarla kasayı su terazisine göre şakülünde sabitlediniz mi?

14. Poliüretan köpük ile boşlukları doldurarak kasayı sıkıştırdınız mı?

15. Kasa etrafına pervazları çaktınız mı?

16. Kanadı kasa üzerindeki menteşelerinden yerine taktınız mı?

17. Takımları toplayarak temizliğinizi yaptınız mı?

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. Yanlış
2. Doğru
3. Yanlış
4. Doğru
5. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. D
3. C
4. B

CEVAP ANAHTARLARI
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