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ALAN Metal Teknolojisi  

DAL/MESLEK Metal Doğrama/ Metal Doğramacı 

MODÜLÜN ADI Alüminyum Pencere ve Kapılar 

MODÜLÜN TANIMI 

Alüminyum pencere ve kapı resimlerini çizmek/okumak 

ve resimlere göre kesim planı yaparak alüminyum 

pencere ve kapı yapımının kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur.  

 

YETERLĠK 

Alüminyum Pencere Kapı imal etmek; imal edilen 

Alüminyum Pencere Kapı profillerinin yerine 

montajlarını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında Alüminyum 

profillerden pencere ve kapı imal ederek montajını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Alüminyum pencere resmi çizmek/okumak ve resme 

göre kesim planı yaparak alüminyum pencereyi 

yapabileceksiniz.  

2. Alüminyum kapı resmi çizmek/okumak ve resme 

göre kesim planı yaparak alüminyum kapıyı 

yapabileceksiniz. 

3. Alüminyum doğramaları ambalajlayarak nakliyesini 

ve yerine montajını yapmak; tamamlayıcı 

elemanlarını takmak iĢini yapabileceksiniz. 
 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Alüminyum sistem serisi profilleri, alüminyum 

Ģekillendirme takım ve makineleri,  menteĢe ve kilitleme 
mekanizmaları, ısı fitilleri 

Donanım: Standart atölye donanımı, çizim araç-

gereçleri, görsel ve basılı kaynaklar, televizyon, 

projeksiyon, bilgisayar, bilgisayar donanımları vb. 

sağlanmalıdır. 

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. 
 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile, alüminyum doğrama dersi modüllerinden biri olan alüminyum 

pencere ve kapıları öğreneceksiniz. Mesleki bilgilerin, geçmiĢten günümüze doğru hep 

geliĢme içerisinde olması gerekir. Sizler de bu alanda mesleki bilgilerinizi artırıp 

geliĢtireceksiniz.  

 

Bu modülle alüminyum pencere ve kapı resimlerini çizebilecek/okuyabilecek; 

resimlere göre kesim planı yaparak alüminyum pencere ve kapıların imalatını 

öğreneceksiniz. 

 

Bu modülü aldığınızda, alüminyum pencere ve kapıların resimlerini 

çizebileceksiniz. Gerektiğinde alüminyum pencere ve kapıların resimlerini 

okuyabileceksiniz.  

Planlanan kesim programına göre alüminyum pencere ve kapıların imalatını 

yapabileceksiniz.  

 

Alüminyum doğramaları ambalajlayarak nakliyesini ve yerine montajını 

yapabilecek; montajında tamamlayıcı elemanların takma iĢini de yapabileceksiniz. 

 

 Alüminyum Pencere ve Kapılar Modülü, alüminyum doğrama dersinin de bir 

parçası olmasından dolayı bu alandaki bilgi ve becerileri bilmeniz gerekecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 



 

2 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Alüminyum pencere resmi çizip/ okuyabilecek ve resme göre kesim planı 

hazırlayarak alüminyum pencereyi imal edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Alüminyum pencere doğramada kullanılan profillerin kullanım alanlarına göre 

farklı olup olmadıklarını araĢtırarak not ediniz.  

 Alüminyum pencere doğramada kullanılan tamamlayıcı aksesuarların iĢlem 

farklılıklarını araĢtırarak rapor ediniz.  

 

Bu araĢtırmaları yapmak için çevrenizde, alüminyum doğrama ile ilgili uygulamalar 

yapan iĢletmelerden, eğitim kurumlarından (üniversite ve mesleki öğretim veren 

ortaöğretim kurumları), kütüphanelerden veya internet ortamından yararlanabilirsiniz. 

 

1. ALÜMĠNYUM DOĞRAMA PENCERE 

YAPMA 
 

1.1. Alüminyum Pencere Doğramacılığı 
 

Pencerelerin oluĢturulmasında kullanılan malzemelerin türüne göre doğramalar 

isimlendirilir. Alüminyum profiller kullanılarak alüminyum pencere doğraması yapılır. 

 

1.1.1. Alüminyum Doğrama Pencerelerin Tanım ve Kullanım Alanları 
 

Bir yapının duvarına açılan boĢluğa monte edilen, iç mekâna doğal ıĢığın girmesini, 

dıĢ ortamın görünmesini sağlayan ve gerektiğinde havalandırma amaçlı olarak kullanılan, 

alüminyum pencere doğrama olarak tanımlanır. 

  

Yapıların ihtiyacı olan alüminyum doğrama pencereler, ıĢık ve havalandırma 

amacının dıĢında iyi bir görünüm sağlaması da gerekir.  

 

Günümüzde mimarî yapılarda; konut, büro, iĢ merkezi ve sosyal alanlarda farklı tip 

alüminyum doğramalardan oluĢmuĢ pencereler kullanılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Alüminyum doğramada pencere çeĢitlerinin kullanımı 

1.1.1.1. Alüminyum Pencerelerin Diğer Doğrama Pencerelerle 

KarĢılaĢtırılması 
 

Günümüzde pencere doğrama yapımında en çok kullanılabilen dört malzeme türü 

vardır. Bunlar: 

 Demir doğrama pencereler: Yüksek dayanım ve güvenlik gerektiren yapılarda 

tercih edilir.Isı iletimi ve nemli bölgelerde paslanma özelliğinden dolayı 

devamlı bakım gerektirir. 

 

 AhĢap doğrama pencereler: Doğallığı ve ısı yalıtımı bakımından tercih edilir.  

AhĢap doğramalar dıĢ etkenlerden korunamadığı takdirde devamlı tamir ve 

bakım isterler. 

 

PVC doğrama pencereler: Yüksek seviyede ses ve ısı yalıtımı için tercih edilir. 

Gece ve gündüz ile mevsimler arası sıcaklık farklılıklarının fazla olduğu 

bölgelerde PVC doğramalar olumsuz etkilenir.  

 

 Alüminyum doğrama pencereler: Dayanım, güzel görünüm ve cam ile olan 

mükemmel ortak kullanımından dolayı tercih edilir. 

 

 Her iklim koĢulu ve doğa Ģartlarına karĢı en uygun malzeme olarak alüminyum 

doğramalar karĢımıza çıkmaktadır. 
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Alüminyum doğramadan yapılmıĢ pencereler, bakım gerektirmeden uzun yıllar 

kullanılabilirler. 

Alüminyum doğrama pencerelerin diğer doğramalara göre görülen olumsuz yönleri: 

Isı geçirgenliğinin fazla olması ve darbeli, sarsıntılı yerlerde bağlantılarının gevĢemesidir. 

Ancak günümüzde alüminyum profiller üretilirken, ısı yalıtımını sağlamak amacıyla ısı 

bariyerleri kullanılmıĢ ve bu sorun da giderilmiĢtir. 

 

1.1.1.2. Alüminyum Doğrama Pencerelerin Üstünlükleri 
 

 Darbelere karĢı mukavemetlidir. 

  Gaz, nem, yağıĢ ve ıĢık gibi dıĢ etkenlere    karĢı dayanıklıdır. 

 DüĢük ve yüksek sıcaklıklarda mekanik özellikleri iyidir. 

 Korozyona karĢı dayanıklıdır. 

 Ülkemiz zengin alüminyum rezervine sahip olduğu için ham madde sıkıntısı 

yoktur. 

 Diğer malzemelerden üretilen pencerelere nazaran daha hafiftir.  

 Bakımı kolaydır, kullanım süresince boya veya baĢka bir iĢlem gerektirmez. 

 ĠĢlenmesi kolay bir malzemedir. 

 Kimyasal bileĢimi diğer doğramalara nazaran daha sağlıklıdır. 

 Alüminyum, geri dönüĢümlü bir malzeme olması nedeniyle çevreyi kirletmez. 

 Alüminyum pencereler yangına karĢı dayanıklıdır. 

 

1.1.1.3. Alüminyum Doğrama Pencere ÇeĢitleri 
 

Yapılarda kullanılan pencere biçimleri, öncelikle kullanım alanı, iklim koĢulları, 

imalat teknikleri, kullanılan malzemeler ve kültüre göre farklılıklar gösterir. Günümüz 

mimarisinde en çok kullanılan alüminyum doğrama pencereler Ģunlardır. 

 

 Sabit pencere: Sadece aydınlık (ıĢık alma) gerektiren yapılarda tercih edilir. 

 

Resim 1.2: Sabit bölmeli pencere 

 Normal kanatlı pencere: En çok kullanılan pencere çeĢididir 
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Resim 1.3: Sabit bölmeli pencere 

 Vasistas pencere: Havalandırmayı yukarıdan veya aĢağıdan gerektiren 

yapılarda kullanılır. 

               

A.Vasistas pencere                                                 B. Ters vasistas pencere 

Resim 1.4: Vasistas pencereler 

 

 Çift açılır pencere: Farklı açılımları gerçekleĢtiren, maliyeti yüksek penceredir. 

                         

A. Yatay açılımlı                               B. Dikey açılımlı 

Resim 1.5: Çift açılır(karma) pencereler 

 Pivot pencere: Çift yönlü hava akıĢı sağlayan yapılarda tercih edilir. 
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Resim 1.6:Pivot pencereler 

1.1.2. Alüminyum Doğrama Pencereleri OluĢturan Elemanlar 
 

Alüminyum doğrama bir pencerede bulunması gereken elemanlar, aĢağıda 

gösterilmiĢtir. ġekli dikkatli bir Ģekilde inceleyerek kullanılmıĢ olan elemanları 

eĢleĢtirerek tanıyınız. 

              

A. KöĢe takozu                                B. MenteĢe 

          

C. Vidalar                                                   D. Fitiller 

         

E. Tutamak, kol                                                                                                      F. Profiller 

Resim 1.7: Pencereleri OluĢturan Elemanlar 

1.1.3. Alüminyum Doğrama Pencerelerde Kullanılan Profiller 
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Alüminyum doğramalarda, belli statik mukavemet ve çeĢitli fonksiyonları yerine 

getiren tırnak, yuva, kulak vb. girinti ve çıkıntılara sahip, ekstrüzyon yoluyla elde edilmiĢ 

olan alüminyum profiller kullanılır.  

Alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun imalat gerçekleĢtirebilmenin önemli 

basamaklarından birisi de, imalatı yapılacak iĢe uygun profil ve aksesuarları seçmektir.  

Alüminyum profil üreticisi firmaların, üretim kataloglarından faydalanarak profil 

seçimini yapabilirsiniz. 

Alüminyum profil üreticileri, ürettikleri sistemlerin serilerinde kullandıkları 

profillere sistem serisi profilleri adını vermektedir.  

Sistem serisi profilleri deyimi; teknik, ekonomik, estetik, fonksiyonellik gereklerine 

uygun olarak tasarlanmıĢ ve üretilmiĢ seriler için kullanılır. Örneğin: Bir pencerenin 

imalatına girecek tüm elemanların, en ince detayına kadar belirlenmesi ve üretilmesi ile 

oluĢan serilerdir.  

Bu nedenle profillerin seçiminde, sorunsuz bir doğrama oluĢturmak için sadece bir 

çeĢit sistem serisi profiller tercih edilmelidir. 

 

1.1.3.1. Alüminyum Pencere Kasa Profilleri 
 

Alüminyum doğrama pencerelerin taĢıyıcı profili olarak adlandırılan kasa 

profilleridir. Bu profiller vidalamaya maruz kalacaklarından, en az 2 mm kesit 

kalınlığında olanları tercih edilmelidir.  

AĢağıda belirtilen profiller geliĢigüzel seçilerek sistem harfleri verilmiĢtir: 

 

 A sistem serileri: Düz seri olarak kullanılır. 

          

Resim 1.8: A sistem pencere kasa profilleri 

 

Çizim 1.1: A sistem pencere kasa profil ölçüleri 
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 B sistem serileri: C60 sistem serisi sadece kasa profili olarak kullanılır. 

     

Resim 1.9:  B sistem pencere kasa profili 

 

           

Çizim 1.2: B sistem pencere kasa profil ölçüleri 

 

 C sistem serileri: Isı yalıtım serisi olarak kullanılır. 

 

Resim 1.9:  C sistem pencere kasa profili 
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Çizim 1.3: C sistem pencere kasa profil ölçüleri 

1.1.3.2. Alüminyum Pencere Kanat Profilleri 
 

Alüminyum doğrama pencerelerin kanat profilleri, pencerenin çalıĢan parçalarıdır.  

 

 A sistem serileri: 

   

Resim 1.10:  A sistem pencere kanat profili 

 

 

Çizim 1.4: A sistem pencere kanat profil ölçüleri 

 B sistem serileri: Pencerenin C60 sistem serisi olarak bilinir ve kanat için 

kullanılır. 
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Resim 1.11:  B sistem pencere kanat profili 

 

Çizim 1.5: B sistem pencere kanat profil ölçüleri 

 

Çizim 1.6: B sistem pencere kanat profil ölçüleri 

1.1.3.3. Alüminyum Pencere Cam Çıtası Profilleri 
 

Alüminyum doğrama cam çıtası profilleri; kasa, kanat veya orta kayıt profillerinde 

bulunan tırnaklara takılması suretiyle, camın doğramaya sabitlenmesinde kullanılır. Cam 

çıtası profilleri sistem serisi içindeki cam çıtalarından, camın kalınlığına uygun olanı 

seçilerek kullanılmalıdır.  
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Resim 1.13:  A sistem pencere çıta profili 

 

Çizim 1.7: A sistem pencere çıta profil ölçüleri 

 

Resim 1.14:  B sistem pencere çıta profili 

 

Çizim 1.8: B sistem pencere çıta profil ölçüleri 

1.1.3.4. Alüminyum Pencere Orta Kayıt Profilleri 
 

Alüminyum doğrama orta kayıt profilleri, kasa veya kanat üzerinde herhangi bir 

bölüntü yapılmak istenildiğinde kullanılan profillerdir. Pencere orta kayıt profilleri, kasa 

profiline yardımcı araçlarla takılır. 

 A sistem serileri: 
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Resim 1.15:  A sistem pencere orta kayıt profili 

 

Çizim 1.9: A sistem pencere orta kayıt profil ölçüleri 

 B sistem serileri: Sadece C 60 sistem serisinde, ısı camlarda kullanılır. 

 

Resim 1.16:  B sistem pencere orta kayıt profili 

 

Çizim 1.10: B sistem pencere orta kayıt profil ölçüleri 

 C sistem serileri: 
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Resim 1.17:  C sistem pencere orta kayıt profili 

 

Çizim 1.11: C sistem pencere orta kayıt profil ölçüleri 

1.1.4. Alüminyum Doğrama Pencerelere Kesim Planı Hazırlanması 
 

Alüminyum doğrama pencerelerin imalatının gerçekleĢtirilmesi için, kullanılacak 

sistem profillerinin seçilmesinden sonra bu profillerin hangi ölçülerde kesileceğinin 

belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Alüminyum profillerin hassas ölçülere sahip olmaları ve hassas ölçüler içerisinde 

çalıĢmaları nedeniyle, doğru bir kesim planı ile hatasız ölçüye sahip doğrama imalatı 

yapmak gerekir. 

 

Günümüz teknolojisinde kesim ölçülerinin belirlenmesinde, bilgisayar ortamından 

da yararlanılmaktadır. Doğramanın yapılacağı boĢluk ölçüsünün, bilgisayar programına 

girilmesi ve kullanılacak profilin seçilmesi ile birlikte, doğramaya ait tüm profillerin 

kesim ölçüleri program tarafından belirlenebilmektedir. Alınan bu veriler sayesinde, CNC 

alüminyum iĢleme tezgahlarında, her türlü kesim, delik, kanal vb. iĢlemler tek aĢamada 

yapılabilmektedir. Her atölye ortamında bu tip program ve makineler bulunmayabilir, bu 

durumda alüminyum doğramacısı, kesim ölçülerini kendisi belirlemek durumundadır. 

 

Alüminyum profillerin kesit ölçüleri yardımı ile de kesim planı çıkarılabilir. 

Alüminyum profil üreticisi firmaların ürün kataloglarından seçilen sistem profillerinin, 

kesit ölçüleri bu kataloglarda yer almaktadır. Profil kesit ölçülerinin ve sistemin 

gerektirdiği aĢağıda belirtilen durumlar göz önüne alınarak kesim planı hazırlanır:  
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 Kesim planın hazırlanmasından önce, doğramanın takılacağı boĢluğun 

ölçüsünün doğru bir Ģekilde alınması gerekmektedir.  

 

Çizim 1.12: Kasa kesim ölçüsü 

 Yatay ve düĢey ölçüler tek bir yerden alınmamalı, farklı noktalardan da alınacak 

ölçülerle boĢluk ölçüsü belirlenmelidir.  

 BoĢluğun köĢelerinden çapraz ölçü alınarak gönye kontrolü yapılmalıdır. 

BoĢluktan daha büyük üretilmiĢ bir doğrama, bu boĢluğa giremeyeceği için 

sorun yaĢanır; aynı Ģekilde doğramanın boĢluktan daha küçük olması 

durumunda ise oluĢan boĢlukları kapatmak yine sorun olmaktadır. Bu nedenle, 

doğramanın boĢluğa montajının, sorunsuz olarak gerçekleĢebilmesi için tüm 

ölçülerin doğru bir Ģekilde alınmıĢ olmaları bir zorunluluktur. 

 Doğramanın yapılacağı ölçünün belirlenmesinden sonra, profillerin kesim 

ölçüsü belirlenir. Kasa, kanat, ve orta kayıt profilleri için seçilen alüminyum 

profiller kesim için hazırlanır.  

 

Çizim 1.13: Kanat kesim ölçüsü 

 Cam çıtası profilleri de, bu kesim planı içerisinde yer almalıdır ancak ölçüsünün 

bulunmasında zorluk yaĢıyorsanız, doğrama oluĢturulduktan sonra da doğrama 

üzerinden ölçü alarak kesimini gerçekleĢtirebilirsiniz.  
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Çizim 1.14: Yatay çıta kesim ölçüsü 

 

Çizim 1.15: Dik çıta kesim ölçüsü 

1.1.5. Alüminyum Pencereleri OluĢturan Elemanlar ve Tamamlayıcı 

Aksesuarları 
 

Alüminyum pencerelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için, doğramayı 

tamamlayıcı nitelikte ve aksesuar olarak kullanılan tüm elemanların eksiksiz olarak 

kullanılması zorunludur. Doğrama için seçilen sistem alüminyum profillerine, uygun olan 

tamamlayıcı eleman ve aksesuarların kullanılması, pencerenin sorunsuz olarak 

çalıĢmasında en önemli etkenlerden biridir. 

 

1.1.5.1. Alüminyum Pencerelerde Kullanılan Kilitleme Mekanizmaları 
 

Pencerelerin kullanılıĢ amacına göre ortamın havalandırılmasını sağlayabilmeleri 

için açılıp kapanmaları ve korunma amaçlı olarak kilitlenmeleri gerekmektedir. 

Alüminyum doğrama pencerelerinin bu iĢlevleri yerine getirebilmesi için en önemli unsur, 

seçilecek doğru bir kilitleme mekanizması ile olacaktır. Seçilecek kilitleme mekanizması, 

kasa ile kanadın uygun Ģekilde çalıĢmalarını sağlayacaktır. 

 

Yapılardaki ısı kaçaklarının büyük bölümünün pencerelerden kaynaklı olması 

nedeniyle, pencerelerin imalat Ģekilleri ısı yalıtım değerlerine direkt etki etmektedir. 
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Seçilecek kilitleme mekanizması aynı zamanda ısı, ses, su ve toz yalıtımı konusunda da 

önemli bir rol oynayacaktır.  

 

Günümüzde pencerelerin kilitleme mekanizmaları ile ilgili pek çok alternatif 

geliĢtirilmiĢtir. Alüminyum doğrama pencereler de bu geliĢimden etkilenerek sürekli bir 

değiĢim ve geliĢim içindedir. Alüminyum doğrama pencerelerde kullanılan kilitleme 

mekanizmalarının en sık kullanılanları: 

 

 Tek noktadan Kilitleme Mekanizmaları 

 

Tek noktadan kilitleme yapan mekanizmalara vasistas adı verilmektedir.  

Kasa üzerine bağlanan diĢi parçaya, kanat üzerindeki dilin geçmesi ile 

çalıĢmaktadır (Resim 1.18:A). Bu yöntem genellikle havalandırma amaçlı kullanılan 

havalık pencerelerinde kullanılmaktadır.  

 

Yukarıdan aĢağıya açılan türdeki pencerelerde (Resim 1.18:B) vasistas makası 

takılmak suretiyle, pencerenin belli bir ölçüye kadar açılması da sağlanabilmektedir. 

                          

A. Üstten kilitleme mekanizması                      B. Alttan kilitleme mekanizması 

Resim 1.18:Tek noktadan kilitleme mekanizmaları 

 Çift ve Çok Noktadan Kilitleme Mekanizmaları 

 

Birden çok noktada çalıĢan kilitleme mekanizmasına, ispanyolet kilit adı 

verilmektedir.  

Bu yöntemde; kanat profil tırnaklarına takılan sürgü profilinin (tij profili), kasa 

profiline karĢılık olarak takılan parçaya sıkıĢtırılması ile kilitleme iĢlemi 

gerçekleĢmektedir.  

Kanat profili üzerine bağlanan pencere kolunun (ispanyolet kolu), sürgü profilini 

hareket ettirmesi ile kilitleme ve sıkıĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. 
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Resim 1.19:Çift noktadan kilitleme mekanizmaları 

Sürgü profili mekanizması, tek veya çift yönde kilitleme yapabilecek Ģekilde tek 

veya çift parçadan meydana gelmektedir. Kullanılacak ispanyolet kolu, sürgü 

mekanizmasının çalıĢma Ģekline göre tek veya çift yönde hareket edebilen türden seçilir. 

Sürgü profili üzerine bağlanacak silindirik makaraların kanat yüksekliğine göre en az iki 

adet paslanmaz çelikten imal edilmiĢ olmaları gerekir. 120 cm’ den daha büyük boydaki 

pencerelerde ispanyolet makara 3 veya 4 adet olmalıdır. KarĢılık olarak kullanılacak 

parçanın sıkıĢtırmaya olanak verecek türden çelik malzemeden imal edilmiĢ olması 

gereklidir. 

 

Ġspanyolet kolları; kilitleme mekanizmasının çalıĢtırılması kadar estetik olarak 

doğramayla bütünlük sağlayacak Ģekilde, kaliteli üretilmiĢ olan kollardan seçilmelidir. 

Ġspanyolet kollarının alüminyum malzemeden eloksal kaplı veya elektrostatik toz boya 

yöntemi ile boyanarak kullanılabildiği gibi farklı malzemelerden de üretilmiĢ olanları da 

bulunmaktadır. 

 

 Çift Eksenli Açılım ve Kilitleme Mekanizmaları 

 

Bir pencereden en fazla faydayı sağlayabilmek ve farklı açılır istekleri de 

gerçekleĢtirebilmek amacıyla kullanılan çift eksenli açılım mekanizmaları, pencerenin iki 

eksende açılmasını sağlayan kilitleme ve açılım mekanizmasıdır.  

 

Pencere imalatı için seçilen alüminyum sistem profillerine uygun olan 

mekanizmaların tercih edilmesi gerekmektedir.  

 

Hem havalandırma hem de içeriye açılım taleplerini karĢılamak amacı ile kullanılan 

pencerelerdir. 
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Resim 1.20: Çift eksenli açılım ve kilitleme mekanizması 

1.1.5.2. Alüminyum Pencerelerde Kullanılan MenteĢeler 
 

Alüminyum pencerelerde menteĢe, kasaya kanadı bağlayan ve pencere kanadının 

açılmasını sağlayan mekanizmadır.  
 

Seçimi yapılacak menteĢenin, sistem profil serisine uygun veya üretici firmanın 

önerdiği menteĢelerden biri olması gerekir.  
 

Doğrama kanadını taĢıyan eleman olarak kullanılan menteĢeler, kanadın ağırlığına 

ve doğramaya gelen statik yüklerin (rüzgâr vb.) durumuna göre seçilmelidir.  
 

Alüminyum pencere menteĢeleri, genellikle alüminyumdan üretilmiĢ olup; eloksal 

kaplı olarak veya elektrostatik toz boyama yöntemi ile istenen renge boyanarak 

doğramalarda kullanılmaktadır.  
 

Ağır kanatlı pencereler için, çelik yuvalı menteĢelerin kullanılması gerekmektedir. 

Alüminyum pencere menteĢeleri, genellikle kasa ve kanat birleĢtirildikten sonra yerine 

bağlanmaktadır.  
 

MenteĢenin doğrama üzerine bağlanmasında vidalı birleĢtirme yöntemi 

kullanılmaktadır ve bu vidaların tümü de birleĢtirme için büyük önem taĢımaktadır. 

Vidalardan birinin dahi iyi sıkılmaması, kanadın kaymasına ve doğramanın çalıĢmamasına 

neden olabilir. Kullanılacak menteĢe profil, üzerine kanal veya delik açılmasını gerektiren 

türden ise, kasa ve kanat profilleri birleĢtirilmeden önce kanal veya delik açma 

iĢlemlerinin yapılması gerekmektedir. Alüminyum doğrama pencerelerde en çok 

kullanılan menteĢe çeĢitleri Ģunlardır: 
 

 Normal Açılır MenteĢe Mekanizmaları 

 

Resim 1.21: Normal açılır menteĢe mekanizmaları 
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 Yuvalı MenteĢe Mekanizmaları 

 

Resim 1.22: Yuvalı menteĢe mekanizmaları 

 Eksantrik MenteĢe Mekanizmaları 

 

Resim 1.23: Eksantrik menteĢe mekanizmaları 

 Yaprak MenteĢe Mekanizmaları 

  

Resim 1.24: Yaprak menteĢe mekanizmaları 

 Pivot MenteĢe Mekanizmalar 

   

Resim 1.25: Pivot menteĢe mekanizmalar 
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1.1.5.3. Alüminyum Pencerelerde Kullanılan Su Tahliye Kapakları 
 

Alüminyum pencerelerde kullanılan su tahliye kanalları, kasa ile kanat arasındaki 

boĢlukta hava sirkülasyonunu sağlayarak, oluĢan rutubetin kurutulmasını ve bu boĢlukta 

olabilecek suyun tahliyesini sağlamak   için kullanılmaktadır.  

 

Su tahliye kanalı, kasa yatay alt profilinin dıĢ ortamda bulunan yüzeyine açılan en 

az iki adet kanaldan oluĢmaktadır.  

 

Direkt rüzgâr etkisi altında bulunan kanallardan giren hava, doğramadan ıslık sesi 

çıkmasına neden olur. Bu durumda su tahliye kanallarının, PVC kapaklarla kapatılarak 

direkt rüzgâr giriĢi önlenmelidir. 

 

Çizim 1.16: Alüminyum pencerelerde kullanılan su tahliye kapağı detayı 

1.1.6. Alüminyum Profillerin BirleĢtirilerek Doğramanın OluĢturulması 
 

Kesimi tamamlanmıĢ, gerekli olan delik, kanal vb. iĢlemleri bitmiĢ, zıvanaları 

bağlanmıĢ ve fitilleri takılmıĢ olan doğrama profillerinin birleĢtirme iĢleminin uygulama 

aĢamasına geçilebilir. Doğramaların oluĢturulması sırasında, profillerin birbirine 

bağlanmalarında kullanılacak yöntem ve teknikler “Alüminyum Profilleri Kesme ve 

BirleĢtirme” adlı modülde anlatılmıĢtır.  

 

Alüminyum doğramacılık tekniğine uygun olarak pencere imalatında, öncelikle 

doğramayı oluĢturacak profillerin  kesimi yapılır. Kesimi yapılan profillerin 

birleĢtirilmesinden önce, profillerin bir dizi iĢlem sırasından daha geçmeleri 

gerekmektedir. Doğrama birleĢtirildikten sonra bu iĢlemlerin uygulanmasındaki zorluklar 

ve bazı durumlarda bu iĢlemlerin uygulanmasının mümkün olamayacağından dolayı, 

doğrama birleĢtirilmeden önce bu iĢlemlerin uygulanması gerekmektedir. Kesimi 

tamamlanmıĢ pencere profillerine  uygulanacak iĢlem basamakları Ģunlardır: 

 

 Kasa profiline su tahliye kanalı açılması 

 Kanat profiline ispanyolet kol kanalı açılması 

 MenteĢe kanalı veya deliği açılması 

 T birleĢim var ise zıvanalarının bağlanması 
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 T birleĢim orta kayıt profillerinin kertilmesi 

 Kasa takoz fitili, kanat kulak fitili ve dıĢ cam fitilinin yerlerine takılması 

 

ĠĢlem basamaklarından Alüminyum profillerden  parça çıkarma ve birleĢtirmeye 

iliĢkin uygulamalar konusunda eksik bilgileriniz olduğunu düĢünüyorsanız, “Alüminyum 

Profilleri Kesme ve BirleĢtirme” adlı modüle dönerek eksikliklerinizi gideriniz. 

 

1.1.6.1. Kasa Profillerinin BirleĢtirilmesi 
 

Kesimi ve gerekli iĢlemleri tamamlanmıĢ kasa profillerinin  birleĢtirilerek, kasa 

oluĢturulmasında kullanılacak yöntem, köĢe (L) birleĢtirme yöntemidir. Bu birleĢim 

tekniğinin uygulanmasında, gerekli mukavemetlerin sağlanabilmesi için seçilen profil 

sisteminin önerdiği malzeme ve yöntemler kullanılmalıdır. Alüminyum doğramacılığı 

tekniğine uygun birleĢtirmelerde, köĢe birleĢim takozu ile birleĢim gerçekleĢtirilmektedir. 

Kasa profillerinin birleĢtirilmesi iĢlemi aĢağıda belirtilen iĢlem basamaklarına   göre 

yapılmalıdır: 

 

 Kesim ölçüleri yapılır 

 Uygun ebatta köĢe birleĢtirme takozu hazırlanır 

 Vida ile birleĢtirme yapılır. 

          

Resim 1.26:KöĢe takozların(çavuĢ) ilk montajı 

 Diğer köĢe, profilin montajı için önce içinden sonra dıĢından vidalanır,  

   

Resim 1.27:KöĢe takozlarının ikinci montajı 

 Kasa oluĢturulmadan önce iĢkence ile sıkıĢtırıldıktan sonra iç vidalama dört 

köĢeden yapılarak oluĢturulur. 
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Resim 1.28:Kasanın oluĢturulması 

1.1.6.2. Kanat Profillerinin BirleĢtirilmesi 
 

Kesimi ve gerekli iĢlemleri tamamlanmıĢ kanat profillerinin birleĢtirilerek, kanat 

oluĢturulmasında kullanılacak yöntem, köĢe (L) birleĢtirme yöntemidir. Bu birleĢim 

tekniğinin uygulanmasında, gerekli mukavemetlerin sağlanabilmesi ve pencerenin 

fonksiyonelliği için seçilen profil sisteminin önerdiği malzeme ve yöntemler 

kullanılmalıdır. Kullanılan kanat profilleri, ölçü kesim toleranslarını göre yapacaksınız. 

Kanat profillerinin birleĢtirilmesi aĢağıda belirtilen iĢlem basamaklarına göre 

yapılmalıdır: 

 

 Kasaya göre kanat kesim  ölçüleri yapılır. 

    

Resim 1.29:Kasaya göre kesim ölçülerinin alınması 

 KöĢe birleĢtirme takozların montajı yapılır. 

 

Resim 1.30:KöĢe takozların(çavuĢ) montajı 

 ĠĢkence ile sıkıĢtırıldıktan sonra iç vida montajı yapılır. 
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Resim 1.31:KöĢe takozlarının vidalı montajı 

 Kanadın montajı oluĢturulur. 

 

Resim 1.32:Kanadın oluĢturulması 

1.1.6.3. Alüminyum Pencere Aksesuarlarının Bağlanması 
 

Alüminyum pencerelerin istenilen fonksiyonları yerine getirmesi, doğramayı 

tamamlayıcı nitelikteki aksesuarların, birleĢimi tamamlanmıĢ doğramaya uygun Ģekilde 

bağlanmalarına bağlıdır. Ġmalatı yapılacak pencerenin tasarım Ģekline göre bu 

aksesuarlarda farklılıklar olmaktadır.  

 

 Kasa ve kanadın menteĢe ile birbirine bağlanması 

 

Alüminyum pencerelerde, kanadın kasaya bağlanmasını ve açılımı sağlayan 

menteĢelerin, profil sistem serisine uygun veya üretici firmanın önerdiği menteĢelerden 

seçilmesi gerekir.  

Kasa ve kanadın birleĢtirilmesinde uygulanacak iĢlem basamakları Ģunlardır: 

 

 Pencere kasasında menteĢe yeri ölçüsü dıĢtan genellikle 150 mm alınır. 

 BirleĢtirilme iĢlemi tamamlanmıĢ kasa ve kanada, menteĢe 

mekanizmasının bağlanması için profile  kanal açılır. 
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Resim 1.33:Kasa ve kanada menteĢe yeri için kanal açılması 

 Kasa ve kanadın menteĢe ile birbirine vida ile bağlanması yapılır. 

 

  

Resim 1.34:Kasa ve kanadın menteĢe ile birbirine bağlanması 

 Pencere kolunun takılması 

 

Alüminyum pencere kilit mekanizması birleĢtirilmesi sırasında zarar görebileceği 

için, birleĢtirme iĢlemi tamamlandıktan sonra ispanyolet kolu   bağlanmalıdır. 

 

Resim 1.35:Pencere kolunun takılması 
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 Kilit mekanizması karĢılıklarının bağlanması 

 

BirleĢtirme iĢlemi tamamlanmıĢ, kilit mekanizması bağlanmıĢ doğramalara kilit 

karĢılıklarının bağlanması gerekmektedir. Kasa ile kanadı birbirine kilitleme ve sıkıĢtırma 

fonksiyonlarını yerine getirmesinden dolayı, kilit karĢılıklarının tekniğe uygun Ģekilde 

bağlanması önemlidir. SıkıĢtırma iĢlevini yerine getiremeyen pencerelerden içeri; hava, 

su, ses, rüzgâr, toz vb. gireceğinden, karĢılıkların sistem firmasının önerdiği Ģekilde veya 

kullanılan kilitleme mekanizmasına uygun olarak seçilmesine dikkat edilmelidir. 

              

Resim 1.36:Zamak aksesuarın takılması 

 Su tahliye kapaklarının takılması 

 

Alüminyum pencere üzerine açılmıĢ bulunan su tahliye kanallarına, uygun PVC su 

tahliye kapaklarının takılması zorunludur. Bu kapakların olmaması durumunda, direkt 

rüzgar bu kanallara girerek ses oluĢmasına ve kanalların fonksiyonunu yerine 

getirmemesine neden olmaktadır. PVC kapakların tırnakları, kasa profili üzerine uygun 

olarak açılmıĢ kanala geçirilerek takılırlar.  

 

1.1.7. Alüminyum Pencerelerin Ġmalat Projelerinin Çizilmesi 
 

Alüminyum pencerelerin imalatlarının yapılabilmesi için, yapım projelerinin 

çizilmiĢ olması gerekmektedir.  

 

 Çift bölmeli, tek kanatlı alüminyum pencere yapım resmi verilmiĢtir, dikkatle 

inceleyiniz. 
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Çizim 1.17: Pencerenin ön görünüĢü 

 

Çizim 1.18: A-detay açıklaması 
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Çizim 1.19: B-detay açıklaması 

 Tek bölmeli, tek kanatlı, üstten havalandırmalı alüminyum pencere yapım resmi 

verilmiĢtir, dikkatle inceleyiniz. 

 

Çizim 1.20: Pencerenin ön görünüĢü  
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Çizim 1.21: A-A kesiti 

 

Çizim 1.22: B-B kesiti  

 Tek kanatlı havalandırma alüminyum pencere yapım resmi verilmiĢtir, dikkatle 

inceleyiniz. 
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Çizim 1.23: Ön görünüĢ  

 

 

Çizim 1.24: A-A kesiti  
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Çizim 1.25: B-B kesiti  



 

31 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

AĢağıda serbest- ölçüsüz çizimi verilen alüminyum doğrama profillerinin  Kasa KöĢe 

BirleĢtirme imalat uygulamasını yapınız. 

 

ORTAM(Araç-gereç, ekipman ve koĢullar): 

 

Alüminyum sistem serisi kasa profili,  köĢe birleĢtirme takozu(çavuĢ), mercimek 

baĢlı matkap uçlu vida, alüminyum Ģekillendirme takım ve makineleri 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Alüminyum doğrama pencere köĢe 

birleĢtirmesini oluĢturacak sistem serisi 

profilleri seçiniz. 

  

 Alüminyum doğramaya uygun kesim planı 

hazırlayınız. 

 Kasa profilini yaklaĢık 200 mm boyunda 2 

 
 

 ĠĢlem basamaklarına uygun bir 

çalıĢma düzenini sağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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adet olarak kesiniz. 

 

 

 Alüminyum pencerede kullanılacak 

tamamlayıcı elemanlar ve aksesuarları tespit 

ediniz. BirleĢtirme takozu(çavuĢ) kullanınız. 

 

 

 

 Alüminyum profilleri  doğru ölçü ve  doğru 

açıda kesiniz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Alüminyum profilleri birleĢtirmeye 

hazırlayınız.(Delme, kertme, kanal açma v.b.). 

 Alüminyum profilleri,  birleĢtirme takozu 

kullanarak birleĢtiriniz. 

 

  Emniyet tedbirlerini uygulayınız. 
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 Alüminyum doğramayı tamamlayıcı 

elemanları bağlayınız (MenteĢe, kilit, kol 

v.b.). 

 

 

 Alüminyum pencere imalat resmini çiziniz. 

 

 

 ĠĢ önlüğü ve eldiven kullanınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ĠĢi verilen sürede bitiriniz. 
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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. Ġstenilen ölçü ve Ģekilde alüminyum pencere profil birleĢtirme 

resimlerini çizdiniz mi? 

  

2. ÇizilmiĢ resmi okudunuz mu?   

3. Alüminyum pencere köĢe birleĢtirmeleri için sistem serisi 

profilleri seçtiniz mi? 

  

4. Alüminyum pencere üretimi için kesim planı hazırladınız mı?   

5. Kesim planı dahilinde alüminyum profilleri kestiniz mi?   

6. Profilleri ve aksesuarları ile birleĢtirmeyi yaptınız mı?   

7. ĠĢi zamanında ve iĢ güvenliği kuralları dahilinde yaptınız mı?   
 

 

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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AĢağıda serbest-ölçüsüz çizimi verilen alüminyum doğrama profillerinin Kasa 

Orta Kayıt BirleĢtirme imalat uygulamasını yapınız. 

 

ORTAM(Araç-gereç, ekipman ve koĢullar): 

Alüminyum sistem serisi kasa ve orta kayıt profilleri,  köĢe birleĢtirme 

takozu(çavuĢ), orta kayıt birleĢtirme takozu(U bağlantı), mercimek baĢlı matkap uçlu 

vida, alüminyum Ģekillendirme takım ve makineleri 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Alüminyum doğrama pencereyi oluĢturacak 

sistem serisi profilleri seçiniz. 

 

 Alüminyum doğramaya uygun kesim planı 

hazırlayınız.  Kasa profilini yaklaĢık 300 

mm boyunda 1 adet olarak kesiniz. Orta 

kayıt profilini ise 200 mm boyunda 1 adet 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerektiğinde alüminyum pencere 

imalat resmini çiziniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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olarak kesiniz. 

 

 Alüminyum pencerede kullanılacak 

tamamlayıcı elemanlar ve aksesuarları, köĢe 

takozu ve orta kayıt birleĢtirme (U bağlantı) 

araçlarını tespit ediniz. 

 

 

 Alüminyum profilleri doğru ölçü vedoğru 

açıda kesiniz. 

 
 

 Alüminyum profilleri birleĢtirmeye 

hazırlayınız.(Delme, kertme, kanal açma 

v.b.). Orta kayıt bindirme payını keserek 

alınız. 

 

 

 ĠĢlem basamaklarına uygun çalıĢma 

düzenini sağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Emniyet tedbirlerini uygulayınız. 
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 Alüminyum profilleri birleĢtiriniz. Kasa 

profiline  önce U bağlantı aksesuarını 

vidalayınız.  

 

 Orta kayıt profilini U bağlantı aksesuarının 

üzerine bindirerek birleĢtiriniz. 

 

 

 Alüminyum doğramayı tamamlayıcı 

elemanları bağlayınız (MenteĢe, kilit, kol 

v.b.). 

 

 

 Alüminyum pencere imalat resmini çiziniz. 

 ĠĢ önlüğü ve eldiven kullanınız. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ĠĢi verilen sürede bitiriniz. 
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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 
Ġstenilen ölçü ve Ģekilde alüminyum pencere profil birleĢtirme 

resimlerini çizdiniz mi? 

  

2 ÇizilmiĢ resmi okudunuz mu?   

3 
Alüminyum pencere orta kayıt birleĢtirmeleri için sistem serisi 

profilleri seçtiniz mi? 

  

4 Alüminyum pencere üretimi için kesim planı hazırladınız mı?   

5 Kesim planı dahilinde alüminyum profilleri kestiniz mi?   

6 Profilleri ve aksesuarları ile birleĢtirmeyi yaptınız mı?   

7 ĠĢi zamanında ve iĢ güvenliği kuralları dahilinde yaptınız mı?   
 

 

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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AĢağıda ölçülü resmi verilen alüminyum doğrama profillerine Havalık 

Penceresinin imalat uygulamalarını yapınız. 

 

ORTAM(Araç-gereç, ekipman ve koĢullar): 

Alüminyum sistem serisi kasa ve kanat profilleri,  köĢe birleĢtirme takozu(çavuĢ),  

vasistas kolu, menteĢe, mercimek baĢlı matkap uçlu vida, alüminyum Ģekillendirme takım 

ve makineleri. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Alüminyum doğrama pencereyi oluĢturacak sistem 

serisi profil seçiniz. 

 

 

 Alüminyum doğramaya uygun kesim planı 

hazırlayınız.  

 Kasa profili: 750 mm den 2 adet, 650 mm den 2 

 

 

 

 

 

 

 Gerektiğinde alüminyum 

pencere imalat resmini 

çiziniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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adet açılı kesiniz. 

 Kanat profili ve çıtaları kesim planına göre 

hesaplayınız. 

 
 

 Alüminyum pencerede kullanılacak tamamlayıcı 

elemanlar ve aksesuarları tespit ediniz. 

 

 

 Alüminyum profilleri  doğru ölçü ve  doğru açıda 

kesiniz. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ĠĢlem basamaklarına uygun 

bir çalıĢma düzenini 

sağlayınız. 

 

  Emniyet tedbirlerini 

uygulayınız. 

 
 

 ĠĢi verilen sürede bitiriniz. 

 

 

 ĠĢ önlüğü ve eldiven 

kullanınız. 
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 Alüminyum profilleri birleĢtirmeye 

hazırlayınız.(Delme, kertme, kanal açma v.b.). 

 

 

 Alüminyum profilleri birleĢtiriniz. 
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 Alüminyum doğramayı tamamlayıcı elemanları 

bağlayınız (MenteĢe, kilit, kol v.b.). 

 

 

 

 Alüminyum pencere imalat resmini çiziniz. 
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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 
Ġstenilen ölçü ve Ģekilde alüminyum pencere profil birleĢtirme resimlerini 

çizdiniz mi? 

  

ÇizilmiĢ resmi okudunuz mu?   

Alüminyum pencere köĢe birleĢtirmeleri için sistem serisi profilleri 

seçtiniz mi? 

  

Alüminyum pencere üretimi için kesim planı hazırladınız mı?   

Kesim planı dahilinde alüminyum profilleri kestiniz mi?   

Profilleri birleĢtirme takozu kullanarak yaptınız mı?   

Profilleri ve aksesuarları ile birleĢtirmeyi yaptınız mı?   

ĠĢi zamanında ve iĢ güvenliği kuralları dahilinde yaptınız mı?   
 

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi yapıların ihtiyacı olan alüminyum doğrama pencere 

özelliklerden biri değildir? 

A) Yüksek ısı yalıtımı 

B) Havalandırma 

C) Ġyi görünüm 

D) IĢık alma 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi pencere kasasında genellikle içten alınan menteĢe yeri 

baĢlangıç ölçüsüdür? 

A) 50 mm 

B) 150 mm 

C) 250 mm 

D) 350 mm 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi alüminyum doğramanın diğer doğramalar ile 

karĢılaĢtırılmasındaki en önemli özelliğidir? 

A) Her iklim koĢuluna karĢın bakım gerektirmez 

B) Yüksek ısı yalıtımını sağlaması 

C) Yüksek ses yalıtımını sağlaması 

D) Darbeli ve sarsıntılı yerlerde kullanılması 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi alüminyum doğrama pencerelerin üstünlüklerinden biri 

değildir? 

A) Korozyona karĢı dayanıklıdır 

B) Yüksek ısı yalıtımını sağlamasıdır. 

C) Bakımı kolaydır, kullanım süresince boya veya baĢka bir iĢlem gerektirmez 

D) Ham madde sıkıntısı yoktur 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi yukarıdan havalandırma gerektiren yapılarda kullanılan 

pencere çeĢididir? 

A) Pivot 

B) Vasistas 

C) Kanatlı 

D) Çift açılır 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi farklı açılımları gerçekleĢtiren, maliyeti yüksek pencere 

çeĢididir? 

A) Çift açılır 

B) Vasistas 

C) Kanatlı 

D) Pivot 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi En çok kullanılan pencere çeĢididir? 

A) Pivot 

B) Vasistas 

C) Kanatlı 

D) Çift açılır 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi alüminyum doğrama pencerelerin çalıĢan parçalarıdır? 

A) Kasa profilleri 

B) Kanat profilleri 

C) Cam çıta profilleri 

D) Orta kayıt profilleri 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi kasa veya kanat üzerinde herhangi bir bölüntü yapılmak 

istenildiğinde kullanılan profillerdir? 

A) Kasa profilleri 

B) Kanat profilleri 

C) Orta kayıt profilleri 

D) Cam çıta profilleri 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi kasa ve kanat profillerin birleĢtirilmesinde kullanılan köĢe 

birleĢtirme mekanizmasıdır? 

A) Conta 

B) Fitil 

C) MenteĢe 

D) Takoz(çavuĢ) 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi kasaya kanadı bağlayan ve pencere kanadının açılmasını 

sağlayan mekanizmadır? 

A) Conta 

B) Fitil 

C) MenteĢe 

D) Takoz(çavuĢ) 

 

12. AĢağıdakilerden hangisi alüminyum pencerelerin imalatlarının yapılabilmesi için 

önceden yapılacak iĢlemdir? 

A) Kasa profilleri birleĢtirme  

B) Kanat profilleri birleĢtirme 

C) Aksesuvarların konulması  

D) Yapım projelerinin çizimi  

 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

13. (   ) Bir yapının duvarına açılan boĢluğa, iç mekâna doğal ıĢığın girmesini ve 

havalandırmayı sağlayan yapı elemanına pencere adı verilir. 
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14. (   ) Günümüzde alüminyum doğramalar sadece iĢ merkezlerinin doğramalarının 

oluĢturulmasında kullanılmaktadır. 
 

15. (   ) Alüminyum doğrama pencereler, her iklim koĢulunda kullanılabilen ve doğa 

Ģartlarına en dayanıklı doğrama türüdür. 

 

16. (   ) Alüminyum pencerelerde kullanılacak sistem profillerin seçiminde, üretici 

firmaların yayınladıkları kataloglardan yararlanılmalıdır. 

 

17. (   ) Teknik, ekonomik, estetik, fonksiyonellik gereklerine uygun olarak tasarlanmıĢ ve 

üretilmiĢ profillere sistem profilleri adı verilmektedir. 

 

18. (   ) Cam çıtası profilleri, sistem serisinden ve kullanılacak cam boĢluğunun ölçüsüne 

göre seçilmelidir. 

 

19. (   ) Alüminyum profiller, hassas ölçüler içerisinde çalıĢtıklarından dolayı hatasız bir 

kesim planı çıkarmak gerekmektedir. 

 

20. (   ) Doğramanın takılacağı boĢluk ölçüsünün alınmasının, doğramanın kesim planını 

etkilemeyeceğinden önemi yoktur. 
 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Alüminyum kapı resmi çizip, okuyabilecek ve resme göre kesim planı yaparak 

alüminyum kapıyı imal edebileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 Alüminyum kapı doğramada kullanılan profillerin kullanım alanlarına göre 

farklı olup olmadıklarını araĢtırarak not ediniz.  

 Alüminyum kapı doğramada kullanılan tamamlayıcı aksesuarların iĢlem 

farklılıklarını araĢtırarak rapor ediniz.  

 

Bu araĢtırmaları yapmak için çevrenizde, alüminyum doğrama ile ilgili uygulamalar 

yapan iĢletmelerden, eğitim kurumlarından (üniversite ve mesleki öğretim veren 

ortaöğretim kurumları), kütüphanelerden veya internet ortamından yararlanabilirsiniz. 
 

 
 

2. ALÜMĠNYUM DOĞRAMA KAPI YAPMA 
 

2.1. Alüminyum Kapı Doğramacılığı 
 

Yapıların vazgeçilmez ihtiyacı olan kapıların, giriĢ- çıkıĢ iĢlevinin dıĢında güvenliği 

sağlanma fonksiyonu da önemli yer tutar. 

 

2.1.1. Alüminyum Doğrama Kapıların Tanımı ve Kullanım Alanları 
 

Bir yapının içine girmeye veya dıĢına çıkmaya olanak veren ve bir kapanma 

düzeneğiyle donatılmıĢ yapı elemanlarına kapı adı verilmektedir.  

 

 Doğramalar, kapıların oluĢturulmasında kullanılan malzemenin türüne göre 

isimlendirilmektedir. Alüminyum profiller kullanılarak imalatı gerçekleĢtirilmiĢ kapılara, 

Alüminyum doğrama kapılar denir.  

 

Günümüz mimarî yapılarında; okul, hastane, mağaza, iĢ merkezi, resmî daire, 

apartman vb. pek çok kullanım alanlarında, alüminyum doğramalardan oluĢturulmuĢ 

kapılar kullanılmaktadır. 

 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. Alüminyum Doğrama Kapı ÇeĢitleri 
 

Yapılarda kullanılan alüminyum kapılar, iklim koĢullarına, imalat tekniklerine ve 

kullanım amacına göre farklılıklar göstermektedir. Günümüz yapılarında kullanılacak 

kapıların, boyut ve Ģekillerinin belirlenmesinde mimarî tasarımlar önem taĢımaktadır.  

Kullanılacak yerin özelliklerine göre en çok kullanılan alüminyum kapı çeĢitleri 

Ģunlardır: 

 Tek kanatlı kapılar 

 

Resim 2.1: Tek kanatlı kapı 

 Çift kanatlı kapılar 

 

Resim 2.2: Çift kanatlı kapı 
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 Çarpma kanatlı kapılar 

 

Resim 2.3: Çarpma kanatlı  kapı  

 

 Sürme kanatlı kapılar 

 

Resim 2.4: Sürme kanatlı kayar kapı 

 Acil çıkıĢ kapıları ve yangına dayanıklı kapılar 

 

Resim 2.5: Acil çıkıĢ kapısı 
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 Döner Kapılar 

 

Resim 2.6: Döner kapı 

 

 Katlanır kanatlı kapılar 

 

Resim 2.7: Katlanır kanatlı  kapılar 

2.2. Alüminyum Doğrama Kapıları OluĢturan Elemanlar 
 

Alüminyum profiller kullanılarak oluĢturulacak, tek kanatlı alüminyum doğrama bir 

kapıda bulunması gereken elemanlar Resim 2.8’de gösterilmiĢtir. ġekli dikkatli bir Ģekilde 

inceleyerek kullanılmıĢ olan elemanları tanıyınız. 

      

A. KöĢe takozu                                B. Tutamak, kol 
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C. Vidalar                                                   D. Fitiller 

      

E. MenteĢe                                                    F. Profiller 

Resim 2.8:  Alüminyum doğrama kapıları oluĢturan elemanlar 

2.2.1. Alüminyum Doğrama Kapılarda Kullanılan Profiller 
 

Alüminyum doğrama kapıların, gelebilecek statik mukavemetlere karĢı 

koyabilecek, sürekli kullanımda dahi fonksiyonlarını yitirmeden görevini sürdürebilecek 

niteliklere sahip profil ve aksesuar kullanılarak üretimleri yapılmalıdır. Alüminyum 

doğrama kapı üretimine girecek olan profillerin, sistem dahilinde çeĢitli fonksiyonları 

yerine getiren tırnak, yuva, kulak vb. girinti ve çıkıntılara sahip, ekstrüzyon yoluyla elde 

edilmiĢ profiller olmaları gerekmektedir. Doğramayı oluĢturacak profillerin seçiminde, 

profil üreticisi firmaların yayınladıkları, üretim kataloglarından yararlanılmalıdır. 

 

2.2.1.1. Alüminyum Doğrama Kapı Kasa Profilleri 
 

Alüminyum doğrama kapıların taĢıyıcı profili olarak isimlendirilen kasa profilleri, 

gerekli mukavemetleri ve gelecek statik yükleri karĢılayacak ve fonksiyonlarını yerine 

getirecek kesit kalınlığına sahip olmalıdır. Kasa profilleri vidalama ve kilitleme gibi 

fonksiyonların gerçekleĢtirilebilmesi için en az 2 mm kesit kalınlığında olmalıdır. Kapı 

kasa profilleri, kullanılacak yerin özelliğine göre normal veya ısı yalıtımlı sistem 

serilerinden seçilebilir. Resim 2.9’da  çeĢitli sistem serilerine ait kasa profil kesit örnekleri 

verilmiĢtir: 

 

 A sistem serileri: 

   

Resim 2.9:  A sistem kapı kasa profilleri  
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Çizim 2.1: A sistem kapı kasa profil ölçüleri 

 B sistem serileri: 

         

Resim 2.10: B sistem kapı kasa profili 

 

Çizim 2.2: B sistem kapı kasa profil ölçüleri 

 C sistem serileri: 

 

Resim 2.11: C sistem kapı kasa profili 
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Çizim 2.3: C sistem kapı kasa profil ölçüleri 

2.2.1.2. Alüminyum Doğrama Kapı Kanat Profilleri 
 

Alüminyum doğrama kapıların taĢıyıcı ve hareketli kısmını oluĢturan kanat 

profilleri, gerekli mukavemetleri karĢılayacak ve fonksiyonlarını yerine getirecek kesit 

kalınlığında seçilmelidir. Bu profiller vidalanmaya ve köĢe presinde preslenmeye maruz 

kalacaklarından dolayı en az 2 mm kesit kalınlığında seçilmelidir. Kapı kanat profilleri, 

kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerinden seçilebilir.  

 

 A sistem serileri: 

      

Resim 2.12: A sistem kapı kanat profili 

     

Çizim 2.4: A sistem kapı kanat profil ölçüleri 

 

 B sistem serileri: C60 sistem serisinde genellikle kanat profili olarak kullanılır. 
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Resim 2.13: B sistem kapı kanat profili 

 

Çizim 2.5: B sistem kapı kanat profil ölçüleri 

 C sistem serileri : C60-70 sistem serisi alüminyum kalite standartları ile AB 

normlarında üretilmektedir. Bu sistemlerde genellikler 10 mm temperli cam 

(security) cam kullanılmaktadır. Bu serilerde sistem taĢıyıcı özelliği olarak üst 

kasa ve rulmanlar ile sağlanmaktadır. Kanat içleri gizli takoz sistemleri  

güvenlik sağlanması amaçlı kullanılmaktadır. 

 

Resim 2.14: C sistem kapı kanat profili 
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Çizim 2.6: C sistem kapı kanat profil ölçüleri 

2.2.1.3. Alüminyum Doğrama Kapı Orta Kayıt ve Etek Profilleri 
 

Alüminyum doğrama kapı orta kayıt profilleri, kasa veya kanat üzerinde herhangi 

bir bölüntü yapılmak istenildiğinde veya doğramanın dayanımı artırılmak istenildiğinde 

kullanılmaktadır. Bu profiller vidalanmaya ve köĢe presinde preslenmeye maruz 

kalacaklarından dolayı en az 2 mm kesit kalınlığında seçilmelidir. Orta kayıt profilleri 

kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerinden seçilebilir. 

 

Alüminyum doğrama kapılarda, kapı eĢiklerinde kullanılan profile etek profili adı 

verilmektedir. Etek profilleri, kapı kanadı altında ve kasa alt eĢik profilinin kullanılmadığı 

durumlarda kullanılmaktadır. Isı, toz vb. unsurların içeri girmesini önlemek amacıyla etek 

profilin alt kısmına kapı altı fırçası takılmaktadır.  

    

Resim 2.15: Kapı etek profilleri 
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Çizim 2.7: Kapı orta kayıt ve etek profil ölçüleri 

 Kapı kanadının ağırlığına bağlı olarak kullanılacak orta kayıt bağlama profili,  

vida yeri dayanımına uygun yapılmıĢtır. 

      

Resim 2.16: Kapı orta kayıt bağlama profili 

2.2.1.4. Alüminyum Doğrama Kapı Cam Çıtası Profilleri 
 

Alüminyum doğrama kapı cam çıtası profilleri, kasa, kanat ve orta kayıt 

profillerinde bulunan uygun tırnaklara takılmak suretiyle, cam veya benzeri örtü 

malzemesinin sabitlenmesinde kullanılmaktadır. Cam çıtaları, profil sistem serisi 

içerisinden ve cam kalınlığına uygun olarak seçilmelidir. ġekil 2.17’de kullanılan cam 

çıtalarına örnekler verilmiĢtir, dikkatle inceleyiniz. 

          

Resim 2.17: Kapı çıtaları 

2.2.1.5. Alüminyum Doğrama Kapı Adaptör Profilleri 
 

Alüminyum doğrama kapı ve pencerelerin oluĢturulmasında, dıĢarıya açılan 

kanadın, kasa profiline uyum sağlaması için alüminyum adaptör profilinin kullanılması 

gerekmektedir. 

 

Resim 2.18: Kapı adaptör profilleri 
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Çizim 2.8: Kapı adaptör profil ölçüleri 

           

       

Resim 2.19: Kapı adaptör uygulamaları 

2.2.2. Alüminyum Doğrama Kapılara Kesim Planı Hazırlanması 
 

Alüminyum doğrama kapılarının imalatının gerçekleĢtirilebilmesi için, kullanılacak 

sistem profillerinin belirlenmesi iĢleminden sonra bu profillerin hangi ölçülerde 

kesileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Alüminyum profillerin hassas ölçü 

toleranslarında üretilmiĢ olmaları ve hassas ölçüler içerisinde çalıĢmaları nedeniyle, 

hatasız bir kesim planı ile istenilen ölçüye uygun doğrama imalatı yapılabilmektedir. 

Öğrenme Faaliyeti-1 ‘de Alüminyum Doğrama Pencerelere Kesim Planı 

Hazırlanması Bkz. 

 

2.3. Alüminyum Kapıda Parça Çıkarma ĠĢlemlerini Yapmak 
 

AĢağıda kapıda parça çıkarma için yapılacak iĢlem basamakları belirtilmiĢtir: 

 Belirtilen ölçüye göre markalama yapılır. 
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Resim 2.20: Farklı markalamalar 

 

 El frezesi ile markalanan yere önce delik açılır sonra iĢlem uygulanır. 

       

Resim 2.21: El frezesi ile parçaları alma 

Markalanan ölçüye göre ara kontroller ile parçaların çıkarılmıĢ hali oluĢturulur. 

     

Resim 2.22: Parçaların çıkarılmıĢ hali 

 Parça kontrolü yapılır. 

 

Resim 2.23: Parça kontrolü 

 

2.4. Alüminyum Kapıları OluĢturan Elemanlar ve Tamamlayıcı 

Aksesuarları 
 

Alüminyum kapılardan beklenen fonksiyonların yerine getirebilmesinde, doğramayı 

tamamlayıcı nitelikte olması ve aksesuar olarak kullanılan tüm elemanların eksiksiz olarak 

kullanılması gerekmektedir. Doğrama için seçilen sistem serisi alüminyum profillere, 

uygun olan tamamlayıcı eleman ve aksesuarların kullanılması ile kapının güvenli ve 

konforlu olarak çalıĢması sağlanabilmektedir. 

 

2.4.1. Alüminyum Kapılarda Kullanılan Kilitleme Mekanizmaları 
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Alüminyum kapıların çalıĢma Ģekillerine göre, açılıp kapanmalarını sağlamak ve 

kötü amaçlı giriĢimleri engelleyebilmek için güvenli olarak kilitlenmeleri gerekmektedir. 

Alüminyum doğrama kapıların bu iĢlevlerini yerine getirebilmesinde en önemli unsur, 

amaca uygun kilitleme mekanizması seçmektir. Seçimi yapılacak kilitleme mekanizması, 

yalıtım değerlerinin korunmasında ve gerekli güvenlik Ģartlarının yerine getirilmesinde 

önemli unsurlardan biri olacaktır.  Günümüzde kapı kilitleme ve kapatma mekanizmaları 

ile ilgili pek çok alternatif geliĢtirilmiĢtir. Bu alternatifler içerisinden ihtiyaca yönelik ve 

doğrama sistemine uygun olanın seçilmesi gerekir. 

 

2.4.1.1. Alüminyum Kapılarda Kullanılan Gömme Kilitler 
 

Alüminyum doğrama kapılarda sıklıkla kullanılan gömme kilitler, kapının bir kol 

yardımıyla açılıp kapanmasına ve aynı zamanda kilitlenmesine olanak sağlayan 

mekanizmalardır.  

 

Gömme kilitler kapının kullanım amacına göre farklılıklar gösterebilirler; normal 

kapılar için dilli gömme kilit kullanılırken, çarpma kapılar için silindirik makaralı gömme 

kilitler kullanılmaktadır.  

 

Alüminyum doğrama kapı kanadı üzerine kopya freze makinesinde açılan kilit 

kanalına vida ile bağlanan kilit mekanizmasının, kasa profiline bağlanan karĢılık ile 

kilitleme iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. 

           

Resim 2.24: Gömme kilitler 

2.4.1.2. Alüminyum Kapılarda Kullanılan Otomatik Kilitler 
 

Günümüz mimarisinde yaygın olarak kullanılan alüminyum kapılarda, beklenen 

fonksiyonellik doğrultusunda otomatik kapı açma ve kapatma sistemleri de 

kullanılmaktadır. Bu beklentilere cevap verecek niteliklere sahip olan alüminyum 

doğrama kapıların, kullanılacak kilit mekanizmasının özelliklerine uygun olarak 

montajları yapılmaktadır. Resim 2.25’de kullanılabilecek otomatik kilitlere örnekler 

verilmiĢtir. 
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Resim 2.25: Otomatik kilitler 

2.4.1.3. Alüminyum Kapılarda Kullanılan Ġspanyolet Kilitleme 

Mekanizmaları 
 

Alüminyum doğrama kapılarda kullanılan ispanyolet kilit mekanizmaları, genellikle 

güvenlik ihtiyacı çok fazla duyulmayan yerlerde ve iç mekânlarda kullanılan kapılarda 

kullanılmaktadır. Alüminyum pencerelerde kullanılan ispanyolet kilit mekanizması ile 

aynı özelliklere sahiptir ve doğrama üzerine montaj yöntemi de aynı Ģekilde 

yapılmaktadır.  

 

Resim 2.26: Ġspanyolet kilitleme mekanizmaları 

Alüminyum doğrama kapılarda kullanılacak ispanyolet kilit mekanizmalarının, 

kilitleme ve sıkıĢtırma iĢlevini yerine getirebilmesinde sürgü profili üzerinde bulunan 

silindirik makaraların, kapı üzerinde en az dört noktadan bağlanması gerekmektedir. Kapı 

boyunun büyümesi durumunda, kullanılacak silindirik makara sayısı da artırılmalıdır.  

Kilit mekanizmasını çalıĢtıracak olan ispanyolet kol, doğrama ile bütünlük sağlayacak 

Ģekilde ve kaliteli malzemeden üretilmiĢ olan kollardan seçilmelidir. 

            

Resim 2.27: kapı kolları 

2.4.2. Alüminyum Kapılarda Kullanılan MenteĢeler 
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Alüminyum kapılarda kullanılan menteĢeler, kanadın kasaya bağlantısını 

gerçekleĢtiren, kanadı taĢıyan ve kapı kanadının açılıp kapanmasını sağlayan 

mekanizmadır. Doğrama kanadı, doğrama boĢluk örtüsü ve doğramaya gelen statik 

yükleri taĢıyan menteĢeleri, sistem profil serisine uygun olarak seçilmelidir. Ağır kanatlı 

kapılar için çelik yuvalı menteĢeler tercih edilmelidir. 

 

2.4.2.1. Yuvalı Kapı MenteĢe Mekanizmaları 

 

Çizim 2.9: Yuvalı kapı menteĢesi  

2.4.2.2. Eksantrik Kapı MenteĢe Mekanizmaları 

 

Çizim 2.10: Eksantrik kapı menteĢesi 

2.5. Alüminyum Doğrama Kapıyı BirleĢtirmek 
 

Alüminyum doğramacılık tekniğine uygun kapı imalatında, öncelikle doğramayı 

oluĢturacak profillere kesim planı hazırlanarak, kesim iĢlemi yapılmaktadır. Kesimi 

tamamlanmıĢ profillerin birleĢtirilme iĢlemine geçilmeden önce, doğrama profillerinin bir 

dizi iĢlemden daha geçmeleri gerekmektedir. Doğrama oluĢturulduktan sonra bu 

iĢlemlerin uygulanmasındaki zorluklar yüzünden ve bazı durumlarda bu iĢlemlerin 

uygulanmasının mümkün olamamasından dolayı, doğrama profilleri birleĢtirilmeden önce 

bu iĢlemlerin uygulanması gerekmektedir. Kesimi yapılmıĢ olan kapı profillerinin tekniğe 

uygun olarak imalatının gerçekleĢtirilebilmesi için,  uygulanacak iĢlem basamakları 

Ģunlardır: 
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 T birleĢimler için orta kayıt profillerinin kertilmesi 

 T birleĢimler için etek profillerinin kertilmesi 

 T birleĢim zıvanalarının bağlanması 

 Kanat profiline kilit kanalı açılması 

 Kanat profiline kapı kolu ve barel deliği açılması 

 Kasa profiline kilit dili karĢılığının açılması 

 MenteĢe kanalı veya deliği açılması 

 Kasa takoz fitilinin takılması 

 Kanat kulak fitillerinin takılması 

 DıĢ cam fitilinin takılması 

 

Kesim planı hazırlanarak doğrama kapıyı oluĢturacak ölçülerde kesimi 

tamamlanmıĢ; gerekli delik, kanal, kertme, zıvana bağlantısı ve fitilleri takılmıĢ olan 

doğrama kapı profillerinin doğramacılık tekniğine uygun olarak birleĢtirilmesi gerekir. 

 

2.5.1. Alüminyum Profillerin BirleĢtirilerek Doğrama Kapıların 

OluĢturulması 
 

Doğramaların oluĢturulması sırasında, profillerin birbirine bağlanmalarında 

kullanılacak yöntem ve teknikler “Alüminyum Profilleri Kesme ve BirleĢtirme” adlı 

modülde anlatılmıĢtır. Uygulamalar hakkında bilgilenmek için bu modüle dönerek 

tamamlayabilirsiniz. 

 

2.5.1.1. Kasa Profillerinin BirleĢtirilmesi 
 

Kesim planı içerisinde kesimi gerçekleĢtirilmiĢ, kullanılacak kilit, menteĢe vb. için 

gerekli olabilecek delik, kanal vb. iĢlemleri tamamlanmıĢ, fitilleri takılmıĢ sistem serisi 

profillerin birleĢtirilmesinde, köĢe (L) ve kapı tasarımına bağlı olarak T birleĢtirme tekniği 

kullanılmaktadır. Bu birleĢim tekniklerinin uygulanmasında, gerekli mukavemetlerin 

sağlanabilmesi ve kapının sorunsuz olarak çalıĢabilmesi için, seçilen sistem profil 

serisinin önerdiği birleĢim elemanları ve birleĢim yöntemleri kullanılmalıdır.  

BirleĢim yöntemleri aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapılır: 

 

 Kapı kasa kesim ölçülerine göre profiller kesilir. 

 

Resim 2.28: Kapı kasa profilleri kesme  

 KöĢe birleĢtirmelerde köĢe takozu kullanılır. 



 

63 

 

Resim 2.29: Kapı kasa profilleri birleĢtirme  

 Profillerin vidalanmasında sıkma iĢkence kullanılır.  

   

Resim 2.30:Kapı kasa profilleri iĢkence ile sıkma 

 Orta kayıt birleĢtirme sacı ile markalama yapılır. 

 

Resim 2.31: Orta kayıt birleĢtirme sacı 

 Plastik çekiç ile birleĢtirme yerlerinin düzlemleri ayarlanıp kasa bitirilir. 

     

Resim 2.32: Düzlem ayarı 

Resim 2.33’de kasa profiline önerilen köĢe birleĢim takozu verilmiĢtir. Alüminyum 

doğramacılığı tekniğine uygun köĢe birleĢimlerinde köĢe takozu ve köĢe gönyelerinin 

kullanılması ve köĢe presinde birleĢtirilmeleri gerekmektedir. Alüminyum kapı 
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tasarımında, kasayı oluĢturacak profillerin preslenme iĢlem sırası dikkat edilmesi gereken 

bir konudur. Tasarımda orta kayıt profillerinin bulunuyor olması, bu profillerin de kasa 

birleĢimine dâhil edilmesini gerektirmektedir. Kasa birleĢim iĢlemi tamamlandıktan sonra 

orta kayıt profillerinin zıvanalarına takılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 

doğramanın oluĢturulmasında presleme iĢlem sırasına dikkat edilmesi gerekir. 

 

Resim 2.33: Kalın etli köĢe birleĢtirme takozu 

2.5.1.2. Kanat Profillerinin BirleĢtirilmesi 
 

Kapının sorunsuz olarak çalıĢabilmesi için, kasa ve kanat kesim ölçülerinin dikkatli 

alınması ve seçilen sistem profil serisinin önerdiği birleĢim elemanları ve birleĢim 

yöntemlerinin doğru kullanılması gerekmektedir.  

BirleĢim yöntemleri aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapılır: 

 

 Kasa iç ölçüsü alınır. 

 

Resim 2.34: Kasa iç ölçüsü 

 BirleĢtirme takozları takılır. 

      

Resim 2.35: Çift birleĢtirme takozunu kullanma 

 KöĢelerin birleĢtirilmesinde önce içten vidalama yapılır. 
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Resim 2.36: Ġçten vidalama yapılması 

 Etek alt köĢelerin birleĢtirilmesinde orta kayıt birleĢtirme sacı kullanılır. 

 

Resim 2.37: Etek alt köĢelerin birleĢtirilmesi 

 Kanadın son birleĢimimde çaprazlar ölçülerek vidalama yapılır. 

 

Resim 2.38: DıĢtan vidalama yapılması 

2.5.1.3. Alüminyum Kapı Aksesuarlarının Bağlanması 
 

Alüminyum kapıdan beklenen fonksiyonları yerine getirmesi için kullanılan 

doğramayı tamamlayıcı nitelikteki aksesuarların, birleĢim iĢlemi tamamlanmıĢ doğramaya 

uygun Ģekilde bağlanmaları gerekmektedir. Ġmalatı gerçekleĢtirilecek kapının tasarım 

Ģekline ve fonksiyonelliğine bağlı olarak kullanılacak aksesuarlarda farklılıklar 

olabilmektedir.  

 

 Kasa ve kanadın menteĢe ile birbirine bağlanması 

 

Alüminyum doğrama kapılarda; birleĢim iĢlemleri tamamlanmıĢ kanadın, kasaya 

bağlantısını gerçekleĢtirerek kapının açılımını sağlayan menteĢelerin, profil sistem 

serisine uygun veya üretici firmanın önerdiği menteĢelerden seçilmesi gerekir. Kapıya 
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gelen hareketli ve statik yüklerin taĢınmasındaki eleman olarak kullanılacak menteĢelerin, 

mukavemet değerlerinin taĢıyıcı nitelikte ve Ģekilde olması gerekmektedir.  

 

Alüminyum doğrama kapılarda genellikle bu yüklerin taĢınması ve kapıda 

olabilecek sarkmaların önlenmesi için profil sistemine ve serisine uygun en az üç adet 

menteĢe kullanılması gerekmektedir. 

 

AĢağıda kasa ve kanadın menteĢe ile birbirlerine takılma iĢlem basamakları 

verilmiĢtir: 
 

 Kapı kasasında menteĢe yeri ölçüsü genellikle 200 mm alınır. Ortadaki 

ise dayanım ve momente göre orta ölçüden yukarıya yakın alınır. 

 Kasa ve kanadın menteĢe ölçülü yeri markalanır. 

    

Resim 2.39: MenteĢe yeri markalama 

 MenteĢe yeri hazırlanır. 

 

Resim 2.40: MenteĢe yeri hazırlama  

 MenteĢeler kanada bağlanır. 

 

Resim 2.41: MenteĢeleri kanada bağlama  

 MenteĢeleri kasaya bağlanır. 
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Resim 2.42: MenteĢeleri kasaya bağlama  

 

 Kapı kilit mekanizması ve kolunun takılması 

 

Alüminyum doğrama kapılarda kullanılacak kilit mekanizması ve açma kapama 

kolunu takılma iĢlem basamakları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 Kanat profili üzerine kilit markalaması yapılır. 

 

Resim 2.43: Kilit yeri markalama  

 Kilit yeri delikleri ve kanalı el frezesi ile açılır. 

   

Resim 2.44: Kilit yeri deliklerini açma  

 Vidalama öncesinde tüm kilit bileĢenleri takıĢtırılarak, açılmıĢ olan kanal 

ve deliklerin kontrolü yapılmalıdır. Sonra kilit takılarak sabitlenmelidir.  

 

Resim 2.45: Kilidi vida ile sabitleme  

 Kapı kolu, kilit hizasında ayarlamaları yapılarak vidalanır. 
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Resim 2.46: Kapı kolunu takma 

 

 Kilit mekanizması karĢılıklarının bağlanması 

 

BirleĢtirme iĢlemi tamamlanmıĢ, kilit mekanizması bağlanmıĢ kapıların kilit 

karĢılıklarının bağlanması gerekmektedir. Kasa ile kanadı birbirine kilitlemesi, sıkıĢtırma 

fonksiyonlarını yerine getirmesi ve güvenli kilitlemeyi sağlamasından dolayı, kilit 

karĢılıklarının tekniğe uygun Ģekilde bağlanması önemlidir. 

 

Resim 2.47: Kilit karĢılıkları 

 

2.6. Alüminyum Kapıların Ġmalat Projelerinin Çizilmesi 
 

Alüminyum doğrama kapıların, alüminyum doğramacılık tekniğine uygun olarak 

imalatlarının gerçekleĢtirilmesi için, imalat yapım projelerinin çizilmiĢ olması 

gerekmektedir. Çizim 2.11’de örnek olarak:  

 Tek kanatlı alüminyum kapı yapım resmi verilmiĢtir, dikkatle inceleyiniz. 
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Çizim 2.11: Tek kanatlı kapının ön görünüĢü 
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Çizim 2.12: Tek kanatlı kapının A-A kesiti 

       

Çizim 2.13: Tek kanatlı kapının B-B kesiti 

 Tek kanatlı alüminyum lambrili kapının yapım resmi verilmiĢtir, dikkatle 

inceleyiniz. 
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Çizim 2.14: Tek kanatlı lambrili kapının ön görünüĢü 
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Çizim 2.15: A-A kesiti 

 

Çizim 2.16: B-B kesiti 

 

Çizim 2.17: C-C kesiti 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıda ölçülü çizimi verilen alüminyum doğrama Kapı Kasasının imalat 

uygulamalarını yapınız. 

              

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ORTAM(Araç-gereç,ekipman ve koĢullar): 

 

Alüminyum sistem serisi kasa profilleri, alüminyum Ģekillendirme takım ve 

makineleri, menteĢe mekanizmaları, ısı fitilleri  

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Alüminyum doğrama kapı 

kasasının oluĢturacak sistem serisi 

profilleri seçiniz. 

 

 Alüminyum doğramaya uygun 

kesim planı hazırlayınız. 

 

 

 Alüminyum kapı kasasında kullanılacak 

tamamlayıcı elemanlar ve aksesuarları tespit 

ediniz. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ĠĢlem basamaklarına uygun çalıĢma 

düzenini sağlayınız. 
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 Alüminyum profilleri doğu ölçü ve doğru 

açıda kesiniz. 

 

 

 Alüminyum profilleri birleĢtirmeye 

hazırlayınız.(Delme, kertme, kanal açma 

v.b.). 

 

 

 Alüminyum kasa profillerini birleĢtiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Emniyet tedbirlerini uygulayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ĠĢi verilen sürede bitiriniz. 
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 Alüminyum doğramayı tamamlayıcı 

elemanları bağlayınız (MenteĢe, kilit, kol 

v.b.). 

 

 

 

 Alüminyum kapı kasasının imalat resmini 

çiziniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĠĢ önlüğü ve eldiven kullanınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Ġstenilen ölçü ve Ģekilde alüminyum kapı kasası resimlerini 

çizdiniz mi? 

  

2. ÇizilmiĢ resmi okudunuz mu?   

3. Alüminyum kapı kasasının birleĢtirmeleri için sistem serisi 

profilleri seçtiniz mi? 

  

4. Alüminyum kapı kasası üretimi için kesim planı hazırladınız mı?   

5. Kesim planı dahilinde alüminyum profilleri kestiniz mi?   

6. Profilleri ve aksesuarları ile birleĢtirmeyi yaptınız mı?   

7. ĠĢi zamanında ve iĢ güvenliği kuralları dahilinde yaptınız mı?   
 

 

 

 

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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AĢağıda ölçülü resmi verilen alüminyum doğrama Kapı Kanadının imalat 

uygulamalarını yapınız. 

                    

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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ORTAM(Araç-gereç, ekipman ve koĢullar): 

 

Alüminyum sistem serisi kanat ve etek profilleri, alüminyum Ģekillendirme takım 

ve makineleri, menteĢe ve kilitleme mekanizmaları, ısı fitilleri  

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Alüminyum doğrama kapı kanadını oluĢturacak 

sistem serisi profilleri seçiniz. 

   

 

 Alüminyum doğramaya uygun kesim planı 

hazırlayınız. 

 

 

 Alüminyum kapı kanadında kullanılacak 

tamamlayıcı elemanlar ve aksesuarları tespit 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ĠĢlem basamaklarına uygun 

çalıĢma düzenini sağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Emniyet tedbirlerini 

uygulayınız. 
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 Alüminyum kanat profillerini doğru ölçü ve doğru 

açıda kesiniz. 

 

 

 Alüminyum profilleri birleĢtirmeye 

hazırlayınız.(Delme, kertme, kanal açma v.b.). 

 

 

 

 

 

 

 Alüminyum profilleri birleĢtiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĠĢi verilen sürede bitiriniz. 
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 Alüminyum doğramayı tamamlayıcı elemanları 

bağlayınız (MenteĢe, kilit, kol v.b.). 

 

 

 Alüminyum kapı kanadının imalat resmini çiziniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 ĠĢ önlüğü ve eldiven kullanınız. 
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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. Ġstenilen ölçü ve Ģekilde alüminyum kapı kanadı resimlerini 

çizdiniz mi? 

  

2. ÇizilmiĢ resmi okudunuz mu?   

3. Alüminyum kapı kanadının birleĢtirmeleri için sistem serisi 

profilleri seçtiniz mi? 

  

4. Alüminyum kapı kanadı üretimi için kesim planı hazırladınız mı?   

5. Kesim planı dahilinde alüminyum profilleri kestiniz mi?   

6. Profilleri ve aksesuarları ile birleĢtirmeyi yaptınız mı?   

7. ĠĢi zamanında ve iĢ güvenliği kuralları dahilinde yaptınız mı?   

 
 

 

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Bir yapının içine girmeye veya dıĢına çıkmaya olanak veren ve bir kapanma 

düzeneğiyle donatılmıĢ yapı elemanlarına denir. 

Yukarıda belirtilen tanım aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kapı 

B) Pencere 

C) Vasistas 

D) Bölme 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, iklim koĢullarına, imalat tekniklerine ve kullanım amacına 

göre farklılıklar gösteren kapı çeĢitlerinden biri değildir? 

A) Sabit kanatlı kapı 

B) Çarpma kanatlı kapı 

C) Sürme kanatlı kapı 

D) Acil çıkıĢlı kapı 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi alüminyum doğrama kapıların taĢıyıcı profili olarak 

isimlendirilen profil çeĢididir? 

A) Kasa profili 

B) Kanat profili 

C) Orta kayıt profili 

D) Etek profili 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi doğrama kapıların taĢıyıcı ve hareketli kısmını oluĢturan 

profil çeĢididir? 

A) Kasa profili 

B) Kanat profili 

C) Orta kayıt profili 

D) Etek profili 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi doğrama kapılarda, kapı eĢiklerinde kullanılan profil 

çeĢididir? 

A) Kasa profili 

B) Çıta profili 

C) Adaptör profili 

D) Etek profili 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi doğrama kapı cam çıtası profilleri, kasa, kanat ve orta kayıt 

profillerinde bulunan uygun tırnaklara takılması suretiyle kullanılan profil çeĢididir? 

A) Kasa profili 

B) Çıta profili 

C) Adaptör profili 

D) Etek profili 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi doğrama kapı ve pencerelerin oluĢturulmasında, dıĢarıya 

açılan kanadın, kasa profiline uyum sağlaması için kullanılan profil çeĢididir? 

A) Kasa profili 

B) Çıta profili 

C) Adaptör profili 

D) Etek profili 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi kapı kasasında genellikle içten alınan menteĢe yeri baĢlangıç 

ölçüsüdür? 

A) 100 mm 

B) 200 mm 

C) 300 mm 

D) 400 mm 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi ağır kanatlı kapılar için tercih edilen menteĢe çeĢididir? 

A) Yuvalı menteĢe 

B) Normal menteĢe 

C) Eksantirik menteĢe 

D) Çelik yuvalı menteĢe 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi doğrama kapılarda genellikle yüklerin taĢınması ve kapıda 

olabilecek sarkmaların önlenmesi için kullanılması gereken menteĢe sayısıdır? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 
 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
 

11. (   ) Bir yapının içine girmeye veya dıĢına çıkmaya olanak veren ve bir kapanma 

düzeneğiyle donatılmıĢ yapı elemanına kapı adı verilir. 

 

12. (   ) Kapıların giriĢ çıkıĢ iĢlevlerinin dıĢında güvenliği sağlayıcı gibi unsurları da 

sağlaması gerekir. 
 

13. (   ) Alüminyum doğrama kapılar, her iklim koĢulunda kullanılabilen ve doğa 

Ģartlarına en dayanıklı doğrama türüdür. 

 

14. (   ) Alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun imalat gerçekleĢtirmenin en önemli 

kriteri en pahalı profilin seçimi ile olmaktadır. 

 

15. (   ) Teknik, ekonomik, estetik, fonksiyonellik gereklerine uygun olarak tasarlanmıĢ ve 

üretilmiĢ profillere sistem profilleri adı verilmektedir. 
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16. (   ) Cam çıtası profilleri, sistem serisinden ve kullanılacak cam boĢluğunun ölçüsüne 

göre seçilmelidir. 

 

17. (   ) Alüminyum profiller, hassas ölçüler içerisinde çalıĢtıklarından dolayı hatasız bir 

kesim planı çıkarmak gerekmektedir. 

 

18. (   ) Doğramanın takılacağı boĢluk ölçüsünün alınmasının, doğramanın kesim planını 

etkilemeyeceğinden önemi yoktur. 

 

19. (   ) Alüminyum kapı kanat profilleri, gerekli mukavemetleri karĢılayacak ve 

fonksiyonlarını yerine getirecek kesitte olmalıdır. 

 

20. (   ) Alüminyum kapı profillerinin ısı bariyerli olarak üretilerek kullanılmasında 

önemli bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır. 

 

 
 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Alüminyum doğramaları ambalajlayarak nakliyesini ve yerine montajını yaparak 

tamamlayıcı elemanlarını takma iĢini yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 Alüminyum doğramaların güvenli bir Ģekilde ambalajlanması ve nakliyesi için 

yapılması gereken iĢlemleri araĢtırarak not ediniz.  

 Alüminyum doğramaların montaj yerindeki iĢ güvenliği tedbirleri hakkında 

farklı yapılı doğramaları da araĢtırarak rapor ediniz.  

 

Bu araĢtırmaları yapmak için çevrenizde, alüminyum doğrama veya diğer tür 

doğrama yapan iĢletmelerden, eğitim kurumlarından (üniversite ve mesleki öğretim veren 

ortaöğretim kurumları), kütüphanelerden veya internet ortamından yararlanabilirsiniz. 

 

 

 

3. ALÜMĠNYUM DOĞRAMALARIN 

MONTAJINI YAPMA 
 

3.1. Ġmalatı TamamlanmıĢ Doğramalara Uygulanacak ĠĢlemler 
 

Atölye imalatı tamamlanmıĢ, aksesuarları bağlanmıĢ alüminyum pencerelerin 

ambalajlanması, nakliye edilmesi, depolanması ve yerlerine montaj edilmesinde uyulması 

gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kuralların alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun 

olarak yapılması, doğramaların sorunsuz olarak çalıĢmalarını ve uzun yıllar bakım 

gerektirmeden kullanılmalarını sağlamaktadır. 

 

3.1.1. Alüminyum Doğramaların Ambalaj, Nakliye ve Depolanmaları 
 

Ġmalatı tamamlanmıĢ, aksesuarları bağlanmıĢ alüminyum pencerelerin, depolanma 

ve nakliyeleri esnasında zarar görmemeleri için ambalajlanmaları gerekmektedir.  

Ġyi bir depolama ve nakliye için yapılması gereken iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

 Keskin köĢelerin, çıkıntı yapan aksesuarların (ispanyolet kolu, menteĢe vb.) 

zarar görmemesi ve zarar vermemesi için bu gibi yerlerin köpük veya oluklu 

mukavva ile korunmaya alınması gerekir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Alüminyum pencerelerin, PVC bantlarla sarılarak ambalajlanması ve bu Ģekilde 

depolanması veya nakliyesi gerçekleĢtirilmelidir. 

 

 Ambalajı yapılmamıĢ doğramaların, nakliyesi ve depolanması kesinlikle 

yapılmamalıdır.  

 

 Alüminyum doğramalar kapalı alanlarda, yerle temas etmeyecek Ģekilde 

altlarına ahĢap latalar konularak, dikey pozisyonda yan yana dizilerek 

depolanmalı veya nakliyesi yapılmalıdır.  

 
 Doğrama kireç, harç, çimento vb. malzemelerin yanında bulundurulmamalıdır. 

 

3.1.2. Alüminyum doğramaların yerlerine montajının yapılması 
 

Alüminyum doğrama imalatının tamamlanması ve montaj yapılacak alana nakliyesi 

sağlandıktan sonra, doğramaların binaya montajı iĢlemine geçilebilir. Tekniğe uygun 

olarak imalatı gerçekleĢtirilen doğramaların, yerine doğru Ģekilde montaj edilmemesi, 

doğramadan beklenen fonksiyonları yerine getirememesine neden olmaktadır. Bu nedenle 

montaj kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. AĢağıda tekniğe uygun olarak 

yapılacak montaj kuralları ve kör kasa üzerine montaj detayı Ģekil 3.1’de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.1: Doğrama montajı 

 Alüminyum pencerelerin montajını yapacak kiĢilerin, gerekli bilgi ve beceriye 

sahip olması gerekir. Montaj için gerekli olacak takım ve makinelere sahip 

olunmalı ve çalıĢma ortamında her türlü güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

 

 Isı yalıtımlı pencerelerde, kör kasanın alüminyum profillere direkt teması 

önlenmelidir, aksi takdirde buralarda ısı köprüsü oluĢmaktadır. Kör kasa ile 

teması önlemek için PVC pestil fitilleri kullanılmalıdır. 

 

 Kör kasa olarak kullanılan malzemenin, korozyona karĢı korunmuĢ olması 

gerekir. Genellikle kör kasalar çelik profillerden üretilmektedir ve korozyona 

karĢı boyanarak korunmaktadırlar. Kör kasanın da bina ile izolasyonun 

sağlanması gerekir. 
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 Metal kör kasa kullanılmaması durumunda, doğramaların binaya montajında 

çelik dübeller kullanılmalıdır. Bu türdeki bağlantılarda da, alüminyum 

profillerin temasını önlemek için pestil fitiller ile yalıtım yapılmalıdır. 

 

 Alüminyum pencerenin montajında kullanılacak bağlantı elemanlarının, 

korozyona karĢı dirençli olmaları gerekmektedir. Bu elemanlar (vida, perçin 

vb.) gizli olacak Ģekilde ve görünmeyecek yerlerden yapılmalıdır. 

 

 Alüminyum pencerenin kör kasaya bağlantısı yapılmadan önce, gönye ve terazi 

ayarlarının yapılması gerekir. Sadece ankaraj elemanları pencereyi taĢımakta 

yeterli olmaz, doğramaya gelecek yükleri binaya da taĢıtmak gerekir. Pencereye 

gelecek yüklerin dengeli Ģekilde dağıtılabilmesi ve pencerenin gönyeye alınması 

için taĢıma takozları kullanılması gerektiğinde PVC veya polietilen 

malzemelerden üretilmiĢ taĢıma takozları kullanılmalıdır. 

 

 Pencere montajından sonra kör kasalar açıkta kalmayacak Ģekilde detay tadilatı 

yapılmalıdır. Gerektiğinde ilave alüminyum kapatma profilleri kullanılmalı ve 

uygun bir silikon veya mastik macunla yalıtım yapılmalıdır. 

 

 Montajı yapılan pencerelerin kireç, sıva, harç vb. inĢaat artıklarından korunması 

sağlanmalıdır. Bu malzemelerin alüminyum üzerinde olumsuz etkileri 

oluĢmaktadır. Profillerin üzerinde bulunan koruyucu film tabakası, doğrama 

kullanılmaya baĢlamadan çıkarılmamalıdır. 

 

3.1.3. Alüminyum doğramalara camların takılması ve takozlanması 
 

Alüminyum doğramaların binaya montajının gerçekleĢtirilmesinden sonra, doğrama 

boĢluğunun kapatılması için cam örtü malzemesi kullanılmaktadır. Camların doğramaya 

takılmasını gerekli bilgi ve deneyime sahip kiĢilerin yapması gerekmektedir. 

Doğramalarda oluĢabilecek sarkmaların en büyük nedeni, camların doğramaya hatalı 

takılması ve gerektiği gibi takozlanmamasıdır. Takılacak camların alüminyum profillere 

temas etmemesi ve pencere camına gelecek yüklerin (rüzgâr vb.) uygun Ģekilde 

dağıtılması gerekir, bu nedenle PVC cam takozları kullanılmaktadır. 

 

Alüminyum pencerelerin çalıĢma Ģekillerine göre, kullanılacak takozların gelen 

yükleri alabilmesi için, takozlama prensiplerine uygun olarak yerleĢtirilmiĢ olması 

gerekmektedir. ġekil 3.2’de  pencerelerin açılıĢ Ģekline göre takozlama prensipleri 

verilmiĢtir. 
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Resim 3.1: Cama takoz yerleĢtirme 

 

 

ġekil 3.2: Camları takozlama 

Alüminyum kapıların binaya montajının gerçekleĢtirilmesinden sonra, doğrama 

boĢluğunun kapatılması için cam örtü malzemesi kullanılmaktadır. Camların doğramaya 

takılmasını gerekli bilgi ve deneyime sahip kiĢilerin yapması gerekmektedir. Kapılarda 

oluĢabilecek sarkmaların en büyük nedeni, camların doğramaya hatalı takılması ve 

gerektiği gibi takozlanmamasıdır. Takılacak camların alüminyum profillere temas 

etmemesi ve kapı camına gelecek yüklerin (rüzgâr vb.) uygun Ģekilde dağıtılması gerekir. 

 

Bu nedenle PVC cam takozları kullanılmaktadır. Alüminyum kapıların çalıĢma 

Ģekillerine göre, kullanılacak takozların gelen yükleri alabilmesi için, takozlama 

prensiplerine uygun olarak yerleĢtirilmiĢ olmalıdır.  

 

3.1.3.1. Alüminyum pencerelerde kullanılan camlar 
 

Pencere boĢluklarının kapatılmasında en sık kullanılan cam örtüler, güneĢ ıĢığının 

içeri girmesini ve içeriden dıĢarının görünmesini sağlamaktadır ve estetik kullanımı 

nedeniyle tercih edilmektedir. Alüminyum pencerelerde düz cam kullanılabileceği gibi, 

farklı amaçları da gerçekleĢtirecek camlar da kullanılabilir. Profil sistemleri tasarlanırken, 

farklı cam kalınlıklarına uyum sağlayabilecek, cam boĢlukları ve cam çıtalarının tasarımı 
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yapılmaktadır. Günümüzde enerji tasarrufunun önemli bir konu haline gelmesi, 

alüminyum pencerelerde ısı yalıtımlı camların kullanımına da olanak vermiĢtir. 

 

Isı yalıtımlı camlar, iki cam plağın arasına, alüminyum ara boĢluk çıtası konularak 

plastik ve elastik dolgu maddeleri ile yapıĢtırılmasıyla oluĢturulan, ısı ve ses yalıtımında 

kullanılan cam örtüdür. Alüminyum ara boĢluk çıtası, cam plaklar arasındaki geniĢliğin 

belirlenmesinde ve içindeki nem emici maddeler ile camın buğulanmasını önlemektedir. 

Ġki cam arasındaki geniĢlik, ısı geçirgenliğinin belirlenmesinde rol oynayan etkendir.  

DIŞ İÇ

A

ARA BOŞLUK ÇITASI

NEM EMİCİ

ELASTİK DOLGU VE YAPIŞTIRICI

A  DETAYI

CAM PLAKLAR

CAM TAKOZU

 

ġekil 3.4: Camları takma 

Alüminyum pencerelerde kullanılan ısı yalıtımlı camların, cam kalınlıklarının ve 

ara boĢluklarının belirlenmesinde, cam yüzey alanına ve rüzgar yüklerine göre farklılıklar 

oluĢmaktadır. AĢağıda verilen tabloda, normal rüzgar yükü altında ideal cam 

kalınlıklarının belirlenmesinin ne Ģekilde olduğu gösterilmiĢtir: 

 

CAM KALINLIĞI ARA BOġLUK 
MAX. BOYUT VE ALAN 

BOYUT (mm) ALAN (m
2
) 

3+3 

6 1500 1.00 

9 1600 1.20 

12 1600 1.40 

4+4 

6 1600 1.50 

9 1800 2.00 

12 2000 2.60 

5+5 

6 2100 3.00 

9 2300 3.80 

12 2500 4.20 

6+6 

6 2500 5.00 

9 2700 5.80 

12 3000 6.90 

Tablo 3.1: Ġdeal cam kullanma ölçüleri 
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3.1.3.2. Alüminyum kapılarda kullanılan camlar 
 

Alüminyum doğrama kapılarda, doğrama oluĢturulduktan sonra oluĢan doğrama 

boĢluğunun kapatılmasında kullanılan malzemelere örtü malzemeleri adı verilmektedir. 

Alüminyum kapılarda doğrama boĢluğunun kapatılmasında mimari tasarımlarda sağladığı 

avantajlar nedeniyle yaygın olarak cam kullanılmaktadır. Bir kapıdan beklenen 

fonksiyonlar, kullanım yerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenebilir. Bu nedenle de ısı, 

ses, toz, mukavemet, güvenlik, yangına karĢı direnç vb. kriterler dikkate alınarak cam 

tercihi yapılmalıdır. Cam endüstrisi bu gibi ihtiyaçları karĢılayabilecek geniĢ ürün 

yelpazesine sahiptir. Alüminyum kapılarda kullanılabilecek bu ürünlerden bazıları aĢağıda 

örneklenmiĢtir: 

 

 Flotal (düz) camlar: Cam uygulamalarında temel olarak kullanılan camdır. 

Kapı camı olarak kullanıldığında belli kalınlıklara kadar tek cam olarak 

kullanılabilir ancak ısı, ses, güvenlik vb. kriterlere karĢı tek cam yetersiz 

kalabilir. Isı faktörünün önemli olduğu durumlarda ısı yalıtımlı cam olarak da 

imal edilebilir. Cam harmanına renklendirici katkı elemanları eklenerek renkli 

cam da elde edilebilmektedir.  

 

 Temperli cam: Cam üretim tesislerinde, camların yumuĢama noktasına yakın 

bir dereceye kadar ısıtılıp hızla soğutulması ile cam yüzeylerine mukavemet 

kazandırılması iĢlemidir. Isıl iĢlemsiz camlara göre yaklaĢık beĢ kat daha 

dayanıklı olan temperli camlar kırıldığı zaman küçük, keskin köĢeleri olmayan 

parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığı için ve darbelere karĢı daha 

dirençli olduğu için güvenlik camı olarak kullanımı uygundur. Temperleme, 

camın gücünü ve ısıl gerilimlere karĢı direnci de artırır.  

 

 Lamine cam: Özel bağlayıcı polivinil butiral (PVB) film tabakalar yardımıyla 

iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç altında birleĢtirilmesi ile üretilir. 

Kırılma halinde parçaları yerinde tutarak yaralanma risklerini azaltır, bir 

taraftan diğer tarafa istenmeyen geçiĢleri önler veya geciktirir. Aynı zamanda 

düĢük UV ıĢın geçirgenliği ile eĢyaların doğal renklerinin daha uzun süre 

korunması ve gürültü kontrolü açısından yararlıdır. 

 

 Buzlu camlar: Mimarî amaçlara uygun, çeĢitli renk ve desenlerdeki buzlu 

camlar ıĢık ve gizliliğin bir arada önem kazandığı yapı bölümlerinde kullanılır. 

Renksiz ve renkli cam eriyiğin biri desenli, iki merdane arasından geçirilmesi 

suretiyle üretilen buzlu camların bir yüzü düz, diğeri desenlidir. Desenlerin 

derinliği ve dokusu buzlu camın ıĢık ve görüntü geçirgenliğini belirler. Buzlu 

camlar duĢ kabinlerinde ve iç bölmelerde olduğu gibi güvenlik gerektiren 

yerlerde temperli olarak kullanılmaktadır.  

 

 Telli cam: Eriyik halindeki cam hamuruna, çelik tel örgünün yerleĢtirilmesi ile 

üretilmektedir. Buzlu telli cam testler ile belgelenmiĢ süreler içinde yangın, alev 

ve dumanın geçiĢini önler. Kırıldığında cam parçacıkları kolaylıkla dağılmadığı 

için yaralanma risklerinin azaltılması açısından da yararlıdır. 
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3.1.4. Alüminyum doğramalarda kullanılan fitillerinin takılması 
 

Alüminyum doğrama boĢluklarına, camlar takozlanarak yerleĢtirildikten sonra cam 

çıtaları takılır ve  camların sabitlenmesi sağlanır. Cam çıtaları, plastik veya ahĢap bir 

tokmak yardımıyla hafifçe vurularak alüminyum profil tırnaklarına takılır. Cam çıtalarının 

takılmasında öncelikle yataydaki alt ve üst çıtaların takılması, sonrasında düĢeydeki 

çıtaların takılması gerekir. 

 

Doğrama camları ve cam çıtaları yerlerine takılmıĢ doğramların, iç cam fitilleri 

takılabilir. DıĢ cam fitili ile iç cam fitili arasındaki cam sıkıĢtırılarak doğramanın cam 

boĢluğundan içeri su, rüzgâr, hava, toz vb. unsurların girmesi önlenmiĢ olmaktadır. 

Doğramadan beklenen fonksiyonların yerine getirilmesinde, iç cam fitillerinin uygun 

Ģekilde takılmaları zorunludur. Uç köĢelerden çıkmaması için geçiĢi kapatılır. 

 

Resim 3.2: Fitilin ucunu kapatma 

Ġç cam fitilleri, köĢelere gelen yerlerde 45° açıda kesilerek takılırlar. Cam çıtası ile 

camın arasına sıkıĢtırılırken, doğramaya ve cama zarar vermeyecek sert bir malzeme ile 

uygulanmalıdır. 

 

3.1.4.1. Alüminyum pencerelerde kullanılan fitiller 
 

Alüminyum pencerelerde kullanılan fitiller  ısı, ses, su, rüzgar, toz vb. unsurların 

dıĢ atmosferden içeri girmesini önler. Böylece kasa-kanat arası boĢluğun dıĢ basınca 

eĢitlenmesini ve hava sirkülasyonunu sağlayarak doğrama içerisindeki rutubetin 

kurumasını sağlar. Doğramalarda kullanılan fitillerin tümü birden bu görevleri yerine 

getirmektedir. Fitilleri birbirinden bağımsız olarak düĢünmek mümkün değildir. 

Doğramalarda kullanılacak Fitillerin, kauçuk esaslı malzemeden üretilmiĢ EPDM fitiller 

olması gerekmektedir. EPDM fitillerinin doğramalarda tercih edilmesinin sebepleri 

Ģunlardır: 

 

 Atmosferdeki ozon gazının etkisi ile çatlamaz. 

 GüneĢ ıĢınlarına karĢı dayanıklıdır. 

 Fiziksel etkenlere karĢı mukavemetlidir. 

 Gerdirme, burkulma ve sıkıĢtırma gibi nedenlerden dolayı deforme olmaz. 

 Sürtünmelerden dolayı meydana gelen aĢınmalara karĢı dayanıklıdır. 

 Isı altında yaĢlanmaya karĢı dayanıklıdır. 

 Ġstenilen renk ve kesitte üretimi mümkündür. 
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Profil üreticisi firmalar, doğramalar için sistem profili tasarımlarını yaparken 

sisteme uygun fitillerin tasarımını da yaparlar. Bu nedenle doğramaların yalıtım 

konusunda sorunsuz çalıĢabilmeleri için sistemin önerdiği EPDM fitillerin kullanılması 

gerekmektedir. Profillerin sistem tasarımlarına göre fitiller Ģekil ve ölçü bakımından 

farklılıklar gösterebilirler. Alüminyum pencerelerde kullanılan fitiller, ġekil 3.5’te 

gösterilmiĢtir, dikkatle inceleyiniz. 

DIŞ CAM FİTİLİ

ISI YALITIMLI CAM

KANAT KULAK FİTİLİ

KASA TAKOZ FİTİLİ

YALITIM BANDI

K
Ö

R
K

A
S

A

İÇ CAM FİTİLİ

 

ġekil 3.5: Cam fitilleri 

EPDM fitiller, alüminyum pencerelerin kullanılacağı bölgenin iklim koĢulları 

dikkate alınarak seçilmelidir. Örneğin, normal hava koĢulları için üretilmiĢ EPDM fitiller, 

hava soğukluğunun çok fazla düĢtüğü bölgelerde sertleĢerek görevini yerine getiremez. 

Bu gibi durumlarda, soğuk iklim koĢullarına karĢı dayanıklı olarak üretilmiĢ EPDM fitiller 

seçilmelidir. EPDM fitiller, ısı farklılıklarından dolayı uzayıp kısalırlar, bu özellikleri 

nedeniyle köĢe birleĢimlerinde açıklık kalmasına neden olur. Bu nedenle fitillerin eksiz 

olarak ve köĢe noktalarına gelen uçların 45°  kesilmesi; japon vb. yapıĢtırıcı ile profile 

yapıĢtırılması gerekir. Fitiller profil üretici firmalardan sağlanabileceği gibi doğrama 

aksesuarı satan firmalardan da rulo halinde temin edilebilir.  

 

EPDM fitillerin doğramalara takılmasında izlenecek iĢlem sırası, profiller kesilip 

gerekli olan delik ve kanalların açılmasından sonra olmalıdır. Kasa veya kanat 

oluĢturulduktan sonra da bu fitiller takılabilir, ancak birleĢim sonrası bu iĢlemin daha zor 

olacağı unutulmamalıdır. Fitillerin kullanımdan kaynaklanan hatalar veya herhangi bir 

nedenden dolayı değiĢtirilmeleri gerektiğinde, eski fitiller sökülerek yeni fitille 

değiĢtirilebilir. 

 

Resim 3.3: Alüminyum doğramalara cam çıtalarının takılması 
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Isı yalıtımının ekonomik olarak önem kazanmasından dolayı, pencerelerden 

beklenen fonksiyonların tam olarak yerine getirilmesi için fitillerin tekniğine uygun olarak 

seçilip takılmasının önemi büyüktür. 

 

 Kasa takoz fitili 

 

Alüminyum pencerelerde kullanılan kasa takoz fitili, kasa ile kanat arası boĢluktan 

hava, su, rüzgar, ses ve toz giriĢini önlemek amacıyla kullanılmaktadır.  

 

ġekil 3.6: Kasa takoz fitili 

 Kanat kulak fitili 

 

Kanat profilinin kasa profiline bastığı noktalarda kullanılmaktadır. Seçilen sistem 

profilinin tasarımına göre, fitil tek veya iki noktadan kasa profiline basabilir. 

 

ġekil 3.7: Kanat kulak fitili 

 Ġç ve dıĢ cam fitilleri 

 

Alüminyum doğrama pencerelerde, doğrama oluĢturulduktan sonra ortaya çıkan 

pencere boĢluğu çoğu zaman cam ile kapatılmaktadır. Pencere boĢluğunu kapatacak 

elemanın da doğrama ile temas noktalarında hava, su, rüzgar ve toz giriĢini önlemesi 

gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan EPDM fitillere iç ve dıĢ cam fitilleri adı 

verilmektedir. Doğramanın dıĢarıda kalan kısmına takılan fitil, dıĢ cam fitili olarak; 

içeride kalan fitil ise iç cam fitili olarak isimlendirilmektedir. ġekil 3.8’i inceleyiniz. 

 

Pencere boĢluğunda kullanılacak camın kalınlık ölçüsüne göre, cam çıtası seçimi 

yapılarak camın gireceği aralığın içten ve dıĢtan yalıtımı için uygun ölçülerdeki cam 

fitilleri seçilir. Ġç cam fitilleri, profillere kesim sonrasında gerekli olan delik ve kanalların 
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açılmasından sonra takılmalıdır. Doğrama tamamlandıktan sonra, camın yerine konulması 

ve cam çıtalarının takılmasından sonra ise dıĢ cam fitillerinin yerine takılması gerekir. 

 

ġekil 3.8: Ġç ve dıĢ cam fitilleri 

 Yalıtım bandı (pestil fitil) 

 

Alüminyum doğrama pencerelerin, metal kör kasaya montajında kullanılan EPDM 

veya PVC fitillere yalıtım bandı adı verilmektedir. Metal kör kasanın doğramaya temas 

eden noktalarında, iki farklı malzemenin birbirine temasından dolayı korozyon yapacak 

bir etki oluĢmaktadır ve bu temasın giderilmesi için yalıtım bandı kullanılmaktadır.  

 

Yalıtım bandı kullanılmasının diğer bir nedeni ise ısı yalıtımlı alüminyum profillere 

temas eden metal kör kasanın, ısı köprüsü oluĢturarak ısı yalıtımını engellemesidir.  

 

3.1.4.2. Alüminyum kapılarda kullanılan fitiller 
 

Alüminyum kapılarda kullanılan EPDM fitilleri ısı, ses, su, rüzgar, toz vb. 

unsurların dıĢ ortamdan içeri girmesini ve iç ortamdan dıĢarıya ısı kaçaklarını önlemek 

amacıyla kullanılmaktadır. Profil üreticisi firmalar, doğrama profillerinin tasarımlarını 

yaparken seçilen sistem profiline uygun fitillerin de tasarımlarını yaparlar. Böylece 

alüminyum doğramaların yalıtım konusunda sorunsuz olarak çalıĢmaları sağlanmıĢ olur. 

Profillerin sistem tasarımlarına göre EPDM fitiller, Ģekil ve ölçü bakımından farklılıklar 

göstereceğinden, seçilen profil sistemine ait EPDM fitillerin doğramalarda kullanılması 

gerekmektedir. Alüminyum kapılarda kapı eĢiği kullanılmadığı durumlarda, kapı kanadı 

altına kapı altı fırçası konularak gerekli yalıtım sağlanmaktadır. ġekil 3.4’te alüminyum 

bir kapıya uygulanmıĢ EPDM fitiller gösterilmiĢtir, dikkatle inceleyiniz. 

 

Resim 3.4: Kapı fitili takma 
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Alüminyum doğrama kapıların kullanılacağı bölgenin iklim koĢulları, seçilecek 

EPDM fitilin imal edildiği malzeme özelliklerine etki etmektedir. Normal hava 

koĢullarına uygun üretilmiĢ fitiller, hava sıcaklığının çok düĢtüğü bölgelerde sertleĢerek 

görevlerini yerine getirememektedirler. Bu gibi farklı hava koĢullarının yaĢandığı 

bölgelerde, soğuk iklim koĢullarına dayanıklı olarak üretilmiĢ EPDM fitiller 

kullanılmalıdır. Fitiller profil üreticisi firmalardan temin edilebileceği gibi alüminyum 

doğrama aksesuarı satan firmalardan da temin edilebilmektedir.  

KANAT KULAK FİTİLİ

İÇ CAM FİTİLİ

DIŞ CAM FİTİLİKANAT KULAK FİTİLİ

KASA TAKOZ FİTİLİ

PESTİL FİTİL
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ġekil 3.9: Kapı fitilleri 

Isı yalıtımının günümüzde ekonomik bir değer olarak önem kazanması, EPDM 

fitillerin doğramacılık tekniğine uygun olarak kullanılmalarını zorunlu hale getirmiĢtir. 

Doğrama profillerinin kesilip gerekli olan delik, kanal vb. iĢlemlerin tamamlanmasından 

sonra fitiller, profillerdeki ilgili tırnaklarına takılmalıdır. EPDM fitiller, ısı 

farklılıklarından dolayı uzayıp kısalırlar; bu özellikleri nedeniyle de köĢe birleĢimlerinde 

açıklık kalmasına ve bu açık noktalarda dıĢarıdan  içeriye  istenmeyen unsurların  

girmesine neden olmaktadırlar. Doğrama üzerine takılacak EPDM fitiller eksiz olarak ve 

köĢe noktalarında 45° kesilerek uygun yapıĢtırıcı ile uç noktalarının profile yapıĢtırılması 

gerekir. 

 

Doğrama boĢluklarına, camlar takozlanarak yerleĢtirildikten sonra cam çıtaları 

takılarak camların sabitlenmesi sağlanır. Cam çıtaları, plastik veya ahĢap bir tokmak 

yardımıyla hafifçe vurularak alüminyum profil tırnaklarına takılır. Cam çıtalarının 

takılmasında öncelikle yataydaki alt ve üst çıtaların takılması, sonrasında düĢeydeki 

çıtaların takılması gerekir. Kapı camları ve cam çıtaları yerlerine takılmıĢ doğramaların, iç 

cam fitilleri takılabilir.  

 

DıĢ cam fitili ile iç cam fitili arasında camın sıkıĢtırılması suretiyle, doğramanın 

cam boĢluğundan içeri su, rüzgar, hava, toz vb. unsurların girmesi önlenmiĢ olmaktadır. Ġç 

cam fitilleri, köĢelere gelen yerlerde 45° açıda kesilerek takılırlar. Ġç cam fitili takılırken, 

doğramaya ve cama zarar vermeyecek Ģekilde, cam ile cam çıtası aralığı ahĢap kamalar 

kullanılarak açılır, oluĢturulan boĢluğa iç cam fitili takılır. ġekil 3.10’da cam çıtasının 

takılması ve camın sıkıĢtırılarak fitilin takılıĢı gösterilmiĢtir, dikkatle inceleyiniz. 



 

97 

             

ġekil 3.10: Camda fitili sıkıĢtırma 

3.1.5. Alüminyum kapılarda kullanılan kapı altı fırçaları 
 

Kapı eĢik profili kullanılmayan alüminyum doğrama kapıların alt kısımlarından ısı, 

rüzgâr, toz vb. unsurlar girmektedir. Bu unsurların içeri girmesini önleyen; kapının açılıp 

kapanmasını engellemeyecek olan kıl fırçalı kapı altı fırçaları kullanılmaktadır. Profil 

sistem serisine uygun seçilecek kapı altı fırçaları, etek profilinin alt kısım tırnaklarına 

takılmak veya vidalanmak suretiyle bağlanmaktadır.  

  

ġekil 3.5: Kapı altı fırçası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıda resmi verilen alüminyum doğrama Pencere veya Kapının Montaj 

uygulamalarını yapınız. 

 

 

ORTAM(Araç-gereç, ekipman ve koĢullar): 

 

Alüminyum sistem serisi profilleri, alüminyum Ģekillendirme takım ve makineleri 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Ġmalatı tamamlanmıĢ doğramanın nakliye 

için ambalajlanmasını yapınız. 

 Alüminyum doğramaların yerlerine 

montajlarını yapınız. 

 Alüminyum doğramalara camlarını 

takınız. 

 Alüminyum doğramada kullanılacak 

fitillerin takınız. 

 Gerektiğinde alüminyum pencere 

imalat resmini çizebilirsiniz. 

 ĠĢlem basamaklarına uygun çalıĢma 

düzenini sağlayınız. 

  Emniyet tedbirlerini uygulayınız. 

 ĠĢi verilen sürede bitiriniz. 

 ĠĢ önlüğü ve eldiven kullanınız. 

 

 

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. Alüminyum doğramaların ambalajlanmasını ve yerine 

nakliyesini yaptınız mı? 

  

2. Alüminyum doğramaların yerin montajını yaptınız mı?   

3. Doğramayı tamamlayıcı elemanların taktınız mı?   
 

 

 

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. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi atölyede imalatı tamamlanmıĢ, aksesuarları bağlanmıĢ 

alüminyum pencerelerin ambalajlanması, nakliye edilmesi, depolanması ve yerlerine 

montaj edilmesinde uyulması gereken kurallardan değildir? 

 

A) Yerle temas etmeyecek Ģekilde altlarına ahĢap latalar konularak, dikey pozisyonda 

yan yana dizilerek depolanmalı 

B) PVC bantlarla sarılarak ambalajlanması ve bu Ģekilde depolanması   

C) Doğrama kireç, harç, çimento vb. malzemelerin yanında bulundurulmalıdır. 

D) Ambalajı yapılmamıĢ doğramaların, nakliyesi ve depolanması kesinlikle 

yapılmamalıdır, 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi keskin köĢelerin, çıkıntı yapan aksesuarların (ispanyolet kolu, 

menteĢe vb.) zarar görmemesi ve zarar vermemesi için yapılan iĢlemdir? 

A) Naylon ile kapatmak 

B) Ġp ile bağlamak 

C) Yatay konumda yatırmak 

D) Köpük veya oluklu mukavva ile korumak 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi ısı yalıtımlı pencere ile kör kasa arasında ısı köprüsü 

oluĢturan aksesuarlardır? 

A) PVC pestil 

B) PVC Lambri 

C) Köpük 

D) Lastik 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi profillerin üzerinde bulunan koruyucu film tabakasının 

kullanımını gerektirir? 

A) Gönye ve terazi ayarları için 

B) Kireç, sıva, harç vb. inĢaat artıklarından korunması için 

C) Ambalaj iĢleri için 

D) Çocukların zarar vermemesi için 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi montajdan sonra cam çıtalarının takılmasını belirleyen iĢlem 

sırasıdır? 

A) Önce dikeyde sağ ve sol çıtalar takılmalıdır 

B) Önce yatayda alt ve üst çıtalar takılmalıdır 

C) Cam takılmadan önce çıtalar takılır 

D) Cam takıldıktan sonra geliĢigüzel takılır 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

6. (   ) Isı yalıtımlı camlarda, cam kalınlığının ve ara boĢluğunun belirlenmesinde, estetik 

görünümleri dikkate alınmalıdır. 

 

7. (   ) Alüminyum pencerelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için, doğramayı 

tamamlayıcı tüm elemanların kullanılması zorunludur. 

 

8. (   ) Pencerelerde kullanılan kilitleme mekanizmaları; ısı, ses, su, rüzgar ve tozun dıĢ 

ortamdan içeri girmesinde rol oynamaz. 

 

9. (   ) Tek noktadan kilitleme yapan ve havalandırma amaçlı kullanılan pencerelere 

vasistas pencere adı verilmektedir. 

 

10. (   ) Ġspanyolet kolları kilitleme mekanizmasının çalıĢtırılması kadar estetik olarak da 

doğramayla bütünlük sağlamalıdır. 

 

11. (   ) Alüminyum pencerelerde menteĢe, kasaya kanadı bağlayan ve kanadın açılmasını 

sağlayan mekanizmaya verilen isimdir. 

 

12. (   ) Alüminyum doğramalarda, enerji tasarrufu sağlayabilmek için ısı yalıtımlı camlar 

kullanılmaktadır. 

 

13. (   ) Pencerelerde kullanılacak fitiller, estetik olarak doğramaya uyum sağlayacak 

Ģekilde seçilmelidir. 

 

14. (   ) Kasa ile kanat arası boĢlukta oluĢan suyu tahliye etmek için, kanat profiline su 

tahliye kanalı açılması gerekmez. 

 

15. (   ) MenteĢeler, kanadın ağırlığına ve doğramaya gelen statik yüklerin durumuna göre 

seçilmelidir. 

 

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 Değerlendirmeye” geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda ölçülü çizimi verilen Balkon Topal Kasayı (kapı ve pencereli), sistem 

serisi alüminyum doğrama profilleri kullanarak imal ediniz.  

 

 

 
 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 D 

4 B 

5 D 

6 A 

7 D 

8 C 

9 C 

10 D 

11 C 

12 D 

13 Doğru 

14 YanlıĢ 

15 Doğru 

16 Doğru 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 Doğru 

20 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 A 

3 A 

4 B 

5 D 

6 B 

7 C 

8 B 

9 D 

10 B 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 YanlıĢ 

15 Doğru 

16 Doğru 

17 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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18 YanlıĢ 

19 Doğru 

20 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 C 

5 B 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 YanlıĢ 

15 Doğru 



 

104 

KAYNAKÇA 
 

 

 ASO Alüminyum Sanayi Meslek Komitesi, Alüminyum Doğrama Üretimi ve 

Montajında Uyulması Gereken Asgari Teknik Kurallar, Ankara 2000. 

 Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, Alüminyum Doğrama Teknik ġartnamesi 

 

 

KAYNAKÇA 


