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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN İnşaat Teknolojisi 

DAL/MESLEK PVC Doğrama ve Kaplamalar 

MODÜLÜN ADI PVC Pencereler  

MODÜLÜN TANIMI 

PVC pencere doğramasını kuralına uygun olarak 

yapabilme yeterliliklerinin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
PVC Doğrama Elemanlarını Bağlama modülünü başarmış 

olmak 

YETERLİK 
PVC pencere doğramasını kuralına uygun olarak 

yapabilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında PVC pencere doğramasını 

kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. PVC pencere hesaplarını doğru yapabileceksiniz.  

2. PVC pencere kasasını kuralına göre yapabile- 

ceksiniz. 

3. Pencere kanatlarını kuralına uygun olarak yapıp 

bağlayabileceksiniz. 

4. Cam çıtasını kuralına uygun kesebileceksiniz. 

5. PVC doğrama açılım sistemlerini kuralına uygun 

monte edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: İnşaat teknolojisi atölyeleri, PVC doğrama 

atölyesi, resim salonu, işletmeler, işletmelere ait eğitim 

birimleri 

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

projeksiyon vb. donanımlar ve alanın gerektirdiği araç 

gereç, malzeme ve ekipmanlar  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 
İnşaat alanında yapılan uygulamalar çok çeşitli ve değişken bir yapı göstermektedir. 

Sektördeki iş gücü artışı, teknolojik gelişmeler, inşaat yapımını hızlandırmaktadır. Bu 

sektörler, faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını kendi özel amaçlarına uygun olarak 

projelendirmiş yapılar üzerinde yürütmektedir.  

 
Bu açıdan bakıldığında çok amaçlı kullanılan yapıların can ve mal güvenliği 

açısından yeterli dayanımda olması zorunludur. Yapıların fiziki olarak çok sağlam olması tek 

başına yeterli olmamaktadır. Mimari açıdan da güzel görünüm ve kullanışlı pencere 

sistemlerine sahip olması gerekir.  

 

Yapıları bir bütün olarak ele alırsak, bu bütünü meydana getiren birçok sistemin 

bulunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin taşıyıcı sistem; temel, kolon, kiriş, döşeme bu 

sistemin elemanlarıdır. 

 

Yapılarda son 20 yılda PVC pencere kullanımı artış göstermiştir. PVC pencerelerin 

özellikleri dikkate alındığında bu artışın nedeni daha iyi anlaşılmaktadır. PVC pencereler; 

sağlamlık, uzun ömürlülük, ısı, nem ve sese karşı gösterdiği direnç, bakım ihtiyacı 

olmaması gibi özellikler inşaat piyasasında bu ürünü ön plana çıkarmaktadır. Gelişen yapı 

sistemleriyle birlikte PVC pencere üreticileri de her konstrüksiyona uygun PVC sistemleri 

geliştirmiştir. Bu modülde yapıların PVC pencere sistemlerini incelenecektir. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında PVC pencere hesaplarını doğru 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 

 

 

 PVC pencereleri ne tür yüklerin etkilediğini araştırınız. 

 Bu yüklerin bulunmasında hangi yöntemler kullanıldığını araştırınız. 

 

1. PVC PENCERE HESAPLARI 
 

1.1. Pencereye Tesir Eden Kuvvetler 
 

Pencereler dış etkenlerle esnemeye zorlanır. Pencere sistemi tasarlanırken bu 

esnemeler dikkate alınmazsa profiller, bağlama elemanları ve aksesuarlar deforme olup 

sistemi çalışmaz hâle getirebilir. Sızdırmazlık, kanatların rahat açılıp kapanması gibi birçok 

etken sistemin mukavemeti ile doğrudan bağlantılıdır. Örneğin statik emniyet kontrolü 

yapılmadan tasarlanan bir sistemde orta kayıt ve çift kanat birleşiminde kullanılacak destek 

sacları rüzgâr yüküne karsı yetersiz ise profiller izin verilenden daha fazla esneyecektir. Bu 

esneme ile conta basma mesafesi istenen değerin üzerine çıkar ve sızdırmazlık problemleri 

oluşabilir. 

 

Pencere elemanlarının dış kuvvetler karşısında oluşan yüklere karşı dayanıklı olmaları, 

zamanla deforme olmamaları gerekir. Pencere üreticilerinin üretime geçmeden önce bu 

konuları iyi incelemeleri gerekmektedir. 

 

Plastik malzemelerin esnemeye karşı direncinin oldukça zayıf olması, maliyeti düşük 

ama esneme mukavemeti yüksek bir malzemenin de kullanım zorunluluğunu doğurur. PVC 

profilinin kendi ağırlığında, bir başka malzemenin yüklenmesinden (cam gibi) veya rüzgâr 

gücünün göstereceği mukavemetten oluşacak esnemeyi önlemek amacı ile içinde bu yüklere 

karşı yüksek dayanım gösterecek destek profillerinin kullanılması gerekmektedir. 

 

PVC profillerinde rüzgâr yükü ve statik yük, çökmeye sebep olabilecek iki temel 

etkendir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.1.1. Rüzgâr Yükü  
 

Bir pencereye etkiyen en büyük kuvvet, rüzgâr yüküdür. Rüzgârın pencerenin dış 

yüzeyinde uyguladığı kuvvet, pencere profilleri ve destek sacları tarafından karşılanır. 

 

Rüzgâr hızı, pencere sisteminde rüzgâr yükünü etkileyen ana faktördür. Rüzgâr hızı 

pencere montajının yapılacağı yere göre değişiklik gösterir. Bir binanın üst katlarındaki 

rüzgâr hızı, alt katlara göre daha fazladır. Alt katlar için statik hesabı yapılarak tasarlanmış 

bir pencere, üst katlar için emniyetli olmayabilir. Arazi düz ve pürüzsüz olsaydı bir yerden 

diğerine rüzgâr değişimi çok küçük olurdu. 

 

Tepelerin, vadilerin, akarsu vadilerinin, göllerin katılması ile bir karmaşık ve değişken 

rüzgâr rejimi oluşur. Küçük ölçeklerde ağaçlar ve binalar da bu karmaşıklığa ilave edilir. 

Tepeler, platolar ve uçurumlar gibi yüksek arazi özellikleri yüksek rüzgâr hızı bulunabilecek 

yerlerdir. Bir sırt üzerinde, rüzgâr sırt hattına dik estiği zaman en büyük hız oluşur. Büyük su 

kütlelerine yakın kara alanları da iyi rüzgâr alan yerlerdir. Ağaçlar ve binalar ile kaplı 

pürüzlü yüzeyler, göl veya açık tarlalar gibi düzgün yüzeylere göre daha fazla sürtünme ve 

türbülans oluşturacaktır. Sürtünme ne kadar büyükse yere yakın rüzgâr hızı o oranda 

düşüktür 

 

Rüzgâr yükü, rüzgârın hızına ve pencere kanadının yüzey alanına bağlıdır. Normalde 

pencere kanatları destek sacları ile kuvvetlendirilir. Destek sacı kullanılmıyorsa pencere 

kanatları rüzgârın etkisi ile tıpkı iki destek üzerine koyulmuş bir kiriş gibi esner. 

 

Orta kayıt, doğrama montaj olmamış hâlde iken kasa ile aynı yükü taşımalıdır ancak 

montaj yapıldıktan sonra rüzgâr yükünün büyük bir bölümünün orta kayıt tarafından 

taşınması gerektiği mutlaktır. Bunun için orta kayıtta da kanatlarla aynı esneme olacaktır. 

Destek sacı takviyesi orta kayıta da gerekmektedir. 

 

1.1.2. Statik Yükler 
 

Pencere elemanlarının statik yüklere karşı mukavemetleri mutlaka hesaplanmalıdır. 

Bu nedenle üreticilerin en azından yapı elemanlarındaki statik mukavemet hesaplarının temel 

prensiplerini bilmeleri gerekmektedir. 

 

Pencere elemanlarının, engel olunamayan dış etkenler sonucu oluşan statik yüklere 

karşı dayanıklı olmaları, deforme olmamaları gerekir. Bu nedenle statik hesaplarının temel 

prensiplerini bilen bir kişi, dış etkenler sonucu oluşan tahmini maksimum yüke göre statik 

hesaplarını yapar ve bu yüke dayanabilecek profil kesitlerinin tasarımını oluşturabilir. 

 

Dış etkenlere örnek verilecek olursa profilin kendi ağırlığı, rüzgâr yükü, bir kişinin 

pencereye güvenle dayanması veya asılarak uzanması ve camın kendi ağırlığı sayılabilir. 
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1.2. Rüzgâr Yükü Hesabı 

Pencerelerin yapılar üzerinde maruz kaldığı en önemli yüklerden biri de rüzgâr 

yüküdür. Rüzgâr yükü binanın bulunduğu bölge ve bina yüksekliği parametrelerine göre 

değişmektedir. EN 12210 standardına göre pencerelerin maruz kaldığı rüzgâr yükleri üç ana 

gruba ayrılmıştır. 

 

Rüzgâr Yükü Grupları A B C 

Rüzgâr Yükü Değeri (Pa) 150 Pa’ya kadar 300 Pa’ya kadar 600 Pa’ya kadar 

Bina Yüksekliği (m) 8 m’ye kadar 20 m’ye kadar 100 m’ye kadar 

Tablo 1. 1: Rüzgâr yükü grupları 

Rüzgâr yükü hesabı, PVC pencere üreticileri tarafından çeşitli testler ve 

hesaplamalarla bulunur. Bu hesaplamalar neticesinde üreticiler ortaya bir şablon çıkarır. 

PVC pencere doğramacıları ve montajcıları, uygulama yapılacak yere uygun olarak üretici 

şablonunu baz alıp doğrama projelendirmesini,  üretimini ve montajını gerçekleştirir.  

 

1.3. Yükleme Genişliği Hesabı 

Pencere boyutları arttıkça pencerenin üzerine düşen yük miktarı da artar. Bu artış 

pencerenin uygun ve konforlu olarak çalışmasını engeller. Kanatlarda seğim oluşması, 

menteşeden uzaklaştıkça kanadın aşağıya doğru sarkması, bunun neticesinde kanadı kapatıp 

açarken kasaya sürtmesi ve hatta bazen açılmaması gibi problemler ortaya çıkar. Tüm 

bunların meydana gelmemesi için üreticilerin çıkarmış olduğu şablonlara uygun doğrama 

üretimi ve montajı yapmak gerekir. 

1.4. Kritik Kesit Hesabı 
 

1.4.1. Elastiklik Modülü (E)  
 

Elastiklik modülü malzeme özelliklerine bağlı olarak malzemenin esnemesini 

etkileyen bir değerdir. Galvanizli çelikten imal edilen destek sacının elastiklik modülü 

E=210.000 N/mm²dir. Bu değer, alüminyumda ise E=70.000 N/mm²dir. 

 

1.4.2. Kabul Edilen Maksimum Esneme Miktarı (f): 
 

Bir pencerede rüzgâr yüküne karşı koyan profiller ve bunların destek sacları esnemeye 

zorlanacaktır. Şekil 4’teki gibi iki ucundan mafsallanan “L” uzunluğundaki bir profil rüzgâr 

yükünün etkisi ile “f” kadar esneyecektir. PVC profillerde destek sacı takviyesi ile f mesafesi 

kabul edilebilir değerlerde tutulmuştur. İzin verilebilir maksimum esneme L/200’dür. 
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Atalet hesaplamalarında pencere yükseklik ölçüsüolarak L değeri kullanılacaktır. 

L = H − 2X 

H: Kasadan kasaya genişlik 

X: Kasa tabanından su yatağına kadar olan ölçü 

X değerleri Tablo 1. 2’ den seçilebilir. 

 

Tablo 1.2: Her üreticinin ürünlerinde X değeri farklılık gösterebilir. 

 

Şekil 1. 1: PVC doğramadaki esneme 
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Örnek: Yüksekliği H=1300 mm, X=42 olan pencerenin f maksimum esneme miktarını 

hesaplayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Isı  
 

1.5.1. Tanımı 
 

Pencere bir konut için sadece konfor ve estetik elemanı değil, maksadına uygun 

kullanıldığında enerji tasarrufu sağlayan bir yapı elemanıdır.  

 

Ülkemizde enerjinin 1/3’ü konutlarda kullanılmaktadır. Bu enerjinin %75 ise ısınmak 

için kullanılmaktadır. Evimizde ısınmak için kullandığımız enerjinin %30’u penceremiz 

yalıtımsız ise pencereden dışarıya uçmaktadır. 

 

Şekil 1. 2: Binada ısı kayıpları 

 

 

 

 

L=H-2X    
L=1300-2*42 

L=1216 mm 
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1.5.2. Özellikleri 
 

Pencerelerde ısı yalıtım değerleri hesaplanırken en önemli faktör, o pencerede 

kullanılan camdır. Alan olarak orantı yapıldığında Türk mimarisinde imal edilmiş bir 

pencerenin yaklaşık %20’si çerçeve, %80’i ise camdan oluşmaktadır yani pencerenin ısı 

yalıtım değeri her zaman camın ısı yalıtım değerine yakın olacaktır. Bu durumda 

pencerelerin ısı yalıtım değerleri ölçülürken önce cam seçimi yapılmalıdır. 

 

Standart çift camların ısı yalıtım değerleri 2,7~2,8 W/m
2o

K’dir. Pencereyi seçerken 

çerçevenin bu değerden büyük olmamasına dikkat etmek gerekir. Çerçevenin yalıtım değeri 

büyük olursa ısı çerçeveden, küçük olursa ise camdan kaçar. 

 

Günümüzde en çok kullanılan PVC pencere ve kapı sistemlerinin profilleri en az 4 

odacıklı ve 60 mm genişliğindedir. Bu özelliklere sahip bir PVC pencere profili yaklaşık 

1,4~1,5 W/m
2o

K yalıtım değerine sahiptir. Bu değerler alüminyum pencerede yaklaşık 5,2 

W/m
2o

K, ahşap pencerede ise 2,8 W/m
2o

K civarlarındadır. Isı yalıtım değerlerini biraz daha 

düşürmek amacıyla günümüz teknolojisi kullanılarak alüminyum profiller ısı köprülü; 

ahşaplar ise odacıklı üretilmeye başlanmıştır. PVC pencereye alternatif olduğu düşünülen 

alüminyum ve ahşap pencereler, ısı yalıtım değerlerini düşürebilmek için PVC ekler yapmak 

zorunda kalmaktadır. 

 

Cam teknolojisindeki gelişmeler artık ısı yalıtım değerleri 1 W/m
2o

K hatta 0,8 

W/m
2o

K olan camların üretilmesine olanak sağlamaktadır. Cam değerlerini destekleyen tek 

ürün PVC olduğundan ülke ekonomisi ve enerji tasarrufu açısından tüm pencerelerin PVC 

olma zorunluluğu doğmaktadır. Isı yalıtım değeri yalnız sıcaklığın korunması olarak 

değerlendirilmemelidir. Bilinmelidir ki bir ortamın sıcaklığını korumak kadar soğukluğunu 

da korumak önemlidir. Kışın içerideki ısının dışarıya kaçmasını istenmez. Yazın içerinin 

serin kalması istenir. Bir ortamı soğutmak için (klimasyon) harcadığımız enerji, ısıtmak için 

harcadığımız enerjiden çok daha fazladır. Isı yalıtım değeri en düşük olan malzeme, enerjiyi 

korumak bakımından daha avantajlıdır. Tüm bu veriler bizi yaşam alanındaki pencerelerin 

PVC olması sonucuna ulaştırmaktadır yani yapılması gereken PVC pencere ile birlikte iyi bir 

cam seçmektir. 

 

1.5.3. Isı Transferi 
 

Pencere doğramalarında ısı kayıp yerleri şunlardır: 

1. Kasa-duvar arasındaki boşluklar 

2. Kasa-kanat arasındaki boşluklar 

3. Pencere doğrama malzemeleri 

4. Pencere cam yüzeyleri 
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Şekil 1. 3:PVC doğramada ısı kaybı yaşanan yerler 

 1 2 3 4 

Açılan Pencere %3 %44 %9 %44 

Sabit Pencere %5 %0 %10 %85 

Tablo 1. 3: PVC doğramada ısı kaybı oranları 

 Görüldüğü gibi  ısı  kayıpları  cam yüzeyinde ve kasa 

kanat  birleşiminde olmaktadır.  
 

Binalarda gerekli ısıyı koruyabilmek için öncelikle pencerelerin doğrama 

malzemelerinin ısıyı iletme değerlerinin arttırılması gerekmektedir. 

 

Doğramalarda ısı kaybını azaltmak için özellikle kasa-kanat arasındaki izolasyonu 

çözmeye yönelik detaylar geliştirilmelidir. 

 

1.5.4. Isı Hesapları 
 

PVC pencere sistemleri kanat kısımlarında orta conta, dış conta ve iç conta olmak 

üzere üç conta mevcuttur. Cam takılan kısımlarında da cam contası ve çıta contası olmak 

üzere iki adet conta bulunmaktadır. Böylece toplam 5 adet conta olmaktadır. Bu sistem 

sayesinde hava, su ve toz girişi yok denecek kadar azaltılmıştır. 

 

Özellikle kanatlarda orta contanın önemi büyüktür. Kanat dış contasından birinci 

odacığa sızan hava, toz veya suyun orta conta sayesinde ikinci odacığa geçmesi 

önlenmektedir. Böylece yeterli ısı, ses ve toz yalıtımı en üst düzeyde sağlanmaktadır. 

 

Camlarda meydana gelen ısı kaybı, tek cam yerine çift cam kullanılarak azaltılmaya 

çalışılır. 

 

PVC ve ahşabın ısı iletkenliği: K = 0,13 Kcal / m
2
h0c 
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Tek düz camın ısı iletkenliği: K = 1,22 Kcal / m
2
h0c 

Çift camda ara boşluk çıtası 3, 4, 6, 9, 12 mm genişliğinde üretilmekte olup ara boşluk 

çıtalarına göre ısı geçirgenliği (k) katsayıları aşağıda gösterildiği gibidir. 

 

Tek Cam 5,8 Kcal / m
2
h0c 

Çift Cam (6-8 mm ara boşluk ) 3,4 Kcal / m
2
h0c 

Çift Cam (8-10 mm ara boşluk ) 3,2 Kcal / m
2
h0c 

Çift Cam (10-12 mm ara boşluk ) 3,0 Kcal / m
2
h0c 

Tablo 1.4: Isı Yönetmeliğine göre duvar + pencere K ortak değerleri 

Binalarda ısı kayıpları dış cephedeki pencerelerden ve duvarlardan olmaktadır. Tavan 

arası döşeme kayıpları ile birlikte pencere kanatlarının ve balkon kapılarının açılır 

kısımlarından hava sızması dolayısıyla ısı kaybı söz konusudur. Bu kayıpların toplamı ise 

binanın ısı kaybını meydana getirmektedir. 

 

Q : Qo + Q1   Kcal / h 

Qo : k . F . t  Kcal / h 

Q1 :Enfitasyon : ( a .1 ) K x R x H x t x z  Kcal / h 

 

k  : İnşaat elemanlarının ısı iletim katsayısı   Kcal / m
2
hc 

F : Isı kaybedilen yüzey 

t : ( ti – ta ) İç muhit ve dış muhit sıcaklık farkı 

a : Beher m pencere ve kapı aralıklarında sızan hava miktarı  m3 / h 

(a.1) : Sızıntı toplamı 

R : Oda büyüklüğü 

H : Bina büyüklüğü 

 

Görülüyor ki k ısı iletim katsayısı hesaba doğru orantılı olarak girmektedir. Bu 

değerler malzemenin karakteristiğine bağlıdır. 

 

PVC doğrama kullanıldığında daha az radyatör dilimi kullanılır (%30 daha az radyatör 

dilimi kullanılır.). 

 

Hane sakinlerinin yıllık yakıt sarfiyatı %45 düşecektir.  
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1.6. Pencere Alan Hesabı 
 

PVC doğramalarının imalatında ölçü birimi mm’dir. İmalata esas ölçülerin hassas ve 

doğru alınması gerekmektedir. Ölçü değeri mtül’dür. Metretül; şekilleri, hacimleri ve 

ağırlıkları değişmeyen nesnelerin imalatta esas olmak kaydıyla metre cinsinden ölçüm 

şeklindeki değerlendirilmesidir. 

 

İmalatın sağlıklı olması için ölçülerin yatay ve düşeyde iki ya da üç noktadan alınması 

gerekmektedir. Doğrama imalatındaki esas ölçü, alınan en küçük boşluk ölçüsüdür. Kör 

kasalı doğramaların imalatta alınacak esas ölçüleri, kör kasa içten içe ölçüleridir. 

 

Pencereler genel olarak geometrik şekilde ya da geometrik şekillere bölünebilen 

şekilde projelendirilir. Alan hesapları da geometrik şekillerin alan hesapları formülleri ile 

yapılır. 

 

Pencere dikdörtgen şeklinde ise yatay ve düşey ölçüleri alınır. Eldeki veriler birbirleri 

ile çarpılarak pencere alanı bulunur. 

 

Pencere geometrik şekillere bölünebilen kompozit bir şekilde ise ölçüleri alındıktan 

sonra kâğıt üzerinde geometrik şekillere bölünerek alanının hesabı yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda ölçüleri ve bilgileri verilen penceredeki esneme miktarını hesaplayınız. 

 

Yüksekliği H=1400 mm, X=69 olan pencerenin f maksimum esneme miktarını 

hesaplayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Verilen H ve X değerini 

kullanarak L değerini 

hesapladınız mı? 

  

2. Maksimum esneme 

formülünde L değerini yerine 

koydunuz mu? 

  

3. fmax=L/200 formülünü 

kullanarak fmax değerini 

hesapladınız mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 13 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Pencereler dış etkenlerle esnemeye zorlanır. 

2. (   ) Plastik malzemelerin esnemeye karşı direnci oldukça fazladır. 

3. (    ) Bir pencereye etkiyen en büyük kuvvet, rüzgâr yüküdür. 

4. (   ) Rüzgâr yükü binanın bulunduğu bölge ve bina yüksekliği parametrelerine göre 

değişmektedir. 

5. (   ) Pencere alanı arttıkça sisteme etkiyen kuvvet artacak dolayısı ile profillerin ve bu 

profillerin içindeki destek saclarının karşı koyması gereken kuvvet azalacaktır. 

6. (   ) Pencere elemanlarının engel olunamayan dış etkenler sonucu oluşan statik yüklere 

karşı dayanıklı olması, deforme olmaması gerekir. 

7. (   ) PVC doğramalarının imalatında ölçü birimi mm’dir. 

8. (   ) Pencere, bir konut için sadece konfor ve estetik elemanı değil, maksadına uygun 

kullanıldığında enerji tasarrufu sağlayan bir elemandır. 

9. (   ) Binalarda gerekli ısıyı koruyabilmek için öncelikle pencerelerin doğrama 

malzemelerinin ısıyı iletme değerlerinin azaltılması gerekmektedir. 

10. (   ) PVC doğrama kullanıldığında daha az radyatör dilimi kullanılır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında PVC pencere hesaplarını doğru 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

PVC pencerelerin kasasının yapımında dikkat edilecek hususları ve binaya göre 

pencere kasa şekilleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız.  
 

2. PENCERE KASASI 
 

2.1. PVC Pencere 
 

2.1.1. Tanımı 
 

Yapılarda iç ve dış mekânları ayıran duvarlar üzerindeki yeterli aydınlatmayı 

sağlayan, havalandıran, ortamı dış tesirlerden (soğuktan, havadan, yağmurdan, rüzgârdan) 

koruyan şeffaf yüzeylere pencere denir. 

 

Pencerelerin binalardaki işlevleri şunlardır: 

 

  Işığı geçirirler. 

  Havalandırma imkânı sağlarlar. 

  Görüş imkânı sağlarlar. 

  Cephe görünümlerinde binaya estetiklik katarlar. 

  Isı izolasyonu sağlarlar. 

 

2.1.2. Çeşitleri 
 

Pencereler kendi aralarında üçe ayrılırlar: 

 

 Ahşap doğramalar 

 Metal doğramalar 

 Demir doğramalar 

 Alüminyum doğramalar 

 PVC doğramalar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Günümüzde özellikle evlerde neredeyse bir standart hâline gelen PVC 

pencere sistemlerinin geçmişi çok eski tarihlere uzanmaz. Kimyasal üretim süreçlerinden 

sonra ortaya çıkması sebebiyle farklı ihtiyaçlara ve fiziksel koşullara göre kolayca 

çeşitlendirilebilen bu sistemler, bu sayede birçok farklı alanda karşımıza çıkabilir. Öncelikle 

bugün yeni yapılan evlerin tamamına yakınında bu sistemler bulunmaktadır ve eskiden 

yapılmış olan evlerin çoğunda da eski pencerelerin yerine PVC ve plastik temelli pencere 

sistemlere dönüşüm yaşanmaya devam etmektedir. Özellikle yalıtım ve güvenlik konularında 

genellikle ahşap malzemeden olan eski pencere sistemlerine karşı büyük fark yaratan PVC 

pencereler bu özelliklerinin yanında günümüzde estetik anlamda da değerlerini artırmaya 

devam etmektedirler. Günümüzde bu alanda hizmet veren birçok büyük üretici firma veya 

daha küçük işletme sürekli yeni tasarım ve aksesuarlar ile yeni ve farklı bir model üretmek 

yarışındadır. 

 

Genel olarak kullanım alanları ev pencereleri olan PVC pencereler birçok işletme ve 

diğer türlü otel, iş merkezi, cami, okul gibi umumi binalarda ve konteynır, prefabrik gibi 

daha farklı yapılarda da tercih edilebilir. Özellikle otel veya mağazalar gibi estetiğe daha çok 

önem veren yapılarda farklı tasarım ve renklerde olan PVC pencere sistemleri tercih 

edilmektedir. Son dönemde ahşap kaplamalı PVC pencere sistemleri de estetik açıdan daha 

hoş görünmeleri sebebiyle tercih edilmektedir. 

 

Başlıca PVC pencere modelleri aşağıda sınıflandırılmıştır: 

 

 Klasik PVC pencereler: Tek veya çift kanatlı şekilde açılır ve en çok tercih 

edilen modellerdir. Kanat açılım şekillerine göre tek açılım, çift açılım 

modelleri de bulunmaktadır. 

 

Resim 2.1: Klasik PVC pencereler 

 

Vasistas açılım PVC pencereler: Tek açılımın yatay çalışan şeklidir. Daha çok banyo 

ve tuvalet pencerelerinde kullanılır. Yanlarından bağlı makasların müsaade ettiği kadar 

açılır. Bu makasların özelliklerine göre kademeli açılabilir. Yerine ve isteğe bağlı olarak 

http://www.ehil.com/rehber/tag/pvc-pencere/
http://www.ehil.com/rehber/tag/pvc-pencere/
http://www.ehil.com/rehber/tag/pencere/
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kollu (ispanyoletli), çarpma, ters vasistas veya yüksek vasistas uygulamaları ve çeşitleri 

vardır. Problemsiz çalışır. 

 

Resim 2.2: Vasistas açılım PVC pencereler 

 Sürme PVC pencereler: Klasik kanatlı modellerin açma-kapama işlemlerinin 

mümkün olmadığı sınırlı alanlarda yana doğru açılma hareketi ile pratik bir 

çözüm getirir. Kanadın altında bulunan ray sistemi ile bu sürme işlemi 

gerçekleştirilir.  

 

Çift ray sistemi sayesinde büyük açıklıklarda bile rahat ve pratik kullanım olanağı 

sayesinde konut içlerinde, havuzlarda, spor salonlarında, teras ve balkonlarda birçok farklı 

uygulama olanağı sağlar. 

  

Resim 2.3: Sürme PVC pencereler 

 Giyotin PVC pencereler: Daha özgün bir tasarım olup sürme sistemlerle aynı 

ihtiyaç dolayısıyla tercih edilir. Yukarıdan aşağıya açma-kapaması yapılan 

sistemde genellikle daha küçük alanlarda yararlanılır.  Giyotin pencere 

sistemleri özellikle konutlarda ve farklı amaçlarla inşa edilen birçok yapıda 

özgün çözümler için tercih edilir. Genellikle küçük açıklıklar için tercih edilir.  

 

Tam otomatik uzaktan kumandalı ve manuel olarak çalıştırılabilir. Kare ve dikdörtgen 

formları ile iç mekânlarınıza pratik ve özgün kullanım olanakları sağlar. 
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Resim 2.4: Giyotin PVC pencereler 

 Katlanabilir pencereler: İstenildiği zaman pencere alanının tamamen açık 

olabilmesi için fayda sağlar. Genellikle bu amaçla balkon, bahçe, teras 

pencerelerinde değerlendirilir. 

 

Resim 2.5: Katlanabilir PVC pencereler 

 Pivot pencereler: Özellikle konutlarda mutfak, hol, koridor ve çatı katlarında 

kullanılabildiği gibi farklı amaçlarla inşa edilen birçok yapıda da özgün 

çözümler için tercih edilir. Pivot pencere sistemleri merkez noktasındaki 

karşılıklı menteşeleri ile yatayda ve düşeyde yapabildiği 360ºlik kanat hareketi 

ve havalandırma pozisyonu sayesinde yapılarınızda pratik ve özgün kullanım 

olanakları sunar. 

 

Kare, dikdörtgen ve dairesel formları ile iç mekânlarınıza konfor, ferahlık ve genişlik 

kazandırdığı gibi kompakt yapısıyla da ses ve ısı yalıtım özelliği sağlar. 
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Resim 2.6: Pivot PVC pencereler 

 Çek Aç Sistemli Pencereler: Özellikle teras, balkon ve bahçelere açılan geniş 

açıklıklarda tercih edilir. Çek aç sistemler; iç mekânlara konfor, ferahlık ve 

genişlik kazandırdığı gibi mükemmel ses ve ısı yalıtımı da sağlar. Çek aç 

sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi de üstün mühendislik çözümleri 

sayesinde kanadının çok kolaylıkla hareket edebilmesidir. 

 

 Resim 2.7: Çek aç sistemli PVC pencereler 

2.3. PVC Pencere Kasası 
 

2.3.1. Tanımı 
 

Pencere dış ölçüsünü ve görünüş şeklini belirleyen çerçevelere pencere kasası denir. 

 

2.3.2. Çeşitleri 
 

Pencere kasaları yapım şekillerine göre üçe ayrılır: 
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 Kemerli kasalar  

 Düz kasalar  

 Eğik kasalar  

 

2.3.3. Pencere Kasası Yapma Kuralları 
 

İnşaat Genel Teknik Şartnamesi’nde bulunan Sert Plastik (PVC) Profillerle Yapılan 

Doğrama İşleri Uygulama Esaslarına göre PVC pencere kasası yapılırken dikkat edilecek 

hususlardan bazıları aşağıda maddeler hâlinde verilmiştir: 

 

 Ana profil ve yardımcı profiller; mimari detay proje, mahal listesi, anahtar pafta 

ve standardında belirtilen özelliklere uygun olmalıdır. 

 PVC doğramayı oluşturan parçaların boyutları (en çok 6 mt) kesintisiz tek parça 

olmalı ve parçaların birleştiği köşeler (dik veya 45°) gönyesinde alıştırılmalıdır. 

Birleşme yerlerinde (45° köşe) ısı ile yapıştırılmalı ve yapıştırma işleminden 

dolayı oluşan çapaklar hem dışta hem içte (EPDM fitil olukları dâhil) 

temizlenmeli ve su tahliye delikleri en direkt olarak açılmış olmalıdır. 

 Destek sacları veya metal profiller PVC kasa profilleri içine yerleştirilerek en az 

40 cm’de bir vidalanmalıdır.  

 Metal takviye sacları, standardına uygun sıcak daldırma metodu ile yapılmış, 

galvanizle pasa karşı korunmuş, profilin kesit geometrisine bağlı olarak et 

kalınlığı en az; orta kayıtlarda 2,0 mm kutu profil, kasa ve kanatlarda 1,5 mm U 

profil sac kullanılmalıdır.  

 Atalet momenti hesap sonucu sac kalınlıkları yukarıda belirtilenlerden yüksek 

çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta saclar kullanılmalıdır.  

 Açılan birimlerde kasa ve kanat profillerine yerleştirilen contalar, en az iki 

yüzden birbirlerine basmalıdır. 

 PVC doğramalar, metalden oluşturulmuş projesine uygun alt konstrüksiyon 

olarak oluşturulan kör kasa sistemine sac vidalar veya cıvatalarla en çok 50 

cm'de bir olmak şartıyla bağlanmalıdır. 

 Kör kasalar doğrama profilleri ile uyumlu ölçülerde en az 2 mm et kalınlığında 

DKP saçtan bükme U kesitli veya kutu profillerden oluşturulmalıdır.  

 Kör kasalar yerlerine konmadan önce korozyonu önlemek amacı ile suya ve 

neme karşı bir kat antipas üzerine bir kat sentetik boya ile veya paslı ise iki kat 

pas durdurucu (Noverox veya Erox) solüsyon ile yalıtılmalıdır.  

 Kör kasalar yapıdaki yerlerine cıvata, kaynak veya çimento harcı ile bağlantı 

yapılmalıdır. 

 

2.3.4. Pencere Kasasının Yapılması 
 

2.3.4.1. Pencere Ölçülerinin Alınması 

 

PVC doğramanın genişliği duvardan duvara ölçülendirilir. Yüksekliği ise sökülen 

ahşap doğramanın duvarda bıraktığı çukurluk göz önüne alınarak 5 mm ile 20 mm arasında 

büyük alınır. Bu tamamen ölçü alanın hayal gücüne ve tecrübesine bağlıdır. Ölçülendirilecek 

doğramanın iç merkezleri ile dış merkezleri arasında fark olup olmadığı da kontrolden 
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kaçmamalıdır. Doğrama yatay ve dikey ölçüleri en az üç noktadan alınıp en küçük ölçü 

imalat ölçüsü olarak temel alınmalıdır. Son olarak da  doğrama takılacak duvar boşluğu her 

iki çapraz köşeler arası ölçülerek boşluğun çapının bozuk olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Alınan ölçülere ve müşterinin istediği modele göre yapılacak pencerenin planı çizilir. 

 

Şekil 2.1: Pencere ölçülerinin alınması 

2.3.4.2. Profillerin Kesilmesi 

 

Plana göre kasayı oluşturacak profillerin boy hesapları yapılarak kesilecek boyları 

bulunur. 6 m’lik profiller hesap sonucu çıkan boylarda profil kesme makinesinde 45° açıyla 

kesilir. 
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Resim 2.8: Çift kafa profil kesme makinesi 

Kesme işlemi basit makinelerde yapılacaksa markalama işlemi hassas biçimde 

yapılmalıdır. 

 

Resim 2.9: Profillerin markalanması 
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2.3.4.3. Su Tahliye Kanallarının Açılması 

 

Su tahliye kanalları makineler yardımıyla kasa alt yataylarına açılır. İç ve dış kanallar 

birbirlerinden 7 cm kaçık açılır. Kanallar açılırken 60°lik eğimin oluşmasına özellikle dikkat 

edilir. İhtiyaç olduğunda genellikle kuzey ve güney cephelerde vakum delikleri açılır. 

Montaj sonunda tahliye kapakları (rüzgârlık) takılır. 

 

Şekil 2.2: Su tahliye kanalları açma ölçüleri 

Su tahliye kanalı adet belirlemede  

C     <  500 mm  ise 1 kanal 

500  < C < 1000 mm  ise 2 kanal 

1000 <  C < 2000 mm ise 3 kanal 

2000 <  C   ise 4 kanal  

açılmalıdır. 

 
 

 

 

     

                            Şekil 2.3: Su tahliye kesit görünümü 
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Resim 2.10: Su tahliye kanallarının açılması 

2.3.4.4. Destek Sacının Kesilmesi ve Profil İçine Takılması 

 

Kasa profillerinin kesit ve ölçülerine uygun olarak seçilen galvanizli saclar uygun 

ölçülerde kesilerek profilin içine yerleştirilir. 

 

Şekil 2.4:Destek sacı uygulamaları 

 

Resim 2.11: Destek saclarının kesimi 
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Resim 2.12: Destek saclarının profile yerleştirilmesi 

  

Resim 2.13: Destek saclarının profile vidalanması 

Kasa profillerine yerleştirilen destek sacları vidalama işlemine iki uçtan 15 cm 

bırakılarak başlanır. Her metrede en az 3 adet olacak şekilde vidalama yapılmalıdır. 

2.3.4.5. Kasa Profillerin Kaynakla Birleştirilmesi 

Kaynak, PVC profiller için özel olarak üretilmiş kaynak makinelerinde yapılır. Bu 

işlem, kaynak yapılacak profil yüzeylerinin ısıtıcılı bir kaynak plakası yardımıyla ısıtılarak 

birbirleri üzerine bastırılmaları ve bekletilmeleri sonucunda gerçekleştirilir. Kaynak plakası 

sıcaklığı 240-280 °C arasındadır.  

 

Kaynak yapılacak olan profillerin kaynak esnasında şekillerin bozulmaması ve 

dönmemeleri için kaynak dayama plakaları kullanılmalıdır. 
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Resim 2.14: Köşe kaynak makinesi ile profillerin birleştirilmesi 

2.3.4.6. Köşelerin Temizlenmesi 

 

Kaynak makinelerinden çıkan profillerde birleştirme sonrası birleşim yerinin iç ve dış 

kısmında çapak oluşur. Oluşan bu çapaklar köşe temizleme makineleri kullanılarak kolayca 

temizlenir. Bu makinelerin kullanımı oldukça kolaydır. 

 

Resim 2.15:Köşe temizleme makinesi ile iç ve dış çapakların temizlenmesi  
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2.3.4.7. Kasa Orta Kayıt Hazırlama 

 

Orta kayıtlı kasalarda orta kayıt için kasa çerçevesi ile aynı profil kullanılır. Boyu 

hesaplanarak kesimi yapılır. Orta kayıt profilleri montaj için kertilmesi gerekir. Bunun için 

orta kayıt makinesi kullanılır. 

 

Resim 2.16: Orta kayıt kertme 

Destek sacları kesilir. Profillere saclar yerleştirilip vidalanır. Vidalama iki uçtan 15 cm 

bırakılacak şekilde içten başlanmalıdır. Her metrede en az 3 adet olacak şekilde vidalama 

yapılır. 

 

Kesilmiş ve kertilmiş orta kayıt profillerine orta kayıt bağlantı takozu takılır. Orta 

kayıt bağlantı takozu 3,9 x 22 veya 3,9 x 25 YHB matkap uçlu vida ile vidalanır. Orta 

kayıtlar M6 x 60 YSB vida kasa arkasından çektirilerek bağlanır. Conta kanalları temizlenir. 

 

Resim 2. 17: . Orta kayıt bağlantı takozu  
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Şekil 2. 5: Orta kayıt montaj şeması 

Orta kayıt montajı bittikten sonra varsa kanat montajı yapılır.  

 

Zamanımızda birçok profil markası contası takılı olarak profilleri imalatçılara 

göndermektedir. Profiller conta takılı olarak gelmez ise conta takma işlemi şu şekilde 

olmalıdır: 

 

 Kanallar sabunlu su ile ıslatılmalıdır. 

 Conta takma işlemine üst orta kısımdan başlanmalıdır. 

 Üniversal contanın köşelere gelen kısımlarında kıvrılan parçalar conta makası 

ile kesilmelidir.  

 Conta dönüş yerlerinden ve bitim yerlerinden conta kanalına yapıştırılmalıdır. 

 

Resim 2.18: Contaların takılması  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Ölçüleri 200 x 150 cm olan PVC pencere kasasını montaja uygun hâlde hazırlayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Seçilen profilleri ölçüsüne uygun kesimini yapabildiniz mi?   

2. Orta kayıt için profil kesimi yaptınız mı?   

3. Profillere su tahliye kanallarını açtınız mı?   

4. Profillere uygun destek saclarının keserek profillere yerleştirdiniz mi?   

5. Orta kayıt profiline uygun destek saclarının keserek profillere 

yerleştirdiniz mi? 

  

6. Yerleştirdiğiniz destek saclarını vidaladınız mı?   

7. Köşe kaynak makinesi ile profilleri köşelerinden birleştirdiniz mi?   

8. Köşelerde kaynak sonucu oluşan çapakları köşe temizleme 

makinesi ile temizlediniz mi? 

  

9. Orta kayıt profiline bağlantı takozunu takarak vidaladınız mı?   

10. Orta kayıt profilini yerine yerleştirerek M6 x 60 YSB vida ile kasa 

arkasından çektirerek bağladınız mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme’ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. PVC pencere kasası yapımında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz? 

A) Profil kesimi yapmak  

B) Destek sacı kesimi yapmak  

C) Cam kesimi yapmak  

D) Köşe kaynağı yapmak  

 
2. Aşağıdakilerden hangisi PVC pencerede kullanılan aksesuarlardan değildir? 

A) İspanyolet   

B) Menteşe  

C) Pencere kolu   

D) Conta  
 

3. Aşağıdakilerden hangisi PVC pencere yapımında uygulanan işlem basamaklarından 

değildir? 

A) Contaların montajını yapmak   

B) Pencere montajını yapmak  

C) Cam çıtalarını kesmek   

D) Cam çıtalarının montajını yapmak  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi PVC pencere cam çıtalarının montajında uygulanmaz? 

A) Conta dönüş yerlerini ve bitim yerlerini conta kanalına yapıştırmak  

B) Conta kanallarını temizlemek  

C) Kanalları sabunlu su ile ıslatmak  

D) Conta takma işlemine üst orta kısmından başlamak  
 

5. PVC pencere orta kayıt yapımında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz? 
A) Her metrede en az on adet vidalama yapmak  

B) Orta kayıtın kertmesini yapmak  

C) Vidalamaya sacın iki ucundan 15 cm bırakacak şekilde içten başlamak   

D) Destek saclarını vidalamak 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 
 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında PVC pencere kanadını kuralına uygun 

olarak yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 
 

 

PVC pencerelerin kanadının yapımında dikkat edilecek hususları ve binaya göre 

pencere kanat şekilleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız.  

 

3. PVC PENCERE KANADININ YAPILMASI 
 

3.1. PVC Pencere Kanadı 
 

3.1.1. Tanımı 
 

PVC profillerden inşa edilen pencerelerde havalandırmak, aydınlatmak ve gerektiği 

zaman açıp kapamak için yapılan ve çeşitli geometrik şekillerde üretilen pencere 

elemanlarıdır.  

 

3.1.2. Çeşitleri  
 

Açılım şekillerine göre kanatların çeşitleri şunlardır: 

 

 Tek açılımlı kanat 

 Çift açılımlı kanat 

 Vasistas açılımlı kanat 

 Pivot açılımlı kanat 

 Yatay Sürme kanat 

 Düşey sürme (giyotin) kanat 

 Sürme devirmeli kanat 

 

3.2. PVC Pencere Kanadı Yapılması 
 

Kanat profillerinden uygun ölçü alınıp markalama yapıldıktan sonra profil kesme makinesi 

ile 45° eğimli olarak profiller kesilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Kanat profillerinin kesilmesi 

Su tahliye kanalları makine ile açılır. 

 

Resim 3.2: Su tahliye kanallarının açılması 
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Destek sacları kanat profili dış ölçülerinden yaklaşık 16 cm daha kısa olacak şekilde 

kesilir ve çapakları temizlenir. 

 

Resim 3.3: Galvanizli sacların kesilmesi 

Kesilip çapakları temizlenen galvanizli saclar profilin içine yerleştirildikten sonra 

profilin pasif tarafından vidalanır. 

 

Resim 3.4: Destek saclarının vidalanması 
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Kol yeri delikleri makine ile açılır. 

 

Resim 3.5: Kol yeri deliklerinin açılması 

İspanyolet göbek kanalları açılır. 

 

Resim 3.6: İspanyolet göbek yerlerinin açılması 
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Kanat içi orta kayıt varsa orta kayıt kertmesi yapılır. 

 

Resim 3.7: Orta kayıt ketme 

Orta kayıt profiline destek sacı hazırlanıp yerleştirilir ve vidalanır. 

 

Resim 3.8: Orta kayıt bağlantı aparatı takılması 
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Köşe birleştirme kaynak makinesi ile kanat profilleri birleştirilir. 

 

Resim 3.9: Köşe birleştirme 

Kaynakla birleştirme işlemi sonucu oluşan çapaklar köşe temizleme makinesi ile 

temizlenir. 

 

Resim 3.10: Çapak temizleme 
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3.3. PVC Pencere Kanadı Montajı 
 

Kanadın hazır olmasından sonra kasaya montajına geçilir. Montajın hatasız olabilmesi 

için kanat ve kasa ölçülerinin doğruluğu kontrol edilir. Bunun için çelik metre ile en boy 

ölçüleri ve çapraz ölçüler hem kasadan hem de kanattan alınarak kontrol yapılır. 

 

Resim 3.11: Kasa ve kanat ölçülerinin kontrol edilmesi 

Kanat mili ölçüsüne göre hazırlanmış olan kasa şablonları, kanadın montaj yapılacağı 

kasa kenara sabitlenerek 3 mm çapında matkap ucu ile mafsal delikleri açılır. Bu işlem 

kenarın alt tarafına da üst tarafına da yapılır. 

 

Resim 3.12: Kasa üzerine mafsal deliklerinin açılması  
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Açılan delikler üzerine menteşeler vidalanır. 

 

Resim 3.14: Sabit menteşenin kasa üzerine takılması 

Orta kayıt üzerine kanat üzerine takılan ispanyoletteki kilidin geleceği karşılık 

aparatları takılır. 

 

Resim 3.15: Orta kayıt üzerine kilit karşılığının takılması 
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3.3.1. PVC Pencere Kanadı Toplama 
 

Kanat boyuna uygun ispanyolet seçimi yapılır ve ispanyolet boyu kanadın ölçüsüne 

uygun kesilir. 

 

Resim 3.16:İspanyolet boyunun kanadın ölçüsüne göre kesilmesi 

İspanyoletin marka yazısı okunacak şekilde ispanyolet yerleştirilir. 

 

Resim 3.17: İspanyoletin yerleştirilmesi 
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Kanadın kasaya montajı için menteşe yerleri matkapla delinir. 

 

Resim 3.18: Menteşe yerlerinin delinmesi 

Menteşeler kanada vidalanır ve kanat kasaya yerleştirilir. 

 

Resim 3.20: Menteşelerin vidalanması 
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Resim 3.21: Kanadın kasaya takılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Önceki öğrenme faaliyetinde kasası yapılan ve ölçüleri 200 x 150 cm olan PVC pencereye 

aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kanat planlayarak kasa takılacak şekilde imalatını yapınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Plana göre kanat ölçülerinin hesabını yaptınız mı?   

2. Kanat ölçülerine göre kesilecek profil ölçülerini hesapladınız mı?   

3. Seçilen profilleri ölçüsüne uygun kesimini yapabildiniz mi?   

4. Profillere su tahliye kanallarını açtınız mı?   

5. Profillere uygun destek saclarının keserek profillere yerleştirdiniz mi?   

6. Yerleştirdiğiniz destek saclarını vidaladınız mı?   

7. Köşe kaynak makinesi ile profilleri köşelerinden birleştirdiniz mi?   

8. Köşelerde kaynak sonucu oluşan çapakları köşe temizleme 

makinesi ile temizlediniz mi? 

  

9. Kasa üzerinde menteşe yerlerini matkapla delerek menteşeleri 

vidaladınız mı? 

  

10. Kanat üzerinde kol yerlerini ve ispanyolet göbek yeri açtınız mı?   

11. Alt ve üst köşeye hareket mafsallarını yerleştirip vidaladınız mı?   

12. Kanat boyuna uygun ispanyolet seçtini mi?   

13. Seçilen ispanyoleti kanat ölçüsünde kestiniz mi?   

14. İspanyoleti yerleştirip vidaladınız mı?   

15. Tüm bağlantı aparatlarını düzgün şekilde yerleştirip vidaladınız mı?   

16. Kanadın menteşe yerlerini delerek menteşeleri vidaladınız mı?   

17. Kanadı kasaya uygun şekilde yerleştirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme’ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Hazırlanan PVC kanadı pencereye monte ederken aşağıdaki işlemlerden 

hangisi uygulanmaz? 

A) İspanyoleti seçip montajını yapmak  

B) Montaj takozlarını takmak 

C) Menteşe deliklerini gelişigüzel delmek  

D) Kanadı referans köşesine dayamak 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi PVC pencere kanat aksesuar takma işlemlerinden 

değildir? 

A) Kilitleme parçalarını vidalamak  

B) Kilit dilleri üst hizalarını işaretlemek 

C) Kilit dilleri üst hizalarını işaretlemek 

D) Kilidi istediğiniz yere takmak  
 

3. Aşağıdakilerden hangisi PVC pencereanadı yapımında uygulanan işlem 

basamaklarından değildir? 

A)  Contaların montajını yapmak  

B) Sineklik montajını yapmak  

C) Cam çıtalarını kesmek  

D) Cam çıtalarının montajını yapmak  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi PVC pencere kanat profili değildir? 

A) Sineklik profili  

B) Düz kanat profili  

C) Damlalık kanat profil  

D) Orta kayıt profili  

 

5. PVC pencere su tahliye kanalı yapımında aşağıdaki işlemlerden hangisi 

uygulanmaz? 

A) Su tahliye kanallarını kanat alt yataylarına açmak  

B) İç ve dış kanallar birbirinden 7 cm uzak açmak 

C) Kanalları açarken 90°lik eğimin oluşmasına özellikle dikkat etmek  

D) İhtiyaç olduğunda genellikle kuzey-güney cephede vakum delikleri açmak  

 

DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında cam çıtasını kesip takmayı kuralına uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

Cam çıtasını kesip takmada dikkat edilecek hususları ve binadaki doğramaya göre cam 

çıtası kesip takma ile ilgili bir yazı hazırlayınız.  

 

4. CAM ÇITASI 
 

4.1. Cam Çıtası 
 

4.1.1. Tanımı 
 

Cam çıtası, PVC profillerden inşa edilen, camların doğramalara montajı için kullanılan 

özel hazırlanmış, ince ve conta takılabilen profillere denir. 

 

Cam çıtası, camı PVC doğramalara monte eder, sağlamlaştırır, güzel görünüm sağlar 

ve cam contalarını tutar. 

 

4.1.2. Çeşitleri 
 

 Tek cam çıtası 

 Çift cam çıtası 

 Özel cam çıtası 

 

4.1.3. Cam Çıtası Ölçü Alma Kuralları 
Kesimi yapılacak her cam çıtası için ayrı ayrı ölçü alınır. Ölçü alırken hassas 

davranmalı, düzgün metre kullanmalıdır. Çıta takılacak kanat ya da kasanın içten içe net 

ölçüleri alınır. 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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4.2. Cam Çıtası Kesme 
 

Cam çıtası takılacak kasa ya da kanat içten içe uzunlukları sağlam bir metre ile 

ölçülür. Ölçülen mesafeler stoktaki çıta üzerinde markalanır. 

 

Resim 4.1: Çıta ölçümü 

 

Resim 4.2: Çıta markalanması 

Ölçülerine uygun olarak markalanan çıtalar, çıta kesme makinesi yardımıyla 45° 

eğimli kesilir. Her kesme işleminde çıta iki ayrı tarafından 45° eğimli kesilmelidir. 
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Resim 4.3: Cam çıtalarının kesilmesi 

Çıtaların birleştikleri köşede çıtaların tam oturmasını sağlamak için çıta tırnağı uçtan 5- 6 

mm kertilmelidir. Kesim ölçüsü, birleşim yerlerinde 0,5 mm’den fazla açıklık kalmayacak 

şekilde alınmalıdır. 

 

Şekil 4.1: Çıta kesilmesi 
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4.3. Cam Çıtası Takma Kuralları 
 

Kesilen çıtalar, pencerenin binaya montajı esnasında cam takılırken tekrar sökülüp 

takılabilmesi için emaneten yerine takılır. 

 

İlk önce köşeler yerleştirilir. Sonra sıkıştırılarak çıta yerine oturtulur. Gerektiğinde 

sıkıştırmak için plastik tokmak kullanılır. Cam montajı yapıldığında çıtaların sık sık 

çıkmaması için şeffaf silikon kullanılarak yapıştırıldığı da olmaktadır. 

 

Resim 4.4: Çıta takılması 

 

Resim 4.5: Çıtaların takılması 
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Resim 4.6: Çıtaların takılmasında plastik tokmak kullanılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Önceki öğrenme faaliyetlerinde imal edilen ve dış ölçüleri 200 x 150 cm olan PVC 

pencereye uygun şekilde cam çıtası keserek yerlerini takınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Plana göre çıta ölçülerini aldınız mı?   

2. Çıta profili üzerinde markalama yaptınız mı?   

3. Profilini çıta kesme makinesinde 45° eğimli olarak kesebildiniz mi?   

4. Kesilen çıta profilini kasa ve kanat üzerine önce köşeleri 

yerleştirdiniz mi? 

  

5. Köşeler takıldıktan sonra diğer kısımları plastik tokmakla 

sıkıştırdınız mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme’ye geçiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi cam çıtası çeşitlerinden değildir? 

A) Buzlu cam çıtası  

B) Çift cam çıtası 

C) Tek cam çıtası 

D) Özel cam çıtası 

2. Aşağıdakilerden hangisi cam çıtası takma kurallarından değildir? 

A) Cam çıtası projesine uygun hazırlamak 

B) Cam çıtasını istenilen şekle göre hazırlamak 

C) Cam çıtasını hassas ve dikkatli hazırlamak 

D) Cam çıtası ölçülerini pencere yapılmadan almak 

3. Aşağıdakilerden hangisi PVC çıta contası takmada uygulanan iş sırasından değildir? 

A) Ölçüye göre tasnif etmek 

B) Cam çıtasının contası takılmamışsa contayı takmak 

C) Contayı çıta ölçüsünde kesmek 

D) Cam çıta contasını hazırlamak 

4. Aşağıdakilerden hangisi PVC profillerden inşa edilen, camların doğramalara montajı 

için kullanılan özel hazırlanmış ince ve conta takılabilen profildir? 

A) Kapı profili 

B) Cam çıtası 

C) Orta kayıt profili 

D) Pencere profili 

5. Aşağıdakilerden hangisi PVC doğrama cam çıtası takmada uygulanan işlem 

basamaklarından değildir? 

A) Cam çıtası ölçüsünü almak 

B) Çıtayı camdan önce takmak 

C) Çıta contasını takmak 

D) Çıtayı kesmek 

 

DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında PVC doğrama açılım sistemlerini kuralına 

uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

PVC doğrama açılım sistemleri yapı aşamasında dikkat edilecek hususları ve binadaki 

doğramaya göre açılım sistemleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız.  

5. PVC DOĞRAMA AÇILIM SİSTEMLERİ 
 

5. 1. Tek Açılım Sistemleri 
 

Bu pencereler kanat düşeylerinden birinin üzerindeki kol yardımıyla, diğer düşeye 

bağlanmış menteşeler ekseni etrafında sağa veya sola açılır. Pencereyi açarken kullanılan 

kolun adıyla adlandırılır (sağa tek açılım veya sola tek açılım gibi). Kolun aşağı doğru dönük 

durumu kapalı konumdur. Kol kapalı konuma getirilirken kanadın kasaya doğru itilmiş 

olması gereklidir. Bu konumda pencerenin teknik performansı gerçekleşir. Statiğini (durağan 

dengesini) oluşturan destek sacı ve PVC profiller, menteşeler ve ispanyolet ile arada ezilen 

kauçuk contalar yardımıyla istenilen düzeyde su ve hava sızdırmazlığı, ısı ve ses yalıtımı 

değerlerine ulaşılır. Tek açılımlı pencereler izolasyonu düşey kısımlarından yapmaktadır. 

Geniş kanatlar söz konusu olduğunda yataylar zayıf kalacağından izolasyon problemleri 

yaşanabilir. Bu tip geniş tek açılım pencerelerde yataylar için ek kilitlemeler kullanılması 

doğru olacaktır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 5.1: Sola tek açılımlı kanat  

5. 2. Çift Açılım Sistemleri 
 

Bu pencerelerde ispanyolet takımı, kanadın dört tarafını birden sarar. Hem tek açılım gibi 

çalışır hem de kanadın sanki alt yatayında menteşe varmış gibi alt yatay ekseninde dönerek 

üstten açılır. Mükemmel yalıtım değerlerine ve havalandırma kalitesine sahip olunmak 

istenildiğinde mutlaka çift açılım pencereler kullanılmalıdır. Çift açılım pencereler, 

pencereyi açarken kullanılan kol adıyla adlandırılır (sağa çift açılım veya sola çift açılım 

gibi). Kol yere paralel yani yatay konuma getirildiğinde tek açılım pozisyonundadır. Kolu 

yukarı bakar şekilde kapalı konumdan itibaren 180° çevrildiğinde üstten açılım (vasistas) 

konumuna gelir. Büyük kanatlar söz konusu olduğunda iki eli birden kullanmak, sistemin daha 

rahat çalışmasına yardımcı olacağından mekanizmanın yerine oturmasına ve mükemmel 

izolasyonun gerçekleşmesine sebep olacaktır.  

 

5.2.1.Çeşitleri 
 

Çift açılım donanımlar, PVC kapı ve pencere sistemleri için en uygun ve doğru 

tercihtir. Çift açılım ispanyolet sistemine ilaveler yapılarak birbirinden farklı çözümlere 

ulaşmak mümkündür. 

 Çift açılım kilidi kullanılarak pencere kolunun ara konumlarda çalışması engellenir. 

Böylece aynı anda hem tek açılım hem de vasistas açılım konumu gibi açılarak 

mekanizmanın boşalması engellenmiş olur. 

 Kademeli açılım kilidi kullanılarak dört farklı aralıklarda vasistas konumunda 

açılması sağlanır. Bu, farklı hava koşullarında, farklı miktarlarda ve emniyetli 

havalandırma yapma imkânı sağlayacaktır. 

 Ek kilitler kullanılarak normalde yedi yerden yapılan kilitleme sayısının 

arttırılması sağlanır. Özellikle büyük doğramalarda daha yüksek yalıtım 

değerlerine ulaşılır. 
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 Ek hırsız kilidi kullanılarak normalde bir adet olan hırsız kilidi sayısı 

arttırılabilir. Böylece dışarıdan açılma şansı daha zorlaştırılmış olur. 

 Renkli menteşe kapakları kullanılarak farklı renklerdeki doğramalara uyumlu ve 

estetik görüntü elde edilebilir. 

 

Resim 5.2: Sola tek açılımlı kanat  

5.2.1.1.Çift Kanat Açılım Pencereler 

 

İki kanatlı, orta direksiz pencere ve kapılarda kullanılır. İki kanadın birleştiği yerde 

sağa ve sola açılan kanatlardan birini tek düşeyine hareketli orta kayıt profil olarak 

adlandırılan kanat adaptör profili bağlanmıştır. Bu kanat, pasif kanat olarak adlandırılır ve 

kapatılırken önce kapanır, açılırken sonra açılır. Pasif kanat ise tüketicinin isteğine göre tek 

açılım pencere, çift açılım pencere veya kilitli kapı gibi çalışabilir. 

Pasif kanadın mekanizmasına göre üç çeşit çift kanat açılım pencere uygulamak 

mümkündür. 

 

 Fişek sürgülü sistem: Pasif kanadın adaptör profili bağlanmış düşeyine üstten 

ve alttan iki adet sürgülü kilitleme sistemi bağlanmıştır. Bu uygulamada kol, bir 

adettir ve aktif kanat üzerindedir. Pencereyi açarken önce kol yardımıyla aktif 

kanat açılır sonra alt ve üst sürgüler geri çekilerek pasif kanadın açılması 

sağlanır. 

 Çift kollu sistem: Pasif kanada da ispanyolet takılarak kol ile kumanda edilmek 

suretiyle çalıştırılan sistemlerdir. Pasif kanat üzerindeki kol, ispanyolete hareket 

verir ve pasif kanat alt ve üst yataylarından kilitlenir. Bu nedenle fişek sürgülü 

sistemlere göre yalıtım açısından biraz daha avantajlıdır. Pasif kanat 

menteşelidir ve tamamen tek açılım pencereler gibi kullanılır. 

 Adaptörlü ispanyolet sistemi: Çift kanat açılım pencereler için tasarlanmış ve 

geliştirilmiş en doğru ispanyolet sistemleridir. Kol, aktif kanat üzerindedir. 

Pasif kanadın üst ve alt yatayı ile kanat adaptör profilinin bağlı bulunduğu 

düşey komple ispanyolet takımı ile çevrilidir. Kendine has özel menteşeleri 

vardır.  



 

 53 

5.3. Vasistas Açılım Sistemleri 
 

Tek açılımlı pencerelerin yatay çalışır uygulamasıdır. Menteşeler kanat yatayına 

bağlanmıştır. Kol ise üst yataydadır. Kanadın tamamen dönerek (180°) duvara çarpmaması 

veya kasma nedeniyle profil ya da menteşelerin hasar görmemesi için kanadın yan tarafında 

vasistas makası mevcuttur. Makas, kanadın belli bir miktar açılmasına müsaade eder. 

Doğramanın büyüklüğü veya tüketicilerin isteği doğrultusunda farklı açılış ölçülerini 

sağlayan makaslar kullanılabileceği gibi kol yerine çarparak kapanan (çarpma) kilitler de 

kullanılabilir. Pencerenin kapanması için koldan tutularak kanadın kasaya doğru itilmesi ve 

kanadın kasaya yerleşmesinden sonra kolun çevrilmesi yeterlidir. Özellikle büyük ölçülü 

vasistas pencerelerde bazen çift makas kullanılabilir. Büyük ve farklı biçimdeki (üçgen, 

yuvarlak, elips, yamuk vs.) vasistas doğramaları kapatırken iki eli kullanmak mekanizmanın 

işlevselliği ve ömrü açısından faydalı olur. 

 

Vasistas pencereler uzanılabilecek mesafenin dışında iseler (garaj pencereleri, fabrika 

pencereleri vs.) farklı aksesuar kullanılır. Yüksek vasistas denilen bu uygulamalarda kanat 

üzerinde kol yoktur. Farklı bir mekanizma ile vasistas kanadına ve ispanyoletine hareket 

verilir. Yüksek vasistas pencerenin yan tarafından aşağıya doğru duvara ankastre uzanan bu 

mekanizma normal kol mesafesinde, yerden rahatlıkla kumanda edebilmeyi sağlayacak 

yükseklikte ve duvara sabitlenmiş özel mekanizma kolu yardımıyla yüksekteki vasistas 

pencerenin açılıp kapatılmasını sağlar. Yüksek vasistas mekanizmaları ile aynı anda birkaç 

vasistas pencere kumanda edilebilmektedir. Gerektiğinde aynı mekanizma ters vasistas 

sistemlerde de kullanılmaktadır. Alt alta ya da yan yana olmak koşulu ile çoklu yüksek 

vasistas uygulamaları yapılabilir. 

 

Resim 5.3: Vasistas açılımlı kanat  

5.4. Sürme Açılım Sistemleri 
 

Basit sürme olarak da adlandırılır. Çift kayar ve tek kayar kanat sistemli sürme kanatlar 

olmak üzere iki farklı uygulaması vardır. Kanat üzerindeki kol yardımıyla kanatların yatay 

eksende sağa ve sola doğru hareket ettirilmesi ile çalışır. Hareket, kasa alt yatayındaki 

alüminyum ray profil üzerinde gezen tekerlekler ile sağlanır. Pencere kolu yere paralel yatay 
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konumda iken kanatlar yatayda itilerek veya çekilerek hareket ettirilir. Kanat kasayı kavradıktan sonra 

kolu aşağı bakacak şekilde 90° döndürüp düşey konuma çevirerek kilitleme gerçekleştirilir. 

 

5.4.1.Yatay Sürme Sistemler 
 

5.4.1.1. Çift Kayar Sürmeler 

 

İki ray sistemi mevcuttur. İki hareketli kanatlı veya dört hareketli kanatlı 

uygulanabilir. İki kanatlı sürmelerde her ray üzerinde bir kanat vardır. Dört kanatlı 

sürmelerde ise her ray üzerinde iki kanat vardır. Bir ray üzerindeki iki kanadın biri sağ 

tarafta diğeri sol tarafta basit sürme ispanyoleti ve kol yardımıyla birbirlerine kilitlenir. 

 

5.4.1.2. Tek kayar sürmeler 

 

Tek rayı vardır. Bir hareketli kanat, bir sabit cam ya da iki hareketli kanat, iki sabit 

cam uygulamaları yapılabilir. Sabit camların ikisi de ya dış tarafta ya da iç tarafta bulunur. 

İki hareketli kanat tek ray üzerinde çalışır. Tek kanatlı tek kayar sürmede, kanat sağ veya 

soldaki bir düşeyi üzerinde bulunan kol ve bu düşeye bağlı basit sürme ispanyolet yardımıyla 

kolun bulunduğu yöne doğru çekilerek kaydırılır ve kasaya oturduktan sonra yatay 

konumdaki kolun döndürülerek düşey konuma getirilmesi ile kilitleme gerçekleştirilir. İki 

kanatlı tek kayar sürmede, kanatlar ortada buluşturulur. Alüminyum adaptör profili basit 

sürme ispanyoletleri ve kol yardımıyla birbirlerine kilitlenir. Her iki uygulamada da tek bir 

kanat üzerinde ispanyolet ve kol vardır. Kanatlar arasında izolasyon, interlock denilen 

kilitleme sistemi sayesinde olur. 

 

Resim 5.4:Yatay sürme kanat 

5.4.2.Düşey Sürme(Giyotin) Sistemler 
 

Düşey çalışan sürme sistemleri gibidir. Yatayda bölünerek iki parçadan oluşur. 

Genellikle üst kısım sabittir. Hareketli kanat doğramanın iç tarafında çalışır. Kanat aşağı 

durumda ve kol aşağı bakar şekilde düşey vaziyette ise giyotin kapalı konumdadır. 



 

 55 

Pencerenin açılması için önce kol çevrilerek yere paralel yatay konuma getirilir ve kilidin 

açması sağlanır. Sonra kola yukarıya doğru asılarak kanadın kasa düşeydeki alüminyum 

raylar yardımıyla yataklama yaparak yukarıya doğru hareket etmesi sağlanır. Sabit camın 

üzerinde gidebilecek en üst noktaya ulaşıldığında kasaya vidalanmış taşıma mandalı veya 

mandalları açılır ve kanadın bu taşıma mandalları üzerine oturması sağlanır. Açma işleminde 

ise önce kanadı kolundan tutup çok az kaldırmak ve taşıma mandalları üzerinden kanat 

yükünü almak gerekir. Sonra yavaşça aşağı doğru bırakmak ve kanadın kasaya tam oturması 

sağlandıktan sonra kolu çevirerek kilitlemek gerekir. 

 

Resim 5.5: Düşey sürme (giyotin) kanat 

5.4.3.Sürme Devirmeli Sistemler 
 

Dört köşe pencerelerde kullanılır. Normal pencere sistemlerine özel aksesuar ile basit 

tek kayar sürme kanat gibi çalışır. İzolasyon değerleri mükemmeldir. Doğrama düşeyde orta 

kayıt profili ile bölünerek yarısı hareketli kanat yarısı ise sabit cam yapılır. Çek aç 

sürmelerde doğramanın yarısı mutlaka sabit yapılmak durumundadır. Hareketli olan kanadın 

sabit kısmın üzerine doğru sürülerek açılması sağlanır. 
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Resim 5.6: Düşey sürme (giyotin) kanat 

5.5. Pivot Açılım Sistemleri 
 

Bir eksen etrafında 360° dönebilen çok özel kanatlardır. Kanadın yarısı içeriye, diğer 

yarısı dışarıya doğru açılır. İsteğe göre yatay eksen etrafında döner şekilde uygulanacağı gibi 

düşey eksen etrafında döner şekilde de uygulanabilir. 360° boyunca istenilen açıda 

durdurulabilir. 

 

Resim 5.7: Pivot açılımlı kanat  

5.6.Açılım Sistemlerinde Kullanılan Şablonlar 
 

Çift açılım sistemlerin imalatında kullanılan şablonlar şunlardır: 
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 Kanat alt menteşe şablonu 

 

Resim 5.8: Kanat alt menteşe şablonu 

 Kasa üst / alt menteşe şablonu 

 

Resim 5.9: Kasa üst / alt menteşe şablonu 

 

 

 

 

 

http://www.yelken.com.tr/pvc-cift-acilim-montaj-sablon-kanat.html
http://www.yelken.com.tr/pvc-cift-acilim-montaj-sablon-kasa.html
http://www.yelken.com.tr/pvc-cift-acilim-montaj-sablon-kasa.html
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 Kapaklı orta baskı menteşe şablonu 

 

Resim 5.10: Kapaklı orta baskı menteşe şablonu 

5.7.Açılım Sistemlerin Montajı 
 

Çift açılım sistemlerinde aksesuar seçimi, kullanılan profil markasına göre değişkenlik 

gösterebilmektedir. İmalathanelerde, kanat toplama kısımların hemen yanında aksesuar 

listesini gösteren panolar bulunur. Bu panolara uyarak malzeme seçimi yapılır.  

5.7.1.Çift Açılım İspanyolet Montajı Kanat Hazırlama 
 

Alt köşe hareket iletim parçası, kanadın alt köşesine ve mantar başlı dili alt tarafa 

gelecek şekilde ispanyolet yuvasına yerleştirilir ve 3,9 x 25 YHB plastik vidası ile vidalanır. 

 

Resim 5.11: Köşe hareket iletim parçasının yerleştirilmesi 
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Köşe hareket iletim parçası sol üst köşeye ve ispanyolet pimi zamak karşılığına gelecek 

şekilde ispanyolet yuvasına yerleştirilir. Şekil 5.11’de görüldüğü gibi 3,9 x 25 YHB 

plastik vidası ile vidalanır. 

 

Şekil 5.1: Sol üst köşe detayı   Şekil 5.2: Sağ üst köşe detayı 

Köşe hareket iletim parçası sağ üst köşeye ve yassı pim yukarıya doğru dik duracak 

şekilde, ispanyolet yuvasının makas tarafına yerleştirilir. Şekil 5.12’de görüldüğü gibi 

3,9x25 YHB plastik vidası ile vidalanır. 

 

Resim 5. 12: Köşe hareket iletim parçasının vidalanması 

Kanat boyuna uygun ispanyolet seçimi yapılır. İspanyolet boyu kanadın ölçüsüne 

uygun olarak kesilir. 
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Resim 5. 13: İspanyolet boyunun kanat ölçüsüne göre kısaltılması 

İspanyoletin marka yazısı okunacak şekilde ispanyolet göbeğine yerleştirilir ve 

ispanyoletin hareketini sağlayan bölümün her iki başı köşe hareket iletim parçasına takılır. 

 

Resim 5. 14: İspanyoletin takılması 

 Makinesiz kesilen ispanyoletlerin köşe hareket iletim parçalarına tespiti ara 

bağlantı parçalarıyla yapılır. Ara bağlantı parçaları ispanyolet ile köşe hareket 

iletim parçasını birleşim noktasını üzerine oturtularak 3,9x25 YHB plastik 

vidası ile tespit edilir. Kanat genişliği ölçülür ve kanat makas elemanının kesimi 

yapılır. Kanat makası kanat ispanyolet yuvasına yerleştirilerek 3,9 x 25 YHB 

plastik vidası ile tespit edilir. 
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Resim 5. 15: Kanat makasının kanat ispanyolet yuvasına yerleştirilmesi 

Kasa makas, kanat makasın üzerine takılır. Arka kilitleme parçası, düşeyde kanat 

makas köşe hareket iletimine, alt kilitleme yatayda alt köşe hareket iletimine takılarak 

kanadın ispanyolet yuvasına 3,9 x 25 YHB plastik vidası ile vidalanır. 

 

Resim 5.16: Kanat makasının kanat ispanyolet yuvasına vidalanması 

Yüksek kanat boylarında mutlaka ek kilitleme parçası kullanılmalıdır. Merkezleme 

pimi delikleri, şablon yardımıyla 6 mm’lik matkapla delinir. Hareketli mafsal yerleştirilir ve 

4,2 x 45 vida ile tespit edilir. 

 

5.7.2.Çift Açılım İspanyolet Montajı Kasa Hazırlama 
 

Kasa şablonu ile çift açılım menteşe ve sabit mafsal delikleri 3 mm matkap ile merkezleme 

pim delikleri 6 mm matkap ile delinir. 
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Resim 5.17: Kasa şablonu ile çift açılım menteşe ve sabit mafsal deliklerinin açılması 

Çift açılım menteşe ve sabit mafsal yerleştirilerek 3,9 x 32 YHB sac vidası ile tespit 

edilir. 

 

Resim 5.18: Çift açılım menteşelerinin vidalanması 

5.7.3. Çift Açılım İspanyolet Kasa Kanat Montajı (Kanadın Kasaya Montajı) 
 

Alt kasa hareketli mafsal menteşenin kasaya gelen kısmı şablon ile yeri belirlenerek 

4,2 x 32 YHB sac vidası ile vidalanır. Üst kanat menteşesi ve vasistas makasının kasaya 

gelen kısmı şablon ile yeri belirlenerek 4,2 x 42 YHB sac vidası ile vidalanır. 
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Resim 5.19: Sol alt kilitleme yerlerinin şablonla delinmesi 

Sol alt kilitleme parçasının kasa üzerindeki yeri şablon ile tespit edilip 3,9 x 25 YHB 

plastik vidası ile vidalanır. Kasa kanat üzerine oturtularak sabit mafsal hareketli mafsala 

geçirilir. İspanyolet açık konuma getirilir ve kilit dilleri üst hizası kasa üzerinde işaretlenir. 

Kilitleme parçaları 3,9 x 25 YHB plastik vidası ile kasaya vidalanır. Hareketli makas tapası 

takılır. Sabit mafsal kapağı takılır. Kasa makası çift açılım menteşeye geçirilir, menteşe pimi 

ile emniyete alınır. Kanat genişliği, yüksekliği veya her ikisi birden 475 mm’den kısa ise 

özel köşe hareket iletim parçaları kullanılır. Kanat kasaya takılır. 

 

Resim 5.20: Kanadın kasaya takılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Önceki öğrenme faaliyetinde kasası yapılan ve ölçüleri 200 x 150 cm olan PVC pencereye 

aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi çift açılım kanat planlayarak kasaya takılacak şekilde 

imalatını yapınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kanat üzerinde kol yerlerini ve ispanyolet göbek yeri açtınız mı?   

2. Alt ve üst köşeye hareket mafsallarını yerleştirip vidaladınız mı?   

3. Köşe hareket iletim parçalarını sağ ve sol üst köşelere ve ispanyolet 

pimi zamak karşılığına gelecek şekilde ispanyolet yuvasına 

yerleştirdiniz mi? 

  

4. Kanat boyuna uygun ispanyolet seçtiniz mi?   

5. Seçilen ispanyoleti kanat ölçüsünde kestiniz mi?   

6. İspanyoleti yerleştirip vidaladınız mı?   

7. Tüm bağlantı aparatlarını düzgün şekilde yerleştirip vidaladınız mı?   

8. Kanadın menteşe yerlerini delerek menteşeleri vidaladınız mı?   

9. Kanadı kasaya uygun şekilde yerleştirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme’ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

1. (   ) Tek açılımlı pencereler kanat düşeylerinden birinin üzerindeki kol yardımıyla diğer 

düşeye bağlanmış menteşeler ekseni etrafında sağa veya sola açılır. 

2. (   ) Dikey sürgülü (giyotin) pencerelerde ispanyolet takımı, kanadın dört tarafını birden sarar. 

3. (   ) Çift açılım pencerelerde çift açılım kilidi kullanılarak pencere kolunun ara konumlarda 

çalışması engellenir. 

4. (   )Pivot açılımlı pencereler bir eksen etrafında 360° dönebilen çok özel kanatlardan oluşur. 

5. (   ) Alt köşe hareket iletim parçası, kanadın alt köşesine ve mantar başlı dili alt tarafa gelecek 

şekilde ispanyolet yuvasına yerleştirilir. 

6. (   ) Köşe hareket iletim parçası sol üst köşeye ve yassı pim aşağıya doğru dik duracak şekilde 

ispanyolet yuvasının makas tarafına yerleştirilir. 

7. (   ) Kasa boyuna uygun ispanyolet seçimi yapılır. 

8. (   ) Arka kilitleme parçası, düşeyde kanat makas köşe hareket iletimine, alt kilitleme yatayda 

alt köşe hareket iletimine takılarak kanadın ispanyolet yuvasına 3,9 x 25 YHB plastik vidası 

ile vidalanır. 

9. (   ) Kasa kanat üzerine oturtularak sabit mafsal hareketli mafsala geçirilir. 

10. (   ) Kasa makası çift açılım menteşeye geçirilir, menteşe pimi ile emniyete alınır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Ölçüleri 180 x 140 cm olan PVC pencere kasasını ve kanadını montaja uygun hâlde 

hazırlayınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Seçilen profilleri ölçüsüne uygun kesimini yapabildiniz mi?   

2. Orta kayıt için profil kesimi yaptınız mı?   

3. Profillere su tahliye kanallarını açtınız mı?   

4. Profillere uygun destek saclarının keserek profillere yerleştirdiniz 

mi? 

  

5. Orta kayıt profiline uygun destek saclarının keserek profillere 

yerleştirdiniz mi? 

  

6. Yerleştirdiğiniz destek saclarını vidaladınız mı?   

7. Köşe kaynak makinesi ile profilleri köşelerinden birleştirdiniz mi?   

8. Köşelerde kaynak sonucu oluşan çapakları köşe temizleme 

makinesi ile temizlediniz mi? 

  

9. Orta kayıt profiline bağlantı takozunu takarak vidaladınız mı?   

10. Orta kayıt profilini yerine yerleştirerek M6 x 60 YSB vida ile kasa 

arkasından çektirerek bağladınız mı? 

  

11. Plana göre kanat ölçülerinin hesabını yaptınız mı?   

12. Kanat ölçülerine göre kesilecek profil ölçülerini hesapladınız mı?   

13. Seçilen profilleri ölçüsüne uygun kesimini yapabildiniz mi?   

14. Profillere su tahliye kanallarını açtınız mı?   

15. Profillere uygun destek saclarının keserek profillere yerleştirdiniz 

mi? 

  

16. Yerleştirdiğiniz destek saclarını vidaladınız mı?   

17. Köşe kaynak makinesi ile profilleri köşelerinden birleştirdiniz mi?   

18. Köşelerde kaynak sonucu oluşan çapakları köşe temizleme 

makinesi ile temizlediniz mi? 

  

19. Kasa üzerinde menteşe yerlerini matkapla delerek menteşeleri 

vidaladınız mı? 

  

20. Kanat üzerinde kol yerlerini ve ispanyolet göbek yeri açtınız mı?   

21. Alt ve üst köşeye hareket mafsallarını yerleştirip vidaladınız mı?   

22. Kanat boyuna uygun ispanyolet seçtiniz mi?   

23. Seçilen ispanyoleti kanat ölçüsünde kestiniz mi?   

24. İspanyoleti yerleştirip vidaladınız mı?   

25. Tüm bağlantı aparatlarını düzgün şekilde yerleştirip vidaladınız mı?   

26. Kanadın menteşe yerlerini delerek menteşeleri vidaladınız mı?   

27. Kanadı kasaya uygun şekilde yerleştirdiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 
9 Yanlış 

10 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 B 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 
9 Doğru 

10 Doğru 
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