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AÇIKLAMALAR 
 

 

ALAN Metal Teknolojisi  

DAL/MESLEK Metal Doğrama/Metal Doğramacılığı 

MODÜLÜN ADI Demir Vitrinler  

MODÜLÜN TANIMI 

Basit demir vitrin tasarımı yaparak resmini çizmek, vitrin 

yapımı için gerekli gereçler ile birleştirme yapmak ve bunu 

güvenli bir şekilde montajını yapabilme tekniklerinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Demir vitrini tasarlamak, resmini çizip  yapabilmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci,  gerekli ortam ve ekipman sağlandığında çelik 

gereçlerden vitrinler yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1.Basit vitrin tasarımı yaparak resmini çizmek ve vitrin 

yapımı için gerekli elemanlarını hazırlayabileceksiniz. 

2.Çelik gereçlerden hazırlanmış vitrin elemanlarını 

birleştirmek için uygun zemini hazırlayarak vitrin ana 

kasasını oluşturmak ve diğer vitrin elemanlarını uygun 

birleştirme yöntemleri ile birleştirip vitrini resme göre 

tamamlayabileceksiniz. 

3.Yapılan vitrinin güvenlik kurallarına uygun nakliye 

edilmesini sağlamak ve vitrinin sağlam (güvenli) bir 

şekilde yerine montajını yapabileceksiniz.  

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Metal teknolojisi atölyesi soğuk şekillendirme 

ünitesi 

Donanım: Profiller, kaynak makinesi, spiral taş, soğuk 

şekillendirme takım ve makineleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile, demir doğrama dersi modüllerinden biri olan demir vitrinlerini 

öğreneceksiniz.  

 

Mesleki bilgilerin, geçmişten günümüze doğru hep gelişme içerisinde olması gerekir. 

Sizler de bu alanda mesleki bilgilerinizi artırıp, geliştirmelisiniz. Bu modülle, basit vitrin 

tasarımı yaparak; vitrin resmi çizecek ve vitrin yapımı için gerekli elemanları 

hazırlayabileceksiniz. 

 

Çelik gereçlerden hazırlanmış vitrin elemanlarını birleştirmek için uygun zemini 

hazırlayarak, vitrin ana kasasını oluşturacak ve diğer vitrin elemanlarını uygun birleştirme 

yöntemleri ile birleştirip, vitrini resme göre yapabileceksiniz. 

 

Bu modülü aldığınızda, basit vitrin tasarımı yaparak vitrin resimlerini çizebilecek, 

vitrin yapımı için gerekli elemanları hazırlayıp, uygulayabileceksiniz.   

 

Yapılacak vitrinin güvenlik kurallarına uygun nakliye edilmesini sağlayacak ve 

vitrinin sağlam (güvenli) bir şekilde yerine montajını yapabileceksiniz. 

 

Bu yüzden demir vitrinler modülü, demir doğrama dersinin de bir parçası olmasından 

bu alandaki bilgi ve becerileri bilmeniz gerekir. 

GİRİŞ 
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 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Basit vitrin tasarımı yaparak, vitrinin resmini çizecek ve vitrin yapımı için gerekli 

elemanları hazırlayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki basit vitrin çeşitlerini araştırarak kroki resimlerini çiziniz.  

 Vitrin yapımı için gerekli elemanları araştırarak rapor ediniz.  

 

Bu araştırmaları yapmak için çevrenizde, demir vitrinler ile ilgili uygulamalar yapan 

işletmelerden, vitrin malzemelerinin satışını yapan işletmelerden, kütüphanelerden veya 

internet ortamından yararlanabilirsiniz. 

 

 

1. ÇEŞİTLİ BASİT VİTRİN TASARIMI 

YAPARAK VİTRİN ELEMANLARINI 

HAZIRLAMA 
 

1.1. Vitrinin Tanımı 
 

Tanıtılması istenilen eşyaların sergileneceği özellikte ve tarzda tasarlanan, camlı veya 

dolap şeklinde yapılan yapı elemanlarına vitrin adı verilir. 

 

Vitrinler, malları müşterilere tanıtmaya ve sunmaya yardımcı eşyalardır. Vitrinler, 

kullanım şekline göre farklı metaller ile birlikte kullanılabilir. 

 

Vitrinler, sergilenen eşyalara göre çeşitli şekilde isteğe bağlı olarak üretilir.  

 

1.2. Vitrin Çeşitleri 
 

Vitrinler, konulacak eşyaların veya sergilenecek ürünlerin kullanım yerlerine göre 

belirlenir. Bunlar; teşhir ve mağaza vitrinleri olarak iki çeşittir. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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1.2.1. Teşhir Vitrinleri 
 

Mağaza ve benzeri işyerlerinin, ürünlerini sergilemek ve tanıtmak amacı ile 

müşterinin beğenisine sundukları metal aksamlı, bölmeli raflara teşhir vitrinleri adı verilir. 

Bu vitrinlerde işyerlerinin amacına uygun ürünler tanıtılır. Bu sebeple her teşhir vitrini, 

teşhiri yapılacak ürünün amacına uygun şekil ve biçimde yapılmalıdır.  

Teşhir vitrin çeşitleri şunlardır; 

 

 Dış cephe vitrinleri: Ayaklı ve dolaplı olarak mobilya profilleri kullanılarak 

yapılır. Genellikle afiş, duyuru vb. için ışıklı olarak hazırlanan vitrinlerdir. 

 

Resim 1.1: Dış cephe vitrini 

 Gömme duvar vitrinleri: Teşhiri yapılacak eşyaları duvar içine gömülerek 

konulan metal doğrama vitrinlerdir. İşyeri, müze vb. yerlerde kullanılır. 

 Ayaklı vitrinler: İşyerlerinde duvara, düz vitrine konularak veya ortada koridor 

oluşturularak kullanılır. 

   

Resim 1.2: Ayaklı cıvata bağlamalı vitrin 
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 Asma dolap vitrinleri: İç ve dış mekânlar için kullanılabilen duvar ve askı 

vitrinleridir. 

       

Resim 1.3: Asma dolap vitrini ve rafı 

 Tezgâh şeklinde olan vitrinler: İş yerlerinde eşya standı veya masa vitrinleri 

olarak kullanılır. 

         

Resim 1.4: Tezgah vitrini 

1.2.2. Teşhir Vitrini Yapımında Kullanılan Gereçler 
 

Teşhir vitrini yapımında kullanılan boru profilleri dışında, sac, paslanmaz türü 

profiller, nikelaj kaplamalı profiller ve yardımcı araçlar kullanılmaktadır. 
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Resim 1.5: Teşhir vitrini oluşturan çeşitli gereçler 

 

1.2.3. Teşhir Vitrini Yapımında İşlem Sırası 
 

         Aşağıda ölçülendirilmiş olarak verilen çizime göre Sürme camlı teşhir tezgâh vitrinini 

işlem sırasına göre imalatını yapınız. 

 

Resim 1.6: Ölçülü teşhir vitrini  
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 Öncelikle teşhir vitrininde kullanılan araç ve gereçleri hazırlayınız. 

 □30x30x1,5 köşeli boru kasa profili, 

 □20x10x1,5 köşeli boru çıta profili, 

  Elektrik ark kaynağı ve araçları, cam, soğuk şekillendirme araçları ile 

boru kesme makinesi. 

 Yapılmak istenen vitrinin ölçüsünü alınız. 30x30x1,5 köşeli boru profil 

malzemeden 1000 mm boyunda, 900 mm yüksekliğinde ve 500 mm eninde kasa 

ölçüsü alınız. 

 Tespit edilen ölçü ve kullanım amacına uygun vitrininin işlem sırası tasarımını 

yapınız. 

  Alınan ölçülere göre belirlenen vitrinin resmini okuyunuz. 

 İşlem basamaklarına uygun çalışma düzenini sağlayınız. 

  Vitrinin yapımı için belirlenen gövde yanı malzemelerini resimdeki ölçülerinde 

kesiniz. 

 

Resim 1.7: Gövde yanını oluşturma 

 Kesilen gövde yanlarının malzemelerini şekillendirme (delme, bükme v.b.) 

işlemlerini yapınız. 

 

Resim 1.8: Gövde yanları birleştirme 

 Önce punta ile birleştiriniz, sonra oluşan gövde kaynakları tamamlayınız. 
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Resim 1.9: Gövdeyi oluşturma 

  İş önlüğü ve eldiven kullanınız. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini alarak uygulayınız. 

 Sürme cam çıtalarını ölçüsünde birleştiriniz. Alt iç çıtaların üzerine cam 

konulacak şekilde yapınız. 

 

Resim 1.10: İç cam çıtalarını yerleştirme 

 Dışa kaynaklı çıtalar yaklaşık olarak 10 mm ölçüsünde tutunuz. 

 

Resim 1.11: Dış cam çıtalarını yerleştirme 

 Üst çıtaları üzerine cam konulacak şekilde yapınız. 
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Resim 1.12: Üst cam çıtalarını yerleştirme 

 Vitrinin kaynak çapaklarını ve genel temizliğini yapınız. 

  İşi verilen sürede bitiriniz. 

 Oluşturulan tezgâh vitrinini önce antipas sonra uygun renk ile boyayınız. 

 

Resim 1.13: Vitrini oluşturma 

1.2.4. Teşhir Vitrini Yapım Resimleri   
 

İmalatı yapılacak vitrinlerin önceden yapım resimlerinin hazırlanması gerekir. Bu 

yapım resminde imalata yardımcı olacak çizimlerde; görünüşler, kesitler ve gerekirse 

izometri görünüşü de hazırlanır.  
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1.2.4.1. Ön görünüş 

 

Çizim 1.1: Üzerinde kesit alınmış ön görünüş 

1.2.4.2. Kesit Görünüşler 
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Çizim 1.2: Farklı kesit görünüşler 
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Çizim 1.3: Farklı detay görünüşler 

1.2.4.3. Malzeme Analiz Listesinin Hazırlanması 

 

Yukarıda verilen tezgâh vitrinin ölçülerine göre malzeme analiz listesinin çıkarılması 

için aşağıda belirtilen işlemleri yapınız: 

 

Burada esas olan amaç tasarıma, kullanılacak malzemeye ve özellikle ölçüye göre 

listenin hazırlanması gerekir.  

 

Kasa, kanat ve cam çıtaları toplanmış ölçüleri 1 boy profil (1 boy=6000 mm) 

üzerinden hesaplanmalıdır. 

 

Pervazlarda(bini) kullanılan silme profili, ağırlık olarak belirtilmesine rağmen 

boy(6000 mm) olarak da hesaplanabilir.  

 

Cam çıtasının vidaları 500 mm aralıklar kullanılarak hesaplanır. 

 

 Malzeme Analiz Listesi: Ölçüler alınırken krokisi çizilen vitrinin kaba ölçüleri 

alınmalıdır. 

 

1. Gövde yanı profilleri: □30x30x1,5 köşeli boru profili 

 Yan profiller: 900  mm x 2 adet = 1800 mm, 

 Üst profil : 1000 mm x 1 adet = 1000 mm, 

 Orta kayıt profili: 1000 mm x 1 adet = 1000 mm, 

TOPLAM                                        = 3800 mm 

 

 2 adet yan hazırlanır. 2x 3800 mm = 7600 mm 
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2. Gövde yanı birleştirme profilleri: □30x30x1,5 köşeli boru profili 

 Üst  profiller: 500  mm x 2 adet = 1000 mm, 

 Alt profiller : 500 mm x 2 adet = 1000 mm, 

TOPLAM                                        = 2000 mm 

 

 

3. Kaynaklı cam çıta profilleri:  □ 20x10x1 mm köşeli boru profili 

 Yan profiller: 4x900+4x500  = 5600 mm, 

 Üst profiller : 2x1000+2x500  = 3000 mm  

 Alt profiller : 2x1000+2x500  = 3000 mm, 

 Ön ve arka profiller :4x1000 mm + 4 x900 = 7600 mm, 

TOPLAM                                           = 19200 mm 

 

3. Vidalı cam çıta profilleri:  □ 20x10x1 mm köşeli boru profili 

 Yan profiller: 4x900+4x500  = 5600 mm, 

 Üst profiller : 2x1000+2x500  = 3000 mm  

 Alt profiller : 2x1000+2x500  = 3000 mm, 

 Ön ve arka profiller :4x1000 mm + 4 x900 = 7600 mm, 

TOPLAM                                           = 19200 mm 

 

4. Cam çıtasının vidaları: S 3,5 x19 TS 432/4,  

 36 adet vida,1 paket(50 adet) olarak hesaplanır.  

 

 

             5. Cam:  

 5 adet sabit+2 adet sürmeli=7 adet cam 

 

 Kullanılan malzemelerin analiz listesinin toplanması 

 

 □30x30x1,5 köşeli boru profili: 7600+2000= 9600mm /6000(1 boy) = 2 boy, 

 □ 20x10x1 köşeli boru profili: +19200+19200= 38400mm /6000(1 boy)  

= 7 boy, 

 Vida: 1 paket,  

 Cam: 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Aşağıda ölçülendirilmiş olarak verilen resme göre Yatay ve dikey hareketli teşhir 

duvar asma vitrini ve elemanlarını oluşturarak yapınız? 

 

          

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kullanılan araç ve gereçler 

 

 1,5…mm DKP sac, 

  Ǿ8…mm dolu yuvarlak malzeme, 

  □40x20x1,5 köşeli boru profili, 

  □40x20x1,5 köşeli boru profili, 

  Ǿ8…mm dolu yuvarlak malzeme, 

  Ǿ8…mm dolu yuvarlak malzeme, 

 Elektrik ark kaynağı ve araçları, sac kesme ve bükme makineleri 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yapılmak istenen vitrinin ölçüsünü alınız. 

□40x20x1,5 köşeli boru malzemeden 

     1500x600 mm kasa oluşturunuz. 

 

 

 Tespit edilen ölçü ve kullanım amacına uygun 

vitrininin tasarımını yapınız. 

 
Yatay hareketli sac ve dolu yuvarlak malzemeden 

vitrin rafı 

 

 
Dikey hareketli dolu yuvarlak malzemeden vitrin rafı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İşlem basamaklarına uygun 

çalışma düzenini 

sağlayınız. 
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  Alınan ölçülere göre belirlenen vitrinin resmini 

çiziniz/okuyunuz. 

 

 

  Vitrinin yapımı için belirlenen malzemeleri resimdeki 

ölçülerinde kesiniz. 

 

 

 Kesilen malzemelerin şekillendirme (delme, bükme 

v.b.) işlemlerini resme göre yapınız. 

 

 Belirtilen ölçülere göre vitrin dikey hareketli raf 

profillerini bükünüz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  İşi verilen sürede bitiriniz. 
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 Profilleri belirtilen ölçü aralığında ve ekseninde 

kaynakla birleştiriniz. 

 

 Belirtilen ölçülere göre vitrin gövde profillerini deliniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  İş önlüğü ve eldiven 

kullanınız. 
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 Kaynak ve diğer parça temizliğini yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerekli güvenlik 

önlemlerini almak ve 

uygulayınız. 
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 Uygun boya renkleri ile boyayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR 

1. Yapılmak istenen vitrinin ölçüsünü aldınız mı?   

2. Tespit edilen ölçü ve kullanım amacına uygun vitrininin 

tasarımını yaptınız mı? 

  

3. Alınan ölçülere göre belirlenen vitrinin resmini çizdiniz 

mi?/okudunuz mu? 

  

4. Vitrinin yapımı için belirlenen malzemeleri resimdeki ölçülerinde 

kestiniz mi? 

  

5. Kesilen malzemelerin şekillendirme (delme, bükme v.b.) 

işlemlerini  resme göre yaptınız mı? 

  

6. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

7. İşi zamanında bitirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Tanıtılması istenilen eşyaların sergileneceği özellikte ve tarzda tasarımlanan camlı 

veya dolap şeklinde yapılan yapı elemanlarına denir. 

Belirtilen tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

 A) Vitrin 

 B) Sergi 

 C) Teşhir 

 D) mağaza 

 

2. Mağaza ve benzeri işyerlerinin, ürünlerini sergilemek ve tanıtmak amacı ile müşterinin 

beğenisine sundukları metal aksamlı bölmeli raflara denir. 

Belirtilen tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) PVC vitrin  

B) Sergi vitrini 

C) Teşhir vitrini 

D) Mağaza vitrini 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kullanım yerlerine göre vitrin çeşitlerinden biridir? 

 A) Beton vitrinler 

 B) Ağaç vitrinler 

 C) Teşhir vitrinler 

 D) PVC vitrinler 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kullanım yerlerine göre vitrin çeşitlerinden biri değildir? 

 A) Alüminyum vitrinler 

 B) Gömme duvar (teşhir) vitrini 

 C) Ayaklı dolap vitrini 

 D) Dış cephe vitrini 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi teşhir vitrinin amacını doğru biçimde ifade eder? 

 A) Müşteri memnuniyeti için yapılır. 

 B) Ürünün amacına uygun şekil ve biçimde yapılır. 

 C) Çevre şartlarına göre yapılır. 

 D) İşyeri sahibinin isteklerine göre yapılır. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi teşhir vitrini çeşitlerinden biri değildir? 

 A) Asma dolap vitrinler 

 B) Balkon vitrinler 

 C) Tezgah vitrinler 

 D) Ayaklı vitrinler 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış mekânlar için kullanılabilen duvar ve askı 

vitrinleridir. 

 A) Asma dolap vitrinler 

 B) Dış cephe vitrinler 

 C) Tezgah vitrinler 

 D) Ayaklı vitrinler 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi afiş, duyuru v.b. için ışıklı ta olarak hazırlanan vitrinlerdir. 

 A) Asma dolap vitrinler 

 B) Dış cephe vitrinler 

 C) Tezgah vitrinler 

 D) Ayaklı vitrinler 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde eşya standı veya masa vitrinleri olarak 

kullanılır? 

A) Asma dolap vitrinler 

 B) Dış cephe vitrinler 

 C) Tezgah vitrinler 

 D) Ayaklı vitrinler 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde duvara, düz vitrine konularak veya ortada koridor 

oluşturularak kullanılır? 

A) Asma dolap vitrinler 

 B) Dış cephe vitrinler 

 C) Tezgah vitrinler 

 D) Ayaklı vitrinler 

 

11. İşyerlerin ön cephelerinde ürünlerin tanıtıldığı metal aksamlı malzemelerden yapılmış 

bölmelerdir. 

Belirtilen tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Ayaklı vitrin 

B) Sergi vitrini 

C) Teşhir vitrini 

D) Mağaza vitrini 

 

12. İşyeri içindeki ürünleri daha fazla sunmak ve eşyaları müşteriye güzel 

görünümlü(albenili) göstermektir. 

Belirtilen tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Ayaklı vitrin 

B) Düz vitrin 

C) Sergi vitrini 

D) Gömme vitrin 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

  

13. (   ) Demir vitrinlerin yapımında genel olarak her türlü çelik alaşımlı profil çeşidi ve 

sac malzeme kullanılmaktadır.  

 

14. (   ) Demir vitrinlerde birleştirme işlemi genellikle perçinle yapılmaktadır.  

 

15. (   ) Vitrin yapımından sonra mutlaka tasarımının yapılması gerekir.  

 

16. (   ) Malzeme analiz listesini hazırlarken cam çıtasının vidaları 500 mm aralıklar 

kullanılarak hesaplanır.  

 

17. (   ) Vitrinlerin yapım resmi çizilmeden işe başlanmamalıdır.  
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Çelik gereçlerden hazırlanmış vitrin elemanlarını birleştirmek için uygun zemini 

hazırlayarak vitrin ana kasasını oluşturacak ve diğer vitrin elemanlarını uygun birleştirme 

yöntemleri ile birleştirip vitrini resme göre tamamlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki vitrin veya diğer doğrama eşyaların kasa ve kanatlarının, diğer 

vitrin elemanlarının birleştirme yöntemlerini araştırarak not ediniz.  

 

Bu araştırmaları yapmak için çevrenizde, demir vitrinler ile ilgili uygulamalar yapan 

işletmelerden, vitrin malzemelerinin satışını yapan işletmelerden, kütüphanelerden veya 

internet ortamından yararlanabilirsiniz. 

 

2. VİTRİN ELEMANLARININ BİRBİRİ İLE 

BİRLEŞTİRİLMESİNİ YAPMA 
 

2.1.  Mağaza Vitrinleri 
 

Mağaza vitrinleri mağazaların ön cephelerinde ürünlerin tanıtıldığı metal aksamlı 

malzemelerden yapılmış bölmelerdir. Mağaza vitrinleri, işyerlerinin en önemli kısımlarından 

biridir. Bu vitrinler piyasada koruma ve ürün tanıtım amaçlı olarak kullanılır.  

 

2.2. Mağaza Vitrini Çeşitleri  
 

Vitrinler, mağazaların fiziki yapısına göre çeşitli biçim ve şekillerde üretilir. Bu işlem 

tamamen vitrin yapılacak olan yerin ölçülerine göre yapılır. Ölçülere uygun olarak 

hazırlanacak tasarıma veya vitrinde konulan ürüne bağlı olarak değişir. 

 

Bunların dışında genel olarak mağaza vitrinleri piyasada düz ve gömme tip olarak 

yapılır. 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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2.2.1. Düz Mağaza Vitrinleri 
 

Metal profiller veya metal dışı ürünlerden gömme dışında düz olarak yapılan 

vitrinlerdir.  

 

Bu vitrinlerde diğer vitrinlerde olduğu gibi mağazaların ön cephesine koruma veya 

tanıtım amacı için yapılır. 

    

Resim 2.1: Düz mağaza vitrini 

2.2.2. Gömme Mağaza Vitrinleri  
 

Birbirlerine simetri iki vitrinin mağaza içinde olacak şekilde, genellikle giriş kapısına 

doğru koridor açılarak yapılan vitrinlerdir. 

 

Gömme vitrin yapılmasındaki en önemli amaç mağaza içindeki ürünleri daha fazla 

sunmak ve eşyaları müşteriye güzel görünümlü(albenili) göstermektir. 

 

Resim 2.2: Gömme tip mağaza vitrini 
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2.3. Mağaza Vitrini Yapımında Kullanılan Gereçler 
 

Demir vitrinlerin yapımında genel olarak her türlü çelik alaşımlı profil çeşidi ve sac 

malzeme kullanılmaktadır. Bu malzemeler piyasada standart halde temin edilebilir. Bu 

kullanılan malzemeler vitrinin temelini oluşturur. 

 

Mağaza vitrininde de teşhir vitrinindeki malzemeler kullanılabilir. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus, mağaza vitrini boyutlarının teşhir vitrinine göre büyük olmasıdır. 

Bunun için yapılacak mağaza vitrininin kesit ebatlarına göre kullanılacak profil malzemeleri 

farklılık gösterir. 

 

Vitrinde kullanılan kapı ve bölmenin orta kayıtlarında camın dışında düz veya 

kabartma DKP sac kullanılır. Vitrinde kullanılan diğer malzemeler ise menteşe, bağlantı 

aparatları, cam, kilit vb.’dir. 

   

A. Profiller                                                                          B. Kasa montaj vidası(buldex) 

   

C. Menteşe                     D. Cam çıtasının vidası                         E. Açık tip(trajlı)    

   

F. Gömme tip kilit                                               G. Tutamak (kol) 

Resim 2.3: Mağaza vitrini yapımında kullanılan gereçler 
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2.4.  Mağaza Vitrini Yapımında İşlem Sırası 
 

Aşağıda belirtilen işlem sıralarına göre montajını yapınız. 

 

 Birleştirme zeminini hazırlayınız. 

 İşlem basamaklarına uygun çalışma düzenini sağlayınız. 

 Vitrin ana kasasını resme göre gerekli birleştirme işlemleri (Kaynaklı, vidalı, 

perçinli vb.)  kullanarak oluşturunuz. 

 Uygun araçları kullanınız. 

 Oluşturulan ana kasanın ölçülerini ve gönyelerini kontrol ediniz. 

 Ana kasayı sağlamlaştırıp diğer vitrin elemanlarını uygun birleştirme 

yöntemleri(Kaynaklı, vidalı,perçinli vb.) ile birleştirip vitrini resme göre  

tamamlayınız. 

 Yapılan vitrinin ölçülerini kontrol edip temizlik işlemlerini yapmak ve 

boyamaya hazırlayınız. 

  Kullanılan malzemeleri dikkatli seçiniz. 

  

2.5.  Mağaza Vitrini Yapım Resimleri 
 

Vitrin yapımına geçmeden önce yapılacak vitrinin tasarımının yapılması gerekir.  

Bunun için yapılacak vitrinin yapım resimleri, mutlaka çizilmelidir. Yapım resminde vitrinin 

ölçüleri, biçimi, kullanılacak malzeme, vitrinin kesit görünüşleri detaylı olarak 

belirtilmelidir. 

 

Özellikle vitrinlerin yapım resmi çizilmeden işe başlanmamalıdır. Aksi takdirde 

yapacağımız vitrin malzemeleri hatalı ve kullanılmaz (atık) olabilir. Gerektiğinde işlemler, 

yapım resminden takip edilerek yapılmalıdır.  

 

Yapım resimlerindeki görünüşler belirli ölçeklerde çizilmelidir. Genellikle A4 formlu 

çizim kâğıdına (A3 formlular tercih edilir) ön görünüşler: 1/10, kesit görünüşler: 1/2 ölçekte 

teknik resim kurallarına göre çizilir. 

 

2.5.1. Ön Görünüş 
 

 Tek bölmeli ve orta kayıtsız düz tip mağaza vitrini yapım resimleri 
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Çizim 2.1: Tek bölmeli ve orta kayıtsız düz tip mağaza vitrinin ön görünüşü 

 

Tablo 2.1: Tek bölmeli ve orta kayıtsız düz tip mağaza vitrininde kullanılan malzemeler 
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2.5.2. Kesit Görünüşler 

 

 A-A Kesiti 

               

B-B Kesiti                                   C-C Kesiti 

Çizim 2.2: Tek bölmeli ve orta kayıtsız düz tip mağaza vitrinin kesit görünüşleri 

 Tek bölmeli ve orta kayıtlı düz tip mağaza vitrini yapım resimleri 
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Çizim 2.3: Tek bölmeli ve orta kayıtlı düz tip mağaza vitrinin ön görünüşü 

 

Tablo 2.2: Tek bölmeli ve orta kayıtlı düz tip mağaza vitrininde kullanılan malzemeler 
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A-A Kesiti 

 

B-B Kesiti                                                                             C-C Kesiti 

Çizim 2.4: Tek bölmeli ve orta kayıtlı düz tip mağaza vitrinin kesit görünüşleri 
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 Çift bölmeli, orta kayıtlı ve havalıklı gömme tip mağaza vitrini yapım 

resimleri. 

 

Çizim 2.5: Çift bölmeli, orta kayıtlı ve havalıklı gömme tip mağaza vitrinin ön görünüşü 

 

Tablo2.3: Çift bölmeli, orta kayıtlı ve havalıklı gömme tip mağaza vitrininde kullanılan 

malzemeler 
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 A-A Kesiti 

 

B-B Kesiti                                                             C-C Kesiti 

Çizim 2.6: Çift bölmeli, orta kayıtlı ve havalıklı gömme tip mağaza vitrinin kesit görünüşleri 
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 Çift bölmeli, orta kayıtlı ve havalıklı gömme tip mağaza vitrini yapım resimleri. 

 

 

Çizim 2.7: Çift bölmeli düz tip mağaza vitrinin ön görünüşü 

 

Tablo 2.4: Çift bölmeli düz tip mağaza vitrininde kullanılan malzemeler 

 

 



 

 35 

 

A-A Kesiti 

                    

B-B Kesiti                                              C-C Kesiti 

Çizim 2.8: Çift bölmeli düz tip mağaza vitrinin kesit görünüşleri 
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2.5.3. Malzeme Analiz Listesinin Hazırlanması 
 

Resmi verilen demir vitrinin ölçülerine göre malzeme analiz listesinin çıkarılması 

aşağıda birkaç örnekte görülmektedir. 

Burada alınması esas olan işlemler Öğrenme Faaliyeti-1 de belirtilmiştir.  

 

Çizim 2.9: Tek bölmeli ve havalıklı düz tip mağaza vitrini 
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 Malzeme Analiz Listesi: Ölçüler alınırken krokisi çizilen vitrinin kaba ölçüleri 

alınmalıdır. 

1. Kapı, havalık penceresi ve vitrin kasası: □ 40x40x1,5 mm Kare boru profili 

 Yan profiller: 2500  mm x 2 adet = 5000 mm, 

 Orta profil: 2500 mm x 1 adet = 2500 mm, 

 Üst profil : 2100 mm x 1 adet = 2100 mm, 

 Alt profil: 1200 mm x 1 adet = 1200 mm, 

 Orta kayıt profili: : 900 mm x 1 adet = 900 mm, 

TOPLAM                                        = 11700 mm 

 

2. Kanatlar: Kapı kanadı: □ 40x40x1,5 mm Kare boru profili 

 Yan profiller: 2000  mm x 2 adet = 4000 mm, 

 Üst ve alt profiller : 900 mm x 2 adet = 1800 mm, 

TOPLAM                                        = 5800 mm 

 

                   Pencere kanadı: □ 40x40x1,5 mmKare boru profili 

 Yan profiller: 500  mm x 2 adet = 1000 mm, 

 Üst ve alt profiller : 900 mm x 2 adet = 1800 mm, 

TOPLAM                                            = 2800 mm 

 

3. Kaynaklı cam çıtaları: Kapı : □ 20x10x1 mm boru profili 

 Yan profiller: 2000  mm x 2 adet = 4000 mm, 

 Üst ve alt profiller : 900 mm x 2 adet = 1800 mm, 

TOPLAM                                           = 5800 mm 

 

                               Havalık penceresi: □ 20x10x1 mm boru profili  

 Yan profiller: 500  mm x 2 adet = 1000 mm, 

 Üst ve alt profiller : 900 mm x 2 adet = 1800 mm, 

TOPLAM                                            = 2800 mm 

     

                               Vitrin bölmesi : □ 20x10x1 mm boru profili 

 Yan profiller: 2500  mm x 2 adet = 5000 mm, 

 Üst ve alt profiller : 1200 mm x 2 adet = 2400 mm, 

TOPLAM                                              = 7400 mm 

 

4. Vidalı cam çıtaları:Kapı, pencere ve vitrin bölmesi : □ 20x10x1 mm boru profili 

 Kaynaklı cam çıtasının aynı ölçüleri TOPLAMI = 16000 mm, 

 

5. Kapı ve havalık penceresi pervazı(bini) : □ 25x5 mm dolu silme profili 

 Yan profiller: 2500  mm x 2 adet = 5000 mm, 

 Orta profiler: 900 mm x 2 adet = 1800 mm, 

 Üst profil : 900 mm x 1 adet = 900 mm, 

 Alt profil: 900 mm x 1 adet = 900 mm, 

TOPLAM                             = 8600 mm, önlü ve arkalı kullanıldığından 

8600 x 2 = 17200 mm 
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6. Kapı ve havalık penceresi menteşeleri:  

 Ǿ 16 x 100 mm x 2 adet kapı menteşesi 

 Ǿ 12 x 80 mm x 2 adet havalık penceresi menteşesi 

 

 7. Cam çıtasının vidaları: S 3,5 x19 TS 432/4,  

 26  adet vida,1 paket(50 adet) olarak hesaplanır.  

 

 

             8. Kapı, havalık penceresi kilit ve tutamakları:  

 2 adet hazır tutamak ve kilitleri 

 

 Kullanılan malzemelerin analiz listesinin toplanması: 

 

 □ 40x40x1,5…20300 mm kare boru profili: 4 boy, 

 □ 20x10x1…32000 mm köşeli boru profili: 6 boy,  

 □ 25x5…17200 mm dolu silme profili: 3 boy,  

 Ǿ 16 x 100 mm: 2 adet, Ǿ 12 x 80 mm: 2 adet, 

 Tutamak ve kilitleri: 2 şer adet,  

 Vida: 1 paket,  

 

2.6. Yapılacak Vitrinin Büyüklüğü ve Nakliyesini Dikkate Alarak 

Birleştirme Kuralları ile Sırasının Tespit Edilmesi 
 

Vitrin yapımına başlanmadan önce ölçülerine göre büyüklüğü ve taşınması sırasında 

oluşabilecek nakliye sorunları için önceden hesaplanmalıdır. Bunun için; 

 

 Azami boy ve yükseklik: 6000x5000 mm ölçülerinde ise nakliyede sorun 

oluşturur. Yapımı sırasında iki parça halinde hazırlanır, yerinde birleştirilmesi 

yapılır. 

 Ucu açık büyük parçalar atık malzeme ile sabitlenip taşınmalıdır. 

 Öncelikle kasa sonra kanatlar ve diğer takımlar nakledilerek taşınmalıdır. 

 Vitrin parçalarının bağlanması ve iş güvenliğini göz önünde bulundurarak trafik 

kurallarına uyularak taşınması gerekir. 

 Alınan ölçülere göre yerin önceden montaj sıvası yapılmalıdır. 

 Birleştirme yerinde oluşacak ölçü kaçıkları için sadece sıva ve sıkıştırma 

köpüğü kullanılmalıdır. 

 

2.7. Montaj Zeminin Hazırlanması 
 

Vitrin montajı yapılmadan önce, montaj zeminin hazırlanması için yapılması gereken 

işlemler şunlardır; 
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  Vitrin ölçülerine göre uygun büyüklükte yer ayarlanır, taşıma araçlarının üzerinde veya 

yerde terazide olacak şekilde büyük kesitli profiller ve NPU malzemeler ile birleştirme 

zemini hazırlanır. 

  

Resim 2.4: montaj zeminini hazırlama 

 

 Vitrinin yapılacağı zemin ile yerin ölçüleri gönye ve mastarlar kullanılarak alınmalıdır 

 

2.8. Vitrin Elemanlarını Birleştirme 
 

 Vitrin elemanları birleştirme işlem basamakları şunlardır: 

 

 Vitrinlerin kilit karşılık ayarı montaj yerinde yapılmalıdır. 

 

 “Trajlı kilit” kullanılan bir vitrin kapısında, kilit karşılığı olarak silme 

malzemeden hazırlanan köprü şekil montaj yerinde karşısına kaynak edilir.  

 

 Eğer gömme kilit kullanılan bir vitrin kapısı ise, yine de karşılığı montaj yerinde 

açılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
         Ölçülendirilmiş olarak verilen resme göre tek bölmeli mağaza vitrininin yapım 

resmini çiziniz ve kullanılacak malzemeleri aşağıda belirtilen işlem basamaklarına göre 

hazırlayınız? 

 

Ön Görünüş 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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A-A Kesiti 

     

B-B Kesiti                                  C-C Kesiti 
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 Kullanılan araç ve gereçler 

 □ 40x40x1,5…mm kare boru profili 

 □ 40x40x1,5…mm kare boru profili 

 □ 20x10x1…mm kaynaklı köşeli boru profili 

 □ 20x10x1…mm vidalı köşeli boru profili 

 □ 25x5…mm dolu silme profili  

 Ǿ 16 x 100 mm: 2 adet, Ǿ 12 x 80 mm, menteşeler 

 S 3,5 x19 TS 432/4 Vidalar  

 Tutamak ve kilitleri 

 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Yapılmak istenen vitrinin ölçüsünü alınız. 

 Tespit edilen ölçü ve kullanım amacına 

uygun vitrininin tasarımını yapınız. 

  Alınan ölçülere göre belirlenen vitrinin 

resmini çiziniz. 

  Vitrinin yapımı için belirlenen 

malzemeleri resimdeki ölçülerinde 

çiziniz. 

 Kesilen malzemelerin şekillendirme 

(delme, bükme v.b.) işlemlerini resme 

göre yapınız. 

 İşlem basamaklarına uygun çalışma 

düzenini sağlayınız. 

  Kullanılan malzemeleri dikkatli seçiniz. 

  Uygun araçları kullanınız. 

 Çizim kurallarını uygulayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapılmak istenen vitrinin ölçüsünü aldınız mı?   

2. Tespit edilen ölçü ve kullanım amacına uygun vitrininin 

tasarımını yaptınız mı? 

  

3. Alınan ölçülere göre belirlenen vitrinin resmini çizdiniz 

mi?/okudunuz mu? 

  

4. Vitrinin yapımı için belirlenen malzemeleri resimdeki ölçülerinde 

kestiniz mi? 

  

5. Kesilen malzemelerin şekillendirme (delme, bükme v.b.) 

işlemlerini  resme göre yaptınız mı? 

  

6. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

7. İşi zamanında bitirdiniz mi?   
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DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti-2”ye geçiniz. 
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Ölçülendirilmiş olarak verilen resme göre tek bölmeli mağaza vitrinini malzemelerini 

uygun zeminde aşağıda belirtilen işlem basamaklarına göre birleştirerek yapınız? 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ -2 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Birleştirme zeminini hazırlayınız. 

 Vitrin ana kasasını resme göre gerekli 

birleştirme işlemleri(Kaynaklı, vidalı, 

perçinli vb.)  kullanarak oluşturunuz. 

 Oluşturulan ana kasanın ölçülerini ve 

gönyelerini kontrol ediniz. 

 Ana kasayı sağlamlaştırıp diğer vitrin 

elemanlarını uygun birleştirme 

yöntemleri(Kaynaklı, vidalı,perçinli vb.) 

ile birleştirip vitrini resme göre  

tamamlayınız. 

 Yapılan vitrinin ölçülerini kontrol edip 

temizlik işlemlerini yapmak ve boyamaya 

hazırlayınız. 

 İşlem basamaklarına uygun çalışma 

düzenini sağlayınız. 

  İşi verilen sürede bitiriniz. 

  İş önlüğü ve eldiven kullanınız. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız  ve 

uygulayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR 
1. Birleştirme zeminini hazırladınız mı?   

2. Vitrin ana kasasını resme göre gerekli birleştirme işlemleri 

(Kaynaklı,vidalı,perçinli vb.)  kullanarak oluşturdunuz mu? 

  

3. Oluşturulan ana kasanın ölçülerini ve gönyelerini kontrol ettiniz 

mi? 

  

4. Ana kasayı sağlamlaştırıp diğer vitrin elemanlarını uygun 

birleştirme yöntemleri (Kaynaklı,vidalı,perçinli vb.) ile birleştirip 

vitrini resme göre  tamamladınız mı? 

  

5. Yapılan vitrinin ölçülerini kontrol edip temizlik işlemlerini 

yapmak ve boyamaya hazırladınız mı? 

  

6. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

7. İşi zamanında bitirdiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz. 

 

 

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

1. İşyerlerin ön cephelerinde ürünlerin tanıtıldığı metal aksamlı malzemelerden yapılmış 

bölmelerdir. 

Belirtilen tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Ayaklı vitrin  

B) Sergi vitrini 

C) Teşhir vitrini 

D) Mağaza vitrini 

 

2. İşyeri içindeki ürünleri daha fazla sunmak ve eşyaları müşteriye güzel görünümlü 

(albenili) göstermektir. 

Belirtilen tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Ayaklı vitrin  

B) Düz vitrin 

C) Sergi vitrini 

D) Gömme vitrin 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi mağaza vitrini yapımına başlamadan önce yapılması gereken 

işlemdir? 

A) Vitrin profillerini kesme  

B) Kullanılacak cam ölçülerini verme  

C) Yapım resmini çizme  

D) Boya renklerini belirleme 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi mağaza vitrini yapım resminin çiziminde tercih edilen çizim 

kağıt formudur? 

A) A1 formu  

B) A2 formu 

C) A3 formu 

D) A4 formu 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi mağaza vitrini yapım resminin çiziminde tercih edilen çizim 

ölçeğidir? 

A) 1/1, 1/2  

B) 1/2, 1/10 

C) 1/10, 1/20 

D) 1/20, 1/50 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Azami boy ve yükseklik: 6000x5000 mm ölçülerinde ise nakliyede sorun 

oluşturur. 

 

7. (   ) Kasa, kanatlar ve diğer takımlar birlikte nakledilerek taşınmalıdır.  

 

8. (   ) Vitrin parçalarının bağlanması ve iş güvenliğini göz önünde bulundurarak trafik 

kurallarına uyularak taşınması gerekir.  

 
9. (   ) Vitrin yapımı yerde gelişigüzel şekilde hazırlanır.  

 

10. (   ) Vitrinlerin kilit karşılık ayarı montaj yerinde yapılmalıdır.  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 

 

Yapılan vitrinin güvenlik kurallarına uygun nakliye edilmesini sağlayacak ve vitrinin 

sağlam (güvenli) bir şekilde yerine montajını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Çevrenizde yapılan vitrin veya diğer doğrama eşyaların yerine montaj işlemlerini 

araştırarak not ediniz.  

 Montajda dikkat edilmesi gereken iş güvenliği tedbirlerini araştırarak rapor ediniz.  

 

Bu araştırmaları yapmak için çevrenizde, demir vitrinler ile ilgili uygulamalar yapan 

işletmelerden, vitrin malzemelerinin satışını yapan işletmelerden, kütüphanelerden veya 

internet ortamından yararlanabilirsiniz. 

 

3. VİTRİNLERİN YERİNE MONTAJINI 

YAPMA 
 

3.1. Çeşitlerine Göre Vitrinlerin Yerine Montajında Kullanılan 

Yöntemler 
 

Düz tip mağaza vitrinin montajında şu yöntemler kullanılır: 

 

 Vitrin kasasının önce üst kısmı kirişin saçaklı olup olmamasına göre belirlenir. 

 Belirlenen kiriş girinti ölçüsüne göre üst kısım tutulur. 

 İlk gönye tutmakta, dikey terazi konumu uygulanır. 

 Dikey terazi konumuna göre alt kısmı ayarlanır. 

 Kanat(kapı) kısmı olan yan taraf kanat takılıp yatay terazi konumuna 

bakılmalıdır. 

 Kanat terazisi yapıldıktan sonra yan duvara takoz sıkıştırma veya vidalı bağlantı 

yapılır. 

 Önce diğer yana sonra üst ve alta bağlantıları yapılır. 

 Vidalı veya saplamalı bağlantılar 500-750 mm aralıklarla yapılmalıdır. 

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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3.2. Vitrin Montajında Uyulması Gereken Güvenlik Kuralları 
 

Vitrin montajında uyulması gereken güvenlik kuralları, diğer demir doğrama 

eşyalarının montajındaki iş kuralları gibidir. Burada kullanılacak vitrin eşyasının büyük 

ölçülü olması, alınacak ve uyulacak iş güvenliği tedbirlerinin önemini göstermektedir.  

 

 Vitrin montajına başlamadan önce iş sırasındaki güvenlik kuralları usta 

öğretici tarafından çalışanlara bildirilmelidir. 

 Vitrinin büyüklüğüne göre uygun birden çok güvenliği olan merdiven veya 

çelik asansör hazırlanmalıdır. 

 Çalışanların mutlaka, gözlük, eldiven ve baret gibi araçlar kullanılmalıdır. 

 

 “2 Metreden” yukarıdaki çalışma alanlarında mutlaka” emniyet kemeri “takılmalıdır.  



 

 50 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Tek bölmeli mağaza vitrinini güvenli bir şekilde yerine montajını yaparken aşağıda 

uyulması gereken işlem sıralarını yapınız: 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yapılan vitrini nakliye için hazırlamak ve 

nakliyesini yaptırınız. 

 Vitrin montajının yapılacağı zemin 

etüdünü yaparak bağlantı yöntemini 

belirleyiniz. 

 Belirlenen yönteme uygun şekilde vitrini 

yerine bağlayınız. 

 Vitrinin yerindeki duruş düzgünlüğünü 

ölçme kontrol takımları ile tespit ediniz. 

 İşlem basamaklarına uygun çalışma 

düzenini sağlayınız. 

  İşi verilen sürede bitiriniz. 

  İş önlüğü ve eldiven kullanınız. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini almak ve 

uygulayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR 
1. Yapılan vitrini nakliye için hazırladınız mı?  Nakliyesini 

yaptırdınız mı? 

  

2. Vitrin montajının yapılacağı zemin etüdünü yaparak bağlantı 

yöntemini belirlediniz mi? 

  

3. Belirlenen yönteme uygun şekilde vitrini yerine bağladınız mı? 
  

4. Vitrinin yerindeki duruş düzgünlüğünü ölçme kontrol takımları 

ile tespit ettiniz mi? 

  

5. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

6. İşi zamanında bitirdiniz mi?   

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

  

1. (   ) Vitrin montajında kullanılan yöntemlerden biride, kasanın üst kısmı kirişin saçaklı 

olup olmamasına göre belirlenmesidir. 

 

2. (   ) Vitrin montajında kullanılan yöntemlerden biri, ilk gönye tutmayı, dikey terazi 

konumunda uygulanmasıdır.  

 

3. (   ) Kanat terazisi yapıldıktan sonra yan duvara yaslandırarak bağlantısı yapılır.  

 

4. (   ) Vitrin montajına başlamadan önce iş sırasındaki güvenlik kuralları usta öğretici 

tarafından çalışanlara bildirilmelidir.  

 

5. (   ) Vitrin montajında çalışanlara gözlük, eldiven ve baret gibi araçlar zorunlu 

olmadıkça kullanılmamalıdır.  

 

6. (   ) Vidalı veya saplamalı bağlantılar 100-250 mm aralıklarla sık yapılmalıdır.  

 

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 
 

Aşağıda ölçülendirilmiş olarak verilen Çift bölmeli mağaza vitrini resmini çiziniz, 

kullanılan malzemelere ait analiz listesini hazırlayınız? 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR 

1. Yapılmak istenen vitrinin ölçüsünü aldınız mı?   

2. Tespit edilen ölçü ve kullanım amacına uygun vitrininin 

tasarımını yaptınız mı? 

  

3. Alınan ölçülere göre belirlenen vitrinin  ön görünüş resmini 

çizdiniz mi? 

  

4. Alınan ölçülere göre belirlenen vitrinin kesit görünüş resimlerini 

çizdiniz mi? 

  

5. İşi zamanında bitirdiniz mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 C 

4 A 

5 B 

6 B 

7 A 

8 B 

9 C 

10 D 

11 D 

12 D 

13 D 

14 Y 

15 Y 

16 D 

17 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 D 

5 B 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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