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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 214T00053 

ALAN 
Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK 
Organizasyon Hizmetleri Sorumlusu -Fuar Organizasyonu 

Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI 
Vitrin Düzenleme 

MODÜLÜN TANIMI 

Vitrin düzenleme ile ilgili bilgileri, vitrin düzenleme ölçütlerini 

kriterlerini,çeşitlerini,tekniklerini,aşamalarına ve düzenleme sürecini 

takip etme hakkında bilgi içeren öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Müşteri Beklenti ve İsteklerini Tespit Etme,Müşteri Beklentileri 

Doğrultusunda Özgün Tasarımlar Yapma,Fonksiyonel Tasarımlar yapma 

modüllerini almış olmak. 

YETERLİK 
Vitrin düzenlemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç:Bu modül ile gerekli araç gereç ve ortam 

sağlandığında  Vitrin düzenleme ile ilgili bilgileri, düzenlemedeki 

ölçütleri ,çeşitleri ,teknikleri,aşamaları araştırma yaparak ve doğru 

tanıyarak uygulama  yapabileceksiniz. 
Amaçlar: 
1. Vitrin düzenleme ile ilgili kavramları ve çeşitlerini araştırma 

yapabileceksiniz. 

2. Vitrin düzenlemedeki etkin faktörleri öğrenerek  

kullanabileceğiniz uygun materyalleri seçebileceksiniz. 

3. Vitrin düzenleme aşamalarını takip ederek  uygulama 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye, kütüphane, çeşitli organizasyon firmaları, tanıtım 

broşürleri, rehber, telefon, internet vb. 

Donanım:Bilgisayar, internet, projeksiyon makinesi, tepegöz, kamera 

çekimleri, video, CD/,DVD/,VCD. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek 

amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla öğretmeniniz tarafından 

değerlendirileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı, öğrencinin kendi kendine veya grup 

halinde çalışabileceği tüm ortamlar. 

Donanım: Bilgisayar, F klavye, ofis paket programı, yazıcı, masa, 

sandalye             

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra ölçme araçları 

ile edinmiş olduğunuz bilgi ve becerileri ölçerek değerlendiriniz. 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Vitrin, bir obje hakkında fikir vermek, tanıtım yapmak ve teşhir etmek için mağazanın içinin 

dışarı yansımasıdır. 

 

Günümüzde vitrin tasarımına büyük önem verilmekte, tanıtımı yapılan objeler vitrin tasarımıyla 

bütünleşerek sergilenmektedir. Fon ve tema değişikliğinin yapıldığı vitrinlerde, müşteri beklentileri 

doğrultusunda özgün tasarımlar yaparak teşhir edilen ürünler genellikle dikkat çekici  ve  görsel 

zevkin son derece önemli olduğunu göstermektedir. 

 

Etkili bir vitrin insanda belli bir duyguyu belli bir düşünceyi çağrıştırmakta ve insana  belli bir 

mesaj iletip belli bir hikâye anlatmaktadır.Marka ve teşhir edilen ürünler,vitrin konseptini geliştirerek 

önemli bir kitleye hitap etmektedir. Klasik süslemelerin yanında,  daha farklı ve modernize edilmiş 

vitrin düzenlemeleri tercih edilmektedir. 

 

Güzel ve dikkat çekici vitrinler yapmak için duyguların dışa yansıması gerekmektedir. Vitrin 

tasarımcıları, vitrinlerini geniş alanlarda  ve geniş kitlelere hitap ettiği için görkemli hazırlamalı, 

vitrinlerin yan yana geldiği alışveriş merkezleri görülmeye değer şıklıkta,teşhir edilen ürünler 

abartıdan  daha çok  sade ve dikkat çekici  özellikte olmalıdır. 

 

Yaptığınız iş bir anlamda ruhunuzu, tarzınızı güncel hayata taşımaktır. Bu da zaten sizin ne 

kadar başarılı olduğunuzun canlı bir belgesidir. Yapılan işten keyif  alınıyorsa başarılısınız 

demektir.Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

 

GİRİŞ 
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ENME FAALİYETİ–1 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda vitrin düzenleme ile ilgili kavramları ve çeşitlerini araştırarak 

öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Organizasyon firmalarında vitrin çalışmalarını araştırınız . 

 Çevrede konuyla ilgili yerlerle iletişim kurarak araştırma ve inceleme yaparak sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Farklı vitrin çeşitlerini araştırarak örnek bir vitrin hazırlayınız. 

 

 

1.VİTRİN DÜZENLEME 
 

1.1. Vitrin Düzenleme Kavramları 
 

Vitrin Türkçe’de raf manasına  gelen “Sergen” ve “Görümlük” , İngilizce’de “vitrine”,  Latince’ 

de “vitrum” , Fransızca da“vitre” anlamlarına gelmektedir. 

 

Vitrin, bir teşhir, bir gösteri ve bir gösteriş yeridir. Vitrin kültürü, güzelliklerin öne çıkarıldığı, 

çirkinliklerin arkaya atıldığı bir sunum kültürüdür. 

 

Vitrin, bir dükkan veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal teşhir etmek için kullanılan 

kısmı anlamına gelmektedir. 

 

Vitrin bir dükkanda satılacak malların sergilendiği camekanla kaplı bölümdür. 

Vitrin bir eşya, bir mobilya olarak, mağazada, müzede veya evde hassas ve . 

 

Vitrin,içine değerli sanat eseri konularak sergilenen camlı bölümdür. 

 

1.1.1. Vitrin Düzenlemenin Önemi ve Gerekliliği 
 

Vitrin düzenlemek etkili bir teşhir ve eldekileri daha çarpıcı göstermektir. Etkili bir vitrin 

insanda belli bir duyguyu belli bir düşünceyi çağrıştırmakta ve insana belli bir mesaj iletip belli bir 

hikâye anlatmaktadır. 

 

Vitrin sunulacak ürünlerin sergilendiği,camekanla kaplı alandır,içine yerleştirilen nesnelerin 

güzel görünmesini sağlayan bir sunumdur. Güzel ve dikkat çekici vitrinler yapmak için duyguların 

dışa yansıması gerekmektedir. 

 

Vitrin düzenleyen kişiye ‘vitrin süslemecisi ‘,‘vitrin tasarımcısı’ denilmektedir. 

 

Vitrin karşıdan bakıldığı zaman insanları belli bir noktaya odaklamalı ,ne dediği ne olduğu 

hemen anlaşılmalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bir vitrin tasarlarken mevsime ve çevreye uygunluğu önemli olmalıdır. Genel olarak parlak 

ışıklı ve renkli vitrinler insanların daha çok dikkatini çekmektedir.Daha sade vitrinler ürünün 

özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. 

 

Vitrin hazırlarken tek bir şeye bağlı kalmadan detaylara önem verilerek  titizlikle 

hazırlanmalıdır.Vitrin kişilerin dikkatini çekerek onların içeri girmesini sağlayan en önemli etkendir. 

 

Vitrin yapmak zevkli olmakla birlikte,eleştirilere de açık olmalıdır. 

 

1.1.2. Sektörlere Göre Vitrin Düzenleme Teknikleri 

 
Sektörlerin tasarladığı vitrin; 

 

 
1.1.3. İyi Uygulanmış Vitrin Örnekleri  

 

İyi bir vitrin düzenlemek için önce tema belirlemek gerekiyor. 

 

Ürünler, müşterinin ilgisini canlı tutmak için kısa sürelerde değişse de temalar, yaklaşık uzun 

zamanlar kişilerde etkili olmaktadır. 

 

Kapının önünden geçen müşterinin aklını çelen ilk şey vitrindir. Bunu bilen markalar da artık 

vitrin tasarımına büyük önem vermekte ve bu konuda uzman kişilerle çalışmaktadırlar. 

 

 

 
Resim 1.1: Örnek Vitrin  

 Klasik  temalarından farklı olmalı 

 Sanatsal özellikte olmalı 

 Duygulara hitap etmelidir. 
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Resim 1.2: Örnek Vitrin 

 

1.2.Vitrin Çeşitleri 
 

1.2.1. Duvar Vitrini(Cephe Vitrini) 
 

 
Resim 1.3: Örnek Vitrin 
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Duvar Vitrin Özellikleri 

 Alüminyum,metal,ahşap çerçevelerden oluşur. 

 Krom kaplı metal köşe çeşitleri bulunur. 

 Yekpare cam kullanılabilir özelliğindedir. 

 Sürgülü ve kilitli cam kapaktan oluşur. 

 Hareketli tekerlek (kilitlenebilir)özelliklerindendir. 

 Ayarlanabilir raf yükseklik özellikleri vardır. 
 

Kule Vitrin Özellikleri 

 Alüminyum  çerçevelidir. 

 Krom kaplı metal köşe çeşitleri bulunmaktadır. 

 Yekpare cam kullanılır. 

 Menteşeli ve kilitli cam kapaktan oluşmaktadır. 

 Menteşeli ve kilitli dolap kapağı özelliktedir. 

 Hareketli tekerlek (kilitlenebilir)özelliklerindendir.  

 Ayarlanabilir raf yüksekliktedir. 

 Raf ve kapak cam kalınlığı çeşitli özelliklerdedir . 

 Emniyetli (temperli) cam ve aydınlatma kullanılabilir. 

 Cam raf taşıma kapasitesi özelliğindedir. 
 

 
Resim 1.4: Kule vitrin örneği 

 

1.2.2. Dış Cephe Vitrinleri 
 

Vitrinin müşterinin satış grafiğini artırması ve gerçek kimliğini yansıtmasıdır. Bu doğrultuda 

dünya trendleri de takip edilerek yenilikçi ve yaratıcı tasarımlar hazırlamaktadırlar. 
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Resim 1.5: Dış cephe vitrin örneği 

 

 
Resim 1.6: Dış cephe vitrin örneği 

 

 
Resim 1.6: Dış cephe vitrin örneği
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Resim 1.7:Dış cephe vitrin örneği 

 

 
Resim 1.8:Dış cephe vitrin örneği 
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1.2.3. İç Cephe Vitrinler 
 

 
Resim 1.9: İç cephe vitrin örneği 

 

 
Resim 1.10: İç cephe vitrin örneği
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Resim 1.11 İç cephe vitrin örneği 

 

1.2.4. Ayaklı Vitrin 
 

Ayaklı vitrinler, taşınabilir özelliği bulunan ve daha çok değerli bir taş, antika bir eşya gibi 

süslemelerde çok amaçlı kullanılan vitrinlerdir. 

 

Kullanım alanına ve mekana göre hazırlanmalıdır. 

 

Ayaklı vitrinler, iç ve dış mekanda kullanım için hazırlanmıştır. Serbest duran, tek ve çift taraflı, 

duvara asılı ve de eğilebilen vitrinler vardır. 

 

Bu vitrinin konseptinde yer alan şekillendirilebilirlik reklam afişinin tesirini etkili bir şekilde ön plana 

çıkarmaktadır. 
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Resim 1.12: Ayaklı vitrin örnekleri 

 

 
Resim 1.13: Ayaklı vitrin örnekleri 

 

1.2.5.Mağaza Vitrini 
 

Mağazacılıkta en önemli konulardan birisi teşhirdir. Birçok insan için alışverişi başlatan 

vitrindir. Dolayısıyla vitrinin dikkat çekici olması,müşterilerin istek ve beklentileri, ürünlerin en iyi 

şekilde sergilenmesi,mekana uyumu,ürünün pazarlaması için oldukça önemlidir. 

 

Mevcut bina ve mağazaların cephelerinin tasarımına kadar varan, mimari tasarım ve uygulama 

hizmetlerini geliştirmiş tasarım teknikleri ve teknolojileri kullanarak mağaza vitrinleri 

uygulanmaktadır. 
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Mağaza Vitrin Tasarım Ekibi 

 

Mağaza vitrin tasarım ekibinin oluşturmuş olduğu konseptin mağaza vitrinlerine uygulaması şu 

şekilde yapılmalıdır: 

 

 Koleksiyonun satışını arttırmak için, ürünü görsel olarak çekici kılmanın ve tüketicinin 

ürüne olan ilgisini artırmanın stratejilerini geliştirmesi ve uygulaması gerekir. 

 

 Mağazacılıkta  teşhir, sunum, yerleşim ve tüm görsel ekipmanları bir bütün olarak 

kullanabilmesi gerekir. 

 

 
 

Resim 1.14: Mağaza vitrin örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Bir sektöre giderek vitrin çalışmalarını gözlemleyiniz.Hazırlanan bir vitrinin aşamalarını not 

ediniz.Vitrin düzenlerken dikkat edilmesi gereken yerleri not ederek bir dosya hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vitrin düzenlemek için bir sektör seçiniz. 

 

 Internet,dekorasyon ve 

organizasyon 

firmaları,mimarlık,tanıtım 

broşürlerinden faydalanınız. 

 Sektör ekibiyle görüşünüz  Olumlu iletişim içinde olunuz. 

 Bir plan hazırlayınız.  Planlı ve titiz olunuz. 

 Vitrin düzenlemenin önemi ve gerekliliğini 

biliniz. 

 

 Sorumluluk sahibi olunuz. 

 Sektörlere göre vitrin düzenleme 

tekniklerini araştırınız. 

 

 Araştırmacı olunuz. 

 Vitrin örneklerini araştırınız.  Araştırmacı olunuz. 

 Vitrin düzenleme aşamalarını not ediniz.  Detaylara özen gösteriniz. 

 Vitrin çeşitlerini biliniz.  Araştırmacı olunuz. 

 Sanatsal özellikte olmasına dikkat ediniz.  Planlı ve titiz olunuz. 

 Vitrin düzenlerken başından sonuna kadar 

izleyiniz. 

 Planlı ve titiz olunuz. 

 Çalışma sonunda yapılanları not ediniz.  Detaylara özen gösterip düzenli ve 

titiz olunuz. 

 Bilgi ve gözlemlerinize göre bir vitrin 

hazırlayınız. 

 Detaylara özen gösteriniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ-1 

 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan 

kutucuğu işaretleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Evet Hayır 

 Vitrin düzenlemek için bir sektör seçtiniz mi? 

 

  

 Sektör ekibiyle görüştünüz mü?   

 Bir plan hazırladınız mı?   

 Vitrin düzenlemenin önemi ve gerekliliğini öğrendiniz mi?   

 Sektörlere göre vitrin düzenleme tekniklerini araştırdınız 

mı? 

  

 Vitrin örneklerini araştırdınız mı?   

 Vitrin düzenleme aşamalarını not ettiniz mi?   

 Vitrin çeşitlerini öğrendiniz mi?   

 Sanatsal özellikte olmasına dikkat ettiniz mi?   
 Vitrin düzenlerken başından sonuna kadar izleyiniz mi?   
 Çalışma sonunda yapılanları not ettiniz mi?   

 Bilgi ve gözlemlerinize göre bir vitrin hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise başarılı olduğunuz için diğer 

bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili  öğrenme 

faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar edebilirsiniz. 

 

Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz 

konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

KONTROL LİSTESİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

ÖLÇME SORULARI 

 

Bu faaliyetle ilgili hangi bilgileri kazandığınızı, aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi “vitrin”i tanımlar?  

A) Satış yeridir.  

B) Bir reklamdır. 

C) Gösteri ve uygulamadır. 

D) D) Vitrin, sunulacak ürünlerin sergilendiği,camekanla kaplı alandır. 

 

2.  Aşağıdakilerden hangisi vitrinin en belirgin özelliğidir? 

A) Vitrin,bir teşhir,bir gösteri ve bir gösteriş yeridir. 

B) Planlı ve düzenli çalışmadır. 

C) Bir ekip çalışması olmasıdır. 

D) Vitrin, bir sunumdur. 

 
3.   Aşağıdakilerden hangisi vitrin çeşitlerinden değildir? 

 A)  Duvar vitrini 

 B)  Ayaklı vitrin 

 C)  Mekan  vitrini 

 D)  Mağaza vitrini 

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi vitrinin özelliği değildir? 

A)  Bir gösteridir.  

B)  Bir paneldir. 

C)  Ürün tanıtmaktır. 

D)  Bir sunumdur. 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi vitrin düzenlerken dikkat edilmesi  gereken özelliklerden değildir? 

 A)  Detaylara özen gösterilmeli. 

 B)  Planlı ve titiz olunmalı. 

 C)  Sorumluluk sahibi olunmalı. 

 D)  Tek çeşit olarak yapılmalı. 

 

6.  Aşağıdakilerden hangisi vitrin örneklerinden değildir? 

 A) Mağaza vitrini 

 B) Satış vitrini 

 C) Dış cephe vitrinleri 

 D)  İç cephe vitrini 

 

7.   Aşağıdakilerden hangisi sektörlere göre vitrin düzenleme tekniklerinden değildir? 

A) Klasik temalardan farklı olmalı. 

B) Tek tip olmalı. 

C) Sanatsal özellikte olmalı. 

D) Duygulara hitap etmeli. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8.   Aşağıdakilerden hangisi ayaklı vitrin  özelliklerinden değildir? 

A)  Mekâna göre hazırlanmalı. 

B)  Kullanım alanına göre hazırlanmalı. 

C)  Değerli eşyalar sunulur. 

D)  Planlı yapılır. 

 

9.   Aşağıdakilerden hangisi mağaza vitrini düzenleme tekniklerinden değildir? 

A)  Dikkat çekici özellikte olması 

B)  İyi bir şekilde sergilenmesi 

C)  Ayaklı vitrin özelliğinde olması 

D)  Mekana uyumu 

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi vitrin  örneklerinden değildir? 

A) Kule vitrini 

B) Ayaklı vitrin  

C) Mağaza vitrin 

    D)    Hepsi 

  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yanıtlarınızı, modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

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

 

 

 

Bu faaliyet sonunda vitrin düzenlemedeki etkin faktörleri öğrenerek  kullanabileceğiniz uygun 

materyalleri seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Vitrin düzenlemede kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. 

 Vitrin tasarımında kullanılacak  altyapı,tesisat ve materyal çeşitlerini araştırınız. 

 Vitrin düzenleme çeşitlerini araştırarak örnek bir vitrin hazırlayınız. 

 

2. VİTRİN DÜZENLEMEDEKİ ETKİN 

FAKTÖRLER 
 

2.1. Mekân 
 

2.1.1. Mekânın Özelliği 
 

Mağazacılıkta en önemli konulardan birisi mekân düzenlemektir. Vitrinlerde sergilenecek olan 

ürünlerin mağazalarda en uygun ve göze çarpan yerlerde uygulanması gerekmektedir.Birçok insan için 

alışverişi başlatan  en önemli etken vitrindir,dolayısıyla vitrinin dikkat çekici olması, ürünlerin en iyi 

şekilde sergilenmesi ve pazarlaması için oldukça önemlidir. 
 

2.1.2. Vitrinin Mekândaki Yeri 
 

Baktığımız alanda ilk dikkatimizi çeken, bize konuyla ilgili ilhamı veren özelliklerdir. Örneğin; 

bir vitrinde ilk dikkatimizi çeken, mankenin “ kırmızı şapkası”dır. Daha sonra mankeni, vitrini, vitrin 

düzenlemesini fark ederiz. 
 

Konunun ayrıntılarını kavramamızı, kompozisyon oluşturmamızı sağlayan noktadır. İlgi 

merkezi, konu değildir; konuya giriş basamağımızdır. İlk gördüğümüz, kavradığımız konunun 

peşinden gittiğimiz noktadır. 
 

Vitrin iç ve dış mekânlarda kullanım için tasarlanmıştır. Serbest duran, tek ve çift taraflı, duvara 

asılı ve de eğilebilen vitrinler vardır. Bu vitrinin konseptinde yer alan şekillendirilebilirlik reklam 

afişinin tesirini etkili bir şekilde ön plana çıkarmaktadır. 
 

Çevreye verdiği güzellik ve sanata katkıları ile vitrin düzenleme yarışmaları yapılmakta yapılan 

yarışmalar sonunda derece alan vitrinler ödüllendirilmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Özenerek hazırlanmış bir vitrinin dikkat çekici olması, objelerin en iyi şekilde sergilenmesi 

ürünün pazarlaması için oldukça önemlidir. Geleneksel yaklaşımda, müşteriyi içeri çekmek için 

ilginç vitrinler yapmak gerekmektedir. 
 

 
Resim 2.1: Tasarımın mekana uygulanması 

 
 

 

2.2. Işık 
 

Mağazanın bulunduğu yere ,mevsime, hava şartlarına ,özel günlere ve turizm açısından önemli 

olan bölgelerde ortamın özelliğine göre ışıklandırma yapılmaktadır. 
 

2.2.1. Kullanılacak Işık Kaynağı 
 

Vitrin ne kadar güzel düzenlenmiş olursa olsun ,doğru ürün ve renkler seçilmiş,güzel kombinler 

hazırlanmış olsa bile vitrin ışıkları doğru yerleri aydınlatmıyorsa ,istenilen havayı vermez ve gerçek 

amacına hizmet etmez. 

Vitrin ışıkları, müşterinin görebileceği saatlerde yanıyor olabilmelidir. 
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Resim 2.2:Işıklandırılmış vitrinler 

 

2.2.2. Doğal Işık 
 

Doğal ışık kaynakları:Güneş, yıldızlar, ateş böcekleridir. 
 

 
 

Resim 2.3:Doğal ışık 

2.2.3. Yapay Işık 
 

Yapay ışık kaynakları: İnsanların bazı şartları yerine getirerek oluşturdukları ışık 

kaynaklarıdır. Ampul, ateş, mum, fener vb gibi. 
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Resim 2.4:Yapay ışıklandırma 
 

 
Resim 2.5:Yapay ışıklandırma 

 

2.3. Vitrin Düzenlemede Kullanılacak Materyaller 
 

2.3.1. Askı-Raf Sistemleri 
 

Askı ve raf sistemleri, sergilenen ürünlerin önüne geçmeden onların albenisinin fark edilirliğini 

azaltacak ölçüde gereksiz ve aşırıya kaçan  raf tasarımlarından ziyade,ürünleri mümkün olduğunca 

alıcı gözler önüne  seren bir dizayndır. 
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Raf sisteminde olması gereken sessiz etkidir. Kendisini değil, ürünleri ön plana çıkaran 

sistemdir. 
 

 
 

Resim 2.6:Raf örneği 

 

 
 

Resim 2.7:Raf örneği 

 

 
Resim 2.8: Raf örneği 
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Resim 2.9: Askı ve raf örneği 
 

2.3.2. Vitrin Mankenleri 
 

Vitrin mankenleri polyester ve plastik malzemelerden oluşmaktadır. 

 

Komple mankenler gri, beyaz ve ten rengi üretilmekte olup satış mağazalarında yüzlerce değişik 

modellerine rastlanmaktadır. 

 

Ayrıca komple mankenler, taşıma esnasında bir hasar oluşmaması için köpüklü naylonlara 

sarılıp ahşap kasalarda nakil edilmektedir. 

 

Mankenlerin yapılışında kullanılan polyester malzemesi, plastik vitrin mankenlerinin hiçbir 

kötü özelliğini taşımaz ve vitrinlerde boyası ve formu bozulmadan günlerce sergilenmektedir. 

 

 Erkek-Kadın-Çocuk Mankenler 
 

Erkek Vitrin Mankenleri 
Bayan Vitrin 

Mankenleri 

Çocuk ve Ergen 

Mankenleri 

   

http://www.naturelmanken.com/urunler/erkek-vitrin-mankenleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/bayan-vitrin-mankenleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/bayan-vitrin-mankenleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/cocuk-ergen-mankenleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/cocuk-ergen-mankenleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/erkek-vitrin-mankenleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/bayan-vitrin-mankenleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/cocuk-ergen-mankenleri/index.html
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Erkek Büst Modelleri Bayan Büst Modelleri Diğer Manken Modelleri 

   

 

 

 

 

 

Resim 2.10: Manken örnekleri 

 

 
 

Resim 2.11:Erkek manken örneği 
 

http://www.naturelmanken.com/urunler/erkek-bust-modelleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/bayan-bust-modelleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/diger-manken-modelleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/erkek-bust-modelleri/index.html
http://www.naturelmanken.com/urunler/diger-manken-modelleri/index.html
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Resim 2.12: Kadın manken örneği 

 
2.13: Çocuk manken örneği 

 

 



 

 24 

 Yarım Büstler 

 

    

    

 

Resim 2.14:Yarım büstler 

 

2.3.3. İç Mekan Bitki Düzenlemeleri 
 Yapay Kayalar 

Yapay kaya: Doğal kaya görünümlü yerinde imal edilen estetik iç ve dış dekorasyon 

malzemesidir. 
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Resim 2.15: Yapay kayalar 

 

 Yapay Çiçekler 

 

Ülkemizde kullanımı yeni olan yapay çiçek, özellikle iç mekan dekorasyonlarında maliyet, 

bakım ve dayanıklılık açısından tercih noktasında en üst sırada bulunmaktadır. 

 

Ürünlerin satış ve pazarlamasını yaparken firmalar, aynı zamanda dekoratif tasarım ve 

uygulama hizmetleri de vermektedirler.  

 

 
Resim 2.16: Yapay çiçekler 
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Resim 2.17:İç mekanda yapay çiçekler 
 

2.3.4.İç Mekan Aksesuarları 
 

 Mobilya Aksesuarları 

 

Mobilya aksesuarlarında desen kullanımı son yıllarda çeşitlilik göstermektedir. Aksesuarlardaki 

desen tasarımlarını değişik renk ve tarzda bulmak mümkündür. 

 

Mobilya aksesuarları, kullanım alanlarının her köşesi için farklı zevk ve farklı ihtiyaçlara cevap 

veren işlevsel, gerçekçi çözümler sunmaktadır. 

 

 

http://www.hititantik.com/urun_antik022.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik022.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik020.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik020.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik009.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik009.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik009.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik053.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik053.htm
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Resim 2.18:İç mekan mobilya aksesuarları 

 

 Antik Aksesuarlar 

 

 

Resim 2.19:Antik aksesuarlar 

 

 

http://www.hititantik.com/urun_antik038.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik038.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik048.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik048.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik059.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik059.htm
http://www.hititantik.com/urun_antik064.htm
http://www.hititantik.com/urun_aksesuar001.htm
http://www.hititantik.com/urun_aksesuar001.htm
http://www.hititantik.com/urun_aksesuar045.htm
http://www.hititantik.com/urun_aksesuar045.htm
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 Heykeller 

 
Resim 2.20:Heykeller 

 

 
 

 
Resim 2.21:Heykeller 
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 Özel Tasarlanmış Vitrin Teşhir Elemanları 

 

Vitrin tasarımının ülkemizde yeni bir alan olması,bu 

alanda direkt eğitim veren bir kurum olmaması,vitrin 

tasarımında yetişmiş eleman eksikliğini ortaya koymaktadır. 

 

Görsel zevkin uygulandığı vitrinlerde tasarımların 

farklılıkları göze çarpmaktadır. Vitrine sadece bir tezgah 

gözüyle bakıp ‘ne varsa koyalım’ zihniyeti mağaza girişlerini 

panayıra çevirmekte ve bu alanda yetişmiş vitrin tasarımcılarına 

ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 
                                                                                                       Resim 2.22: Vitrin teşhir elemanı 

 Dekoratif Resim Uygulamaları 
 

 
 

Resim 2.23: Dekoratif resim uygulamaları 

 

 Tekstil Teknolojisi Ürünleri 

 

Ülkemizdeki tekstil teknolojisi ürünleri sektörü; teknoloji düzeyi, ekonomik etkinliği ve sosyal 

etkileşimi itibarı ile ülkenin önde gelen sosyoekonomik faaliyet alanlarından biridir. 
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Tekstil sektörünün gelişmiş tekstil konfeksiyon altyapısı ve yeterli deneyimi, uluslar arası 

rekabet deneyimi, ham madde ve malzeme zenginliği, ürün ve süreç çeşitliliğindeki zenginlik, 

teknolojiye ve modaya uyum becerisi, genç ve eğitilebilir ülke nüfusu ve ülke istihdamına büyük 

katkısı bulunmaktadır. 

 

Teknoloji seçimi, üretim verimliliği ve pazarlama gibi konularda kamu, doğru ve güvenilir bilgi 

üreterek bunu sektörle paylaşarak ekonomiye katkıda bulunmaktadır. 

 

 
Resim 2.24: Tekstil teknolojisi ürünleri 

 

Kazandırılan mesleki bilgi ve becerilerle üretim yapabilen, pazarlayabilen, sektörün beklentileri 

doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirebilen ve 

işin her aşamasında kaliteden sorumlu olmanın gereğini bilen bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir. 

 

 Cam Teknoloji Ürünleri 

 

Sofra eşyasından sanat eserlerine, aydınlatma araçlarından endüstriyel malzemelere kadar pek 

çok kullanım nesnesinin ham maddesi olan cam, tarih boyunca insan yaşamında çok önemli bir yer 

tutmuştur. 

 

Camın insan yaşamında böylesine vazgeçilmez kılan nitelikleri arasında, onun duruluğu, 

kolayca şekil alması, yüzeyinin doğal parlaklığı, aşınmaya karşı olan direnci ve çevreyle etkileşimi 

camın güncel hayatın her alanında kullanımını göstermektedir. 

 
Resim 2.25: Cam teknolojisi 
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2.3.5. İç Mekan Donatı Sistemleri 
 

 Demontable Ofis Bölme Duvar Sistemleri 

 

Yüzyılımızın çağdaş gereksinmeleri karşısında betonarme yapılara yük getirmeyen, estetik, 

çağdaş görünümlü ve gerektiğinde demonte edilebilen bölme duvar sistemlerinin kullanılması 

kaçınılmaz olmuştur. 

 

Demontable bölme duvar sistemi, renk ve malzeme konusunda ihtiyaç sahibine geniş seçenekler 

sunan; vitrin durumuna ve çalışma şartlarına göre projelendirilerek ihtiyacı tam manasıyla 

karşılayabilen bir bölme sistemidir. 

 

 
 

 
Resim 2.26: Demontable ofis bölme duvarlar  

 

 Metal Asma Tavan Sistemleri 

 

Polyester toz boyalı galvaniz çelikten yapılan metal tavanlar uzun ömürlüdür. Metal tavanlar 

mükemmel sağlamlığı ve üstün akustik özellikleri de içine alan yüksek performans özelliklerine 

sahiptir. 

 

Saten bir görüntüye sahip olan plakalar, çekici bir modernlik ve işlevsellik kazandırarak 

kullanılacak mekanlara uygulanmaktadır. 

http://forum.arkitera.com/attachments/uygulama/1902d1108023185-demontable-bolme-duvar-sistemleri-045-jpg
http://forum.arkitera.com/attachments/uygulama/1903d1108023244-demontable-bolme-duvar-sistemleri-pic_0073-jpg
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Özellik ve avantajları: 

 Geçmişin gösterişli kaplamalarını yansıtır.  

 Kabartma metal asma tavanlar son derece dekoratiftir.  

 Asma tavan yaa duvar kaplaması olarak kullanılır. Mükemmel görüntü sunar.  

 Delikli paneller ve akustik destek panelleri, akustik performansı yükseltir.  

 Montajı kolaydır ve fire vermez.  

 Yanıcı değildir.  

 Çevre kancaları kornişleri ve montaj aksesuarları panelleri tamamlar.  

 Geniş renk çeşitleri vardır.  

 Yansımayı önler. 

Kullanım alanları: 

 

 

 

 

 

Özellikleri: 

 Dekoratiftir, esnektir,hafiftir. 

 Ses yalıtımı sağlar ve akustik özelliklere sahiptir. 

 Darbeye ve atmosfer şartlarına dayanıklıdır. 

 Beyaz,gri,krem renklerinde üretilen ana profil dekopan ayrıca beyaz, mavi, gri ve 

kahverengi renklerde aralarına monte edilen birleştirici borularda (derz) kullanım alanında 

estetik görünümü artırır. 

 Hava sirkülasyonu istenen yerlerde ise birleştirici borular kullanılmayarak ana profiller 

aralıklı olarak döşenir. Montajı son derece kolaydır, çabuk sökülüp takılabilir. 

 Askı çubukları sayesinde aşağı ve yukarı ayarlanabilir. 

 Arzu edilirse uygun aydınlatma malzemeleri kolaylıkla monte edilebilir. 

 Dekopan kirli görünümü önler kolayca silinir ve boya gerektirmez. 
 Bürolardan fabrikalara ,park yerlerinden benzin istasyonlarına, kafeteryalardan 

spor merkezlerine, evlerden hastane ve ürün sunum yerlerine kadar her yerde 

kullanılabilir. 

 Defalarca deforme olmadan sökülüp takılabilme özelliği vardır. 

 Restaurantlar  

 Gece kulüpleri  
 Oteller  

 Vitrinler 
 Show romlar  

  Mağazalar 

 Lobiler  
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Resim 2.27: Metal asma tavan örnekleri 

 

 Aydınlatma Sistemleri 
 

Bir mağaza  vitrini  temiz olmalıdır ve iyi aydınlatılmalıdır .Teşhir edilen ürünler müşteriyi içeri 

çekmektedir. Mağaza ortamının iyi aydınlatılması gerekmektedir. 

 

Mağazanın içerisindeki havalandırma sistemi müşteri için ideal sıcaklığı oluştururken satış 

temsilcileri için aynı şeyi İçten aydınlatmalı vitrinler yüksek değerli malzemelerin kullanımı ve 

örneğin, afiş değiştirici veya onlıne-kontrol gibi yenilenmiş tekniklerle ön plana çıkmaktadırlar. 

 

 

 
 

 

 

 çok daha az aydınlatma aygıtı kulla 

 

için çok daha az aydınlatma 

Üç değişik açıda reflektör aydınlatma ile dar orta ve geniş açı ile aydınlatma seçenekleri: 

 

 Vitrin aydınlatmada enerji tasarrufuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 Çok fazla aydınlatma aygıtı hoş olmayan bir görüntü oluşturur. 

 Uzak mesafelerden yeterli aydınlık düzeylerinin sağlanması, tavan alçaltma,aygıtı objeye 

yaklaştırma mekanik düzenlemeler ve dekorasyon da sınırlamamalarla karşılaşılması 

gerekmektedir. 

 Daha az aydınlatma aygıtı kullanılarak tasarruf elde edilir. 

 

Objelerin sergilendiği mekanlarda doğru aydınlatma için; 

 
 Estetik amaca yönelik vitrindeki düzeni öne çıkaracak,doğrudan objeye yönelik 

aydınlatma sistemi 

 Aydınlatma ışık kaynağı uzaktan aydınlatma sistemi ile gerçekleşir.. 

 Işık istenilen en küçük noktaya yönlendirilip yoğunlaştırılabilmektedir 

 Tek bir ışık kaynağından çıkan ışık ile bir çok objenin aydınlatılabilmektedir 

 Vitrin aydınlatmasında elmas,altın,takı,değerli saat ve ışığı elde etmek için artırılan ışık 

şiddeti vitrin içerisindeki değerli taşlara ,kumaşlara,zarar vermektedir. 

Belirli bir mekanda istenilen aydınlık düzeyini görmek için 

daha az aydınlatma aygıtının bulunması gerekmektedir.  
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Resim 2.28: Aydınlatma  

 

  

 
Resim 2.29: Aydınlatma  
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Resim 2.30: Aydınlatma 

 
 

 
Resim 2.31: Aydınlatma 

 

 Raf-Stand Sistemleri 

 

Stand sistemleri mağazanın kuruluşu ve ürün teşhir noktasındaki kilit önemi taşımaktadır. 

Müşteri mağazaya girerken ilk dikkat ettiği ve gördüğü şey stand ve raflardır. 
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Yanlış ve işlevsel olmayan bir stand yerleşimi başka standların, rafların görülmesini, mağaza içi 

müşteri ve personel hareket kabiliyetini engeller. Bu anlamda sağlıklı bir stand yerleşiminde şu 

unsurlar oldukça önemlidir: 

 

 İşlevsel yerleşim planı ile alan ve ürün sergilemede en yüksek verim alınmaktadır. 

 

 İş yerinin yeri, kapladığı alan şekline göre uygun stand ekipman seçilmelidir. 

 

 Firmanın yerine aldığı sektöre göre özel tasarımlar uygulanmalıdır. 

 
Resim 2.32 :Aydınlatma 

 
Resim 2.33 :Stand kurulum sistemleri 
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 Orta Stand ve Raf Sistemleri 

 

Mağaza işlevlerine ve dekoratif unsurlara hareketlilik getiren ekipmanlardır. Sadece kolay 

taşınır modüllere sahip olduğu için değil, sayıca oldukça çok kullanım alanı ve çeşitli ürünleri olan 

ekipmanlardır. 

 

  
 

   
 

 
Resim 2.34 :Raf sistemleri 
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Resim 2.35 :Raf yerleştirme  

 

 
Resim 2.36 :Raf yerleştirme görüntüleri 

 

2.4. Vitrin Düzenleme 
 

 
Resim 2.37:Vitrin  
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2.4.1. Amaca Uygun Vitrin Düzenleme 
 

Vitrinin düzenlenmesi başlı başına bir iştir ,amaca uygun vitrin düzenlemek,mağazalarda  

yoldan geçen müşteriyi cezbederek  böylece dükkana girmesini sağlamaktır. 

 

Bir şey arayan alıcı vitrinlere bakarak bir tür piyasa araştırması yapabilmektedir. 

 

Müşterilerin ilgisini canlı tutmak için sık sık vitrin dekorasyonu değiştirilir.Düzenlenen vitrinler 

belli bir konuyu, belli amacı açıklamaktadır. 

 

Pazarlama yöntemleri geliştikçe bu işte uzmanlaşmış özel dekoratörler amacına uygun vitrinler 

düzenlemektedirler. 

 

2.4.2. Özel Günler İçin Vitrin Düzenleme 
 

Bazı markalar önemli gün ve olaylara bakarak vitrinlerini düzenlemektedir.Gerekli görselleri 

tasarlayarak ve malzemelerin temin ederek numune çalışması yapmaktadır. 

 

Marka yönetiminden onay alınması tüm mağazalarda vitrin ve iç düzenin değişmesi bakımından 

önemli olmaktadır. 

 

 
 

Resim 2.38: Özel günler için vitrin  
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Resim 2.39: Yeni yıl vitrini 
 

 
 

Resim 2.40: Yeni yıl vitrini 
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Resim 2.41: Anneler günü vitrini 

 

 
Resim 2.42: Yeni yıl vitrini 

 

2.4.3. Konsept Geliştirerek Vitrin Düzenleme 
 

Mobilya Konsepti, insanların şehir yaşamının kaosundan kaçma ihtiyacı sonucu oluşan saflık ve 

yalınlık beklentisinin karşılanması amacından doğdu ve minimalist yaklaşımdan, yalınlıktan ve 

saflıktan yola çıkılarak hazırlanmaktadır. 

 

Dönemsel olarak hazırlanan mağaza vitrin dizaynları belli bir konsept olarak yapılabilmektedir. 

 

Vitrin tasarımları yapılırken tüm malzeme ve vitrin planları uygulanacak mekana göre 

tasarlanmaktadır. 
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Resim 2.43: Farklı konseptler 

 

2.4.4. Mevsim Değişimlerine Göre Vitrin Düzenleme 
 

Vitrin tasarımları, mekan ve mevsim değişikliklerine göre yapılmaktadır.Dört ayrı mevsim için 

dört ayrı tema kullanılmaktadır. 
 

Havalar ısınmaya başladığında ilkbahar tasarımlar,havalar sıcak olduğunda tasarımlar yaz 

gününe uygun ,havalar serinlemeye başladığında ise sonbahar,havalar soğumaya başladığında ise kış 

mevsimine uygun tasarımlar vitrinlerde sergilenmektedir. 

 

 
 

Fon ve tema değişikliği yapılan vitrinlerde ,görsel düzenlemeler ve aksesuarlar vitrinleri 

tamamlamaktadır. 

 

ÜRÜNLER, MÜŞTERİNİN İLGİSİNİ 

CANLI TUTMAK İÇİN SIK SIK 

DEĞİŞTİRİLMELİDİR. 
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Resim 2.44: Mevsim değişimlerine göre vitrin düzenleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ-2 
 

 Vitrin düzenlemede kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. 

 Vitrin tasarımında kullanılacak tasarımları araştırınız. 

 Vitrin düzenleme çeşitlerini araştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vitrin düzenlenecek bir mekan seçiniz.  Araştırmacı olunuz. 

 Vitrinin mekandaki yerini tespit ediniz.  Zamanı iyi kullanınız. 

 Kullanılacak ışık kaynağını seçiniz.  

 Vitrin düzenlemede kullanılacak 

materyalleri tespit ediniz. 

 Planlı ve titiz olunuz. 

 Kullanılacak vitrin mankenlerini seçiniz.  Detaylara özen gösteriniz. 

 Kullanacağınız iç mekan bitki düzenini 

seçiniz. 

 Planlı ve titiz olunuz. 

 İç mekan ve aksesuarlarını tespit ediniz.  Sorumluk sahibi olunuz. 

 İç mekan donatı sistemlerini biliniz.  Araştırmacı olunuz. 

 Amaca uygun vitrin düzenleyiniz.  Olumlu bir iletişim içinde olunuz. 

 Özel günler için vitrin düzenleyiniz.  Zamanı iyi kullanınız. 

 Konsept geliştirerek vitrin hazırlayınız.  Detaylara özen gösteriniz. 

 Mevsim değişimlerine göre vitrin 

hazırlayınız. 

 Sorumluk sahibi olunuz. 

 Bilgi ve gözlemlerinize göre bir vitrin 

hazırlayınız. 

 Planlı ve titiz olunuz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMALI TEST-2 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan 

kutucuğu işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Vitrin düzenlenecek bir mekan seçtiniz mi?   

2. Vitrinin mekandaki yerini tespit ettiniz mi?   

3. Kullanılacak ışık kaynağını seçiniz.   

4. Vitrin düzenlemede kullanılacak materyalleri tespit 

ettiniz mi? 

  

5. Kullanılacak vitrin mankenlerini seçtiniz mi?   

6. Kullanacağınız iç mekan bitki düzenini seçtiniz mi?   

7. İç mekan ve aksesuarlarını tespit ettiniz mi?   

8. İç mekan donatı sistemlerini öğrendiniz mi?   

9. Amaca uygun vitrin düzenlediniz mi?   

10. Özel günler için vitrin düzenlediniz mi?   

11. Konsept geliştirerek vitrin hazırladınız mı?   

12. Mevsim değişimlerine göre vitrin hazırladınız mı?   

13. Bilgi ve gözlemlerinize göre bir vitrin hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise başarılı olduğunuz için diğer 

bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili  öğrenme 

faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar edebilirsiniz. 

 

Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz 

konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

UYGULAMALI TEST 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME-2 
 

ÖLÇME SORULARI 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için sorular verilmiştir. 

Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Aşağıdakilerden hangisi mekan özelliğinden değildir? 

A) Teşhir etmek 

B) Pazarlamak 

C) Dikkat çekmek 

D) Satmak 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak ışık kaynağıdır? 

A) Doğal-yapay ışık 

B) Sanal ışık 

C) Gerçek ışık 

D) Aksesuarlı ışık 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi vitrin düzenlemede kullanılacak materyallerden değildir? 

A) Askı-raf sistemi 

B)  Vitrin mankenleri 

C) İç mekan aksesuarları 

D) Mevsim değişimi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi metal asma tavan özellikleri kullanım alanlarından değildir? 

A) Vitrinler 

B) Fuarlar 

C) Spor salonu 

D) Mağazalar 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi vitrin düzenlemede kullanılacak materyallerdendir? 

A) Vitrin mankenleri 

B) Işık kaynağı 

C) Renk uyumu 

D) Mekan 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi vitrin düzenleme çeşitlerinden değildir? 

A) Amaca uygun 

B) Özel günler için 

C) Konsepti geliştirerek 

D) Düzenlemek 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi vitrin mankenlerinden değildir? 

A) Erkek manken 

B) Çocuk manken 

C) Vitrin tasarımcısı 

D) Yarım büstler 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıdakilerden hangisi tekstil teknolojisinin amaçlarından biri değildir? 

A) Hammadde ve malzeme zenginliği 

B) Ürün ve süreç çeşitliliğindeki zenginlik 

C) Teknoloji ve modaya uyum 

D) Sektörlerle ilişkisi 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi konsept hazırlamanın özelliklerindendir? 

A) Yalınlık-saflık 

B) Üretim ve çeşitlilik 

C) Maliyet hesaplama 

D) Hepsi 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi vitrin düzenleme çeşitlerinden biridir? 

A) Yalınlık 

B) Teknolojiye uyum 

C) Mevsim değişimine göre 

D) Tasarlanmış 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yanıtlarınızı, modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

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

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında vitrin düzenleme aşamalarını öğrenerek 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Vitrin düzenleme aşamalarını sektör çalışmalarını gözlemleyerek araştırınız. 

 Vitrinin düzenlemede tasarımın,işlem basamaklarının ,materyallerin ve alt yapının 

önemini araştırınız. 

 Düzenlenmiş vitrinin korunma işlemlerini araştırınız. 

 

3. VİTRİN DÜZENLEME AŞAMALARI 
 

3.1. Ön Hazırlık 
 

 3.1.1. Vitrin Tasarımını Yapma 
 

Araştırmanın amacı ,vitrin seçimi ve planlaması tespit edilerek gerekli ortamı hazırlamaktır. 

Sosyal ,ekonomik ve fiziksel faktörlere bağlı olarak vitrin tasarımı yapmaktır. Vitrin 

düzenlemede kullanılan en önemli esaslar araçlar ,tasarlama stilleri,üsluplar,tasarım çeşitleri ve 

teknikleridir. 

 

Vitrinlerde, 

 

 Vitrin özellikli ürünler 

 Normal ürünler 

 Dükkan formatlı ürünler bulunmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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.   

  

  

 

Resim 3.1: Vitrin tasarımları 
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3.1.2. Vitrin Tasarımında Kullanılacak Materyaller 
 

Bilgisayar,kalem,rapido,cetvel takımı ve kırtasiye malzemeleri kullanılmaktadır. 
 

 
 

3.1.3. Vitrin Çevresi ve Çalışma Ortamı 
 

Vitrin düzenlerken çevreye de rahatsızlık verilmemeli, kişilerde olumsuzluk yaratan 

tasarımlarda bulunulmamalıdır. 
 

3.2. Vitrinin Düzenlenmesi 
 

 
 

Resim 3.2 :Vitrin düzenleme 

 Vitrin sistemleri ince ve kalın çeşitlerde 

kullanılmaktadır. 

  Kalın modellere ışıklandırma takılmaktadır. 

 Tüm vitrin sistemleri çift taraflı olarak 

kullanılmaktadır.  

 Tüm modeller su ve toz geçirmez olmalıdır. 

  Ürünlerde kilit bulunmaktadır. 

 Köşelerde dekoratif bombeli plastikler 

bulunmaktadır.  

 Manyetik tutucular kullanılmaktadır.  

 Değişken harf sistemi kullanılmaktadır.  

Fotoğraf çerçeveleri kullanılmaktadır. 

Kırılmayan polikarbonat cam isteğe bağlı olarak 

kullanılmalıdır.  

İsteğe bağlı olarak amortisör takılabilmektedir. 
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Resim 3.3: Vitrin düzenleme  

 

 
Resim 3. 4: Vitrin düzenleme 
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Resim 3.5: Vitrin düzenleme 

 

3.2.1. Vitrin Tasarımına Göre Yapılan  İşlemler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mevsimsel değişiklikleri ve özel promosyon dönemlerindeki değişiklikleri vitrininize 

yansıtabilirsiniz.Tüm vitrin veya tek bir vitrin için  yüksek kaliteli planlar oluşturabilirsiniz. 
 

 
  

 Doğru analizler için vitrin planlarınızı 
oluşturulabilir. 

 Vitrinlerinizi farklı  boyutlarda  
oluşturabilirsiniz. 

 Karşılaştırmalı analizler için mağaza 
planınızın birçok versiyonunu 
kaydedebilirsiniz.  

 Profesyonel kalitede raporlar 
oluşturabilirsiniz.  

 

 İstekler ve ihtiyaçlar belirlenir. 
 Örnek tasarımlar sunulur. 
 Maliyet hesabı yapılır 
 Malzeme seçenekleri değerlendirilerek,mekana en uygun 

malzeme seçimi yapılır. 
 Uygulama belirlenen süre ve kalitede deneyimli kişi veya 

teknik elemanla yapılır. 
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Resim 3. 6: Vitrin düzenleme 

 

 
Resim 3.7: Vitrin düzenleme  

 

 
Resim 3. 8: Vitrin düzenleme 
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Resim 3.9: Vitrin düzenleme 
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3.2.2. İşlem Basamaklarını Uygulama 
 

İyi bir vitrini hazırlamak için dikkat edilmesi gereken kurallar: 

 

 Vitrinin sergilendiği alan sade olmalıdır. 

 Vitrinde birlik olmalıdır. 

 Vitrindeki ürünler birbiri ile ilişkili olmalıdır. 

 Vitrine ilk bakışta, ürünler görülmelidir. 

 Vitrindeki sıralanış ve ürünlerin boyutuna dikkat edilmelidir.  

Vitrinde harekete yer verilebilir. 

 Sallanan nesneler, dönen plakalar kullanılabilir. Fakat aşırı olmamalı. 

 Vitrin sık sık değiştirilmelidir. 

 Vitrinler sürekli değiştirilerek, bakan kişinin dikkatini çekmelidir. 

 Vitrinler ışıklandırılmalıdır. 

 Vitrin ışıklandırma, vitrine canlılık katar. Vitrine dikkat çeker. 

 Vitrinde fon sade olmalıdır. 

 

3.2.3. Gerekli Altyapının Düzenlenmesi 
 

Gelişen ve değişen ihtiyaçlar, ürünlerin ve hizmetlerin daha hızlı, daha ekonomik, daha kaliteli 

sunulması gerekliliğini doğurmuştur. 

 

Üretmek, büyümenin; geliştirmek de sürekliliğin temel gerekliliğidir. 

 

Etrafımızdaki gelişmelere ayak uydurmanın yolu, bu gelişmeleri takip etmek suretiyle yeni 

çözümler ve yeni sunumlar yaratmaktan geçer. 

 

Sistemlerinizin en verimli şekilde çalışabilmesi ve yönetilebilmesi için şirketlerin durumuna ve 

isteklerine göre özel yapılmalı ve uygulanmalıdır. 

 

3.2.4. Tesisatların Kullanımı 
 

Vitrinde kullanılacak olan tesisatlar:Ampüller,dış mekan aydınlatma cihazları,iç mekan 

aydınlatma cihazları,güvenlik cihazları,jeneratörler,kablolardır. 

 

3.2.5. Materyallerin Kullanımı 
 

Vitrin her zaman için mağazanın içinin dışarı yansımasıdır.Vitrin ve reyon alanlarının görünüşe 

değil, ihtiyaca cevap veren şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

Vitrinde kullanılacak olan materyallerin birbirleri ile uyumlu bir şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. 

 

Vitrinde kullanılacak materyaller: Tablolar, vitrin  mankenleri, posterler, fotoğraflar, mobilya 

çeşitleri, vitrin aksesuarları, bitkiler. 
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3.3. Düzenlenmiş Vitrinin Korunma İşlemleri 
 

3.3.1. Vitrin Korunma Yöntemleri 
 

 Pil gibi akma yapabilecek, parlayıcı ve patlayıcı özellikteki malzemeler kullanılmamalıdır. 

 

 Vitrinde kullanılacak olan dekorların güneşten fazla etkilenmemesi için dekorlar 

korunmalıdır. 

 

 Vitrin temizliğine dikkat edilmeli, tozlu ve kirli olmaması için sık sık değiştirilmelidir. 

 

3.3.2. Korunma Yöntemlerinin Uygunluğunu Tespit Etme 
 

Mağaza tekstil ürünlerindeki renklerin vitrinlerde kullanılmak istenmesinin amacı, müşteriye 

sezonda moda renkler hakkında bilgi vermek ve mağazada satılacak ürünler ve vitrin arasında 

birliktelik sağlamaktır. 

  

Vitrin içerisinden önemli özelliklerden bir tanesi de  mekan ve tema ile ilgili bir düşünceyi 

anlatır objeler ile hazırlanmış özgün bir vitrin dekor tasarımını hazırlamaktır. 

 

Çevreye ve sanata duyarlı ,doğanın korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı 

konusundaki çabalara destek vermek, içinde yaşadığımız dünyaya karşı en temel 

sorumluluklarımızdan biridir. Bu konuda bireylere ve kurumlara önemli görevler düşüyor. 

 

 
Resim 3.10 :Vitrin  
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UYGULAMA FAALİYETİ.3 
 

Bir vitrin düzenlenirken gerekli altyapı,tesisat ve materyal çeşitlerini kullanarak 

gözlemleyiniz.Bilgi birikimlerinize göre bir dosya hazırlayınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Organizasyon firması seçiniz.  Araştırmacı olunuz. 

 Bir vitrin tasarlayınız.  Zamanı iyi kullanınız. 

 Vitrinde kullanılacak materyalleri 

tespit ediniz. 

 Detaylara özen gösteriniz. 

 Vitrin çevresi ve çalışma ortamını 

belirleyiniz.. 

 Planlı ve titiz olunuz. 

 İşlem basamaklarını uygulayınız.  Zamanı iyi kullanınız. 

 Gerekli alt yapıyı hazırlayınız..  Olumlu bir iletişim içinde olunuz.. 

 Gerekli tesisatları bulundurunuz.  Sorumluk sahibi olunuz. 

 Gerekli materyalleri bulundurunuz..  Sorumluk sahibi olunuz.. 

 Vitrin koruma yöntemlerini 

uygulayınız.. 

 Detaylara özen gösteriniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMALI TES-3 
 

UYGULAMALI TEST 
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan 

kutucuğu işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 
1. Organizasyon firması seçtiniz mi?   

2. Bir vitrin tasarladınız mı?   

3. Vitrinde kullanılacak materyalleri tespit ettiniz mi?   

4. Vitrin çevresi ve çalışma ortamını belirlediniz mi?   

5. İşlem basamaklarını uyguladınız mı?   

6. Gerekli alt yapıyı hazırladınız mı?   

7. Gerekli tesisatları bulundurdunuz mu?   

8. Gerekli materyalleri bulundurdunuz mu?   

9. Vitrin koruma yöntemlerini uyguladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise başarılı olduğunuz için diğer 

bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili  öğrenme 

faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar edebilirsiniz. 

 

Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz 

konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

 

UYGULAMALI TEST 

TETEST33DEĞERLENDİRM

E-2 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-3 

 

ÖLÇME SORULARI 

 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için sorular 

verilmiştir. Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Aşağıdakilerden hangisi vitrin tasarlarken kullanılmaz? 

 

A) Yiyecek-içecek  

B) Araçlar 

C) Tasarlama stilleri  

D) Üsluplar 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi vitrin tasarımında kullanılan materyallerden değildir? 

 

 A) Manyetik tutucular 

 B) Değişken harfler 

 C) Fotoğraf çerçeveler 

 D) Sulu boya 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi vitrin tasarlarken yapılan işlemlerden değildir? 

 

A) İstek ve ihtiyaçlar 

B) Maliyet hesabı 

C) Uygun malzeme  

D) Depolama 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi vitrin hazırlarken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir? 

 

A) Süsleme kullanılmamalıdır. 

B) Fon sade olmalıdır. 

C) Sade bir alan olmalıdır. 

D) Harekete yer verilmelidir. 

 

5. Vitrin hazırlarken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 

 

A) Heykeller 

B) Tablolar 

C) Standlar 

D) Panolar 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi vitrin koruma yöntemlerinden değildir? 

 

A) Aydınlatma ölçülü kullanılmalı 

B) Sağlam mankenler kullanılmalı 

C) Patlayıcı maddeler kullanılmamalı 

D) Resim kullanılmamalı 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

33  DEĞERLENDİRME-3 
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7. Aşağıdakilerden hangisi vitrin hazırlarken kullanılan materyallerden değildir? 

 

A) Heykeller 

B) Işıklandırma 

C) Canlı bitki 

D) Tablolar 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yanıtlarınızı, modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
ÖLÇME SORULARI 
 

Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak 

değerlendiriniz. 

 

 Objektif Testler (Ölçme Soruları) Doğru Yanlış 

1 Vitrin ,bir teşhir ,bir süsleme sanatıdır.   

2 Vitrin düzenleyen kişiye’vitrin süslemecisi’denilir.   

3 Duvar vitrini ahşap,alüminyum ve metal çerçeveden oluşur.   

4 Kule vitrini sabit bir vitrindir.   

5 Ayaklı vitrinlerin taşınır özelliği yoktur.   

6 Mağaza vitrini tek tiptir.   

7 Vitrinde aydınlatma kullanılır.   

8 Vitrinde kullanılan ışık sistemi doğaldır.   

9 Askı ve raf iç mekanda kullanılır.   

10 Raf,  sessiz etki konumundadır.   

11 Vitrin mankenleri çeşitli şekillerde yapılır.   

12 Yapay kayalar iç ve dış dekorasyonda kullanılır.   

13 Yapay çiçekler vitrinde kullanılmaz.   

14 Mobilya aksesuarları vitrinde kullanılmaz.   

15 Antik aksesuarlar vitrinde kullanılır.   

16 Heykeller, vitrin tasarımında kullanılmaz.   

17 Vitrin tasarımı çeşitli şekillerde yapılabilir.   

18 Tekstil teknolojisi ürünleri vitrinde kullanılır.   

19 Dekoratif resimler vitrin süslemektedir.   

20 Vitrin ışıklandırma vitrine canlılık katar.   

21 Vitrin fonu sade kullanılmalıdır.   

22 Vitrinler belli sürelerle değiştirilir.   

23 Mevsime göre vitrin tanzimleri değişmez.   

24 Vitrinde yanıcı maddeler kullanılmaz.   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız veya cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara 

dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME) 

 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 - Vitrin düzenleme   

a) Vitrin çeşitlerini doğru olarak öğrendiniz mi?   

b) Vitrin tasarımlarını doğru olarak öğrendiniz mi?   

c) Vitrin düzenleme tekniklerini doğru olarak öğrendiniz mi?   

d) Vitrin elemanlarını doğru olarak öğrendiniz mi?   

2 - Çeşitli düzenlemeler yapmak   

a) Vitrin çeşitlerini doğru olarak öğrendiniz mi?   

b) Vitrinde mekan tasarlamayı doğru olarak öğrendiniz mi?   

c) Vitrin tasarımında kullanılacak materyalleri doğru olarak 

öğrendiniz mi? 

  

d) Vitrin düzenlemesini tam olarak öğrendiniz mi?   

3 - Vitrin düzenlemede çeşitli araç gereçler   

a) Vitrin çeşitlerini doğru olarak öğrendiniz mi?   

b) Vitrin tasarımını  doğru olarak öğrendiniz mi?   

c) Seminer düzenlemesini doğru olarak öğrendiniz mi?   

d) Vitrinde kullanılan araç gereçleri doğru olarak öğrendiniz mi?   
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 D 

6 B 

7 B 

8 D 

9 C 

10 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2-CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 D 

4 C 

5 A 

6 D 

7 C 

8 A 

9 D 

10 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 D 

4 A 

5 C 

6 C 

7 C 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 D 

12 D 

13 Y 

14 Y 

15 D 

16 Y 

17 D 

18 D 

19 D 

20 D 

21 Y 

22 D 

23 Y 

24 D 



 

 65 

 

KAYNAKLAR 
 

 Meydan larausse (onikinci cilt) 

 Büyük Luğat ve Ansiklopedisi 

 Büyük Larausse Sözlük ve Ansiklopedisi 

 Sanat Tarihi Ansiklopedisi(Nüzhet İSLİMYELİ) 

 www.Tümkur-raf.com 

 www.mağazatasarımi.com. 

 www.ezas.com.tr. 

 www.ikea.com.tr 

 www.dexigner.com 

 www.tumkur-raf.com 

 www.Serhat-dekor.com 

 www.İnfomygroup:com:tr: 

 www:fashıondekor:netvitrin 

 www:mağazatasarım:com:tr 

 www:ınstore:comtr 

 www:evdose:com:tr 

 www:başakatalay:com:tr 

 www:İstanbul vitrin tasaım:com 

 Vizyon kuyumcuvitrin dekorasyon 

 www:aliminyum mobilya:com:dekorasyon 

 Şemsiye bidonu vitrin man 

 www:guney:tr 

 www.modahıyr.com 

 www.inşaatvitrini.com 

 milliyet.com. 

 Htpp/www.altinbornz.com..tr.  

 wwwFashıon.dekor.com 

 www.Boyner.com 

 

 

 

KAYNAKLAR 

http://www.tümkur-raf.com/
http://www.mağazatasarımi.com/
http://www.ikea.com.tr/
http://www.dexigner.com/
http://www.tumkur-raf.com/
http://www.serhat-dekor.com/
http://www.İnfomygroup:com:tr/
http://www.modahıyr.com/
http://www.inşaatvitrini.com/
mailto:yarak@milliyet.com

