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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Metal Teknolojisi  

DAL/MESLEK Metal Doğrama/Metal Doğramacılığı 

MODÜLÜN ADI Alüminyum Cephe Sistemleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Alüminyum vitrin ve cephe sistemleri işlemlerini kapsayan 

bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Alüminyum cephe sistemlerini ve montajını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, gerekli ortam ve ekipman sağlandığında 

alüminyum profillerden ve saclardan cephe sistemleri 

yapabilecek ve yerine montajını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Alüminyum vitrin resmi çizmek/okumak ve resme 

göre kesim planı yaparak alüminyum mağaza vitrini 

yaparak yerine montajını yapabileceksiniz. 

2. Alüminyum giydirme cephe için ölçü alarak/resme 

göre malzeme listesini ve gerekli ön hazırlıkları 

yaparak cephe giydirme montajını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, Metal Doğrama Atölyesi, İşletme 

Donanım: Bu modülün uygulanabilmesi için; tek kafa 

kesim makinesi, kopya freze, köşe birleştirme presi, profil 

kertme makinesi, el breyzi, tornavida, markalama ve ölçme 

takımları, koruyucu eldiven, gözlük ve kulaklık, çeşitli 

profil ve birleştirme elemanları, sac vidası, epoksi, fitil 

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, 

 

 

İnsanlar MÖ 4000 yıllarına kadar barındıkları mekânlardaki yapıları her tarafı örtülü 

ve sadece girişi açık olarak inşa ediyorlardı. Bu tarihten itibaren de inşa ettikleri 

barınaklarına pencere boşlukları bırakmaya başladılar. MÖ 1500 yıllarında Mısırda 

kullanılmaya başlanan cam tüm dünyaya yayılarak günümüze dek gelişimini sürdürmüştür. 

İlk pencere camı 1800’lü yıllarda doğramalarda kullanılmaya başlanmış, böylece insanlar 

yaşadıkları mekânlarda ışık alabilen ve dış etkilerden koruyan doğramaları yaygın olarak 

kullanmaya başlamışlardır. 

 

Yapıların iç ve dış mimarileri, malzeme ve teknolojilerin gelişimine paralel olarak en 

çok etkilenen unsurlardan biri olmuştur. Yaşadıkları mekânları geliştiren insanlık, 

beklentilerine cevap ararken günümüzde pek çok alternatifi de geliştirmiştir. Ahşap, demir, 

alüminyum, plastik malzeme ile üretilen doğramalar, kullanım yerinin özelliklerine göre 

tercih edilmektedir. 

 

En genç metal olarak bilinen alüminyum yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra 

en çok bulunan elementtir. Yüzyıllardır bilinen alüminyum ancak 1886 yılında elektroliz 

yoluyla bileşenlerinden ayrıştırılarak endüstriyel ihtiyaçları karşılaması için üretilebilmiştir. 

Günümüzde alüminyum, çelikten sonra en çok kullanılan metal haline gelmiştir. Gelişmiş 

ülkelerdeki alüminyum üretiminin altında üretim yapan ülkemiz, bu malzemenin günümüzde 

hızla artan kullanımıyla birlikte üretim açığını da kapatmaktadır. Bu modülde alüminyum 

kullanılarak doğrama üretiminin temelleri anlatılacaktır. 

 

Pek çok sektörde kullanılan alüminyum, doğramacılık sektöründe de yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Estetik görüntüsü, dayanıklılığı, hafifliği ve daha pek çok nedenden dolayı 

binaların cephe kaplamalarında, mağaza vitrinlerinde, merdivenlerinde, asma tavanlarında, 

kapı ve pencerelerinde alüminyum doğramaların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.  
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında alüminyum doğramacılığı tekniğine 

uygun olarak, alüminyum mağaza vitrini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Alüminyum kullanılarak çevrenizde üretilmiş mağaza vitrinlerini tespit ediniz. 

Bu tespitlerinizi rapor haline getirerek arkadaşlarınıza sununuz.  

 Alüminyum mağaza vitrini üreticilerinin yayınladıkları, ürün kataloglarını 

inceleyiniz.  

1. ALÜMİNYUM DOĞRAMA MAĞAZA 

VİTRİNİ YAPMA 
 

Firmaların ürünlerini sergiledikleri, müşteri ile ilk temasın sağlandığı, reklam ve satış 

grafiğini etkileyen bir unsur olarak kullanılan mağaza vitrinlerine; şehir merkezlerinde, iş 

yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde, çok katlı çarşılarda, cadde ve yol kenarlarında sıklıkla 

rastlanılmaktadır. Çevresi ile uyumlu, modern yapı malzemeleri ve üretim teknolojileri 

kullanılarak üretilmiş mağaza vitrinlerini izlemek, renkli ve ışıklı cazibesine kapılmak artık 

günlük yaşantımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir.  

 

1.1. Alüminyum Mağaza Vitrinleri 
 

Teknolojiyi ve estetiği birleştiren mağaza vitrinlerinin, müşteri çekim merkezi 

olmasının dışında, darbelere karşı mukavemetli olması, korozyona dirençli olması, sağlam ve 

uzun ömürlü olması da beklenmektedir. Bu beklentilerin tümünü birden alüminyum profiller 

ve elemanlar kullanılarak oluşturulmuş mağaza vitrinleri karşılamaktadır. Alüminyum 

profillerin üstün mekanik özellikleri, estetik ve fonksiyonelliği günümüzde yaygın olarak 

mağaza vitrinlerinin üretiminde alüminyum kullanılmasını sağlamıştır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Alüminyum vitrin profilleri kullanılarak üretilmiş mağaza vitrinleri 

1.1.1. Alüminyum Mağaza Vitrini Yapımında Kullanılan Elemanlar 
 

Mağaza vitrinleri, sergilenecek ürünü çağrıştıracak özellikte tasarlanmakta olup şekil, 

ölçü vb. standardı bulunmamaktadır. Çoğunlukla özgün tasarımların uygulanması 

yapılmaktadır. Tasarım aşamasında iklim etkileri göz önüne alınarak kar, yağmur, rüzgar vb. 

durumlara karşı koyabilecek mukavemette profil ve elemanlar seçilmelidir. Vitrin yapımında 

kullanılacak elemanların dışarıdan gelebilecek kötü niyetli girişimleri önleyici sağlamlıkta 

olmaları, ısı yalıtımlı camların veya güvenlik camlarının kullanılmasına izin veren profil 

sistemlerin kullanılmasını da gerektirmektedir. Resim 2.2’de alüminyum elemanlar 

kullanılarak oluşturulmuş vitrin örneği verilmiştir, dikkatle inceleyiniz. 

 

Resim 1.2: Alüminyum mağaza vitrini  
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1.1.1.1. Mağaza Vitrini Yapımında Kullanılan Profiller 

 

Mağaza vitrinini oluşturacak alüminyum profillerin, vitrin camını taşıyacak ve 

gelebilecek statik yükleri karşılayacak mukavemette olmaları gerekmektedir. Alüminyum 

doğramacılığı tekniğine uygun imalat gerçekleştirebilmek için en az 2 mm et kalınlığında 

profil seçilmesi gerekmektedir. Seçimi yapılacak profilin vitrin tasarımının uygulanmasına 

ve değişik varyasyonların uygulanmalarına da izin verecek fonksiyonellikte olmaları 

gerekmektedir. Mağaza vitrin profili seçiminde, yerli ve yabancı menşeli alüminyum profil 

ürünlerinin satıldığı ülkemizde geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Şekil 2.1’de mağaza 

vitrini üretiminde kullanılan profillere örnekler verilmiştir. 

 

Çizim 1.1: Mağaza vitrini üretiminde kullanılan alüminyum profil örnekleri 

1.1.1.2. Mağaza Vitrini Yapımında Kullanılan Profil Bağlantı Elemanları 

 

Alüminyum mağaza vitrinleri boyutlarına bağlı olarak üretim yöntemlerinde 

farklılıklar olmaktadır. Nakliyesinde ve montajında sorun bulunmayan üretimler, atölye 

ortamında gerçekleştirilmektedir. Ancak boyut olarak nakliyesi mümkün olmayacak veya 

montaj ortamına taşınamayacak türden büyüklükteki doğrama vitrinlerin birleştirilmesi 

montaj alanında gerçekleştirilmektedir. Profillerin birbirine birleştirilmesinde kullanılacak 

yöntem ve teknikler  “Alüminyum Profilleri Kesme ve Birleştirme” adlı modülde 

anlatılmıştır, yetersiz bilgileriniz varsa bu modüle dönerek eksiklerinizi gideriniz. 

 

Kesim planı hazırlanarak kesimi tamamlanmış, gerekli olan delik, kanal vb. işlemleri 

bitmiş, zıvanası bağlanmış ve fitilleri takılmış olan vitrin profilleri tekniğe uygun olarak 

montaj yerine nakliyesi gerçekleştirilerek montajları yapılmaktadır. Mağaza vitrini kapı, 

pencere vb. elemanlar içeriyor ise bunların üretimi atölye ortamında gerçekleştirilerek, 
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montaj alanında yapılacak imalatlarda, köşe (L), T ve alın birleştirme yöntemleri 

kullanılmaktadır. Birleştirme yöntemlerinin uygulanmasında gerekli mukavemetlerin 

sağlanabilmesi için seçilen sistem serisi vitrin profillerinin ve birleşim elemanlarının sisteme 

uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. 

 

1.1.1.3. Vitrin Yapımında Kullanılan Yardımcı ve Tamamlayıcı Elemanlar 

 

Mağaza vitrinlerinin tasarımları yapılırken, satış ve müşteri kapasitesine oranlı olarak 

giriş ve çıkışı sağlayan kapılar da dizayn edilmektedir. Bu kapılar tasarımları gereği 

alüminyum doğrama kapı, cam kapı, otomatik kapı, döner kapı vb. olmaktadır. Tasarımın 

uygulanmasında kullanılacak kapıların, menteşe, kilit, açma kapama kolu vb. tamamlayıcı 

elemanlarının profil sistem serisine uygun, mukavemeti yüksek ve kaliteli elemanlardan 

seçilmesi gerekmektedir. 

 

Alüminyum mağaza vitrinlerinde, ürünlerin etkili bir şekilde sergilenmesinde 

ışıklandırma büyük önem taşımaktadır. Fonksiyonel malzemeler kullanılarak üretimi 

gerçekleştirilecek mağaza vitrinlerinde ışıklandırma, reklam panosu vb. elemanların 

kullanımına, seçimi yapılan sistem serisi vitrin profillerinin olanak verecek yapıda olması 

gerekmektedir. Resim 2.3’te alüminyum sistem serisi profil ve elemanlarının kullanıldığı 

mağaza vitrini görülmektedir. 

 

Resim 1.3: Alüminyum vitrin sistem profilleri ve elemanlarının kullanıldığı mağaza vitrini 

Mağaza vitrinlerini oluşturmada en önemli elemanlarından biri de vitrin camlarıdır. 

Vitrin boşluğunun kapatılmasında ve sergilenen ürünlerin en iyi şekilde dışarıdan 

görünmesini sağlamada alternatifsiz olarak cam örtüler kullanılmaktadır. Cam örtüler aynı 

zamanda mağazanın güvenliğini sağlamada da etkin rol oynamaktadır. Darbelere karşı 

mukavemetli güvenlik camlarının kullanımı ile normal camlara oranla 10 kat daha fazla 

dayanım sağlanabilmekte ve bu da mağaza güvenliğini artırıcı bir kriter olmaktadır. Özel 

bağlayıcı (PVB) film tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç 

altında birleştirilmesi ile üretilen lamine camların alüminyum vitrinlerde kullanımı ile 
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kırılma hâlinde cam parçalarını yerinde tutarak yaralanma risklerini azaltır, düşük UV 

geçirgenliği ile eşyaların doğal renklerinin daha uzun süre korunmasını sağlar. Ayrıca 

mağaza vitrinlerinde lamine camların kullanılması ile gürültü ve ısı kontrolü de 

sağlanabilmektedir. 

 

1.2. Alüminyum Mağaza Vitrinlerinin İmalat Projelerinin Çizilmesi 

 

Çizim 1.2:a) Alüminyum mağaza vitrini imalat projesi 
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Çizim 1.2:b) Alüminyum mağaza vitrini imalat projesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bu uygulama faaliyetinde; animasyon resmi verilen mağaza vitrinini, aşağıdaki kesit 

ve ölçülere sahip sistem serisi alüminyum vitrin profili ve yardımcı elemanlar kullanılarak 

üretimi gerçekleştirilecektir. İşlem basamaklarına ve uyarı direktiflerine dikkatle uyunuz, 

gerektiğinde öğretmeninizden yardım isteyiniz. 

 

Resim 1.4: Alüminyum mağaza vitrini 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

1. Ölçü alınması ve imalat projesinin 

hazırlanması 

 Alüminyum mağaza vitrininin boyutlarını 

dikkate alarak montaj şeklini belirleyiniz. 

Vitrin boşluğu üzerinden yatay ve dikey 

ölçüleri birkaç yerden alınız ve vitrin 

boşluğunun köşelerini de ölçerek gönye 

kontrolünü yapınız. 

 Vitrin boşluğundan alınan imalat 

ölçülerini ve vitrinin oluşturulmasında 

kullanılacak sistem serisi profil ve 

elemanları dikkate alarak alüminyum 

mağaza vitrini imalat projesini çiziniz. 

 Alüminyum mağaza vitrini üretimini 

gerçekleştirebilmek için, imalat 

ölçülerinin belirlenmesi ve bu ölçüler 

doğrultusunda imalat projesinin 

hazırlanması gerekmektedir. Vitrin 

uygulaması yapılacak yapının vitrin 

boşluğundan alınacak ölçüler, imalat 

ölçülerini ve imalatın şeklini 

belirleyeceğinden çok önem taşımaktadır. 
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2. Kesim planı hazırlanması ve parçaların 

montaja hazırlanması 

 İmalat projesi doğrultusunda, alüminyum 

mağaza vitrini imalatına girecek profil ve 

elemanların kesim planını hazırlayınız. 

 
 

 

 5, 6 ve 7 numaralı griyaj profillerini 1 ve 

2 numaralı profillerin kesit ölçüleri 

doğrultusunda, profil kertme 

makinesinde kertme işlemini yapınız. 

Kertme işlemi sırasında koruyucu gözlük, 

kulaklık ve eldiven kullanmayı 

unutmayınız. 

 1 ve 2 numaralı profillere zıvanaların 

bağlanacağı noktaları imalat projesinden 

belirleyerek markalayınız. Markalanan 

noktalara, zıvanaları epoksi uygulayarak 

vida ile birleştiriniz. 

 Kesim planı doğrultusunda, tek kafa 

kesim makinesinde sistem serisi vitrin 

profillerini ölçüsünde kesiniz. Kesim 

işlemi sırasında koruyucu gözlük, 

kulaklık ve eldiven kullanmayı 

unutmayınız. 

 Uygun markalama araç ve gereçlerini 

kullanınız. 

  

PARÇA NO

1

KESİM ŞEKLİ KESİM ÖLÇÜSÜ ADET

2

5,6,7

CAM ÇITASI YATAY

5850 1

1

3

8

8

5850

2500

1400

2284CAM ÇITASI DİKEY

3,4 2367 2
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3. Parçaların montajının yapılarak 

vitrinin oluşturulması 

 Kesimi tamamlanmış, delik, kanal vb. 

işlemleri bitmiş, zıvanaları bağlanmış 

parçaları, tekniğe uygun olarak 

ambalajlayarak montaj yapılacak yere 

nakliyesini gerçekleştiriniz. 

 Montajı yapılacak alanda, 2 numaralı 

parçanın her iki ucuna köşe birleşim 

takozunu epoksi uygulayarak vida ile 

birleşimini sağlayınız.  

 2 numaralı parçaya 3 ve 4 numaralı 

parçaları takıştırınız, köşe birleşim 

takozuna epoksi uygulayarak köşe 

birleşimini gerçekleştiriniz. 

 2 numaralı parçaya takılan zıvanalara 

5,6 ve 7 numaralı parçaları 

takıştırınız.  

 1 numaralı parçaya takılan zıvanalara 

3,4,5,6 ve 7 numaralı parçaları 

takıştırınız. Birleşim yerlerine epoksi 

uygulayınız, tekniğe uygun olarak 

profilleri zıvanalara vida ile 

birleştiriniz. 

 Vitrinin montajının yapılacağı 

körkasaya uygun pestil fitilleri 

yapıştırınız. Birleştirme işlemi 

tamamlanmış mağaza vitrinini 

körkasaya yerleştiriniz, ölçü ve terazi 

kontrolünü yaparak bağlantı vidası ile 

körkasaya vitrini sabitleyiniz. Körkasa 

ile vitrin arasında kalan boşlukları 

silikon ile doldurunuz.  

 Kenar bitiş detaylarında kapatma 

profili kullanılması gerekiyorsa, 

kapatma profillerini alüminyum 

perçin veya uygun vida ile takınız. 

 Vitrin boşluğunun kapatılmasında 

kullanılacak camların takozlanarak 

takılmasından sonra, tekniğe uygun 

olarak cam çıtalarını ve fitillerini 

takınız. 

 Montaj işleminin tamamlanmasından 

sonra, profillerin üzerindeki koruyucu 

film tabakasını çıkartınız. 

 Mağaza vitrinini oluşturacak parçaların 

atölye ortamında birleştirilmesi, vitrinin 

montajının yapılacağı yere nakliyesinde 

ebatlarından dolayı sorunlar 

çıkarabileceğinden, birleştirme işleminin 

montaj yerinde yapılması gerekmektedir. 

 Kimyasal malzemelerin kullanımında 

güvenlik kurallarına dikkat ediniz. 

 Tüm birleştirmelerde açıların uygun 

olmasına özen gösterilmelidir.  

 Perçin ve vida seçimine özen 

gösterilmelidir. 

 Çalışma bölgesini temiz bırakmaya özen 

gösteriniz. 

 Yaptığınız için fotoğrafını çekiniz, arşivinize 

eklemeniz önemlidir. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamınızı tehlikeye düşürecek unsurları uzaklaştırdınız mı?   

3. Vitrinin montajının yapılacağı boşluk ölçüsünü aldınız mı?   

4. Vitrini üretiminde kullanılacak profil sistem serisini belirlediniz mi?   

5. Alüminyum mağaza vitrini imalat projesini hazırladınız mı?   

6. Vitrini imalatına girecek elemanlara kesim planı hazırladınız mı?   

7. 1 numaralı parçayı 1 adet 5850 mm boyunda kestiniz mi?   

8. 2 numaralı parçayı 1 adet 5850 mm boyunda kestiniz mi?   

9. 3 ve 4 numaralı parçaları 2 adet 2367 mm boyunda kestiniz mi?   

10. 5,6 ve 7 numaralı parçaları 3 adet 2500 mm boyunda kestiniz mi?   

11. Yatay cam çıtalarını 8 adet 1400 mm boyunda kestiniz mi?   

12. Dikey cam çıtalarını 8 adet 2284 mm boyunda kestiniz mi?   

13. 5,6 ve 7 numaralı parçaları uygun kertme işlemi yaptınız mı?   

14. 1 ve 2 numaralı parçaların zıvanalarını ölçüsünde bağladınız mı?   

15. 2 numaralı parça köşelerine köşe birleşim takozunu taktınız mı?   

16. 2 numaralı parçaya 3 ve 4 nolu parçaları takıp vida ile bağladınız mı?   

17. 1 numaralı parça köşelerine köşe birleşim takozunu taktınız mı?   

18. 2 numaralı parçaya 5,6 ve 7 nolu parçaları takıştırdınız mı?   

19. 1 numaralı parçaya 3,4,5,6 ve 7 nolu parçaları takıştırdınız mı?   

20. Takıştırılan parçalara epoksi uyguladınız mı?   

21. Takıştırılan parçaları uygun şekilde vida ile birleştirdiniz mi?   

22. Birleşimi tamamlanmış vitrininin yerine montajını yaptınız mı?   

23. Kenar bitiş detaylarına kapatma profili uyguladınız mı?   
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24. Vitrin camını takozlayarak yerine koydunuz mu?   

25. Cam çıtalarını ve fitillerini tekniğe uygun olarak taktınız mı?   

26. Alüminyum mağaza vitrini ölçü ve gönye kontrolünü yaptınız mı?   

27. Gerekli güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.(   ) Mağaza vitrinleri, firmaların ürünlerini sergiledikleri, müşteri ile ilk temasın 

sağlandığı, reklam ve satış grafiğini etkileyen bir unsurdur. 
 

2.(   ) Mağaza vitrinlerinin darbelere karşı mukavemetli, korozyona dirençli, sağlam 

ve uzun ömürlü olmaları da istenmektedir. 
 

3.(   )  Mağaza vitrinlerinden beklenen sadece teknoloji ve estetiği birleştiren 

görünümleridir.          
 

4.(   )  Mağaza vitrinleri, sergilenecek ürünü çağrıştıracak özellikte tasarlanıp 

standartlar dâhilinde üretilmektedir. 
 

5.(   )  Mağaza vitrini üretiminde kullanılacak profillerin, dayanımı yüksek ve ısı 

yalıtımlı olmalıdır, güvenlik camlarının kullanımına izin vermelidir. 
 

6.(   )  Alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun üretim gerçekleştirmek için en az 

1 mm et kalınlığında profiller kullanılmalıdır. 
 

7.(   )  Boyut olarak nakliyesi mümkün olmayacak doğrama vitrinler atölye 

ortamında üretilmelidir. 
 

8.(   )  Vitrin birleştirme yöntemlerinde gerekli mukavemetleri sağlayacak, sistem 

serisine uygun bağlantı elemanları kullanılmalıdır. 
 

9.(   )  Vitrin üretiminde kullanılacak tüm elemanların, sistem serisine uygun, 

mukavemeti yüksek ve kaliteli olanlardan seçilmesi gerekir. 
 

10.(   )  Vitrin boşluğunun kapatılmasında ve sergilenen ürünlerin en iyi şekilde 

dışardan görünmesinde cam örtüler kullanılmaktadır. 
 

11.(   )  Mağaza vitrini imalat ölçülerinin belirlenmesinde, vitrin montaj boşluğunun 

ölçülerinin alınması gerekmektedir. 
 

12.(   )  İmalat ölçüsü bulunan mağaza vitrinleri için, imalat projesi hazırlanmaksızın 

üretime başlanmalıdır. 
 

13.(   ) İmalat projesi belirlenmiş alüminyum doğrama vitrinlerin üretimi için kesim 

planı hazırlanması gerekmektedir. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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14.(   ) Vitrin profillerinin, vitrin tasarımının uygulanmasına ve değişik 

varyasyonların uygulanmasına olanak vermelidir. 
 

15.(   )  Alüminyum mağaza vitrini üretiminde güvenlik kurallarına uyulması zorunlu 

değildir. 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonucunda alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun olarak, alüminyum 

giydirme cephe imalatını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

Alüminyum malzemeler kullanılarak imalatı gerçekleştirilmiş giydirme cephede 

bulunan elemanları tespit ediniz. Bu tespitlerinizi rapor haline getiriniz ve sınıf ortamında 

tartışınız. 

2. ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE 

YAPMA 
Günümüz cephe tasarımları; prestij, estetik, fonksiyonellik, konfor ve özellikle 

enerjinin korunmasına yönelik olarak yapıyı tümüyle saran, giydiren bir anlayış ortaya 

çıkarmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda yapı cephesini tümüyle saran, giydiren ve 

alüminyum doğrama cephe profilleri kullanılarak oluşturulan konstrüksiyona, alüminyum 

giydirme cephe adı verilmektedir. 

 

Resim 2.1: Alüminyum giydirme cephe uygulanmış yapı  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Alüminyum Giydirme Cephe Tanımı ve Kullanım Alanları 
 

Alüminyum giydirme cepheler, projesinde belirtilen açıklıklarda ve her katın döşeme 

betonuna alüminyum veya galvanizli çelikten üretilmiş ankarajlara bağlanan taşıyıcı düşey 

profiller ile bunlar arasına istenilen yüksekliklerde cam takabilmek ve bunları taşımak için 

düşey taşıyıcı profillere özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıt profillerinden 

oluşmaktadır.  

 

Alüminyum giydirme cepheler; dış kabuğunu oluşturan ince cephe elemanları ile 

mekândan daha fazla faydalanmayı, iyi bir ses ve ısı yalıtımı sağlamayı, iklimlendirme 

cihazları ile homojen bir havalandırma sağlayarak mekânların kısa sürede ısıtılıp 

soğutulabilmesini sağlamaktadır. Temizlik ve bakımlarının kolaylığı kadar, hafifliği ile 

yapıya az yük binmesini sağlayan özellikleri ile çevresiyle uyumlu, estetik ve modern bir dış 

görünüme sahip alüminyum giydirme cepheler, kullanıcılar tarafından içinde yaşanmaktan 

memnuniyet duyulan binalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Alüminyum giydirme cephelerin 

mimaride farklı uygulama imkânları sunmasının sonucunda; otel, hastane, okul, alışveriş 

merkezi, çok katlı ofis yapılarında, prestij amaçlı yapılarda fonksiyonellik ve estetik 

gerekçelerle yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.  

 

2.2. Alüminyum Giydirme Cephe Çeşitleri 
 

Alüminyum giydirme cephelerde çeşitli kriterler dâhilinde sınıflandırmalar 

bulunmaktadır. Cephe çeşitlerini belirlemede belli bir standardın olmayışı, sistem üreten 

firmaların sistemlerine kendi uygun gördüğü isimleri vermesi nedeniyle ortak bir literatür 

bulunmamakla beraber genel olarak uygulanan giydirme cephe sistemleri şunlardır: 

 

 Kapaklı giydirme cephe sistemleri 

 Silikon (Cam cephe) cephe sistemleri 

 Panel (Modüler) cephe sistemleri 

 

2.2.1. Kapaklı Giydirme Cephe Sistemleri 
 

Kapaklı alüminyum giydirme cephe sistemi uygulama alanı oldukça fazla olan bir 

yöntemdir. Sistemin kolay uygulanabilir olması sayesinde çok katlı yapılardan tek katlı bir 

yapıya kadar kullanım olanağı sunmaktadır, aynı zamanda düzgün forma sahip olmayan 

yapılarda da kolaylıkla uygulanabilmektedir. Cephe profili üreten sistem firmalarının 

eloksallı veya elektrostatik toz boyama yöntemi ile boyanmış profillerinin ve gerekli 

aksesuarlarının kullanımı ile cephe sistemi oluşturulmaktadır. Fotoğraf  2.2’de kapaklı 

alüminyum giydirme cephe sistemine örnek verilmiştir, dikkatle inceleyiniz.  
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Resim 2.2: Alüminyum kapaklı giydirme cephe sistem örneği 

Kapaklı alüminyum giydirme cephesi uygulanacak yapılardan alınan ölçülere göre 

hazırlanacak imalat projesine uygun olarak düşey taşıyıcı ve yatay taşıyıcı profillerin gerekli 

kesim, delik, kanal vb. işlemleri tamamlanır. Giydirme yapılacak yapının kat döşemelerine, 

alından bağlanan ayarlı ankrajlara düşey taşıyıcı alüminyum profiller asılır. Giydirilecek 

cepheye sırayla asılan düşey taşıyıcılar arasına yatay taşıyıcı profiller bağlanarak, giydirme 

cepheyi oluşturacak ızgara sistemi hazırlanmış olur.  

 

Izgara sistemi oluşturulmuş giydirme cephe sistemine, dışarıdan taşıyıcı profillere 

camların veya boşluğu örtecek malzemenin konulmasından sonra camı tutan baskı kapakları 

düşey ve yatay profillere vidalanarak bağlanır ve kapatma kapakları takılarak uygulama 

tamamlanır. Giydirme cephe sisteminin gerekli yalıtımları ve sızdırmazlığı sağlaması için, 

cephe sistemine uygun EPDM veya silikon esaslı fitillerin kullanımını da gerektirmektedir.  

 

Giydirme cephe sistemi üzerinde açılır pencere kanadı olması istendiğinde, 

oluşturulan ızgara sistemi arasına, sistem serisine uygun doğrama profilleri kullanılarak 

pencere imalatı gerçekleştirilebilir. Kapaklı giydirme sistemi, atölye ortamında modüller 

halinde üretilerek yapıya montaj edilebilme özelliğine de sahiptir. 

 

2.2.2. Silikon (Cam) Cephe Giydirme Sistemleri 
 

Silikon veya cam cephe giydirme sistemleri, cephede sürekli cam görüntüsünün 

olması istenildiğinde kullanılan giydirme cephe uygulamasıdır. Bu sistem, kapaklı giydirme 

cephe sistemindekine benzer ızgara sisteminin oluşturulması ve ızgara aralıklarına 

alüminyum çerçevelere yapıştırılmış cam kasetlerin takılması ile gerçekleştirilmektedir. 

 

Silikon giydirme cephe sisteminin uygulanacağı yapıdan alınan ölçülere göre 

hazırlanacak imalat projesine uygun olarak düşey taşıyıcı ve yatay taşıyıcı profillerin gerekli 

kesim, delik, kanal vb. işlemleri tamamlanır. Giydirme yapılacak yapının kat döşemelerine, 

ayarlı ankrajlara düşey taşıyıcı alüminyum profiller asılır. Düşey taşıyıcılar arasına yatay 

taşıyıcı profiller bağlanarak, giydirme cepheyi oluşturacak ızgara sistemi hazırlanmış olur. 

Fotoğraf 2.3’de silikon giydirme cephe sistemine örnek verilmiştir, dikkatle inceleyiniz. 
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Resim 2.3: Silikon giydirme cephe uygulama örneği 

Alüminyum kaset profilleri ile oluşturulan kasetlere, bonding adı verilen sistemle 

camların yapıştırılması ile cepheye takılacak kasetler oluşturulmaktadır. Camları taşıyan 

kasetlerin dıştan tespit parçalarıyla taşıyıcı profillere vidalanarak veya bina içinden sürülerek 

birbirine geçen kilit sistemi ile taşıyıcı profil sistemine bağlanır. Çizim 2.1’i inceleyiniz. 

Silikon cephe sistemi, gerekli yalıtımları ve sızdırmazlığı sağlaması için, sistemine uygun 

EPDM veya silikon esaslı fitillerin kullanımını da gerektirmektedir. Silikon cephelerde gizli 

açılır pencere kanatları kullanılarak, cephenin estetiği bozulmadan açılır kanatlar 

kullanılmaktadır. 

 

Çizim 2.1: Kasetlerin taşıyıcı sisteme takılması 

Silikon cephe imalatında dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı, cam yapıştırma 

işlemidir. Camlar kaset profillerine özel yapıştırıcı silikon ile; tozsuz, kuru, normal ısıda ve 

kapalı ortamlarda yapıştırılmalıdır. Yapıştırılacak yüzeyler her türlü toz, kir, boya, yağ vb. 

unsurlardan arındırılmış olmalıdır, yapıştırma işleminden sonra kasetler bir hafta süresince 

normal oda ısısında kurutulmalıdır. 
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2.2.3. Panel (Modüler) Cephe Giydirme Sistemi 
 

Genellikle yüksek yapılarda tercih edilen cephe sistemidir, bu sistemde kullanılacak 

modüller bina akslarına göre üretilmektedir. Atölye ortamında üretilen modüllerin üzerine 

cam, fitil, mekanizma vb. her türlü elemanı bağlanarak tamamen bitmiş taşınabilir sistem 

haline getirilir. Modüller, cephesi giydirilecek yapı üzerindeki taşıyıcı düşey profillere, vinç 

yardımı ile kaldırılarak, özel ekipmanlarla yerine montajları yapılmaktadır. Bu şekilde tüm 

modüller üst üste ve yan yana sıralanarak cephe oluşturulmaktadır. 

 

2.3. Giydirme Cephe Yapımında Kullanılan Elemanlar 
 

Alüminyum giydirme cephe üretiminde kullanılacak elemanlar, yapılacak cephe 

türüne göre farklılıklar göstermektedir. Aşağıda çizim 2.2 ve 2.3’te alüminyum cephe 

giydirmelerde kullanılacak elemanlara örnekler verilmiştir, dikkatle inceleyiniz. 

 

Çizim 2.2: Kapaklı giydirme cepheyi oluşturan elemanlar 

1- Düşey Taşıyıcı (Griyaj) Profili
2- Yatay Taşıyıcı (Griyaj) Profili
3- Düşey Taşıyıcı Alt Kapak Profili
4- Düşey Taşıyıcı Üst Kapak Profili
5- Yatay Taşıyıcı Üst Kapak Profili

6- EPDM Fitil
7- EPDM Fitil
8- Bağlantı Vidası
9- Plastik Takoz
10- Ankraj
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Çizim 2.3: Silikon giydirme cepheyi oluşturan elemanlar 

2.4. Giydirme Cephe Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Alüminyum giydirme cephelerin imalat, montaj ve kullanımı sırasında karşılaşılan 

sorunlar, uygulama öncesinde ve uygulama sırasında gerekli ve yeterli çözümlerin 

uygulanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Sağlıklı bir giydirme cephe sistemi 

oluşturabilmek için imalat ve montajın her aşaması çok önem taşımaktadır, bu nedenle de 

uygulamanın her aşamasında tekniğe uygun olarak davranmak gerekmektedir.  

 

2.5. Giydirme Cephe Yapım Resimleri 
 

Alüminyum giydirme cephelerin imalatlarının yapılabilmesi için, uygulama 

projelerinin çizilmiş olması gerekmektedir. Çizim 2.4’te örnek uygulama projesi verilmiştir, 

dikkatle inceleyiniz. 

 

1- Düşey Taşıma (Griyaj) Profili
2- Sabit Cam Kaset Profili
3- Tırnak Profili
4- Kaset Kilit Profili
5- Köşe Birleşim Takazu
6- Köşe Birleşim Takozu
7- EPDM Fitil

8- EPDM Fitil
9- EPDM Fitil
10- EPDM Fitil

11- EPDM FİTİL
12- Norton Bant
13- Strüktürel Silikon
7- EPDM Fitil

İÇ

DIŞ
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Çizim 2.4: Alüminyum giydirme cephe yapım resmi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bu uygulama faaliyetinde statik hesabı yapılmış uygulama projesi çizilmiş, aşağıdaki 

aks ölçüleri verilen kapaklı alüminyum giydirme cephenin üretimi yapılacaktır. İşlem 

basamaklarına ve uyarı direktiflerine dikkatle uyunuz, gerektiğinde öğretmeninizden yardım 

isteyiniz. 

 

Kullanılacak Araç ve Gereçler 

 

 Alüminyum doğramacılığında kullanılan her türlü makine ve alet, markalama, 

ölçme ve kot alma takımları 

 Koruyucu eldiven 

 Gözlük 

 Kulaklık 

 Baret 

 Giydirme cephede kullanılacak sistem serisi profiller ve tamamlayıcı elemanları 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

1. Yatay ve düşey taşıyıcı profillerin 

montaja hazırlanması 
 Yukarıda verilen aks ölçülerini dikkate 

alarak, üretimde kullanılacak kapaklı 

alüminyum giydirme cephe sistem 

profillerinin kesim planını hazırlayınız.  

 Kapaklı alüminyum giydirme cephe 

sistem serisinden seçilen, yatay alt kapak 

ve yatay üst kapak kesim ölçülerini 

tespit ediniz ve kapakların kesimleri 

gerçekleştiriniz. Yatay alt ve üst 

kapaklar üzerine, cephede birikecek 

suyun tahliye edilebilmesi için su tahliye 

kanallarının açılması gerekmektedir, 

uygun ölçü ve sayıda su tahliye 

kanallarını açınız. 

 Uygulama projesi doğrultusunda düşey 

profillerin ek yerlerine gelecek ve 

dilatasyonu sağlayacak profil veya 

elemanın bağlantısını gerçekleştiriniz. 

Proje doğrultusunda düşey taşıyıcı 

profillerin üzerine, yatay taşıyıcı 

profillerin bağlanacağı yerleri 

markalayınız. Yatay taşıyıcı profillerin 

bağlantısını gerçekleştirecek yatay 

bağlantı elemanları düşey taşıyıcı profil 

üzerine vidalayarak bağlayınız.  

 Yatay taşıyıcı profillerin, düşey taşıyıcı 

profillere bağlantısında gerekli olacak 

delik, kanal ve kertme işlemleri giydirme 

cephe sistem serisinin öngördüğü şekil 

ve ölçülerde uygulayınız. 

 Mesleğinizin gerektirdiği kurallara 

uyunuz. 

 İş güvenliğinizi tehlikeye sokacak 

davranışlardan kaçınınız.  

 Çalışma ortamında tehlike yaratabilecek 

unsurları uzaklaştırınız.  

 Düşey ve yatay taşıyıcı profillerin kesim 

planının hazırlanmasında sistem 

firmasının dilatasyon için ölçü 

toleransları dikkate alınmalıdır.  

 Giydirme cephe sistem serisinin 

öngördüğü yalıtım yöntemlerini bu 

noktalarda mutlak suretle kullanınız. 

 Atölye imalatı tamamlanmış düşey ve 

yatay taşıyıcı profillerin giydirme cephe 

sistem serisinde önerilen EPDM fitilleri, 

profillerin ilgili kanallarına tekniğe 

uygun olarak takınız.  

 Atölye imalatı tamamlanmış giydirme 

cephe elemanlarının, montaj yapılacak 

alana nakliyesinde ve depolanmasında, 

elemanların zarar görmemesi için 

gerekli olan tüm önlemlerin alınmasını 

sağlayınız. 

 



 

26 

 

2. Alüminyum giydirme cephenin 

yapıya montajının yapılması 
 Giydirme cephenin uygulanacağı bina 

cephesine, terazi ve şakul ayarlarını 

dikkate alarak, ayarlı ankaryaj 

elemanlarını uygulama projesi 

doğrultusunda binaya sabitleyiniz. 

 

 Giydirme cephe uygulanan cepheye 

bağlanan ayarlı ankaryajlara, düşey 

taşıyıcı profillerini bağlayınız. 

 

 Düşey taşıyıcı profillerin uygulama 

projesine uygun olarak ölçü ve 

terazisinde sabitlenmesi ile nivo, lazer 

kot belirleyici vb. aletler yardımıyla 

düşey profillerin cephe üzerinde geleceği 

kotu belirleyiniz. 

 Yatay taşıyıcı alüminyum profiller, 

düşey taşıyıcılara bağlanmış olan yatay 

bağlantı elemanı yardımı ile uygulama 

projesindeki ölçü ve kesitler dikkate 

alınarak bağlanır. Yatay bağlantı 

elemanları, giydirme cephe sistem 

serilerine göre farklılıklar 

 Montaj yapılacak alanda her türlü 

güvenlik önlemlerinin alınması 

gerekmektedir. Giydirme cephenin 

yapıya montajında kullanılacak iş 

iskelesinin teknik kurallara 

uygunluğunu kontrol ediniz. Montaj için 

gerekli iş güvenliği kurallarına (baret, 

emniyet kemeri vb.) tamamen 

uyulmalıdır. 

 Ayarlı ankrajlar, düşey taşıyıcı 

profillerin aşağı yukarı, sağa sola ve 

ileri geri ayarlanmasına imkân 

verdiğinden, düşey profillerin ince 

ayarlarını yaparak ölçü ve terazisini 

ayarlayınız.  

 Bulunan kot ölçüsü, yapının en 

altından veya en üstünden alınarak 

diğer yatay taşıyıcı profillerin 

geleceği noktalara taşıyarak tüm 

yatay profillerin kotunu belirleyiniz. 

 Cephe karkası tamamlanmış 

konstrüksiyon üzerinden cam 

ölçüleri ve gizli kanatların ölçüleri 

alınabilir, gizli kanatlar istenilen 

yere göre özel olarak yapılmaktadır. 

Cam siparişi verilirken, iç cam 

kalınlığı + ara boşluk + dış cam 

kalınlığı + renkli reflekte temperli 

ifadeleri kullanılmalıdır.  
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göstermektedir, bu nedenle kullanmış 

olduğunuz sistem serisine uygun 

bağlantı elemanlarını ve yalıtım için 

gerekli olan kriterleri yerine getiriniz. 

Cephe yüzeyindeki tüm yatay taşıyıcı 

profilleri bağlayarak, giydirme cephenin 

karkasını tamamlayınız. 

 Giydirme cephe karkasının bina ile 

birleşip bütünleşmesi için, cephe 

bitim detaylarını uyguladığınız 

sistem serisine uygun olarak 

gerçekleştiriniz. Yangın önleyici, ses 

izolasyonu, kat arası kapanım 

detaylarını her kat için ayrı 

uygulayınız. 

 Sipariş verilen camlar, giydirme 

cephe karkasına takılarak takozlanır 

ve alt kapağın vidalanarak camların 

sabit hâle gelmesini sağlayınız. 

 Cephe üzerinde yapılan 

uygulamalar, bağlantıları kontrol 

ediniz, herhangi bir sorun 

bulunmuyorsa giydirme cephenin üst 

kapaklarını takınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamınızı tehlikeye düşürecek unsurları uzaklaştırdınız mı?   

3. Giydirme cephe elemanlarının kesim listesini hazırladınız mı?   

4. Düşey taşıyıcı profilleri ölçüsünde kestiniz mi?   

5. Yatay taşıyıcı profilleri ölçüsünde kestiniz mi?   

6. Alt kapak profillerini ölçüsünde kestiniz mi?   

7. Üst kapak profillerini ölçüsünde kestiniz mi?   

8. Alt ve üst kapaklara su tahliye kanalları açtınız mı?   

9. Düşey taşıyıcı profillere dilatasyon profillerini bağladınız mı?   

10. Düşey profillere yatay kayıtların geleceği yerleri markaladınız mı?   

11. Düşey profillere yatay bağlantı elemanlarını bağladınız mı?   

12. Yatay bağlantı elemanlarının yalıtımını yaptınız mı?   

13. Yatay kayıtların delik, kertme vb. işlemlerini yaptınız mı?   

14. Gerekli fitilleri ilgili kanallarına taktınız mı?   

15. İmalatı bitmiş elemanlar nakliye ve depolanmaya uygun mu?   

16. Montaj iskelesi teknik kurallara uygun mu?   

17. Ayarlı ankaryaj elemanlarını ölçü ve terazisinde bağladınız mı?    

18. Düşey taşıyıcı profilleri ölçü ve terazisinde bağladınız mı?   

19. Yatay taşıyıcı profil kotunu cephe üzerinde tespit ettiniz mi?   

20. Yatay taşıyıcıları düşey profillere bağlantısını yaptınız mı?   

21. Cam ölçülerini tespit ettiniz mi?   

22. Cephe bitim detaylarını, cephede uyguladınız mı?   

23. Camlar yerlerine takılıp, takozlandı mı?   

24. Alt kapakları takıp vida ile birleştirdiniz mi?   

25. Üst kapakları, alt kapak tırnaklarına taktınız mı?   

26. Ölçü ve terazi kontrolünü yaptınız mı?   

27. Gerekli güvenlik kurallarının tümüne uydunuz mu?   
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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 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.(   ) Mimari yapıların dışarıdan algılanmasında, istenilen etkiyi uyandırmasında en 

önemli etkiyi yapının iç mimarisi oluşturmaktadır. 
 

2.(   ) Giydirme cepheler, sera etkisi ile ısıtma, doğal baca etkisi ile havalandırma ve 

doğal aydınlatma tekniklerini kullanmaktadırlar. 
 

3.(   ) Giydirme cepheler yapılarda önemli enerji kayıplarına yol açmaktadırlar. 
 

4.(   )  Yapı cephesini tümüyle saran, giydiren ve alüminyum profiller kullanılarak 

oluşturulan konstrüksiyona giydirme cephe adı verilir. 
 

5.(   )  Kapaklı alüminyum giydirme cephe sistemleri sadece çok katlı yüksek 

yapılarda kullanılmaktadır. 
 

6.(   )  Giydirme cephe sistemlerinde gerekli yalıtımları ve sızdırmazlığı sağlaması 

için lastik fitiller kullanılmaktadır. 
 

7.(   ) Yapı cephesinde sürekli cam görüntüsünün olması istenildiğinde uygulanan 

cephe sistemine silikon cephe adı verilmektedir. 
 

8.(   )  Atölye ortamında her türlü elemanı bağlanarak bitmiş haldeki taşınabilir 

cephelerin uygulama yöntemine panel cephe adı verilir. 
 

9.(   )  Mimari tasarımları yapılmış cephelere, statik hesaplamalar yapılarak 

kullanılacak profillerin kesit ölçüleri bulunmaktadır. 
 

10.(   )  Uygulama projesi doğrultusunda ayarlı ankaryaj elemanları cephe üzerinde 

rastgele takılmaktadır. 
 

11.(   )  Ayarlı ankaryaj elemanlarına, düşey taşıyıcı profiller bağlanarak gerekli ölçü 

ve terazi ayarları yapılmaktadır. 
 

12.(   )  Karkası tamamlanmış cephelerin sadece bir katına yangın önleyici, ses 

izolasyonu, kat arası kapanım detayları uygulanmaktadır. 
 

13.(   )  Kapaklı giydirme cephe sisteminde, üretimi tamamlanan kasetler alüminyum 

cephe karkasına takılmaktadırlar. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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14.(   ) Montaj işleminde kurulacak montaj iskelesinin teknik kurallara uygun 

olmasına gerek duyulmamaktadır. 

15.(   ) Montaj yapılacak alanda her türlü iş güvenliği önlemlerinin alınması 

gerekmektedir. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül  Değerlendirmeye” geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
150 cm yüksekliğinde ve 300 cm uzunluğundaki bolkon boşluğunu cephe giydirme 

sistemi ile kaplayınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Soğuk şekillendirme araç ve makineleri, alüminyum profiller  

 Bağlantı elemanları 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

33 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Yanlış 

14 Yanlış 

15 Doğru 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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