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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Yiyecek İçecek Hizmetleri

DAL

Alan ortak

MODÜLÜN ADI

Masa Örtüleri

MODÜLÜN SÜRESİ

40/12

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye masa örtülerini serme ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Masanın özelliğine göre masa örtülerini serebileceksiniz.
2. Büfenin özelliğine göre düzgün ve simetrik olarak büfe
örtüsü takabileceksiniz.
3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak salon ortamında
konuğu rahatsız etmeden simetrik ve düzgün bir şekilde
masa örtüsünü değiştirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ÖORTAMLARI VE
DONANIMLAR

Ortam: Atölye, restoran, sınıf ortamı.
Donanım: Masalar, masa örtüleri, kapak örtüler, molton,
skirtler.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme materyalin içinde yer alan ve her öğrenme
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Beslenme ihtiyaçları hayat standartlarına göre değişiklik göstermektedir. Önceleri
insanlar yaşayabilmeleri için beslenmişlerdir. Günümüzde insanlar gelir düzeyleri artıkça
yaşamak için beslenmenin yanı sıra sohbet etmek, eğlenmek ve hoşça vakit de geçirmek
istemektedirler.
İnsanlar, evlerinde yemek yeme imkânlarına sahip oldukları hâlde değişik ortamlarda,
değişik kişilerle tanışmak, birlikte olmak istemektedirler. Yiyecek içecek işletmeleri de
insanların bu talepleri doğrultusunda daha güzel, daha gösterişli ve rahat yemek yeme
ortamları hazırlamaya çalışmıştır. Bunun için yemeklerin lezzetleri kadar yemek masasının
düzeni ve sunumunda değişik araç gereç kullanımına da yer verilmeye başlanmıştır. Bu araç
gereçlerden masa örtüleri ayrı bir öneme sahiptir. Masa örtülerinin kullanımındaki en önemli
unsur konukların gözlerine ve zevklerine hitap etmektir. Öğün ve mönü çeşidi ne olursa
olsun masa örtüsü olmayan bir yemek masası düşünülemez.
Usulüne uygun masa örtüsü serme kurallarını öğrendiğiniz takdirde sektörde kalifiye
eleman olma yolunda ilerleyebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak masanın özelliğine göre masa örtülerini
serebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Restoranlarında kullandıkları masa örtülerini ne tür kumaşlardan tercih
ettiklerini, kumaşların özelliklerini, masa örtülerinin ölçülerini, standartlara
uyup uymadığını, masa alt örtüleri ve masa üst örtüleri konusunda bilgi alınız.



Aldığınız bilgileri sunum hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla ve
öğretmeninizle paylaşınız.

1. MASA ÖRTÜLERİ
1.1. Masa Örtülerinin Çeşitleri ( Şekilleri ve Ölçüleri)
Masa örtüsünün tarihi tekerleğin keşfine kadar gitmektedir. Taşa veya yere serilen
koyun, dana, geyik, hatta leopar gibi hayvanların derileri örtü olarak kullanılmaktaydı. Erken
Tunç Çağında deri ile birlikte kumaş kullanımına da başlanmıştır. Anadolu’da kumaş masa
örtüsü kullanımı Asurlu tüccarların Anadolu’ya kumaş getirmesi ile başlamıştır.
Masa örtüleri, masaları örten, kullanıldığı alanı dolu ve güzel gösteren çeşitli renk ve
boyutlardaki kumaş malzemelerdir. Masa örtüleri misafirlerin gözlerine ve zevklerine hitap
etmelerinin yanı sıra salona güzel bir görünüşte verir. Masaları dış etkenlerden korur ve
emicilik özellikleri dökülen şeylerin masaya zarar vermesini önler. Servis malzemelerinin
konulup kaldırılması sırasında doğacak gürültüyü önler. Ayrıca sert malzemelerin masa
yüzeyini çizip bozmasını da engeller.

Fotoğraf 1.1: Masa örtüsü
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Masa örtüleri değişik kalitedeki kumaşlardan yapılır. Bunların en yaygın ve uygun
olanları şunlardır:





Pamuklu kumaştan yapılan pamuklu örtüler
Keten cinsi kumaşlardan yapılan keten örtüler
Sentetik kumaşlardan yapılan sentetik örtüler
Karışık kumaşlardan yapılan karışık kumaş örtüler



Pamuklu örtüler: Suyu kolay emer. Ayrıca ütülenmeye kolalanmaya uygun
kumaşlardır. Ancak, çabuk buruşur ve kirlenir. Fazla dayanıklı değillerdir.
Keten örtüler: Oldukça pahalı, dayanıklı ve kaliteli örtülerdir. İyi yıkanıp
ütülendiklerinde çok düzgün, pırıl pırıl temiz bir görüntü verir. Özellikle beyaz
renkte olanları, klasik ve lüks restoranların vazgeçilmez örtüleridir.
Sentetik örtüler: Sentetik oldukları için nispeten ucuz, yırtılmaya dayanıklı ve
kolay temizlenen kumaşlardır. Görünüşleri güzeldir. Ancak çok kaygan olur,
kızgın ütü ve ateşle temasından çabucak yanar. Bu yüzden uzun ömürlü olmaz.
Daha çok orta sınıf lokantalarda kullanılır. En yaygın türleri ise terilen ve
polyester cinsi kumaşlardan yapılanıdır.
Karışık kumaş örtüler: Yukarıda sayılan kumaşların dışında bunların
karışımından yapılmış kumaşlar da vardır. Bu tür kumaşlardan yapılan örtüler,
daha elverişli olduklarından birçok restoran tarafından tercih edilir.






Konaklama tesislerinde beyaz renk temizliğin simgesidir. Bu nedenle lokantacılığın
başlangıcından beri yemek yenen yerlerde beyaz masa örtüleri kullanılmıştır.
Günümüzde ise restoranların özelliği gereği ya da restoranı daha çekici yapmak
amacıyla masa örtüleri, iç açıcı renk ve desenlerde seçilebilmektedir. Örneğin, bir gece
kulübünde, bir kahvaltı salonunda ya da açık hava restoranda pastel, açık, canlı tonlarda
mavi, yeşil, sarı, turuncu, pembe renkli hatta desenli bir örtü, buraların atmosferine daha
uygun olur. Ancak seçilen kumaşların renk ve desenleri restoranın tefrişinde hâkim olan
renklerle bağdaşmalı, kolay temizlenebilmeli, iyi ütü tutabilmeli ve emicilik özelliği yüksek
olmalıdır.

Fotoğraf 1.2: Değişik renkteki masa örtüleri
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1.2. Masa Alt Örtüleri
1.2.1. Molton/Miflon
Restoranlarda misafir masaları için özel olarak geliştirilmiş, yüksek emme kapasitesi
olan bir örtüdür.
%100 pamuktan ya da aba, keçe, çuha gibi emici ve yumuşak kalınca kumaştan
yapılır. %100 su geçirmez olup bunun yanında hava geçirme özelliği olan, yıkamaya ve
deformasyona dayanıklı malzemeden yapılmıştır.

Fotoğraf 1.3: Molton kumaşına bir örnek

Kaymaması için genellikle kare ve dikdörtgen örtülerin köşelerine, yuvarlak olanların
bütün çevresine lastik dikilerek kılıf gibi masaların üzerine geçirilir. Köşeleri bağcıklı
olanları da bağcıklar yardımıyla masa ayaklarına bağlanır. Masa kenarından 10 cm kadar
sarkması yeterlidir. Masa ile masa örtüsü arasına serilir. Dolapta rulo yapılarak saklanır.
Böylece kat izi oluşmaz.

Fotoğraf 1.4: Molton

1.2.2. Molton Kullanmanın Yararları



Masa yüzeyindeki pürüzleri ve kusurları gizleyerek giderir.
Takımların masaya konuluşu sırasında ve yemek esnasında çıkacak gürültüyü
önler.
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Özellikle cilalanmış ahşap veya formika masalarda tutucu özelliği olduğu için
üstündeki örtülerin kaymasını engeller.
Servis sırasında dökülen sıvı maddeleri emerek masaya geçmesini önler.
Yan yana getirilerek kullanılan masa yüzeylerinin seviye farkını kapatır.
Masanın üzerine konulan sıcak kapların, bardakların masanın rengini,
görünümünü bozmasını engeller.

Masa alt örtüsü (molton) boyutları

Masa şekli

Ölçüler

Alt Örtü Şekli

Örtü Boyutları

Kare

80x80 cm
90x90 cm

Kare
Kare

100 x 100 cm
110 x 110 cm

Dikdörtgen

80x125 cm

Dikdörtgen

100 X 145 cm

Yuvarlak

80 cm çapında
90 cm çapında
110 cm çapında

Yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak

100 cm çapında
110 cm çapında
130 cm çapında

Tablo 1.1: Masa alt örtüsü boyutları

1.3. Masa Üst Örtüleri
1.3.1. Masa Örtüsü
Masa örtüleri genel anlamda masaların kenarından aşağıya doğru sarkacak şekilde alt
örtü (molton) üzerine serilen örtüdür. Sarkacak kısmı 30-35 cm olmalıdır. Bu uzunluk
sandalyenin oturak kısmı ile masanın üstü arasındaki mesafeye eşittir. Bu ölçü sayesinde
masa örtüsü hem masayı tam anlamıyla örter, hem misafiri rahatsız etmez hem de
sandalyelerin üzerine yığılmaz. Örtü boyu masanın boyundan 60-70 cm daha uzun olmalıdır.

Fotoğraf 1.5: Örtüsü serilmiş masa
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Masa şekillerine göre örtü boyutları
Masa Şekli
Kare
Dikdörtgen
Yuvarlak

Dikdörtgen

Kaç Kişilik Olduğu
İki Kişilik
Dört kişilik
Dört kişilik
İki kişilik
Dört kişilik
Altı kişilik
On kişilik
Banket 8 kişi
Banket kombinasyon
Büfe örtüleri

Örtü Şekli
Kare
Kare
Dikdörtgen
Yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak
Dikdörtgen
Dikdörtgen
Kare

Örtü Boyutları
140 X 140 cm
150 X 150 cm
140 X 185 cm
140 cm çapında
150 cm çapında
185 cm çapında
215 cm çapında
150 X 300 cm
150 x 600 cm
210x 210 cm

Tablo 1.2 : Örtü boyutları

Fotoğraf 1.6: Masa örtüsü

1.3.2.Kapak (Napperon) Üst Örtü
Kapak, masa örtüsünün üzerine serilen bir örtü çeşididir. Masa örtüleri gibi çabuk
temizlenen, leke tutmayan ve kolay ütülenenleri tercih edilir. Masa örtülerinin çabucak
kirlenmelerini önler, ebatları itibarıyla çabuk kaldırılabildiği için zamandan tasarruf sağlar.
Hafif kirlenen örtüyü servis sonuna kadar kullanabilmek amacıyla serilen bir üst örtüdür.
Diğer taraftan kapak sayesinde masa örtüleri çok az kirleneceği için daha az yıkanacak ve
dolayısıyla daha az yıpranacaktır.
Kapaklar boyut olarak masa örtülerinden küçüktür. Göze hoş görünmesi için
örtülerden farklı renklerde desenlerde olabilir. Genellikle koyu renkler tercih edilir.
Bulundukları yerin atmosferini değiştirir, canlılık katar. Kare masalarda kapak örtü, masa
boyutlarında veya 10 cm sarkacak şekilde olur. Dikdörtgen masalarda gerektiğinde yan yana
iki kapak örtüsü kullanılır. Düz ya da çaprazlamasına serilir. Kapaklar görünüş güzelliği,
zamandan ve temizlik maddelerinden tasarruf sağladıkları için günümüzde çok
yaygınlaşmıştır. Kapaklar masanın tamamını örttükleri için masa örtüsünü çok iyi korumuş
olur. Yuvarlak masalarda kapak masanın üzerine tek şekilde örtülür.
Kare şeklindeki kapaklar baklava dilimi gibi serilebildikleri gibi masanın kenarlarına
paralel olarak da serilebilir. Bu durumda kapakların boyutları masa kenarlarından 10 cm
11

kadar sarkacak şekilde olmalıdır. Ayrıca kare kapaklar bazen yuvarlak masaların üzerine de
serilebilir.

Fotoğraf 1.7: Kapakların masalara yerleştirilmesi



Kapak kullanmanın yararları






Esas masa örtülerini, leke ve yanmalara karşı korur.
Masaya yemek, su, içki dökülmesi hâlinde, masa örtüsünden daha kolay
değiştirilir, böylece servis esnasında zamandan tasarruf sağlanır, yemek
kesintisiz devam etmiş olur.
Değişik renk ve desenler kullanılarak restorana değişik bir hava verir.
Dekorasyonu tamamlar.
Masa örtüsünün ömrünü uzatır.

Kapakların şekilleri ve boyutları, kullanılacakları masaların şekil ve boyutlarına göre
şöyledir:

Masa Şekli
Kare
Dikdörtgen

Yuvarlak

Kaç Kişilik
Olduğu
İki Kişilik
Dört Kişilik
Dört Kişilik
Dört Kişilik

Kapak Şekli
Kare
Kare
Dikdörtgen
Kare

İki Kişilik
İki kişilik
Dört Kişilik
Dört Kişilik
Altı Kişilik
Altı Kişilik

Yuvarlak
Kare
Yuvarlak
Kare
Yuvarlak
Kare

Tablo 1.3: Kapak şekli ve boyutları
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Kapak Boyutları
100x100 cm
110x110 cm
100x145 cm
100x100cm
iki
adet
100 cm çapında
100x100 cm
110 cm. çapında
110x110 cm
çapında
130 cm çapında
130x130 cm



Runner (Ranır): Kapakların masayı tamamen kapatan modellerinin dışında
son dönemlerde kullanılmaya başlayan ve gittikçe yaygınlaşan ranır örtüler de
bulunmaktadır.

Runner İngilizce bir terim olup koşan, koşulan ya da koşucu gibi anlamlara gelmekle
beraber birçok karşılığı olan bu kelime aynı zamanda bizde masa örtüsü üzerine konan uzun
ve eni dar masa üst örtüsü anlamına gelmektedir. Eni genellikle 30-50 cm arasında, boyu ise
120-150 cm arasındadır. Ranır kumaşları uygulanacak alana ve işlevine göre farklılık
gösterebilir. Kenarları zarf, bohça ya da düz kapama şeklinde dikilir. Ortasına veya
köşelerine gelecek şekilde nakış işlemeler uygulanabildiği gibi, işletmenin amblemi de
işlenebilir. Örtünün uçlarına püskül, saçak vb. süslemeler de yapılır. Bu örtüler dört ya da
altı kişilik kare, dikdörtgen veya yuvarlak masalar için uygundur. Daha uzun ve büyük
masalar için çok da uygun değildir.

Fotoğraf 1.8: Ranır örneği





Ranır, görünüşte kapaktan daha hoş ve dikkat çekici durmakla birlikte kapak
gibi masa örtüsünün üzerini tamamen kapatmadığı için onun kadar koruyucu
özelliği yoktur. Ranır daha çok özel yemeklerde, davetlerde dekoratif amaçlı
tercih edilmektedir. Kapağın yerini tam olarak tuttuğu söylenemez.
Ranırın masadaki yeri karşılıklı kuver hizasıdır. Konukların yemek yerken
kullandıkları yemek takımlarının bulunduğu yerdir. Böylece masa örtüsünün en
çok kirlenebilecek yerleri korunmuş olur.

Fotoğraf 1.9: Ranır örneği
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Amerikan servis – Amerikan peçetesi

30x40 cm ebadında dikdörtgen örtüdür. Genellikle plastik olanları tercih edilmekle
beraber hasır ve kumaş olan çeşitleri de vardır. Masa örtüsü üzerine kapak yerine, kuverin
açılacağı yere misafirin oturduğu hizaya konulur. Her kuver için ayrı bir tane kullanılan
peçeteler, kuver konulacak yerin tam ortasına, her sandalyenin tam karşısına ve masa
kenarından bir parmak eni kadar içeriden başlayacak şekilde konur.

Fotoğraf 1.10: Amerikan servis

Bu örtü de ranır gibi kapak kadar koruyucu olmamakla beraber dekoratif amaçlı
kullanılır. Restoranlarda suya, çizilmelere dayanıklı, güzel görünüşlü malzemeden yapılan
masalarda örtü kullanılmadan sadece Amerikan servis kullanılabilmektedir. Bazen de ranırın
üzerine konularak kullanılır. Daha çok kahvaltı servisinde tercih edilir.

Fotoğraf 1.11: Amerikan servis örnekleri

1.4.Örtülerin Katlama Teknikleri
Masa örtülerinin kolayca serilmesi ve toplanması için belli bir kural dâhilinde
katlanmaları gerekir. Masa örtüleri, yıkanıp ütülendikten sonra çamaşırhanede, kurallarına
uygun olarak serilecek şekilde katlanıp restorana gönderilmelidir. Bu yüzden çamaşırhane
personeli de bu konuda bilgilendirilmiş ve eğitilmiş olmalıdır.
Doğru şekilde katlanmış masa örtüleri, servis personeline çalışmalarında zaman
kazandıracak ve örtü serme işini kuralına uygun yapmasını sağlayacaktır. Yanlış katlanan
masa örtülerinin, kapakların kat izleri de düzgün durmaz. Masa örtülerinin ebatlarına göre
katlanma şekillerinde farklılıklar olabilir. Restoranda dikdörtgen masaların konumlarına,
yerleşimine ve restoranın girişine göre masa örtüsünü bazen kısa kenardan bazen de uzun
kenardan açmak uygun olabilir. Her ikisi de restorandaki duruma göre doğru bir yöntemdir.
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Bu yöntemlerden hangisi uygulanacaksa masa örtüsü o şekilde katlanmalı ve hazır hâle
getirilmelidir. Masa örtülerinin katlanma yöntemleri ile ilgili bu ayrıntılar çamaşırhane
personeline de iletilmelidir. Kare masalarda örtüyü katlama yöntemi tektir. Yuvarlak masa
örtüleri ise dikdörtgen ve kare masalardan farklı olarak çarşaflar gibi tersinden katlanır.
Aşağıda dikdörtgen masa örtüsünü masanın uzun kenarında durup sermek için uygun
olan katlama yöntemi verilmiştir.


Örtüyü uzunlamasına ikiye katlayınız.

Şekil 1.1: Örtü katlama



Uzunlamasına ikiye katlı örtü, bir kere daha uzunlamasına ikiye katlanır.

Şekil 1.2: Örtü katlama




Uzunlamasına dörde katlanmış durumdaki örtü, bu defa kat yeri içte, kenarlar
dışta kalacak şekilde enine ikiye katlanır.
Enine ikiye katlanan örtü, bir kere daha yine kat yeri içte açık kenarlar dışta
olacak şekilde ikiye katlanır.

Şekil 1.3: Örtü katlama

Şekil 1.4: Örtü katlama
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Dikdörtgen masa örtüsü, masanın kısa kenarından serilecekse uzun kenarından
katlama yönteminden farklı olarak şu şekilde katlanır:

İlk olarak örtüyü kısa kenarından ikiye katlayarak başlanır.

Daha sonra yine katlanan yerden ikiye katlanır.

Enlemesine dörde katlanmış durumdaki örtü, bu defa kat yeri içte, kenarlar dışta
kalacak şekilde boyuna ikiye katlanır.

Boyuna ikiye katlanan örtü, bir kere daha yine kat yeri içte, açık kenarlar dışta
olacak şekilde ikiye katlanır. Böylece masa örtüsü masanın kısa kenarından
serilmeye hazır hâle gelmiş olur.
Yuvarlak masaların masa örtüleri ise şu şekilde katlanır:




Yuvarlak masa örtüleri diğerlerinden farklı olarak çarşaflar gibi tersinden
katlanır. Önce masa örtüsü ortadan ikiye katlanır.
Sonra tekrar ikiye katlanan örtü, tekrar ikiye katlanır.
Daha sonra sivri uçtan kenarına doğru ikiye katlanarak masa örtüsü serilmeye
hazır hâle gelmiş olur.

Restoranımızda kullanılan örtüler toplanıp çamaşırhaneye gönderilmeden önce
içerisinde yemek artığı, peçete hatta servis takımı kalıp kalmadığı mutlaka kontrol
edilmelidir. İçindeki temizlenmeyen yemek artıkları bekledikçe örtüye daha çok işleyecek ve
zor temizlenmesine, çok deterjan kullanımına ve örtülerin çabuk yıpranmasına neden
olacaktır. Kirli örtüler karışık bir şekilde değil, cinslerine göre ayrılıp katlanarak ve sayılıp
kirli arabasına konularak ya da bohçalama işlemi yapılarak çamaşırhaneye götürülür.
Bohçalama işleminde beşerli ya da onarlı sayıda toplamada masa örtüleri son toplanması
gereken masa örtüsünün içine yerleştirilir, bohça yapılır ve yapılan bohçalar çamaşırhaneye
götürülür.
Restoranda kuralına uygun kirli masa örtüsü değiştirme işlemi yapıldığında kirli masa
örtüsünün üzerinde herhangi bir şey kalması da engellenmiş olur. Bu yöntem örtüleri
çamaşırhaneye götürürken yapılacak işlemleri azaltacağı için de zaman kazandırır.
Masa örtüleri çamaşırhaneden alınırken de verilirken de sayılmalıdır. Bunun için
Çamaşır Değiştirme Formu kullanılır. Bu forma, değiştirmenin hangi tarihte yapıldığı, kirli
örtüleri kimin verip kimin teslim aldığı, yerine kaç tane temizin verildiği tespit edilir.
Çamaşırhaneden temiz örtüler alınırken mutlaka kontrol edilmeli, hangi cins, boy ve renkten
kaçar adet alınacağı bilinmelidir. Çamaşırhane görevlisinin fark etmediği lekeler, yırtık veya
sökükler olabilir. Bu örtüler çamaşırhane görevlisine iletilmeli ve yerine sağlam olanları
alınmalıdır. Çamaşırhane görevlisi getirilen kirli çamaşırları sayar, formdaki bilgilerle
karşılaştırır. Aldığı kirli çamaşır cinslerinden aynı miktarda temiz örtüleri verir ve formu
imzalar. Böylece örtü değiştirme işlemi kayıt altına alınmış olur.
Çamaşırhaneden alınarak restorana getirilen katlanmış masa örtüleri, raflara
yerleştirilirken kat yerleri dışta, açık kenarlara arkada kalacak şekilde istif edilmelidir. Aynı
büyüklükte ve cinste örtüler üst üste konmalı, birkaç cins örtü üst üste konacaksa büyükler
alta gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Böylece düzgün durmaları, kolay alınabilmeleri hem
de kolayca sayılmaları sağlanmış olur.
16

1.5.Masa Örtülerinin Serilme Teknikleri
1.5.1. Masa Alt Örtülerinin Serilmesi
Restoranda masa alt örtüsü olarak molton kullanılıyorsa önce molton serilir. Molton
dolaptan yeter sayıda alarak arabaya yerleştirip restorandaki masalara paylaştırılır. Molton
bağcıklı ise masaların bacaklarına, masanın üzerinde düzgün duracak şekilde ayarlayıp
bağlanır. Eğer molton lastikli ise rulo hâlindeki molton, masanın üzerine konur. Molton bir
kenarından başlanıp sırayla diğer kenarlarından devam ederek lastikleri dikkatlice geçirilir.
Bütün masalar kontrol edilerek düzgün olmayanlar tekrar düzeltilir. Düzgün serilen masa alt
örtüsü masa örtüsünün ve kapağında düzgün durmasını sağlar.

Fotoğraf 1.12:Örtü serilmesi

1.5.2. Tek Masaların Örtülerinin Açılması
1.5.2.1. Kare Masa Örtüsünün Açılması
Kullanılıyorsa molton masalara serildikten sonra kare masalara uygun boyutlarda
örtüler dolaptan alınıp arabaya düzgünce yerleştirilerek restorana getirilir. Kare masa
örtülerinin yalın katları altta, kat yeri masanın orta yerinde kalacak şekilde tek tek konularak
serilmeye hazır hâle getirilir.
Kare masaya örtü serilirken sırasıyla şu işlemler yapılır:








Yüz salon girişine dönük olur.
Örtünün orta kısmı masayı ikiye bölecek şekilde konur.
Örtünün önce en üstteki katı tutularak masanın bir kenarından aşağı sarkıtılır.
Daha sonra diğer katı diğer kenardan aşağı sarkıtılır.
Örtü, uzunlamasına dörde katlanmış şekilde masa üzerine açılır.
Sağa ve sola sarkan kısımların eşitliği sağlanır (Örtünün yalın kat
kenarlarının altta ve kendinize bakan tarafta olmasına dikkat ediniz.).
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Fotoğraf 1.13: Örtünün serilmesi

Fotoğraf 1.14: Örtünün serilmesi

Şekil 1.5: Örtü serme





Kollar olabildiğince iki yana açılır.
Örtünün alttan ikinci yalın kat kenarı işaret ve başparmaklar arasına alınır.
Üstteki çift katlı kısmı da orta parmakla üstten bastırarak işaret ve orta parmak
arasına alınır.

Fotoğraf 1.15: Örtünün serilmesi
18




Temiz örtü iki elle yukarı kaldırılarak en alt katı, masanın karşı kenarından
sarkıtılır.
Bu işlem yaparken örtünün gergin, parmakların uygun kat aralarında olmasına
dikkat edilir.

Fotoğraf 1.16: Örtünün serilmesi







Her iki elin de orta parmakları serbest bırakılır.
Örtünün işaret ve başparmaklar arasındaki diğer kenarı örtüyü seren kişi
kendine doğru çeker.
Örtü katlarının birbirine yapışmasını önlemek için çekme işlemi sırasında eller
hafifçe silkelenir.
Seren kişi, örtüyü iyice kendine çekerek eldeki son kenarı da serbest bırakır.
Örtü üzerindeki ütü çizgilerinin masa kenarına olan uzaklığı ve paralelliği
kontrol edilip düzeltilir.

Fotoğraf 1.17:Örtünün serilmesi

Şekil 1.6: Örtünün serilmesi
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Örtü serildikten sonra masadaki duruşu ve kenarlardan sarkan kısımlar eşit olup
olmadığı kontrol edilir.
Örtünün toplanan kısımları varsa parmak uçları ile düzeltilir.
Örtüye mümkün olduğunca az dokunulmaya çalışılır.

Fotoğraf 1.18: Örtünün kontrolü

1.5.3. Dikdörtgen Masa Örtüsünün Açılması
Dikdörtgen masalara uygun boyutlarda örtüler dolaptan alınıp arabaya düzgünce
yerleştirilerek restorana getirilir. Dikdörtgen masa örtülerinin yalın katları altta, kat yeri
masanın orta yerinde kalacak şekilde tek tek konularak serilmeye hazır hâle getirilir.
Dikdörtgen masalara masa örtüleri iki şekilde serilir. Biri dikdörtgen masanın uzun
kenarından örtü serme, diğeri de masanın kısa kenarından örtü sermedir. Eğer masa örtüsü
uzun kenarından açılacaksa örtü uzun kenarında uygun yere bırakılır.
Dikdörtgen masaya uzun kenarından örtü serilirken sırasıyla şu işlemler yapılır:




Yüz salon girişine dönülür.
Örtü masanın uzun kenarına, orta kısmı masayı ikiye bölecek şekilde
ayarlanarak konulur.
Örtünün önce en üstteki katı tutularak masanın bir kenarından aşağı sarkıtılır.
Sonra diğer katı diğer kenardan aşağı sarkıtılır.

Fotoğraf 1.19: Örtünün serilmesi
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Daha sonra diğer katı, diğer kenardan aşağı sarkıtılır.
Örtü, uzunlamasına dörde katlanmış şekilde masa üzerine açılır.
Sağa ve sola sarkan kısımların eşitliği sağlanır (Örtünün yalın kat kenarlarının
altta ve seren kişiye bakan tarafta olmasına dikkat edilir.).

Fotoğraf 1.20: Örtünün serilmesi













Kollar olabildiğince iki yana açılır.
Örtünün alttan ikinci yalın kat kenarı işaret ve başparmakların arasına alınır.
Üstteki çift katlı kısım da orta parmaklarla üstten bastırılarak işaret ve orta
parmakların arasına alınır.
Temiz örtü iki elle yukarı kaldırılarak en alt kat, masanın karşı kenarından
sarkıtılır.
Bu işlem yapılırken örtünün gergin, parmakların uygun kat aralarında olmasına
dikkat edilir.
Her iki elin de orta parmakları serbest bırakılır.
Örtünün işaret ve başparmakların arasındaki diğer kenarı örtüyü seren kişi
kendine doğru çeker.
Örtü katlarının birbirine yapışmasını önlemek için çekme işlemi sırasında eller
hafifçe silkelenir.
Örtüyü iyice çekerek eldeki son kenar da serbest bırakılır.
Örtü üzerindeki ütü çizgileri masa kenarına olan uzaklığı ve paralelliği kontrol
edilip düzeltilir.

FotoğraFotoğraf 1.21: Örtünün serilmesi
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Örtü serildikten sonra masadaki duruşu ve kenarlardan sarkan kısımlar kontrol
edilir.
Örtünün toplanan kısımları parmak uçları ile düzeltilir.
Örtüye mümkün olduğunca az dokunulmaya çalışılır.

Fotoğraf 1.22: Örtünün kontrolü

Dikdörtgen masaya kısa kenarından örtü serilirken sırasıyla şu işlemler yapılır:




Yüz salon girişine dönük olur.
Örtü masanın kısa kenarına, orta kısmı masayı ikiye bölecek şekilde ayarlanarak
konulur.
Örtünün önce en üstteki katı tutularak masanın bir kenarından aşağı sarkıtılır.

Fotoğraf 1.23: Örtünün serilmesi













Daha sonra diğer katı diğer kenardan aşağı sarkıtılır.
Örtü, uzunlamasına dörde katlanmış şekilde masa üzerine açılır.
Sağa ve sola sarkan kısımların eşitliği sağlanır (Örtünün yalınkat
kenarlarının altta ve kendinize bakan tarafta olmasına dikkat ediniz.).
Kollar olabildiğince iki yana açılır.
Örtünün alttan ikinci yalın kat kenarı işaret ve başparmakların arasına alınır.
Üstteki çift katlı kısım da orta parmaklarla üstten bastırarak işaret ve
ortaparmaklar arasına alınır.
Temiz örtüyü iki elle yukarı kaldırarak en alt katı, masanın karşı kenarından
sarkıtılır.
Bu işlem yapılırken örtünün gergin, parmakların uygun kat aralarında olmasına
dikkat edilir.
Her iki elin de orta parmakları serbest bırakılır.
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Örtünün işaret ve başparmaklar arasındaki diğer kenarı örtüyü seren kişi
kendine doğru çeker.

Fotoğraf 1.24: Örtünün serilmesi








Örtü katlarının birbirine yapışmasını önlemek için çekme işlemi sırasında eller
hafifçe silkelenir.
Örtü iyice örtüyü seren kişi kendisine çekerek eldeki son kenarı da serbest
bırakır.
Örtü üzerindeki ütü çizgilerinin masa kenarına olan uzaklığı ve paralelliği
kontrol edilip düzeltilir.
Örtüyü serdikten sonra masadaki duruşu ve kenarlardan sarkan kısımları kontrol
edilir.
Örtünün toplanan kısımları parmak uçları ile düzeltilir.
Örtüye mümkün olduğunca az dokunulmaya çalışılır.

Fotoğraf 1.25: Örtünün serilmesi

1.5.4. Grup Masaların Örtülerinin Açılması
Uzun masa örtüleri ziyafetler, balolar, konferanslar vb. kalabalık misafir topluluklarını
katılacağı toplantılar için hazırlanan masalara serilir. Boyları uzun olduğu için bir kişi
tarafından serilemez. İki servis elemanı beraber çalışır.
Örtü dörde katlanmış olarak masanın üzerine konulur. Tek katlı kenarların altta
kalmasına dikkat edilir. Karşılıklı olarak masa uçlarına geçilir. Örtüyü havaya kaldırıp
açtıktan sonra masa üzerine, kenarlar eşit sarkacak şekilde serilir. Ortadaki yüksek çizginin
yukarıya gelmesine dikkat edilir.
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Bir masaya birden fazla örtü serilecekse diğer örtülerde aynı şekilde masalara serilir.
Örtülerin birbirine en az 10 cm binmesi ve çizgilerin aynı doğrultuda olması gerekir. İkinci
veya son örtü masadan çok taşıyorsa birleşme yerleri daha fazla üst üste bindirilerek
başlardan sarkan kısımların yanlardan sarkanlara eşit olması sağlanır.

Şekil 1.7: Uzun masa örtüsü serme

Günümüzde işletmeler ziyafetler, balolar, özel yemekler için düzenlenen salonlardaki
masaların ebatlarını normalden daha uzun ve geniş olarak yaptırtıp bu masalara uygun
ölçülerde masa örtüleri ve kapaklar diktirebilmektedir. Bu şekilde olan masa örtülerinin
masalardan sarkma payları da eşit olmakta, tek örtü olduğu için masa üstünde örtü
birleşmelerinden olan katlar oluşmamaktadır.

Fotoğraf 1.26: Gruplar için hazırlanmış masalar

1.5.5. Masa Kapaklarının Açılması
Kapaklar masa örtülerine göre küçük örtüler oldukları için açılmaları daha kolaydır.
Ama masa örtüsü kaygan kumaştan ve altında molton yoksa kapağın serilmesi zorlaşır.
Restoranda kapaklar açılırken hepsi aynı yönden ve aynı sistemde açılırsa üzerlerindeki ütü
çizgilerinin görünüşlerinde, varsa desenlerin görünüşlerinde birliktelik sağlanmış olur.
Kapaklar da masa örtüleri gibi kurallar dâhilinde açıldıkları için yine masa örtüleri
gibi katlanır. Kare kapaklar kare masa örtüleri, dikdörtgen kapaklar dikdörtgen masa örtüleri,
yuvarlak kapaklar da yuvarlak masa örtüleri gibi katlanır.
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Kare masaya kapak serilirken sırasıyla şu işlemler yapılır:





Yüz salon girişine dönük olur.
Kapağı masa örtüsünün üstüne, masanın kenarına, orta kısmını masayı
ikiye bölecek şekilde ayarlanarak konulur.
Kapağın önce en üstteki katı tutularak masanın bir kenarından aşağı
sarkıtılır. Diğer katı diğer kenardan aşağı sarkıtılır.

Fotoğraf 1.27: Kapağın serilmesi












Kapak, uzunlamasına dörde katlanmış şekilde masa üzerine açılır.
Sağa ve sola sarkan kısımların eşitliği sağlanır (Örtünün yalın kat altta ve
kendinize bakan tarafta olmasına dikkat ediniz.).
Kollar olabildiğince iki yana açılır.
Kapağın alttan ikinci yalın kat kenarı işaret ve başparmakların arasına alınır.
Üstteki çift katlı kısım da orta parmaklarla üstten bastırarak işaret ve
ortaparmakların arasına alınır.
Kapak, iki elle yukarı kaldırılarak en alt katı, masanın karşı kenarından
sarkıtılır.
Bu işlem yaparken kapağın gergin, parmakların uygun kat aralarında olmasına
dikkat edilir.
Her iki elin de orta parmakları serbest bırakılır.
Kapağın işaret ve başparmaklar arasındaki diğer kenarı örtüyü seren kişi
kendisine doğru çeker.

Fotoğraf 1.28: Kapağın serilmesi
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Kapak katlarının birbirine yapışmasını önlemek için çekme işlemi sırasında
eller hafifçe silkelenir.
Kapağı kendine doğru iyice çekerek eldeki son kenar da serbest bırakılır.
Kapak üzerindeki ütü çizgilerinin masa kenarına olan uzaklığı ve paralelliği
kontrol edilip düzeltilir.
Kapağı serdikten sonra masadaki duruşu ve kenarlardan sarkan kısımlar kontrol
edilir.
Kapağın toplanan kısımları parmak uçları ile düzeltilir.
Kapağa mümkün olduğunca az dokunmaya çalışılır.

Fotoğraf 1.29: Kapağın serilmesi

Kapaklar, masa üzerine yukarıda açıldığı şekilde düz olduğu gibi çaprazlama da
açılabilir. Bu durumda açma işlemi yine yukarıda anlatıldığı gibi ama masanın kenarından
değil bir köşesinde durarak açılır. Kapağın köşeleri masa kenarlarından aşağıya sarkar.

Fotoğraf 1.30: Çaprazlama açılmış kapak

Dikdörtgen masaya kapak serilirken sırasıyla şu işlemler yapılır:





Yüz salon girişine dönük olur.
Kapak masa örtüsünün üstüne, masanın kenarına, orta kısmı masayı ikiye
bölecek şekilde ayarlanarak konulur.
Kapağın önce en üstteki katı tutularak masanın bir kenarından aşağı sarkıtılır.
Daha sonra diğer katı diğer kenardan aşağı sarkıtılır.
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Kapak, uzunlamasına dörde katlanmış şekilde masa üzerine açılır.
Sağa ve sola sarkan kısımların eşitliğini sağlanır (Örtünün yalın kat
kenarlarının altta ve kendinize bakan tarafta olmasına dikkat ediniz.).

Fotoğraf 1.31: Kapak serilmesi










Kollar olabildiğince iki yana açılır.
Kapağın alttan ikinci yalın kat kenarı işaret ve başparmakların arasına alınır.
Üstteki çift katlı kısım da orta parmaklarla üstten bastırılarak işaret ve orta
parmaklar arasına alınır.
Kapak iki elle yukarı kaldırılarak en alt katı, masanın karşı kenarından sarkıtılır.
Bu işlem yapılırken kapağın gergin, parmakların uygun kat aralarında olmasına
dikkat edilir.
Her iki elin de orta parmakları serbest bırakılır.
Kapağın işaret ve başparmaklar arasındaki diğer kenarı örtüyü seren kişi
kendine doğru çeker.

Fotoğraf 1.32: Kapak serilmesi








Kapak katlarının birbirine yapışmasını önlemek için çekme işlemi sırasında
eller hafifçe silkelenir.
Kapak iyice çekilerek eldeki son kenar da serbest bırakılır.
Kapak üzerindeki ütü çizgilerinin masa kenarına olan uzaklığı ve paralelliğini
kontrol edip düzeltiniz.
Kapağı serdikten sonra masadaki duruşu ve kenarlardan sarkan kısımlar kontrol
edilir.
Kapağın toplanan kısımları parmak uçları ile düzeltilir.
Kapağa mümkün olduğunca az dokunulmaya çalışılır.
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Fotoğraf 1.33: Kapak Serilmesi

Fotoğraf 1.34: Kapakları serilmiş bir restoran örneği

Fotoğraf 1.35:Kapakları serilmiş masalar
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Aşağıda verilen tasarruf örneklerini okuyunuz. Siz de evinizde ve okulunuzda vb.
yerlerde alabileceğiniz tasarruf tedbirlerini aşağıda bulunan boşluğa yazınız.
TASARRUF ÖRNEKLERİ



-Bulaşıkları ve çamaşırları elde değil de makinede yıkayarak daha az su
harcamış olurum.
-Bayatlamış ekmekleri kızartıp kahvaltıda yiyebilir ya da köfte içinde
kullanabilirim.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak masa örtüleri tekniklerinde öğrendiklerinizle
beraber kullanacağınız örtüyü seçerek masalara dağıtınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Restoranınızdaki masaların sayılarını ve
çeşitlerini öğrenmelisiniz.
 Masa sayısına göre ne kadar örtüye
ihtiyacınız olduğunu tespit etmelisiniz.
 Günlük ne kadar örtüye ihtiyacınız
 Temiz masa örtüsü ihtiyacını belirleyiniz.
olduğunu tespit etmelisiniz.
 Örtüleri günün hangi saatinde temin
edeceğinizi öğrenmelisiniz.
 Temin
ettiğiniz
masa
örtülerini
restoranınızdaki dolaplarınıza uygun bir
şekilde yerleştirmelisiniz.

 Kirli masa örtülerini yıkamaya veriniz.

 Restoranda masalardan toplanmış kirli
masa örtülerinin içerisindeki yemek
artıklarını çöp kovasına silkeleyip örtüleri
katlamalısınız.
 Liste tutmalısınız.
 Yıkamaya
vereceğiniz
örtüleri
saymalısınız.
 Örtülerde herhangi bir deformasyon varsa
onları ayırarak çamaşırhane görevlisine
durumu bildirmelisiniz.
 Kirli örtüleri çamaşırhaneye kirli
arabasında araba yoksa bohçalama
yaparak götürmelisiniz.
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 Çamaşırhaneden almanız gereken masa
örtüsü ebadını ve sayısını önceden
belirlemelisiniz.
 Gereğinden fazla örtü alarak karışıklığa
ve kayıplara sebebiyet vermemeye dikkat
etmelisiniz.
 Çamaşırhane görevlisinden aldığınız örtü
sayısını kayıt altına aldırmalısınız.
 Çamaşırhaneden temiz masa örtülerini
daha
önceden
belirlenen
saatte
 Yeterli miktar ve çeşitte masa örtüsü
almalısınız.
temin ediniz.
 Örtüleri alırken temiz ve ütülü olmasına
dikkat etmelisiniz.
 Örtülerin restorandaki masa ölçülerine
uygun
olup
olmadığına
dikkat
etmelisiniz.
 Bütün
örtüleri
aynı
standartta
seçmelisiniz.
 Örtüleri alırken herhangi bir lekesi veya
özrü olup olmadığına dikkat etmelisiniz.
 Lekeli veya özürlü bir örtü varsa
çamaşırhane görevlisine vermelisiniz.

 Masa örtülerini masalara dağıtınız.

 Her masanın üstüne bir örtü ve bir kapak
bırakmalısınız.
 Masa örtülerini dağıtırken örtülerde
herhangi bir leke ve özür olup olmadığına
dikkat etmelisiniz.
 Örtüleri usulüne uygun serecek şekilde
masanın üzerine koymalısınız.
 Yaptığınız
her
çalışmada
hijyen
kurallarına uymalısınız.
 Arkadaşınızla
yardımlaşarak
hızlı
çalışmalısınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
UYGULAMA FAALİYETİ-2
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak masa örtülerini serme teknikleri konusunda
öğrendiklerinizle beraber salon ortamında örtüleri masalara düzgün ve simetrik olarak
seriniz.

İşlem Basamakları

 Restoranın giriş kısmını belirleyiniz.

 Moltonu masaya takıp kontrol ediniz.

 Masa örtüsünü kat izlerine göre seriniz.

Öneriler
 Restoranınızdaki masaların sayılarını ve
çeşitlerini öğrenmelisiniz.
 Restoranın giriş kısmına arkanızı dönerek
çalışmamalısınız.
 Yüzünüz daima restoranın giriş kısmına
dönük çalışmalısınız.
 Restoranın giriş kısmına dönük masa
örtüsü açmak için masanın hangi
kenarında
durmanız
gerektiğini
belirlemelisiniz.
 Masa örtülerini durduğunuz kenardan
başlayarak açmak için örtünün doğru
katlanıp
katlanmadığını
kontrol
etmelisiniz.
 Restoranda molton kullanılıyorsa önce bu
örtüyü masalara kuralına uygun olarak
sermelisiniz.
 Moltonu serdikten sonra düzeltmelisiniz.
 Hiçbir kırışıklık, kat izi olmamasına
dikkat etmelisiniz.
 Masa örtüsünü açarken hangi masa
çeşidine örtü açacaksanız o ebatta örtü
temin etmelisiniz.
 Her zaman restoranın girişine yönünüzü
dönmelisiniz.
 Örtü
açarken
kuralları
sırasıyla
uygulamalısınız.
 Örtüyü sererken kat izlerinin düzgün
durmasına dikkat etmelisiniz.
 Örtülerin üzerinde herhangi bir özür, leke
vb.
varsa
hemen
yenisiyle
değiştirmelisiniz.
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 Masa etek uzunluğunu ayarlayınız.

 Masa örtüsünü açtıktan sonra mutlaka
örtünün masadan sarkan kısımlarının eşit
olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
 Örtü eğer masa ebatlarına göre olması
gerekenden küçük ya da büyükse sarkma
payı doğru olmayacağı için örtüyü hemen
değiştirmelisiniz.
 Arkadaşınızla
yardımlaşarak
hızlı
çalışmalısınız.

 Kapak örtüsünü seriniz.

 Kapakları
sererken
yönümüzün
restoranın girişine dönük olmasına dikkat
etmelisiniz.
 Kapakları açarken masa örtüsünü
kaydırıp bozmamaya dikkat etmelisiniz.
 Kapak açarken kuralları sırasıyla
uygulamalısınız.
 Kapaklar serildikten sonra düzgün durup
durmadığını kontrol etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi en çok tercih edilen masa örtüsü kumaşı çeşididir?
A) Karışık kumaş örtüler
B) Sentetik örtüler
C) Sentetik-naylon karışımı örtüler
D) %100 Pamuklu örtüler
E) Keten örtüler

2.

Aşağıdakilerden hangisi moltonun özelliklerinden biri değildir?
A) Hava geçirme özelliği vardır.
B) Yıkamaya ve deformasyona dayanıklıdır.
C) Kaymayan özelliğe sahiptir.
D) Suyu kolayca masaya geçirir.
E) Suyu masaya geçirmez

3.

Aşağıdakilerden hangisi masa alt örtüsüdür?
A) Runner
B) Molton
C) Napperon
D) Amerikan Servis
E) Kapak

4.

Aşağıdakilerden hangisi moltonun faydalarından değildir?
A) Masa yüzeyindeki pürüzleri ve kusurları gizleyerek giderir.
B) Özellikle cilalanmış ahşap veya formika masalarda tutucu özelliği olduğu için
üstündeki örtülerin kaymasını engeller.
C) Servis sırasında dökülen sıvı maddeleri emerek masaya geçmesini önler.
D) Yan yana getirilerek kullanılan masa yüzeylerinin seviye farkını kapatır.
E) Masaların kolay taşınmasını sağlar

5.

Aşağıdakilerden hangisi dört kişilik dikdörtgen masa örtüsü boyutudur?
A) 140x140 cm
B) 150x150 cm
C) 140x185 cm
D) 140 cm çapında
E) 185 cm çapında
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6.

Aşağıdakilerden hangisi 80x80 cm ebadındaki kare masa için uygun olan kapak
ölçüsüdür?
A) 80x80 cm
B) 110x110 cm
C) 120x120 cm
D) 130x130 cm
E) 100X100cm

7.

Aşağıdakilerden hangisi moltonun ebatlarını doğru olarak tanımlar?
A) Masadan 10 cm daha kısa olacak şekilde olmalıdır.
B) Masa ile aynı ebatta olmalıdır.
C) Masadan 30 cm daha uzun olmalıdır.
D) Masanın her tarafından 10 cm sarkacak şekilde olmalıdır.
E) Masadan 15 cm daha kısa olacak şekilde olmalıdır.

8.

Masa örtüleri masadan aşağı kaç cm sarkmalıdır?
A) 20-25 cm
B) 15-20 cm
C) 30-35 cm
D) D) 40 cm
E) E)45cm

9.

Dört kişilik kare bir masanın masa örtüsü boyutları ne kadardır?
A) 140x140 cm
B) 140x185 cm
C) 150x150 cm
D) 180x200 cm
E) 160x220cm

10.

Napperon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masa alt örtüsü
B) Masa örtüsü
C) Amerikan servis
D) Kapak
E) Malton
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
11.

(

) Napperon, kapak demektir.

12.

(

) Molton, servis esnasında dökülen sıvıların masaya geçmesini sağlar.

13.

(

) Uzun masa örtülerini de diğer masa örtülerinde olduğu gibi sereriz.

14.

(

) Amerikan servis 30x40 cm ebadında dikdörtgen bir örtüdür.

15.

(

) Kapakların boyutları masa kenarlarından 10 cm kadar sarkacak şekilde olmalıdır.

16.

(

) Napperon, masa ile masa örtüsü arasına serilen bir alt örtüdür.

17.

(

) Kapaklar boyut olarak masa örtüsünden büyüktür.

18.

(

) Dört kişilik kare masa için 150x150 cm ebadında masa örtüsü kullanılmalıdır.

19.

(

) Örtü boyutu masanın boyutundan 60-70 cm daha uzun olmalıdır.

20.

(

) Masa örtüsü üzerine serilen, eni dar uzun örtülere molton denir.

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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UYGULAMALI TEST
Restorant ortamında masa örtülerini seçerek tekniğine uygun olarak dikdörtgen
masalara örtü serininiz.
Dikdörgen masa örtüsü serme


Gerekli araç gereç

Dikdörtgen masa

Dikdörtgen masa örtüsü

Kapak
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Kıyafetinizi ve uygulamayla ilgili araç gerecinizin uygunluğunu
kontrol ettiniz mi?
Restoranınızdaki masa sayısını ve çeşidini tespit ettiniz mi?
Restoranın girişine doğru yüzünüzü döndünüz mü?
Masa örtüsünü, örtüyü açacağınız yere uygun şekilde koydunuz mu?
Örtünün yalınkatları size dönük, tek kat dışa dönük olacak şekilde
yerleştirdiniz mi?
Örtünün üst katlarını yanlara doğru açtınız mı?
Örtünün katları arasına parmaklarınızı doğru olarak yerleştirdiniz
mi?
Örtünün en alttaki yalınkatını ileriye doğru masanın karşı kenarından
düzgünce sarkıttınız mı?
Örtünün geri kalan kısmını kendinize doğru yavaşça çektiniz mi?
Örtünün her taraftan eşit sarkacak şekilde olmasına dikkat ettiniz mi?
Örtüyü düzeltip kontrol ederken sadece parmak uçlarınızla
düzeltmeye dikkat ettiniz mi?
Son kontrollerinizi yaparken ellerinizle örtüye çok değmemeye
dikkat ettiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Büfenin özelliğine göre düzgün ve simetrik olarak büfe örtüsü takabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ziyafet salonu olarak kullanılan salonları inceleyiniz.



Bu salonlarda kullanılan masaların ebatlarını öğreniniz.



Bu masalarda kullanılan masa örtülerini, skirtleri ve özelliklerini
öğreniniz.



Skirtlerin kaç çeşit olduğunu ve nasıl takıldığını öğreniniz.



Büfe hazırlanırken masa kaplama yönteminin uygulanıp uygulanmadığını
öğreniniz.



Kullanılan kapakların nasıl serildiğini öğreniniz.



Köpük ve süslemelerin nasıl yapıldığını öğreniniz. Aldığınız bilgileri
sunum hâline getirerek sınıf ortamında arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle
paylaşınız.

2. BÜFE ÖRTÜLERİ
2.1. Masa Eteği (Skirt)
İngilizcede etek anlamına gelmektedir. Servis dilinde aynı şekilde masa eteği
ifadesiyle kullanılmaktadır. Masa eteği, pileli örtü, banket örtüsü de denir. Genel olarak
banket masalarında, seminer ortamlarındaki masalarda ya da toplantı masalarında, büfelerde,
panellerde konuşmacıların oturdukları masaların ön kısımlarını örtmede L düzeni, U düzeni
gibi değişik kombinasyonlarda kullanılan, masaların ayaklarını yere kadar örten pileli,
dökümlü örtülerdir. Masa eteği yapısal olarak parlak saten veya ipeksi dökümlü kumaşları ile
mekâna hoş bir aksiyon verir. Görsel açıdan mekânı zengin kılar. Yerden uzunlukları banket
masalarının yerden yüksekliği kadar olup genellikle 5 veya 10 metrelik boyutlarda yapılır.
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Fotoğraf 2.1: Masa eteği

2.2. Etek (skirt)Çeşitleri
Masa eteği olarak da bilinen masa eteği ya da pileli örtü imalatı düzgün ve simetrik
ölçülerdeki pilelerin toplamından oluşur. Genellikle düz pile ya da pili kaşe şeklindedir.
Masa eteklerinin pilelerindeki ölçüler birbirini tutmalıdır. Aynı zamanda masa eteğinin
boydan boya kemerli olması yıkanırken pilelerinin bozulmaması açısından önemlidir.
Masa eteği değişik renklerde ve ebatlarda olabilir. Masa örtüsüyle farklı renklerde
kullanılabildiği gibi masa örtüsüyle aynı renk ve aynı cins kumaştan olanları da vardır. Masa
eteği salonu dolu ve güzel gösterir. Masa ayaklarının görünmesini engeller, kusurlarını
gizler, masanın üstündeki örtülerin kenarlardan sarkan boyutları farklı ise bunları gizler,
bulunduğu ortama hoş bir görünüm kazandırır.

Fotoğraf .2.2: Masa örtüsü ve kapağıyla aynı renk masa eteği örnekleri

2.3. Masa Eteği (Skirt )Takma Teknikleri
Büfe ve display hazırlamada masalara masa eteği takılır. Bunların cırtlı (Amerikan
fermuarı), çıtçıtlı ve üstten giydirmeli olanlarının yanında tutma yeri olmayanları da vardır.
Böyle durumlarda masa eteği iğneyle veya zımbayla masa örtüsüne sabitleştirilir.
Cırtlı masa eteği: (Giysi ve ayakkabılarda kullanılan yapışkan kumaş, Amerikan
fermuarı) Masanın kenarına boydan boya sabitlenmiş fermuara, masa eteğinin iç tarafına,
şerit hâlinde dikilmiş fermuar düzgünce yapıştırılarak takılır. Masalara takılması oldukça
kolay olan bir masa eteği çeşididir. Kısa zamanda takılır, pratiktir. Masanın üzeri örtü
örtülerek ya da köpük yapılarak kapatılır.
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Fotoğraf 2.3: Cırtlı masa eteği takılmadan önce

Fotoğraf 2.4: Masa eteğinin takılmış hâli

Masa eteği cırtlı değilse masa örtüsüne pileli yerlerinden toplu iğne ile tutturularak da
takılabilir. Kısa masa eteği bir kişi tarafından takılabilir. Fakat uzun masa eteği takılırken bir
kişi masa eteğini tutarken bir diğeri de takmalıdır.
Masa eteği takılırken ( toplu iğne kullanılarak ) sırasıyla şu işlemler yapılır:






Masa eteği takılacak masaların üzerine normal örtüler serilir.
Masa eteği takma sırasında kaymaması için örtülerin üzerine belirli aralıklarla
ağırlıklar yerleştirilir.
Bir köşeden başlanarak masa eteğiü toplu iğneler ile 8-10 cm aralıklarla örtüye
masa kenarından tutturulur.
Masa eteğinin üst kenarının bir santim kadar yukarıda kalmasına dikkat edilir.
Böylece toplu iğneler gizlenmiş olur.
Masa eteği takma işleminin tamamlanmasına rağmen artan masa eteği var ise bu
kısım görünmeyecek şekilde düzgünce masa altına gizlenir (Esas olan masa
eteği uzunluğunun masa uzunluğuna uygun olanının kullanılmasıdır.).

Fotoğraf 2.5: Masa eteği takma
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Sürekli masa eteği sabitlenmiş olarak aynı amaç için kullanılan masalarda masa
eteğiler zımbalanarak da takılabilir. Böylece masa eteğinin bozulması, kayması
da büyük ölçüde engellenmiş olur. Fakat takılırken kolay bir yöntem olmasına
rağmen çıkartılırken zaman alır.
Bunların yanında giydirme masa eteği (yekpare masa eteği) vardır. Kullanılacak
masaların ebatlarına göre özel diktirilir. Kılıf gibi masaya geçirilerek kısa
sürede takılır. Personelin ölçüsüz sermesi, kaydırması gibi ihtimaller yoktur.
Zamandan tasarruf ve görsel güzellik kazandırır. Bu masa eteği daha çok
yuvarlak masalar için uygundur. Dikdörtgen masalarda köşe ölçülerinin çok iyi
ayarlanması gerekmektedir.

Fotoğraf 2.6: Üstten giydirmeli bir masa eteği örneği

2.4. Masa Kaplama Tekniği( Table Boxing)



Masa kaplama, restoranlarda, ziyafet salonlarında, büfe hazırlamada uygulanan,
iğne veya bant gibi herhangi bir yardımcı araç kullanılmadan masanın
kaplanması yöntemidir.
Bu yöntem yemek masalarından ziyade büfeler için uygundur. Büfelerde,
üzerindeki dekorlar, süslemeler, yiyecek ve içecekler ağırlık yapacağı için
kaymasını da engeller. Bu uygulama için masaların ebatlarından büyük örtüler
kullanılır.

Masa kaplama yapılırken sırasıyla şu işlemler uygulanır:

Masa örtüsü masanın üzerine, ön ve yan tarafı tamamen kapanacak şekilde
serilir.( Masanın bacakları görünmemelidir.)

Masanın önce bir kısa kenarına geçilir ve masanın arka tarafına gelen
köşesinden örtü tutularak yukarı doğru kaldırılır.

Fotoğraf 2.7: Değişik açılardan köşe tutmanın gösterilmesi
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Bu işlem yapılırken diğer elimizle de kaymaması için diğer köşesi tutulur.
Köşesinden tutulan örtü yukarıya iyice kaldırılarak masanın dış kenarına doğru
serilir.
Örtü masanın üzerinde uçlarına doğru açılarak düzeltilir.
Örtü kenarından tutularak üstteki yalın kat içte kalacak şekilde masanın üzerine
tekrar serilir. Bu işlem yapılırken diğer elimizle örtü tutularak kayması önlenir.
Örtünün etek kısımlarında boy farkı olup olmadığı kontrol edilerek düzeltilir.
Bundan sonra masanın diğer kısa kenarına geçilerek işlem tekrarlanır.

Fotoğraf 2.8: Katlanmış örtünün tekrar serilmesi

Fotoğraf 2.9: Örtünün düzeltilerek son kontrollerinin yapılması




Diğer kısa kenara geçilir. Masanın arka tarafına gelecek köşesinden örtü
tutularak yukarı doğru kaldırılır.
Bu işlem yapılırken diğer elimizle de kaymaması için diğer köşesi tutulur.

Fotoğraf 2.10: Örtünün kenarda tutularak kaldırılması
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Fotoğraf 2.11: Örtünün masanın üzerine serilerek düzeltilmesi







Köşesinden tutulan örtü yukarıya iyice kaldırılarak masanın dış kenarına doğru
serilir.
Örtü masanın üzerinde uçarlına doğru açılarak düzeltilir.
Örtü kenarından tutularak üstteki yalın kat içte kalacak şekilde masanın üzerine
tekrar serilir. Bu işlem yapılırken diğer elimizle örtü tutularak kayması önlenir.
Örtünün etek kısımlarında boy farkı olup olmadığı kontrol edilerek düzeltilir.
Son kontroller yapılarak eğrilikler varsa düzeltilir.

Fotoğraf 2.12: Katlanan örtünün tekrar serilmesi

Fotoğraf 2.13: Örtünün kontrol edilerek düzeltilmesi
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Masa kaplama işlemi tamamlandıktan sonra üzerine başka bir masa örtüsü, kapak
serilebileceği gibi köpük yapılarak da süslenebilir. Değişik ebatlardaki dikdörtgen ya da kare
masalara uygulanabilir. Uzun masalara uygulanacaksa birden fazla örtü kullanmak gerekir.

Fotoğraf 3.14: Kapak serilmiş hâli

2.5.Büfe Örtülerine Kapak Serilme Teknikleri
Masa eteği takılmış masaların üzerine masa eteği ile aynı ya da farklı renkte kapak
örtü serilir. Toplantılar, paneller, seminerler, özel yemekler, düğünler vb. durumlarda
hazırlanan masalar için uygundur. Ayrıca bu örtü güzel bir görünüm sağladığı gibi toplu
iğnelerin, tel zımbaların görülmesini, iğnelerin çarpmalar, sürtünmeler yoluyla bozulmasını,
yerinden oynayarak çıkmasını da engeller.
Masalara kapak serilmesi, aynı uzun masalara masa örtüsü serilmesindeki gibidir.
Aynı kurallar uygulanarak iki servis personeli tarafından serilir.

Fotoğraf 2.15: Kapak serilmiş masa etekli masa örnekleri

2.6. Köpük ve Süslemeler
Köpük, açık büfelerin veya display (displey)lerin üzerine dekor amacıyla kabartılarak
serilen örtüdür. Yapılan kabartmalar köpüğü andırdığı için bu kavram ile ifade edilmektedir.
Masa eteği gibi parlak ve ipeksi kumaşlardan yapılırlar. Açık büfelerde yiyecekleri
sergilemek veya yükseltmek amacıyla masanın üstüne konan tabak, kasa ve benzeri
malzemeleri örtmek için de kullanılır. Büfede düz bir örtünün verdiğinden daha hoş bir
görüntü verir.
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2.7. Köpük ve Süsleme Yapım Teknikleri
Masanın üzerine köpük süsleme yapılacaksa ayrıca bir üst örtü örtülmeyebilir.
Köpükte örtü kadar olmasa da masa eteği dış etkenlerden korur. Ama masa eteğin üst
kısımları kötü duruyorsa yine örtü örtülür ve sonra köpük yapılır.




Köpükler masa örtüsünden farklı renkte genellikle beyaz olur. Beyaz tercih
edilmesinin nedeni üzerine konulacak süslerin dekorların ya da yiyecek içeceğin
daha dikkat çekici olmasını, güzel görünmesini ve ön plana çıkmasını
sağlamaktır.
Köpük yapılması

Örtüsü serilip masa eteği takılmış masanın üzerine köpük yapılacak örtü
serilir.

Masanın sol tarafından başlanarak örtü topaklar hâlinde tutularak bükme
işlemi yapılır.

Örtü yeterli gelmezse ikinci bir örtü sererek kalınan yerden devam edilir.

Oluşan dalgaların birbirine orantılı olmasına ve masanın kenarlarından
sarkmamasına dikkat edilir.

Fotoğraf 2.16: Köpük yapma

Fotoğraf 2.17: Köpük yapılmış büfe örnekleri
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Masa eteği takılmış masaların üstüne köpükle beraber kurdelelerden, parlak
kumaşlardan kuşaklar, fiyonklar vb. değişik süslemeler de yapılabilir. Bu
süslemeler tamamen salonda yapılacak yemeğin, toplantının ya da seminerin
özelliğine uygun olmalıdır. Salon hazırlanırken süsleme işi fazla abartılmamalı,
görüntü kirliliği oluşturularak göz yorulmasına neden olmamalıdır.

Fotoğraf 2.18: Süslenmiş büfe örneği
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
YOLUMUZDAKİ ENGELLER
Eski zamanlarda bir kral saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş,
kendisi de pencereye oturmuş ve olacakları izlemeye başlamış.
Ülkenin en zengin tüccarları en güçlü kervancıları, saray görevlileri sabahtan öğlene
kadar birer birer geldiler. Hepsi kayanın etrafında dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu kralı
yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyordu.
Sonunda bir köylü çıkageldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sırtındaki küfeyi
yere indirdi, iki eli ile kayaya sarıldı ve ıkına sıkıla kayayı itmeye başladı. Sonunda kan ter
içinde kaldı ama kayayı da yolun kenarına çekmeyi başardı. Tam küfesini sırtına almak
üzereydi ki kayanın eski yerinde bir kesenin olduğunu gördü. Açtı keseyi. Kese altın
doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde.”Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir.
”diyordu kral. Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı.”
Sizler de azim ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak büfenin özelliğine göre düzgün ve simetrik
olarak masa eteğini masa kenarına takınız.

İşlem Basamakları









Öneriler

 Büfelerin ebatlarına uygun örtüler
seçmelisiniz.
 Salonun giriş kısmına arkanızı dönerek
çalışmamalısınız.
 Yüzünüz daima salonun giriş kısmına
dönük çalışmalısınız.
Büfe örtüsünü seriniz.
 Büfe örtüsünü iki kişi karşılıklı geçerek
sermelisiniz.
 Arkadaşınızla
uyumlu
hareket
etmelisiniz.
 İşinizi yaparken birbirinizi takip edip
birlikte hareket etmelisiniz.
 Büfelere masa eteği takarken üzerindeki
masa örtüsünün kaymaması için belirli
aralıklarla ağırlık yapacak eşyalar
koymalısınız.
Büfe örtüsünün üzerine ağırlık koyarak  Ağırlık olarak seçtiğiniz eşyanın örtüye
sabitleyiniz.
zarar
vermemesine
ve
örtüyü
kirletmemesine dikkat etmelisiniz.
 Masa eteği takma işleminiz bittikten
sonra koyduğunuz ağırlıkları dikkatlice
yerlerine kaldırmalısınız.
 Masaya masa eteği seçerken hangi masa
çeşidine takacaksanız o ebatta masa eteği
temin etmelisiniz.
 Masadan çok uzun masa eteği seçerek
yığılmaya sebebiyet vermemelisiniz.
 Salonun dekorunda kullanılan renge
Masaya uygun ölçülerde masa eteği
uygun masa eteği seçmelisiniz.
seçiniz.
 Seçtiğiniz masa eteğinin sağlam, düzgün
ve ütülü olup olmadığını kontrol
etmelisiniz.
 Masa eteği üzerinde herhangi bir özür,
leke vb. varsa hemen yenisiyle
değiştirmelisiniz.
 Masa eteğiniz cırtlı ise cırt yerlerini,
masadaki örtüde bulunan cırt yerlerine
Masa eteğini masaya takınız.
düzgünce yapıştırarak takmalısınız.
 Masa
eteğinizi
toplu
iğne
ile
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 Kapak/köpük seriniz.






 Masa kaplama
kapatınız.

yöntemi

ile

masayı 
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sabitleyecekseniz topluiğneleri 8-10 cm
aralıklarla takmalısınız.
Masa eteği masa hizasından 1cm
yukarıda olacak şekilde sabitleyerek
iğnelerin görünmesini engellemelisiniz.
Masa eteğiniz giydirmeli ise masanın
üzerinden kılıf geçirir gibi takmalısınız.
Masa eteği takma işlemi bittikten sonra
hâlâ masa eteği varsa düzgünce masanın
altına yerleştirmelisiniz.
Arkadaşınızla
yardımlaşarak
hızlı
çalışmalısınız.
Masalara kapak sererken iki kişi
çalışmalısınız.
Kapakları uzun masalara örtü serme
kurallarına uygun olarak sermelisiniz.
Kontrol ederek düzgün olmayan yerlerini
düzeltmelisiniz.
Köpük yaparken masanın sol tarafından
başlamalısınız.
Örtüye eşit aralıklarla kıvrımlar yapıp
şekil vermelisiniz.
Örtü yetmemesi durumunda aynı renk ve
ölçüde başka bir örtüyle kaldığınız
yerden devam etmelisiniz.
Köpüğün masadan aşağı sarkmamasına
dikkat etmelisiniz.
Hızlı ve pratik olmalısınız.
İşleriniz bittikten sonra kapak ve
köpüğün düzgün durup durmadığını
kontrol etmelisiniz.
Masa örtüsünün masaya normalde
serdiğiniz örtüden daha büyük ebatlarda
olmasına dikkat etmelisiniz.
Örtünün
iç
taraftaki kenarındaki
köşesinden tutarak yukarı kaldırıp
masanın üzerine sermelisiniz.
Örtünün kaymaması için diğer elinizle
kontrol etmelisiniz.
Örtünün kenarını açarak düzeltmelisiniz.
Örtüyü tekrar masanın üzerine kendinize
doğru çekerek sermelisiniz.
Bu işlemi yaparken örtüyü diğer elinizle
tutmalısınız.
Serdiğiniz örtüyü kontrol edip düzeltiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

“Table Boxing” ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masa kaplama
B) Masa giydirme
C) Masa eteği
D) Masa alt örtüsü
E) Köpük

2.

Aşağıdakilerden hangisi toplu iğne ile masa eteği takılırken yapılmaması gereken bir
davranıştır?
A) Masa eteği takma sırasında örtünün kaymaması için masanın üzerine ağırlık konur.
B) Masa eteği takılırken üst kenarının bir cm kadar aşağıda kalmasına dikkat edilir.
C) Bir köşeden başlanarak 8-10 cm aralıklarla tutturulur.
D) Artan masa eteği görünmeyecek şekilde, düzgünce masa altına gizlenir.
E) Bir köşeden başlanarak 15-20 cm aralıklarla tutturulur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi masa kaplama yapılırken yanlış bir uygulamadır?
A) Masa örtüsü, masanın bacakları tamamen kapanacak şekilde serilir.
B) Örtüyü sermek için önce masanın ön tarafındaki uzun kenarına geçilir.
C) Örtü masanın arka tarafına gelen köşesinden tutularak yukarı doğru kaldırılır.
D) Köşesinden tutulan örtü yukarıya iyice kaldırılarak masanın dış kenarına serilir.
E) Masa örtüsü, masanın bacakları tamamen kapanmak zorunda değildir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi büfelere köpük ile süsleme yapılırken uyulması gereken
kurallardan biri değildir?
A) Örtüsü serilmiş, masa eteğiü takılmış masanın üzerine köpük yapılacak örtü serilir.
B) Masanın sol tarafından başlanarak örtüyü topaklar hâlinde tutarak bükme işlemi
yapılır.
C) Kullandığımız örtü masanın tamamına yetirilmeye çalışılır. Başka bir örtü
kullanılmaz.
D) Oluşan dalgaların birbirine orantılı olmasına dikkat edilir.
E) Kullandığımız örtü masanın tamamına yetmezse başka bir örtü kullanılır.

5.

Büfelere masa eteği takılırken masa örtüsünün üzerine neden ağırlık konur?
A) Masanın dolu gözükmesi için
B) Güzel görünüm sağladığı için
C) Masa örtüsünün kaymamsı için
D) Masa eteğine toplu iğneleri eşit aralıklarla takmak için
E) Masanın kaymaması için
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

(
) Yekpare masa etekleri en çok dikdörtgen masalar için uygundur. Yuvarlak
masalar için uygun değildir.

7.

( ) Köpük yapılırken örtü yeterli gelmezse yeni bir örtü ile kaldığımız yerden devam
ederiz.

8.

( ) Masa kaplama, restoranlarda, ziyafet salonlarında, büfe hazırlamada uygulanan,
iğne veya herhangi bir yardımcı araç kullanmadan uygulanan bir yöntemdir.

9.

(

10.

(
) Masa kaplama yöntemi, özellikle restoranlarda yemek masaları için çok uygun
bir yöntemdir.

) Masa eteği, skört, banket örtüsü veya pileli örtü de denmektedir.

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 uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Restorandaki uzun masalara kuralına uygun olarak önce masa örtüsü serme işlemini,
daha sonra toplu iğne ile masa eteği takma işlemini yaparak köpük tekniği ile süsleyiniz.

Büfe masası hazırlama


Malzemeler

Uygun büyüklükte masa

Masa örtüsü

Masa eteği

Köpük örtüsü

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kıyafetinizi ve uygulamayla ilgili araç gerecinizin
uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
Hazırlayacağınız uzun masa için uygun örtüleri ve masa
eteğini kontrol ettiniz mi?
Arkadaşınızla beraber masa örtülerini düzgün bir şekilde
masalara serdiniz mi?
Birden fazla masa örtüsü kullandıysanız örtülerin üst üste
binen kısımlarının en az 10 cm olmasına dikkat ettiniz mi?
Masaların kenarlarında sarkan kısımlar normalden fazla ise
iç tarafa çekerek standarda uygun hâle getirdiniz mi?
Masa eteğini takmadan önce masanın üzerine belirli
aralıklarla ağırlık koydunuz mu?
Masa eteğini takarken masa eteğin diğer kısmının da
arkadaşınızın tutmasını sağladınız mı?
Masa eteği üst kenarının 1 cm yukarıda kalacak şekilde
ayarlayarak taktınız mı?
Masa eteği takarken kullandığınız topluiğnelerin arasında
8-10 cm boşluk bıraktınız mı?

10. Masa eteği takarken sık sık boy ayarlaması yaptınız mı?
11. Masa eteği masanın her tarafına taktıktan sonra hâlen
artmış kısmı varsa bunu masanın altına görünmeyecek
şekilde gizlediniz mi?
12. Son kontrollerinizi yapıp masa eteğinin düzgün durup
durmadığına baktınız mı?
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Evet

Hayır

13. Köpük hazırlamada kullanılan örtüyü seçtiniz mi
14. Köpükte kullanılan örtüyü belli aralıklarda topaklama
yaptınız mı?
15. Oluşan dalgalar birbiri ile orantılı mı
16. Oluşan dalgaların asa kenarlarından taşmamasına dikkat
ettiniz mi?
17. Son kontrollerinizi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak salon ortamında konuğu rahatsız etmeden
simetrik ve düzgün bir şekilde masa örtüsünü değiştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İşletmedeki restoran müdürü veya servis şefi, servis elemanları ile
görüşünüz.



Masa örtülerini ve kapakları misafirli ortamda nasıl değiştirdiklerini
öğreniniz.



Temiz masa örtülerinin masalardan nasıl topladıklarını öğreniniz.



Aldığınız bilgileri, Fotoğraf , broşür vb. dokümanları dosyalayıp sunum
hâline getirerek sınıf ortamında arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle
paylaşınız.

3. MASA ÖRTÜLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
3.1. Masa Örtülerini Değiştirme Sebepleri
Restoranda servis esnasında yemek masasında kirlenmeler meydana gelebilir. Yine
servisin kalabalık olduğu günlerde restoran masaları bazen iki kere kullanılmak durumunda
kalabilir. Bu da misafir önünde misafirin yemeği devam ederken veya misafirlerin kalkıp
masanın yeni gelecek misafirler için yeniden hazırlanmasında örtü değiştirme durumunu
ortaya çıkarır. Özellikle masada yemeğe devam edilemeyecek büyük kazalarda eğer restoran
uygunsa misafirler temiz olan başka bir masaya alınır ve örtüler ondan sonra değiştirilir.
Restoranda başka boş masa yoksa misafirler masada otururken örtülerin değiştirilmesi
gerekir. Masa örtüleri değiştirilirken konukların kirli örtüyü ve altındaki çıplak masayı
görmeleri istenmez. Özellikle masada kusur ya da masa örtüsünde ve varsa masa alt
örtüsünde daha önceden kalmış çıkmayan lekeler, delikler varsa bu durumu misafirin
görmesi pek de hoş olmaz. Kirli örtüyü kaldırırken aynı anda temizini örtmek ve çıplak
masanın görünmesini önlemek önemlidir.
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Molton misafirin yanında değiştirilmez. Molton, salon servise hazırlanırken
yenileriyle değiştirilir. Çünkü misafirin yanında molton kaldırıldığında çıplak masa
görüneceği için hoş bir durum olmaz.

3.2. Masa Örtülerinin Misafir Ortamında Değiştirilmesi
Restoranda servis anında kirli örtü değiştirmek için yedek örtüler restorandaki
servantta hazır bulundurulmalıdır. Bu iş restoran servise hazırlanırken yapılır. Masada
sadece kapak kirlenmiş, kir masa örtüsüne geçmemişse sadece kirlenmiş kapağı yenisiyle
değiştirmek yeterlidir. Hem kapak hem de masa örtüsü kirlenmişse önce kirli kapak bohça
şeklinde toplanarak masadan kaldırılır. Daha sonra kirli masa örtüsü kurallarına uygun
olarak yenisiyle değiştirilir. En son temiz masa örtüsünün üzerine kapak serilerek masa
kullanıma hazır hâle gelmiş olur. Örtü değişimi, estetik ve göz zevkini bozmayacak şekilde
yapılmalıdır.

3.3. Masa Kapağını Konuklu Ortamda Değiştirme Teknikleri
Kirli kapağı yenisiyle değiştirirken sırasıyla şu işlemler yapılır:





Masanın üstü boşaltılır. Bütün yemek takımları toplanıp yemek artıkları
temizlenir.
Kapak çok kirliyse üzerine kumaş peçete sererek kötü görüntüyü yok edilir.
Kirli kapağın karşıdan sarkan kısmı kıvrılarak masanın üzerine toplanır.
Servanttan alınan temiz kapak masanın toplayanın karşısındaki kenarına,
masayı ortalayacak şekilde konulur.

Fotoğraf 3.1: Kirli kapak değişimi




Temiz kapağın üstteki katları önce sağa sonra sola açılır.
Sağa ve sola sarkan kısımların eşitliği sağlanır.
Kapağın yalın kat kenarlarının altta ve değiştirenin kendisine bakan tarafta
olmasına dikkat edilir.
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Fotoğraf 3.2: Kirli kapak değişimi





Temiz kapak, kapak açarken anlatılan tutma yöntemine göre tutulur.
Temiz kapak iki elle yukarı kaldırılarak en alt kat, masanın karşı kenarından
sarkıtılır.
Temiz kapakla beraber kirli kapağın kıvrılmış olan kısmı da işaret ve
başparmaklarla tutulur.

Fotoğraf 3.3: Kirli kapak değişimi



Her iki kapağı da değiştiren kişi kendine doğru çeker (Bu esnada, temiz kapağın
üstteki katı serbest bırakılır.).

Fotoğraf 3.4: Kirli kapak değişimi



Temiz kapak masanın üzerine bırakılırken kirli kapak altından çekip alınır.



Çekme sırasında, kapakların birbirine yapışmaması için eldeki kapak
hafifçe silkelenir.
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Alınan kirli kapak sol kola asılır.
Kapağı serdikten sonra masadaki duruşu ve kenarlardan sarkan kısımları kontrol
edilir.
Kapağın toplanan kısımları parmak uçları ile düzeltilir.
Kapağa mümkün olduğunca az dokunulmaya çalışılır.

Fotoğraf 3.5: Kirli kapak değişimi

Kirli masa örtüsü yenisiyle değiştirilirken sırasıyla şu işlemler yapılır:





Masanın üstü boşaltılır. Bütün yemek takımları toplanıp yemek artıkları
temizlenir.
Örtünün üzerindeki kapak bohça şeklinde katlanarak alınır.
Örtü çok kirliyse üzerine kumaş peçete serilerek kötü görüntü yok edilir.
Kirli örtünün karşıdan sarkan kısmı kıvırılarak masanın üzerine toplanır.

Fotoğraf 3.6: Kirli örtü değişimi







Servanttan aldığınız temiz örtü masanın karşınızdaki kenarına, masayı
ortalayacak şekilde konur.
Temiz örtünün üstteki katlar önce sağa sonra sola açılır.
Sağa ve sola sarkan kısımların eşitliği sağlanır.
Örtünün yalın kat kenarlarının altta ve değiştirenin kendisine bakan tarafta
olmasına dikkat edilir.
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Fotoğraf 3.7: Kirli örtü değişimi




Temiz örtü, örtü açarken anlatılan kuraldaki tutma yöntemine göre tutulur.
Temiz örtü iki elle yukarı kaldırılarak en alt katı, masanın karşı kenarından
sarkıtılır.

Fotoğraf 3.8: Kirli örtü değişimi

Fotoğraf 3.9: Kirli örtü değişimi






Temiz örtüyle beraber kirli örtünün kıvrılmış olan kısmı da işaret ve
başparmaklarla tutulur.
Her iki örtüyü de kendinize doğru çekiniz (Bu esnada, temiz örtünün üstteki katı
serbest bırakılır.).
Temiz örtü masanın üzerine bırakılırken kirli örtü altından çekip alınır.
Çekme sırasında, örtülerin birbirine yapışmaması için eldeki örtü hafifçe
silkelenir.
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Alınan kirli örtü sol kola asılır.
Örtüyü serdikten sonra masadaki duruşu ve kenarlardan sarkan kısımları kontrol
edilir.
Örtünün toplanan kısımları parmak uçları ile düzeltilir.
Örtüye mümkün olduğunca az dokunulmaya çalışılır.
Kapak, kapak açma kuralına uygun olarak örtünün üzerine açılır.

Fotoğraf 3.10: Kirli örtü değişimi

3.4. Masa Örtülerini Değiştirme Teknikleri
Temiz masa örtülerinin toplanması işlemi, daha ziyade, üstü açık restoran, konferans
ve ziyafet salonları gibi zaman zaman kullanılan yerlerde söz konusudur. Temiz örtüler
toplanarak kaldırılır ve gerektiği zaman tekrar kullanılır. Masa örtülerinin toplanmasında
esas, örtü çizgilerinin aynı şekilde katlanmasıdır.
Masada duran temiz bir örtü şu şekilde toplanır.







Örtüdeki çukur çizgi örtünün masaya ne taraftan serildiğini gösterir. Çukur ütü
izinin bulunduğu tarafa geçilir.
Sol elle örtünün ortasındaki yüksek çizgiden tutulur.
Diğer elle de mümkün olduğu kadar öbür kenara yakın bir yerden aynı şekilde
tutulur.
Örtü yukarı kaldırılarak hafifçe silkelenir.
Örtünün serbest kalan yalın kat kenarları ileriye doğru silkelenerek örtü tekrar
masanın üzerine bırakılır ( Bu işlemle örtü ikiye katlanmıştır ve ortada yine
kabarık bir çizgi vardır.).
Örtü kenarlarının birbirlerine denk geldiğinden emin olunur.

59

Fotoğraf 3.11: Masa örtüsünün toplanması

İkiye katlanmış olan örtünün ortasındaki sağ-sol yönündeki kabarık çizgiye aynı işlem
bir kez daha yaparak masaya bırakılır( Bu işlemle örtü uzunlamasına dörde katlanmıştır.).

Fotoğraf 3.12: Masa örtüsünün toplanması




Sol el ileride olacak şekilde, örtü ortadaki ileriye doğru olan kabarık çizgisinden
tutularak havaya kaldırılır.
Örtünün serbest uçları ileriye atılır.

Fotoğraf 3.13: Masa örtüsünün toplanması
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Bu işlem bir kez daha tekrarlanır.

Fotoğraf 3.14:Masa örtüsünün toplanması



Örtü toplama işlemi tamamlanarak örtü kaldırılır.

Fotoğraf 3.15: Masa örtüsünün toplanması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak restoran ortamında konuğu rahatsız
etmeden, simetrik ve düzgün bir şekilde konuklu ortamda masa örtüsünü değiştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Hijyen kurallarına dikkat etmelisiniz.
 KKD giymelisiniz.
 Masanın üzerindeki servis takımlarını
dikkatlice toplamalısınız.
 Toplama işlemi yaparken misafiri
rahatsız etmemeye dikkat etmelisiniz.
 Masanın üzerindeki yemek artıklarını ve
ekmek kırıntılarını iyice temizlemelisiniz.
 Hızlı ve pratik olmalısınız.
 Masa kapağını bohça şeklinde toplayıp
kaldırmalısınız.
 Kapağı toplarken içerisinden bir şeylerin
dökülmemesine dikkat etmelisiniz.

 Masanın üstünü toplayınız.

 Masa kapağını toplayınız.

 Masa örtüsünün karşı tarafınızdaki
kenarını kıvırmalısınız.
 Kıvırma işlemini yaparken masanın
 Masanın bir kenarının eteğini masa
üstüne katlayınız.

üst kısmının görünmemesine dikkat

etmelisiniz.
 Kıvırdığınız kısmın düzgün durmasına
dikkat etmelisiniz.
 Hızlı ve pratik olmalısınız.
 Temiz masa örtüsünü servanttan alıp
masaya getirmelisiniz.
 Örtüyü kıvırdığımız kenarın üstüne masa
kenarını
ortalayacak
şekilde
 Temiz masa örtüsünü bu katın üzerine
koymalısınız.
seriniz.
 Temiz örtüyü koyarken yalın katların
bize dönük olmasına dikkat etmelisiniz.
 Hızlı ve pratik olmalısınız.
 Konuğu rahatsız etmemeye özen
göstermelisiniz.
 Temiz örtüyü kuralına uygun şekilde
parmaklarınızı yerleştirerek tutmalısınız.
 Temiz masa örtüsünün alttaki serbest
 Temiz masa örtüsünün alttaki serbest
katını masadan aşağıya bırakmalısınız.
katını aşağıya sarkıtınız.
 Bu işlemi yaparken sarkma payını doğru
ayarlamalısınız.
 Konuğu rahatsız etmemeye özen
göstermelisiniz.
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 Temiz masa örtüsünü tutarken aynı anda
kirli masa örtüsünü de tutmalısınız.
Kirli ve temiz masa örtüsünü aynı anda  Kirli
masa
örtüsünü
işaret
ve
kendinize doğru çekiniz.
başparmaklarınız arasına almalısınız.
 İki örtüyü de dikkatlice kendinize doğru
çekmelisiniz.
 Kirli masa örtüsünü alırken temiz masa
örtüsünü kaydırıp bozmamaya dikkat
etmelisiniz.
Temiz masa örtüsünü masada bırakınız.  Temiz masa örtüsünü de kirliyle beraber
çekmemeye dikkat etmelisiniz.
 Aksi takdirde masa görünecek ve
yaptığınız işin bir anlamı kalmayacaktır.
 Kirli masa örtüsünü yavaş hareketlerle
masadan almalısınız
 Kirli masa örtüsünü masadan aldıktan
Kirli masa örtüsünü yavaşça alınız.
sonra sol kolunuza asmalısınız.
 Kirli masa örtüsünün yere değmemesine,
düşmemesine dikkat etmelisiniz.
 Masada kalan temiz masa örtüsünü
parmaklarınızın ucuyla düzeltmelisiniz.
 Masa örtüsünü düzeltirken örtüyle fazla
oynamamalısınız.
Temiz masa örtüsünü düzeltiniz.
 İşlerinizi yaparken hızlı olmalısınız.
 Konukları bekletmemelisiniz.
 Restorandaki işlerin seri ve hızlı bir
şekilde devam etmesi için özen
göstermelisiniz.
 Temiz masa örtüsünü masaya serdikten
sonra üzerine kapağı sermelisiniz.
 Kapağı sererken daha önce anlatılan
kapak açma kurallarına uymalısınız.
 İşlerinizi hızlı ve seri bir biçimde
Masa kapağını seriniz.
yapmalısınız.
 Son kontrollerinizi yaptıktan sonra
masadan topladığınız servis takımlarını
seri bir
şekilde tekrar masaya
yerleştirmelisiniz.

K.K.D: Kişisel koruyucu donanım.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Kirli kapak değiştirilirken önce karşı kenardan sarkan kısım masanın üzerine
kıvrılır.

2.

( ) Temiz masa örtüleri ve kapaklar, restorandaki servantımızda servis başlamadan
önce hazır hâle getirilmelidir.

3.

(

4.

( ) Değiştirilecek masa örtüsü çok kirli ise üzerine kumaş peçete serilerek kötü
görüntü yok edilmiş olur.

5.

( ) Servis sırasında kirli örtü değiştirme, masanın üzeri misafire gösterilmeden
yapılmalıdır.

6.

( ) Temiz masa örtüsü, kirli masa örtüsünün ortasına konulur ve sonra katlarından
açılarak serilir.

7.

( ) Restoranda misafirlerin yanında kirli masa örtüsü değiştirilirken mümkün
olduğunca hızlı, pratik ve etraf rahatsız edilmeden çalışılmalıdır.

8.

( ) Masadan alınan kirli masa örtüsü yere bırakılır ve hemen toplanmış servis
takımları yeniden masaya yerleştirilir.

9.

( ) Temiz masa örtüsü, kirli masa örtüsünün kıvrılan kenarına uygun bir şekilde
konulur.

10.

( ) Temiz masa örtüsüne parmaklarınızı yerleştirmeden önce yalın kat kenarının altta,
kendinize bakan tarafta olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

) Masa alt örtüsü misafirin yanında değiştirilmelidir.

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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UYGULAMALI TEST
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri alarak okulunuz restoranında kuralına uygun
olarak kirli masa örtüsü değiştirme işlemini sırasıyla uygulayınız.
KONTOL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
Masanın üstünü boşaltıp bütün yemek takımlarını toplayarak
yemek artıklarını temizlediniz mi?
2. Örtünün üzerindeki kapağı bohça şeklinde katlayarak aldınız
mı?
1.

3.

Örtü çok kirliyse üzerine kumaş peçete sererek kötü görüntüyü
yok ettiniz mi?

4.

Kirli örtünün karşıdan sarkan kısmını kıvırarak masanın
üzerine topladınız mı?

5.

Servanttan aldığınız temiz örtüyü masanın karşınızdaki
kenarına, masayı ortalayacak şekilde koydunuz mu?

6.

Temiz örtünün üstteki katlarını önce sağa sonra sola açtınız
mı?

7.

Sağa ve sola sarkan kısımların eşitliğini sağladınız mı?

8.

Örtünün yalın kat kenarlarının altta ve kendinize bakan tarafta
olmasına dikkat ettiniz mi?

9.

Temiz örtüyü, örtü açarken anlatılan kuraldaki tutma
yöntemine göre tuttunuz mu?

10. Temiz örtüyü iki elinizle yukarı kaldırarak en alt katı, masanın
karşı kenarından sarkıtınız mı?
11. Temiz örtüyle beraber kirli örtünün kıvrılmış olan kısmını da
işaret ve başparmaklarınızla tutunuz mu?
12. Her iki örtüyü de kendinize doğru çektiniz mi?
13. Temiz örtüyü masanın üzerine bırakırken kirli örtüyü altından
çekip aldınız mı?
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Evet

Hayır

14. Çekme sırasında, örtülerin birbirine yapışmaması için
elinizdeki örtüyü hafifçe silkelediniz mi?
15. Aldığınız kirli örtüyü sol kolunuza astınız mı?
16. Örtüyü serdikten sonra, masadaki duruşunu ve kenarlardan
sarkan kısımları kontrol ettiniz mi?
17. Örtünün toplanan kısımları varsa parmak uçlarınız ile
düzelttiniz mi?
18. Örtüye ellerinizle mümkün olduğunca az dokunmaya çalıştınız
mı?
19. Kapağı, kapak açma kuralına uygun olarak örtünün üzerine
açtınız mı?
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri alarak okulunuz restoranında kuralına uygun
olarak açık büfe masası hazırlayınız. Konuk masalarını servise hazırlayanız. Kirlenen masa
örtülerin değiştirme işlemini sırasıyla uygulayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu materyal kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

İş kıyafetini giydiniz mi?

2.

Temiz masa örtüsü ihtiyacını belirlediniz mi?

3.

Kirli masa örtülerini yıkamaya verdiniz mi?

4.

Yeterli miktar ve çeşitte masa örtüsü temin ettiniz mi?

5.

Masa örtülerini masalara dağıttınız mı?

6.

Masanın giriş kısmını belirlediniz mi?

7.

Moltonu masaya takıp kontrol ettiniz mi?

8.

Masa örtüsünü kat izlerine göre serdiniz mi?

9.

Masa etek uzunluğunu ayarladınız mı?

10. Kapak örtüsünü serdiniz mi?
11. Büfe örtüsünü serdiniz mi?
12. Büfe örtüsünü üzerine ağırlık koyarak sabitlediniz mi?
13. Masaya uygun ölçülerde masa eteği seçtiniz mi?
14. Masa eteğini masaya taktınız mı?
15. Kapak/köpük serdiniz mi?
16. Masanın üstünü topladınız mı?
17. Masa kapağını topladınız mı?
18. Masanın bir kenarının eteğini masa üstüne katladınız mı?
19. Temiz masa örtüsünü bu katın üzerine serdiniz mi?
20. Temiz masa örtüsünün üstteki serbest katını aşağıya sarkıttınız
mı?
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Evet Hayır

21. Kirli ve temiz masa örtüsünü aynı anda kendinize doğru
çektiniz mi?
22. Temiz masa örtüsünü masada bıraktınız mı?
23. Kirli masa örtüsünü yavaşça aldınız mı?
24. Temiz masa örtüsünü düzelttiniz mi?
25. Masa kapağını serdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
Evet ise bir sonraki materyale geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
D
B
E
C
A
D
C
C
D
D
Y
Y
D
D
Y
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
B
C
E
Y
D
D
D
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
Y
D
D
Y
D
Y
D
D
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