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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı Kararı ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaştırılan 58 alan ve 222 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).



Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya başlanmıştır.



Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim-öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.



Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere İnternet üzerinden ulaşılabilirler.



Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.



Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.

ĠÇĠNDEKĠLER
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AÇIKLAMALAR
KOD
ALAN

Bahçecilik

DAL/MESLEK

Çiçek Düzenleyicisi

MODÜLÜN ADI

Gelin Arabası Düzenleme

MODÜLÜN TANIMI

Gelin arabası tasarımı ve yapılışı konularının anlatıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖN KOġUL
YETERLĠK

Gelin arabası düzenlemek

MODÜLÜN AMACI

Genel amaç:
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında aracın özelliğine
göre gelin arabası süslemesini yapabileceksiniz.
Amaçlar:
1- Müşterinin isteği ve araç özelliğine uygun olarak gelin
arabası tasarımı yapabileceksiniz.
2-Tasarıma uygun olarak gelin arabası düzenlemesi
yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Ortam: Tepegöz, kâğıt, kalem, silgi, bilgisayar, yazı tahtası,
internet ortamı, açık ortam, araç, yeşillik, çiçek, kurdele, bant,
makas, rafya zımba, yazı bandı, oasis
Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test,
çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
Sevgili öğrenci,
Evlenmek yeni bir hayata başlamaktır. Gelin ve damadın yaya olarak düğün mekânına
gelmesi imkânsızdır. Geçmişimizden bu güne kadar gelin ve damadın her zaman ayakları
yerden kesilmiştir. Hangi ırk ve dinden olursa olsun, bu olay tamamen padişahlık ve
krallıklar dönemine kadar uzanmaktadır.
Hayatımızın en önemli günlerinden olan evlilik günümüzün vazgeçilmez âdeti gelin
aracı süslemesidir. Yeni evlenecek olan çiftlerin arabaları mutlaka süslenir. Gelinin güzelliği
kadar gelin arabasının da güzelliği dikkatleri çekmektedir.
Gelin ve damat en mutlu ve en güzel gününde gelin arabası seçimine çok özen
gösterir. Çünkü gelin arabası süsleme işlemi düğünün vazgeçilmezlerindendir. Gelin arabası,
gelin ve damadın o özel günde mutluluklarını en iyi anlatacak şekilde giydirilmelidir.
Bunun için gelin arabası tasarımı dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Tasarım
aşamasında teknik, kullanılan malzemenin renk uyumu,
konsept uyumu, estetik,
çekicilik..vb noktalara dikkat edilmelidir. Bundan sonra en güzel şekilde süsleme işlemi
gerçekleştirilmelidir. Bu işlemi bu konu hakkında gerekli bilgi ve beceri donanımına sahip
kişiler yapmalıdır. Çünkü gelin arabası düzenlenmesi bilgi, dikkat ve özen gerektirir. Bu
modül sizlere araç özelliğine uygun olarak gelin arabası tasarımını ve tasarıma uygun
düzenleme yapmayı öğretecektir.
Bunun için gelecekte başarılı bir meslek sahibi olmak istiyorsanız bu modülü en iyi
şekilde öğrenmeye çalışmalısınız. Çalışmalarında ilerlemeyi ve gelişmeyi hedef almanı
temenni eder, derslerinizde ve mesleğinizde başarılar dilerim.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ
Müşterinin
yapabileceksiniz.

isteği

doğrultusunda

ve

araca

uygun

gelin

arabası

tasarımı

ARAġTIRMA
Gelin arabasının önemi nedir? Araştırınız.
Gelin arabası tasarımı yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

1. GELĠN ARACI SÜSLEME TASARIMI
1.1.Tanımı ve Önemi
Evlenmek yeni bir hayata başlamaktır. Evlenmenin aşamalarından biri de gelin arabasıyla
gerçekleşmektedir. Gelin ve damadın yaya olarak düğün mekânına gelmesi imkânsızdır.
Geçmişimizden bu güne kadar gelin ve damadın her zaman ayakları yerden kesilmiştir.
Geçmişte, günümüzde, kırsal kesimde olsun, gelin evinden alınmaya gidildiğinde araba
olmazsa bile, at ile at yoksa kağnı tipi araçlarla gelin alınırdı. Neden böyle bir şey yapılmış,
neden gelin ve damadın ayakları yerden kesilir nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hangi ırk
ve dinden olursa olsun, bu olay tamamen padişahlık ve krallıklar dönemine kadar
uzanmaktadır.

Fotoğraf 1.1: Gelin arabası

Düğün hazırlıklarına başlandığı sırada gelin arabası hazırlıklarına da başlanması
gerekmektedir. Gelin ve damat, otomobil gibi lastikli araçların bulunmadığı yerlerde at
arabası veya çeşitli araçları ulaşım aracı olarak kullanırlar.
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Fotoğraf 1.2: Tüllerle donatılmıĢ gelin arabası

Günümüzde at, at arabası, otomobil, otobüs, minibüs, uçak, tekne, paraşüt, bisiklet... vb.
aklınıza gelebilecek her türlü araç gelin arabası olarak kullanılmaktadır. Tabii ki bunlar
düğünlere farklı unutulmaz anılar katmak isteyenler için geçerlidir. Dünya genelinde, gelin
aracı kullananların % 70'i otomobil, %15'i at ve fayton vb, %3'ü bisiklet, % 5'i traktör, % 7'si
de diğerleri sınıfına girmektedir.

Fotoğraf 1.3: Nostaljik gelin arabaları ve fayton

Doğu Asya, Ortadoğu ve kırsal kesimler ile teknolojiden uzak olan bölgeler de çiftler
bisiklet, traktör, at ve at arabası vb, araçları kullanmaktadır. Limuzin, Gemi, tekne, uçak, gibi
vb. araçları ise bazı nostalji anıları yaşamak isteyen zenginler tarafından tercih edilmektedir.
Eski model otomobil, vb. araçları kullanmak isteyenler kendilerine ayrı bir nostalji
katmaktadır. Gelin aracının hayatımızda ne kadar geniş yeri olduğu beyinlerinde
düşüncelerine göre değişmektedir. Bu zamana kadar gelin arabası hazırlıkları kimsenin
aklına bu kadar geniş boyutta gelmemiştir.
Gelin aracı süslemesi hayatımızın en önemli günlerinden biri olan evlilikte günümüzün
vazgeçilmez âdetlerinden biridir. Yeni evlenecek olan çiftlerin arabaları mutlaka süslenir.
Gelinin güzelliği kadar gelin arabasının da güzelliği dikkatleri çekmektedir. Adı üzerinde
gelin arabası... Türkiye gelin arabası süsleme sanatı bakımından Avrupa'nın önüne geçmiş
durumdadır. Teknolojik gelişmelere de açık olan gelin arabası süslemesi artık bir sanat
konumuna gelmiştir. Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi
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arabanın önüne bir bebek konup üzeri kurdele ve karanfillerle süslenen araba modelleri
geride kalmıştır.

Fotoğraf 1.4: Gelin arabası önüne yerleĢtirilmiĢ bebek

Bu modeller belirttiğimiz ülkelerin çoğunda hatta dünyanın birçok ülkesinde devam
etmektedir. Hindistan, Tayvan, Afganistan vb. ülkeler bunlardan bazılarıdır. Tabii zamanla
bu ülkelerde de boyut değiştirmektedir. Türkiye'de ise bu süslemeyi yaptıranların çoğu da
nostaljik ve farklılık yaşamak için yaptırıyor. Araba süsleme sanatında Türkiye yeni
teknolojileri de yakalamaya başlamıştır.
Gelin ve damadı bulundukları evlerinin çevresinden konvoy yaparak düğün salonuna, otele
veya nikâh salonuna en zarif görünümlü süsleme ile götürmek önemli bir işlemdir. Ve bu
ciddi bir titizlik ve özen gerektirir.

Fotoğraf 1.5: Plaka yada altına yeleĢtirilmiĢ ‘Evleniyoruz’ yazısı

Gelin ve damat en mutlu ve en güzel gününde gelin arabası seçimine çok özen
göstermelidir. Çünkü gelin arabası süsleme işlemi düğünün vazgeçilmezlerindendir.
Gelin arabası, gelin ve damadın o özel günde mutluluklarını en iyi anlatacak şekilde
giydirilmelidir. İster çiçeklerle, kurdelelerle, tüllerle donatılsın, ister daha farklı dokunuşlarla
şekillendirilsin arabalar mutlaka renklendirilir.
Bazı yörelerde araba süslemenin de anlamları olduğu zannedilmektedir. Bu süslemelerin
dili konusunda henüz gerçek anlamda teyit edici bir belge veya doküman bulunamamıştır.
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Lakin çiçekle süslenen arabaların üzerine bakarak, çiçeklerin anlam ve dilinden tahmin
edebilir. Bu durumda çiçeklerin dilini iyi bilmeniz gerekmektedir.

Fotoğraf 1.6: Sadece kurdelelerle süslenmiĢ gelin arabası

1.2.Kullanılan Malzemeler
Çiçek, yeşillik, bant, makas, rafya, zımba, yazı bandı, tüller, balonlar, kurdeleler, oasis en
sık kullanılan malzemelerdir. Ülkemizde genellikle gelin arabalarının süslemesi için lilyum,
gerbera vb. gibi çiçekler kullanılmaktadır. Bunun yanında güller ve karanfillerin de özel bir
yeri vardır.

Fotoğraf 1.7: Araba süslemede kullanılan lilyum ve gerbera
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Fotoğraf 1.8: Araba süslemede kullanılan farklı renkteki tüller ve kurdeleler

Gelin arabası hazırlanırken malzeme seçimi önemli bir aşamadır. Malzemelerin araca zarar
vermemesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte kullanılan malzeme kaliteli
olmalıdır.
Mesela; boyayı kaldırabilecek yapıştırıcı kullanılması, yapılacak süslemenin aracın
kaportasını çizmesi veya zarar vermesi, süslemenin arabada kalıcı izler bırakmaması
malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Bundan dolayı seloteyp, bant,
zamk.. vs. türde yapıştırıcılar araba süsleyicileri tarafından pek tercih edilmez. Birçok çiçek
düzenleyicisi hep pratik olsun, hemde daha kolay temizlensin diye araba süslemesinde köpük
spreyleri kullanmaktadır.

Fotoğraf 1.9:Çiçek ve köpük kullanılarak yazılmıĢ gelin ve damadın adlarının ilk harfleri

Kullanılan malzemelerle ilgili bazı püf noktalar vardır;
 Arabanın camına güzel sözler yazmak istiyorsanız bir parça sabun işinizi görür. Daha
çarpıcı bir hava yaratmak için suyla yıkanan keçeli uçlu kalemleri de kullanabilirsiniz.
 Yılbaşı ağacı süslemelerinde kullanılan simlerden alın ve bagaj kapağından sarkacak
şekilde kapağın içine tutturun. Gelin buketinizden bir tanede arabanın ön kısmına
bağlayabilirisiniz.
 Başka bir alternatif de, arabanızı çeşitli tasarımlarla süslemek. Bazı firmalar evlenecek
olan çiftlerle birlikte gelin arabaları tasarlıyor ve onları özel günlerinde özel gelin
arabalarıyla buluşturuyor. Gelin arabası hazırlığı sırasında, arabaya zarar vermeyen özel
malzemeler kullanıyorlar. Gelin arabası olacak aracın ölçüleri alındıktan sonra araba
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üzerine yapıştırılacak resimler basılıyor ve diğer süs malzemeleri hazırlanıyor ve iki saat
içinde gelin arabası üzerine uygulanıyor. Bu malzemeler yağmurdan etkilenmiyor ve
yıkanarak temizlenebiliyor.

Fotoğraf 1.10: Farklı desenlerle hazırlanmıĢ gelin arabası ve çiçekli tekerlekleri

Fotoğraf 1.11: Gelin arabasında bulunan farklı desenler

1.3.Tasarım Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar
Tasarım yapılacak düzenlemeye bağlı olarak yapılan bir ön çalışmadır. Tasarım
aşamasında teknik, kullanılan malzemenin renk uyumu,
konsept uyumu, estetik,
çekicilik..vb noktalara dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 1.12: Tüllerin araba rengiyle uyumu

Tasarım çok dikkat edilmesi gereken bir çalışmadır, çünkü tasarım sırasında yapılacak bir
hatanın daha sonra düzeltilmesi zor olabilir. Böyle güzel bir gün için hazırlanacak araba
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mükemmel olmalıdır. Herhangi bir aksaklık o mutlu günde müşterinin üzülmesine neden
olabilir.
Genellikle tasarım müşterinin istekleri doğrultusunda yapılır. Tasarım yapacak kişiler bu
işin ustası olmalıdır. Arabaya uygun tasarım yapmak için tasarımı yapacak ustalar
müşterilerine çeşitli fikirler verebilirler. Bu en iyi, en sağlam ve en doğru gelin arabası
süslemesini hazırlamak için gereklidir.

Fotoğraf 1.13: Mükemmel hazırlanmıĢ gelin arabası

Tasarım yapılacak alanlar belirlenerek, tasarımda kullanılacak malzemeler tespit edilir.
Tasarım yaparken hazırlanacak olan süslemenin estetik olması için araştırmacı ve dikkatli
olmak gereklidir.

Fotoğraf 1.14: DüĢmelere karĢı sıkı tuturulmuĢ çiçekler

Eğer temalı bir düğün yapılıyorsa gelin arabası temanın bir parçası olmalıdır. Bunun için
düğün dekorasyonunda kullanılan tül veya çiçekler gelin arabası süslemesinde de
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kullanılabilir. Bazı müşteriler gelin arabasını hazırlatırken, gelin buketi ile uyum sağlaması
için buketlerinde kullanılan çiçekleri tercih edebilirler. Bunlar daha önceden görüşülmesi
gereken durumlardır. Hazırlanan her gelin arabasının kendine has güzel özellikleri vardır.

Fotoğraf 1.15: Sınırları zorlayan tasarımlar

Hazırlanan arabada kullanılacak malzemenin uyumu ve süslemenin müşteri üzerindeki
yaratacağı etkide önemli bir unsurdur.

Fotoğraf 1.16:Kendine has güzelliği olan gelin arabası

Araç süsleyen ustalar, süslemenin düğün boyunca en uzun ve kalıcı özelliği yapacak
şekilde süslemeye dikkat etmelidir. Örneğin; araba süslemede canlı çiçek kullanılmak
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isteniyorsa çabuk solan çiçekler yerine canlılığını uzun süre koruyabilecek çiçekleri tercih
etmelidir. Tasarım sırasında bu gözden kaçırılmamalıdır.
Bazen evlenen çiftler gelin arabası süslemesinde kullanılan süslemeleri saklamak
istemektedirler, tasarım sırasında kalıcılık özelliği de dikkate alınmalıdır.
Araç süratli gittiğinde çiçeklerin uçmaması, süslerin bozulmaması..vb. olasılıklar
karşısında tasarım sırasında sağlamlığa dikkat edilmelidir. Tasarım sırasında gelin arabasının
süslemesi yapıldığı kadar çözülmesinin de basit olması gerektiği unutulmamalıdır.
Tasarım sırasında; araba süslemede kullanılan tüller ve süsler sürücünün önünü
kapatmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Fotoğraf 1.17:Kullanılan malzemenin çiçeklerle uyumu

12

UYGULAMA FAALĠYETĠ 1
Gelin arabası tasarımı yapmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.
ĠġLEM BASAMAKLARI

ÖNERĠLER

Canlı çiçeklerden gelin arabası tasarımı Arabaya uygun tasarım yapınız.
yapınız.
Kullanacağınız araç gereçleri hazırlayınız.
Konsepte uygun tasarım yapınız.
Estetik açıdan güzel ve çekici bir araba
Kullanacağınız çiçekleri belirleyiniz.
süslemesi için kullanılan malzemelerin araba
ile renk uyumuna dikkat ediniz.
Tülleri belirleyiniz.
Düzenlemede kullanacağınız materyallerin
Yazı bantlarını belirleyiniz.
rahat bulunur cinsten olmasına dikkat ediniz.
Kullanacağınız araç gereçleri belirleyiniz.

Mevsim çiçeklerini tercih ediniz.

Rahat çalışabileceğiniz bir ortam yaratınız.

Çabuk solan çiçekleri kesinlikle tercih
etmeyiniz.

Çiçek
ve
materyalleri
düzenlemenizi gerçekleştiriniz.
Süslemenin sağlam olması
malzemeyi tespit ediniz.

kullanarak
Kullanacağınız çiçeklerin dayanıklı olmasına
dikkat ediniz.
için

doğru
Tasarım sırasında arabanın büyüklüğünü göz
önüne alınız.
Kaliteli malzeme kullanınız.
Çalışmanızı olumsuz etkileyecek unsurları
ortadan kaldırınız.
Temiz ve düzenli olunuz.
Arkadaşlarınızla fikir ve malzeme alışverişi
yapınız.

Unutmayınız!
Araba süslemesinde kullanılacak malzemelerin arabaya zarar
vermemesi için;
tasarım sırasında malzeme seçimine dikkat edilmelidir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÇME VE DEĞERLENDĠR
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları
cevaplayarak belirleyiniz.
AĢağıdaki ifadelerin baĢındaki boĢluğa doğruysa D, yanlıĢsa Y yazınız.
1. (….)Dünya genelinde, gelin aracı kullananların % 70'i at ve fayton, %15'i otomobil
vb, %3'ü bisiklet, % 5'i traktör, % 7'si de diğerleri sınıfına girmektedir.
2. (….)Limuzin, gemi, tekne, uçak, gibi vb. araçları ise bazı nostalji anıları yaşamak
isteyen zenginler tarafından tercih edilmektedir.
3. (….)Teknolojik gelişmelere de kapalı olan gelin arabası süslemesi artık bir sanat
konumuna gelmiştir.
4. (….)Çiçek, yeşillik, bant, makas, rafya, zımba, yazı bandı, oasis, tüller, balonlar,
kurdeleler, sünger en sık kullanılan malzemelerdir.
5. (….)Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi
arabanın önüne bir bebek konup üzeri kurdele ve karanfillerle süslenen araba
modelleri geride kalmıştır.
6. (….)Ülkemizde genellikle gelin arabalarının süslemesi için orkideler
kullanılmaktadır.
7. (….) Arabalara zarar verdiği için; seloteyp, bant, zamk.. vs. türde yapıştırıcılar araba
süsleyicileri tarafından pek tercih edilmez.
8. (….)Hazırlanan arabada kullanılacak malzemenin uyumu ve süslemenin müşteri
üzerindeki yaratacağı etkide önemli bir unsurdur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen doğru
ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda gelin arabası tasarımı
uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

EVET

HAYIR

 Canlı çiçeklerden gelin arabası için tasarım yaptınız
mı?
 Çiçekleri belirlediniz mi?
 Dayanıklı çiçekler seçtiniz mi?
 Tülleri belirlediniz mi?
 Yazı bantlarını belirlediniz mi?
 Yardımcı araç ve gereçleri belirlediniz mi?
 Malzemelerin araba ile renk uyumuna dikkat ettiniz
mi?
 Düzenlemenin sağlam olması için doğru malzemeleri
tespit ettiniz mi?
 Rahat çalışacağınız bir ortam yarattınız mı?
 Tasarımınızın konsepte uygun olmasına dikkat ettiniz
mi?
 Çalışmalarınızı olumsuz
ortadan kaldırdınız mı?

etkileyebilecek

unsurları

 Çalışmanızda arkadaşlarınızla bilgi ve fikir alışverişi
yaptınız mı?
 Titiz ve dikkatli çalıştınız mı?
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonra ki
öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Tasarıma uygun olarak gelin arabası düzenlemesi yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
1. Gelin arabası hazırlamada en çok kullanılan çiçekleri ve tercih ediliş nedenlerini
araştırınız.
2. Gelin arabası hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız.
3. Maliyeti oluşturan unsurlar nelerdir? Araştırınız.

2.GELĠN ARACININ SÜSLEMESĠ
Gelinin güzelliği kadar gelin arabasının güzelliği de dikkatleri çekmektedir. Bunun için
süsleme yapılırken aracın özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Süsleme sırasında
yaptığımız düzenlemeler tasarıma uygun olmalıdır. Süslemeleri doğru yere uygulamak
gerekliliği hiç unutulmamalıdır. Süslemenin kaç saat süreceği tespit edilmelidir. Çünkü bazı
araçların hazırlanması 10 dakika sürerken bazılarının hazırlanması uzun saatler alabilir.

Fotoğraf 2.1: Arka cam önüne ve ön kaput üzerine yerleĢtirilmiĢ çiçekler

2.1.Düzenlemelerin Hazırlanması
Araca zarar verebilecek süslemelerden kaçınmak için bu konu mutlaka müşteri ile
görüşülmelidir. Araç üzerine uygulanacak yapışkan maddelerin boyayı kaldırabileceğini ve
bu süslemenin daha da yüksek bir maliyet getirebileceğini unutulmamalıdır. Aynı şekilde
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yapışkan kullanılmadan desteklenen bir süslemenin araç hızlı gittiğinde rüzgâra karşı
dayanıklı kalacağından da emin olunmalıdır.
Düzenlemeler hazırlanırken süslemenin bütün olarak bir birlik oluşturması ayrı ayrı
kısımların bir bütün olarak görünüm kazanması için gerekli şeyler dikkate alınmalıdır.

Fotoğraf 2.2: Çiçeklerden hazırlanmıĢ muhteĢem görünümlü süslemeler

Bütün kısımlar birbiri ile ölçülü ve uyumlu olmalıdır. Kullanılacak çiçekler, yapraklar,
kurdeleler, tüller..vb malzemeler yerleştirileceği yerle orantılı olmalıdır. İlgi merkezi
oluşturulabilir. Bu süslemede dikkat çeken ve ilgi toplayan kısımdır.

Fotoğraf 2.3: Süslemede zıtlık yaratılmıĢ gelin arabaları

İlgi noktası yaratmanın en kolay yolu merkez ile çevresi arasında zıtlık yaratmaktır. Bunun
için renklerde bir zıtlık oluşturulabilir. Düzenlemede renk ilgi merkezi yaratmak için
kullanılan yolların en etkilisidir. Düzenlemelerin hazırlanmasında denge faktörü
unutulmamalıdır. Düzenlemelerin hazırlanmasında yapılacak süslemede kullanılacak
malzemenin veya türün araç ile uyum gerekliliği unutulmamalıdır.
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Çiçekleri yerleştirmeden önce çiçeği yerleştireceğimiz yeri iyi bilmemiz gerekmektedir.
Ayrıca süslemede kullanılacak çiçek ve yeşilliklerin birbirine ve arabanın rengine uygunluğu
önemlidir.
Düzenlemelerin hazırlanmasında; dayanıklı çiçekler seçilmeli, çiçeklerin dayanıklılık ve
tazeliklerinin korunması için tedbirler alınmalıdır. Süslemelerde kullanılacak malzemeler
hazırlanır. Arabaya uygun renkte tüller hazırlanır. Kapı kollarına balon yerleştirilmek
isteniyorsa balonlar hazırlanır. Kullanılacak çeşitli aksesuarlar temin edilir. Yapıştırılacak
yazı bantları hazırlanır. Gerekli düzenlemelerin hazırlanmasından sonra aracın süslenmesine
geçilir.

Fotoğraf 2.4: Kapı kollarına yerleĢtirilmiĢ tüllerle çevrilmiĢ çiçekler

2.2.Aracın Süslenmesi
Süslenecek araç temiz olmalıdır. Bundan dolayı; gelin arabası olacak araç yıkama
servislerinde tamamen temizlendikten sonra araç süslemecilerine veya çiçekçiye
bırakılmalıdır.

Fotoğraf 2.5: Süslenmeye hazır temizlenmiĢ gelin arabası
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Gelin arabasının süslemesini bu işten iyi anlayan ustalar yapmalıdır. Genelde süslemenin
temel unsuru ön tampondan arka tampona çekilen tül ve arabanın ön kaputun üstüne
yerleştirilen çiçeklerden oluşmuş aranjmandır.
Araba önüne yerleştirilecek çiçek aranjmanları genelde oasis adını verdiğimiz süngerimsi
bir malzeme üzerine yapılır. Bu malzeme çiçeğinizin ihtiyacı olan suyu bünyesinde
barındırmaktadır. Dolayısıyla çiçek nemli kalır ve çiçeğin canlılığı düğün bitene kadar
korunur.

Fotoğraf 2.6: Kova içinde su çekmesi için konulan oasis

Gelin arabalarının plakaları üzerine çeşitli yazılar yapıştırılır. En çok tercih edilenleri
evleniyoruz, mutluyuz kelimeleridir. Bazıları dikkat çekici değişik ve ilginç yazılar
yazmaktadırlar. Mesela; seviyoruz, just married, babamın müstakbel gelini, annemin ilk
gelini, çocuk seneye…vb. yazılarıdır.
Bununla birlikte gelin arabalarının arka camına gelin ve damadın adlarının baş harflerini
kalp ile bantlamak adettendir.
Bazı gelin arabalarının antenine uzunca bir kudele bağlanır. Bu da araba giderken
rüzğarda dalgalanarak süzülür.

Fotoğraf 2.7: Araba arkalarına yazılmıĢ faklı yazılar
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Fotoğraf 2.8:Gelin ve damadın baĢ harfleri farklı olarak yazılmıĢ gelin arabası

Araba süslenirken kullanılan çiçekler araba ile uyum içinde olmalıdır. Gelin arabası olarak
kullanılacak araç dikkat çekici bir renkte ise, süslemede kullanılan çiçeklerinde bu tonlarda
olmasına dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 2.9: Mavi tüllerle ve rafyalarla süslenmiĢ gelin arabası

Kullanılacak gelin buketinin minik bir örneği araba süsü olarak ta kullanılabilir. Böylece
konseptin tamamlanmasına yardımcı olunur.
Süsleme aracın büyüklüğüne göre yapılmalıdır. Çok büyük bir arabaya, küçük bir süs
yapılırsa çekici olmaz. Aracın modeline göre simetrik uygulanacak çiçek süslemeleri, görsel
bütünlük sağlayacaktır.
Araç süslemesi yazılarla anlatılmaz sadece zanaatçının yapacağı el hünerine bağlıdır.
Modeli görmesi ve el maharetinin tarzına bağlı olarak kalmıştır.
Elektronik süsleme ise sadece elektronikçilere mahsustur. Bu süsleme tarzı zaman içinde
yerleşmeye başlamıştır. Çin, Japonya ve ABD gibi ülkelerde sıklıkla kullanılırken Türkiye'de
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ise nadiren yapılan bir tarzdır. Burada süslemeyi yapan kişinin ehli olması ön planda
görülmektedir.
Türkiye'de araba süsleme şekli 6 ana kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerde kendi
içerisinde detaylara ayrılmaktadır.
 Gelin arabasının sade biçimde süslenmesi; Bunun farklı tarafı arabanın diğer
arabalardan farklı renkte ve farklı modelde olmasıdır. Tek özelliği dikiz aynalarına
kurdele veya havlu bağlanmasıdır. Bu araba limuzin veya uzun kasa arabalarda
olabilir.

Fotoğraf 2.10: Gelin arabası olarak hazırlanmıĢ farklı araçlar

 Aracın çiçeklerle süslenmesi: Bu tip süsleme genelde gül karanfil gibi birçok çiçek
çeşidiyle yapılan süslemedir. Bu süslemede çoğunluğu çiçeklerden oluşmaktadır.
Arabanın kendisi değil üzerindeki çiçeklerin çokluğu dikkatlerden kaçmaz. Gelin
arabasını boylu boyunca çevreleyen güller (renk seçimi size ve arabanızın rengine
kalmış) gösterişli bir hava yaratıyor.

Fotoğraf 2.11: Yoğun bir biçimde çiçeklerle donatılmıĢ gelin arabası
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 Çiçek ve tül gibi tekstil ürünleriyle yapılan karma süsleme: Bu süsleme tarzı ise
inanılmaz boyuttaki çeşitliliklerden oluşmaktadır. Sadece arabanın önüne veya sağsol far üstüne gelecek şekilde aranjman yapılan bir çiçek konur. Diğer süslemeleri
ise, tül, kurdele, keten ve renkli bez çeşitleriyle, ağırlıklı olarak yapılan süslemedir.

Fotoğraf 2.12: Karma olarak süslenmiĢ gelin arabası

 Sadece tül ve kumaş çeşitlerinden yapılan süsleme: Bu süsleme çeşidi ise
süsleyicinin maharetine kalmış şekillerden oluşur.

Fotoğraf 2.13: Tüllerle süslenmiĢ gelin arabası
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Maharetli eller öyle bir süsleme yapar ki arabanın üzerine konulacak olan aranjman bile
tül kumaş karışımı modellerden oluşmaktadır. Farklılık her zaman fark edilir. Burada
sanatı iyi kullanan kişi arabayı farklı göstermeyi sağlayabilir.
 Yapma çiçekler ve tüllerden oluşan süsleme: Buradaki amaç yapma çiçekleri ön
plana çıkartmak ve tülle birlikte arabayı süslemektir. Beğenilen tarzlardan
oluşmaktadır.
 Elektronik süsleme: Bu tarz süsleme ekonomik boyutu yüksek olan süslemedir.
Düğününü gece yapacak olan kişilerin yapacağı süsleme şeklidir. Arabanın alt
aksesuarı ışıklı, üst aksesuarı ise lazerli lambalarla yapılan bir süsleme sanatıdır. Bu
sanattaki özellik ise arabanın gece farklı görünmesini sağlayan sistemdir. Lakin
trafik kurallarına uygun ve karşısındakinin gözünü almayacak şekilde renkli ışık
donanımının yapılması gerekmektedir. Bu süslemede lazerli olduğu için genelde
arabanın tavanına konulan lazer lambalarının gösterdiği hareketli "seni seviyorum,
dans eden çift, isim baş harfleri vb) görüntülere sahip olunabiliyor.

Fotoğraf 2.14:Elektronik süsleme

Araba süslemeninde bir sanat olduğunu, bir meslek olduğunu biliyoruz, klasiklerin dışına
çıkılmış araba süslemelerinin herbiri birbirinden ilginçtir.Ülkemizde de ilginç süslemeler
yapılmaktadır.
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Fotoğraf 2.15: ġaheser gelin arabaları

2.3.Aracın son kontrolü
Arabanın arızalanması durumunda ikinci bir arabaya geçiş sırasında fazla zaman
kaybettirmeden ikinci bir arabayı gelin arabası haline getirilmesi için yedek malzemeler
kontrol edilir. Gelin arabasının bagajında bulunması gerekenler; isim baş harfleri yazılı
kâğıtlar, kapı kollarına ve antene bağlanacak 5 büyük kurdele. Gerekirse araç tekerlekleri
için özel hazırlanmış portatif kurdelelerden de isteyebilirsiniz.
Çiçekle yapılan süslemelerde arabanın önüne konulan, aranjmandaki çiçeklerin süngerinin
ve tutucularının çok iyi yapılması gerekmektedir. Böylelikle daha uzun vadeli olur ve araç
süratli gittiğinde çiçekler uçmaz. Bunun için süslemelerin sağlamlığı kontrol gerektiren bir
işlemdir.
Yakıt bitmesi gibi bir problemle karşılaşmamak için aracın yeterli yakıtı olup olmadığı
kontrol edilir. Aracın deposu tam olarak doldurulmalıdır.
Arızalara karşı tüm araç gereçlerin bagajda bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bunlar,
yedek lastik, yağ, su, karlıysa zincir, ilk yardım çantası vb. araç gereçler. Eksikler var ise
giderilir.
Gelin arabasının ön tarafında, selpak mendil, kusma poşeti, ıslak mendil, koku giderici
veya deodorant olup olmadığı kontrol edilir.
Gelin arabasının bagajında, gerektiğinde arabanın önüne konulacak sahte çiçeklerden
yapılmış çiçeklerin bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Gelin arabası çiçeğinin çalınması
durumunda veya araç arıza yaptığında başka bir araca geçileceği sırada portatif olduğu için
sadece bagaj üzerine bağlandığı için hazır çıkart bağla çiçek olmalıdır.
Torpido gözünde bozulmayacak aperatif gıdaların bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
Meşrubat, su, meyve suyu, bisküvi, kraker, tost vb. bunlar gelin ve damadın heyecandan
acıkması durumunda baygınlık geçirmesini önlemek amacıyla hazır bulundurulmalıdır.
Gelin arabasında aynaya bağlanmak üzere havlu bulundurulur. Bu gelenek günümüze
kadar gelmiştir. Havlu takmanın amacı temiz ve mutlu bir dünyaya bağlanmayla birlikte
berrak bir yaşam getirmesi dileği taşıdığına inanılır.
Olası kaza ve arızalara karşı yedek arabanın hazır olup olmadığı kontrol edilir.
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2.4. Maliyet
Gelin arabası süsleme çalışmalarında maliyet genellikle değişkendir. Araba süslemek kolay
bir zanaat değildir. Araba süslemek süsleme sanatının en görkemli ve gösterişli şeklidir.
Araba süslemeleri çok fazla işçilik gerektirir. Maliyeti oluşturan en önemli unsur kullanılan
malzemeden ziyade, işçiliktir.
Mevsim de maliyeti çıkarma üzerinde etkili olabilir. Araba süslemede güller kullanılmak
isteniyorsa, yaz aylarında hazırlanan süsleme ile kış ayında hazırlanan süsleme fiyatı
farklılık gösterir. Kışın maliyet daha yüksek çıkar.
Kullanılan çiçek türü de maliyeti etkiler çünkü çiçeklerin fiyatlarıı farklılık gösterir. Yine
süslemede kullanılan tül, kurdele, yeşillik… vb.nin fiyatları aynı değildir.
Kimi müşteriler herhangi bir aksilik (arabanın arızalanması, kaza..vb.) durumunda ikinci
bir arabayı yedekte tutmakladırlar. Bu arabaya geçişte fazla zaman kaybetmemek için ekstra
malzemeler satın alınır. Bu da maliyeti arttırır. Müşteri yedek malzemelerin ücretini öder
ama genellikle çiçekçiler yedek malzemeleri geri getiren müşteriye bir miktar ödeme yapar.
Onun için maliyet hesabı yapılırken; mevsim, kullanılan çiçek türü, sayısı, yeşillikler,
malzemeler ve harcanan emek göz önünde bulundurulur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Canlı çiçeklerden gelin arabası süslemesi yapmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını
uygulayınız.

ĠġLEM BASAMAKLARI

ÖNERĠLER

Rahat çalışabileceğiniz bir ortam yaratınız.

Malzemelerinizi kontrol ediniz.

Tülleri hazırlayınız.

Keskin makas ve bıçak kullanınız.

Çiçekleri hazırlayınız.

Aracın rengine uygun tül kullanınız.

Ön tampondan arka tampona kadar 20-25 10-15 metre tül kullanınız.
cm genişliğinde tül çekiniz.
Çiçeklerin, canlı ve sağlıklı olmasına dikkat
Tülleri sıkıca bağlayınız.
ediniz.
Kapı kol kısmına ve aynalara tül fiyonk Uygun yeşillikleri seçiniz.
yerleştiriniz.
Yeşillikleri
yerleştirirken
Oasisi ön kaputun üzerine yerleştiriniz.
kapatmamasına dikkat ediniz.
Oasisise
çiçekleri,
yeşillikleri
aksesuarları yerleştiriniz.

ve Arajmanı
hazırlarken
zedelememeye dikkat ediniz.

çiçekleri
çiçekleri

Ön plaka üzerine ‘EVLENİYORUZ’
yazısını sıkıca bantlayınız.
Arka plaka üzerine ‘MUTLUYUZ’ yazısını
sıkıca bantlayınız.
Not: Herhangi bir aksiliğe karşı yedek
malzemeleri
arabanın
bagajında
Arka cam üzerine gelin ve damadın baş bulundurmayı ihmal etmeyiniz!
harflerinden oluşan kalp şeklindeki yazıları
bantlayınız.
Maliyeti çıkarınız.

Kullanılan çiçekleri tespit ediniz.
Kullanılan tülleri tespit ediniz.
Kullanılan malzemeleri tespit ediniz.
Harcadığınız zamanı dikkate alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÇME VE DEĞERLENDĠR
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları
cevaplayarak belirleyiniz.
AĢağıdaki ifadelerin baĢındaki boĢluğa doğruysa D, yanlıĢsa Y yazınız.
1. (….)Araç üzerine uygulanacak yapışkan maddelerin boyayı kaldırabileceğini ve bu
süslemenin daha da az bir maliyet getirebileceğini unutulmamalıdır.
2. (….)Düzenlemelerin hazırlanmasında yapılacak süslemede kullanılacak malzeme
araç ile uyumlu olmalıdır.
3. (….)Süslemede kullanılacak çiçek ve yeşilliklerin birbirine ve arabanın rengine
uygunluğu önemlidir.
4. (….)Süsleme aracın büyüklüğüne göre süsleme yapılmalıdır. Çok büyük bir arabaya,
küçük bir süs yapılırsa çok dikkat çeker.
5. (….)Gelin arabalarının ön camına gelin ve damadın adlarının baş harflerini kalp ile
bantlamak adettendir.
6. (….)Elektronik süsleme ekonomik boyutu yüksek olan bir süsleme çeşididir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen doğru
ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda canlı çiçeklerden gelin
arabası süslemesi yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki kriterlere göre
değerlendiriniz.

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

EVET

HAYIR

 Rahat çalışabileceğiniz bir ortam hazırladınız mı?
 Çiçekleri hazırladınız mı?
 Tülleri hazırladınız mı?
 Çiçeklerin sağlıklı olmasına dikkat ettiniz mi?
 Uygun yeşillikleri belirlediniz mi?
 Aracın rengine uygun tülleri belirlediniz mi?
 Kullandığınız araç ve gereçleri hazırladınız mı?
 Tülleri yerlerine sıkıca bağladınız mı?
 Oasise çiçeklleri ve yeşillikleri yerleştirdiniz mi?
 Yazı bantlarını yerleştirdiniz mi?
 Tülleri düzgün bir şekilde hazırladınız mı?
 Sağlam olması için gerekli tedbirleri aldınız mı?
 Gelin arabası süsleme maliyetini doğru çıkardınız mı?
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise modül
değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak
değerlendiriniz
Objektif Testler (Ölçme Soruları)
Doğru YanlıĢ
1 Geçmişte, günümüzde, kırsal kesimde olsun, gelinin evinden
alınmaya gidildiğinde araba olmazsa bile, at ile at yoksa kağnı tipi
araçlarla gelin alınırdı.
2 Hindistan, Uzak Doğu’nun bazı ülkelerinde olduğu gibi arabanın
önüne bir bebek konup üzeri kurdele ve karanfillerle süslenen araba
modelleri geride kalmıştır.
3 Ülkemizde genellikle gelin arabalarının süslemesi için lilyum,
kazablanka, gelbera vb. gibi çiçekler kullanılmaktadır.
4 Tasarım dikkat edilmesi gereken bir çalışmadır, ama tasarım
sırasında yapılacak bir hatanın sonradan düzeltilmesi çok kolaydır.
5 Genellikle tasarım müşterinin istekleri doğrultusunda yapılır.
6 Araç
süratli
gittiğinde
çiçeklerin
uçmaması,
süslerin
bozulmaması..vb. olasılıklar karşısında tasarım sırasında sağlamlığa
dikkat edilmelidir.
7 Araç süsleyen ustalar, süslemenin düğün boyunca en uzun ve kalıcı
özelliği yapacak şekilde süslemeye dikkat etmelidir. Örneğin; araba
süslemede canlı çiçek kullanılmak isteniyorsa çabuk solan çiçekler
tercih etmelidir.
8 Süslemenin kaç saat süreceği tespit edilmelidir. Çünkü bazı araçların
hazırlanması 1 saat sürerken bazılarının hazırlanması uzun saatler
alabilir.
9 Gelin arabası olacak araç yıkama servislerinde tamamen
temizlendikten sonra araç süslemecilerine veya çiçekçiye
bırakılmalıdır.
10 Gelin arabalarının plakaları üzerin çeşitli yazılar yazılır. En çok
yazılanları evleniyoruz, mutluyuz kelimeleridir.
11 Türkiye'de araba süsleme şekli 2 ana kategoriden oluşmaktadır. Bu
kategorilerde kendi içerisinde detaylara ayrılmaktadır.
12 Çiçekle yapılan süslemelerde arabanın önüne konulan, aranjmandaki
çiçeklerin süngerinin ve tutucularının çok iyi yapılması
gerekmektedir. Böylelikle daha uzun vadeli olur ve araç süratli
gittiğinde çiçekler uçar.
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız
doğru ise bir sonraki modüle geçiniz.
Modülü tamamladınız. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
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MODÜL DEĞERLENDĠRME

Objektif Testler (Ölçme Soruları)
Cevap Anahtarı
Soru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cevap
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
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