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KOD 215ESB088

ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK Çiçek Düzenleyicisi

MODÜLÜN ADI Kapalı Alan Düzenleme

MODÜLÜN TANIMI
Kapalı alan tasarımı ve kapalı alan süslemesi konularının
anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL

YETERLİK Kapalı alan düzenlemesi yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel amaç:
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında özelliğine göre
kapalı alan düzenlemesi yapabileceksiniz.
Amaçlar:

1. Müşterinin isteği ve kapalı alanının özelliğine uygun
olarak kapalı alanın tasarımını yapabileceksiniz.

2. Tasarıma uygun düzenleme yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Kapalı ortam, kalem, kâğıt, silgi, bilgisayar, internet,
katalog, sınıf, atölye, çeşitli organizasyon firması, masa,
sandalye, yol, tak, merdiven, kapı.
Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar canlı ve yapay çiçek, kurdele, makas, bıçak, sepet,
saksı, vazo, kamera çekimleri, fotoğraf makinası, tanıtım
broşürleri.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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.

AÇIKLAMALAR
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Sevgili öğrenci,

Başarının zor elde edildiği günümüzde ağır rekabet koşulları ve hızla akan zamanı
gözardı etmeden gerek birey gerekse kurumsal olarak kendini iyi tanıtabilenler biraz daha
öne çıkmaktadır. Teknoloji hızına ayak uydurabilmek için alanında yetişmiş uzman bireylere
ihtiyaç vardır. Alanında ne kadar vasıflara sahip olunursa o kadar da başarı hızı rekabet şansı
yaratılacaktır.

İçinde bulunduğumuz dönemde organizasyon hizmetleri ve tasarım alanının hızla
gelişerek yaygınlaşması, insanların özel günlerinde bulundukları mekânın göze hoş gelecek
şekilde düzenlenmesi isteğini de beraberinde getirmiştir. Unutulmamalıdır ki iyi
düzenlenmiş mekânlar insanlarda rahat ve huzur duygusu uyandırır. Bu durum, var olan
etkinliklerin geliştirilip yenilerin de eklenmesiyle, sektörde çalışan firmalara daha fazla
ihtiyaç duyulmasını sağlamıştır.

Amacımız bu sektörde sizleri yaratıcı, yeniliklere açık, pratik, farklı bakış açılarına
sahip, doğru ve çabuk karar verebilen kişiler olarak yetiştirmek ve eğitmektir.

Bu modül ile sizlere, iş yaşantınızda gerekli olacak kapalı alan tasarımı ve düzenleme
bilgileri sunulmuştur. Sizler de bu bilgiler doğrultusunda iş yaşamınızda gerekli olan
becerileri geliştirebileceksiniz.

Derslerinizde ve mesleğinizde başarılar dileğiyle…

GİRİŞ
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Müşterinin isteği ve kapalı alanının özelliğine uygun olarak kapalı alanın tasarımı
yapabileceksiniz.

 Çevrenizde kapalı alan süslemesi yapılan alanları araştırınız.

 Kapalı alan süslemesi yaparken kullanılan teknik ve yöntemleri ve bu konu ile
ilgili firmaları araştırınız.

 Organizasyon firmaları ile görüşerek kapalı alan süsleme ile ilgili bilgi ve
dökümanları toplayıp bir dosya oluşturunuz.

 Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.KAPALI ALAN TASARIMI

1.1.Tanımı ve Önemi

Tasarım bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim doku,
malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve
özelliklerin oluşturduğu görünümdür. Kapalı alandaki tasarım ise kapalı ortamın (salon,
merdiven, koridor, vb.) içerisinin ve ortamda kullanılan objelerin süslemesinin yapılarak
ortama güzellik ve estetik katılmasıdır.

Salon süslemesi kişilerin niteliğini ve ölçütlerini belirler. Bir çok düğüne baktığınızda,
nikah ve düğün salonu süslemelerinden insanların yaşayış tarzları hakkında fikir sahibi
olabilirsiniz. Salon süslemesinin kalitesi düğünün kalitesini gösterir. Düğün salonu
süslemesinde çiçeklerin rolü büyüktür. Çiçekler salon süslemeciliğinde ince bir noktada yer
almaktadır. Salon süslemeciliği ayrı bir sanattır.

İnsanlar barınmak, yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için kapalı mekana ihtiyaç
duyarlar. Bu mekânları kendine özgü kültürel, fonksiyonel ve farklı zevklerde donatı ve
süsleme malzemeleri ile amaca uygun şekilde düzenlerler.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 1.1:Kapalı alan düzenlemesi

Mekân süslemeleri insanların yaşam biçimine, coğrafi ve iklim koşullarına, kültürel
özelliklerine göre farklılık gösterir. Her insanda bir kişisel mekân algısı kavramı vardır.
Seçilen mekân kişinin tarzını gösterir. Tarza göre tasarım yapılmaktadır.

Süsleme ve tasarım yaşanan mekânların kullanım amaçlarına uygun olarak en verimli,
estetik ve sanatsal bir şekilde düzenlenmesidir. Tarih boyunca insanın yaşadığı mekânlar
üzerinde çok gelişmeler kaydedilmiş ve bu gelişmeler sonucunda birçok tasarım ortaya
çıkmıştır. Dekorasyon olgusu, süsleme sanatı olarak firmalar tarafından iş kolu haline
getirilmiş ve mekanlarda insan hayatına renk ve estetik katmak amacıyla tasarım süsleme
sanatları gelişme göstermiştir.

1.2.Kullanılan Malzemeler

 Masa ve Sandalye Düzeni İçin:

 Alt ve üst örtü
 Peçete ve peçetelik
 Supla
 Ayna ve şamdanlar
 Masa üstü objeler
 Masa üstü taşlar
 Değişik renk ve şekillerde mumlar ve pullar
 Sandalye şal bağlama çeşitleri
 Masa aranjmanları(canlı ve yapay çiçekler)
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Sandalyeler ya kumaş giydirilerek ya da canlı çiçeklerle süslenir.

Yol düzenlemesinde organizasyonun içeriğine göre değişebilir. Gelin yolunda 100-
150cm yükseklikte ferforje cam ve benzeri obje üzerinde çiçek dizaynları, kırmızı ve beyaz
halı, eğer alan resmi alan ise kırmızı kordon bariyerlerle süslemeler yapılır.

Kokteyl alanı kullanımında ise bistro masaların kullanımı, alt örtü, üst örtü, kapak,
kuşak, lake cam, masaların üzerine konsepte uygun mini objelerle canlı çiçek dizaynı,
masaları aydınlatmada mum kullanımı, oturma için puf sehpaları ya da bar masa,
sandalyeleri kullanılır.

Kapı ve tak, merdiven düzenlemesinde ise değişik kumaş ve şeritler canlı ve cansız
çiçekler ve değişik dekoratif malzemeler müşterinin isteğine göre seçilir.

Canlı çiçekler kesme çiçek, cipso ve yapraklar kullanılıp çiçek aranjmanları
oluşturarak süslemelerde kullanılır.
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Fotoğraf 1.2:Değişik masa ve sandalye aranjmanları

1.3.Tasarım Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar

Kapalı alanların düzenlenmesinde belli işlem basamakları ve planlamalar yapılarak işe
başlanır.

 Öncelikle düzenleme yapılacak alanın etüdü yapılır.
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 Kullanılacak malzeme ve çiçekler müşteriye seçtirilir.

 Seçilen malzemeler alana getirilirken, canlı çiçekler en sona bırakılarak
düzenlemere devam edilir.

 Çalışma saatleri uygulama yapılacak alanın müsaitliğine ve müşteriye göre
belirlenir..

 Çalışacak kişi sayısı organizasyonun büyüklüğüne, kişi sayısına ve içeriğine
göre belirlenir.

 Donatı türleri, çeşitleri, stilleri dikkate alınarak süsleme planlanması yapılır.

Mekânlarda süsleme seçimi yaparken dikkate alınacak özellikler:

 Tarihsel bakış (geleneksel-çağdaş anlayışlar ve etkilenişler),
 İnsan faktörü,
 Çevre faktörü,
 Konfor şartları,
 Sağlığa,
 Tasarıma,
 Sanatsal boyutu,
 Dolaşıma uygunluğuna ve yüksekliğine,
 Katılımcı sayısına,
 Katılımcıların sosyal bakışına,
 Ekonomik şartlara uygunluğuna dikkat edilerek mekân seçilmeli ve

süsleme planlanmalıdır.
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Kapalı alan tasarımı yapmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz.

 Verilen talimatlara uygun çalışınız.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Süsleme yapan organizasyon

firmalarıyla irtibata geçerek
araştırmalarınızı yapınız.

 Çevrenizde yapılmış olan kapalı alan
süslemerini araştırınız.

 Düğün ya da resmi toplantı alanı mı
olarak süsleme yapılacağı gibi
konularını belirleyiniz.

 Süsleme yapacağınız kapalı alanı
dikkatlice etüt ediniz.

 Mekana uygun renk ve ışık, mekanın
büyüklüğü, müşteri kapasitesi vb.
seçenekleri araştırınız.

 İletişim kuracağınız iş alanları ile
iletişime geçiniz.

 Mekana uygun malzeme çeşitlerini ve
özelliklerini araştırınız.

 Mekana uygun süsleme çeşitlerini
belirleyiniz.

 Kullanacağınız malzemelerin miktarını
ve fiyatlarını araştırarak bir liste
oluşturunuz.

 Organizasyon yapılacak yerin şekli,
tarihi, amacı , çalışacak ekip sayısını
belirleyiniz.

 Taslak bütçeyi planlayınız.

 Araştırmalarınızı bizzat kendiniz gidip
firmalarla yüz yüze görüşerek yapınız.

 Çiçekci, aksesuarcı, şamdancı, kumaşçı
vb. iş kolları ile görüşmeleri yüzyüze
yapınız.

 Araştırma yaptığınız firmaların
deneyimli olmasına dikkat ediniz.

 Şu ana kadar yaptığınız araştırmaların
bir dökümünü hazırlayıp bir tasarım
planı oluşturunuz.

 Araştırmanızı tek firma değil birkaç
firmadan yapınız.

 Bu araştırmalarınınızı planlama yaparak
bir dosya oluşturunuz.

 Konuyla ilgili yetkili firmalardan yardım
alınız.

 Fiat araştırmasını bir çok yerden
yapınız.

 Hazırladığınız tasarım planını
arkadaşlarınızla paylaşınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

ÖLÇME SORULARI

1. Bir ürünün tamamının veya bir parçasının estetik katarak süslemesinin
yapılmasına……………………….denir.

2. Mekan süslemeleri insanların…………………biçimlerine, coğrafi ve iklim
koşullarına,…………………özelliğine göre farklılık gösterir.

3. Ayna, supla, şamdan, pullar ……………….süslemelerinde kullanılan
malzemelerdendir.

4. Gelin yolu düzenlemelerinde 100-150cm yükseklikte…………………….,…, kırmızı
ve beyaz…………….kullanılır.

5. Kokteyl masası süslemelerinde kullanılan süsleme malzemelerinin
ebatlarının………………..olmasına özen gösterilir.

6. Canlı çiçekler tek başına değil de daha çok …………………………olarak
süslemelerde kullanılırlar.

7. Tasarım yaparken ilk işimiz alanın………………….yapmak olmalıdır.

8. Malzeme temininde ve seçiminde …………………………………..en sona bırakılır.

9. Tasarımda ve düzenlemede kullanılan malzemeler …....................................seçtirilir.

10. Kapalı alan tasarımında başından sonuna kadar yapılacak işlerin tamamının
………………………….yapılarak yürütülmesi şarttır.

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kapalı alanlarda
tasarım uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Arkadaşlarınızla gruplar oluşturdunuz mu?

2. Çevrenizde yapılmış olan kapalı alan süslemelerinin
araştırdınız mı?

3. Süsleme yapacağınız alanı dikkatlice etüd ettiniz mi?

4. Tasarıma için mekana uygun gerekli malzeme ve bilgi
araştırmalarını yaptınız mı?

5. İş yapacağınız firmalarla iletişime geçtiniz mi?

6. Mekana uygun malzeme çeşitlerini ve özelliklerini araştırdınız
mı?

7. Kullanacağınız malzeme miktarını ve fiatlarını belirlediniz mi?

8. Tasarım yapılacak alanın tarihi, yeri, süslemede kullanım
amacını belirlediniz mi?

9. Taslak bütçe oluşturdunuz mu?

10. Başından sonuna kadar yapılacak işleri planladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar
doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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Tasarıma uygun düzenleme yapabileceksiniz.

Çevrenizde kapalı alan süslemesi yapılan örnek alanları tespit ediniz.
Süsleme yapan organizasyon firmalarını araştırınız.
Firmalardan süslemelerle ilgili malzeme ve nasıl yapıldığı vb. konularla ilgili bilgiler

alınız.
Süslemede farklılık gösteren teknikleri araştırınız ve topladığınız bilgileri planlayınız.

2. KAPALI ALAN SÜSLEMESİ

2.1. Kapalı Alanda Yer Alan Unsurlar

 Masa
 Sandalye
 Yol
 Merdiven
 Kapı
 Tak

2.1.1. Masa

 Yemek Masası

Kapalı alanlarda masa düzenlemeleri kullanılan masanın konseptine göre değişiklik
gösterir.

Fotoğraf 2.1: Yemek masası dizaynı

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Yemek masası, kokteyl masası, nikah masası vb. konsepteki masaların farklı farklı
dizaynı yapılır. Masa örtüsü üzerini tercihe göre ikinci örtü serilir. Bu ikinci örtüler isteğe
bağlı olarak dantel yada tül olabilir. Masa ortasına yerleşilecek materyaller ise ayna, şamdan,
canlı yapay çiçek aranjmanlarından oluşur. Yemek masasında yemek düzeni için tabak,
bardak, çatal, bıçak, peçete, peçetelerin yüzükleri masa etrafına yerleştirilir. Masaların
üzerine tercihe göre pul, taş, boncuk ve benzeri dekoratif süsler kullanılabilir.
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Fotoğraf 2.2: Farklı şekil ve malzemelerle yemek masası düzenlemeleri

 Kokteyl Masası

Kokteyl masa hazırlanmasında masa örtüsü kullanımı masanın çeşidine göre (Lake,
cam, ayna vb…) değişir. Cam ve ayna masalarda örtü gereksinimi zorunlu değildir. Kokteyl
masa dizaynda daha çok canlı fanuslu çiçekler tercih edilir. Masa üzerinde küçük objeler
yada sadece mum kullanılabilir. Kişinin isteğine göre küçük şamdanlar veya yanlızca çiçek
partelleri de tercih edilebilir. Burada kullanılan malzemenin masa boyutuna uyması
önemlidir. Alan kaplayan ve büyük gösterişli çiçekler pek tercih edilmez.
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Fotoğraf 2.3: Kokteyl masaları
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 Nikah Masası

Nikah masasının değişik şekilleri vardır. Günümüzde hazır nikah masaları mevcuttur.
Nikah masası süslemesinde daha çok dantel ve özel örtüler tercih edilmelidir. Lake nikah
masası tercih edilirse örtü kullanılmaz. Onun yerine taşlarla veya çiçeklerle süsleme
yapılmalıdır. Örtü kullanılacak ise masanın ayaklarını örtecek şekilde ve biraz da zemine
dökümlü durması ayarlanarak düzenlenmelidir. Masa üzerine canlı çiçek aranjmanı
kullanılır. Bu aranjmanda daha çok tercih edilen renk düğün rengi olduğu için beyaz renk
seçilmektedir.
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Fotoğraf 2.4: Farklı nikah masası düzenlemeleri
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Uzun nikah masalarında çiçek aranjmanı her iki uç ve cepheye gelecek şekilde
yerleştirilir. Masaya tek aranjman konulacağı zaman masanın ön cephesinin ortasında ya da
uç kısmında dizayn edilir.

Fotoğraf 2.5: Ayakta Nikah Kıyılan Masa

Nikah kişinin tercihine göre kilise düzeni gibi ayakta kürsüde de kıyılabilir. Genelde
şeffaf pileksi kürsüler tercih edilir. Yine kişinin isteğine bağlı olarak farklı veya ayaklı
kürsüler de süslenerek kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak masalarda ve ayakta nikah
kürsülerinde canlı veya yapay çiçek süslemesi yapılır.

Fotoğraf 2.6: Kilise Düzeni Nikah Masası
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2.1.2. Sandalye

Sandalye süslemesinde daha çok kullanılacak sandalye modeli alana ve müşterinin
tercihine göre değişir. Düğün süslemelerinde kapalı alanda daha çok süslü objeler tercih
edilirken resmi toplantılarda ise daha sade objelere yer verilir.

Organizasyonlarda öncelikle süsleme yapılacak sandalye belirlenir. İsteğe göre streç
kılıflar giydirilir. Tercih edilen renkte fiyonklarla bağlanıp arka cephesi canlı çiçeklerle
süslenebilir. Buna rağmen son yıllarda daha çok dekoratif sandalyeler tercih edilmektedir.
Bu sandalyelere sadece fiyonk bağlanıp yada çiçeklerle kurdelelerle basit süslemeler
yapılmaktadır. Ayrıca tiffany sandalyeler sıkça açık alan süslemesinde kullanılsa da nadiren
de olsa kapalı alanda da müşteri tercihine göre kullanılabilmektedir.
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Fotoğraf 2.7 :Canlı çiçeklerle süslenmiş sandalye

Hilton sandalyeler ise otel ve restaurantlarda kullanılır ve daha şık durması için
giydirme yapılır. Ancak isteğe bağlı olarak kapalı alanda da mekanın renklerine göre beyaz-
altın-gümüş-siyahta tercih edilebilir.
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Fotoğraf 2.8:Kumaşlarla ve fiyonklarla süslenmiş sandalyeler
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2.1.3. Yol

Yol süslemeleri, kullanım konseptine göre değişim gösterir. Resmi davetler ve gala
gecelerinde yollar kırmızı şeritlerle ve altın yaldızlı objelerle süslenir. Kullanılacak yolun
uzunluğuna göre kırmızı halı serilir.

Fotoğraf 2.9:Resmi törenlerde süsleme yapılmış yol

Düğün davetlerinde ise yol kenarları daha gösterişli olması için canlı çiçekler ve mum
dekorlarıyla süslenir. Özellikle düzenleme yapılan alan gelin yolu ise sütunlar ve canlı
çiçeklerle donatılır.

Fotoğraf 2.10:Sütun ve çiçeklerle süslenmiş gelin yolu
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2.1.4. Merdiven

Kapalı alanlarda merdivenlerin süslenen alanları genellikle korkuluklaktır.
Korkuluklar çiçek aranjmanları, tül ya da kumaşlarla süslenir. Aynı zamanda değişik
vazolarla merdiven kenarlarına değişik estetik görünümler katılabilir.

Merdivenler tercihe göre ışıklandırma, mumlar vb. objelerle süslenir. Çiçeklerle
süsleme yapılan basamaklarda halı kullanımı tercih edilmez. Fakat kapalı alanda resmiyet
içerikli organizasyonlarda merdiven korkulakları daha sade şeritlerle süslenir. Düğün nişan
kutlama vb. organizasyonlu kapalı alanlarda merdiven süslemelerde canlı çiçeklerle daha
gösterişli objelerle süslenir.
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Fotoğraf 2.11:Gelin ve damadın geçmesi için canlı çiçeklerle süşlenmiş merdiven
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2.1.5. Kapı

Kapılar tercihe göre tül, çiçek, şerit ya da balonlarla süslenebilir. Bu süslemeler
organizasyonun içeriğine göre değişir. Nikah salonu kapısı daha çok tül ve çiçeklerle, doğum
günü partileri, açılış, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda kapıların süslemesi müşterinin
isteğine göre balonlarla yapılabilir.

Fotoğraf 2.12: Düğün salonu kapısının çiçeklerle ve tülle süslemesi
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Fotoğraf 2.13: Doğum günü ve sünnet kapı süslemesi

2.1.6. Tak

Takların süslemesinde genellikle canlı çiçekler kullanılır. Maliyet az olsun istenilirse
cansız çiçeklerde tercih edilebilir. Bazı organizasyonlarda balon takı da yapılabilir.
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Fotoğraf 2.14: Canlı çiçek ve balonlarla süslemesi yapılmış tak görünümü



31

Fotoğraf 2.15: Balonlarla süsleme yapılmış farklı görüntüler
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2.2. Düzenlemelerin Hazırlanması

Organizasyonun amacına ve tarzına uygun süslemeler hazırlanmalıdır. Mekanın
kullanım amacı belirlendikten sonra kullanılacak malzemeler ve tasarımda uygulanacak plan
sırasıyla uygulanmalıdır.

 Kapalı alanlarda süslenecek donatılar

 Masa ve sandalye
 Kapı
 Yol
 Merdiven
 Tak
 İsteğe bağlı mekan giydirmeside yapılabilir tüllerle.

 Kapalı Mekanlarda Süsleme Çeşitleri

 Çiçekler
 Tüller
 Kristal taşlar
 Balonlar
 Dekoratif malzemeler

Düzenleme yapılacak alanın son kontrolu yapılır. Alana gidicek malzemeler
hazırlanır. Çalışma saati belirlenip, çalıştırılacak ekip sayısı ve ekip arasında iş bölümü
yapılır.

2.3. Düzenlemelerin Yerleştirilmesi

Düzenleme yapılacak alana malzemeler götürülür. Öncelikle masa süslemesi yapılır.
Masa örtüsü serilir, üzerine ayna ve mumları konur. Suplalar yerleştirilir, çiçekler ise en sona
bırakılır. Çiçekler en sona bırakılması gerektiği için şamdanlar masaya en son konmalıdır.
Masa çiçeğinin altına sandalye dekorasyonunda kullanılan kumaş şeritler serilir. Sade veya
renkli çiçeklerle masa ortası aranjman yapılır ya da masa ortası gümüş, kristal şamdanlarla
ışıklandırılır. Bu konuda yapılacak çalışmalar sınırsızdır.

Çok renkli karmaşık desenli kumaş çeşitleri davetler için pek uygun değildir. Masaya
serilecek örtü fazla sarkmamalıdır. Oturan kişilerin ayağına takılacak uzunlukta olmamalıdır.

Yemek organizasyonlarında yuvarlak ve kare masalar tercih edilirken, protokol için
uzun masa tercih edilir. Resmi mekanlarda sadeliğe önem verilirken düğün, nişan gibi
davetlerde gösterişli ve şatafatlı sandalye ve masa dizaynı ön plana çıkar.

Düğün alanı süslemesinde izlenecek yollar örnek olarak aşağıda sıralanmıştır:

 İlk olarak verilen mekana bütün malzemeler getiririlmesi

 Duvarların isteğe bağlı olarak ışıklandırılması
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 Kurulan masaların üzerine kapak ve örtülerin serilmesi

 Sandalyelerin giydirilmesi(giydirme olmayacaksa istenilen sandalyelerin
yerleştirilmesi)

 Masa ortası ayna ve aranjmanın konması

 Suplaların hazırlanmış peçetelerle dağıtılması

 Aksesuarların masa üstüne yerleştirilmesi

 Masa üstüne mumların dağıtılması

 Nikah bölümü için podyum kaplama

 Nikah masası çiçeği ve sandalyelerin yerleştirilmesi

 Gelin yoluna aranjmanlar ve mumlar yerleştirilmesi

 Karşılamada hostes masasının süslenmesi

 Merdivenlerin çiçek ve kurdele ile süslenmesi

 Kokteyl masalarının giydirilmesi kokteyl çiçeği ve mumla tamamlanması

 Anı defteri için kürsü süslemesi

2.4. Alanın Son Kontrolü

Alanda gerekli son kontrolleri yapılır. Aksaklıklar personelle giderilir. Sonrasında
davet sahibi mekâna gelir ve onay alınır. Gerekirse değişimler yapılır.

2.5. Maliyet

Maliyet kişi sayısına göre belirlenir. Müşterinin süslemede kullanacağı organizasyon
malzemelerine göre maliyet az ya da çok olabilir. Maliyetler kişi başı 10-150Tl arasında
değişir. Bütçeleme kişi başına göre hesap edilerek yapılır. Ancak yinede bu konuda genel
fiyatlar vermek pek doğru olmayacaktır. Her müşterinin talebi ve beklentisi farklı olabilir.
Maliyet hesabı kullanılacak malzemelerin pahalı ya da ucuz olmasına göre değişim gösterir.
Maliyet tamamen müşterinin isteklerine göre şekillenir.
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Kapalı alanlarda tasarıma uygun düzenleme işlemlerini yapmak için aşağıda verilen
işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Grup oluşturunuz..  Sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılınız.

 Grup içinde iş bölümü yapınız.
 Çalışmalarınınzı grup üyeleriyle iş

birliği içinde yürütünüz.

 Organizasyon firmaları ile iletişime
geçip konunuzla İlgili yardımlar alınız

 Araştırmacı olup, gündemi yakından
takip ediniz.

 Çalışma alanında gerekli düzenlemeleri
yapınız.

 Tasarımda planladığınız kapalı alanda
kullanılcak malzemeleri hazır ediniz

 Aksesurlar konusunda seçici ve titiz
davranınız.

 Yardımcı araç gereci temin ediniz  Verilen talimatlara uygun çalışınız.

 Kullanılacak konsepte uygun
tasarlanmış kapalı alandaki dekorasyonu
aşama aşama gerçekleştiriniz.

 Çalışmalarınızda estetiğe önem veriniz

 Konsepte uygun süslemeleri
uygulayınız.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Taslak bütçeyi belirleyiniz.
 Malzemeyi temin ettiğiniz firmanın

fiatları diğer firmalar arasında
karşılaştırmalar yapınız.

 Süsleme yaptığınız alanın korunma
yöntemlerini araştırınız.

 Mekan süslemelerde uyguladığınız
aşamaları rapor ederek arkadaşlarınıza
sunum yapınız.

 Çalışmaları bir dosyada toplayıp
öğretmenlerinizle arkadaşlarınızla
paylaşınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

ÖLÇME SORULARI

1. Kokteyl masası dizayınında daha çok ………………………….çiçekler tercih edilir.

1. Masa üzerinde canlı çiçekler genellikle………………… dizaynı yapılarak
süslemelerde kullanılır.

2. ………………….masalarında alan kaplayan büyük gösterişli çiçekler pek tercih
edilmez.

3. ………………boyutlu nikah masalarında çiçek arajmanları iki uç cepheye gelecek
şekilde yerleştirilir.

4. Ayakta kıyılan nikah masalarında sadece ……………………………..süslemesi
yapılır.

5. 6.Sanadalye süslemelerinde resmi alanlarda daha………………,düğün ,nişan
vb.organizasyonlarda daha………………..süslü objelere yer verilir.

6. Resmi davetler ya da gala gecelerinde yollar…………………….şeritlerle.. ve
………………………objelerle süslenir.

7. Çiçeklerle süslenen merdiven basamaklarında ………………….kullanılmaz.

8. ………………salonu kapısı genellikle tül ve çiçeklerle ,doğum günü partileri, sünnet
düğünleri vb. organizasyonlarda kapılar ………………………süslenir.

9. Kapalı alanlarda süsleme materyali olarak……………..,
kumaşlar,………………….ve dekoratif malzemeler kullanılır.

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kapalı alanlarda
tasarım uygulaması yapınız.

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Arkadaşlarınızla gruplar oluşturdunuz mu?

2. Grup içinde iş bölümü yaptınız mı?

3. Organizasyon firmaları ile iletişime geçip gerekli bilgileri
aldınız mı?

4. Düzenlemede kullanacağınız malzemeleri hazır ettiniz mi?

5. Yardımcı araç gereçleri temin ettiniz mi?

6. Konsepte uygun süslemeleri aşama aşama gerçekleştirdiniz
mi?

7. Kullanacağınız malzeme miktarını ve fiatlarını belirlediniz
mi?

8. Süsleme yaptığınız alanın korunma yöntemlerini araştırdınız
mı?

9. Taslak bütçe oluşturdunuz mu?

10. Planladığınız ve gerçekleştirdiğiniz çalışmaları
arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak
cevaplandırarak değerlendiriniz

ÖLÇME SORULARI

1. ( ) Kapalı alan tasarımında estetik bakış açısından yoksun kişi iyi bir süsleme planı
hazırlayabilr.

2. ( ) İnsanlar barınmak, yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için kapalı mekanlara
sığınmışlardır.

3. ( ) Mekanlar müşterinin tarzı dikkate alınmadan dekore edilmelidir.

4. ( ) Mekan süslemeleri insanların yaşam biçimine ve kültürel özelliklerine göre
farklılık gösterir.

5. ( ) Masa süslemelerinde kullanılacak çiçek boyutu ve tasarımı masa boyutuna ve
kullanım amacına değişim göstermez.

6. ( ) Kapalı alan süslemelerinde ekipte çalışacak kişi sayısı organizasyonun
büyüklüğüne ve katılımcı sayısına göre değişim gösterir.

7. ( ) Süsleme planlanmasında katılımcıcnın veya kullanılacak alanda yaşayan
insanların sosyal bakış açısı ve sanatsal boyutu önemli faktörlerdendir.

8. ( ) Son yıllarda süslemelerde daha çok dekoratif yapılı sandalyelerin canlı çiçekle ve
fiyonk bağlanarak süslemesi yapılmaktadır.

9. ( ) Tak süslemelerinde daha çok canlı çiçekler kullanılır.

10. ( ) Masa düzenlemesinde masaya çiçek arajmanları en son konulur.

11. ( ) Masa düzenlemesinde yerleştirilecek süslemelerin sırası çok önem taşımaz.

12. ( ) Çok renkli, karmaşık desenli kumaş çeşitleri davetler için uygun bir seçimdir.

13. ( ) Yemek organizasyonlarında yuvarlak ve kare masalar tercih edilirken ,
protokollerde uzun masalar tercih edilir.

14. ( ) Bir düğün salonunun düzenlenmesinde ilk olarak gelin yolu düzenlenmesinden
başlanır.

15. ( ) Süslemelerdeki organizasyonun maliyeti birim kişi sayısına göre hesaplanır

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1 Tasarım
2 Yaşam/ kültürel
3 Masa
4 ferforje cam/ halı
5 mini(küçük)
6 aranjman
7 etüdünü
8 canlı çiçekler
9 müşteriye

10 planlanması

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 canlı fanuslu
3 arajman
4 kokteyl
5 uzun
6 canlı çiçek
7 sade/ gösterişli
8 kırmızı/ altın yaldızlı
9 nikah/ balonlarla

10 çiçekler/ balonlar

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 Y
4 D
5 Y
6 D
7 D
8 D
9 D

10 D
11 Y
12 Y
13 D
14 Y
15 D

CEVAP ANAHTARLARI
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 http://davet-organizasyon.com/piknik_catering.asp

 http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=

 http://www.dekoratifresim.com/diger.htm

 http://www.evlilikler.com/cicek/nikâh.dugun.salonu.suslemesi2.php

 http://www.mekânder.org/mekân_yonetimi.asp

 http://dekorasyon.firmalari.biz/index.php?firmalari=20070314073849

 www.etcorganizasyon.com

 www.bymustafa.net

 www.lbmariage.com

 www.mesacicek.com

 www.interflora.org.tr

 http://www.yerelnet.org.tr/resimler_bizden

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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KAYNAKÇA


