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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 214T00054 

ALAN Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK Fuar Sorumlusu ve Organizasyon Hizmetleri Sorumlusu  

MODÜLÜN ADI Masa ve Sandalye Giydirme 

MODÜLÜN TANIMI 
Masa ve sandalye giydirme konusunda bilgi içeren öğrenme 

materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
 

YETERLİK 

Organizasyon firmaları içinde yer alan masa ve sandalye 

giydirmeyi ve bu kullanılan teknikleri, kullanılan malzemeleri 

araştırmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında araştırma yaparak 

masa - sandalye giydirme bilgilerini doğru tanıyabilecek ve 

edindiğiniz bilgilerle uygulama yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

 

1. Masa sandalye giydirme ile ilgili bilgileri 

araştırabileceksiniz. 

2. Masa sandalye giydirme araç gereçleri ile ilgili araştırma 

yapabileceksiniz. 

3. Özel günler ve diğer organizasyonlarda masa ve sandalye 

giydirme çeşitleri ve teknikleri ile ilgili araştırma 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

ORTAM: Sınıf, atölye, kütüphane, çeşitli organizasyon firması 

DONANIM: Bilgisayar, İnternet, projeksiyon, tepegöz, 

kamera çekimleri, video, cd/dvd/vcd, tanıtım broşürleri, rehber, 

telefon 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek 

amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Başarının zor elde edildiği günümüzde ağır rekabet koşulları ve hızla akan zamanı göz ardı 

etmeden gerek birey gerekse kurumsal olarak kendini iyi tanıtabilenler biraz daha öne çıkmaktadır. 

 

İçinde bulunduğumuz dönemde organizasyon hizmetleri 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 sektöre sizleri yaratıcı, yeniliklere açık, pratik, farklı bakış açılarına sahip, doğru 

ve çabuk karar verebilen kişiler olarak görmektir. 

 

Bu modül ile sizlere, iş yaşantınızda gerekli olacak masa sandalye giydirme bilgileri 

sunulmuştur. Sizler de bu bilgiler doğrultusunda iş yaşamınızda gerekli olan becerileri 

geliştirebileceksiniz. 

 

Derslerinizde ve mesleğinizde başarılar dileğiyle. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda, masa ve sandalye giydirmenin önemi ve gerekliliğini, kullanıldığı yerleri, 

masa ve sandalye giydirme tekniklerini öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

 Masa ve sandalye giydirmenin kullanıldığı yerleri araştırınız. 

 Masa ve sandalye giydirirken en çok uygulanan teknikleri araştırınız 

 Edindiğiniz bilgilerden oluşan bir dosya hazırlayınız. 

 Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1.MASA – SANDALYE GİYDİRME 
 

1.1. Önemi ve Gerekliliği 
 

Mekânların düzenlenmesi organizasyonların en önemli unsurlardan biridir. Özellikle masa ve 

sandalye dekorasyonu başlı başına önem verilmesi gereken bir konudur. Organizasyonlarda öncelikle 

insanların huzur ve konforunun sağlanması gerekir. Bu nedenle göze çok şık görünen düzenlemeler 

aynı zamanda fonksiyonel ve rahat kullanılabilir olmalı, konukların gereksinimleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

“İyi düzenlenmiş mekânlar insanda rahat ve huzur duygusu uyandırır.” 

 
Resim 1. 1; Masa sandalye giydirme 

 

“Zamanın doğru kullanılmadığı, iyi programlanmayan ve doğru uygulanmayan hiçbir işte 
geriye dönüş yoktur.”  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1. 2; Kumaş giydirme ve çiçek süsleme 

 

Bazı organizasyon mekânlarında plastik sandalyeler kullanılmaktadır. Bu sebeple sandalye ve 

masaların saten, şifon vb. kumaşlarla kaplanarak giydirilmesi gerekir. Mekânda mevcut bulunan 

sandalyeler çok şık dahi olsa, salonda bir ahenk ve bütünlük oluşturmak amacıyla uygun malzemeler 

kullanılarak giydirilir. 

 

Masa sandalye dekorasyonu, günümüzde oldukça beğenilen ve ilgi toplayan bir konudur. 

 
Bir organizasyon mekânının ilk bakışta göze hoş gelmesinin sırrı pahalı seçimlerde değil, şu üç 

sözcükte gizlidir: 
 

 

 

 

 

 

1.2. Masa ve Sandalye Giydirmenin Kullanıldığı Yerler  
 

Organizasyon mekânı seçmek için birçok alternatif mevcuttur. Oteller, kongre ve sergi salonları, 

fuar alanları, şık restoranlar, geniş teraslar, sevimli bahçeler, tekneler, çadırlar. Hatta günümüzde 

nişan-düğün gibi çok özel günleri, klasik otel salonları yerine sıcak bir atmosferde ev ve bahçelerde 

düzenlemek giderek yaygınlaşmaktadır. 

 

Gerçekleştirilecek organizasyonun özelliğine göre değişmekle beraber hemen hepsinde masa 

sandalye dekorasyonu uygulanmaktadır. Kurumsal organizasyonlarda sadelik ve resmiyet daha ön 

plana çıkarken özel organizasyonlarda yapılan masa sandalye dekorasyonu daha şık ve göze hitap 

eden şekillerde gerçekleştirilebilir. 

 

Masa ve sandalye giydirmeleri hemen her alanda kullanılabildiği gibi kullanım alanlarını, özel 

ve kurumsal organizasyonlar olarak iki ana başlık altında toparlayabiliriz. 

 

Uyum-Kalite-Özen 
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Tablo 1. 1; Masa- sandalye giydirme çeşitleri 

 

1.3. Özelliklerine Göre Masa ve Sandalye Giydirme Teknikleri 
 

Hemen her çeşit masa ve sandalyeyi dekore ederek giydirmek mümkündür. Organizasyon 

mekânında mevcut bulunan masa ve sandalyeler, organizasyonun amacı da göz önünde 

bulundurularak hazırlanır veya istekler doğrultusunda farklı masa ve sandalye temin edilerek giydirme 

işlemi yapılabilir. 

 

Masalar; organizasyonlarda çeşitli ebat ve özellikte masalar kullanılmaktadır. Yemek 

organizasyonlarında yuvarlak ve uzun masalar daha çok tercih edilirken farklı masalara, örneğin 

kokteyl ve açık büfe masalarına da sıkça ihtiyaç duyulur.  

 

Bazı organizasyonlarda tek tip masa tercih edilirken bazılarında ise mekân özellikleri de göz 

önünde tutularak birkaç çeşit masayı aynı anda kullanmak gerekebilir. Örneğin; protokol için uzun 

masa dekore edilirken diğer konuklar için kare ve yuvarlak masalar düzenlenebilir. 

 MASA- SANDALYE GİYDİRME 

 Kongre 

 Seminer 

 Sempozyum 

 Şenlik 

 Toplantı 

 Açılış 

 Festival 

 Kutlama 

 Sergi 

 Yarışma 

 Diğerleri 

 

 

 

 Diğerleri 

 

 

  

  

 

 Düğün 

 Nişan 

 Sünnet 

 Doğum günü 

 Yeni yıl partileri 

 Sevgililer günü 

 Anneler günü 

 Babalar günü 

 Yıldönümleri 

 Özel günler 

 Mezuniyet 

 Diğerleri 

 

 

 

ÖZEL 

ORGANİZASYONLAR 

KURUMSAL 

ORGANİZASYONLARN 
DÜĞÜNLERİ 
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Resim 1. 3: Masa- sandalye dekorasyonu 

 

Organizasyonun yeri, özelliği, zamanı, amacı, gibi unsurlar dikkate alınarak masalar giydirilir. 

Seçilen masalara uygun örtüler serildikten sonra istenirse kenarları drapelerle süslenip, kordonlar, 

inciler ve çiçeklerle dekore edilebilir veya sadece masa çiçeğinin altına sandalye dekorasyonunda 

kullanılan kuşak serilerek sarılır ve sade çiçekler ile masa ortası aranjman yapılabilir ya da masanın 

üzeri şifon kumaşlar hazırlanmış gümüş, kristal şamdanlar ile ışıklandırılır. Bu konuda yapılabilecek 

çalışmalar sınırsızdır. 

 

Çok renkli, karmaşık desenli örtü seçimleri, davetler için uygun değildir. Masaya serilecek örtü 

fazla sarkmamalıdır. Oturan kişileri rahatsız ederek ayaklarına dolanacak şekilde abartılı bir uzunlukta 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Masa sandalye dekorasyonu konusunda müşteri ve organizasyon sorumlusu birlikte karar 

vermeli, beklentiler doğrultusunda hareket edilerek sonuca ulaşılmalıdır. 

 
Resim 1. 4;  Tül ve saten giydirme 
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Masa kenarlarını kapatmak ve örtülerle bütünlük sağlamak amacıyla (özellikle uzun masalarda) 

çeşitli ebatlarda masa etekleri (skört) kullanılır. 

 

Skört; özellikle saten kumaştan, pililer yapılarak belli ölçülerde dikilerek hazırlanır. Temizliği 

yapılarak birçok kez kullanılan skörtler, bağlamalı, cırt cırtlı, düğmeli vb. olarak da düzenlenebilir. 

Çok amaçlı olması nedeniyle oldukça kullanışlı ve tercih edilen bir örtü şeklidir. 

 

  

Resim 1. 5: Skört giydirme 

 

Bu şekillerin büyüklüğü ve masa adedi, müşterinin seçimine, davetli sayısına ve mekânın 

genişliğine göre değişiklik gösterir. 

 

Sandalye; organizasyonların özellikleri de göz önünde bulundurularak çok sayıda sandalye 

giydirme teknikleri uygulanmaktadır. Her çeşit sandalyeyi dekore etmek mümkündür 

 

 Konferans koltuğu 

 Seminer sandalyesi 

 Plastik sandalye 

 Ahşap sandalye 

 Metal sandalye 

 Kumaş sandalye 

 Makam koltuğu 

 Protokol koltuğu 

 Vip koltuğu 

 Oturma koltuğu 

 Sünnet koltuğu 

 Bar taburesi 

 Bank 

 Diğerleri 

 

Günümüzde sandalyeleri tamamen kumaşla giydirmek yerine daha farklı aksesuarlar kullanarak 

estetik dekorasyonlar yapmak mümkündür. 
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Resim 1. 6; Sandalye çeşitleri 

Sandalye giydirmelerinde masa ve aksesuarlara uygun hareket etmek, mekânla bir bütünlük 

sağlamak önemlidir 

 

Kumaş giydirilen sandalyelerin kolsuz olması, kullanım açısından daha çok tercih edilmektedir. 

Saten, tül, organze gibi kumaşlarla kaplanan sandalyeler kuşaklarla bağlanarak hem kumaşlar sabit 

hale getirilir hem de farklı teknikler ve bağlama şekilleri kullanılarak sandalyelerin dekorasyonu 

sağlanır.  

 
Resim 1.7: Drapeli kumaş giydirme 

Sandalye dekorasyonlarında çok çeşitli ve farklı uygulamalar yapmak mümkündür. Sandalye 

ölçüsüne göre çeşitli kumaşlardan dikilerek kuşakla bağlamaya gerek kalmadan kullanılan örtülerde 

mevcuttur.  

 
Resim 1. 8: Özel sandalye giydirme 

javascript:pencere('d_urun.asp?bolumno=1&urunno=88')
javascript:pencere('d_urun.asp?bolumno=1&urunno=293')
javascript:pencere('d_urun.asp?bolumno=1&urunno=30')
javascript:pencere('d_urun.asp?bolumno=1&urunno=127')
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Masa-sandalye dekorasyonunda alternatifler sonsuzdur (bütçeye bağlı olarak). Hatta masa ve 

sandalyeleri el emeği göz nuru nakışlarla, çok zarif beyaz işlerle bezemek mümkündür. 

 

“Farklı ve çarpıcı fikirlerle, dikkatleri üzerine çeken atmosferler yaratmak mümkün 
olabilir.” 
 

 
Resim 1. 9: Beyaz iş masa sandalye giydirme 

 

Sandalye dekorasyonlarında çiçek tanzimleri de sıkça kullanılmaktadır. Canlı çiçek 

uygulamalarının yanı sıra daha ekonomik olması nedeniyle cansız ve kuru çiçeklerde kullanılmaktadır.  

 

   

Resim 1.10: Çiçek süsleme 

 

Malzemelerin bir veya birkaçını birlikte kullanmak, çok farklı ve orijinal dekorasyonların 

gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. 



 

 10 

  

Resim 1.11: Tül ve çiçek giydirme 

 

 
Resim 1.12: Gelin sandalyesi 

 

Fazla tercih edilmemekle beraber(talepler doğrultusunda) toplantı salonlarında bulunan 

sandalye/koltukları giydirmekte mümkündür. 
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Resim 1.13: Toplantı salonu koltuk giydirme 

 

Çok basit uygulamalar yapılarak evlerdeki küçük kutlamalar için mevcut bulunan sandalyeler 

süslenip, farklılıklar yaratılabilir. Kişilerin, kendi bilgi, beceri ve zevkleriyle özel organizasyonlarını 

düzenleyebilmeleri ve yerine göre değişiklik yapabilmeleri son derece mutluluk vericidir. 

 

  

Resim 1.14: Ev sandalyesi (tül süsleme) 

 

1.3.1. Özel Günler için Masa Sandalye Giydirme 
 

Özel gün organizasyonları, insanların ömürleri boyunca çok az yaşayacakları ama hiçbir zaman 

unutmayacakları ender zamanlardır. Bu önemli günleri unutulmaz kılan en önemli özelliklerin başında 

mekânın dekorasyonu ile beraber masaların ve sandalyelerin günün ruhunu ve heyecanını temsil 

edecek şekilde giydirilmesidir.  

 

Organizasyonlar günün ruhunu ve heyecanını temsil ettiği gibi misafirler içinde ilerde gerçekten 

güzel ve anlamlı bir anı teşkil edecektir. En basitinden en gösterişlisine kadar, resmi ya da gayri resmi, 

doğru dekorasyon tercihleri, organizasyonları unutulmaz kılan özelliklerdir. 

 

1.3.2. Konsepte Uygun Masa ve Sandalye Giydirme  
 

Konsept belirlendikten sonra yapılacak ilk iş yansıtmak ya da yaşamak istenilen ruh halini, 

havayı kararlaştırmaktır. Daha sonra etkinliğin yapılacağı mekâna ve amaca yönelik olarak belirlenen 
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konsept dahilinde masa ve sandalye dekorasyonuna karar verilir. 

 

Kurumsal organizasyonlarda konsept belirlenirken, masa ve sandalyeler müşterinin tarzına ve 

hedefine yönelik olarak hazırlanabilir. Şirket logosu veya lansmanı yapılacak ürünün özelliklerine 

göre kullanılacak aksesuarlara, renklere karar verilir.  

 

  

Resim 1.15: Konsepte uygun sandalye giydirme 

 

  

Resim 1.16: Konsepte uygun masa sandalye giydirme 
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Organizasyonun bütününde uyum çok önemlidir. Mekân dekorasyonunun Masa sandalye 

dekorasyonu ile uyumu, örtüler, çiçekler, tabaklar, bardaklar ve diğer bütün gereçler konseptle bir 

bütünlük ve uyum içinde olmalıdır. 

 

 
Resim 1.17: Konsepte uygun masa sandalye giydirme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Grup oluşturunuz, farklı malzemeler kullanarak sandalye dekorasyonu yapınız. Yaptığınız 

çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Grup oluşturunuz. 
 Öğretmeninizin yardımıyla sınıf 

mevcuduna göre gruplara ayrılınız. 

 Organizasyon firmaları ile görüşüp 

sandalye giydirme uygulamalarını 

gözlemleyiniz. 

 Konuyu ve amacınızı sade ve açık bir dille 

kibarca anlatınız ve randevu isteyiniz. 

 Örnekleri inceleyip, araştırma yaparak; 

nasıl bir model hazırlamak istediğinize 

karar veriniz. 

 Araştırmacı olunuz 

 Giydireceğiniz sandalyenin şeklini 

belirleyiniz 

 Çalışma alanında gerekli düzenlemeleri 

yapınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

belirleyiniz. 
 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Çalışmanızın şık ve rahat kullanılabilir 

olmasına dikkat ediniz. 
 Detaylara dikkat ediniz. 

 Yaptığınız bu çalışmayı sınıfta 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Gündemi iyi takip ediniz. Sunum sırasında 

güler yüzlü olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları grup arkadaşlarınızla ya da diğer 

gruplardaki arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Grup oluşturdunuz mu?   

2. Bir organizasyon firmasından randevu alınız mı?   

3. Yapılan çalışmaları gözlemleyerek not aldınız mı?   

4. Araştırma yaptınız mı?   

5. Model belirlediniz mi?   

6. Kullanacağınız malzemeleri tedarik ettiniz mi? 
  

7. Şık ve rahat kullanılabilir bir çalışma gerçekleştirdiniz mi? 
  

8. Yaptığınız bu çalışmayı sınıfta arkadaşlarınıza sundunuz mu?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize başvurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ise ( Y ) 

olarak işaretleyiniz. 
Doğru Yanlış 

1. Şık düzenlemeler aynı zamanda fonksiyonel ve rahat kullanılabilir 

olmalı, konukların gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
  

2. Seminer ve sempozyum, özel organizasyon çeşitlerindendir.    

3. Masa ve sandalyeler, salonda bir ahenk ve bütünlük oluşturmak 

amacıyla uygun malzemeler kullanılarak giydirilir. 
  

4. Bazı organizasyonlarda tek tip masa tercih edilirken bazılarında ise 

mekân özellikleri de göz önünde tutularak birkaç çeşit masayı aynı 

anda kullanmak gerekebilir. 

  

5. Masa giydirirken organizasyonun yeri, özelliği, zamanı, amacı, gibi 

unsurlar herhangi bir farklılık yaratmaz. 
  

6. Çok renkli, karmaşık desenli örtü seçimleri davetler için uygun 

değildir. 
  

7. Özenle dikilerek hazırlanan skörtler bir kez kullanılarak atılır.   

8. Sandalye giydirmelerinde masa ve aksesuarlara uygun hareket 

etmek, mekânla bir bütünlük sağlamak önemlidir 
  

9. Tüm organizasyonlarda protokol koltuğu hazırlanmalıdır.   

10. Kurumsal organizasyonlarda konsept belirlenirken, masa ve 

sandalyeler müşterinin tarzına ve hedefine yönelik olarak 

hazırlanabilir. 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yanıtlarınızı, modül sonunda bulunan cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; masa sandalye 

giydirme ile ilgili araç gereçleri tanıyarak bu konu ile ilgili ayrıntılı araştırma yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çeşitli dekorasyon firmaları ile görüşerek masa ve sandalye giydirmede kullanılabilecek 

kumaşlar hakkında bilgi alınız. 

 Masa sandalye giydirmede kullanılan dekoratif ürünleri ve aksesuarları araştırınız. 

 Çiçekçilerle görüşerek masa sandalye giydirmede kullanılabilecek çiçek çeşitlerini 

öğreniniz. 

 

2. MASA- SANDALYE GİYDİRMEDE 

KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER 
 

2.1. Kumaşlar 
 

Masa ve sandalye giydirme konusunda en çok tercih edilen ve kullanılan malzeme, kumaştır. Bu 

konuda çok çeşitli kumaşlar kullanılmaktadır (saten, organze, krinkıl, tül, dantel, gipür, çiçek telası 

vb.). Bu kumaşlardan bazıları özenle hazırlanarak birçok defa kullanılır, bir kısmı da sadece bir kez 

kullanılarak atılır ( tüller, çiçek telası vb). Kumaş seçimi yapılırken renk, desen ve diğer özelliklerin 

organizasyonun bütünü ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. 

   

Resim 2. 1: Kumaş çeşitleri 

 

Çok farklı kumaşlar tercih edilmekle beraber, masa ve sandalye giydirmede kullanılan 

kumaşları seçerken bazı genel özelliklerine dikkat etmek gereklidir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kumaşlar; 

 

 Kolay temizlenmelidir. 

 Leke tutmamalıdır. 

 Kolay ütülenmelidir. 

 Sağlam ve yumuşak olmalıdır. 

 Zarif ve dökümlü görünmelidir. 

 

  

Resim 2. 2; Kumaş giydirme 

 

Masa ve sandalyeyi kumaş giydirme işlevi gerçekleştirilirken sıkça kullanılan bazı terimler 

mevcuttur. 

 

Bunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Organze: Ham ipek ipliğinden dokunmuş saydam, sertçe ve ince fantezi kumaş 

 

 Pili: Kumaş veya tülleri bollaştırmak ya da süslemek amacıyla düzenli aralıklarla kumaşı 

katlayıp üst üste getirerek yapılan kıvrım 

 

 Püskül: Bir ucu bağlı öbür uçları serbest bırakılmış, iplikten sırma demeti 

 

 Saçak: Kumaşların, yatak veya masa örtülerinin kenarlarına dikilen süslü iplik salkımları 

 

 Sutaşı: Süslemede kullanılan işlemeli şeritler 

 

 Biye: Kumaşların kenarına, yine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince 

şeritler 

 

 Fiyonk: Kumaş parçalarının kelebek şeklinde bağlanış şekli 
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2.2. Kurdeleler 
 

Farklı genişliklerde parlak kumaş şeritler olarak tanımlayabileceğimiz kurdele, masa sandalye 

giydirmede sıkça kullanılan gereçlerdendir. Birçok çeşidi mevcuttur. 

 

 Saten kurdele 

 Organze kurdele  

 Kadife kurdele 

 İpek kurdele 

 Simli kurdele 

 Baskılı kurdele 

 Diğerleri 

 

 
Resim 2. 3: Baskılı kurdele 

 

Baskılı kurdeleler: Bayi toplantısı, açılış, tanıtım vb. organizasyonlarda müşterinin tarzına ve 

hedefine yönelik olarak hazırlanabilir. Şirket logosu veya lansmanı yapılacak ürünün özelliklerine 

göre basılarak kullanılabilir.  

  

Resim 2. 4: Kurdele çeşitleri 

 
“Mekânınıza güzellik katan en önemli ayrıntı; temiz, kaliteli ve ayrıcalıklı bir 

dekorasyon çalışmasıdır.” 
 

2.3. Dekoratif Ürünler ve Aksesuarlar    

 

Organizasyonların vazgeçilmezlerinden biri de aksesuardır. Günümüzde masa sandalye 

giydirmede birçok dekoratif ürün ve aksesuar kullanılmaktadır.  

 

Organizasyonun özelliğine ve konsepte uygun hazırlanabilen aksesuarlarda özgün tasarımlara 
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yer verilebilir. Bu konuda akla ilk gelen aksesuarlar; şamdanlar, çiçekler, mumlar, peçeteliklerdir. 

 

Ayrıca masaların üzerinde konuklara armağan edilmek üzere bırakılabilen,  her zaman 

saklanılabilecek küçük kutular, çiçekler, lavanta torbaları, nazar boncukları, gümüş şekerlikler, farklı 

motiflerde çikolatalar, organizasyonu hatırlatacak baskılı objeler, resmi organizasyonlarda kullanılan 

bazı promosyonlar vb. gibi şık tasarımlı aksesuarlar organizasyonların önemli bir parçasını oluşturur. 

 

Nazar boncukları bizim kültürümüzde küçük bir detay ancak büyük bir inançtır. Hepimiz, bir 

doktorun muayenehanesinde, bir avukatın bürosunda,  bir esnafın iş yerinde, bir bakkalın dükkânında, 

minibüsün, otobüsün veya taksinin camında, aynasında, mavi boncuklu bir nazarlığa rastlarız.  Özel 

organizasyonlarda sıkça kullanılan bu aksesuarlar, geleneklerimizin de sembolüdür. Ne diyelim, nazar 

değmesin! 

  

Resim 2. 5: Nazar boncukları 

 

Kullanılan aksesuarlar, organizasyonun özelliğine göre farklılıklar gözetir. Örneğin; doğum 

organizasyonunda faklı, tanıtım yemeğinde ise farklı aksesuarlar kullanılır. 
      

 

 
 

 

Resim 2. 6: Aksesuarlar 

 

Organizasyonun özelliğine göre, yöresel özellik taşıyan aksesuarlar kullanmak mümkündür. 

 

http://nedir.antoloji.com/ayna/
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Resim 2. 7: Yöresel aksesuarlar 

 

2.4. Çiçekler 
 

Çiçekler renkleri, kokuları ve türleriyle çeşitli duyguları simgeler. Parlak renkli ve keskin 

kokulu çiçekler yoğun duyguları, hafif kokulu ve gösterişsiz çiçeklerse ağırbaşlılığı, ince duyguları 

dile getirir. 

 

Tarih boyunca çiçekler, güzel kokuları, renkleri ve birbirinden eşsiz şekilleriyle, her türlü 

ortamın dekorasyonunda vazgeçilmez yerlerini almışlar, bulundukları ortama farklı bir görünüm, 

sıcaklık ve hatta istenen mesajların verilmesi için kullanılmışlardır. 

 

 
 

Çiçekler, yapraklı bitkiler ve ağaçların dekorasyon öğeleri olarak kullanımı davet salonuna 

oldukça etkileyici ve ilginç bir ortam haline getirir. Köşelerde, girişlerde, sahnede ve masalarda 

kullanılan çiçekler ve bitkiler ortamı tamamlayan, ısıtan, yumuşak bir hava oluşmasını sağlayan 

ögelerdir. 

Çiçek dekorasyonları birkaç başlık altında toparlanabilir: 

 

 Nikâh masası çiçeği  

 Sandalye arkası çiçeği  
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 Merdiven çiçeği  

 Masa çiçeği  

 Kapı kemer çiçeği  

 Gelin yolu çiçeği  

 El buketi 

 Diğerleri 

 
Resim 2. 8: Sandalye çiçek dekorasyonu 

 

 
Resim 2.9:Masa üstü çiçek dekorasyonu 

2.5. Yardımcı Malzemeler 
 

Organizasyonun bütününde ve masa sandalye dekorasyonunda bazı yardımcı araç gereçler 

kullanılır. Bunlar çok basit görünmekle beraber çalışanların işlerini daha profesyonelce yapmalarına 

olanak sağlamaktadır. 

 

 Raptiyeler( inci, çiçek raptiye) 

 Makas 

 Toplu iğne- kıskaç 

http://www.evlilik.com/d_plani/galeri/intro/image10.asp
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 Misina/iplik çeşitleri 

 Yapıştırıcı(bant vb) 

 Çivi/çekiç 

 Masa klipsleri 

 Tel zımba 

 Silikon tabancası 

 Metre 

 Diğerleri 

 

 

 
  

Resim 2.10: Yardımcı malzemeler 

 

Bir konsept belirleyiniz. Belirlediğiniz konsepte uygun masa ve sandalye giydirmesi yapınız. 

Yaptığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.acapela-group.com/images/p_metre.jpg&imgrefurl=http://www.ataturkokulu.k12.tr/haber/haber_oku.asp%3Fhaber%3D14&h=221&w=200&sz=14&hl=tr&start=4&tbnid=5ojZQotC23Rs_M:&tbnh=107&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dmetre%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dtr
http://www.tera.com.tr/cekic-2.jpg
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.dincerkirtasiye.com/products/images/small/285.jpg&imgrefurl=http://www.dincerkirtasiye.com/categories.php%3Fbz0mY2F0aWQ9MzU%3D&h=115&w=96&sz=3&hl=tr&start=7&tbnid=-a2BHzU8gnrM9M:&tbnh=87&tbnw=73&prev=/images%3Fq%3Draptiye%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dtr
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.deppo.com/shop/img/prd/080/s2/125264.jpg&imgrefurl=http://www.deppo.com/shop/smart_search.phtml%3FnodeId%3D409%26searchString%3DEsselte&h=120&w=120&sz=2&hl=tr&start=6&tbnid=19G-xdpYX4nvxM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dmakas%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26sa%3DG
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Grup oluşturunuz.  Sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılınız. 

Çalışmanızı grup üyeleriyle iş birliği içinde 

yürütünüz. 

 Örnekleri inceleyip araştırma yaparak 

hazırlamak istediğiniz konsepte karar 

veriniz. 

 Konuyu ve amacınızı sade ve açık bir dille 

kibarca anlatınız ve randevu isteyiniz. 

 Organizasyon firmaları ile görüşüp 

konunuzla ilgili fikir alışverişinde 

bulununuz. 

 Araştırmacı olunuz. Gündemi iyi takip ediniz. 

 Giydireceğiniz masa ve sandalyenin 

şeklini belirleyiniz 

 Çalışma alanında gerekli düzenlemeleri 

yapınız. 

 Kullanacağınız kumaş ve diğer 

malzemeleri belirleyiniz ve temin 

ediniz. 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Kullanacağınız aksesuarları belirleyiniz 

ve temin ediniz.  
 Aksesuar konusunda seçici davranınız. 

 Uygulamanızda çiçeklere yer veriniz.  Detaylara ve renk uyumuna dikkat ediniz. 

 Yardımcı araç gereçleri temin ediniz.  Çalışmalarınızda estetiğe önem veriniz. 

 Düşündüğünüz konsepte uygun masa 

ve sandalye dekorasyonu 

gerçekleştiriniz. 

 Çalışmanızın şık ve rahat kullanılabilir 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 Yaptığınız bu çalışmayı sınıfta 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları grup arkadaşlarınızla ya da diğer 

gruplardaki arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Grup oluşturdunuz mu? 
  

2. Organizasyon firmaları ile görüşüp masa giydirme uygulamalarını 

gözlemlediniz mi? 

  

3. Konsepte karar verdiniz mi? 
  

4. Masa ve sandalyenin şeklini belirlediniz mi? 
  

5. Kumaş ve diğer malzemeleri belirleyip temin ettiniz mi? 
  

6. Aksesuarları belirleyip temin ettiniz mi? 
  

7. Yardımcı araç gereçleri temin ettiniz mi? 
  

8. Uyumlu bir masa dekorasyonu gerçekleştirdiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize başvurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

Boşlukları uygun seçenekle tamamlayınız. 

 

1. Masa ve sandalye giydirme konusunda en çok tercih edilen ve kullanılan malzeme;……….dir. 

 

A) Kumaş 

B) Dantel 

C) Kurdele 

D) Fiyonk 

 

2. Organizasyonlarda. ……….vb.  kumaşlar genellikle bir kez kullanılarak atılır. 

 

A) Saten 

B) Kurdele 

C) Tül 

D) Güpür 

 

3. Ham ipek ipliğinden dokunmuş saydam, sertçe ve ince fantezi kumaşlara……….denir. 

 

A) Saten 

B) Organze 

C) Tafta 

D) Keten 

 

4. Kumaş veya tülleri bollaştırmak ya da süslemek amacıyla düzenli aralıklarla kumaşı katlayıp üst 

üste getirerek yapılan kıvrımlara………………denir. 
 

A) Kat 

B) Yırtmaç 

C) Pili 

D) Skört 

 

5. Kumaş parçalarının kelebek şeklinde bağlanış şekline……………denir. 

 
A) Biye 

B) Skört 

C) Pili 

D) Fiyonk 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Farklı genişliklerde parlak kumaş şeritlere……..adı verilir. 

 

A) Skört 

B) Kurdele 

C) Organze 

D) Drape 

 

Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz. 

 

7. Masa sandalye giydirmede kullanılan kumaşlarda hangi özellik bulunmamalıdır? 

 

A) Kolay ütülenmelidir. 

B) Leke tutmamalıdır. 

C) Zarif ve dökümlü görünmelidir. 

D) Mat olmalıdır. 

 

8. Hangisi bir kurdele çeşidi değildir? 

 

A) Saten kurdele 

B) Organze kurdele 

C) Baskılı kurdele 

D) Güpür 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi aksesuar değildir? 

 

A) Masa 

B) Mum 

C) Şamdan 

D) Boncuklar 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı araç gereçlerden değildir? 

 

A) Makas 

B) Raptiye 

C) İğne 

D) Çiçekler 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yanıtlarınızı, modül sonunda bulunan cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda, şekline ve organizasyona uygun masa sandalye giydirmeyi ve kullanılan 

aksesuarları tanıyıp, öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Masa ve sandalye çeşitlerini araştırınız. 

 Organizasyon özelliğine uygun masa ve sandalye giydirme tekniklerini araştırınız. 

 Masa ve sandalye süsleme aksesuarlarını araştırınız. 

 

3.ÖZEL GÜNLER VE DİĞER 

ORGANİZASYONLARDA MASA-SANDALYE 

GİYDİRME ÇEŞİTLERİ VE TEKNİKLERİ 
 

 

3.1. Şekline Uygun Masa - Sandalye Giydirmeler 
 

Organizasyon özellikleri göz önünde tutularak çeşitli şekillerde masa sandalye dekorasyonu 

yapmak mümkündür. 

 

Masa Çeşitleri; 

 

 Kare masa 

 Yuvarlak masa 

 Dikdörtgen masa 

 Konferans/seminer masası 

 Nikâh masası 

 Anı defteri masası 

 Kokteyl masası 

 Kırlangıç masa 

 Açık büfe masası 

 Uzun ziyafet masası 

 U (nal) masa 

 T masa  

 Diğerleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3. 1: Masa şekilleri 

 

Masalar, organizasyonun özelliğine göre farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Yemekli 

organizasyonlarda daha samimi ve rahat ortamlar yaratmak amacıyla genellikle yuvarlak masalar 

kullanılır. Yuvarlak masa, giydirme ve dekorasyon açısından çok elverişlidir. İstenilen şekilde 

kumaşlar, tüller, kurdeleler, çiçekler vb aksesuarlar kullanılarak estetik çalışmalar yapmak 

mümkündür. 

 

 
Resim 3. 2: Yuvarlak masa kumaş giydirme 

 

Daha resmi, özellikle toplantı amaçlı organizasyonlarda, mekânı daha verimli kullanabilmek, 

konuşmacıyı, ekranı daha rahat görebilmek amacıyla U biçimi, uzun masalar, vb. tercih edilebilir. Bu 

tip resmi ve yarı resmi organizasyonlarda, organizasyon sahibinin de talepleri göz önünde tutularak 

abartıdan uzak, daha sade giydirmeler yapılır. Uzun masalarda masa örtüleri serildikten sonra 

kenarlarda genellikle masa kenarlıkları(skört) kullanılır. Aksesuar seçimi de dekorasyona uygun 

olarak sade bir biçimde gerçekleştirilir. 
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Resim 3. 3: Ziyafet, konferans, toplantı düzeni 

 

Nikâh masası, mekânın en özel bölümüdür. Bu konumdaki bir masanın son derece zarif fakat 

bir o kadar da göz alıcı olası gereklidir. Büyük bir özenle hazırlayarak hafızalardan silinmeyecek 

dekorasyonlar gerçekleştirmek elbette ki herkes için çok önemlidir. 

 

Nikâh masası; istenilen renkte dantel ve şifon kumaşlarla hazırlanarak, muhteşem güzellikte 

çiçeklerle özenli ve sade bir şıklık elde edilebilir. Dekoratif ve dikkat çeken bir masa istenildiğinde ise 

nikâh masası, beyaz saten kumaş ile kaplanmış bir platform üzerine yerleştirilebilir. 

 

İsteğe bağlı olarak arka planda çiçekler ile süslenmiş dekoratif kalpler bir kaç adet ferforje 

şamdan masanın üzerinde çiçeğin yanında ve etrafında kullanılabilir. Sandalyelerin arkaları masayla 

uyumlu olarak canlı düzenlemeleri ile dekore edilir. 

 

Ayrıca farklı konseptlere uygun şık ve özgün nikâh masaları ve sandalyeleri hazırlamak 

mümkündür. 

 

 
Resim 3.4: Nikah masası 
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Resim 3. 5: Nikah masası ve platform 

 

Işıklandırma, Organizasyonlarda bir diğer önemli konuda ışık sistemidir. Aşırı ışıklı bir mekân 

hem gözü yorar hem de ayrıntıların görülmesine engel olur. Aşırı loş bir ortam da sıkıcı ve yine 

ayrıntıları kapatan bir hava oluşturacaktır. Işıklandırma, dengeli ve yeterli olmalıdır.  

 

Ayrıca herhangi bir elektrik kesintisine karşı da önlem alınmalı ve organizasyon mekânında 

jeneratör olmasına dikkat edilmelidir. 

 

3.2. Organizasyona Uygun Masa - Sandalye Giydirme 
 

Organizasyonun özelliği, dekorasyonun bütününü özelliklede masa ve sandalyelerin giydirilme 

şeklini belirleyici unsurdur. 

 

Her türlü organizasyonda öncelikle beklentilere ve amaca uygun tasarımlar hazırlanmalı, diğer 

çalışmalar sırasıyla bu doğrultuda gerçekleştirilmelidir. Böyle bir yol izlendiği takdirde 

organizasyonun genelinde daha bütün ve uyumlu bir hava hâkim olur.  

 

Özel gün organizasyonlarında çok çeşitli ve sınırsız masa sandalye dekorasyonları 

gerçekleştirilebilir.  

 

 
Resim 3. 6: Kokteyl salonu 
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3.3. Dekoratif Ürünler ve Masa Sandalye Süsleme Aksesuarları 
 

Masa, sandalye giydirme işlemi yapılırken beraberinde birçok dekoratif ürünler ve aksesuarlar 

kullanılır.  

 

Yemekli bir organizasyon düşünülüyorsa, misafir masaları ve sandalyeleri parlak 

kumaşlarla(dore, lame), saten veya şifon benzeri takım örtülerle giydirilebilir. Ayrıca masanın üstü 

çeşitli dekorasyon malzemeleri ve aksesuarlarla desteklenebilir. Bu konuda yüzlerce alternatif 

mevcuttur.  

 

 Şamdanlar  

 Ferforjeler 

 Özel çiçek aranjmanları 

 Masa süsleri 

 Boncuklar, pullar 

 Mumlar 

 Masa kartları  

 Peçetelikler 

 Diğerleri 

 
Resim 3. 7: Masa üstü çiçek aranjmanları 

 

  

Resim 3. 8: Şamdan ve mumluklar 
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Dekoratif ürünler ve aksesuarlar kullanılırken malzemelerin şık olduğu kadar sade olmasına da 

dikkat edilmeli, abartıdan uzak durulmalıdır. Her türlü dekorasyonda çeşitli mekân ve unsurlarda 

ustaca yapılan sade ve basit uygulamalar hiç de beklenilmeyen şık ve unutulmaz etki bırakabilir. 

Örneğin; çeşitli yerlere konulacak olan mumlar, davetlerin favorisi oldukları gibi ortama hoş bir hava 

da verebilir. Sütun şeklinde, şık bir kâse içinde yüzen, değişik yükseklikteki şamdanların içinde, sade 

bir çiçek vazosunu çevreleyen küçük mumlar kullanılabilir.  

 

Ayrıca organizasyonun bütününde unutulmaması gereken bir diğer unsur da renk uyumudur. 

Birbirine uyumlu birkaç tonu bir arada kullanmak hoş olabilir ancak çok fazla renk kargaşasına girmek 

doğru değildir. 

 

  

Resim 3. 9: Dekoratif mumlar 
 

Düğün organizasyonlarında Nikâh şekerlerinin dağıtılması tercih edilmiyorsa bunların da masa 

düzenine dâhil olmasını sağlanabilir. Peçetelik şeklinde nikâh şekerlerini masa süslemesinde 

kullanarak, üzerine iliştirilecek teşekkür notuyla misafirlerin hatıra olarak alması sağlanabilir. Ayrıca 

masa kartları kullanılabilir. 

 

  

Resim 3.10: Masa aksesuarları 
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Resim 3.11: Ferforje çiçeklikler 
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Resim 3.12: Gelin yolu ve nikah masası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak masa dekorasyonu hazırlayınız. Yaptığınız çalışmayı 

sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Grup oluşturunuz. 

 Sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılınız. 

Çalışmanızı grup üyeleriyle iş birliği içinde 

yürütünüz. 

 Organizasyon firmaları ile görüşüp masa 

giydirme uygulamalarını gözlemleyiniz. 

 Konuyu ve amacınızı sade ve açık bir dille 

kibarca anlatınız ve randevu isteyiniz. 

 Örnekleri inceleyip, araştırma yaparak; 

nasıl bir model hazırlamak istediğinize 

karar veriniz. 

 Araştırmacı olunuz. Gündemi iyi takip ediniz. 

 Giydireceğiniz masanın şeklini 

belirleyiniz. 

 Çalışma alanında gerekli düzenlemeleri 

yapınız. 

 Kullanacağınız kumaş malzemeleri 

belirleyiniz ve temin ediniz. 
 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Kullanacağınız aksesuarları belirleyiniz 

ve temin ediniz. 
 Detaylara ve renk uyumuna dikkat ediniz. 

 Yardımcı araç gereçleri temin ediniz.  Çalışmalarınızda estetiğe önem veriniz. 

 Uyumlu bir masa dekorasyonu 

gerçekleştiriniz. 

 Çalışmanızın şık ve rahat kullanılabilir 

olmasına dikkat ediniz. 

 Yaptığınız bu çalışmayı sınıfta 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları grup arkadaşlarınızla ya da diğer 

gruplardaki arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Grup oluşturdunuz mu?   

2. Organizasyon firmaları ile görüşüp masa giydirme uygulamalarını 

gözlemlediniz mi? 
  

3. Modelinize karar verdiniz mi?   

4. Masanın şeklini belirlediniz mi?   

5. Kumaş malzemeleri belirleyip temin ettiniz mi?   

6. Aksesuarları belirleyip temin ettiniz mi?   

7. 7Yardımcı araç gereçleri temin ettiniz mi?   

8. Uyumlu bir masa dekorasyonu gerçekleştirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

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

bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize başvurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Doğru Yanlış 

1 
Kare, yuvarlak ve dikdörtgen masalar, organizasyonlarda tercih edilen 

masa çeşitlerindendir. 

  

2 
Yemekli organizasyonlarda daha samimi ve rahat ortamlar yaratmak 

amacıyla genellikle yuvarlak masalar kullanılır. 

  

3 

Toplantı amaçlı organizasyonlarda, mekânı daha verimli kullanabilmek, 

konuşmacıyı, ekranı daha rahat görebilmek amacıyla U biçimi, uzun 

masalar, vb. tercih edilir. 

  

4 
Uzun masalarda masa örtüleri serildikten sonra kenarlarda genellikle masa 

kenarlıkları (skört) kullanılır. 

  

5 
Elektrik kesintisi olduğu takdirde mumlar kullanılır, jeneratöre ihtiyaç 

yoktur.  

  

6 
Dekoratif ürünler ve aksesuarlar kullanılırken malzemelerin şık olduğu 

kadar sade olmasına da dikkat edilmeli, abartıdan uzak durulmalıdır. 

  

7 Masa sandalye giydirildikten sonra, aksesuarlar kullanmaya gerek yoktur.  
  

8 
Nikâh masası istenirse bir platform üzerine yerleştirilerek etkileyiciliği 

artırılabilir. 

  

9 Şamdanlar ve ferforjeler çok kullanılan aksesuarlardır. 
  

10 
Renk uyumu önemli bir konu değildir. İstenilen sayıda renk ve ton 

kullanmak organizasyona canlılık katar. 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yanıtlarınızı, modül sonunda bulunan cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

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

değerlendiriniz. 

 

 
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Doğru Yanlış 

1 
Masa giydirirken organizasyonun yeri, özelliği, zamanı, amacı, 

gibi unsurlar herhangi bir farklılık yaratmaz. 

  

2 
Çok renkli, karmaşık desenli örtü seçimleri davetler için uygun 

değildir. 

  

3 Aksesuarlar, organizasyonlarda önemli bir ayrıntı değildir. 
  

4 
Sandalye giydirmelerinde masa ve aksesuarlara uygun hareket 

etmek, mekânla bir bütünlük sağlamak önemlidir 

  

5 Kumaş parçalarının kelebek şeklinde bağlanış şekline fiyonk denir. 
  

6 
Toplu iğne ve makas, organizasyonlarda yanımızda 

bulundurmamız gereken yardımcı malzemelerdendir. 

  

7 
Masa seçimlerinde organizasyon özelliği önemli bir ayrıntı 

değildir, dikkate almaya gerek yoktur. 

  

8 

Resmî, özellikle toplantı amaçlı organizasyonlarda, mekânı daha 

verimli kullanabilmek, konuşmacıyı, ekranı daha rahat görebilmek 

amacıyla U(nal) biçimi, uzun masalar, vb. tercih edilebilir 

  

9 

Dekoratif ürünler ve aksesuarlar kullanılırken, malzemelerin şık 

olduğu kadar sade olmasına da dikkat edilmeli, abartıdan uzak 

durulmalıdır 

  

10 
Organizasyonlarda kullanılan mumlar, ortama hoş ve şık bir hava 

verir. 

  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınız için faaliyetin ilgili 

konularını tekrar ediniz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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B. UYGULAMALI TEST (YETERLİLİK ÖLÇME) 
 

Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. MASA–SANDALYE GİYDİRME   

a) Önemi ve gerekliliğini doğru olarak öğrendiniz mi?   

b) 
Masa ve sandalye giydirmenin kullanıldığı yerleri doğru olarak 

öğrendiniz mi? 
  

c) 
Özelliklerine göre masa ve sandalye giydirme tekniklerini 

doğru olarak öğrendiniz mi? 
  

2. 
MASA-SANDALYE GİYDİRMEDE KuLLANILAN  

ARAÇ  GEREÇLER 

  

a) Kullanılan kumaşları doğru olarak öğrendiniz mi?   

b) Kullanılan kurdeleleri doğru olarak öğrendiniz mi?   

c) 
Kullanılan dekoratif ürünler ve aksesuarları doğru olarak 

öğrendiniz mi? 
  

d) Kullanılan çiçekleri doğru olarak öğrendiniz mi?   

e) Kullanılan yardımcı malzemeleri doğru olarak öğrendiniz mi?   

3- 

ÖZEL GÜNLER VE DİĞER ORGANİZASYONLARDA 

MASA-SANDALYE GİYDİRME ÇEŞİTLERİ VE 

TEKNİKLERİ 

  

a) 
Şekline uygun masa ve sandalye giydirmeleri doğru olarak 

öğrendiniz mi? 

  

b) 
Organizasyona uygun masa - sandalye giydirmeleri doğru 

olarak öğrendiniz mi? 

  

c) 
Dekoratif ürünler ve masa sandalye Süsleme aksesuarları 

doğru olarak öğrendiniz mi? 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 C 

5 D 

6 B 

7 D 

8 D 

9 A 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 D 
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