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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 214T00055 

ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK Organizasyon Sorumlusu, Fuar Organizasyonu Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Mekân Süsleme- 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Organizasyonlarda mekân süslemesi kriterlerini, çeşitlerini, 

tekniklerini, aşamaları ve düzenleme sürecini takip etme bilgi-

lerini içeren öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Mekân süslemenin önemi ve gerekliliğini araştırmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında  

organizasyonlarda mekân  süsleme çeşitlerini, tekniklerini ve 

aşamalarını  doğru tanıyabilecek ve edindiğiniz bilgilerle 

uygulama yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Organizasyonlarda mekân süsleme ile ilgili bilgileri 

araştırabileceksiniz. 

2. Mekân özelliklerine uygun süsleme çeşitlerini  uygula-

yabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye, kütüphane, çeşitli organizasyon firmaları, 
tanıtım broşürleri, rehber, telefon, internet vb. 

Donanım: Bilgisayar, internet, projeksiyon makinesi, tepegöz, 

kamera çekimleri, video, CD, DVD, VCD. 

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, 

 

İçinde bulunduğumuz dönemde organizasyon hizmetleri alanının hızla gelişerek 

yaygınlaşması, insanların özel günlerinde bulundukları mekânın göze hoş gelecek şekilde 

düzenlenmesi isteğini de beraberinde getirmiştir. 

 

İyi düzenlenmiş ve süslenmiş 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 sizleri yaratıcı, yeniliklere açık, pratik, farklı bakış açılarına sahip, doğru ve 

çabuk karar verebilen kişiler olarak sektörde görmektir.  

 

Bu modül ile sizlere, iş yaşantınızda gerekli olacak olan mekân süsleme ile ilgili bilgiler 

sunulmuştur. 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 organizasyonlarda mekân süsleme seçimi yaparken dikkat edilmesi 

gereken noktaları,etkin faktörleri,planlamayı ve koruma yöntemlerini öğrenerek düzenleme 

sürecini takip edebileceksiniz. 

. 

 

 

 

 Mekân süsleme seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları araştırınız. 

 Organizasyonlarda mekân süsleme aşamalarını araştırınız.  

 Organizasyonlarda süslenmiş mekânların koruma yöntemlerini araştırınız. 

 Olağan dışı durumlarda yapılması gerekenleri  araştırınız. 

 Organizasyon firmaları ile görüşerek mekân süslemeleri ile ilgili bilgi ve dokü-

manlardan oluşan dosya hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

1. ORGANİZASYONLARDA MEKÂN 

SÜSLEME 
 

İnsanlar barınmak, yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekâna ihtiyaç duyarlar. 

Bu mekânları kendine özgü kültürel, fonksiyonel ve farklı zevklerde donatı ve süsleme 

malzemeleri ile amaca uygun şekilde düzenlerler. 
 

1.1. Mekân Süsleme 
 

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 de 

dekorasyon yapılmaktadır. 
 

1.1.1. Dekorasyon 
 

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 

da tanımlanabilir. Dekorasyon, firmalar tarafından iş kolu haline getirilmiştir. Mekânlarda, 

insan hayatına renk katması amacıyla dekorasyon ve süslemeler yapılmaktadır. 

 

Dekorasyon firmaları; 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Mistik ya da sembolik anlamda renklerin, şekillerin kullanımıyla her nesne ve  

mekânda kişilerin istekleri doğrultusunda  yaratıcılıklarını da katarak süsleme faali-

yetlerini yapmalıdır. 

 Gelişen teknolojiler dahilinde sağlıklı, estetik, güvenli, çağdaş mekânlar yaratabil-

melidir. 

 Firmalar iyi mekânlar yaratabilmek için  sürekli gelişen teknolojileri takip ederek 

hizmet sunmalıdır. 

 Mekân süslemesini kullanım amacına, konsepte göre planlamalı ve uygulamalıdır. 

 

Dekorasyon firmaları mekân dekore ederken aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir; 

 Mekân donatıları tarza uygun seçilmeli, 

 Donatılar bir araya geldiği zaman duvar rengiyle ve yer kaplamasıyla uyumlu olma-

lı, 

 Doğru aydınlatma sistemi kullanılmalı (az ışık alan bir mekâna tavandan ya da du-

varlardan yansıtılan bir ışıklandırma yapılabilir), 

 Süslemede leke tutmayan kumaşlar tercih edilmeli, 

 Mekânın büyüklüğüne ve ışık alıp almadığına göre renkler belirlenmeli, 

 Mekânlar müşterinin tarzına göre dekore edilmelidir. 
 

1.1.2. Mekân Süsleme Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

 
Süslemede farklılık gösteren mekânları; 

 Açık alanlar, 

 Kapalı mekânlar, 

 Tarihi mekânlar, 

 Anlaşmalı mekânlar, 

 Özel mekânlar olarak gruplayabiliriz. 

 
Mekânlarda süsleme seçimi yaparken dikkate alınacak özellikler: 
 Tarihsel bakış (geleneksel-çağdaş anlayışlar ve etkilenişler), 

 İnsan faktörü, 

 Çevre faktörü,  

 Konfor şartları,  

 Sağlığa,  

 Tasarıma,  

 Sanatsal boyutu, 

 İklim, manzara ve topografyaya,  

 Dolaşıma uygunluğuna ve yüksekliğine, 

 Katılımcı sayısına, 

 Katılımcıların sosyal bakışına, 

 Ekonomik şartlara  uygunluğuna dikkat edilerek mekân seçilmeli ve süsleme plan-

lanmalıdır. 

 

1.2. Organizasyon Mekânlarını Süslemede Etkin Faktörler 
 

Etkinlikler ve renk arasındaki ilişkilerin doğru kurulması görsel güzelliğin sağlanmasını 

kolaylaştırır. Renklerle birlikte uygun aydınlatma ve ışık sisteminin  seçilmesi de 

gerekmektedir. 

 

Mekânlarda renk seçiminde, renk yansıtma faktörü ile iklim özellikleri göz önünde 

tutulmalıdır. Soğuk ülkelerde sıcak renkler, sıcak ülkelerde ise soğuk ve serinletici renklere yer 
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verilmelidir. 

 

1.2.1. Mekânlarda Işık Faktörü  

 
Mekânların ne amaçla kullanıldıkları, rengi, ortamı ve mimari özellikleri uygulanacak 

aydınlatma şekline etki etmektedir. 

 

Seçilen ışık kaynağı, o mekândaki ortam renklerine uygun olmalıdır. Farklı renk özellikli 

ışık kaynaklarıyla sıcak ve huzurlu bir atmosfer yaratılabileceği gibi uyarıcı, çalışmaya teşvik 

edici etkiler de oluşturulabilir. 

 

Işıklandırmanın en önemli özelliklerinden biri, gölgelendirme yoluyla kötü görüntülerin 

yok edilebilmesidir. Genellikle heykel ve anıtlarda kullanılan bu yöntemle, kötü görünen 

ayrıntıların bulunduğu bölgede, daha az ışık kullanılarak pürüzler kapatılabilmektedir. 

 

 Aydınlatma yöntemi ile farklı tonlarda ışıklar kullanılarak mekânlara sıcak ya da soğuk 

bir hava verilebilmektedir. 

 

Aydınlatılacak mekânda, bireyler üzerinde uygun etkileri yaratacak olan renklerin seçimi 

son derece önemlidir. Renklerin algılanması ışık kaynaklarına bağlı olduğundan, seçilen ışık 

kaynaklarının renkleri ve renklerin geri yansımaları tasarımın önemli kriterlerindendir. 

 

 

 

Resim 1.1: Aydınlatma sistemleri 

 

1.2.2. Mekânlarda Renk Faktörü 

 

İnsanların takındıkları farklı tavırlar ve davranış biçimleri, bulundukları ortamın 

renklerine göre de açıklanabilir. 

 

İnsan psikolojisini olumlu yönde etkileyen sıcak renklerin kullanıldığı yerlerde iletişim 

kurmak daha kolaydır. 

 

Mekânın rengi, duyguları etkiler. Renkler, insan psikolojisini etkileyerek farklı duygular 
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uyandırır. Uzmanlara göre mor yaratıcı, yeşil huzurlu, mavi duygusal yaparken, turkuaz da 

dikkati ayakta tutar. 

 

Kırmızı renkte boyanmış bir yemek odasında iştahla yemek yendiği ve konuşmaların 

coşkulu olduğu gözlenir. Bununla birlikte açık mavi ve açık yeşil gibi renkler sakinleştirici 

etkiye yaratır ve buna uygun mekânlarda kullanılmalıdır. 

 

Mekânlarda kullanılan bazı renkler kişilere ilham verirken, bazı renkler ise tembellik 

etkisi yaratır. Dekor renkleri mekânın kullanılış amacına göre yansıttığı ışık ve hissettirdiği 

duygularla kişiler üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yapabilmektedir. Mekân süslerken 

renklerin dilini ve insanlar üzerindeki etkilerini bilmek gerekir. 

 

 Renklerin Dili 

  

 Kırmızı; fiziksel gücün, hareketin rengidir. Başlangıçları teşvik eder ve çalışma 

şevkini artırır.Bu nedenle hareketin yoğun olduğu, topluma açık olan alanlarda 

kullanılabilir. Koyu tonları yoğun ve sıkıcı bir atmosfer yaratır. 

 Turuncu iletişimi simgeler, kırmızı gibi dışa dönük ve heyecan verici hatta 

kırmızıdan daha yapıcı, sağlık, canlılık, yaratıcılık, güven ve cesaret vericidir. 

Sıcaklık yaratacak, neşe ve mutluluk vermesi istenen ortamlarda ve geniş 

alanlarda her tonu kullanılabilir. 

 Sarı; parlaklık, neşe, sevecenlik ve umut aşılayarak ilham verir. Müşterinin 

isteğine ve  organizasyonun türüne  göre sarının tonları açık ve kapalı 

mekânlarda kullanılabilir. 

 Paylaşımın, iş birliğinin, uyumun ve cömertliğin rengi olan yeşil yatıştırıcı etkisi 

ile güven ve huzur verir.  

 Turkuaz yeşile yakın bir renktir, değişimin ve dönüşümün simgesidir. Dikkati 

ayakta tutar, mekânları daha geniş gösterir.  

 Mavi barışı, sevgiyi ifade eder. Hayalperestlik ve aşırı duygusallık yaratabilir. 

Sakinleşme, stres atma, dinlenme amaçlı olan her yerde kullanılabilir.  

 Lacivert sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği simgeler. Lacivert giyen kişiler 

kendilerini çok daha karizmatik ve inandırıcı hissederler. İnsanların üzerinde 

başarılı ve güçlü imajı bırakır. 

 Pembe; uyumun, neşenin, şirinliğin ve sevginin simgesidir. Rahat hissettiren ve 

dinlendiren bir renktir. Pembe aynı zamanda çocuk rengidir.  

 Mor; yaratıcılık ve hoşgörü uyandırır. Asaleti ve kendine güveni temsil eder. 

Müşterinin isteğine ve  organizasyonun türüne  göre bu rengin lavanta, leylak ve 

orkide tonları mekân süslemelerinde kullanılabilir. 

 Beyaz enerji sistemini dengeler, yaratıcılık duygularını açığa çıkarır ve geliştirir. 

Müşterinin isteğine ve  organizasyonun türüne tek renk olarak veya diğer 

renklerin yanında mekân süslemelerinde kullanılabilir. 

 Siyah aşırılıkları dengeler. Tek renk olarak kullanılmamalıdır. Müşterinin 

isteğine ve  organizasyonun türüne uygun olarak diğer renklerin yanında 

kullanılabilir. 

 Kahverengi, sosyal dengeyi ve toplum içinde rahatlığı sağlayan bir etkiye 

sahiptir. Müşterinin isteğine ve  organizasyonun türüne göre tek renk olarak 

veya diğer renklerin yanında mekân süslemelerinde kullanılabilir.  
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1.2.3. Mekân ve Etkinlik Özelliklerine Göre Renk ve Işık Seçimi  
 

Mekânlarda etkinlik özelliklerine göre uygun renklerin ve aydınlatma düzeneklerinin 

seçilmesi gerekmektedir (Bakınız tablo 1.1.). 

Bu nedenle; 
 Mekândaki etkinliğin tarzı incelenmeli,  

 Renklerin psikolojik etkileri göz önüne alınarak uygun renkler belirlenmeli, 

 Mekânın özelliğine bağlı olarak aydınlatma sistemleri tespit edilerek uygun ışık ve 

renkler belirlenmelidir. 

 

Mekân Tipleri  

 

Eylem Özel-

likleri 

 

Önerilen 

Renk 

 

Sağladığı Psi-

kolojik Özel-

likler 

 

Aydınlatma 

Sisteminin 

Özellikleri  

Çalışma odaları,  

toplantı salonla-

rı (ofis, büro, 

konut) 

 

Çalışma, 

toplantı 

 

Mor ve açık  

tonları, siyah 

ve kontrast 

renkleri,  

lacivert,  

kahverengi  

Gücü temsil 

etme  

konsantrasyon 

sağlama, otorite  

sağlama, rahat 

ve 

tepkisiz  

hissettirme 

Ayarlanabilir, 

hareketli masa  

lambası 

(ışığın tek  

yönden gelmesi 

sağlanmalı) 

Koridorlar,  

bekleme  

salonları,  

giriş fuayeleri  

(ortak kullanılan 

alanlar) 

Bekleme,  

geçiş,  

oturma 

 

Gül rengi, 

şeftali,  

mor ve açık  

tonları vs. 

canlı ve sıcak  

renkler 

Kendine güven  

duygularını  

harekete 

geçirmesi, 

 huzur verme  

 

Yarı şeffaf ap-

likler, geniş 

açılı armatürler  

 

Yemek odaları,  

yemekhaneler , 

toplantı 

salonları, 

çok amaçlı 

salonlar (ortak  

kullanılan 

mekânlar) 

Çalışma, 

eğlence,  

yemek yeme,  

servis,  

toplantı,  

sergi vs.  

 

Sıcak renkler, 

turuncu,  

kırmızı, 

yeşil, turkuaz 

Mutlu, sıcak 

davet  

edici bir  

atmosfer  

yaratması,  

canlılık,  

güven verme  

canlılık ve  

hareket 

vermesi 

Aydınlatma 

kontrolü ile 

değişebilen 

aydınlatma 

seviyesi  

sağlanmalı, 

ışığın optik 

aksesuarlarıyla 

isteğe bağlı 

aydınlatma 

kontrolü  

yapılmalıdır. 

Dans  

stüdyoları,  

çocuk odaları,  

diskotekler, 

lokantalar 

 Turuncu, 

kırmızı, 

sarı, 

yeşilin tonları 

 

Dikkati ayakta  

tutması, enerji  

verme, hareket 

ve canlılık, kan 

dolaşımını 

hızlandırma  

 

Tavandan yansı-

tılan 

endirekt  

Aydınlatma, 

renkli ve özel 

aydınlatma sis-

temleri  

  

 
Tablo 1.1: Mekânlarda önerilen renkler, ışıklar ve etkileri 
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1.3. Mekân Süsleme Planlaması  
 

1.3.1. Mekân Süsleme Planlaması Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Organizasyon katılımcıları açısından; 
 Katılımcıların bireysel yada grup halinde mi oldukları, grup ise kaç kişi 

oldukları,  

 Katılımcıların gelenek ve görenekleri , 

 Katılımcıların yaş grupları dikkate alınarak süsleme planlaması yapılır. 

 

 Organizasyon sahibinin tercihleri açısından; 

 Tercih edilen donatılar,  

 Tercih edilen renkler,  

 Tercih edilen mekânlar,  

Özel etkinlikler (animasyon, görsel şov vb. ) dikkate alınarak süsleme planlaması yapılır. 

 

 Tercih edilen organizasyonun konsepti açısından 

 

 Etkinliğin yapılacağı zaman ve  mevsimsel koşullar,  

 Etkinliğin süre ve saati, 

 Oturma planı, 

 Donatıların türleri, çeşitleri, stilleri dikkate alınarak süsleme planlaması 

yapılır. 
 

 Tercih edilen organizasyon mekânı açısından;  

 Açık ya da kapalı alan olması,  

 Mekânın ışık sistemi ve aydınlatma kalitesi,  

 Mekân biçiminin analizi ve dekorasyonu,  

 Mekânın  güvenliği,  

 Renk ve ton seçimi,  

 Mekân donatılarının (masa, sandalye, sütun, kapı vb.) sayı ve özellikleri, 

 Isıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri, 

 Yönlendirme tabelaları, 

 Otopark, 

 Basın merkezi vb. unsurları dikkate alınarak süsleme planlaması yapılır. 

 

1.4. Organizasyonlarda Mekân Süsleme Aşamaları  
 

1.4.1. Ön Hazırlık işlemleri 
 

 Mekânı inceleme  

 Mekânda gerekli donatıları tespit etme 

 Mekânın çevresi ve çalışma ortamını araştırma 

 

 Mekânın teknik özelliklerini inceleme, eksikleri belirleme(elektrik, havalandırma 

vb.)  

 Müşteri isteklerini tespit etme  

 Süsleme tasarım planı hazırlama 

 Süsleme materyalleri ve temin edilecek firmaları belirleme 
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 Donanımları ve temin edilecek firmaları belirleme 

 Etkinlik süresince süslemeleri koruyacak ve olası bozulmalarda düzeltilmesini 

sağlayacak ekipleri belirleme 

1.4.2. Organizasyon Öncesinde 

 
 Ekiplerin planlamaya göre çalışmalarının kontrolü 

 Mekân donatı elemanlarını kontrol etme 

 Süslemenin tasarım planına göre yapıldığının kontrolü 

 

1.4.3. Organizasyon  Süresince 

 
 Süslemelerin etkinlik süresince koruma ve olası bozulmalarda düzeltilmesini 

sağlayacak ekipleri kontrol etme 

 

1.4.4. Organizasyon Sonrası 
 

 Mekân donatılarının teslim alındığı şekle getirilmesinin sağlanması, 

 Süsleme materyallerini toplama ekibinin işlerinin kontrol edilmesi, 

 Mekâna götürülen donatı ve süsleme materyallerinin depo ve lojistik işlemlerinin 

kontrol edilmesi, 

 Temizlik ekipleri tarafından mekânın temizlenmesinin kontrolü yapılmalıdır. 

 

 

Resim 1.2: Mekân tasarım planı örneği 
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1.5. Organizasyonlarda Süslenmiş Mekânların Korunması 
 

Organizasyonların düzenlendiği tesis ve açık alanlarda yapılan süslemeler etkinlik 

süresince korunmalıdır. 

 

Mekândaki süslemeler mekânın iklimine, yalıtım özelliklerine, güneş ve ısısına uygun 

yapılmalıdır. Mekân özelliklerine uygun süslemeler yapılmadığı zaman organizasyon süresince 

aksilikler yaşanabilir. Süsleme malzemeleri seçilirken mekân özellikleri dikkate alınmalıdır. 

 

Örneğin sergi organizasyonlarında sergilenen eserlerin  gözetim ve korunması için 

önlemler alınmalıdır. Eserler sanatçılar, kuruluşlar veya galeri sahibince sigorta ettirilmelidir. 

 

 Korunma Yöntemlerini Belirleme İşlemleri 

 Destek hizmetleri,  

 Kriz yönetimi, 

 Korunma yöntemlerinin uygunluğu tespit edilmelidir.  

 

1.5.1. Süslenmiş Kapalı Mekânları Korumada Dikkat Edilecek Sistemler 

 
 Yapı ve yalıtım  

 Havalandırma  

 Isıtma/soğutma  

 Elektrik  

 İletişim  

 Enerji  

 Sıhhi tesisat  

 Duvar blokları 

 Kapılar 

 Merdivenler 

 Asansörler 

 Işıklandırma  

 Su, rutubet ve yangından korunma sistemleri  

 Güvenlik sistemleri 

 Cephe ve çatı 

 Isı ve ses yalıtımı  

 Asma tavanlar 

 Kırılacak donatılar,  

 Kepenk, panjur ve gölgelik sistemleri   

 

1.5.2. Süslenmiş Açık Alanları Korumada Dikkat Edilecek Sistemler 

 
 Elektrik  

 İletişim sistemleri   

 Işıklandırma   

 Güvenlik sistemleri   

 Su, rutubet ve yangından korunma sistemleri  

 Kırılacak donatılar  

 Otopark 

 Doğal özellikler (ağaçlar,çiçekler) 
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 Zaralı haşereler 

 Gölgelik sistemleri   

 

1.5.3. Süslenmiş Tarihi Mekânları Korumada Dikkat Edilecek Sistemler 

 
 Yapı ve yalıtım  

 Havalandırma/ısıtma/soğutma /ışıklandırma/ses yalıtımı 

 Elektrik /enerji 

 İletişim  

 Sıhhi tesisat  

 Duvar blokları 

 Kapı/merdiven/asansör 

 Güvenlik  

 Cephe ve çatı /tavan 

 Su, rutubet ve yangından korunma sistemleri  

 Kırılacak donatılar  

 Otopark 

 Zaralı haşereler 

 Kepenk, panjur ve gölgelik sistemleri  

 

1.6. Mekân Süsleme Örnekleri  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.3: Kapalı mekânda masa ve sandalyeleri beyaz kumaş ve sim kuşaklar ile süslenmiş. Masa 

üzerlerinde çiçek süslemeli mumlu şamdanlar  
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Resim 1.4: Kapalı mekânda nikâh masası süslemesi. Beyaz ve dantelli kumaşlar ile 

 süslenmiş masa ve sandalyeler ve yanında yüksekte duran çiçek süslemeli şamdanlar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.5: Açık alanda beyaz kumaş ile masa ve sandalye giydirmesi, masalar 

üzerinde çiçeklerle süslenmiş şamdanlar 
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Resim 1.6: Açık alanda gelin damat geçişi tak süslemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.7: Havuz başında yapılan bir törene ait süsleme. 100 masa ve 1200 sandalye beyaz 

kumaşlar ile giydirilmiş. Her masada çiçeklerle süslenmiş mumlu şamdanlar 
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Resim 1.8:Toplantı salonu sandalye giydirme süslemeleri 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.9: Havuz üzerinde köprü süslemesi ve havuz içinde yüzen çiçek süslemeleri 
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Resim 1.10: Nikâh masası ve arka planda misafir masaları, masa ve sandalye süslemeleri, beyaz 

kumaş ve simli kumaşlar ile yapılmış. Nikâh masası üstünde zarif çiçekler, misafir masalarında 

çiçekle süslenmiş şamdanlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.11: Açık  alanda protokol masası ve arka planda misafir masaları ve sandalyeleri beyaz 

kumaş ve mavi kuşaklar ile süslenmiş 
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Resim 1.12: Havuz başı süslemeleri. Havuz içerisinde balonlar ile isim yazılmış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.13: Açık alanda beyaz kumaş ile giydirilmiş masa ve sandalyeler. Sandalye arkalarında 

yapılan kumaş kuşaklar hoş bir görüntü oluşturmaktadır. Masa üstlerinde çiçeklerle süslenmiş 

şamdanlar 
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Resim 1.14: Açık alanda beyaz ve simli kumaşlar ile giydirilmiş masa ve sandalyeler. Sandalye 

arkalarında yapılan kumaş düğüm hoş bir görüntü oluşturuyor. Masa üstlerinde çiçeklerle 

süslenmiş şamdanlar. Arka planda nikâh masası görülmektedir. 

 

1.7. Kriz Yönetimi  
 

Organizasyonlarda beklenmedik tehlike veya durumlar olabilir.Organizasyon yönetimleri 

kriz yönetim ekibi kurarak olası durumlar için planlamalar yapmalıdır.Her zaman ifade 

ettiğimiz gibi organizasyonların tekrarı yoktur. 

 

Kriz yönetimi, organizasyonların vazgeçilmez birimi olmalıdır. Mekân süsleme 

öncesinde, süresince ve sonunda oluşabilecek bir kriz durumunda, bir B veya C eylem planınız 

olmadığı takdirde yaşanabilecek güçlükler ve imaj zedelenmesi firmayı  telafisi güç bir konuma 

sürükleyebilir ya da iyi hazırlanmış bir kriz eylem planıyla bu kriz durumundan eskisinden daha 

güçlü çıkılabilir. 

 

Kriz yönetimi beş aşamalı bir çalışma sergilemelidir. Bunlar: 

 

 Kriz sinyalinin alınması 

 Krize hazırlık ve korunma 

 Krizin denetim altına alınması 

 Normal duruma geçiş 

 Öğrenme ve değerlendirme 

 

Kriz yönetimi; kriz döneminde alınan karar, önlem ve uygulamaları gözden geçirmeli ve 

krizden dersler çıkarmalı, bir sonraki faaliyette tekrarlanmaması için önlemleri almalı, kriz 

sonrasında firma imajının korunmasını sağlamalıdır. 
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1.7.1. Acil Durum Gerektiren Olayların Gruplandırılması 

 
Acil durumlarda olayların yaşanmaması veya yaşandığı takdirde daha az etkilenmesi 

açısından gerekli önlemler alınmalıdır. Kriz yönetim ekibinin aşağıda belirtilen afetlerle ilgili 

eğitim alması gerekmektedir. 

 

AFETLER 

 Sıcaklık ve alevle ilgili afetler   

 Çökme, heyelan ve göçüklerle ilgili afetler  

 Depremlerle ilgili afet  

 Magma ile ilgili afetler  

 Tehlikeli kimyasallar, nükleer enerji ve radyasyonla ilgili afetler  

 Uzaydan gelen tehlikelerle ilgili afetler  

 Su bazlı tehlikelerle ilgili afetler  

 Soğuk kaynaklı tehlikelerle ilgili afetler  

 Rüzgâr kaynaklı tehlikelerle ilgili afetler  

 Patlama kaynaklı tehlikelerle ilgili afetler  

 Salgın kaynaklı tehlikelerle ilgili afetler   

 Yeryüzü canlılarının normal olamayan gelişim ve çoğalmalarıyla ilgili afetler  

 Savaş, sabotaj, kasıt ve provokasyon kaynaklı afetler  

 Hava, deniz ve karada hareket eden taşıtlarla ilgili afetler   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak mekân seçiniz. Seçtiğiniz mekâna uygun süsleme 

planlaması yapınız. Organizasyon firmalarında mekân özelliğine uygun yapılmış süsleme 

çalışmalarını araştırınız. 

Elde ettiğiniz dokümanlardan yararlanarak birer örnek organizasyon  dosyası oluşturunuz 

ve görsel sunum yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. 

 Süsleme yapacağınız mekânı ve tarzı 

belirleyiniz. 

 Organizatör firmalarının süsleme çalışmalarını  

araştırınız. 

 Mekânınızın  özelliklerini  araştırınız. 

 Mekâna ve tarzınıza uygun süsleme planlaması 

yapınız. 

 Mekâna ve etkinliğe uygun renk ve ışık 

seçeneklerini araştırınız. 

 Mekâna uygun malzeme çeşitlerini ve 

özelliklerini araştırınız 

 Planlamaya uygun olarak kullanabileceğiniz 

süsleme malzemelerinin miktarını, temin 

edilebilecek firmaları ve fiyatlarını   araştırarak 

belirleyiniz. 

 Ekip planlama  ve iş bölümlerini araştırarak 

belirleyiniz. 

 Süslenen mekânınızın korunma yöntemlerini 

araştırarak belirleyiniz.  

 Olağan dışı durumlar için yapılması 

gerekenleri araştırarak planlama yapınız.  

 Taslak bütçeyi belirleyiniz. 

 Topladığınız bilgi ve materyalleri 

dosyalayınız. 

 Elde ettiğiniz dokümanlardan yararlanarak 

örnek organizasyon  dosyası oluşturup görsel 

sunum yapınız.   

 

 Araştırmalarınızı 

kütüphanelerden organizasyon 

firmalarından bizzat kendiniz 

iştirak ederek yapınız. 

 Araştırmalarınız sırasında 

görüşme yaptığınız kişilerle 

ölçülü, saygılı ve güler yüzlü 

olunuz. 

 Araştırma yaptığınız  

firmalarının bu konuda 

deneyimli olmasına dikkat 

ediniz. 

 Araştırmalarınızda birkaç firma 

ile görüşmeniz doğru bir çalışma 

olur. 

 Konunuzla ilgili görsel 

kaynaklar bulunuz. 

 Topladığınız bilgileri derleyip 

rapor haline getirirken tekrar bir 

firma ile görüşünüz. 

 Çalışmanızı dosyada toplayıp 

öğretmeninize ve 

arkadaşlarınıza sununuz. 

 Sunum sırasında güler yüzlü 

olunuz, gelebilecek sorulara 

karşı dikkatli ve hazırlıklı 

olunuz. 

 Etkili iletişim kurunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizi “Evet/Hayır” seçeneklerinden 

uygun olan kutucuğu işaretleyerek değerlendiriniz. Eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme 

faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar ediniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet  hayır 

1. Arkadaşlarınızla gruplar oluşturdunuz mu ?   

2. Süsleme yapacağınız mekânı ve tarzı belirlediniz mi?   

3. Organizatör firmalarının süsleme çalışmalarını  araştırdınız 

mı? 
  

4. Mekânın  özelliklerini  araştırdınız mı?   

5. Mekâna ve tarza uygun süsleme planlaması yaptınız mı?   

6. Mekâna ve etkinliğe uygun renk ve ışık seçeneklerini araş-

tırdınız mı? 
  

7. Mekâna uygun malzeme çeşitlerini ve özelliklerini araştır-

dınız mı? 
  

8. Planlamaya uygun olarak kullanabileceğiniz süsleme mal-

zemelerinin miktarını ,temin edilebilecek firmaları ve fiyat-

larını   araştırarak belirlediniz mi? 

  

9. Ekip planlama  ve iş bölümlerini araştırarak belirlediniz 

mi? 
  

10. Süslenen mekânınızın korunma yöntemlerini araştırarak 

belirlediniz mi?  
  

11. Olağan dışı durumlar için yapılması gerekenleri araştırarak 

planlama yaptınız mı?  
  

12. Taslak bütçeyi belirlediniz mi?   

13. Topladığınız bilgi ve materyalleri dosyaladınız mı?   

14. Örnek organizasyon çalışmanızı görsel araçları sınıftaki 

arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli olabildiniz mi? 
  

15. Arkadaşlarınızdan çalışmalarınız hakkında durum değer-

lendirmesi aldınız mı ? 
  

16. Görüşmeleri kayda aldınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “evet” ise başarılı olduğunuz 

için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili  

öğrenme faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1. Dekorasyon firmaları mekân süslemelerinde aşağıdakilerden hangilerini dikkat edilme-

lidir? 

A. Gelişen teknolojiler dâhilinde sağlıklı, estetikten güvenliğe çağdaş mekânlar 

yaratabilmelidir. 

B. Firmalar iyi mekânlar yaratabilmek için sürekli gelişen teknolojileri takip ede-

rek hizmet sunmalıdırlar. 

C. Mekân süslemesini kullanım amacına konsepte göre planlamalı ve uygulamalı-

dırlar. 

D. Hepsi 

 

2. Dekorasyon firmaları mekân dekore ederken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeme-

lidir? 

A. Müşteri seçme 

B. Mekân donatıları seçerken konsepte uygun seçmeli 

C. Donatılar bir araya geldiği zaman duvar rengiyle ve yer kaplamasıyla uyumlu 

olmalı 

D. Doğru aydınlatma sistemi kullanılmalı 

 

3. Süslemede farklılık gösteren mekânlar aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Açık alanlar 

B. Kapalı mekânlar 

C. Tarihi mekânlar 

D. Hepsi 

 

4. Mekân ve etkinlik özelliklerine göre renk ve ışık seçimi yaparken aşağıdakilerden han-

gisine dikkat edilmelidir?  

A. Mekândaki etkinliğin tarzı incelenmelidir. 

B. Renklerin psikolojik etkileri göz önüne alınarak uygun renkler belirlenmelidir. 

C. Mekânın özelliğine bağlı olarak aydınlatma sistemleri tespit edilerek uygun ışık 

ve renkler belirlenmelidir. 

D. Hepsi 

 

5. Organizasyonlarda mekân süsleme planlaması yaparken katılımcılar açısından dikkat 

edilecek noktalar aşağıdakilerden hangisi değildir? 
A. Katılımcıların bireysel ya da grup halinde mi oldukları, grup ise kaç kişi olduk-

ları 

B. Katılımcıların gelenek ve görenekleri 

C. Mekân donatı elemanlarını kontrol etme 

D. Katılımcıların yaş grupları  

 

6. Organizasyonlarda mekân süsleme planlaması yaparken organizasyon sahibinin tercih-

leri açısından dikkat edilecek noktalar aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A. Tercih edilen donatılar  

B. Katılımcıların gelenek ve görenekleri  

C. Tercih edilen mekânlar   

D. Özel etkinlikleri (animasyon, görsel şov vb. ) 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Organizasyonlarda mekân süsleme planlaması yaparken organizasyonun tarzı açısından 

dikkat edilecek noktalar aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Etkinliğin yapılacağı zaman ve  mevsimsel koşullar   

B. Etkinliğin süre ve saati  

C. Oturma planı 

D. Hepsi 

 

8. Organizasyonlarda mekân süsleme aşamalarında ön hazırlık işlemi aşağıdakilerden 

hangisi değildir? 

A. Mekânda gerekli donatılarını tespit etme 

B. Mekân donatılarını teslim alındığı şekle getirilmesini sağlanması 

C. Mekânın çevresi ve çalışma ortamını araştırma 

D. Müşteri isteklerini tespit etme  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi organizasyon öncesinde yapılan işlemlerden değildir? 

A. Mekân donatılarını teslim alındığı şekle getirilmesini sağlanması 

B. Ekipmanların planlama aşamasına göre çalışmalarının kontrolü 

C. Mekân donatı elemanlarını kontrol etme 

D. Süslemenin tasarım planına göre yapıldığının kontrolü 

 

10. Organizasyonlarda süslenmiş mekânların korunma yöntemleri aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

A. Destek hizmetlerini tespit etme 

B. Kriz yönetimini tespit etme 

C. Korunma yöntemlerinin uygunluğunu tespit etme 

D. Hepsi 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yanıtlarınızı, modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetlerini tekrarlayınız.  

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda süslemede farklılık gösteren mekânların süsleme çeşitlerini ve 

özelliklerine uygun süslemeleri öğrenerek uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Süslemede farklılık gösteren mekânlar ve süsleme çeşitlerini araştırınız. 

 Süslemede kullanılan malzemeleri araştırınız. Organizasyon firmaları ile görüşerek 

mekân süsleme çeşitleri ve teknikleri ile ilgili bilgi ve dokümanlardan oluşan dosya 

hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

2. MEKÂN SÜSLEME ÇEŞİTLERİ VE 

TEKNİKLERİ 
 

Mekânlar, etkinliğin  amacına, zamanına, katılımcı sayısına ve alan özelliğine göre 

süslemede farklılıklar gösterir. 

 

 Mekân süsleme belirleme ölçütleri 
 Katılımcı sayısı 

 Mekân özelliği 

 Mekân anlayışı 

 Sosyal etkiler 

 Ekonomi 

 Zaman boyutu 

 Mekân duyarlığı 

 

 Mekân süslemede kullanılan malzemeler 
 Kumaşlar  

 Balonlar 

 Çiçekler 

 Dekoratif malzemeler 

2.1. Süslemede Farklılık Gösteren Mekânlar ve Süsleme Çeşitleri 

 
2.1.1. Açık Alanlar 

 
Organizasyon tarzına uygun süslemeler yapılmalıdır. Açık alanlar doğal özellikleri 

dikkate alınarak süslenmelidir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Açık Alanlar 

 Havuz başı 

 Park-bahçe 

 Piknik alanları 

 Tören alanları 

 Fuar alanları 

 Hisar alanları 

 Festival alanları 

 Yaylalar 

 Şenlik alanları 

 Piknik alanları 

 Üniversite kampüsleri 

 Açık hava tiyatroları 

 Sarayların bahçeleri 

 Amfi tiyatroları 

 Kır  kahveleri 

 Spor tesisleri 

o Stadyum  

o Halı saha 

o Golf tesisleri 

o Çocukların oyun parkları  

o Tenis, basketbol ve diğer sporlar  

o Yüzme  havuzları, büyük çapta kayık yarış alanları 

o Tırmanma kamping, tabiat parkları  vb.  
 

 Açık Alan Süslemelerinde Dikkat Edilecek Noktalar 

 İklim koşulları  (güneş, yağmur, rüzgâr, kar)  

 Doğal özellikler 

 Alanın  toprak özelliğine ve yüksekliği 

 

 Açık Alanlarda Süslenecek Donatıları 
 Sahne-podyum 

 Masa ve sandalyeler 

 Portatif tribünler 

 Truss sistemleri 

 Çadır, şemsiyeler 

 Otopark girişi 

 Yönlendirme levhaları  

 Ağaçlar 

 Havuz 

 Çardak 

 Kameriye 

 Giriş kapıları  

 

 Açık Alanlarda Süsleme Çeşitleri 
 Kumaşlarla süsleme 

 Balonla süsleme 

 Çiçekle süsleme 
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 Sahne efektleri (ışık şelalesi, ışık fıskiyesi, lav efektleri, sis bombaları, pro-

teknik ateş yazıları) ile yapılan süsleme 

 Dekoratif malzemeler yapılan süsleme 

 

2.1.2. Kapalı Mekânlar 
 

Organizasyon tarzına uygun süslemeler yapılmalıdır. Mekânın genel özellikleri dikkate 

alınarak süslenmelidir. 

 

 Mekânlar 
 Restoranlar 

 Tiyatro salonları 

 Sinema salonları 

 Kongre ve sergi sarayları 

 Konser salonları  

 Kültür sanat merkezleri 

 Sinema salonları 

 Amfi tiyatrolar 

 Lokaller 

 Kiliseler, camiler, sinagoglar 

 Fuar tesisleri 

 Kafe ve barlar 

 Üniversite salonları 

 Spor tesisleri (stadyum, tenis, basketbol, kapalı yüzme  havuzları vb.) 

 
 Kapalı Mekânlarda Süslemelerde Dikkat Edilecek Noktalar 

 

 Mekân özelliğine,  

 Tarza uygun süsleme çeşitleri uygulanmalıdır. 

 

 Kapalı Mekânlarda Süslenecek Donatılar 

 Kürsü 

 Sahne-podyum 

 Masa ve sandalyeler 

 Truss sistemleri 

 Sütunlar 

 Tavanlar 

 Kapılar 

 Duvarlar 

 Pencereler 

 Otopark girişi 

 Yönlendirme levhaları  

 Mekân girişi 

 Giriş yolları 

 Kullanılan ulaşım araçları 

 Ses ve müzik sistemi masaları 

 Basın masası 
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 Kapalı Mekânlarda Süsleme Çeşitleri 

 Kumaşlar 

 Balonlar  

 Çiçekler  

 Dekoratif malzemeler 

 

2.1.3. Tarihi Mekânlar 
 

Organizasyon tarzına uygun süslemeler yapılmalıdır. Tarihi mekânlarda kültürel değerler 

ve tarihi özelliklerini bozmadan süslemeler yapılmalıdır. 

 

 Tarihi Mekânlar 

 Anıtlar-müzeler 

 Antik tiyatrolar: Antik tiyatrolarda, akustik olması nedeniyle konser, tiyat-

ro, defile gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra kültürel amacı olan resepsiyon, 

kokteyl ve yemekler de düzenlenebilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı'ndan izin alınması gerekmektedir. 

 Sarnıçlar: Sarnıçlarda her tür etkinlikler bağlı bulunduğu müdürlükten izin 

alınarak düzenlenebilmektedir. Kokteyl ağırlıklı nikâh ve yemekler için 

uygun  mekânlardır. 

 Saraylar: Sarayda davet düzenlemek oldukça pahalıdır. Tarihi özellikler ta-

şıyan saraylarda resepsiyon, sergi gibi etkinlikler düzenlenebilmektedir. 

 Mevlevihaneler: Mevlevihanelerde sema gösterileri düzenlenmektedir.  

 Kiliseler:Aya İrini, klasik müzik konserleri için çok uygun bir mekândır. 

Genellikle de klasik müzik konserleri ve sergiler için izin verilmektedir. 

Etkinliğin amacına göre defileler de düzenlenmektedir. 

 Camiler: Mevlitler,cenaze törenleri organizasyonları düzenlenmektedir. 

 Harabeler: Bağlı bulunduğu müdürlükten izin alınarak çeşitli etkinlikler 

düzenlenmektedir. 

 Kaleler-hisarlar: Hisarlarda kulelerde konserler ve belli bir kültürel amaca 
yönelik kokteyl ve resepsiyonlar düzenlenmektedir. 

 
 

 Tarihi Mekânlarda Süslenecek Donatılar 

 Kürsü 

 Sahne-podyum 

 Masa ve sandalyeler 

 Truss sistemleri 

 Sütunlar 

 Tavan 

 Kapılar 

 Duvarlar 

 Pencereler 

 Otopark girişi 

 Yönlendirme levhaları  

 Mekân girişi 

 Giriş yolları 

 Kullanılan ulaşım araçları 
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 Ses ve müzik sistemi masaları 

 Basın masası 

 Surlar 

 Portatif tribünler 

 Çadırlar, şemsiyeler 

 Ağaçlar 

 Havuz 

 Çardak 

 Kamelya 

 Giriş kapıları 

 

 Tarihi Mekânlarda Süsleme Çeşitleri 

 Tarihi süslemeler 

 Kumaşlarla süsleme 

 Balonla süsleme 

 Çiçekle süsleme 

 Dekoratif malzemelerle süsleme 

 Tarihi mekânlarda süsleme planlarken aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır: 

 Tarihi ve mimari özellikleri dikkate alınmalıdır. 

 Işıkla yapılan renklendirmelerin mimari özelliklere zarar vermemesi 

sağlanmalıdır. 
 Yapı ve yalıtım, yapısal bozulmalar ( çatlaklar, oyuklar, yüzey kaybına 

uğramış taşlar, çiçeklenmeler, ot, ağaç gibi bitkiler, biyolojik bozulmalar, 

kirlenmeler) dikkate alınmalıdır. 

 Dış fiziksel etkenler (rüzgâr, kar, yağmur, güneş, don, yer altı suyu vb.) 

sonucu oluşan bozulmalar ve dağılmalar göz önünde bulundurulmalıdır.  

 Çatı, müştemilatlar, kuyu, ağaç, bahçe duvarı, döşeme malzemesi vb. her 

türlü öğeler dikkate alınarak süslenme yapılmalıdır. 

 

2.1.4. Anlaşmalı Mekânlar 

 
Organizasyon tarzına uygun süslemeler yapılmalıdır. Mekân özellikleri dikkate alınarak 

süslenmelidir. 

 Anlaşmalı Mekânlar 

 Hoteller 

 Vadiler 

 Havuz başı restoranları 

 Oteller 

 Garden restoranlar 

 Müzeler 

 Yalılar 

 Spor merkezleri 

 Çiftlikler 

 Spor tesisleri 

 Özel tesisler 

 Kurum lokalleri 

 Park restoranlar 
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 Çatı restoranları 

 Park kulüpler 

 Doğa parkları  
 

 Anlaşmalı Mekânlarda Süslemelerde Dikkat Edilecek Noktalar 

 Konsepte  

 Mekân sahibi ile yapılan anlaşma ilkelerine 

 Mekân özelliklerine 

 İklim koşullarına (soğuk, sıcak, güneş, yağmur, rüzgâr, kar)  

 Doğal özelliklere  

 

 Anlaşmalı Mekânlarda Süslenecek Donatılar 

 Kürsü 

 Sahne-podyum 

 Masa ve sandalyeler 

 Portatif tribünler 

 Çadır,şemsiyeler 

 Otopark girişi 

 Yönlendirme levhaları  

 Ağaçlar 

 Havuz 

 Çardak 

 Kameriye 

 Giriş kapıları 

 Sahne-podyum 

 Truss sistemleri 

 Sütunlar 

 Tavanlar 

 Kapılar 

 Duvarlar 

 Pencereler 

 Mekân girişi 

 Giriş yolları 

 Kullanılan ulaşım araçları 

 Ses ve müzik sistemi masaları 

 Basın masası 

 Surlar 

 Anlaşmalı Mekânlarda Süsleme Çeşitleri 

 

 Kumaşlar 

 Balonlar  

 Çiçekler  

 Dekoratif malzemeler 

2.1.5. Özel Mekânlar 

 
Organizasyon tarzına  uygun süslemeler yapılmalıdır.Özel mekânın özelliğine göre 

(açık-kapalı-yarı açık alan ) süslemelerde özel ve doğal özellikler dikkate alınarak süslenmeli-

dir.  
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 Özel Mekânlar 

 Marina, yat kulübü 

 Restoran-kafebarlar 

 Özel galeriler 

 Sanatçı atölyeleri 

 Yüzme havuzları 

 Spor alanları 

 Yürüme yolları  

 Kaya bahçesi  

 Çatı bahçesi  

 Hastane odaları 

 Kişilerin evleri 

 Ofis ve bürolar 

 Özel iş yerleri 

 Bahçe 

 Çocuk odaları 
 

 Özel Mekânlarda Süslemelerde Dikkat Edilecek Noktalar 

 Konsepte  

 Organizasyon sahibinin özel isteklerine 

 İklim koşullarına  (Güneş,yağmur,rüzgar,kar)  

 Mekân özelliliğine zarar vermeden, 

 Alanın  toprak özelliğine ve yüksekliğine göre süsleme çeşitleri 

uygulanmalıdır. 

 

 Özel Mekânlarda Süslenecek Donatılar 

 Sahne-podyum 

 Kürsü 

 Masa ve sandalyeler 

 Yatak (sünnet yatağı bebek yatağı vb.) 

 Özel masalar (nikâh masası, protokol masası vb.) 

 Özel odalar (hastane doğum odası, ofis odası vb.) 

 Portatif tribünler 

 Çadır, şemsiyeler 

 Otopark girişi 

 Yönlendirme levhaları  

 Ağaçlar 

 Havuz 

 Çardak 

 Kamelya 

 Giriş kapıları 

 Truss sistemleri 

 Sütunlar 

 Tavan 

 Kapılar 

 Duvarlar 

 Pencereler 

 Mekân girişi 

 Giriş yolları 
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 Kullanılan ulaşım araçları 

 Ses ve müzik sistemi masaları 

 Basın masası 

 Surlar 

 Ses ve müzik sistemi masaları 

 Basın masası 

 

 Özel Mekânlarda Süsleme Çeşitleri 

 Kumaşlarla süsleme 

 Balonla süsleme 

 Çiçekle süsleme 

 Dekoratif malzemelerle, süslemelerle süslenir. 

 

2.2. Kumaşla Süsleme Çeşitleri ve Teknikleri 

 
2.2.1. Kumaş Süsleme ile İlgili Kavramlar 

 

Drape Tavan ya da perde aralarında kullanılan kumaştan süsleme dilimlerdir. 

Farbala 
Korniş ya da perde boruları üzerinde kullanılan kırmalı büzgülü ya da püsküllü süs, 

fırfırdır. 

Fiyonk Kurdele ve kumaş parçalarının kelebek şeklinde bağlanma biçimidir. 

Ambrans 
Fon perdelerin kenarlarına takılmak suretiyle broçol ve kuşakların takıldığı uçları 

süslemeli metal aksesuarlardır.  

Aplike 
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş duru-

mu. 

Apre Kumaşlara buruşmazlık özelliği veren bir tür boya. 

Biye Kumaşların kenarına kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit.  

Dolama Kumaştan perde boruları üzerine dolamak suretiyle yapılan süslemeler. 

Ekose Çeşitli renklerde kareleri olan desen.  

Emprime Değişik renkte boya kullanılarak kumaş üzerine desen ve zemin basma işlemi.  

Galon Süslemede kullanılan şerit. 

Goblen 
Kanaviçe veya telleri sayılabilecek türde kumaş üzerine renkli iplikle yapılan özel bir 

işleme.  

Gipür İplikten veya ipekten olan, geniş ilmeklerden oluşan bir tür dantel. 

Jakar Farklı renk ve zemin dokusu üzerinde karmaşık desenli dokuma.  

Kadife 
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak ku-

maş.  

Kapsül 
Rustikli perde modellerinde,kumaşlar üzerine belli kalıplarla delinen deliklerin üzeri-

ne takılan farklı renklerde metal veya plastikten yapılan yuvarlak aksesuarlardır. 

Koteks Amerikan bandı denilen cırt cırt bant.  
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Koton Pamuk bitkisi ve bu bitkiden elde edilen pamuklu kumaş. 

Kurdele Geniş parlak kumaştan şerit. 

Linen Keten bez, keten kumaş. 

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

Pili 
Kumaş veya tül perdeleri bollaştırmak ya da süslemek amacıyla düzenli aralıklarla 

kumaşı katlayıp üst üste getirerek yapılan kıvrım. 

Portray Jaluzi perdelerin montaj aparatı. 

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

Renso 
Fon perdeleri kenarlara eklemek için kuşak veya broçolların takıldığı, duvarlara mon-

te edilen metal kancalardır.  

Saçak 
Perdelerin, döşemelik kumaşların, yatak veya masa örtülerinin kenarlarına dikilen 

süslü iplik salkımlarıdır.  

Sutaşı Süslemede kullanılan işlemeli şeritler. 

Tafta Bir tür sert ipekli kumaş.  

Yaşmak 
Pano kenarı yada drape modellerinin arasında kullanılan kravat şeklinde süsleme 

salkımlardır.  

 

Tablo 2.1:Kumaşlarla yapılan süsleme  kavramları 

 

2.2.2. Mekân Süslemede Kullanılan Kumaş Çeşitleri  

 
  

  

  

 

 

 

 

 
 

Resim 2.1:Süslemede kullanılan kumaşlar 

 

 Saten: Pamuklu, yumuşak ve parlak bir kumaştır. Beyazlatılmış, boyanmış baskı ile 

desenlendirilmiş olarak üretilir.  

 Krep: Kumaş yüzeyi kumlu bir görüntüdedir.  

 Pamuk organze: Seyrek dokunuşlu pamuklu bir kumaştır.  

 Şantuk: Hafif gramajlı ve seyrek dokunuşlu pamuklu kumaştır.  

 Sentetik organze: Polyester ve flament ipliklerden yapılan modern organzeler, 

          ipeklilere göre daha ucuzdur.  

 Tafta  

 Şifon  

 Atlas  

 Şantuk 

 İpek muslin  
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 Brokar kumaş  

 Fay  

 Tül: Az veya çok bükümlü ipekli iplerden ağ şeklinde dokunmuştur. 

 Payetli kumaşlar: İnce organze, şifon ya da jarse gibi kumaşların üzerine payetler 

dikilmiş, yapıştırılmış veya basılmış olabilir. 

 

 2.2.3. Kumaşlarla Süsleme Yapılan Yerler 
 

 Masa örtüleri 

 Masa kapakları  

 Peçeteler  

 Amerikan servisler  

 Skirt örtüler  

 Sandalye giydirme 

 Kapı  

 Giriş kapı ve takları  

 Tribün  

 Havuz başı 

 Açık büfe  

 Bar  

 Davet masası ve salon  

 Koridor  

 Kokteyl masası  

 Nikâh masası ve salonu 

 Merdiven tırabzan  

 Salon ve tavan  

 Stüdyo dekoru  

 Yürüme yolları   

 Sahne dekoru 

 Podyum ve sahne  

 Yemek masası  

 Tente, çadır ve şemsiye giydirilme işlemleri kumaşlarla süslenebilmektedir. 

 

Resim 2.2: Kumaşla sandalye ve kırlangıç masa süslemeleri 
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2.2.4. Kumaşlarla Süsleme Çeşitleri 

 
 Masa 

 Sandalye giydirme 

 Kapı  

 Giriş kapı ve takları  

 Sünnet yatağı 

 Tribün  

 Davet masası ve salon  

 Koridor  

 Kokteyl masası  

 Nikâh masası  

 Merdiven tırabzan  

 Tavan  

 Sahne dekoru  

 Yürüme yolları 

 Podyum ve sahne 

 Yemek masası  

 Tente, çadır ve şemsiyeler  

Resim 2.2: Kumaşla masa süsleme 
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Resim 2.3: Kumaşla sandalye süsleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.4: Kumaşla kapı süsleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.5: Kumaşla sünnet yatağı  süsleme 
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2.2.5. Kumaşlarla Süsleme Teknikleri 

 
 Pili – Pili Kaşe ile Süslemeler 

 
Pili; kumaşa bolluk, rahatlık vermek ya da süslemek amacıyla kumaşı düzenli aralıklarla 

üst üste getirerek yapılan katlama işlemine denir. Pili; kumaş istenen pili biçimine göre 

katlandıktan sonra üzeri belli bir noktaya kadar dikilerek ya da dikilmeden, ütülenerek yapılır. 

 

 Katlama Şekline Göre Pili Çeşitleri 

 

Tek taraflı pili: Kumaşı belli aralıklarla tek yönde katlayarak yapılan pilidir. Tek yönlü 

pilide veya diğer pililerde (kanun pili, pili kaşe ) pilinin içine katlanan kumaş miktarı aşağıdaki 

şekilde görüldüğü gibi pili üst genişliğinin iki katı kadar olmalıdır. Kumaşın özelliği, model 

özelliği ya da maliyet özellikleri gibi nedenlerle içe katlanan pili payı, aşağıdaki şekilde 

görüldüğü gibi pili üst genişliğinin iki katından az olabilir. 

 

 
Resim 2.6:Tek taraflı pli görüntüsü 

 

 

 
 

Şekil 2.1: Pili katlama şekli 

 

 Pili Kaşe 

 

İki pilinin, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir çizgi üzerinde karşı karşıya katlanmasıyla 

meydana getirilen pili şeklidir. 
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           Şekil 2.1: Pili kaşe katlama şekli                              Resim 2.7: Tek taraflı pli görüntüsü 

 

 
 Kanun Pili 

 

Pili kaşenin tersi, kanun pili 

görünümündedir. Pili payı aşağıdaki 

şekilde görüldüğü gibi dikişle ya da 

teyelle tutturulup kumaş iki yana eşit 

olarak yatırıldıktan sonra ütülenerek 

yapılır. 
                                                                                     

 

                                                                                    Şekil 2.2: Kanun pili katlama şekli 

 
 Farba 

Elbise, bluz, gömlek süslemesinde 

kullanılan, büzgülü, pilili, düz veya verev 

kumaş bandına fırfır ya da farbela denir. 

İstenilen uzunluğu elde etmek için birden 

fazla farbela parçası birbirine eklenir. Bu 

parçaların aynı iplik yönünde birbirine 

eklenmesi, desenliler ve karelilerin aynı 

deseni izleyecek şekilde kesilmesi 

gerekir. 
 

                                                                          Şekil 2.3: Farba ile süsleme şekli 
 

 

Resim 2.8: Farba görüntüleri 
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 Büzgü 

 
Bolluk vermek ya da süslemek amacıyla yapılan, 

toplayarak tutturma işlemidir de diyebiliriz. 

 

Büzgüler yapılış şekillerine göre isim alır: 

 Düz büzgü 

 Kordon veya fitil geçirerek yapılan büzgüler 

 Kumaş iplikleri çekilerek yapılan büzgüler 

 Su büzgüleri 

 Şematik büzgüler 

 
                                                                                                      Şekil 2.4:Büzgü ile süsleme şekli 

 

 Balıksırtı Büzgü - Bal peteği 

 
 

Resim 2.9: Balıksırtı -büzgü-bal peteği görüntüleri 

 
 Drape ile Süslemeler 

 
Resim 2.10: Drape görüntüleri                        Şekil 2.5:Drape ile süsleme şekli 
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 Gode  

 

Aynı zamanda volan demektir . “S” bükümlü kumaş  

görüntüsüdür. 

 
Şekil 2:Gode ile süsleme şekli 

  Fiyonk 

 

Kurdele veya ip bağlama şeklidir. Hediye paketlerken ipe verilen şekil de diyebiliriz. 

ayakkabılarımızı bağlama şeklimiz de bir çeşit fiyonktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

Resim 2.11: Fiyonk görüntüleri 
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 Kumaş Çiçekle Süslemeler 

 

 

 

        Resim 2.12: Kumaş çiçekler                               Resim 2.13: Kumaş peçete süsleme
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki resimlerde verilen kumaşla drape çalışmasını basamaklara göre takip ederek 

bağlama ve şekil verme uygulamalarını yapınız. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI 

 

ÖNERİLER 

 

 
 Süsleme yapılacak alanın uzunluğunu ölçünüz. 

 İstediğiniz drapeleri yapabilmek için en az  

ölçünün 2 - 3 katı uzunluğunda kumaş alınız. 

 Boğum sayısını mekân uzunluğuna göre en az 50 cm 

veya daha fazla aralıklarla belirleyiniz. 

 

 Süsleme yapılacak 

mekâna ve konsepte uy-

gun kumaş ve renk seç-

meye dikkat ediniz. 

 Boğum sayısı ve aralığı-

nı süsleme yapılacak 

mekân özelliğine göre 

göze hoş gelecek sıklıkta 

yapmaya özen gösteri-

niz. 

 

 Kumaşın başlangıç noktasının üst kısmından 50 cm, alt 

kısmından ise 20 cm ilerisinden şekilde görüldüğü gibi 

tutarak aşağıdan yukarıya doğru birleştiriniz. 

 Kumaşın kalite özellikle-

rine,ters ve düzüne, de-

sen tüy(hav) yönüne ve 

kumaş enine dikkat edi-

niz. 

 Kumaş seçerken döküm-

lü olmasına dikkat edil-

melidir. 

 İlk boğumu mekâna sıkı 

bir şekilde sabitleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Birleştirdiğiniz boğumu iple bağlayınız. 

 

 

 Bağlama ipini sıkı şekil-

de bağlayınız. 

 

 Boğumu bağladıktan sonra üst tarafı resimde görüldüğü 

gibi gerdirerek alt kısmına da gode vererek tekrar bağla-

yınız. 

 

 

 Mekânın en ve boyuna 

göre drape genişliğini 

ayarlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 İkinci bağlamadan sonra 

üst tarafta kalan bolluğu 

ters çevirerek altta drape  

bolluğu verebilir, kumaş-

tan da tasarruf yapabilir-

siniz. 
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 İkinci boğumdan sonra kumaşın gergin kısmında bulunan 

kumaş bolluğunu alt tarafa çeviriniz. (bolluk bir sonraki 

boğum için gode oluşturacaktır.) 

  

 Diğer boğumlar için aynı işlemi tekrarlayınız. 

 

 

 Drape bolluğunu elinizle 

yukarı doğru eşit oranla 

katlayarak güzel bir gö-

rüntü sağlayabilirsiniz. 

 Son boğumu mekâna 

sabitleyiniz. 

 
 Fiyonk bağlamada 1. işlem: 

Boğumların bağlandığı iplerin görünmemesi için aynı ku-

maştan veya farklı renkli kumaşlarla resimde görüldüğü gibi 

bağlama yapabilirsiniz. Fiyonk kumaşını istenilen uzunlukta 

keserek ilk düğüm işlemini yapınız. 

 

 

 

 

 Boğum yerlerindeki 

bağlamaları kapatmak 

için aynı renk veya 

uyumlu  farlı bir renk 

kumaşla fiyonklar yapa-

bilirsiniz. 
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 Fiyonk bağlamada 2. işlem; resimde görüldüğü gibi ikin-

ci düğümü yapınız.  

 

 Fiyonk bağlamada 3. işlem; İkinci düğümde kumaşı iste-

 

 

 

 Fiyonk bağlamada ku-

maş uzunluğu mekân 

özelliğine göre uzun ve-

ya kısa bağlanabilir. 
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nilen fiyonk uzunluğunda bırakarak bağlayınız. 

 

 Fiyonk bağlamada 4. işlem; fiyonk uzunluğuna resimdeki 

gibi şekil veriniz. 

 

 

 

 Fiyonk bağlarken drape-

lerde  düzeltmeler ve sa-

bitlemeler yapabilirsiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Öğrenme faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla 

değişerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri 

 
Evet Hayır 

1. Kumaş hesabını doğru yaptınız mı?   

2. Mekân uzunluğuna göre boğum sayısı ve aralığını belirlediniz mi?   

3. Mekâna ve süsleme tarzına uygun kumaş ve rengini belirlediniz 

mi? 

  

4. Bağlama ipi ve fiyonk kumaşını temin ettiniz mi?   

5. Ölçülerinize göre boğumları drape şekli vererek bağladınız mı?   

6. Fiyonk bağlama şeklini uyguladınız mı?   

7. Drapenin başlangıç ve bitim noktalarını mekâna sıkı bir şekilde 

sabitlediniz mi? 

  

8. Ekonomiklik ilkesine bağlı kaldınız mı?   

9. Temiz ve özenli çalıştınız mı?   

 

 

 

 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek 

işlemi tekrar ediniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki resimlerdeki işlem basamaklarını takip ederek tülle fiyonk bağlama 

uygulamaları yapınız. 

İŞLEMLER ÖNERİLER 

 Mekânı ve süsleme tarzını belirleyi-

niz. 

 Tül çiçek bağlamaları tek kat olduğu gibi 

2-3- 4 kat verilere de uygulayabilirsiniz. 

 Mekân ve konsepte uygun renkte tül 

temin ediniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Resimlerdeki işlem sırasını takip 

ederek tül bağlamaları uygulayınız. 

 

 İşlem Nu. 16-17-18-19’ da resimlerde 

olduğu gibi canlı veya yapay çiçek yer-

leştirilebilir veya değişik tüllerden ya-

pılmış gül ve değişik bağlamalar da ya-

pabilirsiniz.  

İŞLEM BASAMAKLARI 

 

         İşlem:1                         İşlem: 2                                İşlem: 3 

 

             İşlem: 4                                   İşlem: 5                                      İşlem: 6 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 



 

 46 

 

           İşlem: 7                                     İşlem: 8                                      İşlem: 9 

 

                İşlem: 10                                    İşlem: 11                              İşlem: 12 

 

       İşlem: 13                          İşlem:14                                    İşlem: 15 
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İşlem  16: Fiyonk ortasına tülden gül hazırlığı                 İşlem 17: Gülün bitmiş görünümü 

 

 İşlem 18: Fiyonk ortasına tülden farklı  bağlama          İşlem  19: Bitmiş görünümü    
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KONTROL LİSTESİ 

 
Öğrenme faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla 

değişerek değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet  Hayır 

1. Mekânı ve süsleme tarzını belirlediniz mi?   

2. Mekân ve konsepte uygun renkte tül temin ettiniz mi?   

3. Resimlerdeki işlem sırasını doğru takip ederek tül bağlamala-

rını düzgün yaptınız mı? 
  

4. Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınıza sunumla doğru anlatabil-

diniz mi? 
  

5. Ekonomiklik ilkesine bağlı kaldınız mı?Temiz ve özenli çalış-

tınız mı? 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek 

işlemi tekrar ediniz. 
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2.3. Balonla Süsleme Çeşitleri ve 

Teknikleri 
Balon ile her şekil, istenilen renklerde 

yapılabilmektedir. 

 
2.3.1. Balonlarla Süsleme Yapılan 

Yerler 
 

 Podyum ve sahne  

 Giriş kapı ve takları  

 Tribün  

 Merdiven  

 Havuz başı 

 Sütun ve duvarlar 

 Koridorlar  

 Stüdyo dekoru  

 Yürüme yolları   

 Bina dış mekânları 

 Mekân girişi 

Tente, çadır ve şemsiyeler  

 

2.3.2. Balonlarla Süsleme Çeşitleri 

 
 Şişme Balon  Ürünlerinin Kullanıldığı Yerler 

 

 Promosyon faaliyetleri 

 Özel kutlamalar 

 Açılışlar, gösteriler ve fuarlar 

 Turnuvalar, yarışlar ve spor karşılaşmaları 

 Doğrudan satış merkezleri 

 Siyasi mitingler 

 
 Balon Çeşitleri 

 

 Baskılı balon 

 Zincir balon  

 Kule balon  

 Papatya balon 

 Uçan balon  

 Kalp balon  

 Zincir balon  

 Nazar boncuğu balon  

 Yer balon  

 Fiyonk balon 

 Tak 

 Zincir balon, 

 Balon harfler 

 Balon papatya  

 
    Resim 2.14: Yol takı 
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 Zeplinler 

 Lateks büyük uçan balonlar 

 Işıklı balon  

 Fly men - Fly tüpler  

 
 Balonla Yapılan Süslemeler 

 

 Balondan kolye hazırlama 

 Ayaklı karşılama balonları 

 Logo hazırlama 

 Balon yağmurları 

 Reklam balonları 

 Yol takları 

 Şişme çadırlar 

 Şişme kostümler 

 Şişme tabela ve ekranlar 

 Balon akıtma 

 Balon uçurma 

 Amblem 

 Balonla hayvan ve objeler 

 Papatya, üzüm salkımı, nazar 

boncuğu, kalp, çiçek, fiyonk, 

gibi) özel süsler  

 Logolu dev tanıtım balonları 

 Balon  ağaç  

 Balona isim ve resim baskı  

 Balon sütun dekoru  

 Havuz içine balon harf dekoru  

 Yürüme yolu balon dekoru 

 Kalp balon dekoru  

 Çizgi film karakterleri balon 

dekoru 

 Çevre balon dekoru  

 

 

 

 
 

    Resim 2.14: Dans eden adamlar 
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Resim 2.15: Şişme çadırlar 

  

 
Resim 2.16: Dev uçan balonlar 
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Resim 2.17: Şişme kostümler 

 

  
Resim 2.18: Şişme tabela ve ekranlar 
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2.3.3. Balonlarla Süsleme Teknikleri 

 
 Balon Şişirme ve Şekil Verme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.20: Balondan tak hazırlama işlemi 

 

Resim 2.19: Özel süsler 
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Balon elektrikli pompa veya el pompası ile aşağıdaki resimde görüldüğü gibi şişirilir ve 

şişirilen balonlar bağlanır. Bağlanan balonlarda istenilen şekiller yapılabilir. 

 

Balonlar bağlandıktan sonra kalın ipe dizilerek tak yapılabilir. Takın dışında daha birçok 

şekil yapılabilir. Balon süslemeleri kurumsal ve sünnet, doğum vb. organizasyonlarda 

kullanılmaktadır. 

 
Resim 2.21: Balondan hazırlanmış kapı takı 

 

 
Resim 2.22: Balondan hazırlanmış giriş yolu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 
Aşağıdaki resimlerde görülen işlem basamaklarını takip ederek balon şişirme ve bağla-

ma ve şekil verme uygulamalarını yapınız. 

 

İşlemler Öneriler 

 Mekân ve konsept belirleyiniz.  Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Balon şişirme makinesini kullanıma 

hazır durumuna getiriniz. 

 

 Mekân ve konsepte uygun renkte balon 

temin ediniz. 

 Balon metal bir malzemeye temas edil-

memelidir.Temas edince patlayabilir. 

 Resimlerdeki işlem sırasını takip ederek 

balon şişirme ve bağlamaları uygulayı-

nız. 

 Balon fazla şişirilmemeli bağlama yap-

mak için ucunda fazlalık kalmalıdır. 

 Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Sunumunuzu güler yüzle yapınız. 

 

BALON ŞİŞİRME  İŞLEMLERİ 

   

İşlem 1: Balon şişirme 

makinesi    

İşlem 2: Balonu yerleştirme      İşlem 3: Şişirme işlemi 

   
İşlem 4: Şişirme işlemi  İşlem 5: Kıvırma işlemi İşlem 6: Uçlarından bağlama 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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BAĞLAMA İŞLEMLERİ 

   
İşlem 7: Balonları bağlama İşlem 8: Balon birleştirme     İşlem 9:  Balon birleştirme 

 

 

 
 

İşlem 12: Balona bandı yapıştırma İşlem 11: Papatya şekli verme 

 

ŞEKİL VERME İŞLEMLERİ 

  
  

İşlem 10: Balon bağlama İşlem 11: Bant hazırlama 



 

 57 

KONTROL LİSTESİ 

 
Öğrenme faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla 

değişerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Kriterleri 

 
Evet Hayır 

1. Mekânı ve süsleme tarzını belirlediniz mi?   

2. Balon şişirme makinesini kullanıma hazır durumuna getirdiniz 

mi? 

  

3. Mekân ve konsepte uygun renkte balon temin ettiniz mi?   

4. Resimlerdeki işlem sırasını doğru takip ederek balon şişirme , 

bağlama ve yerine yapıştırma işlemlerini düzgün yaptınız mı? 

  

5. Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınıza sunumla doğru anlatabil-

diniz mi? 

  

6. Ekonomiklik ilkesine bağlı kaldınız mı?   

7. Temiz ve özenli çalıştınız mı?   

 
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek 

işlemi tekrar ediniz. 
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2.4. Çiçekle Süsleme Çeşitleri ve 

Teknikleri  
 

Çiçekler insan hayatının en vazgeçilmezlerin-

dendir. Çünkü çiçek duyguların en güzel ifadesidir. 

Çiçekler, zengin renk, çeşitli koku ve duruşları ile 

insanları büyüler. 

 

Çiçeklerin en dikkat çekici, en güçlü görsel 

özelliği kuşkusuz renkleridir. Çiçeklerle oluşturulan 

düzenlemelerde kullanılan farklı renkler insanlar 

üzerinde farklı duygusal etkiler oluşturur. 

 

Renk uyumu, dikkat çekicilik, vurgu vb. ilkelere dikkat edilmelidir. Çiçek 

düzenlemelerinde müşteri istekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Çiçekler genellikle mevsime uygun olarak seçilmelidir. Örneğin yaz aylarındaki çiçek 

maliyeti ile kış aylarındaki  maliyet farklıdır. Onun için maliyet hesabı yapılırken kullanılan 

çiçek türü, sayısı, yeşillikler, malzemeler ve harcanan emek göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

2.4.1. Çiçekle Süsleme Yapılan Yerler 
 

 Gelin Masası 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Resim 2.23: Çiçeklerle süslenmiş gelin masası
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  Masa Aranjmanları  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.24: Masa üstü aranjmanları 
 

 Gelin Buketi 

 

 

 

 
 

Resim 

2.25: Ge-

lin buket-

leri 
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 Gelin Yolu Düzenlemesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 2.26: Gelin yolu 
 

 Gelin Tacı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.27: Çiçekli gelin tacı
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 Çelenk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.28: Çelenk örnekleri 

 
Resim 2.29: Açılış çelenkleri 
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 Araç Süsleme 

 

Resim 2.30: Çiçeklerle araç süsleme 
 

 Sandalye Süsleme (Giydirme Kumaşı Üzerine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.31: Sandalye süslemeleri 
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 Giriş Kapı ve Takları 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.32: Çiçekle kapı ve giriş süslemeleri 

 

 Merdiven  

 

  

 

 
Resim 2.33: Merdiven tırabzanı  süslemeleri 
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 Havuz Başı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.34: Kuğu objelerle ve çiçekle havuz süslemeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 2.35: Çiçekli havuz süslemeleri



 

 65 

 

 Açık Büfe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.36: Açık büfe süslemeleri 

 

  

 Davet Masası ve Salon  

 
Resim 2.37: Davet masası süslemeleri
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 Nikâh Masası ve Salonu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.38: Nikâh masası süslemeleri 

 Salon  
 

 

Resim 2.39: Salon süslemeleri
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 Koridor  
  

 

 

 
 

 

 

 

Resim 2.40: Koridor süslemeleri 

 Yürüme Yolları 

 
Resim 2.41:Yürüme yolu süslemeleri
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 Kokteyl Masası  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Resim 2.42: Kokteyl masası süslemeleri 
 

 
Resim 2.43: Kokteyl masası süslemeleri 
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 Sahne Dekoru 

 

Resim 2.44: Sahne süslemeleri 
 

 Yemek Masası  

 

 
 

Resim 2.45:Yemek masası süslemeleri
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 Gelin Arabası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resim 2.46: Gelin arabası süslemesi 

 Bahçe  

 

 
 Resim 2.47: Bahçe süslemeleri 
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Resim 2.48: Bahçe süslemeleri 

 

 

              Resim 2.49: Sahil süslemeleri                Resim 2.50: Açık alan süslemeleri 
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 Çadırlar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.51: Çadır süslemeleri 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.52: Çadır süslemeleri 
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2.4.2. Çiçekle Süsleme Çeşitleri 
. 

 Çiçekle Düzenleme Çeşitleri 

 

 Aranjman 

 Buketler 

 Ferforje aranjmanlar 

 Saksı bitkileri 

 Sepetler 

 Yapay çiçekler 

 Masa çiçekleri 

 Duvar çiçekleri 

 Pano çiçekleri 

 Giriş yolu çiçekleri 

 Kapı çiçekleri 

 Tak çiçekleri 

 Çadır tribün çiçekleri  

 Sandalye çiçekleri 

 Araba çiçekleri 

 Çelenkler 
 Karşılama çiçekleri 

 Masa şamdanları 

 Masa aranjmanları 

 

2.5. Dekoratif Malzemelerle Süsleme Çeşitleri ve Teknikleri 
 

 Kurdela ve Şeritler 

 

 Kurdele: Giyim süslemede veya bir şeyi bağlamada kullanılan kumaş şeritlerdir. 

Kurdeleler dokunuş biçimlerine veya dokuma ipliklerine göre düz, saten, kadife, 

keten ve sentetik kurdeleler olarak isimlendirilir. 
 

 Şeritler: Çeşitli iplik veya liflerden örülen veya dokunan, yassı, dar, uzun kumaş 

parçasıdır. Bir çeşit ince ve dar kurdeledir. Bunlar da dokuma ipliklerine göre 

düz, koton, işlemeli, simli, lame, lase, pul, boncuk ve taşlı şeritler olarak isim alır. 
 

2.5.1. Dekoratif Süsleme Yapılan Yerler 
 

 Gelin masası üstü 

 Gelin yolu   

 Kapı  

 Giriş kapı ve takları  

 Tribün  

 Merdiven  

 Havuz başı 

 Davet masası ve salon  

 Koridor  

 Kokteyl masası  
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 Merdiven tırabzan  

 Salon  

 Stüdyo dekoru  

 Yürüme yolları   

 Sahne dekoru 

 Podyum ve sahne  

 Yemek masası  

 Ulaşım araçları 

 Gelin arabası 

 Bahçe ve havuzlar 

 

2.5.2. Dekoratif Süsleme Çeşitleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.53: Dekoratif Seramik malzemeler         Resim 2.54: Dekoratif ahşap malzemeler 

 

 Dekoratif Malzeme Grupları 

 

 Ferforje demir malzemeleri, 

 Cam malzemeleri, 

 Seramik malzemeleri, 

 Plastik malzemeleri, 

 Taş malzemeleri, 

 Ahşap malzemeleri, 

 Strafor malzemesi, 

 Mum malzemeleridir. 
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 Mekân Süslemede  Kullanilan Dekoratif Araç Gereçler 

 

 Askı ve raf sistemleri 

 Yapay mankenler 

 Erkek, kadın, çoçuk mankenler 

 Yarım büstler 

 Heykeller 

 İç mekân bitki düzenlemeleri 

 Dış mekân bitki düzenlemeleri 

 Yapay kayalar 

 Mobilya aksesuarları 

 Antik aksesuarlar 

 Demontable ofis bölme duvar sistemleri 

 Metal asma tavan sistemleri 

 Aydınlatma sistemleri 

 Raf, stand sistemleri 

 Özel tasarlanmış panolar 

 Dekoratif  resimler 

 Duvar resmi uygulamaları 

 Tekstil  ürünleri 

 Cam  ürünleri 

 Balonlar 

 Ses sistemleri 

 Işık sistemleri 

 Havai fişek ve volkanlar 

 Taklar 

 Demonte çadırlar  

 Portatif sutunlar 

 Portatif ve sabit tribünler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.55: Dekoratif aksesuarlar 
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2.5.3. Dekoratif Süsleme Uygulamaları 
 

Dekoratif İç Mekân Ürünleri 

 

Aksesuarlar 

 

Antik Rölyefler 

 

Antik Rölyefler 

 

 

 

 

 

 

                  Masa ve sehpalar                                             Tablolar 

 

Resim 2.56: Dekoratif iç mekân aksesuarları 

 

Bahçe Ürünleri 

 

Çeşmeler 

 

Yapay kaya ve Şelaleler 

 

Çöp kutuları 

http://www.aloraart.com/icmekan_aksesuar.htm
http://www.aloraart.com/icmekan_aksesuar.htm
http://www.aloraart.com/icmekan_antik.htm
http://www.aloraart.com/icmekan_antik.htm
http://www.aloraart.com/icmekan_aynalar.htm
http://www.aloraart.com/icmekan_aynalar.htm
http://www.aloraart.com/cesmeler.htm
http://www.aloraart.com/cesmeler.htm
http://www.aloraart.com/yapaykaya.htm
http://www.aloraart.com/yapaykaya.htm
http://www.aloraart.com/bahce_cop_kutulari.htm
http://www.aloraart.com/bahce_cop_kutulari.htm
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Bahçe heykelleri 

 

Bahçe mobilyaları 

 

Saksılar ve çiçeklikler 
 

Resim 2.57: Dekoratif bahçe aksesuarları 

 

Çocuk Ürünleri 

 

Kaydıraklar 

 

Oyun evleri 

 

Su kaydırakları 

 

Salıncaklar 

 

Masal kahramanları 

 

Banklar 

 

Resim 2.58: Çocuk bahçesi aksesuarları 

 

 

 

http://www.aloraart.com/bahce_heykelleri.htm
http://www.aloraart.com/bahce_heykelleri.htm
http://www.aloraart.com/bahce_mobilya.htm
http://www.aloraart.com/bahce_mobilya.htm
http://www.aloraart.com/saksilar.htm
http://www.aloraart.com/saksilar.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_kaydirak.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_kaydirak.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_oyunevleri.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_oyunevleri.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_sukaydirak.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_sukaydirak.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_salincak.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_salincak.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_masalkahraman.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_masalkahraman.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_banklar.htm
http://www.aloraart.com/cocuk_banklar.htm
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 Farklı Mekânlarda Dekorasyon Uygulamaları 

 
Resim 2.59: Havuz başında tropik deniz altı resimleri 

 
 Resim 2.60: Havuz başı fresk uygulamaları            Resim 2.61: Vitray dekorasyonu 
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Resim 2.62: Şömine 

 

  
Resim 2.63: Şamdanlar 
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Resim 2.64: Mini bahçe değirmeni 

 
Resim 2.65: Mini bahçe havuzu 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

A-Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1. Mekân süsleme tarzını belirlemede aşağıdakilerden hangisidir ölçüt olarak kullanılır? 

A. Katılımcı sayısı 

B. Mekân özelliği 

C. Sosyal etkiler 

D. Hepsi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ile mekân süslenmez? 

A. Kumaşlarla  

B. Temizlik araçları 

C. Balon-çiçek 

D. Dekoratif malzemeler 

 

3. Açık alan süslemelerinde dikkat edilecek noktalar aşağıdakilerden hangisidir?. 

A. İklim koşullarına  (güneş, yağmur, rüzgâr, kar)  

B. Doğal özelliklere zarar vermemek 

C. Alanın  toprak özelliği ve yüksekliği 

D. Hepsi 

 

4. Açık alanlarda süsleme çeşitleri olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 

A. Isıtma araçları 

B. Kumaşlarla süsleme 

C. Sahne efektleri 

D. Dekoratif malzemelerle süslemeler  

 

5. Tarihi mekânlarda süsleme planlanırken aşağıdaki noktalardan hangisi dikkate alınmalıdır?. 

A. Tarihi mekânların kültürel değerler ve tarihi özellikleri  

B. Yapı ve yalıtım 

C. Yapısal bozulmalar, deformasyonlar 

D. Hepsi 

 

B-Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y) ibaresi 

koyunuz. 

 

6. Mekânlar etkinliğin  amacına, zamanına, katılımcı sayısına ve alan özelliğine göre süsleme-

de farklılıklar gösterir.  

 

7. Tarihi özellikler taşıyan saraylarda resepsiyon, sergi gibi etkinlikler düzenlenemez. 

 

8. Kalelerde, hisarlarda, kulelerde resepsiyon, konser ve belli bir kültürel amaca yönelik kok-

teyl ve resepsiyonlar düzenlenir. 

 

9. Fiyonk, düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş 

durumudur. 

 

10. Farbala;  korniş ya da perde boruları üzerinde kullanılan kırmalı büzgülü ya da püsküllü 

süs, fırfırdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetlerini tekrarlayınız.  
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak modülde kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y) 

ibaresi koyunuz 

 

 Ölçme Soruları Doğru Yanlış 

1. 1 İnsanlar barınmak, yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için 

bir mekâna ihtiyaç duyarlar. 

  

2. 2 İnsanlar yaşadıkları mekânları kendine özgü kültürel, fonksiyonel 

ve farklı zevklerde donatı ve süsleme malzemeleri ile amaca uy-

gun şekilde düzenlerler. 

  

3. 3 Mekân süslemeleri  insanların yaşam biçimine, coğrafi ve iklimsel 

koşullarına, kültürel özelliklerine göre farklılık göstermez. 

  

4. 4 Seçilen mekân  kişinin tarzını göstermeyebilir.   

5. 5 Dekorasyon; yaşanan mekânların kullanım amaçlarına uygun ola-

rak en verimli, estetik ve sanatsal bir şekilde düzenlenmesidir. 

  

6. 6 Dekorasyon olgusu, süsleme sanatıdır.   

7. 7 Mekânda süslemede leke tutmayan kumaşlar tercih edilmelidir.   

8. 8 Mekânın büyüklüğüne ve ışık alıp almadığına göre renkler belir-

lenmeyebilir. 

  

9. 9 Mekânlar müşterinin tarzı dikkate alınmadan dekore edilmelidir.   

10. 1
0 

Mekânlarda süsleme seçimi yaparken sağlığa uygunluk dikkate 

alınmayabilir. 

  

11. 1
2 

Ekonomik şartlara  uygunluğuna dikkat edilerek mekân seçilmeli 

ve süsleme planlanmalıdır. 

  

12. 1
3 

Mekânların renk seçiminde renk yansıtma faktörü ile iklim özel-

likleri göz önüne alınmaz. 

  

13. 1
4 

Soğuk ülkelerde sıcak renkler, sıcak ülkelerde ise soğuk ve serin-

letici renklere yer verilmelidir.  

  

14. 1
7 

Farklı renk özellikli ışık kaynaklarıyla sıcak ve huzurlu bir atmos-

fer yaratılmaz. 

  

15. 1
8 

Aydınlatma yöntemi ile farklı tonlarda ışıklar kullanılarak 

mekânlara sıcak ya da soğuk bir hava verilebilmektedir.   

  

16. 1
9 

Aydınlatılacak mekânda bireyler üzerinde uygun etkileri yaratacak 

olan renklerin seçimi önemli değildir. 

  

17. 2
0 

Mekânın rengi, duyguları etkilemez.   

18. 2
1 

Renkler insan psikolojisini etkileyerek farklı duygular uyandırır.   

19.  Dekor renkleri mekânın kullanılış amacına göre yansıttığı ışık ve 

hissettirdiği duygularla kişiler üzerinde olumlu ya olumsuz etkiler 

yapabilmektedir. 

  

20.  Mekân süslerken renklerin dilini ve insanlar üzerindeki etkilerini 

bilmek gerekmez. 

  

21.  Pembe,  aşırılıkları dengeler. Tek renk olarak kullanılmamalıdır.    

22.  Mor, yaratıcılık ve hoşgörüyü uyandırmaz.   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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23.  Organizasyonların düzenlendiği tesis ve açık alanlarda yapılan 

süslemeler etkinlik süresince korunmalıdır. 

  

24.  Mekândaki süslemeler mekânın iklimine, yalıtım özelliklerine, 

güneş ve ısısına uygun yapılmamalıdır. 

  

25.  Süsleme malzemeleri seçilirken mekân özellikleri dikkate alın-

mamalıdır. 

  

26.  Sergi organizasyonlarında sergilenen eserlerin  gözetim ve korun-

ması için önlemler alınmalıdır. 

  

27.  Organizasyon yönetimleri kriz yönetim ekibi kurarak olası durum-

lar için planlamalar yapmalıdır.  

  

28.  Kriz yönetimi, organizasyonların vazgeçilmez birimi değildir.    

29.  Kriz yönetimi kriz döneminde alınan karar, önlem ve uygulamaları 

gözden geçirmeli ve krizden dersler çıkarmalı bir sonraki faaliyet-

te tekrarlanmaması için önlemleri almalıdır. 

  

30.  Açık alanlar doğal özellikleri dikkate alınarak süslenmelidir.   

31.  Açık alanlarda portatif tribünler, truss sistemleri, çadır, şemsiyeler 

süslenecek donatılardır. 

  

32.  Antik tiyatrolarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınarak 

organizasyon düzenlenebilmektedir. 

  

33.  Sarnıçlarda organizasyonlar yapılamaz.   

34.  Tarihsel özelliklerine zarar vermeden, özelliğine ve konsepte  uy-

gun süsleme çeşitleri uygulanmalıdır. 

  

35.  Drape tavan yad a perde aralarında kullanılan kumaştan süsleme 

dilimlerdir. 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, yanlış cevap 

verdikleriniz için modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız doğru 

ise performans testine geçiniz.  
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B. UYGULAMALI TEST 

 

 

Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Organizasyon mekânlarını süslemede etkin faktörleri   doğru 

olarak öğrendiniz mi? 

  

 

2. Mekân süsleme planlamasını doğru olarak öğrendiniz mi?   

3. Organizasyonlarda mekân süsleme aşamalarını  doğru olarak 

öğrendiniz mi? 

  

4. Organizasyonlarda süslenmiş mekânların korunmasını  doğru 

olarak öğrendiniz mi?   

  

5. Kumaş süslemelerini doğru olarak öğrendiniz mi?     

6. Balon süslemelerini doğru olarak öğrendiniz mi?     

7. Çiçek süslemelerini doğru olarak öğrendiniz mi?     

8. Dekoratif süslemelerini doğru olarak öğrendiniz mi?     

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda ’’hayır’’ şeklindeki cevaplarınızı bir kere daha gözden 

geçiriniz.hayır, olarak cevap verdiğiniz sorularda modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu 

tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı ’’evet’’ ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişiler ile 

iletişim kurunuz. 

 

 

 

 

 



 

 86 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 D 

4 D 

5 C 

6 B 

7 D 

8 B 

9 A 

10 D 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

A.GRUBU 

1 D 

2 B 

3 D 

4 A 

5 D 

B .GRUBU 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 

11 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 Y 

11 D 

12 Y 

13 D 

14 Y 

15 D 

16 Y 

17 Y 

18 D 

19 D 

20 Y 

21 Y 

22 Y 

23 D 

24 Y 

25 Y 

26 D 

27 D 

28 Y 

29 D 

30 D 

31 D 

32 D 

33 Y 

34 D 

5 D 

 

 

 

KA 
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