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Çiçek Düzenleyicisi 

MODÜLÜN ADI 

 
Sünnet Arabası Düzenleme 

MODÜLÜN TANIMI 
Sünnet arabası tasarımı ve yapılışı konularının anlatıldığı 

öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 

 
Sünnet arabası düzenlemesi yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında  müşterinin isteği ve 

aracın özelliğine göre sünnet arabasının süslemesini 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Müşterinin isteği ve aracın özelliğine uygun olarak sünnet 

arabasının tasarımını yapabileceksiniz. 

2. Tasarıma uygun düzenleme yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Ortam: Açık ortam, sınıf 

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, 

bilgisayar, araç, kalem, kâğıt, silgi, bilgisayar, İnternet, 

katalog, yeşillik, çiçek, kurdele, bant, makas, rafya, zımba, 

yazı bandı, oasis 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 

 

 
Sevgili Öğrenci, 

Sünnet ülkemizde erkek çocuğu ile ilgili önemli geleneksel merasimlerden biridir. 

Sünnet merasimleri ülkemizin birçok yerinde farklılık gösterebilir. Aileler bu dönemde 

çeşitli aktiviteler düzenlerler. Sünnet düğünü, kıyafeti, yatağı, arabası vb. hazırlıkları 

titizlikle yapılır.   

Sünnet aracı süslemesi ailelerin en önemli günlerinden biri olan sünnet düğününün 

vazgeçilmez âdetlerinden biridir. Sünnet arabası süsleme; sünnet merasimini şölene 

çevirmek için yapılan işlemlerden sadece birisidir. Sünnet olacak çocukların sünnet arabaları 

genellikle süslenmektedir. Sünnet çocuğunun giyimiyle yarattığı ilgi kadar sünnet arabasının 

da güzelliği dikkatleri çekmektedir. Bunun için sünnet arabaları ustalar tarafından en iyi 

şekilde özenle süslenmelidir.  

Genellikle toplumumuzda sünnet arabası ile gezdirme önemlidir. Sünnet arabası, 

ailenin o özel günde mutluluklarını en iyi anlatacak şekilde düzenlenmelidir. 

Bu modül ile çiçek düzenleme ile ilgili birçok yeterliliğe sahip olacaksınız. Çiçek 

düzenlemede; sünnet arabası tasarımını ve tasarıma uygun düzenlemeyi öğreneceksiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

Müşterinin isteği ve aracın özelliğine uygun olarak sünnet arabası tasarımı 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Sünnet arabası süslemesinde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin süsleme 

içindeki yeri ve önemini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı pano 

hazırlayınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1.SÜNNET ARACI SÜSLEME TASARIMI 
 

1.1. Tanımı ve Önemi 
 

 Sünnet arabası, sünnet olacak çocuğu gezdirmek amacıyla çeşitli şekilde süslenmiş, 

arabaların farklı yerlerine sünnet merasimini destekleyici çeşitli yazılar yazılmış araçtır. 

 

  
 

Fotoğraf 1.1: Sünnet aracı 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 



 

 3 

 
Erkek çocuklarının buluğ çağına girmeden sünnet edilmeleri İslam ülkelerinde dinsel 

bir gelenektir. Erkek çocuğuyla ilgili geleneksel işlemlerin en önemlilerinden birisi de 

sünnettir. Çocuklar çoğunlukla okul çağına yakın veya ilkokul yıllarında ergenlik çağına 

girmeden sünnet edilmektedirler.  

 

 Sünnet düğün gelenekleri ülkemizin bir çok yerinde farklılık gösterebilir. 

Anadolu’nun hemen her yöresinde sünnet “ilk mürüvvet olarak kabul edildiğinden ailenin 

durumuna göre küçük bir tören ya da düğün yapılır. Bugün sünnet düğünü özellikle büyük 

kentlerde değişik bir nitelik kazanmıştır. Salon tutup düğün yapanlar yanında sade törenleri 

tercih edenler de vardır 

 

Doğumdan bir süre sonra sünnet ettirme de oldukça yaygındır. Sünnet töreni 

hazırlıklarının bir çok bölümü vardır. Sünnet elbisesi, sünnet yatağı, taht, sünnet arabası vb. 

en önemli bölümünü sünnet giysisi oluşturmaktadır. Çocuğa “Maşallah” işlemeli sünnet 

elbisesi alınır ve giydirilir. Sünnet aşamalarının biri de sünnet arabasında gerçekleşir. Sünnet 

edilecek çocuk sünnet kıyafetleri giyip ailesiyle veya arkadaşlarıyla birlikte çeşitli araçlarla 

gezdirilir.  

 

Düğün hazırlıklarına başlandığı sırada sünnet arabası hazırlıklarına da başlanması 

gerekmektedir. Geçmişimizden günümüze kadar düğünlerde gelin ve damadın ayaklarının 

nasıl yerden kesilmesi bir gelenek halini almışsa, sünnet olacak çocuğun ayaklarının yerden 

kesilmesi de bir gelenek şeklinde sürdürülmektedir. 

 

Geçmişte, günümüzde, kırsal kesimde olsun, büyük şehirlerde olsun sünnet çocukları 

bir araçla gezdirilmiştir. Bu eski zamanlarda at  ve fayton iken, günümüzde arabalar 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte yine günümüzde de, sünnet düğünlerine farklı ve 

unutulmaz anılar katmak isteyen bazı aileler geleneklere bağlı kalıp atı veya faytonu 

kullanmaktadırlar.  

 

                                                         
Fotoğraf 1.2: Sünnet aracı olarak kullanılan at  ve fayton 
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Fotoğraf 1.3: Nazar boncuğu desenli balonlarla süslenmiş sünnet aracı olarak kullanılan at 

arabası 

 

Günümüzde en çok kullanılan sünnet aracı otomobillerdir. Üstü açık arabalar 

gezdirmelerde tercih edilmektedir. Çünkü sünnet kıyafetleri giydirilmiş çocuğun eline 

asasını alıp ayakta durarak veya oturtularak gezdirilmesi bir gelenek halini almıştır. 

 

 

 
 

 
Fotoğraf 1.4: Sünnet aracı olarak kullanılan üstü açık araba 
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Sünnet  aracı süslemesi ailelerin en önemli günlerinden biri olan sünnet düğününün 

vazgeçilmez âdetlerinden biridir. Sünnet arabası süsleme sünnet merasimini şölene çevirmek 

için yapılan işlemlerden sadece birisidir. Sünnet olacak çocukların sünnet arabaları genellikle 

süslenmektedir. Sünnet çocuğunun giyimiyle yarattığı ilgi kadar sünnet arabasının da 

güzelliği dikkatleri çekmektedir. Eski dönemlerde çocuklar at ve fayton ile gezdirilirken, 

bugün değişik araçlar kullanılmaktadır. 

 

                                                                                         
Fotoğraf 1.5: Sünnet aracı olarak helikopter       Fotoğraf 1.6: Sünnet aracı olarak bot 

Sünnet çocuğu konvoy yapılarak gezdirileceği için en güzel görünümlü süsleme ile 

gezdirmek önemli bir işlemdir.  Bunun için sünnet arabası düzenlemeleri çok ciddi bir titizlik 

ve özen gerektirir. 

 

 
Fotoğraf 1.7: Sünnet düğünü konvoyu 
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1.2. Kullanılan Malzemeler 
 

Sünnet arabası olarak kullanılacak aracı süslerken öncelikle çeşitli makine ve 

ekipmanlara ihtiyacımız vardır. Çalışma sırasında en çok ihtiyaç duyulan araçlar;  

 Budama makası, 

 Bıçak,  

 Maket bıçağı, 

 Makas, 

 Zımba, 

 Eldiven, 

 Kova,  

 Süpürge, 

 Kürek, 

 Çöp kovası 

 

Sünnet aracı süslemesinde kullanılacak asıl malzemeler şunlardır: 

 

 Mevsime uygun çiçekler, 

 Yeşillikler, 

 Bant, 

 Rafya, 

 Yazı Bandı, 

 Oasis, 

 Tüller, 

 Balonlar, 

 Nazar boncukları, 

 Değişik renklerde kurdeleler 

 

 
Fotoğraf 1.8: Nazar boncuğu desenli balonlar 
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Sünnet arabası süslenirken kullanılacak çiçekler ve yeşillikler çalışmaya başlamadan 

önce temizlenmeli ve en az 4-6 saat su çektirilmiş olmalıdır.Aksi takdirde çabuk 

solar.Çiçekler arabanın rengine,büyüklüğüne ve konsepte uygun tür,renk ve büyüklükte 

seçilmelidir. 

 

         
Gerbera                                        Lisianthus                              Chrysanthemum 

                
                      Şebboy                            Strelitzia                                     Gladiolus 

 

Fotoğraf 1.10: Sünnet arabası süslemede kullanılan bazı çiçekler 

          
Egrelti-Otu                   Buxus (Şimşir)              Solidago                  Pittosporum 

 

Fotoğraf1.11: Sünnet arabası süslemede kullanılan bazı yeşillikler 

 

1.3. Tasarım Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Tasarım çok dikkat edilmesi gereken bir çalışmadır, çünkü tasarım sırasında yapılacak 

bir hatanın daha sonra düzeltilmesi zor ve daha fazla maliyetli olabilir. Ayrıca müşterinin 

üzülmesine ve güvenin kaybedilmesine neden olabilir. Özellikle aileler böyle önemli bir gün 

için hazırlanacak arabanın mükemmel olmasını istemektedirler.  
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Sünnet aracı tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır: 

 

 Sünnet aracı tasarımı yapılırken müşteri istekleri mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

 
Fotoğraf 1.12: Farklı sünnet aracı 

 

 Sünnet aracı tasarım yapacak kişi ve kuruluşların mutlaka iş tecrübesi bulunmalıdır. 

Arabaya uygun tasarım yapmak için tasarımı yapacak ustalar müşterilerine çeşitli 

fikirler verebilirler. 

 Sünnet aracı süslemesi yapılırken, tasarım aşamasında uygulanacak süsleme tekniği, 

araç ve kullanılacak malzemenin renk uyumu, konsept uyumu, sağlamlık, güvenlik, 

estetik, çekicilik gibi hususlara dikkat edilmelidir. 

 

 
 Fotoğraf 1.13: Sünnet arabası olarak değişik bir tasarım 

 

 Sünnet aracı tasarımında; tasarımın yapılacağı alanlar önceden belirlenmeli, 

kullanılacak malzemeler tespit ve temin edilmelidir. 

 Tasarım yaparken hazırlanacak olan süslemenin estetik olması için mutlaka bir ön 

araştırma yapılmalıdır. Tasarım yaparken hazırlanacak olan süslemenin estetik 

olması için araştırmacı ve dikkatli olmak gereklidir. 
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 Süslenecek araç konseptin bir parçası olmalıdır. Yani sünnet düğünü 

dekorasyonunda kullanılan tül veya çiçekler sünnet aracı süslemesinde de 

kullanılabilir olmalıdır. Çünkü hazırlanan araçta kullanılacak malzemenin uyumu ve 

süslemenin müşteri üzerindeki yaratacağı etkide önemli bir unsurdur. 

 Süslenecek aracı sünnet töreni boyunca en uzun ve kalıcı özelliği taşıyacak şekilde 

tasarlanmalıdır. Örnek olarak sünnet aracı süslenirken çabuk solan çiçekler yerine 

canlılığını uzun süre koruyan çiçekler kullanılmalıdır. 

 Tasarımda kullanılan malzemelerin sağlam yapılmasına dikkat edilmelidir. Araç 

süratli gittiğinde çiçeklerin uçmaması, süslerin bozulmaması vb. durumlar karşısında 

tasarım sırasında sağlamlığa dikkat edilmelidir. 

 Araç süslenirken trafiği tehlikeye atmayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.  

 Tasarım sırasında güvenlik faktörü de gözden kaçmamalıdır. Örneğin, süslemede 

kullanılacak malzemeler şöforün görüş alanını daraltmamalıdır. 

 Sünnet aracında kapı kollarına, dikiz aynalarına veya çeşitli yerlere bağlanacak 

balonların patlayıcı özellikteki helyum gazıyla doldurulmamalıdır. Çünkü; içi 

helyum gazıyla doldurulmuş balonların patlaması tehlike unsuru oluşturabilir. 

 Kapı kollarına yerleştirilmiş balonlar, tüller ve diğer malzemeler kapıların 

açılmasına engel olmamalıdır. 

 

 
Fotoğraf 1.14: Sünnet töreni  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )Düğün hazırlıklarına başlandığı sırada sünnet arabası hazırlıklarına da başlanması 

gerekmektedir. 

2. (   ) Günümüzde en çok kullanılan sünnet aracı faytonlardır. 

3.  (   ) Sünnet arabası süslenirken kullanılacak çiçekler ve yeşillikler çalışmaya 

başlamadan önce temizlenmeli ve en az 4-6 saat su çektirilmiş olmalıdır. 

4. (   ) Sünnet aracı tasarımı yapılırken müşteri istekleri mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi sünnet arabası süslerken en çok ihtiyaç duyulan araçlardan 

değildir?  

A) Budama makası, 

B) Bıçak 

C) Tanzim kabı 

D) Maket bıçağı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sünnet arabası için hazırlanacak aranjmanlarda kullanılacak 

çiçeklerden değildir? 

A) Gerbera 

B) Solidago 

C) Lisianthus 

D) Şebboy 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi maliyetti etkileyen en önemli faktördür? 

A) Çiçek fiyatları 

B) Mevsim 

C) İşçilik 

D) Kullanılan malzemeler 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında, tasarıma uygun düzenleme 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Sünnet arabası süsleme aşamasında nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2.SÜNNET ARACININ SÜSLENMESİ 
 

Sünnet aracı süslenirken, araç özellikleri göz önünde bulundurulmalı, sünnet töreninin 

özelliğine göre en uygun süsleme yöntemi kullanılmalı, süsleme sırasında yapılacak 

düzenlemeler tasarıma uygun olmalı, araç süslemenin süresi tespit edilmeli ve uygulama 

belirtilen zamanda mutlaka bitirilmelidir. 

 

2.1. Düzenlemelerin Hazırlanması 
 

Sünnet arabasının modeline, arabanın rengine, düğün konseptine uygun süslemeler 

hazırlanmalıdır. Süsleme malzemelerini araba üzerine yerleştirmeden önce kullanacağımız 

malzemelerin özelliklerini  ve malzemeleri yerleştireceğimiz yerleri iyi bilmemiz 

gerekmektedir.  Arabaya zarar verecek malzeme kullanılmamalıdır. Kullanılan malzemelerin 

de arabaya zarar vermemesi içinde gerekli tedbirler alınmalıdır. Mesela; boyayı 

kaldırabilecek yapıştırıcı kullanılması, yapılacak süslemenin aracın kaportasını çizmesi veya 

zarar vermesi, süslemenin arabada kalıcı izler bırakmaması malzeme seçiminde dikkat 

edilmesi gereken unsurlardır. Bundan dolayı seloteyp, bant, zamk vs. türde yapıştırıcılar 

araba süsleyicileri tarafından pek tercih edilmemelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 2.1: Süsleme malzemesi 

 

Düzenlemelerde kullanılacak yeşilliklerin ve çiçeklerin dayanıklılığı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çabuk solan çiçekler tercih edilmemelidir. Çiçeklerin doğal ve daha 

güzel durması için mevsim çiçekleri kullanılmaya özen gösterilmelidir. Çiçekleri ve 

yeşillikleri yerleştirmeye başlamadan önce; çiçeklerin dayanıklılık ve tazeliklerinin 

korunması için tedbirler alınmalıdır. Oasis üzerine yerleştirilecek çiçeklerin ve yeşilliklerin 

dayanırlıklarının yanında birbirlerine ve araba rengine ve modeline uygunluğu da önemlidir. 

Bunun için birbirine doğru bir uyum sağlayacak çiçekler ve yeşillikler tercih edilmelidir. 

Günümüzde balonlar sünnet arabası süslemelerinin vazgeçilmezlerindendir. Çocukları 

sevindirmek ve daha eğlenceli bir hava katmak için kullanılırlar. Balonlarda nazar boncuklu, 

çocukların sevdiği çizgi kahramanların resimleri veya sünnet çocuğu logolu balonlar tercih 

edilmelidir. 

 

2.2. Aracın Süslenmesi 
 

Sünnet arabası olarak süslenecek arabayı süslemeden o yerleştirmeye başlamadan 

önce arabanın yıkanmış ve temizlenmiş olmasına dikkat edilmelidir.  Süsleme işini bu işin 

ustası olan çiçek düzenleyicileri yapmalıdır.  

Konsepte uygun ve sünnet arabası olarak kullanılacak arabanın özelliğine göre 

süsleme yapılmalıdır. Üstü açık bir arabanın süslenmesi ile üstü kapalı bir arabanın 

süslenmesi küçük de olsa farklılık oluşturabilir.  

Üstü kapalı bir arabanın süslenmesine tüllerin yerleştirilmesi ile başlanır. Arabanın 

boyuna ve rengine uygun olarak tül, elyaf veya rabant kesilir.  Ön tampondan arka tampona 

kadar çekilir. 
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Fotoğraf 2.2: Sünnet arabası süslemede kullanılan elyaflar 

 

Nazar boncuğu desenlerinden oluşmuş malzemeler daha çok tercih edilmektedir. 

Çünkü; nazar boncuğu desenlerinin  Maşallah terimini desteklediği düşünülmektedir. 

  

 
Fotoğraf 2.3: Sünnet arabası 

 

Sünnet arabası süslemede lilyum, kazablanka, gerbera, gül, karanfil, kasımpatı, 

şebboy, lale, krizantem vb. çiçeklerin yanı sıra her türlü çiçek kullanılabilir. Ancak, 

dayanıklı, ekonomik, arabanın rengine uygun, mevsim çiçeklerinin kullanılması doğru bir 

karar olmaktadır.  

Çiçeklerin su ihtiyaçlarını karşılayarak canlılığını uzun tutmak için oasis ıslatılır. 

Islatılmış oasis aracın kaputuna sıkıca bağlanır. Oasisin üzerine önce yeşillikler yerleştirilir. 

Çiçek yerleştirmeye başlarken çiçekler gözden geçirilir, kurumuş çiçek, yaprak ve dallar 

kesilir. Şekli güzel olmayan dallar düzeltilir. Dallar düzeltilirken kırılmamasına dikkat edilir. 

Dalın kırılmaması için eller birbirine yakın olarak tutulur, hafifçe bükülerek dala istenilen 

şekil verilir. Gerek duyulursa aynı şekilde çiçek sapları da bükülerek düzeltilir. Çiçek sapları 

daha ince olduğu için, kırılma olasılığı daha fazladır. Bu nedenle, çiçek saplarının 

bükümünde daha özenli olunmalıdır. Çiçek ve yeşilliklerden ölçü, birlik ve ilgi merkezi 

ilkelerine uygun olarak aranjmanlar hazırlanır.  
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 Kompozisyonu yaparken kullanılacak dallar ve çiçeklerin mümkün olduğu kadar 

birbirine uygun olması gerekir. Bir kompozisyondaki parçaların birbiriyle ilişkilerindeki 

uyuma karşı her insan değişik tepkiler gösterir. Örneğin; baharda çiçek veren çiğdemle, 

yazın çiçek açan glayölün birleşmesinden oluşan bir kompozisyon, hem mevsim farkı hem 

de büyüklük bakımından uygunsuz düşer. Bu düşünce, bir orkide – papatya birleşimi için de 

geçerlidir. Bunlar renk olarak birbirleri ile uyumlu olsalar da, görünüş bakımından uyumsuz 

olur.  

Çiçek düzenleme sanatında ilgi merkezi yaratmak için kullanılan yolların en etkilisi 

renktir. Renk, izleyen kişi üzerindeki şekil, büyüklük ve çizgi etkilerini çoğaltır.  

Aranjmanın hazırlanması tamamlandıktan sonra arabanın ön kaputun üstüne sıkı bir 

biçimde yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edilir. Rüzgârdan ve arabanın hızından 

uçmaması için tüm tedbirler alınır.  

 

  
Fotoğraf 2.4: Araba önü ve arkası yazısı örneği 

 

“Maşallah”, “Ucundan Azıcık” yazılı bant arabanın ön camına şöforün görüşünü 

engellemeyecek şekilde yapıştırılabileceği gibi, arabanın çeşitli yerlerine de yerleştirilebilir. 

Ama genellikle “Maşallah”, “Ucundan Azıcık” yazılı bantlar ön ve arka plakalar üzerine 

sağlam bir biçimde yerleştirilir.  

 

 
Fotoğraf 2.5: Arka cama yapıştırılmış çocuk isimleri 

 

Sünnet olacak çocuğun veya çocukların isimleri arabanın görünen bir yerine 

yapıştırılır veya köpüklü spreylerle yazılır.  

 

Bazı arabalar çiçeklerle süslenerek çiçekler ön planda tutulur, bazı araba 

süslemelerinde ise sade bir kurdele çekimiyle balonlar ön planda tutulabilir.  
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Dikiz aynalarına, kapı kollarına veya arabanın çeşitli yerlerine bazı süslemeler yapılır. 

Bu süsleme çeşitleri müşterinin isteklerine göre değişiklik gösterebilir. Kurdeleler, tüller vb. 

malzemeler gerekli yerlere yerleştirilir.  

 

 
Fotoğraf 2.6: Balonların tercih edildiği düzenleme 

 

Bununla birlikte sünnet arabalarının kapı kollarına ve aynalarına balonlar bağlanması, 

günümüz sünnet arabaları süslemelerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Şişirilen balonların 

uygun yerlere sıkıca bağlanmasıyla süsleme tamamlanmış olur. Balonların kullanışlılığını 

uzun tutmak ve çabuk patlamalarını engellemek için bu balonlar çok fazla şişirilmemelidir. 

Süsleme aracın büyüklüğüne göre yapılmalıdır. Çok büyük bir arabaya, küçük bir süs 

yapılırsa çekici olmaz. Çiçekler arabaya çok güzel bir şekilde görülecek şekilde 

yerleştirilmelidir. 

İstenirse arabanın manyetik özelliği olan çeşitli yerlerine mıknatıs parçaları destekli 

süsler yapıştırılabilir. Genellikle nazar boncuklu veya çizgi film kahramanlarının resmi olan 

mıknatıslı yapıştırıcılar tercih edilmektedir. Bunlar küçük çocukların ve sünnet çocuğunun 

dikkatini çekmekte ve çocukların mutlu olmasına katkıda bulunulmaktadır. 
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Fotoğraf 2.7: Araba süslemesi örneği 

 

2.3. Aracın Son Kontrolü 
 

 
Fotoğraf 2.8: Sünnet arabasına binmiş sünnet çocuğu  

 

Sünnet merasiminin başlamasından bitimine kadar problemsiz geçmesi için bir çok 

tedbir alınır. Bu tedbirlerden biri de sünnet arabasının kontrolünün yapılmasıdır. Arabaya 

yerleştirilen süslemelerin herhangi bir düşme ve bozulmasına karşı gerekli kontroller yapılır. 

Çiçekle yapılan süslemelerde arabanın önüne konulan, aranjmandaki çiçeklerin 

süngerinin ve tutucularının çok iyi yapılması gerekmektedir. Böylelikle daha uzun vadeli 

olur ve araç süratli gittiğinde çiçekler uçmaz. Bunun için süslemelerin sağlamlığı kontrol 

gerektiren bir işlemdir. Sünnet arabasını süsleyen kurdeleler veya tüller kayma riskinden 

dolayı bir kez daha kontrol edilir. Balonların sağlam bağlanıp bağlanmadığı, sıkı 

bağlanmayan balon var ise ip bağları sıkılaştırılır. Bununla birlikte; balonların patlaması 

veya inmesi durumuna karşı yedek balonların arabada bulunup bulunmadığına bakılır. 

Genellikle bu durumlara karşılık arabada yedek balon bulundurulmalıdır. 
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Yakıt bitmesi gibi bir problemle karşılaşmamak için aracın yeterli yakıtı olup olmadığı 

kontrol edilir. Aracın deposu tam olarak doldurulmalıdır. 

Arızalara karşı tüm araç ve gereçlerin bagajda bulunup bulunmadığı kontrol edilir. 

Bunlar, yedek lastik, yağ, su, karlıysa zincir, ilk yardım çantası vb. araç ve gereçlerdir. 

Eksikler var ise giderilir. 

Sünnet  arabasının ön tarafında, selpak mendil, kusma poşeti, ıslak mendil, koku 

giderici veya deodorant olup olmadığı kontrol edilir. 

Açık arabalarda sünnet çocuğu ayakta durarak gezdirilebilir. Herhangi bir düşmeye 

veya değişik kazalara karşı aile tarafından önlemler alınmalıdır. 

 
Fotoğraf 2.9: Farklı bir tasarımla süslenmiş araba  

 

2.4.Maliyet 
Maliyet unsuru müşterinin isteklerine göre şekillenir. Çocukları sünnet olacak bazı 

aileler bu şölenin görkemli olmasını isterken bazı aileler ise  daha sade bir şekilde 

tamamlanmasından yanadır. Bunun için sünnet arabası süsleme çalışmalarında maliyet 

genellikle değişkendir. Araba süslemek kolay bir zanaat değildir. Araba süslemek süsleme 

sanatının en görkemli ve gösterişli şeklidir.  Bazı araba süslemeleri çok fazla işçilik 

gerektirirken bazıları daha kolay hazırlanır. Ama yine de sünnet arabası süslemesinde 

maliyeti oluşturan en önemli unsur kullanılan malzemeden ziyade işçiliktir. Bir arabanın 

süslenmesi 15-20 dakika sürerken, başka bir arabanın süslenmesi saatler sürebilir.   

Mevsim de maliyeti çıkarma üzerinde etkili olabilir. Mevsim çiçekleri tercih edilirse 

maliyet biraz daha düşük olabilir. Ancak mevsim dışı çiçekler tercih edilirse maliyet 

artabilir. Örneğin; araba süslemede güller kullanılmak isteniyorsa, yaz aylarında hazırlanan 

süsleme ile kış ayında hazırlanan süsleme fiyatı farklılık gösterir. Kışın maliyet daha yüksek 

çıkar. 

Kullanılan çiçek türü de maliyeti etkiler, çünkü çiçeklerin fiyatı farklılık gösterir. Bazı 

çiçekler çok pahalı iken, bazı çiçeklerin fiyatı daha ucuzdur.  Yine süslemede kullanılan tül, 

kurdele, yeşilli vb.nin fiyatları aynı değildir. 

Maliyet hesabı yapılırken;  

 Mevsim,  

 Kullanılan çiçek türü,  

 Çiçek sayısı,  

 Yeşillikler,  

 Ek malzemeler  

 Harcanan emek göz önünde bulundurulur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tasarım yapınız. 

 Tasarım ilkelerini araştırınız. 
 Tasarımda dikkat edilmesi gereken 

hususları araştırınız. 
 Daha önce uygulanmış tasarımları 

inceleyiniz. 
 Tasarımla ilgili olarak diğer kişi ve 

kuruluşlarla fikir alışverişi yapınız.  
 Süslenecek araca uygun tasarım 

hazırlayınız.  

 Tasarımda kullanılacak malzemeleri 
belirleyiniz. 

 Aracın renk ve ebatlarını belirleyiniz. 
 Malzemelerin kolay bulunur olmasına 

dikkat ediniz. 
 Malzemelerin araca zarar vermeyecek 

özellikte olmasına dikkat ediniz.  
 Aracın renk ve ebatlarına uygun 

malzemeleri temin ediniz. 
 Tasarımda kullanılacak malzemelerin 

kaliteli olmasına dikkat ediniz. 

 Tasarıma uygun düzenlemeleri 
hazırlayınız. 

 Çalışma ortamındaki olumsuzlukları 
gideriniz. 

 Kullanılacak malzemeler ile aracın renk 
uyumuna dikkat ediniz. 

 Kullanılacak çiçeklerin çabuk solmayan 
ve mevsim çiçeklerinden olmasına 
dikkat ediniz.  

 Araçta süslemelerin yerleştirileceği 
yerleri belirleyiniz.  

 Düzenlemeleri yerleştiriniz. 

 Aracı süslemeye hazır hale getiriniz. 
 Süsleme malzemelerini belirli bir plan 

dâhilinde sırayla yapınız. 
 Düzenleri yerleştirirken sağlam 

olmasına dikkat ediniz. 
 Düzenlemeleri tasarladığınız süre 

içerisinde tamamlamaya dikkat ediniz. 

 Aracın son kontrollerini yapınız. 

 Herhangi bir arıza ve kaza riskine karşı 
yedek aracı hazırda bulundurunuz. 

 Araçta muhtemel olumsuzluklara karşı 
yedek süsleme malzemesi 
bulundurunuz. 

 Süslemelerin sağlamlığını kontrol 
ediniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Tasarım yaptınız mı?   

2 Süslenecek araca uygun tasarım hazırladınız mı?   

3 Tasarımda kullanılacak malzemeleri belirlediniz mi?   

4 Malzemelerin kolay bulunur olmasına dikkat ettiniz mi?   

5 Aracın renk ve ebatlarına uygun malzemeleri temin ettiniz mi?   

6 
Malzemelerin araca zarar vermeyecek özellikte olmasına dikkat 
ettiniz mi? 

  

7 Tasarıma uygun düzenlemeleri hazırladınız mı?   

8 Kullanılacak malzemeler ile aracın renk uyumuna dikkat ettiniz mi?   

9 
Kullanılacak çiçeklerin çabuk solmayan ve mevsim çiçeklerinden 
olmasına dikkat ettiniz mi? 

  

10 Araçta süslemelerin yerleştirileceği yerleri belirlediniz mi?   

11 Düzenlemeleri yerleştirdiniz mi?   

12 Süsleme malzemelerini belirli bir plan dahilinde sırayla yaptınız mı?   

13 Düzenleri yerleştirirken sağlam olmasına dikkat ettiniz mi?   

14 
Düzenlemeleri tasarladığınız süre içerisinde tamamlamaya dikkat 

ettiniz mi? 

  

15 Aracın son kontrollerini yaptınız mı?   

16 Süslemelerin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 



 

 20 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1- Sünnet aracı süslenirken, araç ……………… göz önünde bulundurulmalıdır. 

2- Kullanılan malzemelerin de arabaya …………….. ……………..  için gerekli tedbirler 

alınmalıdır. 

3- Günümüzde ……………. sünnet arabası süslemelerinin vazgeçilmezlerindendir. 

4- Çiçeklerin su ihtiyaçlarını karşılayarak canlılığını uzun tutmak için ………… ıslatılır. 

5- Arabaya yerleştirilen süslemelerin herhangi bir …………. ve …………….. karşı 

gerekli kontroller yapılır. 

6- Çok büyük bir arabaya, küçük bir süs yapılırsa …………… olmaz. 

7- Mevsim de …………….. çıkarma üzerinde etkili olabilir. 

8- Sünnet arabası süslemesinde kullanılacak balonlar …………. ………… ile 

doldurulmamalıdır. 

9- Bazı arabalar …………… süslenerek çiçekler ön planda tutulur, bazı araba 

süslemelerinde ise sade bir ………….. çekimiyle balonlar ön planda tutulabilir.  

10-  ……………. , ………………………….. yazılı bant arabanın ön camına şöforün 

görüşünü engellemeyecek şekilde yapıştırılabileceği gibi, arabanın çeşitli yerlerine de 

yerleştirilebilir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1. Sünnet çocuğu …………. yapılarak gezdirileceği için en güzel  görünümlü süsleme ile 

gezdirmek önemli bir işlemdir. 

2. Ülkemizde sünnet törenleri bir ….. şeklinde yapılır. 

3. Günümüzde de, sünnet düğünlerine farklı ve unutulmaz anılar katmak isteyen bazı 

aileler geleneklere bağlı kalıp ………. veya ………….. kullanmaktadırlar.  
4. Sünnet aracı süslemede çiçeklerin doğal ve daha güzel durması için …… çiçekleri 

kullanılmalıdır. 
5. Sünnet aracının süslenmesi ….. ………… ile başlar. 
6. Sünnet aracı tasarımı yapılırken ……. ……… mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
7. Süslenecek aracı sünnet töreni boyunca en ……….. ve ……….. özelliği taşıyacak 

şekilde tasarlanmalıdır. 

8. Tasarım sırasında ………….. faktörü de gözden kaçmamalıdır. Örneğin, süslemede 

kullanılacak malzemeler şöforün ………….. …………… daraltmamalıdır. 
9. Tasarım yaparken hazırlanacak olan süslemenin ……. olması için mutlaka bir ön 

araştırma yapılmalıdır. 
10. Tasarımda kullanılan malzemelerin …… yapılmasına dikkat edilmelidir. 
11. Düzenlemeler hazırlanırken yapılacak süslemede kullanılacak malzeme, çiçek ve 

yeşillikler araç ile ………... sağlamalıdır. 
12. Üstü kapalı bir araç süslenirken önce ……..… yerleştirilmelidir. 
13. Sünnet arabası süslemede ……………., ………….., arabanın rengine uygun, mevsim 

çiçeklerinin kullanılması ………… bir karar olmaktadır.  
14. Çiçeklerin çabuk ……………. ve …………………. uzun süre koruması amacıyla oasis 

ıslatılır. 
15. Sünnet aracının kapı kollarına ve aynalarına ……….... bağlanmalıdır. 
16. Çiçek ve yeşilliklerden …………., ………… ve ilgi merkezi ilkelerine uygun olarak 

aranjmanlar hazırlanır.  

17. …………… ………….. desenlerinden oluşmuş malzemeler daha çok tercih 

edilmektedir.  

18. Sünnet arabası süslenmeye başlamadan önce …………. temizlenmelidir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

 

1 C 

2 B 

3 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Büyüklüğü 

2 Zarar vermemesi 

3 Balonlar 

4 Oasis 

5 Düşme-bozulmama 

6 Çekici 

7 Maaliyeti 

8 Helyum gazı 

9 Çiçeklerle-kurdele 

10 Maşallah-Ucundan 

Azıcık 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

 

 

1 Konvoy 

2 Düğün 

3 Atı-faytonu 

4 Mevsim 

5 Düğün 

hazırlıkları 

6 Müşteri 

istekleri 

7 Uzun-kalıcı 

8 Güvenlik-

görüş alanı 

9 Estetik 

10 Sağlam 

11 Uyum 

12 Tüller 

13 Daynıklı-

ekonomik-

doğru 

14 Solmaması-

canlılığını 

15 Balonlar 

16 Ölçü-birlik 

17 Nazar boncuğu 

18 Yıkanıp 
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