“EVLENİYORUM!”

D ü ğ ü n

h a z ı r l ı k

k i t a p ç ı ğ ı .

Beş sayfalık bu bölüm, bütçenizden davetli listesine, müzikten çiçeklere kadar
düğününüzle ilgili pek çok önemli ayrıntıyı düzenli bir şekilde organize etmeniz ve
planlamanız için kolaylık sağlayacaktır. İşe aşağıdaki zaman çizelgesiyle başlayın
ve işlerinizin son tamamlanma tarihlerini belirleyin. Eğer düğününüzü planlamak
için altı aydan az bir zamanınız varsa hemen harekete geçin ve olabildiğince çabuk
işe koyulun. İş yükünün olayın eğlencesinin önüne geçmesine asla izin vermeyin.

DÜĞÜN HAZIRLIK KİTAPÇIĞI
ALTI AY VEYA DAHA FAZLA SÜRE KALA
Düğününüzün ne tarzda ve ne zaman olmasını istediğinize karar verin.
Küçük mü, resmi mi yoksa görkemli mi olacak?

Nikahınızı kıyacak görevliyi ayarlayın.

Bütçenizi ve kimlerin neyi karşılayacağını belirleyin.

Düğün pastanızı ısmarlayın.

Eğer istiyorsanız bir düğün organizatörüyle anlaşın.
Listenizi hazırlayın, adresleri organize edin.
Evlilik tarihinizi netleştirin. Tören ve resepsiyon mekanlarını ayarlayın.
Bu süreçte size yardım etmesini istediğiniz kişileri belirleyin.
Gelinlik ve aksesuarlarınızı, duvak ve ayakkabınızı seçin.

Yemek servisini sunacak şirketi ayarlayın.
Çiçekçinize karar verin.
Nikah ve resepsiyon müziklerine karar verin.
Fotoğrafçıya ve kameramana karar verin.
Balayınızı planlayın ve yerinizi ayırtın.
Yeni evinizi düzenlemeye başlayın.

DÖRT İLE ALTI AY ARASI ZAMAN KALA
Masa, sandalye gibi kiralanacak malzemeleri ayırtın.

Varsa sağdıç ve nedimelerin kıyafetlerini seçin.

Düğün günü için ulaşım araçlarını ayarlayın.

Gelinliğinizle birlikte kullanacağınız her türlü çorap veya
iç çamaşırı ihtiyacınızı karşılayın.

Davetiyelerinizi, teşekkür kartlarınızı ısmarlayın ve eğer ihtiyacınız
olacaksa bir kaligraf bulun.

Düğününüzde vereceğiniz nikah şekerlerini seçin.

Hediyelerinizi seçin.

Düğün geceniz için bir otelde yer ayırtın.

Yüzüklerinizi alın.

Şehir dışından gelecek misafirlerinizin kalacakları yerleri ayarlayın.

Damadın smokinini satın alın veya ayırtın.

Eğer isterseniz dans derslerine başlayabilirsiniz.
Kuaförünüzü ve makyözü belirleyin.

BİR İLE İKİ AY ARASI ZAMAN KALA
Düğünde mutlaka çalınacak ve kesinlikle çalınmasını istemediğiniz şarkıları belirleyin.
Eğer kan testleri yaptırmanız gerekiyorsa, randevu alın.
Evlenme izninizi ve gereken diğer resmi işlemleri halledin.
Kızlık soyadınızı koruyacaksanız gerekli belgeleri hazırlayın.
Duvağınızla birlikte saçınızın ve makyajınızın provasını kuaför ve makyaj artistinizle yapın.
Adres değişikliğinizi gerekli kurumlara bildirin.
Bir anı defteri alın.

DÜĞÜN HAZIRLIK KİTAPÇIĞI
İKİ HAFTA KALA

BÜTÇE PLANLAMA

Aksesuar ve iç çamaşırlarınızla gelinlik provasını yaptırın.
Oturma planını yapın ve yer kartlarını hazırlayın.
Yemek servisi verecek şirkete davetli sayısını bildirin.
Henüz LCV vermemiş davetlileri arayın. Nikah duyurularını gönderin.
Evde düğün ayakkabılarınızı giyin, ayağınız alışsın.
Siz balayındayken varsa çiçeklerinize bakacak birini bulun.
Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin.

BİR HAFTA KALA
Oturma planına son halini verin.
Cildinizle ilgili gerekiyorsa son kozmetik bakımları yaptırın.
Gelinliğinizi teslim alın.
Yemek şirketiyle tüm ayrıntıları yeniden teyit edin.
Balayı planlarını gözden geçirin ve acil bir durum olasılığına karşı seyahat programınızı bir arkadaşınıza bildirin.
Balayı hazırlıklarını yapın.
Yemek şirketine son davetli sayısını bildirin.

BİR GÜN KALA
Ulaşım düzenlemelerini kontrol edin.
Törenle ilgili her şeyi; nikah şekerleri, yüzük kutusu/yastığı, anı defteri gibi malzemeleri düğün yerine götürülmek üzere bir kutuya koyun.
Manikür ve pedikür yaptırın.
Tören provası yapın.
Eğer dilerseniz anne ve babalarınıza destekleri için teşekkür etmek üzere hediyeler verebilirsiniz.
Gün boyu ihtiyacınız olacak bahşiş ve ödemeleri ayrı zarflara koyarak hazırlayın ve bunları verecek kişileri ayarlayın.

DÜĞÜN GÜNÜ
Rahatlayın ve bu büyük günün tadını çıkarın!

BÜTÇE PLANLAMA

Düğününüzü planlamaya başlamadan bütçenizin ne olduğunu bilmeniz ve bu bütçeyi neye harcamak istediğinize
karar vermek önemlidir. Genel kural olarak bütçenizin ortalama yüzde ellisini resepsiyon (mekan, yemek ve içecek),
geri kalandan çiçek, fotoğraf, kıyafet ve müzik için her birine yüzde on ayırın. Kalanını ise davetiye ve diğer
ayrıntılar için kullanın.

ÇİÇEKLER

TÖREN VE RESEPSİYON

_____ Tören alanı çiçekleri
_____ Gelin çiçeği

_____ Eğer kullanacaksanız düğün organizatörü
_____ Düğün mekanının ücreti

_____ Baş nedimenin ve diğer nedimelerin çiçekleri
_____ Çiçek taşıyan kızın aksesuarları

_____ Nikah işlemleri
_____ Evlilik belgelerinin ücreti
_____ Resepsiyon alanının ücreti
_____ Yemek
_____ Düğün pastası
_____ İçecekler

Ara toplam

_____ Kiralanacaklar (masa, sandalye)
_____ Gelin ve damadın araçları

_____ Gelinlik
_____ Taç ve duvak
_____ Gelinin ayakkabısı
_____ İç çamaşırı

MÜZİK
_____ Kokteyl müziği

Ara toplam

_____ Resepsiyon müziği

Ara toplam

HEDİYELER, DÜĞÜN ARMAĞANI VE DİĞERLERİ
_____ Baş sağdıcın hediyesi
_____ Sağdıçların hediyesi

KIRTASİYE

_____ Gelin çiçeğini ve yüzükleri taşıyan

çocukların hediyesi

_____ Ön davetiyeler
_____ Davetiyeler ve zarfları

_____ Duyurular

_____ Manikür-pedikür
_____ Damadın smokini

_____ Baş nedimenin hediyesi
_____ Nedimelerin hediyesi

_____ Video-DVD

_____ Kargo ücreti
_____ Kaligrafi

Ara toplam

_____ Kuru temizleme

_____ Fotoğrafçının ücreti
_____ Nişan fotoğrafı

_____ Düğün programı
_____ Oturma düzeni için kartlar, yer kartları, menüler
_____ Teşekkür kartları

_____ Mücevher ve aksesuarlar
_____ Saç tasarımı ve makyaj

_____ Damadın aksesuarları
_____ Gelin ve damadın yüzükleri

FOTOĞRAF
_____ Düğün albümü
_____ Ebeveynler için albüm
_____ Ek fotoğraflar

_____ Resepsiyon için çiçekler

GİYİM KUŞAM

_____ Misafirler için araç ve park ücreti
_____ Bahşişler ve vestiyer maliyeti

_____ Tören müziği

Ara toplam

_____ Gelinin yaka çiçeği
_____ Damadın yaka çiçeği

Ara toplam

_____ Anne-babaların hediyesi
_____ Düğün şekeri (veya başka küçük anı hediyeler)
_____ Yüzükler için küçük yastık
_____ Anı defteri

Ara toplam

Düğününüz için listenizi tamamladıktan sonra bu planlayıcıyı kullanarak telefon
numarası, adres gibi gerekli bilgileri bir arada bulundurabilirsiniz ve davetinize
kimin yanıt verdiğini, kaç kişiye teşekkür notu göndermeniz gerektiğini bu formla
takip edebilirsiniz. Bu sayfadan kaç tane ihtiyacınız varsa fotokopiyle çoğaltabilirsiniz.

Ad-Soyad :
Adres :

DAVETLİ LİSTESİNİ PLANLAMAK İÇİN
Ön davetiye gönderildi
Davetiye gönderildi
LCV alındı

Telefon :

Teşekkür gönderildi

E-posta adresi :

Kişi sayısı

Ad-Soyad :
Adres :

Ön davetiye gönderildi
Davetiye gönderildi
LCV alındı

Telefon :

Teşekkür gönderildi

E-posta adresi :

Kişi sayısı

Ad-Soyad :
Adres :

Ön davetiye gönderildi
Davetiye gönderildi
LCV alındı

Telefon :

Teşekkür gönderildi

E-posta adresi :

Kişi sayısı

Ad-Soyad :
Adres :

Ön davetiye gönderildi
Davetiye gönderildi
LCV alındı

Telefon :

Teşekkür gönderildi

E-posta adresi :

Kişi sayısı

Ad-Soyad :
Adres :

Ön davetiye gönderildi
Davetiye gönderildi
LCV alındı

Telefon :

Teşekkür gönderildi

E-posta adresi :

Kişi sayısı

Ad-Soyad :
Adres :

Ön davetiye gönderildi
Davetiye gönderildi
LCV alındı

Telefon :

Teşekkür gönderildi

E-posta adresi :

Kişi sayısı

Toplam konuk say›s›

MÜZİK PLANLAYICI

Bu sayfaya şarkı tercihlerinizi yazın ve bir kopyasını müzisyen ve Dj’lere verin. Böylece neyi ne zaman çalacaklarını
bilirler. Aynı zamanda asla çalınmasını istemediğiniz şarkıların bir listesini de vermeniz yararlı olabilir. Eğer
düğününüzde canlı performans varsa hangi şarkıların çalınmasını ya da söylenmesini istediğinizi özel olarak belirtin.

ŞARKI

ŞARKICI

BAŞLAMA ZAMANI

TÖREN

Giriş
Tören öncesi
Tören
Çıkış

ŞARKI

ŞARKICI

BAŞLAMA ZAMANI

Kokteyl saati

Çiftin ilk dansı
Gelin ve babası ilk dans
Damat ve annesi ilk dans

RESEPSİYON

Davetlilerin ilk dansı
Yemek

Dans

Pasta kesme
Diğer özel istekler
Son dans
“Asla çalma” listesi

DİĞER

ŞARKI
Duyurular ve kadeh
kaldırma anları

ŞARKICI

BAŞLAMA ZAMANI

