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Evlilik Gelin Çeyiz Listesinde Neler Olmalı?
❖ Mutfak: Mutfak için özel çeyiz listesi oluşturulur. Mutfak beyaz eşyaları, mutfak küçük
ev aletleri gibi tek tek belirtilmesi açıklayıcı olacaktır. Eksiklerin tek tek belirlenmesi
önemlidir. Mutfak çeyiz listesi için en başta buzdolabı ve bulaşık makinesi geliyor.
Küçük ev aletleri için ise rondo, mikser, tost makinesi, çaycı gibi ihtiyaçlarınızı
belirleyebilirsiniz.
❖ TV ve Beyaz Eşya Paketi: Beyaz eşya listenizi oluşturulan 4’lü paketler ile
yapabilirsiniz. Beyaz eşya çeyiz paketi; TV’nin dahil olduğu, buzdolabı, çamaşır
makinesi, bulaşık makinesinden oluşuyor. İhtiyaç listenize özel hareket edebilirsiniz.
❖ Elektrikli Küçük Ev Aletleri: Süpürge, yer silme makinesi, halı yıkama makinesi gibi
küçük ev aletleri de listenizde yer alabilir.
❖ Salon: Salon için çeyiz listesinde TV ünitesi, oturma grubu yer alabilir. Ayrıca konsol,
yemek masası da mutlaka listenizde yer alacaktır.
❖ Yatak Odası: İhtiyaçlarınızı belirleyerek yatak odası çeyiz listesi oluşturabilirsiniz.
Yatak, eşya dolabı, tuvalet aynası gibi takım haline olan grupları da tercih
edebilirsiniz. Odanızın eksiksiz şekilde düzenlenmesi, boy aynaları ya da buna benzer
ihtiyaçlarınızın da listede yer alması mümkün.

Mutfak Çeyiz Listesi
❖ Tencere Setleri Çeyiz Takımı: Çeyiz listenizin olmazsa olmazları arasında tencere
setleri var. Tencere setlerinin farklı türleri, farklı boyutları için inceleme yaparak
seçiminizi tamamlayabilirsiniz.
❖ Yemek Takımı Çeyiz Seti: Yemek takımınız çeyiz listesinde mutlaka olmalıdır. 12’li
yemek takımları, 6’lı yemek takımları gibi günlük ve misafire özel şekilde seçimler
yapabilirsiniz.
❖ Kahvaltı Takımı: Mutfağınız için ihtiyaç olan ve listenin başında yer alması gerekenler
arasında kahvaltı takımı var. Modelleri inceleyebilirsiniz.
❖ Çatal Bıçak Takımı: Çatal bıçak takımı için sunulan modelleri inceleyerek seçim
yapabilirsiniz.
❖ Baharatlık Seti: Sizin için çeyiz listesi mutfak detaylı kapsamında, mutlaka baharatlık
seti de önerilir. Siz de baharatlarınız için özel renk ve modelleri tercih edebilirsiniz.

GÜNCEL ÇEYİZ LİSTESİ | www.dekordiyon.com

❖ Mutfak Masa Sandalye Takımı: Mutfağınız için masa seçimi, sandalye seçimi
önemlidir. Mutfağınızın alanına uygun şekilde, kullanımı kolay ve işlevsel olan bir
seçim yapmak mümkün.
❖ Mutfak Aksesuarları: Mutfağınızı süslemek, renk katmak için küçük aksesuarları
unutmayın. Listede son olarak yer alacak seçenek aksesuarlarınız olacak.

Küçük Ev Aletleri Çeyiz Listesi
❖ Mutfak Robotu: Mutfak için tercih edebileceğiniz ürünler arasında.
❖ Çay Makinesi: dilerseniz ev aletleri çeyiz listesi içinde olmasını sağlayabilirsiniz. Çay
makinesi çay severler için ihtiyaç olacak.
❖ Tost Makinesi: Mutfak için mutlaka tercih edilenler arasında.
❖ Blender Seti: Yemek yapmanızı kolaylaştıracak pratik çözümler için tercih
edebilirsiniz.
❖ Kettle-Su Isıtıcısı: Özel fiyatlar ile sunulan ürünler arasında.
❖ Elektrikli Süpürge: Evinizin olmazsa olmazları arasında yer alan bu ürün.
❖ Saç Kurutma Makinesi: Saç kurutma makinesi için de fiyat aralığı geniştir. İhtiyaç
olması halinde seçim yapabilirsiniz.
❖ Ütü: Normal ütü, sulu ütü, kazanlı ütü gibi seçenekler ile ütü modelleri de sunulur.
Çeyiz listesi için ihtiyaç olan ürünler arasında.

Yatak Odası Çeyiz Listesi
❖ Yatak: Tam çeyiz listesi içinde yer alan yatak için çok sayıda seçenek var. İhtiyaç ve
taleplerinize göre alabilirsiniz.
❖ Yatak Bazası: Bazalı yatakları tercih ederek pratik şekilde kullanabilirsiniz.
❖ Gardırop: Eşyalarınız için geniş bir seçim yapabilirsiniz. Odanızın boyutuna göre
kapaklı ya da sürgü kapı modeller arasından tercih edebilirsiniz.
❖ Şifonyer: Yatak odası takımları içinde yer alacaktır. Özel olarak da tercih edilebilir.
❖ Yatak Örtüsü: Oda dekorasyonuna uygun olan en az bir tane yatak örtüsü mutlaka
listede yer almalıdır.
❖ Perde: Size özel yatak odası çeyiz listesi için yatak odanıza uygun olan bir perde ile
yatak odası ihtiyaçlarını tamamlayabilirsiniz.
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Diğer ihtiyaçlar:
❖ Nevresim Takımı
❖ Yorgan
❖ Yastık
❖ Çarşaf
❖ Alez:
❖ Battaniye
❖ Yatak Odası Perdesi
❖ Halı
❖ Avize
Banyo Çeyiz Listesi:
❖ Bornoz Takımı
❖ El ve Yüz Havluları
❖ Avize
❖ Klozet Takımı
❖ Çöp Kovası, Fırça, Sabunluk
❖ Çamaşır Kirli Sepeti

Antre Çeyiz Listesi
❖ Portmanto
❖ Dresuar
❖ Avize
❖ Halı - Yolluk

TV ve Beyaz Eşya Çeyiz Listesi
❖ Buzdolabı
❖ Ocak - Fırın - davlumbaz
❖ Televizyon
❖ Çamaşır Makinesi
❖ Bulaşık Makinesi
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Oturma Odası ve Salon Çeyiz Listesi
• Koltuk Takımı
• Yemek Odası Takımı
• TV Ünitesi
• Kitaplık
• Orta Sehpa
• Zigon Sehpa
• Kırlent
• Lambader/Abajur
Diğer İhtiyaçlar:
• Vazo
• Duvar Saati
• Mum
• Fotoğraf Çerçeveleri

KAYNAK: www.dekordiyon.com/ceyiz-listesi/
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