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Evet, büyük gün kararlaştırıldı ve geri sayım başladı.  

Şimdi hiç telaşa kapılmadan ajandanızı elinize alın ve hazırlıklarınıza başlayın. 

 

Düğüne 12 ay kala 

Evlilik Bütçesi Belirle Düğün tarihi belirle Düğün mekanı teklifler al

Nerede oturacağınıza karar ver Davetli listesi hazırla Düğün organizatörleri ile görüş



Düğüne 8 ay kala 

Fotoğrafçı seç Ev alışverişi başla Gelinlik Modelleri incele

Düğün Mekanı kesinleştir Damatlık Modelleri incele Balayı mekanları incele, erken 

rezervasyon için tam zamanı

Düğüne 6 ay kala 

Belediye ara, işlemler öğren, 

başvuruyu yap, nikah günü al

Gelinlik ve Damatlık 

dikilecekse provalara başla

Balayı rezervasyonu, yurtdışı için 

pasaport-vize işlemleri

Düğün mekanı rezervasyonu 

tamamla

 

 

Düğüne 4 ay kala 

Fotoğrafçı anlaş Davetiye modelleri incele, 

metin belirle, sipariş ver

Düğün Pastası siparişi ver

Düğüne 2 ay kala 

Davetli listesi tamamla ve 

davetiye bastır

Jinekolog randevusu Uzak yerlerdeki misafirlere 

davetiyeleri gönder

Ev tadilat / alışveriş tamamla Düğün müziklerini seç Davetiye dağıt, katılım takibi



Düğüne 1 ay kala  

Nikah şekeri modeller incele, 

sipariş ver

Gelin ayakkabısı, damat 

ayakkabısı ve gelin aksesuarları al

Gelinlik ve Damatlık hazır 

alınacaksa satın al

Gelin başı ve makyajı için 

salon seç, rezervasyon yap

Gelin arabası belirle ve 

süsleme için randevu al

Yemekli davetler için oturma 

düzeni belirle

Kına gecesi yapılacaksa 

organizasyon tamamla

Nikah şahitlerini seç ve bildir 
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Düğüne 2 hafta kala 

Ev hazır olmalı Cilt-Vücut Bakımı-Masaj Gelin buketi ve damat yaka 

çiçeği siparişi ver

 

Düğüne 1 hafta kala 

Evinize tamamen yerleşin Balayı evraklar ve valiz hazırla Düğün çantası hazırla

  

Düğüne 2 gün kala 

Manikür, pedikür, ağda Arkadaşlarla hamam keyfi 

  

Düğüne 1 gün kala 

Kına Gecesi Ailenizle huzurlu vakit 

  

Düğün günü 

Sabah ılık banyo Kuaför-Makyaj-Oje Fotoğraf Çekimi

Gelin arabası teslim al Gelin Buketi teslim al 

Muhteşem bir düğün günü yaşayın ve her dakikasının zevkine ayrı ayrı varın. 

 

Düğünden sonra 

Ödemeler tamamla Nüfus vb resmi işlemler Gerekli iadeler yap
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