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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Eğlence hizmetleri çalışma alanları diğer meslek gruplarındaki gibi tek çeşit değildir. 

Aktivitelerde ve gösterilerde kullanılan, animatörün konuklarla doğrudan temasta olduğu her 

alan eğlence hizmetleri için bir çalışma alanıdır. Bu çalışma alanlarının birbirinden farklı 

özellikleri vardır. 

 

Siz eğitimleriniz sırasında eğlence hizmetlerinde kullanılan aktiviteleri, uygulandığı 

çalışma alanlarını, alanların aktiviteler için hazırlanışını ve alınması gereken güvenlik 

önlemlerini öğreneceksiniz. Edineceğiniz bilgiler doğrultusunda sizler de olası riskleri 

dikkate alarak çalışma alanlarınızı güvenli bir şekilde gösteri ve aktivitelere 

hazırlayabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

 

Aktivite türlerine göre çalışma alanlarının özelliklerini ve bu alanlarda kullanılan araç 

gereçleri açıklar. 

 

 

 

 

 

 Eğlence hizmetlerinde kullanılan çalışma alanlarını araştırıp sunum hazırlayınız 

ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ÇALIŞMA ALANI HAZIRLAMA 
 

1.1. Çalışma Alanı 
 

Eğlence hizmetlerinde kullanılan çalışma alanlarının diğer mesleklerin çalışma 

alanlarından farkı olarak tek çeşit olmamasıdır. Uygulanacak aktivite ve gösterilerin 

niteliğine göre farklılık gösterir. Aktivitelerde ve gösterilerde kullanılan, animatörün 

konuklarla doğrudan temasta olduğu ya da aktivite ve gösterilere hazırlanmak için kullandığı 

her alan eğlence hizmetleri için bir çalışma alanıdır. 

 

1.2. Çalışma Alanı Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Eğlence hizmetlerinde animatörün aktivite ve gösterileri gerçekleştirdiği her yer 

çalışma alanı olarak isimlendirilir. Her çalışma alanının da aktivitelere ve gösterilere bağlı 

olarak farklı özellikleri vardır.  

 

Bunları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:  

 

 Havuz  

 Plaj (beach volley vb.) 

 Hobi alanları (çömlek yapımı, halı dokuma, resim çalışma köşeleri vb.) 

 Golf, kriket vb. özel ilgi alanları 

 Çeşitli oyun köşeleri (dart, boccia, badmington vb.) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1.2.1. Havuz  
 

Havuz, yüzme veya süs amaçlı kullanılan, içi su ile doldurulan çukurdur. Gün içinde 

havuz başında veya havuz içinde yapılan her türlü aktivite için kullanılan bir alandır.  Havuz, 

günümüz dünyasında, tatil aktivitelerinin başında gelir ve birçok tesiste birden fazla ve farklı 

büyüklüklerde havuzlar bulunur. Bu çeşitlilikle her yaş grubundaki ve farklı özelliklerdeki 

konukların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek amaçlanır. 

 

Standart spor amaçlı yüzme havuzlarının uzunlukları : 

 

 2 metre: Yarı olimpik yüzme havuzu derinlik 

 5 metre: Olimpik yüzme havuzu derinlik 

 25 metre: Kısa kulvar yüzme havuzu 

 50 metre: Olimpik yüzme havuzu 

 

Fotoğraf 1.1: Havuz 

Havuzlar, su topu yarışmaları, su balesi, su jimnastiği çalışmaları, sabah sporu 

(streching), su basketbolu vb. birçok aktivite için havuz çalışma alanı olarak kullanılır. 

Aktiviteler planlanırken konukların ve çalışma alanının bu tip özellikleri dikkate alınmalıdır. 

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvWSVDMyVCQ3ptZQ
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU3Bvcg
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVlhciVDNCVCMV9PbGltcGlrX3klQzMlQkN6bWVfaGF2dXp1JmFjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvT2xpbXBpa195JUMzJUJDem1lX2hhdnV6dQ
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPUslQzQlQjFzYV9rdWx2YXJfeSVDMyVCQ3ptZSZhY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvT2xpbXBpa195JUMzJUJDem1lX2hhdnV6dQ
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1.2.2. Plaj  
 

Eğlence hizmetleri alanında en çok kullanılan çalışma alanlarındandır. Plaj; kıyı 

şeridinde denize girmek için düzenlenmiş, genellikle kumluk veya çakıl taşlı alandır. 

Kumluk olanlarına kumsal denir.  Uygulanacak aktivite çeşitliliği, tesisin sahip olduğu sahil 

bandının genişliğine ve yapısına bağlıdır.  Plaj voleybolu (beach volleyball), 3’e 3 basketbol, 

hava sporları,   plaj atletizmi, plaj futbolu, plaj hentbolu, kabaddi, kurash, beach sambo, 

beach sepak takraw, plaj futbolu, plaj voleybolu,  plaj polosu, beach woodball,  plaj güreşi,  

bodybuilding, sahil kürek çekme, bot, duatlon, ekstrem sporları gibi aktiviteler için plajda 

alan oluşturulup düzenlenmelidir.  

 

Fotoğraf 1.2: Plaj voleybolu alanı 

1.2.3. Hobi Alanları 
 

Son dönemlerde konuklar arasında çok ilgi gören dans, göbek dansı, çömlek yapımı, 

halı dokuma, resim ve el sanatları ile ilgili aktivitelerin gerçekleştirildiği çalışma köşeleri 

oluşturulmaya başlanmıştır. Bu tür aktiviteler konukların boş zamanlarını değerlendirmeleri, 

stres atmaları ve yeni hobiler edinmeleri açısından çok önemlidir. Hatta birçok konuk kendi 

ikametgâhına döndükten sonra bu çalışmalara devam etmekte, bu tür aktivitelerin çeşitliliği 

ve ilginçliğinin etkisi ile bir sonraki tatilde yine aynı tesisi tercih etmektedir. Bu durum 

doğru iletişim kuran profesyonel animatörün konuk portföyünü oluşturmasına benzer. 

 

Bu tür hobi alanları tesisin sahip olduğu arazinin büyüklüğüne bağlı olarak tek bir 

alanda toplanabileceği gibi tesisin farklı alanlarına da dağıtılabilir.  

 

1.2.4. Golf, Binicilik, Atıcılık vb. Özel İlgi Alanları  
 

Golf, son yıllarda ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenlenecek önemli etkinlikler 

kapsamındadır. Turizm sektöründe fark edilen bu durum eğlence hizmetleri alanında da 

önemli bir yer tutar. Bu tür faaliyetler için oldukça geniş araziye ihtiyaç duyulur, bu da 

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSyVDNCVCMXklQzQlQjE
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGVuaXo
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS3Vt
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUMzJTg3YWslQzQlQjFs
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS3Vt
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yüksek maliyetlere sebep olur. Maliyetleri azaltmak için minyatür golf alanları da 

oluşturulur. Golf gibi atıcılık ve binicilik de özel alanlar gerektirdiği için tesisin yeterli ve 

uygun arazi ihtiyacı ortaya çıkar.  

 

1.2.5. Çeşitli Oyun Köşeleri 
 

Dart, boccia, shuffle board, langırt, bilardo vb. aktiviteler çok geniş alanlar 

gerektirmediği için tesiste uygun her alanda gerçekleştirilebilir.  

 

Badmington, bowling, mini bowling vb. aktiviteler oyunların özelliklerine uygun 

alanlarda hazırlanabilir. Bowling gibi aktivitelerin sağlanabilmesi için yapılması gereken 

yatırım yüksek maliyetli olacağı için bu tarz aktivitelerin her tesiste görülmesi mümkün 

değildir. 

 

Eğlence hizmetlerinin her aşamasında, konukların yaratıcılık ve beklentileri,  

aktivitelerin belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir yer teşkil eder. Örneğin standart 

dart oyununda dart oklarının farklı bir şekilde atılması değişikliği ve oyunun daha eğlenceli 

bir hâl almasını sağlar. 

 

1.2.6. Sahne ve Sahne Arkası 
 

Eğlence hizmetleri alanında en çok kullanılan çalışma alanlardandır. Özellikle çeşitli 

gece gösterilerinde (show) yoğun olarak kullanılır. Sadece sahne çalışma alanı olarak 

düşünülmemelidir. Gösteriler sahnede gerçekleşse de sahne arkasında da çok önemli 

çalışmalar yapılır.  

 

Tüm kostümler ve aksesuarlar gösteri boyunca kullanılmak üzere sahne arkasında 

bulundurulur, sahne akışı da yine sahne arkasında kuliste gerçekleştirilir. Sahne ve sahne 

arkası olarak nitelendirilen çalışma alanları rahat bir iş akışına imkân verecek şekilde 

oluşturulmalıdır. 

 

Havadar, temiz, sahneye içerdeki sesi iletmeyen, yeterli ışıklandırılmış bir kulis; 

kostüm ve aksesuarların düzenli bir şekilde bulundurulacağı sahne arkası ile gösteriler 

problemsiz ve aksamadan gerçekleşir. Bunun dışında düzeni sağlamak için oluşturulmuş 

sahne arkası (back stage) kuralları da sistemde kullanılır. Bu kurallar tam bir standart 

oluşturmamakla birlikte genellik arz eder. 

 

1.2.7. Çocuk Kulübü 
 

Sektörde mini kulüp (mini club) olarak isimlendirilen çocuk kulübü kendi içinde üçe 

ayrılır:  

 

 Mini club (4-7 yaş) 

 Midi club (8-12 yaş) 

 Teenage (Teeny) (13-17 yaş) 
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Midi club ve teenage olarak isimlendirilen gruplarla yapılan aktiviteler için çoğunlukla 

genel çalışma alanları kullanılır. Mini kulübün çalışma alanının farklı özellikleri vardır. Bu 

çalışma alanları kapalı ve açık aktivite alanları şeklinde düzenlenmiş olabilir. Kapalı 

alanlarda genellikle sanat aktiviteleri, açık alanlarda ise spor ve oyun amaçlı aktiviteler 

gerçekleştirilir. Bu konuda bir standart yoktur, genellik olarak alanlar benzerlik gösterir. Az 

da olsa kimi tesislerde mini kulüpler için ayrılmış alanlar bulunmaz. 

 

Çocuk kulüplerinde en önemli unsur temizlik ve güvenliktir. Bu alanlar kreş ya da 

yuva olmadığından ailelerin çocuklarının eğitimi gibi bir beklentisi yoktur. Onların 

beklentisi çocuklarının temiz, güvenilir bir ortamda mutlu ve eğleniyor olmasıdır.  

 

Çocuk kulübünün özellikleri şöyle sıralanabilir: 

 

 Temizlik  

 Güvenlik  

 Yaş grubuna uygun aktiviteler için uygun ortam 

 Doğru ve yeterli aydınlatma 

 Çocukların ilgisini çekebilecek renk ve düzenleme 

 Kapalı alanlarda havalandırma 

 Isı ve temizlik açısından ahşap malzeme 

 

1.2.8. Ses-Işık Kabinleri 
 

Işık sistemleri genellikle gece gösterilerinde ve kapalı alanlarda kullanılır. Ses 

sistemleri özellikle toplu halde yapılan aktivitelerde, aktivite tanıtımlarında ve gösterilerde 

kullanılır. Havuz başında, diskoda veya tesisin herhangi bir yerinde bulunan konuklara 

müzik yayını, duyuru yapmak gibi farklı amaçlarla kullanılabilir. 

 

Fotoğraf 1.3:Ses Işık Sahne Sistemleri 
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Bunların kullanımları için genellikle kabinler oluşturulur. Gece gösterilerinde açık ya 

da kapalı mekânlarda kullanılabilecek yerlerde genellikle sabit olacak şekilde hazırlanır.  

Çeşitli ses ya da ışık sistemlerinin ilave edilebilmesine imkân veren büyüklük ve şekilde 

hazırlanması, aktivite alanını ya da sahneyi görebileceği camlı bir yüzeyinin olması bu 

kabinlerin ortak özellikleridir.  

 

1.2.9. Kortlar 
 

Kort, tenis maçlarının yapıldığı alandır. Kortlar dikdörtgen bir zemin ve ortada gerili 

alçak fileden oluşur. Tenis dikdörtgen düz bir zemin üzerinde oynanır. Bu zemin çim, toprak, 

beton (sert kort) veya sentetik katkılı tiptedir. Bir tenis kortunun boyutları Uluslararası Tenis 

Federasyonu (ITF) tarafından tanımlanır ve düzenlenir. Bu standartlar yıllık olarak Rules of 

Tennis (Tenis Kuralları) dokümanında yayımlanır. Aynı kortta hem tekler hem de çiftler 

karşılaşmaları oynanabilir. Fiziki özellikleri nedeniyle tesis arazisinde önemli bir alan kaplar. 

Gece kullanımına uygun olabilmesi için aydınlatma sistemi de oluşturulmalıdır. 

 

Fotoğraf 1.4: İngiltere Bath Üniversitesi kapalı tenis kortları 

Squarch (duvar tenisi) ile ilgili alanlar da hazırlanabilir. Bunlar genellikle iç mekân 

çalışma alanlarıdır. Bu nedenle iyi havalandırılan ve iyi aydınlatılmış alanlar olmalıdır. 

 

1.2.10. Tesisisin Diğer Alanları  
 

Son zamanlarda SPA (sağlıklı yaşam üniteleri)’yı da bünyesinde bulundurarak yoga, 

meditasyon, tai chi gibi Uzak Doğu felsefesine dayanan, temeli asla dövüş ya da savunma 

olmayan terapi çalışmaları olarak tanımlanan wellness da uygulanmaktadır. SPA’nın içinde 

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVGVuaXM
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPSVDMyU4N2ltX2tvcnQmYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVRvcHJha19rb3J0JmFjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQmV0b24
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVWx1c2xhcmFyYXMlQzQlQjFfVGVuaXNfRmVkZXJhc3lvbnU
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVWx1c2xhcmFyYXMlQzQlQjFfVGVuaXNfRmVkZXJhc3lvbnU
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sauna, Türk hamamı, masaj ve benzeri hizmetler de sunulur. Bu hizmetlerin sunulduğu 

alanlar da bir çalışma alanıdır. 

 

Animasyon masası (animation desk), konukların ihtiyaç duydukları çeşitli oyun ve 

spor malzemelerinin bulunduğu çalışma alanıdır. Animasyonla ilgili bilgilendirme masası 

(info desk) olarak da kullanılır. Malzemelerin ve evrakların konulduğu, çekmeceli ve bölmeli 

bu masa malzemelerin konulduğu bölmeli, kilitli ve raflı malzeme dolabıyla tamamlanabilir. 

Bunun standart ölçüleri yoktur. Bazı tesisler havuz bölümlerindeki ses kabinlerini animasyon 

masası (animation desk) olarak kullanır. Bunların dışında konuklarla iletişim kurulan her 

alan animatörler için çalışma alanıdır. 

 

Fotoğraf 1.5: Yoga 

Yeni kurulacak bir tesiste çalışma alanları düzenleneceğinde uygulanması gereken 

ilkeler şunlardır: 

 

 Tesisin alanları düzenlenirken uygulanacak faaliyetler dikkate alınmalı, bunlar 

öncelik sırasına konulmalıdır. Konuklar tarafından tercih edilmeyecek bir 

aktivite için alan ayırmak yerine sık kullanılacak bir aktivite alanı hazırlamak 

daha doğru olur. 

 Birbiriyle ilişkili aktivite alanları birbirinden çok uzakta değil rahat ulaşılabilir 

olmalıdır. Mesafenin çok olması konuğu rahatsız eder. 

 Aynı aktivite alanından beklentileri birbirinden çok farklı katılımcı ya da 

konukların beklentileri karşılanmaya çalışılmamalıdır. 

 Tüm aktivite alanları için rahat hareket edilebilecek genişlikte ve uygun alanlar 

tahsis edilmelidir. 

 

1.3. Çalışma Alanında Bulunan Malzemeler 
 

Her çalışma alanının farklı kullanım amaçları ve özellikleri olduğuna göre buralarda 

kullanılan malzemeler de farklılık gösterir. 
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1.3.1. Aktivite Alanları  
 

 Havuz aktivitelerinde çeşitli toplar, nuggel denilen köpükten yapılmış sosisler, 

küçük sörf tahtaları, step tahtaları vb. çeşitli boy ve malzemelerden yapılmış 

materyaller yer alır. 

 Plaj aktivitelerinde çeşitli voleybol topları, voleybol ağı, düdükler, sörfler, jet 

ski, deniz bisikleti, banana vb. malzeme ve araçlar bulunur. 

 Hobi alanlarındaki (çömlek yapımı, halı dokuma, resim çalışma köşeleri vb.) 

aktivitelerde çömlek yapımı, halı dokuma vb. çalışmalar için tezgâhlar, resim 

çalışmaları için şövaleler, tesise bağlı olarak ücrete tabi boyalar, fırçalar ve 

tuvaller kullanılır. 

 Golf, binicilik vb. özel ilgi alanlarına ait aktivitelerde golf sopaları, eldivenleri, 

topları, çantaları, arazi araçları, atlar, eyer takımları, atış poligonları düzeneği, 

okçuluk araç ve gereçleri yer alır. 

 Çeşitli oyun köşelerindeki aktivitelerde (dart, boccia, badmington vb.) dart 

tahtaları, okları, bowling topları, ayakkabıları, lobutları ve düzeneği, masa tenisi 

masası, raketleri, toplar, boccia için toplar, badmington raketleri, topları, shuffle 

board malzemeleri, langırt masası, bilardo masası, topları, istekalar vb. çok 

çeşitli malzeme ve araç gereçler kullanılır. 

 

1.3.2. Sahne ve Sahne Arkası  
 

 Sahne arkasında askı, raf, kostüm, aksesuar, peruk, şapka, soyunma alanı, 

profesyonel makyaj malzemeleri vb. malzemeler kullanılır. 

 Sahnede dekor ve aksesuarlar, hoparlörler, ışık sistemlerine ait bazı malzemeler 

yer alır. 

 Tüm bunların dışında, ses ve ışık sistemlerine ait mixer, mikrofonlar, takip 

spotları, sis makineleri vb. birçok malzeme yer alır. 

 

1.3.3. Çocuk Kulübü 
 

Oyun masaları, minderler, büyük ekran TV, CD çalar, çeşitli türde boyalar, parmak 

boyaları, çeşitli resim kâğıtları, makaslar, yapıştırıcılar, süsleme kâğıtları, legolar, ritim 

çalgıları, çeşitli renk ve büyüklükte toplar, yüz ve vücut boyama malzemeleri, kostümler, 

maskeler, çeşitli yaş gruplarına ait oyun malzemeleri, kum havuzu, bahçe araç gereçleri vb. 

çok çeşitli araç gereç ve malzemeler çocuk kulüpleri için sıralanabilir. 

 

1.3.4. Ses-Işık Kabinleri  
 

Ses, ışık mikseri, takip spotları, sis-kar makineleri, hoparlörler, dijital ve telsiz 

mikrofonlar, güç amfileri, kulaklık, mikrofon sehpası, rack dolabı, stage box, ses ve ışık 

efekt aletleri, spotlar vb. ses ve ışık sistemleri ses ve ışık kabinlerinde yer alır.  
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1.3.5. Kortlar  
 

Raketler, tenis ağları, tenis topları kullanılır. Squarch için de aynı malzemeler 

kullanılır. 

 

1.3.6. Tesisisin Diğer Alanları   
 

Wellness için jimnastik minderleri, müzik sistemleri, çeşitli spor araç gereçleri (koşu 

bandı, bisiklet, kürek, sauna donanımları, masaj malzemeleri, şok havuzları vb.) bulunur.  

 

Animasyon masasında tenis raketleri, toplar, tavla, okey, basketbol, futbol, voleybol 

topları vb. malzemeler yer alır. 

 

Ses sistemleri tesis içinde hemen hemen her yerde ve çok kullanılan donanımlardır. 

 

1.4. Çalışma Alanını Düzenleme  
 

Çalışma alanlarını kullanmadan önce düzenlenmek ve aktivite ya da gösteri sırasında 

herhangi bir aksaklığa neden olmayacak şekilde son kontrollerini yapmak gerekir. Çalışma 

alanı düzenlenirken orada gerçekleşecek aktivitenin özelliğine dikkat edilmelidir. 

 

1.4.1. Temizliğini Yapma  
 

Gösteri ve aktivitelerden önce tüm çalışma alanları temizlenmeli, özellikle havuz ve 

wellnessla ilgili aktivitelerde mutlaka genel sağlık ve temizlik kurallarına dikkat edilmelidir. 

ISO 9001 ölçütlerine uygun olarak belirlenen hususlar dikkate alınmalıdır. 

 

Çalışma alanlarının dışında gösteri ve aktivitelerde kullanılan malzeme ve araç 

gereçlerin de temizlik kontrolleri yapılmalı, gerekli görüldüğünde temizlenmesi 

sağlanmalıdır. Çalışma süresi boyunca  ortam temiz ve düzenli olmalıdır. 

 

1.4.2. Alanı ve Malzemeleri Kontrol Etme 
 

Gösterinin (show) ve aktivitenin yapılacağı alanlar ve kullanılacak malzemeler 

önceden kontrol edilmeli ve uygunluklarına karar verilmelidir. Uygun olmayan bir durum 

varsa düzeltme ya da değiştirme yoluna gidilmelidir. Bu çalışmaların zamanlamaları 

planlanan aktivite ya da gösteriyi engellemeyecek şekilde ayarlanmalıdır. 

 

1.4.3. Düzenleme  
 

Her aktivite ve gösteriden önce çalışılacak alanlar düzenlenmelidir. Sahne 

düzenlenirken tüm dekor ve aksesuarlar programa uygun olarak sahneye yerleştirilir. Ses ve 

ışık sistemlerinden programa uygun olanlar uygun yerlere yerleştirilir. Sahne arkasında 

gerekli kostüm ve aksesuarlar, makyaj malzemeleri vb. malzemelerin temiz, ütülü, bakımları 



 

12 

 

yapılmış şekilde düzenlenmesi sağlanır. Bu malzemeler program akışına engel olmamalı, 

program sırasına uygun olmalıdır.  

 

Animasyon masasında her gün açılıştan önce malzemeler ve kullanılan belgeler 

kontrol edilir, eksikler tamamlanır. 

 

Spor ve oyun aktiviteleri yapılacağı zaman aktivitenin yapılacağı yer ve kullanılacak 

malzemeler düzenlenmelidir. Aktivite sırasında eksik ya da bozuk çıkan bir malzeme 

programı aksatır. 

 

Genel olarak tüm çalışma alanları kullanılmadan önce aktivite ve gösterilerde 

uygulanacak programın içeriği ve özelliğine uygun olarak düzenlenmelidir. Böylece aktivite 

ya da gösteriye başlarken düzenlemeden kaynaklanabilecek sorunların ortadan kalkması 

sağlanır. 

 

1.4.4. Aktivite Sonrası Çalışmaları Takip Etme 
 

Aktivite ve gösterilerden sonra tüm dekor ve aksesuarlar toplanır, bozulanların olup 

olmadığı kontrol edilir. Bozulan dekorlar onarılır. 

 

Kostüm ve aksesuarlardan bozulan, sökülen, kirlenenler tespit edilir, bir sonraki 

aktiviteye hazır hâle getirilir.  

 

Çeşitli aktivitelerde kullanılan tüm malzemeler, araç gereçler de kontrol edilir, 

eksilenler ya da kullanılamayacak hâle gelenler varsa bunların yenisi temin edilir.  

 

Tüm malzeme, araç ve gereçler bir sonraki aktivitede kullanılabilir hâle gelince uygun 

ortam ve koşullarda saklanır. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Birkaç yıl önce Seattle Özel Olimpiyatlarında tümü fiziksel ve zihinsel engelli olan 

dokuz yarışmacı 100 metre koşusu için başlama çizgisinde toplanır. Başlama işareti verilince 

hepsi birlikte başlar. Bir hamlede başlamazlar belki ama yarışı bitirmek ve kazanmak için 

hepsi isteklidir. 

 

Yarışa başlar başlamaz içlerinden bir delikanlı tökezleyip yere düşer ve ağlamaya 

başlar. Diğer sekiz kişi delikanlının ağlamasını duyar. Yavaşlar ve geriye bakar. Sonra hepsi 

yönünü değiştirip delikanlının yanına gelir. İçlerinden down sendromlu bir kız eğilip genci 

öper ve “Bu onun daha iyi olmasını sağlar.” der. Sonra dokuz yarışmacı kol kola girip bitiş 

çizgisine doğru hep beraber yürür. Stadyumdaki herkes ayağa kalkıp dakikalarca onları 

alkışlar. Orada bulunan insanlar hâlâ bu olayı anlatır 

 

Aşağıdaki metni okuduktan sonra metinle ilgili soruları cevaplayınız 

 

1. Yarışmanın temelinde bulunan kazanma amacını düşününce yarışmacıların bu 

davranışını nasıl yorumlarsınız? 

 

 

 

2. Bu davranışa bir ad vermek gerekirse ne ad verirsiniz? 

 

 

 

3. Siz bir yarışmacı olsaydınız böyle bir durumda nasıl davranırdınız? 

 

 

 

4. Stadyumdaki insanların bu olaydan etkilenip dakikalarca alkışlamasını nasıl 

yorumlarsınız?  

 

 

 

5. Burada herhangi bir engeli olmayan yarışmacılar olsaydı izleyenler yarışmadaki bu 

birliktelik örneğine yine böyle bir tepki verir miydi? Neden? 

 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki verilen çalışma alanları ve 

malzemeleri eşleştirerek içlerinden bir tanesini seçip görsel sunum hazırlayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.  

 

Su balesi                     Tezgâhlar 

Hava sporları              Kort 

Tenis                           Havuz 

Wellness                     Plaj 

Hobi                            SPA 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

almalısınız. 

 Eşleştirmeleri bilgi sayfalarından 

yararlanarak yapabilirsiniz. 

 Yaptığınız eşleştirmelerden bir aktivite 

belirleyiniz. 

 Yapacağınız eşleştirme aktivelerini 

belirleyebilirsiniz.  

 Sunum için kaynak toplayınız.  

 Görseller için sektörle iletişime 

geçebilirsiniz. 

 İş sağlığı ve önlemlerinizi sununuzda 

belirtebilirsiniz.  

 İmkânlarınız ölçüsünde görselleri 

kendiniz çekebilirsiniz. 

 Sunumu hazırlayınız. 

 Sunumunuzu ne ile hazırlayacağınızı 

belirleyebilirsiniz.  

 Sunumu müzikle destekleyebilirsiniz. 

 Sunumunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız.  Arkadaşlarınıza sunumu yapabilirsiniz.  

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Eğlence hizmetlerinde ürün çeşitliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) Turizmin mevsimselliğine 

B) Tesisin arazi kapasitesine 

C) Politikaya 

D) Alt yapıya 

E) Müşteriye 

 

2. Çok özel bir çalışma alanı gerektirmediği için aşağıdakilerden hangisinin hazırlanması 

kolaydır? 

A) Golf 

B) Tenis 

C) Atıcılık  

D) Bilardo 

E) Bowling 

 

3. Back stage aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çalışma kuralları 

B) Sahne çalışması 

C) Sahne arkası 

D) Fon 

E) Ses çalışması  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi çocuk animatörlüğünü kapsamaz? 

A) Kreş 

B) Mini kulüp 

C) Teenage 

D) Teeny 

E) Midi kulüp 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi wellness kapsamında değildir? 

A) Thai chi 

B) Yoga 

C) Judo 

D) Meditasyon 

E) Türk hamamı 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ışık sistemlerinde yer almaz? 

A) Rack dolabı 

B) Shuffle board 

C) Stage box 

D) Mixer 

E) Mikrofon 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi aktivite sonrasında yer alan çalışma değildir? 

A) Çalışmaları takip etme 

B) Düzenleme 

C) Kontrol 

D) Katılımcı listesi hazırlama 

E) Temizleme 

 

8. Çeşitli spor ve oyun malzemeleri konuklara verilmek üzere nerede bulundurulur? 

A) Animasyon masası 

B) Resepsiyon 

C) Kontuar 

D) Havuz bar 

E) Sığınak 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanını düzenlemenin işlem basamaklarından 

değildir? 

A) Aktivite 

B) Alan kontrolü 

C) Temizlik yapma 

D) Düzenleme 

E) Malzeme kontrolü 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi aktiviteleri planlarken dikkat edilmesi gerekenlerden 

değildir? 

A) Konuk profili 

B) Konuk beklentileri 

C) Tesisin fiziksel özelliği 

D) Yaş grubu 

E) Yönetim isteği  

 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

 

1- Aktiviteden önce çalışma alanı, konuk ve aktiviteye uygun güvenlik önlemlerini 

alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Çalışma alanı, konuk ve aktiviteye uygun güvenlik önlemleri panosu oluşturup okul 

duvarlarınıza ya da atölye duvarlarınıza asınız. 

 Alanınızda kullanabileceğiniz işaret levhaları çiziniz ve renklendiriniz.  

 

2. GÜVENLİK ÖNLEMİ  
 

Güvenlik,  hayatımızın her anında büyük bir önem taşır.  Yetersiz güvenlik önlemleri 

yaralanma ya da can kaybına yol açar. Bu durumun tatil yapılan yerlerde gerçekleşmemesi 

için güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır.   

 

2.1. Güvenlik Önleminin Önemi  
 

Eğlence hizmetlerindeki güvenlik konusu genel güvenlik (security)le 

karıştırılmamalıdır. Genel olarak güvenlik, emniyet anlamında kullanılırken eğlence 

hizmetlerinde kazaları önleme anlamında kullanılır.  

 

Diğer alanlarda olduğu gibi eğlence hizmetleri alanında da alınması gereken güvenlik 

önlemleri vardır. Güvenliğe dikkat edilmezse yaralanma ya da can kaybı ile karşılaşılabilir. 

Bu durum hem alınacak reklamları hem tesisin güvenilirliğini sarsar. Buna sebep olmamak 

için aktiviteden önce ve aktivite sırasında dikkatli olunmalı, olabilecek ya da ortaya 

çıkabilecek tehlikeler hesaplanmalı, tedbirler alınmalıdır. Aktivite alanlarında ilk yardım 

çantaları bulunmalıdır. Animasyon ekibi,  herhangi bir kaza durumunda sağlık ekipleri 

müdahale edene kadar yardım edebilecek düzeyde ilk yardım bilgisine sahip olmalıdır. İlk 

müdahale çok önemlidir. Animatörlerin sağlık ekibinden olmadığı unutulmamalıdır. Sadece 

yarayı temizlemek gibi basit müdahaleler yapabilirler. 

 

2.2. Çalışma Alanında Kullanılan Uyarıcı Levhalar 
 

Çalışma alanında, risk değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak sağlık ve güvenlik 

levhaları asılmalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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İşveren, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre çalışma yöntemleri, 

iş organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle iş yerindeki risklerin giderilemediği veya  

yeterince azaltılamadığı durumlarda güvenlik ve sağlık işaret ve levhalarını bulundurmak ve 

uygun şekilde kullanmak zorundadır.  İşaret levhaları semboller şeklinde kullanılır. Buna 

piktogram ya da piktograf denir. Piktogram ya da piktograf; bir eşya, obje, yer, işleyiş veya 

kavramı resmetme yoluyla temsil eden sembollerdir.  Piktogramlar mümkün olduğunca 

yalındır, sadece temel ayrıntıları içerir. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye 

ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılır.  

 

2.2.1. Kullanım Koşulları  
 

İşaret levhaları; özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, 

genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun 

yükseklik ve konumda, erişimi kolay, görünür ve iyi aydınlatılmış bir şekilde 

yerleştirilmelidir. 

 

Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme   veya yapay 

aydınlatma kullanılmalıdır. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında işaret 

levhası da kaldırılır.  

 

Güvenlik işaretinin işlevinin olumsuz etkilenmemesi için görülmesini veya işitilmesini 

zorlaştıracak veya engelleyecek aynı türden bir başka emisyon kaynağının bulunması 

önlenmelidir. Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir. 

Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmamalıdır. Işıklı bir işaret bir 

diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır. Birden fazla sesli sinyal aynı anda 

kullanılmamalıdır. Ortam gürültüsü çok fazla olan yerlerde sesli sinyal kullanılmamalıdır.  
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2.2.2. Kullanılacak İşaret Levhaları  
 

Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere 

uygulanır. 

 

Tablo 2.1: Güvenlik renkleri ve işaretleri 

 Yasaklayıcı işaretler  

 

 Daire biçiminde,  

 Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi 

şeklinde olmalıdır. (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsar) 

 

Resim 2.1: Yasaklayıcı işaretler 
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 Uyarı İşaretleri  

 

 Üçgen şeklinde  

 Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve olmalıdır. (sarı 

kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsar) 

 

Resim 2.2: Uyarıcı işaretler 

 Emredici İşaretler  

 

 Daire biçiminde,  

 Mavi zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır. (mavi kısımlar işaret 

alanının en az %50’sini kapsar) 

 

Resim 2.3: Emredici işaretler 

 Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri  

 

 Dikdörtgen veya kare biçiminde,  

 Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır. (yeşil kısımlar işaret 

alanının en az %50’sini kapsar) 

 

Resim 2.4: Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri 
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 Yangınla Mücadele İşaretleri 

 

 Dikdörtgen veya kare biçiminde,  

 Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır. (kırmızı kısımlar işaret 

alanının en az %50’sini kapsar) 

 

Resim 2.5: Yangınla mücadele işaretleri 

2.3. Çalışma Alanına Uygun Olarak Alınması Gereken Güvenlik 

Önlemleri 
 

2.3.1. Konuk Özelliklerine Göre Güvenlik Önlemleri 
 

Konukların özellikleri, aktiviteden önce ve aktivite sırasında alınması gereken 

güvenlik önlemlerinde önemli bir rol oynar. Aktiviteden önce ve aktivite sırasında güvenlik 

önlemlerini alırken konukların yaş, cinsiyet, kilo, bedensel engel türü özelliklerine dikkat 

edilmelidir. 

 

Yaşlı bir konukla, genç bir konuğun reflekslerinin aynı olmadığı, havuz oyunlarında 

mini kulübe katılan çocukların kendilerini korumakta yetersiz kaldığı, konuğun dikkatsizliği 

ya da herhangi bir bedensel engelinin risk unsuru olabildiği göz önünde tutulmalıdır.  

Aktiviteler seçilirken bu gibi durumlara dikkat edilerek güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

 

2.3.2. Aktivite Özelliğine Göre Güvenlik Önlemleri 
 

Bazı aktiviteler özelliği nedeniyle riskli olabilir, güvenlik önlemleri alınırken daha 

dikkatli olmak gerekir. Aktivitenin yapılacağı alanın zemini çok önemlidir. Kaygan zeminli 

bir yerde su ile ilgili aktivitelerin yapılması son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Su 

parkları ve havuzlardaki aktiviteler sırasında dikkatli olunmalı; düşme, boğulma vb. kazalara 

karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Plaj, havuz ve su parklarında bir cankurtaran mutlaka 

bulundurulmalı, gerekirse havuzun etrafı kaymayan malzeme ile kaplanmalıdır. 

 

Aktivite alanları tesisin kuruluş aşamasında planlanıyor ve hazırlanıyorsa zeminin 

aktivitelere elverişli, herhangi bir kazaya meydan vermeyecek şekilde tasarlanmasında fayda 

vardır.  

 

Güvenlik önlemleri almayı gerektiren risk unsurlarını aşağıdaki başlıklarda 

toplayabiliriz:  
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 Spor aktiviteleri 

 Havuz ve plaj aktiviteleri 

 Gösteriler 

 Çocuk kulüpleri 

 Hobi alanları 

 Yarışmalar 

 Oyunlar 

 

Spor, havuz ve plaj aktivitelerinin özellikleri ve bu aktivitelerde yer alacak konukların 

bireysel farklılıkları göz önünde tutularak katılımcı seçimleri yapılmalıdır. Bazı spor 

aktiviteleri içeriği gereği risk oluşturur, bu durumda gerekli tüm güvenlik önlemleri 

alınmalıdır. Seçilen katılımcılar yarışmanın özelliklerine göre belirlenmeli, risk unsuru 

oluşturacak yarışmacılar seçilmemelidir.  

 

Hobi alanları çeşitlilik gösterir. Burada risk oluşturmayacak uygulamalar tercih 

edilmelidir. Çömlek yapımında klasik bir tezgâh kullanılıyorsa bunun kullanımı konuğa çok 

açık bir şekilde açıklanmalı, yapılmaması ve dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmelidir.  

 

Dart gibi oyunlarla ilgili alanlar mutlaka uygun yerlerde hazırlanmalıdır. Konukların 

sıklıkla geçtiği alanlara dart tahtasının yerleştirilmesi risklidir. Sahne ya da diğer aktivite 

alanlarındaki basamaklar, kablolar da aktivite sırasında risk oluşturur. 

 

2.3.3. Kullanılan Malzemeye Göre Güvenlik Önlemleri  
 

Alevli illüzyon gösterileri, çocuk çalışmalarında boyalar, makaslar, yapıştırıcılar vb. 

aktivitelerde kullanılan bazı malzemeler nedeniyle ses ve ışık donanımlarının kullanımı için 

gereken elektrik tesisatında oluşabilecek tehlikelere dikkat edilmelidir.  

 

Gösterilerde kullanılan dekor ve aksesuarların malzemeleri güvenlik tedbirleri içinde 

önemli yer tutar. Bu malzemeler genellikle köpük (strafor) malzemeden hazırlanır. Bu tür 

malzemeler kolay hazırlanabilir ve taşınabilir olduğu, ucuza mal edildiği için tercih edilir. 

Gösteri sırasında devrilmesi ihtimalinde hafif olduğundan ortaya kötü bir sonuç çıkmaz. 

 

Yarışma, gösteri ve aktivitelerde kullanılan malzemeler kırılmayan,  kesmeyen,  sivri 

olmayan malzemelerden seçilmelidir. Plastik bir tabak yerine porselen tabak; plastik bir kılıç 

yerine metal kılıç seçilmemelidir.    

 

Aktivitelerde kullanılan malzemeler aktivitenin özelliğine, katılımcıların yaşlarına 

uygun olmalıdır. Animatörler olabilecek her türlü aksaklığa karşı dikkatli olmalıdır. 

 

Gösterilerde sahne düzeni hazırlanırken dekor ve aksesuarların yerleri çok iyi 

düşünülmelidir. Dekor ve aksesuarların yerleştirme şekilleri sahnede hareket imkânını 

kısıtlarsa gösteri sırasında risk oluşturur. Gösteri sırasında kullanılan bir malzeme rastgele 

sahneye atılır veya bir kumaş parçası animatörün ayağına takılma riski ortaya çıkarırsa 

çözümler üretilmeli ve gösterinin o evresi farklı bir şekilde düzenlenmelidir. Malzemenin 

risk oluşturmayan bir yere atılması, kumaşın aktivitenin özelliğini bozmayacak bir yere 
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konulması ya da ölçülerinin değiştirilmesi vb. tedbirlerin alınması ile risk unsuru 

oluşturmayacak şekilde düzenlemelerin yapılması mümkündür. 

 

2.3.4. Konukları Uyarma 
 

Uygulanacak kimi aktivitelerde risk söz konusu ise eğlence hizmetleri ekibi gerekli 

önlemleri aldıktan sonra bu risklerle ilgili olarak konukları ve katılımcıları uyarmalıdır. 

Bunu yaparken konuk ya da katılımcıya durum abartılmadan aktarılmalıdır. Böylece 

konuğun güvenlik konusunda gereksiz bir endişeye kapılması önlenir. Güvenlik önlemlerinin 

ekip ve tesis tarafından alındığı, endişe edilmemesi, bireysel olarak kendine dikkat etmesi 

gerektiği konuğa bildirilir. 

 

Ekip ve tesis, aktivitelerin güvenliğiyle birinci derecede sorumludur. Örneğin havuz 

etrafında önceden kaymayan malzeme ile kaplanamayan zemin ıslanarak kaygan bir hâl 

alırsa belirli aralıklarla silinmelidir. Konukları uyarmak amacıyla o bölgede kaygan zemin 

uyarısı taşıyan uyarıcılar bulundurulmalıdır. Konuklara topluca ya da bireysel olarak sözel 

uyarılarda da bulunulabilir. 

 

Kimi aktiviteler, yapıldığında katılımcılarda belirgin sağlık problemlerinin ortaya 

çıkmasına neden olursa bu konuda da konuklar önceden uyarılmalıdır. Örneğin kalp 

rahatsızlığı ya da tansiyon gibi sağlık problemleri olan katılımcılar için riskli olabilecek 

aktivite, spor, yarışma ya da oyunlarla ilgili olarak konuklar bilgilendirilmeli ve bu 

konukların aktivitelere katılmamaları belirtilmelidir. 

 

Kaza ve yaralanma gibi riskler sadece katılımcılar ya da konuklar için değil 

animatörler için de geçerlidir. Örneğin bir dans gösterisi sırasında kaygan bir zeminde 

dansçının ayağının kayması çeşitli yaralanma ya da kırıklara neden olabilir. Böyle bir durum 

hem konukların ve gösterinin olumsuz etkilenmesine hem de aynı gösterinin dansçı iyileşene 

kadar gerçekleştirilememesine yol açar. Her iki durumda da ortaya konuk memnuniyetsizliği 

ve iş kaybı çıkar. Buna engel olmak için çalışma alanı sürekli kontrol edilmeli, gerektiğinde 

risk olabilecek durumlar gösteri ya da aktivite sırasında bile ortadan kaldırılmalıdır.  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Dünyalar yükünce mücevherler, altınlar, paralar verilse de hiçbiri zaman kadar değerli 

olamaz. Yaşandığı anda biten ve geri alınması mümkün olmayan zaman, iş hayatında ayrı bir 

değere sahiptir. Dakikalarla hatta saniyelerle yarışılan iş hayatında bir adım önde olmak 

isteyenler zamanı verimli bir şekilde kullanmalı ve zaman yönetiminde kendini 

geliştirmelidir.  

 

Aşağıdaki sözleri içeren bir kısa oyun yazarak arkadaşlarınızla birlikte 

oynayınız.   

 

Zaman Sizi Yönetmesin, Siz Zamanı Yönetin! 
 

Önceliklerinizi Belirleyin! 

 

Dinlenmeyi Unutmayın! 
 

İşinize Odaklanın!  

 

Saatlerinizi İleri Alın! 

 

Çalışmanızı Bölen Konulara Bir Çizgi Çekin! 
 

Planlarınızda Kararlı Olun! 

 

Not Tutmayı İhmal Etmeyin! 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenlik tedbirlerini alarak, çalışma alanı havuz olan bir aktivite türü 

belirleyiniz. Aktivitenize uygun güvenlik önlemlerini alıp, uyarı levhaları hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma alanı havuz olan bir aktivite 

belirleyiniz.  

 Bilgi sayfalarınızdan bakabileceğiniz 

gibi diğer kaynaklardan da araştırma 

yapabilirsiniz. 

 Aktivitenize uygun güvenlik önlemlerinizi 

alınız. 

 Çok sayıda özel güvenlik tedbirlerini 

belirtebilirsiniz.   

 Liste halinde yazabilirsiniz. 

 Güvenlik önlemlerinizin uyarı levhalarını 

hazırlayınız.  

 Uyarı levhalarını hangi araçla 

hazırlayacağınızı belirtebilirsiniz.  

 Metal, plastik, kâğıt vb. kullanarak 

hazırlayabilirsiniz.  

 Uyarı levhalarınızı renklerine uygun 

boyayınız.  

 Uyarı levhalarınızı renklerine bağlı 

kalarak boyamalısınız. 

 Uyarı levhalarını okunuzda sergileyiniz.  
 Levhalarınızı okulunuz görülebilir bir 

alanında sergileyebilirsiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Eğlence hizmetlerindeki güvenlik konusu genel güvenlik (security) kavramını 

ifade eder.   

 

2. (   ) Konukların aktivitelerdeki olası risklerle ilgili bilgilendirilmesi gerekli değildir. 

 

3. (   ) Seçilen aktivitelerde yaş, cinsiyet, kilo gibi unsurlar konuk güvenliği açısından 

önemli rol oynar. 

 

4. (   ) Belirgin sağlık problemlerini tetikleyen aktivitelerle ilgili olarak aktiviteden önce 

konuklar bilgilendirilmelidir. 

 

5. (   ) Animatörler olası riskler hakkında bilgi sahibi oldukları için hiç sorun olmaz.  

 

6. (   ) Ekip ve tesis,  aktivitelerin  güvenliğinden birince derecede sorumludur. 

 

7. (   ) Çalışma alanlarının aktiviteden önce kontrol edilmesi güvenlik açısından 

yeterlidir. 

 

8. (  ) Hobi uygulamaları sırasında herhangi bir animatörün çalışma alanında bulunması 

gerekmez. 

 

9. (   ) Aktivitelerde riskleri azaltmak için cam bardak, porselen tabak gibi gerçek 

malzemeler kullanılmalıdır. 

 

10. (    ) Konukların bireysel farklılıkları aktivitelerde risk oluşturabilir. 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

UYGULAMALI TEST  
 

Yetişkinlere yönelik çalışma alanı plaj olan bir aktivite planlayıp kullanılacak 

malzemeleri belirtiniz. Aktivitenizin gerekli güvenlik önlemlerini alıp uyarı levhaları 

hazırlayınız.  

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Aktivite belirttiniz mi?    

2. Aktivitede kullanacağınız malzemeleri belirttiniz mi?    

3. Aktiviteniz sırasında alacağınız güvenlik önlemlerini listelediniz mi?   

4. Uyarı levhalarınızın taslağını hazırladınız mı?   

5. Uyarı levhanızın renklerini uyarı işaretlerine göre belirttiniz mi?    

6. Uyarı levhalarını tamamladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 C 

6 B 

7 D 

8 A 

9 A 

10 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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