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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR

SÜRE
ÖN KOŞUL

Eğlence Hizmetleri
Animatörlük / Çocuk Animatörlüğü
Özel Organizasyon Programları
Çocuklar ve yetişkinler için özel organizasyon aktiviteleri
planlama ve uygulama becerisi kazandıracak öğrenme
materyaldir.
40/16
Ön koşul yoktur.

YETERLİK

Özel organizasyonlar için aktivite programları hazırlamak

ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN
TANIMI

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
Eğlence hizmetleri departmanında konuk tipine, tesis
özelliklerine ve işletmenin marka katkısına göre özel
organizasyon programları hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Eğlence hizmetleri departmanında özel organizasyonları
konuk tipine, tesis özelliklerine ve işletmenin marka
katkısına göre belirleyebileceksiniz.
2. Eğlence hizmetleri departmanında konuk tipine, tesis
özelliklerine ve işletmenin marka katkısına göre özel
organizasyon programı hazırlayabileceksiniz.
Otel ve tatil köylerinde yer alan çocuk kulüplerinde veya okul
öncesi eğitim kurumlarında düzenlenen özel organizasyon
program örnekleri, özel organizasyonlar ile ilgili düzenlenmiş
CD’ler, bilgisayar donanımı, televizyon, DVD, ders ortamı
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
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Tatil amacıyla seyahat eden ve konaklama tesislerine gelen insanların amacı, yıl
boyunca oluşan stresi, yorgunluğu üzerlerinden atmak, aynı zamanda gezmek, eğlenmek
görmek ve kültür alışverişinde bulunmak olduğuna göre bunları sağlamanın en kolay yolu
animasyon aktiviteleri ve özel organizasyonlar düzenlemektir.
Animasyon aktiviteleri turistlerin rahatlamasının yanı sıra, turistik talebin artmasına
önemli katkıda bulunmaktadır. İnsanlar sadece güneşlenmek için değil eğlenmek, gezmek,
görmek, kültürel alışveriş için de tatil köylerine gelmektedir. Bu yüzden işletmelerde
animasyon aktivitelerinin düzenlenmesi lüks olmaktan çıkmış, bir zorunluluk hâline
gelmiştir. Animasyon aktivitelerinden beklenen etkiyi en iyi şekilde elde edebilmek için
turizm işletmelerinde eğlence ve aktivite departmanı tarafından otelin kaynakları, mali
durumu ve görevli personeli dikkate alınarak bir plan ve program doğrultusunda düzenleme
yapılmaktadır.
Eğlence hizmetleri periyodik programlarda yer alan aktiviteler dışında zaman zaman
gerçekleştirilen özel organizasyonları da içerir. Sezon başlarında yapılan periyodik paket
programlar içerisinde sezon boyunca yapılacak özel organizasyonlar da planlanarak ön
hazırlıkları yapılır.
Bu modüldeki bilgiler ışığında hem yetişkin hem de çocuklar için özel organizasyon
aktiviteleri seçme, özel organizasyon aktiviteleri planlama, hazırlanan programı uygulama
bilgi ve becerisi kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Eğlence hizmetleri departmanında özel organizasyonları konuk tipine, tesis
özelliklerine ve işletmenin marka katkısına göre belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Turizm işletmeleri ya da özel organizasyon şirketlerine giderek yetişkin ve çocuklar
için ne tür organizasyonlar yapıldığını araştırınız.

1.ÖZEL ORGANİZASYONLAR
1.1. Tanımı
Özel bir olayı canlandırmak, anmak, özel gün ve olayları kutlamak aynı zamanda
insanların eğlenceli, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, belirlenen bir tema ya da
olay çerçevesinde; uygun nitelik ve eğitime sahip kişilerce düzenlenmiş olan programlara
özel organizasyon denir. Özel organizasyon aktiviteleri, kutlanan günün anlam ve önemine
göre değişiklik gösterir.
Organizasyonun varlık nedeni belirli amaçların, ancak birden fazla kişi ile
gerçekleştirilebilmesidir. Özel organizasyon aktivitelerinde, kutlama, anma etkinliklerinin
yapılacağı yeri düzenleme, oturma düzeni, sahne düzeni, kostüm, dekor hazırlıkları ve
uygulama aşamaları bir bütün olarak ele alınmalı, birbirleri ile iletişimli görevli personel
oluşturulmalıdır. Yapılacak bu planlama ile özel organizasyon aktiviteleri daha ilgi çekici
olacağından amacına ulaşacaktır.

Resim 1.1: Çocuk gösterisi
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Tatil köylerinde, çocuk kulüplerinde, anaokullarında, yaz okullarında, özel
toplantılarda yaş ve gelişim düzeyine, istek ve ilgilere göre özel organizasyonlar planlanarak
uygulanabilir. Örneğin yaş günleri, dini ve milli bayram kutlamaları, kültürümüzü tanıtıcı
organizasyonlar vb.
Bu organizasyonlara sadece davetli olan kişi ve gruplar katılmaktadır. Çünkü
davetlilerin ortak özellikleri ve paylaşımları vardır. Meslek taş okul arkadaşlığı çocuk
kulübü, takım, dernek üyesi vb.

1.2. Önemi
Özel organizasyon aktiviteleri eğlence, turizm, oyun ve eğitim amaçlı düzenlenmiş
olabilir. Bu tür aktivitelerde insanlar eğlenerek hoşça vakit geçirirler. Eğlenmenin yanı sıra
bu tür organizasyonlara katılımcı ya da seyirci olarak katılan davetliler oyun ve şovlarda yeni
dostluk ve arkadaşlık edinir, kültür alışverişinde bulunur ve yeni bir sosyal çevre
oluştururlar.
Otel ve tatil köylerinde farklı kültürlerden gelen insanların kaynaşmasına, duygu ve
düşüncelerini paylaşmalarına, oyunlarda takım ruhu taşıyarak birlikte bir işi başarmanın
keyfini yaşamalarına, iletişim kurma becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır.
Özel organizasyonlar bazen de işletmenin markasına katkı sağlamak amacıyla
düzenlenir. Otelin teması, tarihsel yapısına uygun planlamalar yapılarak özel gösteriler
düzenlenebilir.

1.3.Yararları
Özel organizasyonlar animasyon programına çeşitlilik ve hareketlilik katar. Özel
organizasyonların bazıları dışarıdan satın alınan organizasyonlardır. Haftada bir gece ya da
bir gün aktivitelerin animasyon ekibi dışında farklı kişiler tarafından gerçekleştirilmesi
animatörlere de dinlenmek için fırsat yaratır. Daha fazla detaylandırabilmek için özel
organizasyon programlarının yararlarını üç başlık altında inceleyebiliriz:

İşletmeye katkısı

Konuklara katkısı

Turizm sektörüne katkıları

1.3.1. İşletmeye Sağladığı Yararlar
Her işletmenin kendi yapısı içinde belirlediği bir marka imajı vardır. Hitap ettiği
konuk tipine ve vermek istediği hizmetin şekline göre bir imaj belirleyerek yapılanır.
Eğlence aktiviteleri de bu imajın bir parçasıdır. Eğlence departmanı kendi programını
belirlerken işletmenin imajına uygun aktiviteler oluşturur. Programda yer alan rutin
aktivitelerin yanı sıra özel organizasyon programları da bu imaja katkı sağlayacak şekilde
yapılandırılır.
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1.3.2. Turistlere Sağladığı Yararlar





Farklı kültürlerden gelen insanlar arasında sosyal dayanışmayı sağlar.
Yöresel ve geleneksel kültürün canlandırılması ve kültürümüzün tanıtılmasına
yardımcı olur.
Animasyon aktiviteleri kişilerin eğlenerek stres atma ve rahatlamalarına
yardımcı olacağından bedenen ve ruhen sağlıklı olmayı destekler.
Arkadaşlık kurma, kişiliği geliştirme, macera duygusu, takdir edilme, başarı
kazanma duygularını tatma ile yeni deneyimler kazanma açısından önem taşır.

Resim 1.2-3: Çocuklar için gösteriler

1.3.3. Turizm Sektörüne Sağladığı Yararlar






Otel ve tatil köylerinde turistlerin deniz ve güneşlenmekten arta kalan
zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayarak memnuniyeti artırır.
Turistlerin eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmesi konaklama tesislerinde daha
uzun süre kalmalarına ve tatilleri için ülkeyi tekrar seçmelerine yardımcı olur.
İşletmenin tanıtılmasına ve tercih edilmesine yardımcı olur.
Kültürel etkinlikler ülke tanıtımına ve iyi imaj yaratılmasına yardımcı olur.
Turistik talebin artması iş alanlarının artmasına ve dolayısıyla personel
istihdamına yardımcı olur.

1.4. Amacı
Yetişkinler açısından özel organizasyonların amacı eğlenerek stres atma, arkadaşlık
dostluk kurma, yeni deneyimler kazanma, ruhsal ve bedenen sağlıklı olma, kültür alışverişi
ve insanlar arasında dayanışmayı sağlamaktır.
Çocuklar için özel olarak hazırlanmış organizasyon aktiviteleri çocukların, eğlenerek
ilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı, kendine güvenen,
yaratıcı, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.
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Resim 1.4-5: Çocuk aktiviteleri

1.5. Animasyonda Özel Organizasyonun Yeri
Animasyon aktiviteleri hoş ilginç bir tatil geçirmeye imkân veren her türlü faaliyeti
kapsar. Doğası güzel, sakin bir çevre, ilgi çekici bir ortam, turistik bir tesis ve turistlerin
beklentilerine uygun eğlence ve organizasyonlar, yaratıcı ve kişiliği geliştiren olanaklar
animasyon kavramını oluşturur.
Animasyon aktivitelerinin en önemli görevi can sıkıntısını önlemektir. Sosyo-kültürel
ve eğitim amaçlı birçok faaliyetin oluşturulmasında organizasyon temel bir role sahiptir.
Yarışmalar, şovlar, taklit ve gösterilerde animasyon önemli bir yer tutar. Özel
organizasyonlarda animatörlere oldukça önemli görevler düşmektedir. Animatörler bu
aktivitelerde programı sunmakla görevlidir. Yarışma, şov ve gösterilerde aktif yer alarak ve
seyircileri yönlendirerek organizasyonların başarı oranlarını artırmada önemli rol oynarlar.
Animasyon özel organizasyonların ayrılmaz bir parçasıdır.

1.6. Çeşitleri ve Özellikleri
1.6.1. Özel Gece Organizasyonları
Gerek açık gerekse kapalı alanlarda gerçekleştirilen özel gece organizasyonları,
insanlar arasında iletişim ve dostluğu geliştirmek, eğlenmek, özel gün ve olayları kutlamak
üzere düzenlenen gece eğlenceleri olarak tanımlanabilir.
İş, spor, eğlence, kültür, dinlenme, eğitim, dost ve akraba ziyaretleri vb. nedenlerle
özel gece organizasyonları düzenlenebilir. Amaç eğlenmek, psikolojik olarak deşarj kültür
aktarımı ve dinlenmektir. Davetlilerin birçoğu birbirini tanıyan ve ortak paylaşımları olan
kişilerdir Örneğin; akrabalık, iş arkadaşlığı, meslektaş vb. gece organizasyonlarında
animasyon önemli bir yer tutar.
1.6.1.1. Eğlence Amaçlı Özel Gece Organizasyonları
Eğlence amaçlı organizasyonların özellikleri davetlilerin yaş, eğitim ve yapılarına göre
değişik biçim ve mekânlarda düzenlenebilir olmasıdır. Çocuklar için bahçe, kulüp, havuz vb.
gençler için disco, bar vb. yerler kullanılır.
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Gece eğlenceleri ve animasyon birbirinden ayrı düşünülemez. Taklitler, şovlar,
gösteriler dans ve müzik geceye renk katan etkinliklerdir. Gece organizasyonlarında müzik
gecenin akışını yönlendirir. Kötü müzik seçimi organizasyonu sıkıcı hale getirir. Davette
çalınacak parçalar her yaştaki insana hitap eden ve coşturan şarkılar olmalıdır. Sonuçta
düzenlenen gecede kimse oturmamalı, herkes eğlenmelidir.
Gece programında gerçekleştirilebilecek özel organizasyonlar şunlar olabilir:

Yat ve botla gece turları

Balolar (kıyafet balosu vb.)

Nişan, düğün, yaş günü kutlamaları

Defileler

Yıl sonu baloları (mezuniyet balosu vb.)

Resim 1.6-7: Çocuklar için hazırlanmış yıl sonu baloları

İşletmelerde kalan turistlere kültürümüzü tanıtmak üzere yöresel sazlar ve müzik,
yöresel yemekler ve yöresel kıyafetler eşliğinde tanıtım geceleri düzenlenebilir.
Canlandırmalar gerçekçi olmalı, dönemin özelliklerini taşımalıdır. Gerektiğinde gelenek
göreneklerimizle ilgili çeşitli dillerde açıklamalar yapılmalıdır. Türk gecelerinde geleneksel
oyunlarımız öğretilerek turistlerin katılımları sağlanmalıdır. Bu tür organizasyonlar,
geleneksel oyunlarımızın tanıtılmasını sağlayacak ve turistlere yeni bilgiler öğrenme fırsatı
sağlayacaktır. Yöresel mutfağımızın yemek ve tatlılarının için özel bir organizasyon ile
uygulamalı bir şekilde yapılması ilgi çekecek ve turistlerin katılımını sağlayacaktır. Böylece
turistler ülkemizi tanıma fırsatı bulacaklardır.
Özel organizasyonlarda kültürel aktiviteler yer alabilir:

Türk gecesi

Çingene gecesi

Roma gecesi

Kına gecesi

Sıra gecesi

Kıl çadırında Yörük yaşantısının canlandırılması

Tarihî mekânlarda konser verilmesi

Tarihî konaklarda eski yaşantı biçimlerinin canlandırılması

Karadenizliler gecesi
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Resim 1.8-9: Geleneksel halk oyunları

1.6.1.2. Özel Yarışma Organizasyonları
Eğlence ve heyecanı artırmak, coşku yaratmak amacıyla otel ve tatil köylerinde
konuklar arasında değişik yarışmalar düzenlenebilir. Yarışmalar sportif içerikli olabileceği
gibi eğlence ve oyun içerikli de olabilir.
Yarışmalar yapılırken kişiler takım halinde yarıştırılmalı, başarı ve yetenek takım
bazında değerlendirilmelidir. Yarışmalar çok uzun olmamalıdır. İlgi çekici olmalı,
eğlendirici ve eğitici özellikleri bulunmalıdır. Teşvik edici, özendirici olmalı, onur kırıcı ve
küçültücü nitelik taşımamalıdır. Özel gece organizasyonlarına renk katmak amacıyla
çekilişler de yapılabilir.

Resim 1.10: Çeşitli yarışmalar

Takım hâlinde düzenlenen yarışma organizasyonlarında kişiler yardımlaşma,
paylaşma, fikir alışverişinde bulunma, bir gruba ait olma ve takım ruhu gibi davranışlarını
geliştirirler. Yarışmalar sonunda geçirilen bu güzel anın hatırlatılması için küçük birer
hediye verilmelidir. Tatil köyleri ve otellerde turistlerin çok severek katıldıkları ve
yeteneklerini sergiledikleri bu organizasyonlar çok talep görmektedir. Özel uzmanlık ve
beceri isteyen bu aktiviteleri animatörler gerçekleştirir.
Özel organizasyon programları içinde yer alabilecek yarışmalar:

Dans ve güzellik yarışmaları

Ses yarışmaları

Yetenek ve taklit yarışmaları

Oyun ve eğlence içerikli yarışmalar
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ÖRNEK ÇALIŞMA:
DANS YARIŞMASI
MALZEME: Müzik sistemi
YER: Dans pisti
OYUNCU SAYISI: 5-6 kişi
OYUN KURALLARI:
1. Gönüllü yarışmacılar seçilir ve piste alınır.
2. Oyuncuların sıraları ilginç yöntemler ile belirlenir.
3. Oyun müzik eşliğinde başlar.
4. Müzik belli aralıklarla değişir, yarışmacılar bu müziklere göre dans ederler.
5. Tüm yarışmacıların dansları bitince seyirci alkışları ile en çok alkışı alan yarışmacı
birinci seçilerek ödüllendirilir.

1.6.2. Sportif Amaçlı Özel Organizasyonlar
Bireysel ya da grup olarak katılımlara fırsat veren sportif animasyon organizasyonları
tatil köylerinin en yaygın ve önemli animasyon aktivitelerindendir. Bu tür aktiviteleri daha
çok genç misafirler tercih etmektedirler.
Bu organizasyonların fiziksel açıdan yararları; esneklik ve bedensel çeviklik
kazandırması, eş güdüm ve kas gelişimine yardımcı olmasıdır.
Psikolojik açıdan ise kişilerin boş zamanlarını değerlendirmelerine, deşarj olmalarına
ve gruba katılarak yalnızlık duygularından kurtarmalarına yardımcı olur.

Resim 1.11-12: Havuz oyunları

Toplumsal açıdan yararları ise eğlenme, paylaşma, iş birliği yapma, dayanışma, saygılı
ve girişken kişilik kazanımına yardımcı olmaktır.
Ülkemize gelen turistler daha önce sürekli yaptıkları spor alışkanlıklarını tatilde de
sürdürmek istemektedirler. Spor alışkanlıkları olmayanlar ise sevdikleri sporları tatilde
yapmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünerek bu tür aktivitelere katılmak istemektedirler. Bu
nedenle sportif özel organizasyonlar önem taşımaktadır.
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Özel organizasyonlar içinde yer verilebilecek spor aktiviteleri:

Yüzme

Dalış

Günü birlik yat gezileri

Çeşitli yarışmalar

Su kayağı vb.
Sportif organizasyonlar içinde herhangi bir spor dalında düzenlenecek turnuva
tarzında organizasyonlara yer verilebilir: Golf turnuvası, plaj voleybolu turnuvası vb. spor
organizasyonları tesis içinde uygulanabileceği gibi, tesis dışında bir mekânda da
uygulanabilir. Örneğin; sörf, traking vb.

Resim 1.13-14: Sportif aktiviteler

Turistik alanlarda yapılan spor ve oyunlar:

Golf

Tenis

Plaj voleybolu

Basketbol

Aerobik

Paraşütçülük vb.

Resim 1.15-16: Sportif faaliyetler

1.6.3. Kültürel Amaçlı Özel Organizasyonlar
Bu tür etkinliklere turistler aktif katılımcı olarak ya da seyirci olarak katılmaktadırlar.
Bu tür organizasyonlar açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilebilir. Kültür artırma, estetik
zevk, ruhsal deşarj ve dinlenme açısında önem taşıyan aktivitelerdir.

10

Kültürel amaçlı özel organizasyonlar:

Festivaller

Fuar, sergi

Kongreler

Tarihi anıtlara, mağara, köy vb. yerlere gezi

Müzeler

Doğal ve milli parklar

Piknik alanlar, vb. yerlere geziler

Resim 1.17:Efes Antik Kenti

1.6.4. Çocuklara Yönelik Özel Organizasyonlar

Resim 1.18: 23 Nisan şenlikleri

Resim 1.19: Yerli Malı Haftası

Çocuklar için özel organizasyonlar:

Balo ve partiler

Milli bayram kutlamaları

Özel temalı günler (Anneler Günü vb.)

Sirk gösterileri,

Drama ve tiyatro gösterileri,

Piknik partisi

Dalma oyunları

Olimpiyat günleri (Yüzme, dalma vb.)

Çocuk defileleri vb.
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Resim 1.20: Çocuklar için aktif katılımlı organizasyonlar

1.7. Özel Organizasyon Aktivite Alanları
Özel organizasyon aktivitelerinin uygulanacağı alan, organizasyonun özelliğine göre
seçilir. Uygulama alanı otel ve tatil köyleri içerisinde havuz başı, açık hava tiyatroları, (Amfi
tiyatro) çocuk kulübü, disko, balo salonu, plaj, akua park, platformla yükseltilerek
oluşturulmuş bir sahne ya da otelin paravanlar ile ayrılarak oluşturulmuş bölümleri olabilir.
Ayrıca özel kiralanmış mekânlar, okulların konferans salonları, kreş ve anaokulları,
kongre merkezleri, restoranlar, manzaralı teraslar, toplantı salonu, sanatsal faaliyetler için
sergi salonları, çocuk bahçeleri özel organizasyonlarda tercih edilebilir.

Resim 1.21: Özel organizasyon mekânları

Davetlilerin sayısı ve oturma yerleri önceden belirlenmelidir. Yemekli bir davet ise;
davetlilerin kiminle hangi masada oturacağına, insanların yaş, cinsiyet yakınlık ve samimiyet
derecelerine dikkat edilmelidir. Aktivite alanları organizasyonun büyüklüğüne göre geniş ve
havadar olmalıdır. Müzik, ses, ışık, sahne düzeni ve süslemeler programın özelliğine göre
önceden hazırlanmalıdır.

1.8. Özel Organizasyon Aktivite Malzemeleri
Özel organizasyon aktiviteleri içerisinde yer alan programların ve animasyon
gösterilerinin özelliğine göre araç gereçler önceden belirlenerek bir liste oluşturulur ve
hazırlanır. Kullanılacak araç gereçlerin kişilere zarar vermeyecek şekilde, basit, estetik,
anlaşılır, ilgi çekici nitelik ve renklerde olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle çocuklar için
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hazırlanmış özel organizasyonlarda kostümler, aksesuarlar ve karakterin özelliğine uygun
yüz boyama teknikleri gösterilerin ilgi çekici olması açısından önem taşır. Animasyonlarda
kullanılan kostümler ve aksesuarlar aslına uygun olarak hazırlanır. Kostüm, animasyon
gösterilerinde en önemli araçtır.

Resim 1.22-23: Kostüm örnekleri

Kostüm ve aksesuar çeşitlerine örnek olarak şunları verebiliriz:

Değişik ülkelere ait kostümler (Kızıldereli vb.)

Palyaço ve değişik hayvan kostümleri (Tavşan, kedi vb.)

Mesleklere ait kostümler (Polis, doktor vb.)

Yöresel kostümler

Sahne elbiseleri (dans vb. gösteriler için)
Oyunların özelliğine göre gerekiyorsa dekor (ağaç bahçe vb.), kostümlere uygun
aksesuarlar; peruklar, şapkalar, eldivenler, takılar, maskeler.

Resim 1.24-25: Yüz boyama örnekleri

Ayrıca animasyonlarda kostümle bütünlüğü sağlamak ve canlandırmanın daha
gerçekçi olması amacıyla yüz boyama tekniğinde özel olarak hazırlanmış yüz boyaları,
rujlar, simler, pullar, dövmeler vb. malzemeler kullanılır. Sahne ve ses düzeni, ışık ve
efektler önceden hazırlanmalıdır. Gösterilerde değişik ışık oyunları, duman, köpük,
konfetiler vb. kullanılabilir.
Mekân, organizasyonun özelliğine göre balon, fener, çiçek, vb. kullanılarak süslenir.
Ayrıca davetlilere ikramda bulunulacak ise ikram türü ve özelliği tespit edilerek hazırlıklar
tamamlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Güney sahillerinde yer alan beş yıldızlı bir tatil köyünde konaklayan bir grup Türk
genci (15-18 yaş) için akşam yemeğinden sonra uygulanmak üzere özel organizasyon
programı hazırlayacağınızı düşünerek programın içerisinde yer alabilecek aktiviteleri
belirleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çevrenizdeki
işletmelere
giderek
 Özel organizasyon aktivitelerini çeşitli
araştırmalar yaparak veri toplayınız.
kaynaklardan araştırınız.
 İşletmelerde Animasyon müdürü ve
şefiyle görüşerek bilgi alınız.
 Gerçekleştireceğiniz özel organizasyonun
temasını belirleyiniz.
 Uygulama alanının özelliklerine göre
 İşletme özelliklerini (uygulama alanları)
özel organizasyon aktivitelerini seçiniz.
tespit ediniz.
 Tahmini hedef kitle sayınızı belirleyiniz.
 Belirlediğiniz
aktivitelerinizi
hedef
kitlenize uygunluğu açısından kontrol
 Yapılacak özel organizasyonun türüne
ediniz.
göre aktiviteleri seçiniz.
 Planlı çalışınız.
 Zamanınızı verimli kullanınız.
 Özel organizasyonu uygulayacağınızı yeri
tespit ediniz.
 Temanıza
uygun
olarak
 Konuk
özelliklerine
göre
özel
uygulayabileceğiniz
aktiviteleri
organizasyon aktivitelerini seçiniz.
belirleyiniz.
 Gençlik dönemi özelliklerini gözden
geçiriniz.
 Araştırmacı olunuz.
 Özel
organizasyon
aktivitelerini
 Yaratıcı olunuz.
niteliklerine göre gruplandırınız.
 Hayal gücünüzü kullanınız.
 Özel
organizasyonda
malzemeyi belirleyiniz.

kullanılacak

 Aktiviteler için gerekli araç gereçleri
belirleyiniz.
 Güvenlik önlemlerini unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Gerçekleştireceğiniz özel organizasyonun temasını belirlediniz mi?
2. İşletme özelliklerini (uygulama alanları) tespit ettiniz mi?
3. Tahmini hedef kitle sayınızı belirlediniz mi?
4. Özel organizasyonu uygulayacağınız yeri tespit ettiniz mi?
5. Temanıza uygun olarak uygulayabileceğiniz aktiviteleri belirlediniz
mi?
6. Belirlediğiniz aktiviteleriniz hedef kitlenize uygun mu?
7. Aktiviteler için gerekli araç gereçleri belirlediniz mi?

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.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
A)

Aşağıda yer alan ifadeleri dikkatle okuyunuz. Boş bırakılan yerleri doğru sözcüklerle
doldurunuz.
1. Özel bir olayı canlandırmak, anmak, özel gün ve olayları kutlamak amacıyla
belirlenen bir tema ya da olay çerçevesinde programlara …. …………………..
denir.
2. Yetişkinler açısından özel organizasyonların ……………. eğlenerek stres atma,
arkadaşlık dostluk kurma, yeni deneyimler kazanma, ruhsal ve bedenen sağlıklı
olma, kültür alışverişi ve insanlar arasında dayanışmayı sağlamaktır.
3. Özel organizasyon programlarının …………………., konuklara ve …………...
sektörüne yararları bulunmakta
4. …………….. etkinlikler ülke tanıtımına ve iyi imaj yaratılmasına yardımcı olur.
5. Eğlence ve heyecanı artırmak, coşku yaratmak amacıyla otel ve tatil köylerinde
konuklar arasında değişik ……………… düzenlenebilir.

B)

Birinci bölümde verilen ifadelerle ikinci bölümde verilen ifadeleri eşleştiriniz.
I. Bölüm
1. Gece organizasyonları
2. Çocuklar organizasyonları
3. Kültürel organizasyonlar
4. Yarışma organizasyonları
5. Spor organizasyonları
II. Bölüm
a) Sirk gösterileri, milli bayram kutlamaları, drama ve tiyatro gösterileri, olimpiyat
günleri (yüzme, dalma vb.)
b) Yat ve botla gece turları, balolar (kıyafet balosu vb.), yaş günü partileri, defileler
c) Yüzme, dalış, günübirlik yat gezileri, su kayağı vb.
d) Türk gecesi, çingene gecesi, roma gecesi, kına gecesi, tarihi konaklarda eski yaşantı
biçimlerinin canlandırılması
e) Dans ve güzellik yarışmaları, ses yarışmaları, yetenek ve taklit yarışmaları
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
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Eğlence hizmetleri departmanında konuk tipine, tesis özelliklerine ve işletmenin
marka katkısına göre özel organizasyon programı hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki otel, tatil köyü ve organizasyon şirketleri ile görüşerek
gerçekleştirdikleri özel organizasyon programlarını inceleyiniz. Bulgularınızı
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÖZEL ORAGANİZASYON AKTİVİTE
PROGRAMI
2.1. Programın Özellikleri
Özel organizasyon aktivitelerinin amacına ulaşıp başarılı olabilmesi için iyi bir
program hazırlamak şarttır. Programlar turistlere ve günün koşullarına göre değişiklik
gösterir.
Programda bulunması gereken özellikler:

Programlar ilgi çekici ve yaratıcı olmalıdır.

Program hazırlanırken işletme ve çevre kaynakları dikkate alınmalıdır.

Program hazırlanırken yaş, cinsiyet, kültür, yetenekler ve tatil süresi dikkate
alınmalıdır.

Bireysel seçim için etkinliklerin çok çeşitli olmasına özen gösterilmelidir.

Hareketli etkinliklerin yanında (katılımcı olarak spor yapmak), sakin
etkinliklere de yer verilmelidir (sportif etkinliklerde seyirci olmak).

Ülkelerin kültürel değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yanlış kültür
aktarımı yapılmamalıdır.

Geçmişteki tecrübeler göz önünde bulundurulmalıdır.

Turistlerin yeteneklerini geliştirip aktif katılımlarını sağlayıcı aktivitelere yer
verilmelidir.

Aktif katılım ile gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçları sergilenmelidir (El işi
aktivitelerini sergileme vb.).

Programlar teşvik edici olmalıdır.

Bayram, yılbaşı vb. kutlamalarda farklı gruplar arasında iletişim sağlanmasına
dikkat edilmelidir.

Çocuklar için hazırlanan özel organizasyonlar ilgi çekici olmalı, kişiliği,
yetenek ve becerileri geliştirici özellik taşımalıdır.
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2.2. Planlama
Organizasyonlarda işletmenin imkân ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak ve
aksaklıkları ortadan kaldırmak için önceden bir planlama yapmak gerekir. Planlamalar
yapılırken otel ya da işletmenin büyüklüğü, olanakları, misafirlerin özellikleri, konaklama
süreleri, ilgi ve ihtiyaçları, mali kaynakları ve görevli personeli göz önünde
bulundurulmalıdır.
Planlama aşamaları şunlardır:

Organizasyonun amacını belirleme

Hedef kitleyi belirleme

Uygulama yerini belirleme

Aktiviteleri belirleme

Araç gereci belirleme

Güvenlik önlemlerini alma
Özel organizasyon planının ilk aşamasını, organizasyonun amacı ve içinde yer alacak
aktivitelerin belirlenmesi oluşturur. Özel organizasyonlar da aktiviteler katılımcıların
özelliklerine, organizasyonun amacına göre; eğlence, sportif, kültürel, eğitim ve sosyal
içerikli olarak hazırlanmaktadır.
Çocuklar için hazırlanan organizasyonlarda ise yaş, gelişim düzeyi ilgi ve istekler,
ayrıca aktivitelerin belirlenmesinde programın yapılacağı yer, süre, mali durum ve
işletmenin şartları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Resim 2.1-2: Çocuk aktiviteleri

Organizasyon aktivitelerinin özelliğine göre gereken araç gereçler, önceden tespit
edilir ve bir liste hazırlanır. Animasyon gösterisinin özelliğine göre kullanılacak kostüm ve
aksesuarlar, yüz boyama için makyaj malzemeleri, salonun süslenmesi için fenerler,
bayraklar, balonlar, çiçekler, dekor malzemeleri, yarışmaların özelliğine göre gerekli araç
gereçler önceden belirlenmeli ve hazırlanmalıdır.
İkramda bulunulacak ise yiyecek çeşitleri ve temini planlamada yer almalıdır. Gereken
araç gereç önceden alana yerleştirilmelidir. Oturma yerlerinin ve animasyonda kullanılacak
malzemenin yeterli sayıda, basit, kullanıma uygun ve zarar vermeyecek nitelikte olmasına
özen gösterilmelidir. Kutlama ve özel gün organizasyonlarında havai fişek gösterileri geceye
renk katarak ayrıcalık sunmaktadır.
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Resim 2.3: Havai fişek gösterileri

Resim 2.4: Balon süslemeleri

Resim 2.5: Süsleme malzemeleri

Kullanılacak araç gereçler, yapılacak ikramlar ve havai fişek gösterileri için diğer
departmanlar ve ilgili kişilerle iletişim kurularak iş birliği yapılmalıdır.
Organizasyon aktivitelerinin uygulanmasında güvenlik ile ilgili önlemler önemli bir
yer tutmaktadır. Planlanma aşamasında güvenlik önlemleri de önceden belirlenmelidir.
Özellikle çocuklarla çalışırken bu güvenlik önlemlerinin üzerinde titizlikle durulmalıdır.
Güvenlik önlemlerinin program süresince devam etmesi hayati yönden önem arz eder.
Ayrıca havai fişek gösterileri gibi aktiviteler için özel güvenlik önlemleri gerekmektedir.
Yangın tehlikesine karşı önlemler önceden alınmış olmalıdır.

ÖRNEK ÇALIŞMA:
TÜRK GECESİ
Hedef kitle: Tatil köyünde konaklayan tüm konuklar
Uygulama yeri: Tatil köyü ( restoran, meydan, amfi tiyatro)
Aktiviteler:
1. Restoran girişinde folklorik giysilerle konukları karşılama
2. Yemek boyunca Türk müziği yayını
3. Türk yemekleri ikramı
4. Meydanda kurulacak kıl çadırda el sanatları sergisi
5. Amfi tiyatroda halk dansları örneklemelerinden oluşan bir gösteri sunulması
6. Meydanda kına gecesi canlandırması
Araç gereçler: Folklorik kıyafetler
Güvenlik önlemleri: Özel bir güvenlik önlemine gerek yoktur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Bir tema belirleyerek beş yıldızlı bir tatil köyünde gerçekleştirebileceğiniz özel
organizasyon planlaması yapınız.

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Özel organizasyon programında yer
alabilecek aktiviteleri belirleyiniz.

 Organizasyonunu yapacağınız bir tema
belirleyiniz.
 Organizasyonunuzun amacını
belirleyiniz.
 Hedef kitlenizi belirleyiniz.
 Organizasyonu yapacağınız yeri
belirleyiniz.
 Konuk profilini göz önünde
bulundurunuz.
 Organizasyon programında yer alacak
aktiviteleri belirleyiniz.
 Aktivitelerin uygulanış şekillerini,
kurallarını ve özelliklerini belirleyiniz.
 Animasyon aktiviteleri modülünü
gözden geçiriniz.
 Zamanı verimli kullanınız.
 Araştırmacı olunuz.
 Program çizelgesine yerleştirmede
aktivite sırasına dikkat ediniz.
 Planlı çalışınız.
 Kullanacağınız araç gereçleri
belirleyiniz.
 Güvenlik önlemlerini belirleyiniz.
 Yatığınız tespitleri bir plan şeklinde
kaydediniz.

 Programın yapılacağı yer ve konuk
özelliklerine uygun aktiviteleri
belirleyiniz.

 Özel organizasyon programında
uygulanacak aktivitelerin sürelerini
belirleyiniz.
 Animasyon ekibine göre aktiviteleri
belirleyiniz.
 Özel organizasyon programında yer alan
aktiviteleri program çizelgesine
yerleştiriniz.
 Aktivitenin özelliği ve aktivitenin
yapılacağı yerin özelliğine göre güvenlik
önlemlerini belirleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Özel organizasyona uygun bir tema belirlediniz mi?

2.

Organizasyonunuzun amacını belirlediniz mi?

3.

Hedef kitlenizi belirlediniz mi?

4.

Organizasyonu yapacağınız yeri belirlediniz mi?

5.

Organizasyon programında yer alacak amaca ve temaya uygun
aktiviteleri belirlediniz mi?
Aktivitelerin uygulanış şekillerini, kurallarını ve özelliklerini
belirlediniz mi?

6.
7.

Aktivitelere uygun kullanacağınız araç gereçleri belirlediniz mi?

8.

Güvenlik önlemlerini belirlediniz mi?

9.

Yatığınız tespitleri bir plan şeklinde kaydettiniz mi?

Evet

Hayır

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.

21

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1.

Program hazırlanırken; ………., cinsiyet, …………., yetenekler ve tatil süresi dikkate
alınmalıdır.

2.

Özel organizasyon planının ilk aşamasını, organizasyon …………….. ve içinde yer
alacak …………………… belirlenmesi oluşturur.

3.

Kullanılacak araç gereçler, yapılacak ikramlar ve havai fişek gösterileri için diğer
………………….. ve ilgili kişilerle iletişim kurularak iş birliği yapılmalıdır.

4.

Planlamada uygulama yerini belirlendikten sonra ……………… belirlenir.

5.

………….. gösterileri gibi aktiviteler için özel güvenlik önlemleri gerekmektedir.

6.

Organizasyonlarda kaynakları verimli kullanmak ve aksaklıkları ortadan kaldırmak
için önceden ……………yapılmalıdır.

7.

Programda bulunması gereken özelliklerden biri de ………… …………… ve
………..…… olmasıdır.

8.

Bireysel seçimler için etkinliklerin …………… olmasına özen gösterilmelidir.
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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bir tema belirleyerek özel temalı gün organizasyonunu planlayınız ve planınıza uygun
olarak organizasyonunuzu arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Amaca uygun bir aktivite konusu belirlediniz mi?

2.

Organizasyonun özelliğine uygun aktiviteler belirlediniz mi?

3.

Organizasyona uygun bir uygulama yeri belirlediniz mi?

4.

Gerekli olan araç gereçleri belirlediniz mi?

5.

Güvenlik önlemlerini belirlediniz mi?

6.

Gerekli duyuruları yaptınız mı?

7.

Alanı hazırladınız mı?

8.

Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

9.

Aktiviteleri programa uygun şekilde gerçekleştirdiniz mi?

10.

Aktiviteleri uygularken güvenlik kurallarına uydunuz mu?

11.

Organizasyon sonunda değerlendirme yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A BÖLÜMÜ
Özel organizasyon
Amacı
İşletmeye,
konuklara, turizm
Kültürel
Yarışmalar
B BÖLÜMÜ
1
B
2
A
3
D
4
E
5
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Yaş, kültür
Amacını, aktivitelerin
Departmanlar
Aktiviteler
Havai fişek
Planlama
İlgi çekici, yaratıcı
Çeşitli
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