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AÇIKLAMALAR 
KOD 342PR0045 
ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK 
Organizasyon Hizmetleri Sorumlusu, Fuar 

Organizasyonu Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Destek Hizmetleri–1   

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrencinin etkinlik elamanları(Manken-Host-Hostes) 

,protokol malzemeleri ve açık-kapalı alan dekorasyon 

hizmetleri veren firmalar hakkında bilgi kazandıran öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Destek hizmetlerini temin etmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, bu modül ile ortam sağlandığında etkinlik 

elamanları (manken-host-hostes), protokol malzemeleri ve 

açık-kapalı alan dekorasyon hizmetleri konusunda araştırma 

yaparak doğru hizmeti temin edebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Danışman firmalardan etkinlik elamanları (Manken-

Host-Hostes) hizmetini temin edebileceksiniz. 

2. Danışman firmalardan protokol malzemeleri temin 

edebileceksiniz. 

3. Danışman firmalardan açık-kapalı alan dekorasyon 

hizmetini temin edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, kütüphaneler, organizasyon firmaları, 

organizasyon yapan kamu kurum ve kuruluşları.  

Donanım: TV, DVD, VCD, projeksiyon, internet. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme soruları, kendinize ilişkin gözlem ve 

değerlendirmeniz yoluyla kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme teknikleri 

uygulayarak modül uygulamaları ve kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Sosyal yaşam içinde insanlar, yaşam tarzının değişmesi ile çeşitli organizasyonlar da 

(Eğlenceler, kültürel faaliyetler, fuar düzenlemeleri, yarışmalar, kongre, seminer, konferans, 

festival, sempozyum, vb.) yer almaktadır. Organizasyonları düzenleyen kişi veya işletmeler 

destek hizmetlerini bu hizmeti veren kuruluşlardan temin etmektedir. Bildiğiniz gibi 

düzenlenen organizasyon etkinliğinin tekrarı yoktur ve hata olmamalıdır. Destek hizmetleri 

sağlayan firmalar işlerini profesyonelce gerçekleştirdikleri için sorun çıkmamaktadır. 
 

Ülkemizde organizasyon destek hizmetlerini sağlamakta olan işletmeler, teknolojik 

gelişmeler doğrultusunda kaliteli hizmet vermekte olup organizasyonun konseptine göre hızlı 

ve esnek çözüm sunmaktadır. Organizasyonun mekanına, saatine, süresine ve katılımcılarına 

göre ihtiyaç duyacağınız etkinlik elemanları (Manken, Host-Hostes, Animatör vb.), protokol 

malzemeleri, açık/kapalı alan dekorasyonu (Kumaş, çiçek, balon vb.) gibi destek 

hizmetlerini çeşitli fiyat alternatifleri ile sunmaktadır. 
 

Bu modül ile destek hizmetlerinin organizasyon düzenlemelerindeki önemini, 

çeşitlerini, çalışma şekillerini, nasıl temin edilebileceğini öğreneceksiniz. 
 

Bu modülü almış bireyler olarak, ülkemizde bulunan işletmelerden destek hizmetlerini 

temin ederek, başarılı bir organizasyonlarla müşteri memnuniyetini sağlamış olacaksınız. 
 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Bu faaliyet sonunda organizasyonlarda etkinliklerin önemi ve çeşitlerini, etkinlik 

elemanlarının görevleri, mesleğin gerektirdiği özellikleri bu sektörde hizmet veren firmaları 

araştırarak tanıyabileceksiniz.  
 

 

 
 

 Organizasyonlarda etkinliklerin önemi ve çeşitlerini bu alanda çalışan 

organizasyon firmalarından araştırınız. 

 Etkinlik elemanlarının çeşitleri ve görevlerini internetten, organizasyon 

firmalarından araştırınız. 

 

1. ORGANİZASYONLARDA ETKİNLİK 

ELEMANLARI  
 

1.1. Organizasyonlarda Etkinlik Elemanlarının Önemi 
 

Etkinlik yaşam, süreç, çalışma biçimlerini ortaya koyan olaylar, olgular bütünüdür. 

Her toplumda o toplumun bireylerini bir araya getiren, sosyalleşmelerini sağlayan, insan 

ilişkilerini güçlendiren ve hayatlarını renklendiren etkinlikler vardır. 
 

Etkinlikler belli plan ve programlar dâhilinde, belli amaçlar doğrultusunda hazırlanır. 

Bir etkinliğin planlanabilmesi için bazı temel unsurlar vardır. Bunlar: 
 

 Etkinliğin amacı 

 Etkinliğin hedef kitlesi 

 Etkinliğin yer ve zamanı 

 Etkinliğin süresi 

 Etkinliğin maliyetidir. 
 

Bütün bu unsurlar sağlandığı takdirde planlanan organizasyonun hayata geçirilmesi 

organizasyon etkinlik elemanları tarafından yapılır. Organizasyonlarda etkinlik elemanları, 

organizasyonun planlanmasından, organizasyon etkinliklerine ve organizasyonun 

sonuçlandırılmasına kadar her aşamada faaliyet gösterebilecek nitelikte olmalıdır. 
 

Organizasyon etkinlik elemanı her şeyden önce yaptığı işe saygı duymalı, mesleğinin 

gereklerini yerine getirebilmek için daima yeniliklere açık olmalı ve kendini geliştirmelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Etkinlik Çeşitleri 
 

a. Sosyal organizasyon etkinlikleri  

 Piknik  

 Gezi  

 Şenlik  

 Festival  

b. Özel organizasyon etkinlikleri  

 Özel günler  

 Açılış ve kokteyl  

 

 

 

Resim 1.1: Açılış ve kokteyl etkinliği 

 



 

5 

 

Resim 1.2: Düğün etkinliği 

 Düğün, nikâh, nişan, kına gecesi, sünnet töreni 

 Mezuniyet  

 

Resim 1.3: Mezuniyet töreni 

c. Tanıtım organizasyonu etkinlikleri   

 Ürün tanıtım  

 Bayii toplantısı  

 Kampanya  
 

d. Yarışma ve spor organizasyonu etkinlikleri  

 Yarışma  

 Spor  

 Proje sunumu  
 

e.Eğitim ve kültür organizasyon etkinlikleri  

 Konferans  

 Sempozyum  

 Seminer  

 Kongre  
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f. Eğlence organizasyonları etkinlikleri 

 Özel eğlenceler  

 

 

Resim 1.4: Hacivat-Karagöz 

 Konserler 

 

/  

Resim 1.5: Konser etkinliği 

g. Çocuk ve gençlik organizasyonları etkinlikleri  
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 Doğum 

 

Resim 1.6: Doğum etkinliği 

 Doğum günü  

 Partiler 
 

1.3. Etkinlik Elemanlarının Çeşitleri ve Görevleri 
 

Günümüzde var olan etkinliklere her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Bu da 

organizasyon etkinlik elemanlarının çeşitlenmesine ve etkinlik elemanı talebinin artmasını 

sağlamıştır. Genel olarak etkinlik elemanlarını şu şekilde sınıflandırabiliriz: 
 

1.3.1. Manken  
 

Çeşitli ürünleri, özelliklerine göre, gösterilerle halka tanıtan, mankenlik için aranan 

vasıflara sahip etkinlik elemanıdır. 

 

Tanıtım sektörü geliştikçe mankenlik de kendi içinde alanlara ayrılmıştır.Her manken 

fiziksel özellikleri ve tercihler doğrultusunda bu alanların birinde veya bir çoğunda yer 

almaktadır. 

 
 Başlıca mankenlik alanları  

 Prova Mankeni: Ürünlerin üretim ve tanıtım provalarında, firma 

tanıtımlarında, fuar, defile ve görsel showlarda, tanıtım CD ve kataloglarında 

ürün tanıtımlarında görev alan, boy ortalaması 1,70 ve üzeri etkinlik elemanıdır. 

 Mayo ve İç Giyim Mankeni: Mayo ve iç giyim ürünlerinin tanıtımında görev 

alan etkinlik elemanıdır. 
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 Haute Couture Mankeni: Kişiye özel tasarlanmış ürünlerin tanıtımında görev 

alan etkinlik elemanıdır. 

 Ürün Tanıtım ve Lansman Mankeni: Ürün tanıtım fuarlarında otomobilden 

saç tasarımına kadar çeşitli tanıtımlarda ürünle ilgili bilgi veren etkinlik 

elemanıdır. 

 

Resim 1.7: Ürün tanıtım ve Lansman mankeni 

 

 Reklam ve Klip Oyuncusu / Mankeni: Görsel özelliklerinin yanı sıra tiyatral 

yeteneği ile bir ürünün tanıtımında görev alan etkinlik elemanıdır. 

 Çocuk Manken: Tanıtılacak ürüne göre istenen yaş ve özellikte seçilen çocuk 

yaştaki etkinlik elemanıdır.  

 

Resim 1.8: Çocuk manken 

 



 

9 

 Mesleğin Gerektirdiği Özellikler  
 

Bir manken  
 

 Düzgün bir fiziki yapıya sahip 

 Uzun boylu 

 Kendine güvenen 

 Güler yüzlü 

 İyi iletişim kurabilen biri olmalıdır. 
 

1.3.2. Host / Hostes  
 

Host erkek etkinlik elemanına, hostes ise bayan etkinlik elemanına denir. Host ve 

hostesler kongre, toplantı, konser, açılış, fuar gibi organizasyonlarda görev alır. Yabancı dil 

bilmeleri, dış görünüşlerine önem vermeleri ve disiplinli çalışmaları gerekir. Protokol ve üst 

düzey konuklar ile ilgilenebilecek beceriye sahip olmalı, hizmet sektörünün gereklerine 

tamamen uymalıdırlar. 
 

Host ve hostesler temsil edilen kurumun veya ürünün renklerinde üniforma, kravat, 

fular, logolu t-shirt, şapka gibi kıyafetlerle görev yaparlar. 

     

Resim 1.9: Host/hostes üniformaları 

 Mesleğin Gerektirdiği Özellikler  

Bir host / hostes: 

 İnsanlarla iletişim kurabilen 

 İngilizceyi  iyi şekilde bilen 

 Dikkatli, sorumlu 

 Bedenen sağlam  ve uzun süre ayakta durabilecek kadar dayanıklı 

olmalıdır. 
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1.3.3. Animatör 
 

İnsanların etkinliklerde iyi zaman geçirmeleri için birtakım eğlence ve gezi 

programları düzenleyen etkinlik elemanıdır. Animasyon, canlandırma demektir. Animatör, 

çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle insanları neşelendirmeye çalışır.   

 

Resim 1.10: Fuarlarda ve reklam kampanyalarında animatörler 

Tatil yapmaya gelen insanların; yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik 

düzeylerine göre gereksinimlerini, beklentilerini saptar, tatil yerinin olanakları çerçevesinde 

beklentileri karşılayacak bir animasyon programı hazırlar ve uygular, fuarlarda ve reklam 

kampanyalarında görev yaparken tanıtılması istenen ürün ve hizmeti hedef kitleye en iyi 

şekilde anlatır. 

 

Bir animatör etkinliğin çeşitlerine göre palyaço, çocuk tiyatrosu, drama ve broşür 

dağıtımı, mağaza açılışı, düğünlere animasyon, şirket piknikleri animasyonu, mağazalarda 

yüz boyama görevlerini de yapar. 

   

Resim 1.11: Palyaço makyaj ve giysileri 

 Mesleğin Gerektirdiği Özellikler  

Bir animatör: 
  

 Düşüncelerini sözel olarak ifade edebilmeli 

 Başkalarını etkileme ve ikna etme özelliklerinin olması 
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 Yaratıcı olmaları 

 Çabuk karar vermeleri ve kararlarını uygulayabilmeleri 

 İnsanların duygu ve ihtiyaçlarına duyarlı olmaları 

 Sabırlı ve coşkulu olmaları gerekir.  
 

Ayrıca, animatörlük hareketli bir meslek olduğu için bedence güçlü ve sağlıklı 

olmalıdırlar. 
 

1.3.3.1.Animasyon Ekipleri 
 

Palyaço, sihirbaz, çizgi film kahramanları gibi ekipler ile yapılır. Folklor ekipleri, 

pano uçuran uçaklar ve tören alanına atlayan paraşütçüler, akrobasi takımları da 

organizasyonların görsel zenginliğini arttıran aktivitelerdir. 
 

1.3.4. Diğer  
 

a)Sunucu: Organizasyonun başından sonuna kadar akışı yönlendiren ve anons eden, 

katılımcıları organizasyon etkinliğinin seyri hakkında bilgilendiren, güzel konuşma 

yeteneğine sahip, diksiyonu ve fiziksel özellikleri uygun olan etkinlik elemanıdır. 

 

 Mesleğin Gerektirdiği Özellikler  
 

Bir sunucu: 

 Üst düzeyde genel yeteneğe 

 Çeşitli uyarıları aynı anda algılama gücüne ve belleğe 

 Düzgün bir fiziksel görünüşe 

 Mikrofonik bir sese sahip 

 Türkçe’yi doğru, etkin ve güzel konuşabilen 

 Kendine güvenen ve soğukkanlı olmalıdır. 
 

b)Bilgisayara Veri Girişi, LCV Görevlisi  
 

Part-time çalışan LCV görevlisi şirketlerin yoğun dönemlerinde destek veren etkinlik 

elemanıdır. Bilgisayara veri girişi, rapor hazırlanması, organizasyona davet edilen kişilerin 

aranarak, katılıp atılmayacaklarının öğrenilmesini sağlar. 

 

c)Tanıtım Elemanı  

 

Promosyon ürün dağıtımı, market tanıtımları ve tat panellerde görev yapan etkinlik 

elemanıdır. Önceden almış olduğu eğitimle müşteri grubunu iyi tanıyan, belirlenen nokta ve 

saatlerde hedeflenen kitleye ulaşarak promosyon ürün dağıtımı ve tanıtım broşürlerinin 

hedeflenen kitleye ulaştırılmasını sağlar. 
 

d) Pazar Araştırma Görevlisi ve Anketör  

 

Belirlenen hedef kitleye yönelik yüz yüze veya telefonla anket formu dolduran ve 

istenen verileri toplayan etkinlik elemanıdır. 
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Resim 1.12: Anketör 

e). Rezervasyon ve Masa Yerleştirme Görevlisi  

 

Organizasyonlarda davet edilen kişilerin aranarak katılıp katılmayacağı, masa 

rezervasyonları ile konukların kapıda karşılanarak, masalarına yerleştirme vb. hizmetleri 

yerine getiren etkinlik elemanıdır.  
 

f). Tercüman  

 

Organizasyon etkinliğine katılan yabancı konuklara tercüme görevi yapan 

organizasyon elemanıdır. 
 

 Etkinlik Elemanı Temin Edilebilecek Firmalar 

 Catering, hostes fuar, tanıtım ve gösteri medyaları organizasyon ajansları, 

animasyon, organizasyon  süsleme hizmetleri. organizasyon hizmetleri sunan 

firmalardan hizmet satın alınmaktadır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak bir organizasyon etkinliği seçiniz. Seçtiğiniz 

etkinlikte görev alacak elemanları belirleyerek özelliklerini ve görevlerini araştırınız. 

 

İnternet, kütüphane ve ilgili sektörlerde araştırmalarınızı yaparak yazılı ve görsel 

dokümanlar toplayınız. Dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız ve arkadaşlarınıza 

sunum yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. 

 Organizasyon çeşitlerini araştırınız. 

 Organizasyonunuzu belirleyiniz. 

 Organizasyon etkinlik çeşitlerini 

araştırınız. 

 Organizasyonunuza uygun etkinlikleri 

belirleyiniz.  

 Etkinlik elemanları çeşitlerini araştırınız  

 Özelliklerini ve görevlerini araştırınız. 

 Hazırladığınız yazılı ve görsel 

dokümanlarla organizasyon etkinliğini 

sunum yapınız. 

 İnternette konunuzla ilgili ön araştırma 

yapınız. 

 Araştırmalarınızı organizasyon 

firmalarından randevu alarak görüşme 

yapınız. 

 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı ve 

güler yüzlü olunuz. 

 Organizasyon firmalarının konusunda 

deneyimli olmasına dikkat ediniz. 

 Araştırmalarınızda birkaç firma ile 

görüşüp, verebilirlerse yazılı ve görsel 

dokümanlar alınız. 

 Topladığınız bilgileri derleyip rapor 

haline getirirken tekrar bir firma ile 

görüşünüz. 

 Raporunuzu dosyada toplayıp 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz, 

gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve 

hazırlıklı olunuz.  

 Etkili iletişim kurunuz. 

 Eleştirilere açık olunuz. 

 Değerlendirmeleri dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Arkadaşlarınızla gruplar oluşturdunuz mu ?   

2. Hazırlık için ön araştırma yaptınız mı?   

3. Görüşeceğiniz kişi ve birimlerden randevu aldınız mı?   

4. Sorularınızı önceden hazırladınız mı?   

5. Organizasyon çeşitlerini araştırdınız mı?   

6. Organizasyonunuzu  belirlediniz mi?   

7. Organizasyon etkinlik çeşitlerini araştırdınız mı?   

8. Organizasyonunuza  uygun etkinlikleri belirlediniz mi?   

9. Etkinlik elemanları çeşitlerini araştırdınız mı?   

10. Seçtiğiniz etkinlikte görev alacak elemanları özelliklerine ve göre 

belirlediniz mi? 

  

11. Organizasyonunuzun etkinlikleri ve elemanların özellik ve görevlerini 

ifade eden CD, resim dokümanları topladınız mı? 

  

12. Görüşmeleri kayda aldınız mı?   

13. Organizasyonunuzla ilgili topladığınız bilgi ve görsel araçları sınıftaki 

arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli olabildiniz mi? 

  

 

 

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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi etkinliğin planlanmasında temel unsurlardan değildir? 

A) Etkinliğin amacı 

B) Hedef kitlesi 

C) Yer ve zamanı 

D) Hepsi doğru 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi yarışma ve spor organizasyonları kategorisine girmez? 

A) Yarışma 

B) Düğün-nişan 

C) Spor  

D) Proje 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi mankenliğin gerektirdiği özelliklerdendir? 

A) Düzgün bir fizik yapısı 

B) Uzun boylu olmak 

C) İyi iletişim kurabilme yeteneği 

D) Hepsi 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi animatörün görevleri arasında değildir? 

A) Drama ve broşür dağıtmak 

B) Mağaza açılışı 

C) Düğünlerde 

D) Hepsi 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Etkinlik; yaşam , süreç , çalışma biçimleri ortaya koyan olaylar ve olgular 

bütünüdür. 

6. (   ) Etkinlikler belli plan ve programlar dahilinde belli amaçlar doğrultusunda 

hazırlanır.        

7. (   ) Etkinlik elemanları organizasyonun planlanmasını , uygulanmasını ve sonuçlarına 

kadar görevli değildir. 

8. (   ) Manken ürünleri özelliklerine göre, gösterilerle halka tanıtan , ve aranan vasıflara 

sahip etkinlik elemanlarıdır. 

9. (   ) Host/hostes kongre , toplantı , konser , açılış , fuar gibi organizasyonlarda görev 

alırlar . 

10. (   ) Host / hosteslerin insanlarla kendine güvenen,güler yüzlü olma  özelliklerine sahip 

olması önemli değildir.  

11. (   ) Animatörler insanların etkinliklerde iyi zaman geçirmeleri için bir takım eğlence 

ve gezi programları düzenleyen etkinlik elemanlarıdır. 

12. (   ) Bir animatörde yaratıcı özellik aranmaz. 

13. (   ) Bir animatör sabırlı ve coşkulu olmalıdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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14. (   ) Sunucu organizasyonlarda başından sonuna kadar akışı yönlendiren anons eden 

katılımcıları org. etkinliğinin seyri hakkında bilgilendiren , güzel konuşma yeteneğine 

sahip , diksiyonu ve de fiziği  düzgün etkinlik elemanıdır. 
 

 

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 
 

 
Bu faaliyet sonunda organizasyonlarda protokol çeşitleri ve uyulacak kuralları, 

protokol yerleşim planı hazırlama şekillerini, uygun malzeme çeşitlerini, malzeme temin 

edilebilecek firmaları, araştırarak doğru tanıyabileceksiniz.  
 

 

 
 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır: 

 

 Organizasyonlarda protokol çeşitleri ve uyulacak kuralları araştırınız. 

 Protokol yerleşim planı hazırlama şekillerini internetten, organizasyon 

firmalarından araştırınız. 

 Protokollere uygun malzeme çeşitlerini bu alanda hizmet veren firmalardan ve 

internetten bilgi edininiz  

 Protokol malzemeleri temin edilebilecek firmaları bu alanda hizmet veren 

firmalardan ve internetten bilgi edininiz 

 

2. PROTOKOL MALZEMESİ TEMİN ETME 
 

2.1. Organizasyonlarda Protokol Çeşitleri ve Uyulacak Kurallar  
 

Protokol kuralları, resmi görgü kurallarıdır. İş yaşamı, özellikle üst düzey yöneticilerin iş 

yaşamları ağırlıklı olarak protokol kuralları çerçevesinde yürür. Resmi toplantılar, seminerler, 

konferanslar, kokteyller, ziyafet ve ikramlar, protokol kurallarının uygulanması gereken 

etkinliklerdir.  

 

Özel organizasyonlarda da protokol kuralları uygulanır. Protokol kurallarının özel veya 

kamu örgütlerinde uygulanması, iş tatminine ve çalışma barışına katkı sağlar.  
 

2.1.1. Sosyal Yaşamda ve İş Ortamında Genel Protokol Kuralları 
 

Protokol kurallarına göre sürdürülen ilişkiler, kişilerin ve kurumların sağlıklı 

iletişimlerinin de temelini oluşturur. 

 

Teknik anlamda protokol kavramı, törenlerde ve resmi ilişkilerde davranışlar ve 

öncelikler konusunda uyulacak kurallar dizisi anlamına gelir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Protokol kurallarının geliştirilmesinin temel amacı, gündelik hayatı daha rahat, düzenli 

ve çekici hale getirmek; özel ve kamusal yaşamın uygar ilişkiler çerçevesinde sürmesini 

sağlamaktır. Medenice gösterilen bir tavır, medenice bir karşılık bulur. Protokol kurallarını 

çok iyi anlatan bir atasözü vardır.  

 

"İnsanlar görünümlerine göre karşılanırlar, kişiliklerine göre uğurlanır." 

 

İnsanların kişiliklerine göre uğurlanabilmeleri bir yana, onların öncelikle protokol 

kurallarına göre karşılanmaları gerekir. Karşılama ve uğurlama protokolü, insanların 

buluşmalarına ve ayrılmalarına bir seviye kazandırır. Aynı zamanda, ilişkilerde insanların 

kendilerine güvenmelerini ve karşısındakine de saygı duyulmasını sağlar. 

 

Devletler, uluslar arası ilişkileri, belirli protokol kuralları çerçevesinde yürütür. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet protokolün düzenlenme ve gerektiğinde değiştirilmesi 

yetkisi ve sorumluluğu, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak imzasını taşıyan, Ocak 1927 

tarihli ve 4611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel 

Müdürlüğü'ne verilmiştir. 

 

2.1.2. Protokol Türleri 
 Uluslar arası protokol 

 Diplomatik protokol 

 Saray protokolü 

 Devlet protokolü 

 Siyasi protokol 

 Askeri protokol 

 Mülki protokol 

 Kamusal protokol (Sivil protokol) 

 Adli protokol 

 Akademik protokol 

 Dini protokol 

 Spor protokolü 

 Sosyal protokol 

 Protokol sıradüzeni 

 Makam protokolü 

 Bayrak protokolü 

 Taşıt protokolü 

 Toplantı protokolü 

 Tören protokolü 

 Konuşma protokolü 

 Resmi yazışma protokolü 

 Yönetsel davranış protokolü 

 İş görüşmesi protokolü 

 Halkla ilişkiler protokolü 

 Sekreterlik protokolü 

 Ziyaret protokolü 

 Konuk protokolü 
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 Davet ve ziyafet protokolü 

 Kıyafet protokolü 

 Sosyal davranış protokolü şeklindedir.  
 

2.1.3. Protokolde Önde Gelme  
 

Resmi protokol; diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda ve 

resmi törenlerde, devlet başkanlarıyla onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan 

kurallardır. Devletler arası ilişkilerde uygulanan protokol kuralları belli esaslara ve 

diplomatik kurallara bağlanmıştır. Bu kurallara uymak hem devletlerin iç hukukuna, hem 

devletler arası hukuka saygı anlamına gelir. 

 

İllerde, ilçelerde protokol kuralları kanunla belirlenir ve uygulanır. Kurumlarda 

Uygulanan Protokol ister kamu, ister özel kesim kurum veya kuruluşu olsun kuruluş yasa ve 

amaçlarına uygun olarak örgüt yapıları gereği bir kurumun önde gelme listeleri bulunur. 

Kurum içi etkinliklerde bu protokol listeleri dikkate alınır. 

 

Bu kurallara göre önde gelme aşağıdaki sıralamalar şeklindedir: 
 

 Ankara'da Uygulanan Devlet Protokol Listesi 
 

Türkiye Cumhuriyeti'nde, 4009 sayılı Kanunun verdiği yetki Dışişleri Bakanlığı 

Protokol Genel Müdürlüğü Devlet Protokolü, Cumhurbaşkanlığının onayını almak suretiyle 

düzenlemektedir. Ülkemiz devlet protokol listesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 
 

 Devlet Protokol Listesi 

1. Cumhurbaşkanı                         

2. TBMM Başkanı 

3. Başbakan  

4. Genelkurmay Başkanı                                                        

5. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı 

6. Eski Cumhurbaşkanları, 

7. Anayasa Mahkemesi Başkanı, 

8. Yargıtay Birinci Başkanı 

9. Danıştay Başkanı  

10. Bakanlar Kurulu Üyeleri 

11. Kuvvet Komutanları 

12. Orgeneraller ve Oramiraller 

13. YÖK Başkanı  

14. TBMM Başkan Vekilleri 

15. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları  

16. TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri  

17. TBMM'de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları 

18. TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri 

19. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları 

20. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasî Partilerin Genel Sekreterleri 

21. TBMM Üyeleri 
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22. Sayıştay Başkanı                               

23. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

24. Danıştay Başsavcısı .                   

25. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili 

26. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı 

27. Anayasa Mahkemesi Üyeleri 

28. Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri  

29. Danıştay Başkan Vekilleri  

30. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili 

31. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili  

32. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 

33. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı 

34. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

35. Başbakanlık Müsteşarı  

36. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı 

37. Ankara Valisi  

38. Yüksek Öğretim Kurumu Üyeleri 

39. Ankara'daki Üniversitelerin Rektörleri  

40. Ankara Garnizon Komutanı 

41. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

42. Korgeneraller ve Koramiraller 

43. Bakanlık Müsteşarları, Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar 

44. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanı 

45. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkanı 

46. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı 

47. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 

48. Rekabet Kurulu Başkanı 

49. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı 

50. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı 

51. TBMM Genel Sekreteri  

52. Diyanet İşleri Başkanı  

53. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları 

54. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı 

55. Tümgeneraller ve Tümamiraller 

56. Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşar Yardımcıları 

57. Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeleri 

58. Danıştay Daire Başkanları ve Üyeleri 

59. Sayıştay Daire Başkanları ve Üyeleri 

60. Devlet Personel Başkanı  

61. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı          

62. TÜBİTAK Başkanı 

63. Ankara'daki Üniversitelerin Rektör Yardımcıları 

64. Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri 

65. Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri  

66. Merkezde Görevli Valiler  

67. Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri 

68. Tuğgeneraller ve Tuğamiraller  
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69. Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri 

70. YÖK Genel Sekreteri  

71. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı  

72. Basın Yayın Genel Müdürü 

73. Anadolu Ajansı Genel Müdürü  

74. TRT Genel Müdürü  

75. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü  

76. Vakıflar Genel Müdürü  

77. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü                                

78. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü 

79. Başbakanlık ve Bakanlıklar Genel Müdürleri  

80. Ankara'daki Fakültelerin Dekanları ve Yardımcıları 

81. Ankara'daki Kamu Kuruluşları Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Başkanları 

82. Sivil ve Askeri Dernek Başkanları  
 

2.2. Protokol Yerleşim Planı Hazırlama Şekilleri 
 

2.2.1. Oturmalı Yemek Davetlerinde Masa Düzenlemeleri 
 

 Tek uzun masa: Bu şekil en fazla 12-18,üst sınır 24 kişilik yemeklerde 

uygulanır. 

 Tek uzun masa diğer oturma şekli: Bu şekil 18kişiden 24-36 kişilik 

yemeklere kadar uygulanabilen masa şeklinde masanın 4 başı vardır. Masa 

başları onur konuklarına verilir. 

 Tek uzun masa diğer oturma şekli: En fazla;10 ya da 14 kişilik, yarı resmi 

veya özel nitelikteki yemeklerde, yaş, unvan ve kişilikler e göre yerleşmede 

daha uygun dur. 

 Uzun iki masa: En fazla 24-36 kişilik yemeklerde uygulanır. 

 Oval masa şekli: Oval masa düzeni 8-10  kişilik yemeklerde uygulanır 

 Nal şeklinde kanatlı masa şekli: Bu şekil düzen 80-100-120 kişilik resmi 

yemek davetlerinde uygulanabilir. 

 Bir düz baş masa ve üç yuvarlak masa;40-60 kişilik yarı resmi yemek 

davetlerinde uygulanabilir. 

 Beş yuvarlak masa şekli; Bu şekil düzen 60-80 kişilik resmi yemek 

davetlerinde uygulanabilir. 
 

2.2.2. Protokol Tribünü  
 

a)Tribün yer tespiti  
 

 Protokolün kurulacağı alan zemininin düz/mıcır veya asfalt olması gerekir. 

 Güneşin doğuş ve batışı hesaplanıp bu saatlere göre konuşma kürsüsü ve 

protokol yeri belirlenmelidir (Güneş konuşmacıları ve protokolde bulunanları 

rahatsız edecek şekilde olmamalıdır.).  

 b)Kürsü kurulumu 

 Konuşma kürsüsü ile protokol;  konuşmacı protokole hitap ederken aynı 

zamanda halka da seslenebilmesi için hafifi çapraz olmalıdır. 
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 Protokol ile kürsü kompleksi arası 15 metreden fazla olmamalıdır. 

 Basın platformu kürsüyü ve protokol tribününü rahat görmeli, çok yüksek 

olmamalıdır. 
 

b)Protokol tribünü kurulum işlemleri  
 

 İki gün önce ekip tarafından gerekli konstrüksiyon ve kaba malzeme alana 

taşınmalıdır. 

 Ekip iş bölümü yaptıktan sonra protokol zemini kuruluma hazırlamalıdır. 

 Zemin hazırlandıktan sonra çadır ekibi kurum işlemini tamamlamalıdır. 

 Çadır ve brandalar bittikten sonra halı serilmeli, temizlik ekibi çadırı ve halıları 

özel makinelerle itinalı bir şekilde temizlemelidir. 

 Alt yapısı hazırlanmış olan protokol tribününe sandalye ve çiçek düzenleme 

ekibi girerek çalışmalara başlamalıdır. 

 Sandalyeler lazer ölçü birimi ile ölçülerek titiz bir çalışma ile dizilmelidir. 

 İlk olarak tribünün yan tarafları dizilir, lazer sayesinde düz dizilim 

sağlanmalıdır. 

 Sandalye giydirmede milletvekili, bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanı 

protokolleri için özel deri ve ısıtmalı koltuklar kullanılmalıdır. 

 Protokol için dört basamak, bunlardan ikisi baş protokolün (Başbakan, 

Cumhurbaşkanı)   önünde diğer ikisi de protokolün kenarlarında bulunmalıdır. 

 Kürsü kompleksinde iki adet merdiven olmalıdır (Birinci merdiven soldan çıkış 

için, ikinci merdiven ise sağdan iniş içindir.). 

 Kürsü kompleksinde, sunucu ve konuşmacı dışında mikrofon, mikrofon sehpası 

ayarlanması ve telsiz mikrofon kontrolü için takım elbiseli, dış görünüşü 

protokole uygun, firma yaka kartını takmış bir görevli teknisyen olmalıdır. 

  Olası bir elektrik kesintisine önlem olarak her organizasyonda mutlaka 

jeneratör hazır bulundurulur. 
 

c)Protokol tribünü kurulumunda kullanılan sistemler ve görevli ekipler 
 

 Ses ve ışık sistemleri(Protokolde konuşmaların kaliteli ve doğru desibelde 

sunulması gerekir. Bunun için de protokolün ön tarafına 8 adet küçük belirli 

aralıklarla büyük olmamak şartıyla hoparlör yerleştirilir ve protokolün iyi 

duyabilmesi için bu hoparlörler devamlı kontrol edilir.). 

 Alanın kapasitesine göre halk hoparlörü ve kule sistemi 

 Truss sistemleri(Işık ve ses sistemlerinin asıldığı sistemler) 

 Jenaratör 

 Kürsü kompleksi 

 Basın mikseri  

 Protokol çadırı ikram ve hizmetleri( Catering), 
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Resim 2.1: Protokol Kürsüsü 

 

 Koordinatörün talimatında konsepte uygun giyinmiş, diksiyonu ve dış görünüşü 

iyi nitelikte olan  host- hostesler  

 Güvenlik ekipleri  

 Sağlık ekipleri bulundurulmalıdır. 

 

Resim 2.2: Protokol çadırı 

d)Protokol tribünü süsleme 
 

 Protokolde genel görünüş itibariyle fazla süsleme yapılmamalıdır. 
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 Cumhurbaşkanı ve Başbakanın bulunduğu koltuğun önüne şık ve sade bir 

komodin (Sehpa)  ve üzerine yiyecek hariç su, meyve suyu, meşrubat türü 

içecekler konulmalıdır (İçeceklerin ağzı her zaman kapalı olmalıdır.). 

 Protokol ile kürsü arasında kırmızı bir halı olmalı ve halının çevresi isteğe göre 

bakır ya da pirinç bariyerlerle şerit şeklinde düzenlenmelidir. 

 Sandalyelere istenen renk ve birinci sınıf kalitede kumaşlarla giydirmeleri 

yapılmalıdır. 

  

Resim 2.3: Protokol tribünü süsleme 
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2.3. Protokole Uygun Malzeme Çeşitleri 
  

2.3.1. Protokol Tribünü Hazırlamada Kullanılan Malzeme Çeşitleri 
 

Organizasyonu rahatça izleme imkanı veren tribünlerde: 

 

 A ve B tipi protokol koltukları ve sehpaları 

 2 veya 3 kademeli platform ve kırmızı halı kaplaması 

 Konuşma platformu, kürsü ve kumaş kaplaması 

 4 kademeli oturum kompleksi 

 Davetliler için saten giydirmeli PVC plastik sandalye 

 Kırmızı yolluk ve bariyerler 

 Katlanabilir bahçe sandalyeleri 

 Kumaş kaplamalı hilton tipi metal sandalye 

 Bürosit tipi koltuk ve deri koltuklardan oluşan kadife giydirmeli çadırlar 

 İlk 2 basamağı veya tamamı halı  , ön direkleri saten kaplı ,ikram sehpası 

 Tribünler katılacak  protokol sayısına göre  hazırlanmalıdır.  

 

 

Resim 2.4:Truss sistemi 

2.3.2. Davetli Tribünü Hazırlamada Kullanılan Malzeme Çeşitleri 
 

Organizasyonu rahatça izleme imkanı veren tribünlerde; 

 4 kademeli 

 İlk basamağı halı kaplı 

 Plastik sandalyeli 

 Kırmızı-mavi-beyaz brandalı çadırlar hazırlanmalıdır.  
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Resim 2.5:.Sahne kompleksi 

 

2.3.3. Halk Çadırı Hazırlamada Kullanılan Malzeme Çeşitleri 
 

 6x6 m, zemine kurulu 

 Plastik sandalyeli 

 Kırmızı-beyaz brandalı çadırlar hazırlanmalıdır.  

 

2.3.4. Basın Tribünü ve Platformu Hazırlamada Kullanılan Malzeme Çeşitleri 
 

 Kamera ve fotoğrafçılara 15m2 basın platformu kurulur, basın mikseri 

kurularak da kameraların net ses almaları sağlanmalıdır. 

 

2.3.5. Konuşma Kürsüsü Kompleksi hazırlamada kullanılan malzeme çeşitleri; 
 

 Mikrofon standlı ,üzeri tenteli, ahşap , modern kürsü (Yerden h=50 cm 

yükseklikte) 

 Farklı kürsü seçenekleri PVC 

 Saten ve kadife giydirme alternatifleri  

 Zemini halı kaplamalı 

 Üzeri brandalı kompleksler  

 Kırmızı yollukla kaplama 

 Pirinç bariyerler  

 Sahne kompleksi 
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2.3.6. Yiyecek ve İçecek (Catering)  Kompleksi Hazırlamada Kullanılan 

Malzeme Çeşitleri 
 

 İstenilen metrekarede kurulum alanı 

 Platform hazırlama 

 Kokteyl ve yemek masası temini 

 Özel ışıklandırma   

 Isıtma ve soğutma sistemleri  

Açılış noktası ve kürsü gibi önemli noktalara kırmızı yolluk ve bariyer çekilerek tüm 

konuklara ulaşılabilmesi sağlanmalıdır. 

 

2.4. Protokol Malzemeleri Temin Edilecek Firmalar 
 

 Konstrüksiyon hizmetleri veren firmalar 

 İnternette tedarikçi sitelerinden ulaşarak ve hizmet temin edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak protokol çeşitlerinden birini seçiniz. Seçtiğiniz 

protokol etkinliğini planlayınız. İnternet, kütüphane, ilgili kurum ve sektörlerde 

araştırmalarınızı yaparak yazılı ve görsel dokümanlar toplayınız. Dokümanları düzenleyerek 

dosya hazırlayınız ve arkadaşlarınıza sunum yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. 

 Protokol türlerini araştırınız. 

 Protokol türünüzü belirleyiniz. 

 Protokol malzemeleri ve etkinlik 

çeşitlerini araştırınız. 

 Protokol malzemeleri ve etkinlik 

çeşitlerini temin edeceğiniz firmaları 

araştırınız. 

 Protokol türünüze uygun malzeme ve 

etkinlikleri belirleyiniz. 

 Hazırladığınız yazılı ve görsel 

dokümanlarla organizasyon etkinliğini 

sunum yapınız. 

 İnternette konunuzla ilgili ön araştırma 

yapınız. 

 Araştırmalarınızı organizasyon 

firmalarından randevu alarak görüşme 

yapınız. 

 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı ve 

güler yüzlü olunuz. 

 Organizasyon firmalarının protokol 

konusunda deneyimli olmasına dikkat 

ediniz. 

 Araştırmalarınızda birkaç firma ile 

görüşüp, verebilirlerse yazılı ve görsel 

dokümanlar alınız. 

 Topladığınız bilgileri derleyip rapor 

haline getirirken tekrar bir firma ile 

görüşünüz. 

 Raporunuzu dosyada toplayıp 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz, 

gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve 

hazırlıklı olunuz. 

 Etkili iletişim kurunuz. 

 Eleştirilere açık olunuz. 

 Değerlendirmeleri dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Arkadaşlarınızla gruplar oluşturdunuz mu ?   

2. Hazırlık için ön araştırma yaptınız mı?   

3. Görüşeceğiniz kişi ve birimlerden randevu aldınız mı?   

4. Sorularınızı önceden hazırladınız mı?   

5. Protokol türlerini araştırdınız mı ?   

6. Protokol türünüzü  belirlediniz mi ?   

7. Protokol malzemeleri ve  etkinlik çeşitlerini araştırdınız mı ?   

8. Protokol malzemeleri ve  etkinlik çeşitlerini temin edeceğiniz firmaları 

araştırdınız mı ? 

  

9. Protokol türünüze  uygun malzeme ve etkinlikleri belirlediniz mi ?   

10. Protokol organizasyon etkinliklerinizle ilgili malzemeler ve 

etkinliklerle ilgili CD, resim dokümanları topladınız mı? 

  

11. Görüşmeleri kayda aldınız mı?   

12. Organizasyonunuzla ilgili topladığınız bilgi ve görsel araçları sınıftaki 

arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli olabildiniz mi? 

  

 

 

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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Protokol kuralları resmi görgü kurallarıdır. 

 

2. (   ) Resmi protokol, diplomatlıkta, devletlerarasındaki ilişkilerde yazışmalarda ve 

resmi törenlerde, devlet başkanlarıyla ve de onların temsilcileriyle görüşmelerde 

uygulanan kurallardır. 

 

3. (   ) Oturmalı yemek davetlerinde uzun iki masa en fazla 24-36 kişilik yemeklerde 

uygulanır. 

 

4. (   ) Protokolün kurulacağı alan zemininin düz/mıcır veya asfalt olması gerekir. 

 

5. (   ) Sandalyeler lazer ölçü birimi ile ölçülerek titiz bir çalışma ile dizilmelidir. 

 

6. (   ) Organizasyonlarda jeneratör bulundurulmasına gerek yoktur. 

 

7. (   ) Organizasyonlarda ses ve ışık sistemleri bulundurulmasına gerek yoktur. 

 

8. (   ) Protokol tribünü hazırlamada kumaş kaplamalı hilton tipi metal sandalye 

kullanılmalıdır. 

 

9. (   ) Protokol tribünü katılacak kişi sayısına göre hazırlanmalıdır. 

 

10. (   ) Basın mikseri kurularak kameraların net ses almaları sağlanır. 
 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

 

Bu faaliyet sonunda organizasyonlarda açık/kapalı alan dekorasyonu hazırlamada alan 

özelliklerini, malzeme özelliğine göre dekorasyon çeşitlerini, dekorasyon ekibinin 

organizasyonu, ekibin planlanması, ekibi temin edilebilecek firmaları doğru 

tanıyabileceksiniz.  
 

 

 
 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır: 

 

 Organizasyonlarda açık/kapalı alan dekorasyonu hazırlamada organizasyon alan 

özelliklerini (açık-kapalı-yarı açık alanlar) bu alanda hizmet veren firmalardan 

ve internetten, kütüphanelerden araştırarak bilgi edininiz.  

 Organizasyonlarda malzeme özelliğine göre dekorasyon çeşitlerini(kumaş, 

çiçek, balon dekorasyonu)bu alanda hizmet veren firmalardan ve internetten, 

kütüphanelerden araştırarak bilgi edininiz.  

 Organizasyonlarda dekorasyon ekibinin organizasyonu, ekibin planlanması, 

ekibi temin edilebilecek firmaları bu alanda hizmet veren firmalardan ve 

internetten araştırarak bilgi edininiz 

 

3. AÇIK/KAPALI ALAN 

DEKORASYONLARI 
 

Alanlar organizasyonda belirli amaçlar ve belirli gün etkinlikleri için tasarlanır ve 

oluşturulur. 

 

Alan seçimi yaparken dikkat edilecek noktalar: 
 

a) Organizasyon katılımcıları açısından: 
 

 Katılımcıların bireysel yada grup halinde mi oldukları , grup ise kaç kişi 

oldukları  

 Özel ya da anonim katılımcılar olmaları 

 Katılımcıların yaş grupları dikkate alınarak seçilmelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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b) Organizasyon sahibinin tercihleri açısından 
 

 Tercih edilen donatılar  

 Tercih edilen renkler  

 Özel mekanlar  

 Özel etkinlikleri (Animasyon, Görsel Show, vb. ) dikkate alınarak seçilmelidir. 

c) Tercih edilen organizasyonun konsepti açısından; 
 

 Etkinliğin yapılacağı zaman ve mevsimsel koşullar  

 Etkinliğin süre ve saati  

 Oturma planı 

 Donatıların türleri, çeşitleri, stilleri dikkate alınarak seçilmelidir. 
 

d) Tercih edilen organizasyon mekanı açısından 
 

 Açık ya da kapalı alan olması  

 Mekâna ulaşımı (Karayolu, hava yolu, deniz yolu) 

 Vip salonu 

 Mekânın ışık sistemi ve aydınlatma kalitesi  

 Akustik nitelikleri  

 Mekân biçiminin analizi ve dekorasyonu  

 Mekânın konfor ve güvenliği  

 Renk ve ton seçimi  

 Aksesuarların donatımı  

 Sağlık koşulları 

 Isıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri 

 Su ve elektrik tesisatı  

 Telefon, televizyon, Internet 

 Acil durum çıkışları ve koruma sistemi 

 Yönlendirme tabelaları 

 Güvenlik 

 Açık ve kapalı otopark 

 Lavabo, tuvaletler 

 Basın merkezi vb. unsurları dikkate alarak alan belirlenmelidir. 
 

3.1. Organizasyon Alan Özellikleri 
 

Organizasyonlarda etkinliğin amacına, zamanına, katılımcı sayısına ve özelliğine göre 

alan seçimi yapılır. Organizasyon alanlarının: 

 Açık alan 

 Kapalı alan 

 Yarı açık alanlar olarak gruplayabiliriz. 
 



 

33 

3.1.1. Açık Alan  
 

Organizasyon konseptine uygun yer ve zemin seçilmelidir. Açık alan 

düzenlemelerinde doğal özelliğe zarar verilmemeli, ve temiz bırakılmalıdır.  
 

a) Çeşitleri: 

 Havuz başı 

 

Resim 3.1: Havuz başı düğün mekanı 

 Park-bahçe 

 Piknik alanları 

 

 

Resim 3.2: Piknik alanı 
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 Tören alanları 

 

Resim 3.3:Tören alanı 

 Fuar alanları 

 Hisar alanları 

 Açıkhava tiyatroları 

 Amfi tiyatroları 

 Kır kahveleri 

 Spor tesisleri 

 Stadyum 

 Halı saha 

 Golf tesisleri  

 Çocukların oyun parkları 

 Tenis, basketbol ve diğer sporlar  

 Yüzme  havuzları, büyük çapta kayık yarış alanları 

 Tırmanma kamping, tabiat parkları  vb alanlarda organizasyonlar 

düzenlenmektedir. 

 

Resim 3.4: Spor tesisleri 
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Resim 3.5: Tırmanma Kamping tabiat parkları   

 

b) Açık alan organizasyonlarda dikkat edilecek noktalar: 

 Mevsim geçişlerinde iklim koşullarına karşı önlemler alınmalıdır. Doğanın 

etkilerinden (Yağmur, rüzgar, kar, soğuk…) ve kamp yapılan bölgeye göre 

haşerelerden ve meraklı gözlerden korunması için uygun barınma çadırları 

hazırlanmalıdır. Çadırlar organizasyon çeşitlerine göre seçilmelidir.  Eğer 

doğada gecelenmesi gerekiyorsa barınma için gerekli büyüklükte çadır temin 

edilmelidir. 

 Dağcılık, kampçılık ve trekking aktiviteleri için barınak çeşitlerinden kulübe, 

kar mağarası, bivak vb. şekilleri tercih edilmelidir.     

 Park ve bahçelerde oturma alanlarda ısıtma sistemleri mevsime göre hazır 

bulundurulmalıdır. 

 Isıtma özelliği aynı zamanda ambulans girişlerinde ve otopark girişi gibi 

yerlerde buzlanmaya karşı olarak da kullanılmalıdır. 

  Açık alanların piste göre yükseklikleri  

 Açık alanların ve portatif tribünlerin araba park alanlarına uzaklığı  

 Seyircilerin güneşten korunması(Çadır, şemsiye vb.) 

 Yönlendirme levhaları (Yol güzergâhlarındaki levhalar ve görevliler araçları 

buna göre yönlendireceklerdir.). 

 Kroki 

 El programı  

 Oturabilmek için portatif sandalye, minder hazırlanmalıdır. 
 

c) Açık alan hizmetleri 
 

 Mevsimlere göre önlemler (Çadırlar, tenteler)  
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Resim 3.6: Çadırlar,tenteler 

 Yiyecek/içecek hizmetleri 

 

 

Resim 3.7: Yiyecek/içecekler( catering hizmetleri) 
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 Otopark hizmetleri 

 Ring servisleri veya toplu ulaşım araçları 

 

Resim 3.8: Otopark   Resim 3.9: Ring servisi 

 

 Sağlık tesisi, ambulanslar 

 Helikopterler alanı  

 Lavabo, tuvalet olanakları                             

 Su-meşrubat servisi  

 VIP misafirler için yerler  

 Junior (Çocuk koltuğu) 

 Rehber  

 Otopark alanları  

 Trafik ve yol vb. hizmetler temin edilmelidir. 
 

3.1.2.Kapalı Alanlar 
 

Organizasyonun konseptine ve katılımcı sayısına, zemin taşıma kapasitesine, ulaşım 

olanaklarına göre seçilmelidir. 

a) Kapalı alan çeşitleri: 
 

 Otel-motel vb. 

 Restoranlar 

 Fuarlar alanları 

 Konferans salonları, 

 Kongre ve sempozyum salonları 

 Kültür merkezleri 

 Spor tesisleri, 

http://www.yozgat-bld.gov.tr/haberresim/otopark1.jpg
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Resim 3.10: Kapalı spor tesisi 

 Düğün salonları   

 

Resim 3.11: Düğün salonu 
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 Sergi salonları,  

 

Resim 3.12:  Sergi salonu 

 Toplantı salonları, 

   

Resim 3.13: Toplantı salonu 
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 Festival ve şenlik alanları, 

  

Resim 3.14: Festival ve şenlik alanı 

 Defile salonları 

 

Resim 3.15: Defile salonu, podyum 

b) Kapalı alan organizasyonlarda temin edilecek hizmetler: 
 

 Ses Sistemi 

 Yaka Mikrofonu 

 Kablosuz mikrofon 
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 Masa Mikrofonu 

 Ses Kayıt Sistemi 

 Işık Sistemi 

 DVD Oynatıcı 

 Video 

 Kürsü 

 Müzik Yayını 

 Slayt Oynatıcı 

 Bilgisayar Projektörü 

 Görüntü Kaydı 

 Projektör Perdesi 

 Barkovizyon 

 Tepegöz 

 Flipchart 

 TV 

 Yazı Tahtası 

 Faks 

 Lazer İşaretleyici 

 Tam Donanımlı 

 Konaklama imkanı                    

 Görsel iletişim/ekipman   

 Business center   

 Fax   

 Telefon   

 Bilgisayar   

 Internet bağlantısı 

 Havalandırma 

 Yiyecek-İçecek servisi  

 Otopark   

 Araba Kiralama Servisi vb. hizmetler temin edilmelidir. 
 

3.1.3. Yarı Açık Alanlar 
 

Organizasyon konseptine uygun yer ve zemin seçilmelidir. Mevsim geçişlerinde iklim 

koşullarına karşı önlemler alınmalıdır. Bu alanların ısıtılması sayesinde mevsim geçiş 

zamanlarında dahi bu yerler kullanıma açık olacaktır. Çadır sistemleri açık alanlarda olduğu 

gibi hazır bulundurulmalıdır.  
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a) Çeşitleri; 
 

 Spor tesisleri 

 Teraslar   

 

Resim 3.16: Teras görüntüleri 

 Kafeler 

 Bahçeler örnek olarak verilebilir. 

 Restoranların branda ile kapatılmış bölümleri  

 

Resim 3.17: Çadırlar, tentelerle kapatılmış yarı açık alanlar 
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3.2. Malzeme Özelliğine Göre Dekorasyon Çeşitleri  
 

Etkileyici bir dekorasyon ve şık bir sunum organizasyondan önce göze hitap etmelidir. 

Katılımcılara “ne güzel bir organizasyondu” dedirtilmelidir. Değişik sahne dekorları, 

podyum hazırlama, ev dekorasyonu, değişik boyutlarda sokak süslemeleri firmalarca 

yapılmaktadır. 

 

3.2.1. Kumaş Dekorasyonu 
 

Kumaş dekorasyon uygulamaları mekanlarda konsepte uygun hazırlandığında 

bütünlük ve şıklık yaratır. Organizasyon için yapılan düzenlemelerde sandalye giydirmeleri, 

nikâh masası hazırlama,  merdiven ve tırabzan süslemeleri,  podyum ve sahne giydirmeleri,  

yemek masası süslemeleri,  araba ve bina paketlemeleri,  tente çadır ve şemsiye giydirmeleri, 

tavan kaplanmaları, sütunlarda ve daha bir çok mekanlarda kumaş dekorasyon malzemeleri 

kullanılarak süslemeler yapılır. 

Kumaş süslemelerde birçok kumaş çeşitleri kullanılmaktadır. 

Bu kumaşların rengi, deseni ve dokusu organizasyon konseptine uygun olarak 

tasarımcı ve müşteri ile seçilmelidir. 
 

Organizasyonlarda kullanılan kumaş çeşitleri ve özellikleri 
 

 Şifon:  Eni 1,50 m, standart 40 veya 70 m toplar halinde tüm renkleri 

kullanılmaktadır. 

 Dore parlak sarı renkli simli kumaş: Eni 1,50 m, standart 40 veya 70 m toplar 

kullanılmaktadır. 

 Lame parlak gümüş renkli simli kumaş: 1,50 m, standart 40 veya 70 m toplar 

kullanılmaktadır. 

 Organze Kumaş 140 cm ve 300 cm ende düz veya desenli 

 Danteller: organizasyon ve çeşitli dekorasyonlar için.  

  Pamuk saten: 330 ene masa örtüsü ve peçete kumaşları 

 Elastiki saten  ( Masa örtüsü ve sandalye kaplamak için ) 200 cm ende standart 

40 veya 70 mt. toplar halinde tüm renkleri kullanılmaktadır. 

 Tülgrek sert apreli: 200 cm en'de standart 40 veya 70 mt. toplar halinde tüm 

renkleri kullanılmaktadır. 

 Kristal Tül: 300 cm ende standart 50 m toplar halinde tüm renkleri 

kullanılmaktadır. 

 Pullu kumaşlar: Mekan süslemede organizasyon konseptine göre 

kullanılmaktadır (Eni 30-50 cm arasında) 
 

Aşağıda gördüğünüz kumaşların kullanım yerleri şöyledir: Organizasyonlarda 

Sandalye Fiyongu ve Masa Süsleme - Araba Süsleme - Nikah Şekeri - Gelin Duvağı - Gelin 

El Buketi - Nişan Sepeti – vb dekorlarda kullanılır.  
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Resim 3.18: Tül çeşitleri 

Kumaş Şekillendirmeleri: Yumuşak dökümlü kumaşlar pli, gode, drape çalışmaları ile 

şık bir görüntü elde edilmektedir.  

 

Resim 3.19: Kumaşın düz ve drapeli görünümü 

Skört masa örtüleri; Skörtler saten kumaştan Amerikan cırtlı veya iğneli yapılabilir. 

Pileleri makinada yapıldığı için kesinlikle açma yapmaz. 

http://www.burcakkumas.com/kumas_listesi.asp?kategori=7##
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Resim 3.20: Masanın skörtlenmesi 

Sandalyeye göre bire bir giydirme çalışması yapılır. Sırtlığı için tül, done, çiçek, ve ya 

saten fiyonklar konulabilir.  

 

Resim 3.21:  sandalye giydirme 



 

46 

Sahne, sütun  kumaş kaplamaları mekana bir bütünlük verir. 

 

Resim.No.3.22. sahne , sütun  kumaş kaplama uygulamaları 

 

 

Resim 3.23: Nikah masası ve sandalyesi örnekleri 
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3.2.2. Çiçek Dekorasyonu 
 

Çiçek dekorasyon uygulamaları mekanlarda konsepte uygun çiçek çeşitleri ve renkleri 

kullanıldığında bütünlük ve şıklık yaratır. Organizasyon için yapılan düzenlemelerde mekan 

süslemesi yapılmaktadır. 
 

Çiçek dekorasyonları: 

 

 Masa şamdanlar 

 Masa aranjmanlar 

 Ferforjeler 

 Gelin yolları 

 Kütük mumları 

 Bahçeler 

 Karşılama çiçekleri 

 Havuz parterleri 

 Protokol yolları 

 Gelin buketleri, masa ve sandalyeler 

 Merdivenler ve tırabzanlar 

 Sütunlar 

 Alışveriş merkezlerinin açılışları 

 Mekanın dış cepheleri 

 Kürsüleri  

 Protokol tribünü  

 Sehpa üzeri parterleri süslemelerinde kullanılmaktadır. 
 

Mekan dış cepheleri ve daha birçok mekanlarda çiçek dekorasyon malzemeleri 

kullanılarak süslemeler yapılmaktadır. Masa üstü dekorasyonlarda konsepte uygun olarak 

canlı çiçek tanzimleri kullanılmakta, ayrıca misafirlere verilen önemi de yansıtmaktadır. 

 

Resim 3.24: Davet masası  süsleme 
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3.2.3. Balon Dekorasyonu 
 

 Balon dekorasyon uygulamaları, mekanlarda konsepte uygun balon çeşitleri ve 

renkleri kullanıldığında bütünlük ve şıklık yaratır. Organizasyon için yapılan düzenlemelerde 

mekanın dış cephesinde kapı pencere süslemelerinde, tavanda, sütunlarda, alış veriş 

merkezlerinin açılışlarında bina cephelerinde ve daha birçok mekanlarda balon dekorasyon 

malzemeleri kullanılarak mekan süslemesi yapılır. Balonlar pompa ile şişirilerek değişik 

şekiller verilir. 
 

a) Balon çeşitleri 

 Basket balon 

Punch (Basket) balon.100’lü paketler içerisinde karışık renkli.Çift taraf resim 

baskılıdır. 
 

 Dekorasyon balonu 
 

9 inç tek renk dekorasyon (süsleme) balonlarıdır. Ambalaj şekli; 1 paket 100 adet. 

Helyum gazı ile şişirmeye uygundur. 

Renkler: Beyaz, kırmızı, koyu mavi, lacivert, sarı, Orange (turuncu), pembe, Rubi 

(Koyu pembe), mor, eflatun, lila, bordo, koyu yeşil, açık yeşil, fıstık yeşili, siyah, açık 

mavi, portakal rengi, dore, turkuaz.  

 

 Baskılı balon 
 

İsteğe bağlı olarak her türlü logo, yazı ve resim baskısı yapılabilir. Tek taraf, çift taraf 

baskı yapılabilir.Baskı tek renk, iki renk, üç renk ve dört renk yapılabilir. 
 

 Jumbo balon 
 

Helyum gazı ile şişirilmeye uygun lateks balondur. Balon çapı: 60 inç (152 cm) Tam 

şişirilmiş halde balon çapı 2 metreye kadar ulaşabilmektedir. 

  

Resim 3.25:  balon süsleme örnekleri 
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b) Kullanım alanlarına ve konsepte göre balon şekillendirmeleri 
  

 Kolon balon süsleme  

Balonların zincir şeklinde ipe dizilmesi ile oluşan şekildir. Bu dizayn balonların 

sarmal veya gruplar halinde dizilmesi ile çeşitlendirilebilir. 
 

 Balon Kemer-Arch  

Balonların zincir şeklinde alüminyum rotlara dizilmesi ile oluşan dizayndır. Bu rotlara 

şekil verilerek kapıları , mekan geçişlerini ve açılış noktaları süslenir. 
 

 Balon rüzgarı 

Çeşitli renklerdeki balonların şişirilerek bir file içine asılması ile oluşan 

dizayndır,Organizasyonun belli bir anında balonların yukarıdan salıverilmesi ile oluşan 

dizayndır. 
 

 Balon logo  ve  fiyonk 

Küçük balonlar ve alüminyum rotlar kullanılarak organizasyonun adı, firma logosu , 

firma ismi , nazar boncuğu , kalp , fiyonk , vb. tasarımlar yapılması ile oluşan dizayndır. 
 

 

 Jumbo Balon ve Zeplin; 

Organizasyon alanında üzeri logolu R=120-150 ebatlarında büyük jumbo ucan 

balonların yerden belli yükseklikte üzerindeki yazı görülecek şekilde sabitlenmesi ile oluşan 

dizayndır. 
 

3.2.4. Hazır Gereçlerle Süslemeler 
 

a)Şerit-kurdele, harçlar, rafyalar 

 

Tribün, kürsü veya açılışlarda şerit –kurdele renkli, rafya ve harçlar gerilerek 

organizasyon alanının dekore edilip süslenmesi için kullanılır. 
 

3.3. Dekorasyon Ekibinin Organizasyonu 
 

3.3.1. Ekibin Planlanması 
 

Organizasyonlarda firmalar her çalışmada olduğu gibi işin türüne göre yardımcı 

firmalardan hizmet satın almaktadır. Hizmet satın alınan bu destek hizmetleri birimlerinin 

elemanları alanlarında uzmanlaşmış olmalıdır. Alan özelliklerine, etkinliğin türüne, mevsim 

koşullarına ve müşterinin tercihlerine uygun konsept belirlenmelidir. 

 

Konsept belirlendikten sonra yapılacak süsleme çeşitleri için malzeme tespiti ve 

siparişi ilgili destek birimi tarafından verilir. 

 

Malzeme temininden sonra organizasyon tarihi ve saatine göre ve donatıların 

düzenlenmesinden sonra masa ve sandalye giydirmeleri ardından balon süslemeler ve daha 
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sonra çiçek süslemeleri yapılmaktadır (Çiçeklerin canlılığını kaybetmemesi için en son 

yerleştirilmelidir). 
 

3.3.2. Ekibin Sağlanması 
 

Dekorasyon ekibinde kumaş süslemecisi, balon dekorasyonu elemanları, çiçek 

dekorasyonu elemanları, şerit süsleme dekorasyonu elemanları destek hizmetleri sunan 

firmalardan temin edilir.Firmalara ulaşabilmek için internete tedarikçi zinciri sitelerden  

ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 



 

51 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak alan özelliklerini, malzeme özelliğine göre 

dekorasyon çeşitlerini ve ekip organizasyonunu organizasyon firmalarından araştırınız. Elde 

ettiğiniz dokümanlardan yararlanarak birer örnek organizasyon dosyası oluşturunuz ve 

grubunuza görsel sunum yapınız. 
 

İşlem öncesi basamakları 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Açık-kapalı-yarı açık alan özelliklerini 

araştırınız. 

 Malzeme özelliğine göre dekorasyon 

çeşitlerini araştırınız. 

 Kumaş ve dekorasyon çeşitlerini 

araştırınız. 

 Çiçek ve dekorasyon çeşitlerini 

araştırınız. 

 Balon ve dekorasyon çeşitlerini 

araştırınız. 

 Dekorasyon ekip organizasyonu ekip 

planlama ve iş bölümlerini araştırınız. 

 Dekorasyon ekiplerinin temin edilecek 

firmaları araştırınız. 

 Topladığınız bilgi ve materyalleri 

dosyalayınız. 

 Topladığınız bilgileri ve dökümanları 

grubunuzun hazırladığı projede 

kullanarak görsel sunumunuzu yapınız. 

  Araştırmalarınızı kütüphanelerden 

organizasyon firmalarından bizzat 

kendiniz iştirak ederek yapınız. 

 Araştırmalarınız sırasında görüşme 

yaptığınız kişilerle ölçülü, saygılı ve güler 

yüzlü olunuz. 

 Araştırma yaptığınız firmalarının bu 

konuda deneyimli olmasına dikkat ediniz. 

 Araştırmalarınızda birkaç firma ile 

görüşmeniz doğru bir çalışma olur. 

 Konunuzla ilgili görsel kaynaklar bulunuz. 

 Topladığınız bilgileri derleyip rapor haline 

getirirken tekrar bir firma ile görüşünüz. 

 Raporunuzu dosyada toplayıp 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sununuz. 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz, 

gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve 

hazırlıklı olunuz. 

 Etkili iletişim kurunuz. 

 

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. (   ) Açık alanlarda doğanın etkilerinden korunma sistemleri hazırlanmalıdır. 

2. (   ) Açık alanlarda sağlık ve güvenlik sistemlerine gerek yoktur . 

3. (   ) Kumaşlar pli , gode , ve drape çalışmaları ile şekillendirilir.  

4. (   ) Skört masa kenarlarına kumaşların cırtlı veya iğne ile tutturulan pli çalışılmış 

örtülerdir.  

5. (   ) Kolon balon süslemesi balonların zincir şeklinde ipe dizilmesi ile oluşan şeklidir. 

6. (   )Kemer-arç balon şekli masa üstü süslemelerde kullanılır. 

7. (   ) Hazır gereçler şerit ,kurdele, harçlar ve rafyalardır.  

8. (   ) Şifon ve saten organizasyonlarda kullanılan kumaş çeşitleridir.  

9. (   ) Açık alanlarda yönlendirme levhaları yerleştirilmelidir. 

10. (   ) Çiçek dekorasyonu mekan düzenlenmesinde ilk önce yerleştirilmelidir. 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Kapalı alanlarda ses ve ışık sistemlerine gerek yoktur. 

2. (   ) Yarı açık alanlarda çadır sistemleri açık alanda olduğu gibi hazırlanmalıdır. 

3. (   ) Çiçek dekorasyonu konsepte uygun çiçek çeşitleri ve renkleri kullanıldığında 

mekanın daha hoş görünmesini sağlar. 

4. (   ) Balon rüzgarı şişen balonları file şekline asılması ile oluşan dizayn  değildir. 

5. (   ) Kolon balonlarından yol ve kapılara tak yapılır. 

6. (   ) Organizasyonlarda canlı ve kuru çiçeklerle süsleme yapılmaz. 

7. (   ) Otel-motel , düğün salonları , toplantı salonları kapalı alanlardır. 

8. (   ) Açık alanlarda süsleme yapılmaz. 

9. (   ) Kayak yarışları , tırmanma , kamping org. açık alanda yapılır 

10. (   ) Açık alanlarda kroki hazırlanmasına gerek yoktur. 

11. (   ) Sandalye süslemelerinde çiçek kullanılmamalıdır . 

12. (   ) Merdiven süslemelerinde kenar süslemesi yapılmaz . 

13. (   ) Tanıtım elemanı promosyon ürün dağıtımı , market tanıtımları ve tat panellerde 

görev yapan etkinlik elemanı değildir. 
 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 İN CEVAP ANAHTARI 
 

1.  D 

2.  B 

3.  D 

4.  D 

5.  Doğru 

6.  Doğru 

7.  Yanlış 

8.  Doğru 

9.  Doğru 

10.  Yanlış 

11.  Doğru 

12.  Yanlış 

13.  Doğru 

14.  Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1.  Doğru 

2.  Doğru 
3.  Doğru 
4.  Doğru 
5.  Yanlış 

6.  Yanlış 

7.  Doğru 
8.  Doğru 
9.  Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1.  Doğru 

2.  Yanlış 
3.  Doğru 
4.  Doğru 
5.  Doğru 

6.  Yanlış 

7.  Doğru 
8.  Doğru 
9.  Doğru 
10.  Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1.  Yanlış 
2.  Yanlış 
3.  Doğru 
4.  Doğru 
5.  Doğru 

6.  Yanlış 

7.  Doğru 
8.  Yanlış 
9.  Doğru 
10.  Yanlış 

11.  Yanlış 
12.  Yanlış 
13.  Yanlış 
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