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AÇIKLAMALAR 
KOD 342PR0058 

ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK 
Fuar Organizasyon Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI 
Fuar Etkinlikleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Fuar etkinliklerinden; açılış, animasyon, yarışma ve defile 

organizasyonlarını takip etme becerisi kazandıran öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Katılımcı Firmanın Fuarda ve Sonrasında Çalışmaları 

modülünü almış olmak 

YETERLİK Fuar etkinliklerini planlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Gerekli ortam sağlandığında fuar etkinliklerini takip 

edebileceksiniz. 

 

Amaçlar 

 

1. Fuar açılış etkinliğini takip edebileceksiniz. 

2. Animasyon etkinliğini takip edebileceksiniz. 

3. Yarışma ve çekiliş etkinliğini takip edebileceksiniz. 

4. Defile organizasyonunu takip edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

ORTAM: Sınıf, kütüphaneler, fuar şirketleri, organizasyon 

firmaları 

DONANIM: TV, DVD, VCD, projeksiyon cihazı, bilgisayar, 

İnternet 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme soruları ile 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. 
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GİRİŞ 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Gelişmek, değişmeyi kabul etmeyi gerektirir. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği 

dünyamızda; başarıyı yakalayabilmemiz için gelişmeye açık olmalıyız. Kişinin bilgisini 

artırması, kendini geliştirmesi, iş verimliliğinde yükselme sağlayacaktır. Çalışmak, çalıştıkça 

gelişmek, seçtiğiniz meslekte de sizi başarıya götürecektir. 

 

Alacağınız bu modül ile fuar etkinliklerini takip etme becerisine sahip olacaksınız. 

Herhangi bir fuarda açılış etkinliğinin, animasyon etkinliğinin, yarışma ve çekiliş 

etkinliğinin, defile organizasyonunun bütün aşamalarını takip ederek kavrayacak ve 

araştırmalarınızla kendi mesleki gelişiminizi sağlayacaksınız. 

 

Atalarımız “Azmin elinden hiç bir şey kurtulmaz.” diyerek başarının çok çalışmaya ve 

kendini geliştirmeye bağlı olduğunu vurgulamışlardır. Edindiğiniz bilgilerle ulaşacağınız 

başarılar; sizin hem mesleki alanda hedeflediğiniz noktaya gelmenizi sağlayacak hem de 

ülke kalkınmasında bir nebze de olsa katkınızın olmasına yarayacaktır. 

 

Amacımız daha başarılı, mutlu ve özgüvene sahip bireyler yetişmesine katkıda 

bulunmak, kendisiyle barışık, yaratıcı ve üretken bireyler için eğitim ve organizasyonlarda 

bulunarak topluma yararlı olmaktır. 

 

Gerçek başarıyı yakalayabilmeniz ve hedeflerinize ulaşabilmeniz için daha fazla 

çalışmanız, araştırmalar yapmanız ve doğru analizleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 

Hayal gücünüzü geliştirmeniz, yaratıcı olma ve farklı şeyler sunma çabanız sizi arzuladığınız 

hedefe daha hızlı götürecektir. Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle.. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda; fuar açılış etkinliğini takip edebilecek ve 

fuar açılış etkinliği planlayabileceksiniz.  

 

 

 
 

 Açılış töreni ile ilgili kavramları araştırınız. 

 Bir açılış töreninin program akışını araştırınız. 

 Herhangi bir açılış töreninde, tören öncesi ve sonrasında yapılan çalışmaları 

araştırınız. 

 Açılış töreninin başarısı nelere bağlıdır, araştırınız. 

 

1. FUAR AÇILIŞ TÖRENİ 
 

1.1. Açılış Töreni Tanımı ve Önemi 
 

Açılış törenleri; herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşunun ilk kez hizmete 

girişi, üretime geçişi, genişletme ve modernizasyon çalışmaları vb. dolayısıyla düzenlenen 

bir halkla ilişkiler etkinliğidir. Özellikle ülkemizde açılış gibi törenler görkemli geçmekte, 

tanıtım açısından büyük ses getirmektedir. 

 

 
Resim 1. 1: Açılış konuşması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Açılış etkinlikleri kapsamında, halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan diğer araç ve 

ortamlardan da yararlanmak gerekir. Örneğin anı özelliği taşıyan yapıtlar yayımlama, 

yarışma, konferans düzenleme, kokteyl, yemek verme gibi etkinlikler bu tür 

organizasyonların zenginleşmesini ve hatırda kalıcılığını artırır. 

 

Açılış etkinlikleri titiz bir çalışma ile planlanmalı; kimlerin davet edileceği, programın 

yeri, zamanı ve senaryosu önceden belirlenmelidir. Davetiyelerin gereken özen gösterilerek 

hazırlanmasının, çağrılı kimseye verilen değerin bir göstergesi olacağı unutulmamalıdır. 

 

 
Resim 1. 2: Açılış 

 

Bu tür törenler kuruluşun kendisini anlatabilme fırsatı bulacağı ve tanıtımını 

yapabileceği törenlerdir. Açılış etkinliklerinin başarılı olması konuklara gerekli hizmet ve 

bilgilerin verilmesine bağlıdır. Bir kuruluşun halkla ilişkileri, ancak topluma sunduğu yararlı 

hizmetlerle gerçekleşebileceği hep akılda tutulmalıdır. 

 

Tören sona erdikten sonra halkla ilişkiler görevlisi, törene katılamayan önemli kişi ve 

kuruluşlara törenle ilgili belgeleri posta ile ulaştırmalı ve törene katılanlara basın 

görevlilerine teşekkür mektupları yazmalı ya da basında çıkacak teşekkür ilanlarını 

hazırlamalıdır. 

 

1.2. Açılış Törenine İlişkin Çalışmalar 
 

Açılış törenine ilişkin yapılacak çalışmaları üç bölümde incelemek gerekir:  
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Şekil 1. 1: Açılış töreni çalışmaları 

 

1.2.1 Tören Öncesi Çalışmalar 
 

Öncelikle törenin, tarihi, saati, yeri belirlenmelidir. Yer belirlemede, hava koşulları da 

göz önüne alınmalıdır. Meteorolojiyle yapılacak bağlantıda, tören günü hava koşullarında bir 

değişiklik beklentisi alınmışsa, belirlenen tören alanı dışında, ikinci alternatif bir yer daha 

hazırlanmalıdır.        Örneğin tören açık havada yapılacaksa, hava koşulları göz önünde 

bulundurularak kapalı mekânda da, ikinci ve yedek bir yer hazırlamak olası olumsuzlukları 

önleyecektir. 

 

Tören gününü seçme önemlidir. Takvimde geleneksel zorunluluk yoksa tören günleri 

bazı ölçütler dikkate alınarak belirlenmelidir. Örneğin diğer önemli günlerle karşılaşmayacak 

bir tarih seçilmeli, yerel pazar günlerinden kaçınılmalıdır. Aynı gün rakip firmaların tören ve 

etkinliklerinin olmamasına özen gösterilmelidir. 

 
Resim 1. 3: Açılış ve ikram 

 

AÇILIŞ TÖRENİ İLE 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

    

 

 

 

Tören Öncesi 

Tören Sırası 

Tören sonrası 
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1.2.1.1. Tören Davetiyeleri  
 

Yer, tarih, saat belirlendikten sonra sıra töreni duyurmaya gelmektedir. Genelde 

duyuru için “davetiye yöntemi” uygulanmaktadır. Törene, bir hafta kadar zaman varsa, 

“yazılı davetiye” en tercih edilen yöntem olmalıdır. Daha kısa zaman diliminde konuklara 

ulaşabilmek için, telefon zinciri, faksla bildirme, elle dağıtım yöntemleri devreye girmelidir. 

Davetiyeler, zamana göre, ya posta kanalıyla, ya da görevlilerle tek tek ulaştırılmalıdır. Bu 

arada, gazetelere, radyo ve televizyonlara “duyuru” ilanı vermekte, izleyeceğimiz yöntemler 

arasında olmalıdır. 

 

Tören davetiyeleri kişisel, özel ve personele ayrılan davetiyeler olmak üzere üç 

bölüme ayrılmaktadır. 

 

 
Resim 1. 4: Davetiye 
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 Kişisel davetiyeler: Özel olarak ilgililerin adresine ulaştırılmalıdır. Şayet yanıt 

isteniyorsa, katılıp katılmayacaklarını nereye ve kime bildirecekleri, adres ya da 

telefon numarası verilerek davetiyede en alt bölüme yazılmalıdır. Bunun kısaca 

yazılışı “LCV” dir. Açılımı “Lütfen Cevap Veriniz” dir. 

 

 Özel davetiyeler: Kitle iletişim araçlarıyla, basın bildirisi ve açıklamalarıyla da 

duyurulabilmektedir. 

 

 
Resim 1. 5: Davetiye panosu 

 

 Personele verilecek davetiyeler: Kurumdan sağlanan listelere göre 

belirlenmektedir. Personele davet, kuruluş tarafından yayımlanan gazete, dergi, 

basın bülteni, bildirilerin asıldığı tahtalardan da yararlanılarak 

gerçekleştirilmektedir. 

 

1.2.1.2.Tören Alanını Düzenlemek 

 
Tören alanını düzenlemek de önemlidir. Ses cihazları, mikrofon, oturma yerleri, 

koltuk, sandalye ve ışık düzeni gibi donanımlar önceden planlanmalıdır. Görüntüyü net 

alabilmek, kameraman ve foto muhabirlerine kolaylık sağlamak için alandaki ışık durumu da 

dikkate alınmalıdır.  

 

 
Resim 1. 6: Tören alanını düzenleme 
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Tören öncesi, açılış yapılacak kuruma ilişkin gazete, dergi, broşür ve bilgi formları 

hazırlamak, fuara katılımcı sayısının artmasında önemli rol oynar. 

 

Bayrak, Atatürk Portresi, kuruluşun amblemi alanının uygun yerlerine konmalıdır. 

Konuşma kürsüsüne, dolu sürahi ve su bardağı da bulundurulmalıdır. Gelen çelenkler 

görüntüyü, film ve fotoğraf çekimini zorlaştırmayacak biçimde yerleştirilmelidir. 

 

1.2.1.3.Araç Temin Etmek 
 

Davetlilerin taşınması için gerekli araçlar da önceden sağlanmalıdır. Açılış törenleri 

için gelip geçilecek yolları gösteren işaretler koymak ve taksi, otobüs gibi araçların geliş-

gidiş saatlerini saptamak veya özel araçlar tutmak gereklidir. 

 

Araçların park yerleri, park yeri içinde trafik düzeni, giriş ve çıkışlar, tıkanıklık 

yapmayacak biçimde belirtilmelidir. 

 

1.2.1.4.Bina İçinde Yapılacak Hazırlıklar 
 

Tören yerinin temizlenmesi, tuvalet ve lavaboların düşünülmesi, bina ile ilgili emniyet 

tedbirlerinin alınması, her binada sorumlu bir kişinin bulundurulması, sigara içilmesi yasak 

olan yerlerin titizlikle denetlenmesi gibi tedbirler alınmalıdır. Bunlardan başka, telefon 

konuşmalarını yönetenlere gerekli bilgiler verilmelidir. Ziyaretçileri haberdar etmek için 

mikrofon, hoparlör bulundurulmalıdır. 

 

 
Resim 1 .7: Tören alanında güvenliği sağlama 

 

Bir danışma bürosu düşünülmelidir. Yazılı dökümanlar, planlar, fotoğraflar 

dağıtılmalıdır. Gelenlerin kimler olduğunu saptamaya yarayacak ilgililerin isimleri yazılı 

kartlar dağıtılmalıdır. Kuruluşun yaptığı işler veya mallar gösterilmelidir. Küçük çocuklarla 

ilgili tedbirler alınmalıdır. Kuruluşla ilgili film gösterisi düşünülmelidir. Orkestra, pikap vb. 

müzik yayını yapılması, doktor sağlanması, tören sonrası herhangi bir ikramda 

bulunulacaksa bunlarla ilgili gerekli düzenlemelerde önceden hazırlık yapılması gereklidir. 
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Güvenlik konusunda; yetkililerle gerekli bağlantı sağlanmalı, iç güvenlik görevini 

ilgili personel üstlenmelidir. 

 

1.2.1.5.Tanıtma Broşürü 
 

Fuarla ilgili olarak hazırlanacak broşür veya el kitapları, istenilen zamanda ve yeter 

sayıda hazır olmalıdır. En iyi biçimde yararlanılabilmesi için, yazı stili ve forma büyüklüğü 

iyi seçilmelidir. İçinde önce kuruluşun en büyük temsilcisinin bir “hoş geldiniz” yazısı ve 

sonra da kuruluşun tarihçesi, yaptığı işler, fotoğraflar, kuruluşun o bölgedeki rolü ve önemi, 

faydalı yönlerini belirten yazılar yer almalı ve davetlilere önerilen ziyaret planı 

gösterilmelidir. 

 

 
Resim 1. 8: Tanıtma broşürü 

 

1.2.1.6.İlk Önlemler  
 

Açılış sırasında ziyaretçilere yol gösterecek rehberler hazırlanmalıdır. Bunların isim 

ve görevlerini gösteren kartlar taşımaları sağlanmalıdır. Çeşitli yerlerde ziyaretçilerin 

dolaşmalarının aksaksız devamı için gerekli emniyet tedbirleri alınmalı, izlenecek yolu 

işaretlemeli veya parmaklıklarla belirtilmelidir. Ziyaretçiler ayrılırken onlara “güle güle” 

diyecek bir temsilci bulundurulmalıdır. 

 
Resim 1. 9: Yönlendirme levhası 
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Ziyaretçilerin, gezilecek yerlerin çok olması halinde, arada dinlenebilecekleri bir temiz 

ve aydınlık salon bulunmalı ve ziyaretçilere bu husus duyurulmalıdır. Ayrıca izlenecek yol 

üzerinde de sandalye, sıra vb. oturacak yerler düşünülmelidir. Bu gün dolayısıyla, özellikle 

kuruluşun çalışmalarını ilgilendiren veya temsil eden bir hatıra vermek de faydalı olur. 

 

Giriş yerinde süslenmiş tak veya hoş geldiniz yazısı konulmalıdır. 

 
Resim 1.10: Yönlendirme levhası 

 

1.2.2 Tören Sırasında Çalışmalar 
 

Törene, Atatürk ve şehitler için saygı duruşuyla (örneğin bir dakika) başlanmalı, daha 

sonra İstiklal Marşı söylenmelidir. 

 

Mikrofonla konuşmacılar, protokol sırasına göre davet edilmelidir. 

 

 
Resim 1.11: Tören 

 

Örnek Tören 

 

Herhangi bir fakültenin yeni bina ve tesislerinin açılışını örnek bir tören olarak ele 

alalım. Çağrılılar arasında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Millî Eğitim Bakanı da bulunsun. 

 

İlk konuşmacı, ev sahibi olarak Fakülte Dekanı’dır. İkinci konuşmacı ise, yine ev 

sahibi Üniversite Rektörü’dür. Mikrofona çağıracağımız üçüncü kişi ise; Milli Eğitim 

Bakanı’dır. Dördüncü konuşmayı Başbakan yapacaktır. Protokolün birinci sırasında yer alan 

ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanı ise en son konuşacaktır. 
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Töreni sunan görevli, şayet Cumhurbaşkanı katılmışsa hitabını sadece “Sayın 

Cumhurbaşkanım” olarak yapacaktır; başka hitaba gerek yoktur. Böyle bir takdim protokol 

açısından yeterli görülmektedir. 

 

Üst düzey protokolünün katıldığı törenlerde sunucu, konuşmacıları çağırırken, “davet 

ediyorum ” yerine “arz ederim ” sözcüğünü kullanmalıdır. 

 

Törende, devlet protokolü yoksa hitaplar protokoldeki yerlerine göre öncelik verilerek 

yapılmalıdır. Bu arada basın mensuplarına hitap unutulmamalıdır. Törenin haber olarak 

değerlendirilmesi açısından bu hitabın olumlu etki yaratacağı, basın mensuplarıyla 

yakınlaşmayı sağlayacağı kuşkusuzdur. 

 

Açılış öncesi, kurdele ve makas unutulmamalıdır. 

Şayet daha önce hazırlanmış konuşma metinleri varsa, bir görevli tarafından basın 

mensuplarına dağıtılmalıdır.  

 

 
Resim 1.12: Sinevizyon gösterisi 

 

1.2.3 Tören Sonrası Çalışmalar 
 

Töreninin bitimini, genelde fuarın gezilmesi izlemektedir. 

 

Fuarla ilgili hazırlanan gazete, dergi, broşür daha önceden basın mensuplarına ve 

çağrılanlara dağıtılmalıdır. 

 

Şayet varsa, ikram, törenin son halkasını oluşturmaktadır. İkram, çeşitli şekillerde 

gerçekleştirilmektedir; yaş ve kuru pasta, meşrubat dağıtımı, kokteyl ya da yemek vb. 

 

Tören bittikten sonra da çağrılanlarla ayrı ayrı ilgilenmeli, protokole mensup kişiler 

uğurlanmalı, konukların dönüş için ulaşımlarını sağlayacak araç hazır bekletilmelidir. 
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Resim 1.13: Konuklara günün anısına hediyeler verilişi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Fuar etkinliklerinden açılış töreni ile ilgili çalışmaları araştırarak elde ettiğiniz bilgileri 

bir dosyada toplayıp öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sununuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Bir açılış organizasyonu planlayınız 

 

 Açılışın amaç ve hedeflerini 

belirleyiniz. 

 

 Yer, tarih ve zaman belirleyiniz. 

 

 Davetli listesi oluşturup davetiye 

hazırlayınız. 

 

 Program akışı ve aktiviteleri 

belirleyiniz. 

 

 Tören alanını düzenleme ve süsleme 

çalışmalarını taslak olarak yapınız. 

 

 Ses, ışık, görüntü sistemleriyle ilgili 

gerekli yerlerle bağlantı kurunuz. 

 

 Konuklara yapılacak ikramlar için 

çalışma yapınız. 

 

 Tanıtım broşürü hazırlayınız. 

 

 Binanın iç ve dış güvenliği ile ilgili 

çalışmalar yapınız. 

 

 Fuar alanına konukların ulaşımı için 

çalışmalar yapınız. 

 
 

 

 Araştırmalarınızı fuar organizasyonu 

yapan firmalarından bizzat kendiniz 

iştirak ederek yapınız. 

 

 Araştırmalarınız sırasında ölçülü, 

saygılı ve güler yüzlü olunuz. 

 

 Firmalarının fuarlarda açılış töreni 

düzenleme konusunda 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 
 

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için sorular 

verilmiştir. Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşunun ilk kez hizmete girişi, üretime geçişi, 

genişletme ve modernizasyon çalışmaları vb. dolayısıyla düzenlenen  etkinliğe ………. 

denir. 

 

A) Fuar 

B) Defile 

C) Festival 

D) Açılış töreni 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi açılış töreni ile ilgili çalışmalardan değildir? 

 

A) Tören öncesi çalışmalar 

B) Etkinlik çalışmaları. 

C) Tören sırasında çalışmalar 

D) Tören sonrası çalışmalar 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi açılış töreni davetiyesi değildir? 

 

A) Kişisel davetiyeler 

B) Özel davetiyeler 

C) Düğün davetiyesi 

D) Personel davetiyesi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi tören öncesi çalışmalardan değildir? 

 

A) Konuklara ikram yapılması 

B) Tören alanının düzenlenmesi 

C) Bina içinde yapılacak hazırlıklar 

D) Tanıtma broşürü hazırlama 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi törenden sonra yapılmaz? 

 

A) Mekân düzenlenir. 

B) Fuar gezilir. 

C) İkram yapılır. 

D) Fuarla ilgili hazırlanan broşürler dağıtılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi bina içinde yapılacak hazırlıklardan değildir? 

 

A) Tören yerinin temizlenmesi  

B) Tuvalet ve lavaboların düşünülmesi  

C) Emniyet tedbirlerinin alınması    

D) Araç temin edilmesi 

 

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış 

cümlelere (Y) koyunuz. 

 

7. (  ) Töreni sunan görevli, şayet Cumhurbaşkanı törene katılmışsa hitabını sadece 

“Sayın misafirler” olarak yapacaktır; başka hitaba gerek yoktur.  

 

8. (  ) Açılış törenleri için personele davetiye verilmez. 

 

9. (  ) Açılış törenleri için gelip geçilecek yolları gösteren işaretler koymak ve taksi, 

otobüs gibi araçların geliş-gidiş saatlerini saptamak veya özel araçlar tutmak gereklidir. 

 

10. (  ) Törene, Atatürk ve şehitler için saygı duruşuyla (örneğin bir dakika) başlanmalı, 

daha sonra İstiklal Marşı söylenmelidir. 

 

11. (  ) Açılış törenleri için danışma bürolarına gerek yoktur. 

 

12. (  ) Tören bittikten sonra çağrılanlarla ayrı ayrı ilgilenmeli, protokole mensup kişiler 

uğurlanmalı, konukların dönüş için ulaşımlarını sağlayacak araç hazır bekletilmelidir. 
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B. UYGULAMALI TEST 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıdaki sorulara verdiğiniz eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Açılışın amaç ve hedeflerini belirleyebildiniz mi? 
  

2. Yer, tarih ve zaman belirleyebildiniz mi? 
  

3. Davetli listesi oluşturup davetiye hazırlayabildiniz mi? 
  

4. Program akışı ve aktiviteleri belirleyebildiniz mi? 
  

5. Tören alanını düzenleme ve süsleme çalışmalarını taslak 

olarak yapabildiniz mi? 
  

6. Ses, ışık, görüntü sistemleriyle ilgili gerekli yerlerle 

bağlantı kurabildiniz mi? 
  

7. Konuklara yapılacak ikramlar için çalışma yapabildiniz mi? 
  

8. Tanıtım broşürü hazırlayabildiniz mi? 
  

9. Binanın iç ve dış güvenliği ile ilgili çalışmalar yapabildiniz 

mi? 

  

10. Fuar alanına konukların ulaşımı için çalışmalar yapabildiniz 

mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise başarılı 

olduğunuz için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız 

sorularla ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda; animasyon organizasyonu planlayabilecek 

ve takip edebileceksiniz.  

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır: 

 

 Herhangi bir animasyon organizasyonunu izleyiniz. 

 Animasyon uygulama alanlarını araştırınız. 

 Animasyon gösterisinin özelliklerini araştırınız. 

 Animasyon organizasyonu uygulama basamaklarını araştırınız. 

 

2. ANİMASYON ORGANİZASYONU 
 

2.1. Tanımı, Önemi, Yararları 
 

2.1.1. Animasyonun Tanımı 
 

Animasyon; görsel ve işitsel şekilde insan gruplarını eğitmek, eğlendirmek ve mesaj 

vermek amacıyla yapılan canlandırmadır. Bu canlandırma, günümüzün komik tiplemeleri 

olduğu gibi tarihi bir kişilik, bir masal veya hayal kahramanı, bir hayvan veya bir meyveyi 

canlandırma olabilir. 

 

 
Resim 2. 1: Animatör 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.2. Animasyonun Önemi 

 
Animasyon; eğlendirirken bilgilendiren, dinlendiren ve hoşça vakit geçirilmesini 

sağlayan bir etkinliktir. 

 

Animasyonun önemi görsel ve işitsel olarak insanlara mesaj vermesidir. İnsanlara; 

yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, bilgiye ve başkalarının görüşlerine açık olabilme özellikleri 

kazandırır. Başkalarına duygu ve düşüncelerini nasıl anlatmaları gerektiği yolunda fikir 

verir. Topluluk karşısında rahat davranma ve kendine güvenme duygularını geliştirerek 

insanların sosyalleşmesine yardımcı olur. 

 

Animasyon yolu ile güven, uyum ve birlikte hareket etme, çevreye güven duyma, 

paylaşarak bir işi yapma ve başladığı bir işi bitirme becerileri kazandırılabilir. 

 

 
Resim 2. 2: Animasyon gösterileri 

 

2.1.3. Animasyonun Yararları 
 

Animasyonun yararlarını incelemek için konuyu iki boyutlu ele almak gerekmektedir. 

Bunlardan birinci boyutunu, animasyonu organize ederek izleyicinin beğenisine sunan 

işletmeler açısından, ikincisini ise animasyonu izleyenler açısından ele almak gerekmektedir. 

Hizmet tanıtım broşürleri; mühendislik, müşavirlik hizmeti, otel, çocuk yuvası, otobüs 

işletmesi vb. pek çok hizmeti kapsar. 

 

2.1.3.1.İşletme Açısından Yararları 
 

Animasyon, işletmelerde birer rehabilitasyon aracı olarak kabul edilmelidir. Çalışma 

ortamının yoğun stres ve yorgunluğundan uzaklaşan insanları en çok etkileyen, şüphesiz 

izledikleri veya katıldıkları animasyonlardır. Bundan dolayı animasyonlar, işletmelere şu 

faydaları sağlar: 
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 İşletmeyi diğer işletmelerden farklı kılarak işletmeyi çekici hale getirerek 

müşteri potansiyelini artırır. 

 Müşterileri işletmede tutarak ekstra harcamalarını artırır ve artı kazanç sağlar. 

 Müşteri-işletme ilişkilerini geliştirerek, müşteri memnuniyetini artırarak 

işletmenin reklamını yapar. 

 İnsanların boş zamanlarını değerlendirmeleri için alternatif yol göstererek 

işletmeleri seçme konusunda yardımcı olur. 

 İşletmeleri eğlenilen ve hoş vakit geçirilen bir yer haline getirir. 

 

2.1.3.2.İzleyici Üzerinde Etkileri 
 

Animasyonlar, insanlara sadece hoşça vakit geçirten bir gösteri değildir. Hangi yaşta 

olursa olsun, onları eğlendiren, eğlendirirken eğiten ve rehabilite eden bir iletişim aracı, bir 

etkinliktir. Bu sebeple animasyonun insanlar üzerindeki etkileri şu başlıklar altında 

sıralanmaktadır: 

 

 İzleyicilerin hayal gücünü ve yaratıcılığını artırır. 

 İş birliği yapma, paylaşma yetilerini, kendilerine ve topluma karşı sorumluluk 

duygularını geliştirir. 

 İlgi alanlarını açığa çıkararak yeteneklerini geliştirir. 

 İzleme sırasında duygusal olarak rahatlamasını, deşarj olmasını sağlayarak 

duygusal gelişimine katkıda bulunur. 

 Diksiyon ve dil gelişimini sağlar. 

 İnsanların kendilerini toplum içerisinde ifade etmelerini sağlar. 

 Değişik kültürler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak kültürel bilgi 

kazanmalarına katkıda bulunur. 

 

 
Resim 2. 3: Çocuklar için animasyon gösterileri  
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2.2. Animasyonun Uygulama Alanları 
 

Animasyonun uygulama alanları oldukça geniştir. Bilgisayar ortamlarında yapılan 

animasyonlar, genellikle görsel medyada oldukça sık kullanılır. Özellikle müzik klipleri 

yapımında ve karton filmlerde tamamen animasyonlardan faydalanılır. Animasyonun 

kullanıldığı belli başlı alanlar şunlardır:  

 

2.2.1. Turizm 
 

Animasyonun bilgilendirmek, eğlendirmek, dinlendirmek ve hoşça vakit geçirtmek 

amacıyla uygulandığı alanlardan birisi de turizm işletmeleri yani oteller, moteller ve tatil 

köyleridir. Bunlara genel olarak turizm işletmeleri adı verilir. 

 

 
Resim 2. 4: Turizm alnında da animasyon gösterileri 

 

2.2.2. Eğlence Hayatı 
 

Eğlence hayatı veya gece hayatı olarak ifade ettiğimiz hayat, tamamen bir şov 

dünyasıdır. Bu dünyada yapılan bütün gösteriler, şovlar ve animasyonlar; insanları 

eğlendirmeye ve onların hoşça vakit geçirmelerine yönelik organizasyonlardır. 

 

2.2.3. Tanıtım 
 

Tanıtım; bir malın veya hizmetin tanıtılması için insanların ilgisini çekecek başka 

etkinliklerden yararlanarak, onlara ulaşarak, hizmet veya malın tanımını sağlamaktır. Bir 

otomobil fuarında, mankenlerin tanıtım yapmaları; çocuklar için üretilen bir şampuanın, 

masal kahramanları kıyafeti giymiş animatörler veya palyaçolar tarafından tanıtılması gibi. 

Tanıtımları şu gruplar altında incelemek mümkündür: 
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Resim 2. 5: Tanıtımda animasyon 

 

2.2.3.1.Fuar 
 

Gerek uluslararası gerekse ulusal fuarlarda standları olan ülkeler, firmalar mallarını 

tanıtabilmek ve fuara gelen izleyicilerin ilgisini çekebilmek için çeşitli promosyonlar 

dağıtarak şovlar ve animasyonlar sergiler. Uluslararası fuarlarda bu animasyonlar genelde 

ülkelerin tanıtımı, kültürel zenginlikleri vb. konularda yoğunlaştığı halde, ulusal fuarlarda 

tamamen malın bulunduğu standa ilgiyi çekmek amacıyla tamamen animasyon gösterileri 

olarak düzenlenir. 

 

2.2.3.2.Açılış 
 

Mal ve hizmet üretecek iş yerlerinin açılışı, faaliyete geçtiği ilk gün bir tanıtımla 

yapılır. Burada ne gibi hizmetlerin verileceği veya ne çeşit malların üretileceği kalabalık 

gruplara anlatılır. Bu kalabalıkları toplamak için onların ilgisini çekecek çeşitli hediyelerle 

birlikte animasyonlarında sergilenmesi gerekmektedir.  

 

2.2.3.3.Reklam 
 

Reklam amacıyla yapılan çalışmaları gerçekleştirmek için dijital animasyonla birlikte 

çizgi film, masal kahramanları, şov dünyasının tanınan kişileri kullanılır. 

 

2.2.3.4.Sergi, panayır, gösteri 
 

Bu tür organizasyonlarda çeşitli animasyonlar ve gösteriler düzenlenerek daha çok 

katılım sağlayarak daha fazla mal satılması amaçlanır. 
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2.2.4. Özel Günler 
 

Doğum günleri, sünnetler, yıl sonu gösterileri, özel gün ve haftalar, yılbaşı partileri 

gibi organizasyonlarda; o günün kalıcılığını sağlamak, insanlara hoş vakit geçirtmek, o özel 

günü sevdikleriyle beraber geçirmek amacıyla animasyon gösterilerinden faydalanılır. 

 

2.2.5. Sinema, Televizyon 
 

Animasyon, ilk önce görsel sanatlarla başlamıştır. Sinema ve televizyonla birlikte 

bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle bilgisayar ortamında hazırlanan animasyonlarla 

birlikte doğrudan animatörler tarafından hazırlanan animasyonlar da sinema ve 

televizyonlarda izleyiciye gösterilmektedir. 

 

2.2.6. Spor Müsabakaları 

 
Spor müsabakalarının başında veya aralarda seyircinin boş vaktini değerlendirmek 

amacıyla yapılan çeşitli gösteri ve etkinliklerdir. Dallarına göre sporda başlı başına bir 

animasyon gösterisidir. 

 

2.3. Animasyon Organizasyonu 
 

Animasyon organizasyonlarını hazırlamak, oldukça detay isteyen ve ekonomik 

maliyeti olan bir uğraştır. Bu sebeple profesyonel organizasyonlar bu işi meslek edinmiş olan 

organizatörler tarafından yapılmaktadır. Burada anlatılacak olan animasyon organizasyonu 

amatörce hazırlanan bir organizasyondur. Animasyon organizasyonları iki yolla 

gerçekleştirilir: 

 

2.3.1. Yapılmakta Olan Bir Organizasyona Katılma 
 

Başkaları tarafından işletmelerde veya çeşitli yerlerde düzenlenmiş olan animasyon 

etkinliklerine iki şekilde katılmamız mümkündür. Bunlardan birincisi animasyon içerisinde 

görev alarak katılmaktır. Diğeri ise, organizasyonu yapılmış olan animasyona izleyici olarak 

katılmaktır. Bazen animasyonun çeşitliliğine göre seyirci olarak katıldığımız bir animasyon 

gösterisinde sahnedeki animatörlerin desteği ile rol alarak da katılmamız mümkündür. 

 

2.3.2. Bir Organizasyon Gerçekleştirme 
 

Bir animasyon organizasyonunu gerçekleştirebilmek için belirli alt yapıyı 

hazırlamamız, organizasyonun gerektirdiği aşamaları kademe kademe uygulamamız gerekir. 

Bunun için başarılı bir organizasyonun şu aşamalarda planlanması gereklidir: 

 

2.3.2.1.Planlama 
 

Bir animasyon organizasyonun ilk aşaması ve genel düzenidir. Burada animasyon 

amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan her şeyi düşünmek, tasarlamak ve belli bir plan 
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dahilinde uygulamaya koymaktır. Bir animasyonda ihtiyaç duyulan ana esaslar şunlardır: 

 

 Konu 

 Oyunda rol alacak kişiler 

 Yer 

 Araç gereç 

 Tanıtım 

 Değerlendirme 

 

2.3.2.2.Tanıtım ve Reklam Yapma 
 

Bir animasyon gösterisi ne kadar iyi düzenlenirse düzenlensin mutlaka hedef seyirci 

kitlesine tanıtım ve reklam yaparak ulaşılması gerekmektedir. Tanıtım, bir mal veya hizmetin 

özelliklerini ve sahip olabilme şartlarını da kapsayarak geniş kitlelere duyurulmasıdır. 

Reklamda ise biraz daha hedef kitlelerin zevk ve alışkanlıklarının analizi yapılarak doğrudan 

hedef kitleye yönelik yapılan tanıtımdır. 

 

2.3.2.3.Araç Gereç Malzeme 
 

Bir animasyonun hazırlanmasında birçok araç gereç ve malzemeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Gösterime sunulacak olan animasyonun zenginliği ve çeşitliliği ne kadar 

fazla olursa ihtiyaç duyulan araç gereç ve malzeme de o kadar fazla olur. Bu malzemeleri 

organizasyon için gerekli olan malzemeler ve animasyonda kullanılacak malzemeler olmak 

üzere iki gruba ayırmak mümkündür. 

 

 Organizasyonda gerekli malzemeler: Ses, ışık, görüntü sistemleri, dekor vb. 

 Animasyonda kullanılan malzemeler: Kostüm, maske, aksesuar, makyaj 

malzemeleri vb. 

 

2.3.2.4.Animasyon Organizasyonunda Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Animasyon organizasyonları ister amatörce ister profesyonelce olsun, düzenleyen kişi 

veya kuruluşun prestijini yansıttığından çok dikkat edilmesi gereken bir organizasyondur. Bu 

organizasyonda meydana gelebilecek olumsuzluklar doğrudan düzenleyenlerin itibarına 

zarar verir.  Bu sebeple şu esaslara dikkat etmek gerekir: 

 

İçerik: Animasyon, içerik olarak izleyici kitlesinin gelenek, görenek, örf ve adetlerine 

ters düşmemelidir. İzleyicilerin dinî ve millî inançlarına, sosyal ve kültürel durumlarına ters 

düşecek öğeler taşımamalıdır.  

 

Süre: Animasyon organizasyonları seyircinin ilgisini dağıtacak ve onları sıkacak 

kadar uzun süreli olmamalıdır. 

 

Görsel efektler: Animasyona ait görsel efektler, önceden hazırlanarak gösterimin 

yapılacağı cihaz ile prova edilmelidir. 
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2.3.2.5.Değerlendirme 
 

Her animasyon gösterisinden sonra, animasyonu organize edenler ve animatörler 

tarafından bir sonuç değerlendirme toplantısı yapılmalıdır. Animasyonun amaçlanan hedefe 

ulaşıp ulaşmadığı, planlama ile uygulama arasında farklar olup olmadığı vb. konular 

tartışılarak öz eleştiri yapılır. Sonuçlar değerlendirme raporu hazırlanarak saklanır. 

 

2.4. Animasyon Yapan Kişi ve Kuruluşlar 
 

Animasyon organizasyonları ülkemizde oldukça yeni bir konudur. Henüz animatör 

yetiştiren bir okul bulunmamaktadır. Ancak konuya ilgi duyan başta turizm olmak üzere 

çeşitli iş alanlarında birçok özel firma, animasyon organizasyonu ile ilgilenmektedir. Bu 

firmalar yetenekli gençler arasından seçtikleri personellerini yetiştirerek çeşitli dallarda iyi 

bir animatör yapmaya çalışmaktadır. 

 

2.5. Bir Animasyon Gösterisinin Başlıca Özellikleri 
 

Animasyon gösterileri izleyicileri memnun etmek için hazırlanmış etkinliklerdir. Bu 

memnuniyeti sağlamak için bir animasyon gösterisinin şu özelliklere sahip olması gerekir: 

 

2.5.1. Eğlendirme 
 

Animasyon gösterilerinin eğlendirici ve güldürücü olması gerekir. Eğlendirici olması 

için seçilen animasyon konularının hayatın can sıkıcı gerçekleri yerine, günlük hayatta 

bizleri güldüren, yanlış anlamaların, şakaların, hayatta hoş sedalar bırakan yönlerinin 

canlandırılması gerekir. 

 

2.5.2. Boş Zamanları Değerlendirme 
 

Animasyon gösterilerinin temel amacı boş zamanları değerlendirmektir. İş 

yoğunluğunun fazla olduğu gün ve saatlerde düzenlenmemesi gerekir. Boş zamanlarda 

animasyon düzenlenmesi katılımın ve izleyicinin artmasına sebep olur. 

 

2.5.3. Görsel Zenginlik 
 

Animasyon gösterileri göze ve kulağa hitap eden, görsel zenginlikleri ön plana çıkaran 

gösteriler bütünüdür. İster televizyon ve sinemalarda gösterilsin, isterse canlı olarak 

mekânlarda izleyicilere sunulsun, seyircilerin ilgisini çekecek ilk şey animasyonun görsel 

zenginliğidir. Bu zenginlik görsel efektlerle sağlanır.  

 

2.5.4. Mekânın Kullanımı 
 

Animasyonun başarılı olarak uygulanması için kullanılan mekânlar çok önemlidir. 

Mekân kullanımının iki açıdan ele alınması gerekir. Bunlardan birincisi, mevcut mekânın iç 

düzenidir. Animasyon organizasyonu düzenlenen salonun iç düzeni; seyircileri rahat 

edebilecekleri, onları yormadan gösterileri izlemelerini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 
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Animatörler açısından ise; gösterilerini rahatlıkla sunabilecekleri bir ortam olmalıdır. İkincisi 

ise, animasyonun sunulacağı mekânın ulaşımı kolay, seyircilerin rahatlıkla gelebilecekleri 

merkezi yerlerin seçilmesi gerekir. 

 

2.5.5. Doyuruculuk 
 

Bir animasyonun doyurucu olması demek; görsel yönden ve işlenen konu olarak 

zengin olması demektir. Hazırlanan animasyonun izleyici kitlesini memnun edecek 

zenginlikte olması gerekir. Verilmek istenen mesajın izleyici tarafından algılanabilecek 

yapıda, izleyicinin eğitim ve kültürüne uygun derinlikte olması gerekir. Bir animasyonun 

doyurucu olup olmadığı, gösterinin sonunda seyircinin alkışından ve tepkisinden 

anlaşılabilir. 

 

2.5.6. Psikolojik Rahatlama 
 

Animasyon gösterileri belli bir plan dahilinde izleyicilere sunulur. Her gösteride giriş, 

gelişme, ders çıkarma ve sonuç bölümleri olmalıdır. Bu bölümlerden özellikle ders çıkarma 

ve sonuç bölümü, psikolojik rahatlama sağlayan bölümlerdir. Bir sinema filminde olaylar 

anlatılırken seyirci; yapılan haksızlıklara, yanlışlara ve kendi dünyasına ters düşen olaylara 

karşı gerilir. Olaylar sonunda yanlışlıklarla ilgili dersler verilerek çözüme gidilir. Çözümde 

mutlaka suçlular cezasını, mazlumlar ise karşılığını bulur; adalet sağlanarak olaylar mutlu bir 

sonla noktalanır. Konunun bu şekilde bitirilmesi, seyircilerin psikolojik olarak 

rahatlamalarını sağlar. 

 

2.5.7. Hareketlilik 
 

Düzenlenen animasyonların, izleyici kitlesinin yaş grubuna uygun hareketlilikte 

olması gerekir. Gençler için düzenlenen animasyon gösterilerinde müzik ve dansın 

hareketlilik sağlamada en önemli etken olduğu unutulmamalıdır. Orta veya daha yukarı yaş 

grubu için sunulan animasyonlarla gençler için hazırlanan animasyonlar arasında hareketlilik 

olarak farklar bulunmalıdır. 

 

2.5.8. Bilgi Verme 
 

Animasyon gösterileri sadece boş vakitleri hoş bir şekilde geçirici değil aynı zamanda 

bilgi verici, eğitici olmalıdır. Animasyonla verilen bilgilerin izleyiciler üzerinde daha kalıcı 

etki bıraktığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Örneğin; trafikle ilgili bir animasyon 

sırasında trafik kuralları hakkında bilgi verilmesi izleyiciler üzerinde daha kalıcı etki 

bırakmaktadır. 

 

2.5.9. Etkileme 
 

Animasyon gösterilerinin içeriğinden, izleyicilere verilecek mesajdan izleyicilerin 

etkilenip etkilenmedikleri kolaylıkla anlaşılır. Animatörün sahnede söylemiş olduğu bir söz 

veya yapmış olduğu bir hareket gösteri sonrasında bir veya birkaç izleyici tarafından tekrar 

ediliyorsa, gösterinin seyirciyi etkilemiş olduğu anlaşılır. 
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2.5.10. Etkileşim 

 
Animasyon gösterileri sadece seyircileri etkilemekle kalmaz. Seyircinin etkilenişi ve 

yaşadığı toplumda bu etkiyi açığa vurması ile toplumda diğer insanlar üzerinde de etkileşim 

yaratır. İzleyiciler arasında diğer insanların anlamayacakları fakat etkileşimle anlamaya 

çalışacakları bir konuşma dili oluşur. 

 

2.5.11. Ortam Kitle ve Kişiye Uygunluk 
 

Animasyon gösterileri ortama, kişiye ve izleyici kitlesine uygun olmalıdır. Uygunluk; 

toplumun gelenek ve göreneklerine ters düşmemektir. Örneğin; tutucu bir topluma, 

transseksüel animasyon gösterisi sunmak sakıncalıdır. Dinî inançlarına bağlı bir kitleye, 

karşı dinî konuları eleştirici bir animasyon sergilemek, kitlenin dinî inançlarına ters 

düşeceğinden uygunluk ilkesine uymaz. Millî ve manevi değerlerimizi rencide edici 

animasyon gösterileri de ortam, kitle ve kişiye uygun düşmez. Toplumda tepki ve 

huzursuzluk yaratır. 

 

2.6. Bir Animasyon Organizasyonunun Uygulanması 
 

2.6.1. Kitlenin Özelliklerini Belirleme 
 

Bir animasyon organizasyonunun önemli öğelerinden biri, animasyon gösterisi 

yapılacak kitledir. Başlangıçta animasyon organizasyonunun yapılabilmesi için mutlaka 

kitlenin özelliklerinin belirlenmesi gerekir. 

 

Sergilenecek olan animasyon, kitle ile doğrudan ilgilidir. Animasyon organizasyonu 

hazırlanmadan önce, kitle ile ilgili şu soruların mutlaka cevaplarının alınması gerekir: 

 

 Kitlenin yaş grubu 

 Kitlenin eğitim seviyesi 

 Kitlenin kullandığı veya anlayabildiği dil ve aksan 

 Kitlenin gelenek ve görenekleri 

 Önem verdiği millî ve manevi değerler 

 Hassas olduğu konu, tema ve duygular. 

 

2.6.2. Planlama 
 

Animasyon gösterileri ister birkaç kişiye, isterse kalabalık gruplara sunulsun mutlaka 

planlama yapılarak hazırlanması gerekir. Organizasyonun ilk aşaması planlamadır. 

 

Planlama, bir organizasyonun genel düzenidir. Burada animasyonun amacını 

gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan her şey düşünülmeli, tasarlanmalı ve belli bir plan 

dahilinde uygulamaya konulmalıdır. Bir animasyonda ihtiyaç duyulan ana esaslar şunlardır: 

 

 Konu: Yazılı bir metin olarak önceden hazırlanan amaca uygun bir senaryo 

olabilir.  



 

 26 

 Oyunda rol alacak kişiler: Senaryoya uygun olarak animasyon gösterisinde 

görev alacak kişilerin belirlenmesi 

 

 Yer: Animasyon gösterisine nerede yapılacağı ve kimlere sunulacağının 

belirlenmesi 

 

 Araç ve gereç: Animasyon için gerekli ulaşım, kostüm, dekor, maske ve 

aksesuar v.b. gibi malzemelerin temini 

 

 Tanıtım: Animasyonun nerede, ne zaman ve ne şekilde yapılacağını ulaşılmak 

istenen kitleye reklâmla duyurulması 

 

 Değerlendirme: Animasyon gösterimi sırasında planlamaya uyulup uyulmadığı, 

eksik ve hatalı yönleri, istenilen amacın elde edilip edilmediği gibi konular 

irdelenir. 

 

2.6.3. Araç Gereç ve Malzemeyi Hazırlama 
 

Bir animasyon gösterisi için planlama çerçevesinde o gösteri için lazım olan özel 

animasyon malzemeleri veya gösteri sırasında hem animatörlerin hem de izleyicilerin 

kullanabilecekleri malzemeler önceden hazırlanır. Animasyon bir illüzyon gösterisi ise 

mutlaka illüzyonistin gösteri sırasında kullanacağı özel malzemeler önceden hazırlanmalıdır. 

 

2.6.4. Animasyon Organizasyonu Düzenleme 
 

Animasyon düzenlemek için önce amaç belirlenmelidir. Düzenlenecek animasyonun 

amacı ne olmalıdır; hedef kitle kimlerdir; animasyon içeriği nasıl olmalıdır; nerede, ne 

zaman yapılmalıdır; gösteriye katılacak olan animatörler kimler olacaktır; bu ve bunun gibi 

daha birçok konunun açık olarak belirlenmesi gerekir. Bu soruların cevabı verildikten sonra 

yapılan planlamaya göre animasyon düzenlemesi yapılabilir. 

 

2.6.5. Animasyon Uygulaması Yapma 
 

Yukarıda sayılan kitlelerin özelliklerini belirleme, planlama, araç gereç ve malzeme 

hazırlandıktan sonra düzenlenen animasyon organizasyonu uygulamaya konulur. Uygulama 

aşamasına gelinceye kadar diğer bütün hazırlıkların bitmiş olması gerekir. Uygulama ancak 

birkaç deneyimden sonra kazanılabilecek bir sonuçtur. Animasyon uygulamalarının her 

birinde eksiklikler ve aksaklıklar görülerek düzeltilir. Her yeni uygulamada daha 

mükemmele doğru bir gidişin olduğunu görmek, uygulayıcıların da hazırladıkları animasyon 

gösterilerinden tıpkı izleyiciler gibi haz almalarını sağlar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Animasyon organizasyonu yapan firmalardan, animasyon uygulamalarıyla ilgili bilgi 

toplayarak sınıfta öğretmeniniz ve arkadaşlarınıza sununuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Bir animasyon uygulaması yapınız. 

 

 Yapacağınız animasyon gösterisini 

planlayınız. 

 

 Animasyon konusunu belirleyiniz. 

 

 Oyunda yer alacak oyuncuları 

belirleyiniz. 

 

 Gösterinin yapılacağı yeri, zamanı ve 

tarihi belirleyiniz. 

 

 Gösteri için gerekli araç gereci temin 

ediniz. 

 

 Animasyonun tanıtımını yapınız. 

 

 Yaptığınız çalışmayı değerlendirerek, 

dosya hazırlayınız. 

 

 

 Araştırmalarınızı kütüphanelerden, 

animasyon organizasyonu yapan 

firmalardan ve bu alanda çalışan devlet 

kurumlarından yapınız. 

 

 Araştırmalarınız sırasında ölçülü, 

saygılı ve güler yüzlü olunuz. 

 

 Araştırma yaptığınız firmaların bu 

konuda deneyimli olmalarına dikkat 

ediniz. 

 

 Konunuzla ilgili görsel kaynaklar 

bulunuz. 

 

 Düzenli çalışınız ve detayları 

atlamayınız. 

 

 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 
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1. …………. görsel ve işitsel şekilde insan gruplarını eğitmek, mesaj vermek ve 

eğlendirmek amacıyla yapılan canlandırmadır 

 

A) Drama 

B) Sinema 

C) Animasyon 

D) Animatör 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi animasyonun kazandırdığı özelliklerden değildir? 

 

A) Yaratıcılık 

B) Sorgulayıcılık. 

C) Girişkenlik 

D) Ön yargılı olmak 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi animasyonu planlama aşamalarından değildir?  

 

A) Uygulama 

B) Konu 

C) Tanıtım 

D) Değerlendirme 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi animasyon gösterisinin başlıca özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Eğlendirme 

B) Görsel zenginlik 

C) Psikolojik rahatlama 

D) Ekonomik rahatlama 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi animasyonda dikkat edilecek hususlardan biri değildir? 

 

A) İçerik 

B) Aksesuar 

C) Süre 

D) Görsel efektler 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış 

cümlelere (Y) koyunuz. 

 

6. (  ) Animasyon gösterileri sadece boş vakitleri hoş bir şekilde geçirici değil aynı 

zamanda bilgi verici, eğitici olmalıdır. 

 

7. (  ). Animasyon organizasyonları ister amatörce ister profesyonelce olsun, düzenleyen 

kişi veya kuruluşun prestijini yansıttığından çok dikkat edilmesi gereken bir 

organizasyondur. 

 

8. (  ). Turizm ve eğlence hayatı animasyonun uygulama alanlarından değildir. 

 

9. (  ). Animasyon, insanları sosyalleşme ve güven duygusundan uzaklaştırır. 
 

10. (  ). Animasyon işletmeyi diğer işletmelerden farklı kılarak işletmeyi çekici hale 

getirerek müşteri potansiyelini artırır. 

 

11. (  ) Animasyon gösterileri ortama, kişiye ve izleyici kitlesine uygun olmalıdır. 

Uygunluk toplumun örf, adet ve geleneklerine ters düşmemektir. 
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B. UYGULAMALI TEST 

 

KONTROL LİSTESİ 

 
Aşağıdaki sorulara verdiğiniz eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Animasyon planlaması yapabildiniz mi?   

2. Konuyu belirleyebildiniz mi?   

3. Oyunda rol alacak kişi listesini oluşturabildiniz mi?   

4. Yer, tarih ve zamanı belirleyebildiniz mi?   

5. Araç gereç listesi oluşturabildiniz mi?   

6. Ulaşılmak istenen kitleye reklam duyurusu planlayabildiniz 

mi? 
  

7. Yaptınız çalışmayı değerlendirebildiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise başarılı 

olduğunuz için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız 

sorularla ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette gerekli ortam sağlandığında, verilen bilgiler doğrultusunda; fuar 

etkinliklerinden, çekiliş ve yarışma etkinliğini takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır: 

 

 Yarışma ve çekilişle ilgili kavramları araştırınız. 

 Yarışma ve çekiliş organizasyonu düzenlerken yapılacak işlemleri araştırınız. 

 Yarışma ve çekiliş organizasyon kurulunun görevlerini araştırınız. 

 Yarışma çeşitlerini ve kurallarını araştırınız. 

 Öğretmeniniz rehberliğinde, incelemeleriniz hakkında sınıfta birbirinizle bilgi 

alışverişinde bulununuz. 

 

3. YARIŞMA VE ÇEKİLİŞ DÜZENLEME 
 

3.1. Yarışma ve Çekilişin Tanımı, Amacı ve Önemi 
 

3.1.1. Yarışma ve Çekilişin Tanımı 
 

Yarış; katılanlar arasında en iyi olan ve en çok dikkati çeken, başarılı yarışmacıları, 

yapıtları vb. belirlemek ya da ödüllendirmek amacıyla düzenlenmiş müsabakadır. 

 

Çekiliş; yapılan organizasyona ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen, katılımcıları 

motive etmek için kura yöntemiyle verilen hediye etkinliğidir. 

 

3.1.2. Yarışma ve Çekilişin Amacı, Önemi 
 

Yarışmalar ve çekilişler, değişik kitlesel oluşumların dikkatini kuruluş üzerine çekmek 

üzere düşünülmüş etkinliklerdir. Katılanlar arasında dereceye girenlere ödül verilmesi ya da 

çekiliş sonunda hediyelerin dağıtılması organizasyona olan ilgiyi artıracak, yarışmanın ve 

çekilişin ciddiyetini gösterecektir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3. 1: Yarışma afişi 

 

Yarışmalarda ve çekilişlerde dikkat edilecek ilk koşul, bunların bir piyango niteliği 

taşımayıp katılanların özel çabasını gerektirmesi, ikinci koşul da yarışma konusunun bir 

üniversite sınavı niteliğini taşımamasıdır; çünkü amaç, yarışmaya ve çekilişe çok kişinin 

katılmasını sağlamak, katılmak isteyenleri ürkütmek değil onları desteklemektir. 

 

Unutulmamalıdır ki, yarışma ve çekilişler aynı zamanda kuruluşlar için bir araştırma 

niteliği de taşır. Katılanların çokluğu, hem halkın kuruluşa duyduğu ilgi ve güveni, hem de 

halkla ilişkiler görevlisinin yarışmayı ve çekilişi halka duyurmadaki başarı derecesini 

gösterecektir.  

 

Yarışma ve çekiliş sonuçlarının medya arayıcılığıyla kamuoyuna duyurulması ve ödül 

dağıtımı için düzenlenen tören, kuruluşun toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi 

bakımından tanınmasına yol açacağından halkla ilişkiler alanında önemli ve başarılı bir 

etkinlik yerine getirilmiş olur. 
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Resim 3. 2: Ödül töreni 

 

3.2. Yarışma ve Çekiliş Organizasyonu Düzenlerken Yapılacak 

İşlemler 
 

 Yarışma ve çekiliş için arz ve talebi belirleme 

 Yarışma ve çekiliş alanı ile ilgili yönetmeliği araştırma 

 Yarışmaya ve çekilişe uygun mevsim, yer ve zaman araştırması yapma 

 Yarışmaya ve çekilişe uygun mekân donatı elemanlarını araştırma 

 Yarışma ve çekiliş ile ilgili teknik ekipmanları araştırma 

 Yarışmanın konusunu, yarışma ve çekiliş şartlarını, katılım koşullarının 

tanıtımını ve reklam araştırmasını yapma 

 Katılımcı-davetli kimlik kartı ve listesi, davetiye hazırlama ve dağıtım planı 

oluşturma 

 Yarışmada ve çekilişte kullanılacak araç gereçleri, dokümanları araştırma 

 Tahmini gelir- gider bütçesi oluşturma 

 Yarışma ve çekiliş yerinde güvenlik ve sağlık tedbirleri için araştırma yapma 

 Yarışma ve çekiliş alanı ile ilgili yönetmelik gereğince jüri, tertip ve komisyon 

görevlilerini araştırma 

 Davetiye araştırması yapma 

 Açılış, kapanış tören planı araştırması yapma  

 Yarışma ve çekiliş program akış planı araştırması yapma   

 Yarışma ödüllerinin ve çekiliş hediyelerinin hazırlanması 

 Öneri ve aksaklıklar için değerlendirme formu hazırlama araştırması yapma 

 Etkinlik dosyası hazırlama 
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Resim 3. 3: Çekiliş 

 

3.3. Yarışma ve Çekiliş Organizasyon Kurulunun Görevleri 
 

 Yarışma konusunu belirlemek 

 Yarışma ve çekiliş yapılacak salonları ve imkânları ile hazır hale getirmek 

 Yarışma ve çekiliş ile ilgili kuralları belirlemek 

 Jüriyi belirlemek 

 Gerekli izinleri almak 

 Zamanı planlamak 

 Yarışma ve çekiliş için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve teçhizatı temin 

etmek, hazır bulundurmak 

 Afiş ve broşür hazırlanmasını sağlamak 

 Davetli listesi oluşturmak 

 Medya ile iletişim sağlamak 

 Maliyet hesabı yapmak 

 Mekân düzenini sağlamak 

 Yarışmanın ve çekilişin düzenli yürütülmesini sağlamak 

 Yarışma ve çekiliş için teknik hizmetleri sağlamak 

 Etkinliği değerlendirmek 
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3.4. Yarışma Çeşitleri 
 

3.4.1. Bilgi Yarışmaları 
 

 Zekâ oyunları yarışması 

 Bilim ve teknik yarışmaları 

 Okul – kolejlere giriş yarışmaları 

 Satranç yarışması 

 

3.4.2. Beceri Yarışmaları 
 

 Yemek yarışmaları 

 Ürün yarışmaları 

 Üretim araçları yarışmaları 

 Resim yarışması 

 

3.4.3. Kültürel Yarışmalar 
 

 Film yarışması 

 Senaryo yarışması 

 Öykü yarışması 

 Dans yarışması 

 Güzellik yarışması  

 Diğer 
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3.5. Örnek Yarışma Uygulaması 

 
ULUSLARARASI ALTIN KARAGÖZ HALK DANSLARI YARIŞMASI 

 

YARIŞMANIN ADI: ULUSLARARASI ALTIN KARAGÖZ HALK DANSLARI YARIŞMASI 

TARİHİ: 7–12 Temmuz 

DÜZENLENDİĞİ İL:Bursa ve Merkez İlçeleri 

NİTELİĞİ: Uluslararası 

KAÇ YILDAN BERİ DÜZENLENDİĞİ: !987 

DÜZENLEYEN KURULUŞ: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm 

Vakfı 

YURT DIŞINDAN KATILIMCI: Ortalama 20 konuk ülke yerli ve yabancı yaklaşık 1000 kişi  

YARIŞMANIN KONUSU: HALK DANSLARI 

YARIŞMANIN AMACI: Kent halkına farklı ulusal kültürleri ve danslarını tanıma olanağı 

sunmak, bu değerleri Bursa'nın geleneksel kültür potası içinde kaynaştırarak kentimizi dünyanın 

folklorik merkezlerinden biri olarak lanse etmek. Geleneksel kültürel değerlerin unutulmasını 

önlemek, karşılaştırma olanağı sağlayarak çağdaş normlarda bilimsellik çerçevesinde yeniden 

gündeme getirmek. Farklı ulusları ve ulusal kavramları tatlı bir rekabet havası içinde 

kaynaştırabilmek, dünya insanlarının kardeşliğini evrensel barış ülküsü çerçevesinde ortaya 

koymak, bu yolla dünya barışına katkıda bulunmak. Ülkemizin ve insanımızın turistik zenginlikleri, 

konukseverliği, kültürel değerleri ile uluslararası alanda tanınmasını sağlamak ve yurdumuzun 

uluslararası tanıtımında aktif bir misyon üstlenmek. 

 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK AKTİVİTELER: Katılımcı ülke halk dansları gruplarınca dans ve 

müzik gösterileri ve sahne uygulaması alanında yarışma.  

 

DÜNDEN BUGÜNE ALTIN KARAGÖZ'LER 

1987 1. Altın Karagöz Ödülü: YUGOSLAVYA 

1988 2. Altın Karagöz Ödülü: TÜRKİYE 

1989 3. Altın Karagöz Ödülü: YUGOSLAVYA 

1990 4. Altın Karagöz Ödülü: K.K.T.C 

1991 5. Altın Karagöz Ödülü: MEKSİKA 

1992 6. Altın Karagöz Ödülü: K.K.T.C 

1993 7. Altın Karagöz Ödülü: ARNAVUTLUK 

1994 8. Altın Karagöz Ödülü: GÜRCİSTAN 

1995 9. Altın Karagöz Ödülü: BULGARİSTAN 

1996 10. Altın Karagöz Ödülü: GÜRCİSTAN 

1997 11. Altın Karagöz Ödülü: GÜRCİSTAN 

1998 12. Altın Karagöz Ödülü :  ÇEÇENİSTAN 

1999 13. Altın Karagöz Ödülü : ABHAZYA 

2000 14. Altın Karagöz Ödülü : MEKSİKA 

2001 15. Altın Karagöz Ödülü : RUSYA FEDERASYONU 

KARAÇAY - ÇERKEZ CUMHURİYETİ 

2002 16. Altın Karagöz Ödülü : TÜRKMENİSTAN 

2003 17. Altın Karagöz Ödülü : MEKSİKA 

2004 18. Altın Karagöz Ödülü : TÜRKMENİSTAN 

2005 19. Altın Karagöz Ödülü : KORE 
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Resim 3. 4: Halk dansları yarışması 

 

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması  

 

 

İlk kez 1987 yılında 25 yıllık bir festival deneyimiyle gerçekleştirilen Uluslararası 

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması daha birinci yılında 13 ülkenin katılımıyla 

uluslararası çevrelerde haklı bir saygınlık kazandı. Bunu aynı yıl UNESCO'ya bağlı IOF - 

Uluslararası Halk Sanatları Organizasyonuna üye olarak kabul edilişi izledi. 

 

Yalnızca 1988 yılında birinci seçilişinin ardından, daha sonraki yıllarda olası 

söylentilerin önüne geçmek amacı ile yarışmaya katılmamasına yönelik alınmış karar 

doğrultusunda, ev sahibi olarak ülkemiz bu organizasyonda yarışmacı olarak yer almıyor. 

YARIŞMA JURİSİ: Ülkemizi temsilen T.C.Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları 

Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Sayın Mustafa Turan'ın başkanlığında konusunda 

deneyimli uluslararası uzmanlardan oluşuyor. 

 

Yarışma süresince başta Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu olmak üzere aşağıdaki 

program doğrultusunda 15 ayrı sahnede gösteriler düzenlenecek. 

YARIŞMA ÖDÜLÜ: Altın Karagöz Ödülü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yarışma organizasyonu yapan firmalardan, yarışma uygulamalarıyla ilgili bilgi 

toplayarak sınıfta öğretmeniniz ve arkadaşlarınıza sununuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Yarışma organizasyonu planlayınız. 

 

 Yarışma konusunu belirleyiniz. 

 

 Yarışma yapılacak uygun mekânı 

araştırınız. 

 

 Yarışma ile ilgili kuralları belirleyiniz. 

 

 Gerekli izinleri alınız. 

 

 Jüriyi belirleyiniz 

 

 Zamanı planlayınız. 

 

 Gerekli ekipmanları belirleyiniz. 

 

 Afiş ve broşürleri hazırlayınız. 

 

 Davetli listesini oluşturunuz. 

 

 Medya ile iletişimi sağlayınız. 

 

 Maliyet hesabı yapınız. 

 

 Mekân düzenini tasarlayınız. 

 

 Yarışmanın düzenli yürütülmesini 

sağlayınız. 

 

 Yarışma için teknik hizmetleri 

sağlayınız. 

 

 Yarışmayı değerlendiriniz. 

 

 

 Araştırmalarınızı kütüphanelerden, 

yarışma organizasyonu yapan 

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. 

 

 Konunuzla ilgili görsel kaynaklar 

bulunuz. 

 

 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 
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yarışma uygulamalarında yapılacak işlemlerden biri 

değildir? 

 

A) Konukların uğurlanması 

B) Yarışma konusunun belirlenmesi 

C) Yarışma tarihinin tespiti 

D) Yarışma ödülünün hazırlanması 

 

2. ……….  yapılan organizasyona ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen, katılımcıları 

motive etmek için verilen hediye etkinliğidir. 

 

A) Yarışma 

B) Medya 

C) Çekiliş 

D) Ödül 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yarışma çeşitlerinden biri değildir? 

 

A) Bilgi yarışmaları 

B) Beceri yarışmaları 

C) Kültürel yarışmalar 

D) Geleneksel yarışmalar 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yarışma ve çekiliş organizasyon kurulunun görevleri arasında 

değildir? 

 

A) Davetli listesi oluşturmak 

B) Medya ile iletişim sağlamak 

C) Maliyet hesabı yapmak 

D) Yarışmada dereceleri belirlemek 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi beceri yarışmalarından biri değildir?  

 

A) Yemek yarışmaları 

B) Film yarışması 

C) Üretim araçları yarışmaları 

D) Resim yarışması 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Herhangi bir yarışmada aşağıdaki unsurlardan hangisi önemli değildir? 

 

A) Yarışmanın tarihi 

B) Yarışmanın konusu 

C) Yarışma organizasyon kurulu 

D) Yarışmanın niteliği 

 

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y) 

koyunuz. 

 

7. (  ) Yarışma ve çekiliş yapılacak salonları imkânları ile hazır hale getirmek, yarışma 

ve çekiliş organizasyon kurulunun görevleri arasındadır. 

 

8. (  ) Her yarışmada ve çekilişte kullanılacak araç  gereç ve dokümanlar aynı olduğu 

için, bu konuda araştırma yapılmaz. 

 

9. (  ) Yarışmalar ve çekilişler değişik kitlesel oluşumların dikkatini kuruluş üzerine 

çekmek üzere düşünülmüş etkinliklerdir. 

 

10. (  ) Katılanlar arasında dereceye girenlere ödül verilmesi ya da çekiliş sonunda 

hediyelerin dağıtılması organizasyona olan ilgiyi artırmaz. 

 

11. (  ) Yarışmalarda ve çekilişlerde dikkat edilecek ilk koşul, bunların bir piyango niteliği 

taşımayıp katılanların özel çabasını gerektirmesi, ikinci koşulda yarışma konusunun 

bir üniversite sınavı niteliğini taşımamasıdır. 

 

12. (  ) Yarış, katılanlar arasında en iyi olan ve en çok dikkati çeken başarılı yarışmacıları, 

yapıtları vb. belirlemek ya da ödüllendirmek amacıyla düzenlenmiş müsabakadır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarlarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınız için faaliyetin 

ilgili konularını tekrar ediniz. 
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B. UYGULAMALI TEST 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun 

olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Yarışma konusunu belirlediniz mi?   

2. Yarışma yapılacak uygun mekânı araştırdınız mı?   

3. Yarışma ile ilgili kuralları belirlediniz mi?   

4. Gerekli izinleri aldınız mı?   

5. Jüriyi belirlediniz mi?   

6. Zamanı planladınız mı?   

7. Gerekli ekipmanları belirlediniz mi?   

8. Afiş ve broşürleri hazırladınız mı?   

9. Davetli listesini oluşturdunuz mu?   

10. Medya ile iletişimi sağladınız mı?   

11. Maliyet hesabı yaptınız mı?   

12. Mekân düzenini tasarladınız mı?   

13. Yarışmanın düzenli yürütülmesini sağladınız mı?   

14. Yarışma için teknik hizmetleri sağladınız mı?   

15. Yarışmayı değerlendirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise başarılı 

olduğunuz için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız 

sorularla ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bu faaliyette gerekli ortam sağlandığında, verilen bilgiler doğrultusunda; fuar 

etkinliklerinden, defile etkinliğini takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır: 

 

 Defile ile ilgili kavramları araştırınız. 

 Defilenin yapıldığı alanları araştırınız. 

 Defile çeşitlerini araştırınız. 

 Defile organizasyonunda yapılan çalışmaları araştırınız. 

 

Öğretmeniniz rehberliğinde, incelemeleriniz hakkında sınıfta birbirinizle bilgi 

alışverişinde bulununuz. 

 

4. DEFİLE ORGANİZASYONU 
 

4.1. Defile ile İlgili Kavramlar 
 

4.1.1. Defile 
 

Defile; belirli bir zaman süreci içinde mevsim koşulları, moda, modeller ve renkler 

göz önüne alınarak tasarlanmış olan giysileri tanıtmak amacıyla, belirli bir yer, müzik, dans 

ve koreografi eşliğinde yapılan tanıtımdır. 

 

Sözlük anlamı; yeni giysi modellerinin tanıtılması amacıyla mankenlerin yaptıkları 

gösteri, moda gösteri geçidi, giyim gösterisidir. 

 

Geçmişte, defile sonrası yılın modası belirlenmekteydi. Hatta “Defileler başlasa da bu 

yılın modası belli olsa.” diye beklenirdi. Defile sonrası günlerce giysiler hakkında konuşulur, 

parası yeten gerçeğini, yetmeyen taklitlerinin alır, mutlaka modaya uygun giyinmeye 

çalışılırdı. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4. 1: Defile için ön hazırlıklar 

 

Aşağıda defile ile ilgili tanımlara yer verilmiştir; 

 

4.1.2.Manken 
 

Defilelerde ve diğer gösteri yerlerinde tanıtım amacı ile giysi ve aksesuarları giyen ve 

sunan kişiye manken denir. Mankenlerin yürüyüş, dönüş çeşitleri, giysiyi taşıma, poz, 

fotomodellik, duruş şekilleri, bakış, ifade şekilleri konusunda eğitimli ve bilgili olmaları 

gereklidir. 

 

4.1.3.Podyum 
 

Giysileri sergilemek için mankenlerin çıktıkları merdivenli, yüksekçe yer, podyumun 

kelime anlamıdır. Podyum; defilenin yapıldığı, çeşitli yükseklikte ve ebatlarda yer alan 

mankenin yürüyüş yoludur, diye de tanımlanmaktadır. Podyumun bulunmadığı ortamlarda 

sahnede de defile yapılabilmektedir. Defilelerde sahne tasarımcısı, podyum veya sahnenin 

nasıl düzenleneceğinin yanı sıra podyumun tasarımı ve ışıklandırma gibi konularda da 

uzmanlaşmış kişiler çalışmaktadır.  
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Resim 4.2: Defile  

 

4.1.4.Koreografi 
 

Koreograf kelimesinin kökü Grekçe’dir. Dans sırasında adım ve hareketleri belirleyen 

kişi, anlamında kullanılmaktadır. Bu tanıma göre “adım tasarımcılığı” doğru bir benzetme ile 

dans besteciliği gibi düşünülebilir. Koreograf izleyicilere yaşamalarını istediği duyguyu 

yoğunlaştıracak bir tasarım sunmakla yükümlü olmalıdır.  

 

4.1.5.Koleksiyon 
 

Pazarın istekleri doğrultusunda hazırlanan satış örneklerine koleksiyon adı verilir. Bu 

bağlamda koleksiyon; özgün tasarımların bir araya gelmesidir, tanımıyla örtüşmektedir. 

Koleksiyon; tasarımcının gelişme süreçleri içinde bir döneme, bir akıma ya da gelişim 

evrelerine ilişkin örnekleri içermektedir. Hazırlanan tasarımların, birikimlerinin koleksiyon 

olarak tanımlanmasının anlamı da bu olmalıdır. Özgün çalışma örneklerini barındıran 

koleksiyonun niceliksel ve niteliksel değeri de tasarımcının birikimine ve düşünce yapısının 

kültürel katmanlarına bağlıdır. Bu nedenledir ki, tasarımın önemli örneklerini bünyesinde 

bulundurarak evrensel değerlerini paylaşan birçok özel koleksiyon hazırlanmaktadır.  

 

Koleksiyon hazırlama; trend araştırması, trendlere uygun modellerin belirlenmesi, 

detaylı teknik analiz ve dikime hazır kalıpların oluşturulması, uygun materyal, aksesuar ve 

yardımcı malzeme seçimiyle gerçekleştirilir. Bu çalışmalar aynı zamanda etkin bir 

koleksiyon ve sunum geliştirme çalışmalarını da kapsamaktadır.  

 

4.1.6.Konsept  
 

Kavram, düşünce, fikir, örnek üretimidir. Bir şeyin özelliklerinin benzerlerinden daha 

yüksek olmasını sağlayan özellik konsepti belirler. 
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4.1.7.Marka  
 

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerinin diğerlerinden ayırt edilebilmesini 

sağlayan ve baskı yoluyla yayınlanabilen her türlü işarettir. Kişi adları dâhil sözcükler, 

şekiller, harfler, sayılar, renk kombinasyonları veya bütün bu işaretlerin kombinasyonları 

marka olabilecek işaretlerdir. Marka resim ya da harflerle yapılan işaret, belliliktir.  

 

Markanın resmi olarak kullanılabilmesi için marka tescil işlemelerinin yaptırılması 

gereklidir. 

 

4.1.8.Sezon 
 

Moda için sezon, mevsim anlamında kullanılır. Günümüzde sezon, moda dönemi 

olarak da kullanılmaktadır.  

 

4.1.9.Moda Eğilimleri 
 

Moda eğilimi her alanda bir sonraki sezonun çizgi, renk,stil vb. özelliklerini anlatan 

bilgilerdir. Günümüzde bu terim, daha çok giyim sektörü için kullanılmaktadır. 

 

4.1.10.Trend  
 

Sözlük anlamı eğilim olan trend için stilistler, her yılın sonunda o yılın modasını 

gözden geçirip bir sonraki yılın yeni trendleri tahmin etmeye çalışır, yeniliklerin neler 

olabileceğini araştırırlar. Stilistlere hangi moda trendlerini ve tasarımlarını yeniden görmek 

istedikleri sorulduğunda genel olarak cevaplarını estetik ve pratik trendler yönünde 

vermektedirler 

 
Resim 4. 3: Defile  
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4.2. Defilenin Yapıldığı Alanlar 
 

Defileler, sadece konfeksiyon alanında yapılmaktaydı. Günümüzde konfeksiyon 

alanında faaliyet gösteren, büyük üretici firmaların yanı sıra her türlü ürün ve hizmetin 

tanıtımında da defileli tanıtımlar yer almaktadır. 

 

Günümüzde çok çeşitli alanlarda defileler yapılmaktadır. Giyim, aksesuar defileleri 

dışına artık yeni piyasa çıkacak farklı ürünlerin tanıtımları da defilelerle sunulmaktadır. 

Defilelere sponsorluk yapan araba firmaları adına, restoranlar açılışları, fuar açılışları, 

uluslararası fuarlarda ülkenin kültürünü tanıtmak amaçlı vb. gibi organizasyonlarda defile 

yapılmaktadır. 

 

4.3. Koleksiyonların Tanıtımında Defilenin Önemi 
 

Bir defilenin yapılabilmesi için öncelikle defilenin yapılacağı yer, tarih, hedef kitle ve 

koreografinin belirlenmesi gereklidir. Defilenin temasına uygun koreografi çalışmaları 

yapılarak uygun müzik, ses ve ışık düzenlemeleri araştırması yapılmalıdır.  

 

Defilede sunulacak koleksiyonu hazırlayan modacı veya firma hangi giysilerin ön 

plana çıkarılacağına karar verecek olan karar mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu istekler 

doğrultusunda konsepte uygun saç, makyaj ve koreografi çalışmaları başlatılır. 

 

 
Resim 4. 4: Koleksiyonların tanıtımı 

 

Defile, görsel bir sunum olduğundan her zaman izleyenlerin ilgisini üzerinde toplayan 

bir etkinliktir. Defileler kalabalık gruplara hitap ettiğinden tanıtım açısından çok etkili 

olmaktadır. Yılın moda eğilimleri, sezon ürünleri ve trendleri tanıtmak açısından önemli olan 

defileler, bir bakıma modaya yön veren görsel şölenlerdir.  
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Müzik, ses, ışık, sahne tasarımı ve koreografi öğelerini üzerinde taşıyan defile 

izleyenlerin görsel ve işitsel olarak etkinliği algılamalarını sağlamaktadır. Algılamanın 

yoğun etkili olduğu defile, insanların aklında kalıcı bir etki bıraktığından tanıtım aracı olarak 

tercih edilen bir sunumdur. 

 

4.3.1. Konsepte Uygun Defile Sunma 
 

Defile organizasyonu, profesyonellik isteyen çok kapsamlı bir çalışmadır. Defile; 

manken, koreograf, podyum, kulis, ses-ışık gibi unsurların doğru ve başarılı bir şekilde 

organize olmasıyla gerçekleştirilecek bir etkinliktir. 

 

 
Resim 4. 5: Konsepte uygun defile 

 

4.4. Defile Organizasyon İşlem Basamakları 
 

4.4.1. Manken Seçimi  
 

Standartlara uygun beden ve boyda, iş deneyimi olan, beden dilini iyi kullanabilen 

yeterli sayıda manken seçimi yapılır. 
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Resim 4. 6: Standartlara uygun beden ve boyda manken 

 

4.4.2. Koreografinin Hazırlanması 
 

Koleksiyon incelenerek detaylar belirlenir ve detaylar doğrultusunda konsepte ve 

koreografiye uygun müzik seçimi yapılır. Seçilen müzik eşliğinde koreografi çalışmaları 

yapılır. 

 

4.4.3. Kulisin Hazırlanması  
 

Profesyonel moda editörü ile saç, makyaj detaylandırılması yapılır. Sunumu yapılacak 

koleksiyonun mankenlere dağılımı kulis amiri tarafından belirlenir. Defilenin hızlı akışının 

sağlanabilmesi için mankenleri giydirecek yeterli sayıda giydirici görevlendirilir. Defile çıkış 

listesi hazırlanır. 

 

4.4.4. Sahne- podyum hazırlanması: 
 

Sahne tasarımcısı tarafından konsepte uygun sahne tasarımı yapılır. Basının defileyi 

başarılı çekebilmesi için seyircileri engellemeyecek şekilde için basın tribünü hazırlanır. Ses-

ışık ve teknik koordinasyonu sağlanır. 
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Resim 4. 7: Konsepte uygun sahne ve podyum 

 

4.5. Defile Çeşitleri 
 

4.5.1. Giyim Defileleri 
 

 Günlük giyim defilesi 

 Spor giyim defilesi 

 Deri-kürk giyim defilesi 

 Abiye giyim defilesi 

 Gelinlik defilesi 

 İç giyim defilesi 

 Mayo-bikini defilesi 

 Özel koleksiyon defilesi 

 

4.5.2. Aksesuar defileleri 

 
 Şapka defilesi 

 Eşarp ve fular defilesi 

 Takı-Mücevher defilesi 

 Çorap ve eldiven defilesi 

 Ayakkabı-çanta defilesi 
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Resim 4. 8: Spor giyim defilesi 

 

4.6. Örnek Defile Uygulaması 
 

 

2005 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu 
 

Hazırlayan: Network 

Tarih: 18 Şubat 2005 Cuma Akşamı 

Defilenin yapıldığı alan: Maksimum kart iş birliği ile Hilton Convention Center 

Sezon: İlkbahar-Yaz 

Konsept: Çöl Rüzgârında Uçuşan Elbiseler 

Koleksiyonu hazırlayanlar: Arzu KAPROL, Deniz MERCAN, Mehmet ACAR 

Kareograf: Bilge TUĞSUZ 

Tema: Chic Tonic, Liquid, City Desert, Mexican, Exotica 

Mankenler: Eşyan ÖZHİM, Cameron ALBORZİAN ve 40 kişilik manken kadrosu 
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Resim 4. 9: 2005 ilkbahar-yaz koleksiyonu 

 

Defile organizasyonu yapan firmalardan, defile uygulamalarıyla ilgili bilgi toplayarak 

sınıfta öğretmeniniz ve arkadaşlarınıza sununuz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Defile organizasyonu planlayınız. 

 

 Defile konusunu belirleyiniz 

 

 Defile yapılacak uygun mekânı 

araştırınız. 

 

 Defile için tarih belirleyiniz. 

 

 Manken ajanslarıyla bağlantı kurunuz. 

 

 Gerekli ekipmanları belirleyiniz. 

 

 Duyuru ve reklam planlayınız. 

 

 Davetli listesini oluşturunuz. 

 

 Medya ile iletişim sağlayınız. 

 

 Maliyet hesabı yapınız. 

 

 Mekân düzenini tasarlayınız. 

 

 Defilenin düzenli yürütülmesini 

sağlamak için gerekli çalışmalar 

yapınız. 

 

 Defile için teknik hizmetleri (ses, ışık, 

görüntü) planlayınız. 

 

 Defileyi değerlendiriniz. 

 

 

 Araştırmalarınızı kütüphanelerden, 

defile organizasyonu yapan 

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. 

 

 Konunuzla ilgili görsel kaynaklar 

bulunuz. 

 

 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 
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1. …….. belirli bir süreç içinde mevsim koşulları, moda, modeller ve renkler göz önüne 

alınarak tasarlanmış olan giysileri tanıtmak amacıyla, belirli bir yer, müzik, dans ve 

koreografi eşliğinde yapılan tanıtımdır. 

 

A) Koleksiyon 

B) Sezon 

C) Defile 

D) Konsept 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi defile organizasyon işlem basamaklarından değildir? 

 

A) Kareoğrafi hazırlanması 

B) Kulis hazırlanması 

C) Manken seçimi 

D) Moda eğilimi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi defile ile ilgili kavramlardan değildir? 

 

A) Konfeksiyon 

B) Podyum 

C) Koleksiyon 

D) Marka 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi giyim defilesi çeşidi değildir? 

 

A) Abiye giyim defilesi 

B) Spor giyim defilesi 

C) Gelinlik giyim defilesi 

D) Çorap-eldiven defilesi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi manken seçiminde önemli değildir?  

 

A) Mankenin uygun bedende olması 

B) Mankenin karakteri 

C) Mankenin beden dilini iyi kullanması 

D) Mankenin iş deneyimi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisiyle bir defile organizasyonunda bağlantı kurmayız? 

 

A) Manken ajanslarıyla 

B) Mankenlerle 

C) Medya ile 

D) Teknik ekipmanın temin edilmesi için firmalarla 

 

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış 

cümlelere (Y) koyunuz. 

 

7. (  ) Bir defilenin yapılabilmesi için öncelikle defilenin yapılacağı yer, tarih, hedef kitle 

ve koreografinin belirlenmesi gereklidir. 

 

8. (  ) Basının defileyi başarılı çekebilmesi için seyircileri engellemeyecek şekilde için 

basın tribünü hazırlanır. 

 

9. (  ) Defile; manken, koreograf, podyum, kulis, ses-ışık gibi unsurların doğru ve 

başarılı bir şekilde organize olmasıyla gerçekleştirilecek bir etkinliktir. 

 

10. (  ) Defilenin yapıldığı alanın, defilenin konseptine uygunluğu açısından önemli 

değildir. 

 

11. (  ) Defileler sadece konfeksiyon alanında yapılır. 

 

12. (  ) Koleksiyon hazırlama trend araştırması, trendlere uygun modellerin belirlenmesi, 

detaylı teknik analiz ve dikime hazır kalıpların oluşturulması, uygun materyal, 

aksesuar ve yardımcı malzeme seçimiyle gerçekleştirilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarlarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınız için faaliyetin 

ilgili konularını tekrar ediniz. 
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B. UYGULAMALI TEST 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

DEAşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın 

yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden 

uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Defile konusunu belirlediniz mi?   

2. Defile yapılacak uygun mekânı araştırdınız mı?   

3. Defile için tarih belirlediniz mi?   

4. Manken ajanslarıyla bağlantı kurdunuz mu?   

5. Gerekli ekipmanları belirlediniz mi?   

6. Duyuru ve reklam için çalışmalar yaptınız mı?   

7. Davetli listesini oluşturdunuz mu?   

8. Medya ile iletişimi sağladınız mı?   

9. Maliyet hesabı yaptınız mı?   

10. Mekân düzenini tasarladınız mı?   

11. Defilenin düzenli yürütülmesini sağladınız mı?   

12. Defile için teknik hizmetleri (ses, ışık, görüntü) sağladınız 

mı? 
  

13. Defileyi değerlendirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise başarılı 

olduğunuz için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız 

sorularla ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak modülde kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1. ………yapılan organizasyona ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen, katılımcıları 

motive etmek için kura yöntemiyle verilen hediye etkinliğidir. 

 

A) Çekiliş 

B) Yarışma 

C) Açılış 

D) Etkinlik 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi aksesuar defilesi çeşitlerinden değildir? 

 

A) Şapka defilesi 

B) Ayakkabı-çanta defilesi 

C) Mayo-bikini defilesi 

D) Takı-mücevher defilesi 

  

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürel yarışma çeşitlerinden değildir? 

 

A) Film yarışması 

B) Dans yarışması 

C) Güzellik yarışması 

D) Satranç yarışması 

 

4. Mankenlerin hangi konuda eğitimli ve bilgili olmaları gerekmez? 

 

A) Genel kültür 

B) Yürüyüş ve dönüş çeşitleri 

C) Giysiyi taşıma ve poz verme 

D) Bakış ve ifade şekilleri 

 

5. Animasyon organizasyonunun ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Tanıtım yapılması 

B) Planlama yapılması 

C) Araç gereç malzemeyi hazırlama 

D) Gösterinin yapılacağı yerin belirlenmesi 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi animasyon gösterisinin başlıca özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Bilgi verme 

B) Boş zamanları değerlendirme 

C) Mesleki tanıtma 

D) Ekonomik rahatlama 

 

7. Katılanlar arasında dereceye girenlere …….  verilmesi ya da çekiliş sonunda 

hediyelerin dağıtılması organizasyona olan ilgiyi arttıracak, yarışmanın ve çekilişin 

ciddiyetini gösterecektir.  

 

A) Para 

B) Ödül 

C) Mücevher 

D) Araba 

 

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış 

cümlelere (Y) koyunuz. 

 

8. (  ) Yarışmalarda ve çekilişlerde dikkat edilecek en önemli nokta, bunların bir piyango 

niteliği taşımayıp katılanların özel çabasını gerektirmesi, ikinci koşulda yarışma 

konusunun bir üniversite sınavı niteliğini taşımamasıdır. 

 

9. (  ) Açılış törenleri için gelip geçilecek yolları gösteren işaretler koymak ve taksi, 

otobüs gibi araçların geliş-gidiş saatlerini saptamak veya özel araçlar tutmak gereklidir. 

 

10. (  ) Şapka defilesi, eşarp ve fular defilesi, çorap ve eldiven defilesi giyim defilesi 

çeşitlerindendir. 

 

11. (  ) Yarışma ve çekilişlerde maliyet hesabı yapmak organizasyon kurulunun 

görevlerinden biri değildir. 

 

12. (  ) Animasyon organizasyonu hazırlanmadan önce kitlenin yaş gurubu, eğitim 

seviyesi, kullandığı dil ve aksan, gelenek ve görenekleri belirlenmelidir. 

 

13. (  ) Kareografi, konsept, marka, podyum animasyon ile ilgili kavramlardır. 

 

14. (  ) Stilistler, her yılın sonunda o yılın modasını gözden geçirip bir sonraki yılın yeni 

trendleri tahmin etmeye çalışır, yeniliklerin neler olabileceğini araştırırlar. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarlarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınız için faaliyetin 

ilgili konularını tekrar ediniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 A 

6 D 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 D 

5 B 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 D 

5 B 

6 C 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 Doğru 

12 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 D 

5 B 

6 B 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 Yanlış 

12 Doğru 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 

6 D 

7 B 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Yanlış 
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