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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 214T00098 
ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri   

DAL/MESLEK Organizasyon Sorumlusu/Fuar Organizasyonu Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Organizasyonda Mekân Tasarımı 

MODÜLÜN TANIMI 

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanında 

organizasyon sorumlusu/fuar organizasyonu sorumlusu dalında 

organizasyonda mekân tasarımını öğreten, farklı tasarım ve 

ürünler ortaya çıkarabilme becerisinin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Organizasyonda mekân tasarımı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında, mekan 

tasarımı ile ilgili bilgileri, düzenlemedeki ölçütleri ve aşamaları 

doğru tanıyabilecek ve edindiğiniz bilgilerle uygulama  

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Organizasyonda mekan tasarımı ile ilgili kavramları 

tanıyabilecek ve organizasyonlarda mekân tasarımı için 

keşif yapabilecek, alternatif tasarımlar 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Seçilen alternatif tasarımı, mekân düzenleme 

etkinliklerinde uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ortam, mimarlık, dekorasyon ve 

organizasyon firmaları, işletmeler 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, resim kağıtları ve 

kalemleri, panolar, afişler, dosya ve dosya kağıtları, CD vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip 

olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, 

oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. 

 

Tasarım bizim hayatımızdır. Belki de birçok insan bunun ya farkına varamaz ya da 

hayat temposu içerisinde dikkatini çekmemektedir. Ama tasarımın ne olduğunu ve 

hayatımıza ne kadar etkisi olduğunu görmek aslında o kadar da zor değildir. Sadece 

etrafınıza bakmanız yeterlidir. Tuttuğunuz bardaktan, kullandığınız bilgisayara, yazmak için 

kulandığınız kalemden, oturduğunuz sandalyeye, yürüdüğünüz yoldan, çıktığınız 

merdivenden, kullandığınız asansöre kadar uzun lafın kısası hayatınız içerisindeki her şey 

tasarım anlamına gelmektedir. 

 

Bu modülle tasarım ile ilgili kavram ve tanımları öğrenerek organizasyonda mekan 

tasarımı uygulaması yapabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

 

Bu modül ile gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında, tasarım ve mekan tasarımı ile 

ilgili bilgileri, düzenlemedeki ölçütleri ve aşamaları doğru tanıyabilecek, tasarım taslakları 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

  

 Çevrenizdeki işletmelerden veya internetten mimarlık, dekorasyon ve 

organizasyon firmalarının tasarımlarını araştırınız. Tasarımlarda dikkat edilecek 

unsurları belirleyiniz. 

1. ORGANİZASYONLARDA MEKÂN 

TASARIMI 
 

Bir tasarım, kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip 

olmalıdır. Bütün sanatların temelinde  bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, 

oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. 

 

Tasarım, çok kullanılan bir kavram olmakla birlikte ne anlama geldiği tam olarak 

anlaşılamaz. Çok sayıda tanımı vardır. En önemli özelliği ise planlamadır. Planlamanın 

olduğu her yerde bir tasarımdan söz edilebilir.  

 

1.1. Tasarım 
 

Bir şeyin biçimini zihinde canlandırıp kaleme alınabilecek ilk şeklini veya modelini 

hazırlamaktır. 

 

Başka bir deyişle, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, 

doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur 

ve özelliklerin oluşturduğu görünümdür. 

 

Tasarlamak ise işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, 

özgün olmak, tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemlerini içermektedir.  

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: İç mekân tasarımı 

1.1. 1. Tasarım Fonksiyonları 
 

Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip 

olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, 

oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. 

 

Resim 1.2: Dış mekân tasarımı 

Uygulamalı tasarım dallarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür: 

 

 Endüstri tasarımı 

  Çevre tasarımı  

  Grafik tasarımı 

 

Endüstri tasarımı üç boyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. 

Makineler, araç gereçler, mutfak malzemeleri ve diğer birçok ürün endüstri tasarımına girer. 
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Çevre tasarımcısı ise bina, peyzaj ve iç mekân tasarımını kapsayan oldukça geniş bir 

çalışma alanıdır. Bu alanda da tasarımcının görevi dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı 

bulmaktır. Mekan tasarımı da çevre tasarımı fonksiyonu kapsamında uygulanır. 

 

Grafik tasarımcı ise genel olarak okunan ve izlenen görüntülerin tasarımından 

sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb. grafik tasarımı etkinlik 

alanı içine girer.   

 

Resim 1.3: Çevre tasarımı 

1.1.2. Temel Tasarım İlkeleri 
 

İstenilen niteliklere sahip bir tasarım oluşturabilmek için göz önünde bulundurulması 

gereken ilkeler aşağıdaki şekilde sıralanır: 

Denge: Bir tasarımda denge unsuru gözetilmediği takdirde, sonuç beklenen etkiyi yaratamaz. 

Burada sözü edilen denge, tasarımı oluşturan hareketli unsurların dengeli dağılımıdır. Bir 

tasarımda iki farklı denge sistemi kullanılabilir. 

 

 Simetrik denge 

 Asimetrik denge 

 

Simetrik denge: Resmiyetin, otoritenin vurgulanacağı tasarımlarda tercih edilir. Diğer 

yandan simetri dürüstlüğün, saygınlığın psikolojik simgesi olarak değerlendirilmektedir.  

 

Asimetrik denge: Birbirine benzemeyen ya da eş değer olmayan unsurlar arasında 

dinamik bir denge ya da  düzen sağlayan bir kavram olarak ele alınmaktadır. 

 

Sakin bir imaj için simetriyi, çağdaş ve genç bir imaj için asimetriyi seçin. Simetride 

düzen ve kural, asimetride rastlantı ve keyfilik egemendir. Simetri katılık ve sınırlılığı, 

asimetri ise hayatı, eğlenceyi ve özgürlüğü simgeler.   
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Resim 1.4: Asimetrik ve simetrik denge 

Orantı ve görsel hiyerarşi: İki uç arasında orantısal ilişkilerle geçiş yapılarak 

tasarımda düzenin sağlanmasıdır. Örneğin bir mekanda kullanılacak aksesuar veya renklerin, 

mekanın sadece belli bir kısmında yoğun olarak kullanılması değil her yerinde orantılı olarak 

kullanılmasıdır. Objelerin büyükten küçüğe, koyudan açığa, uzundan kısaya şeklinde tüm 

alanda kullanılması da örnek olarak verilebilir.  

 

Görsel hiyerarşi, tasarım içinde vurgulanmak istenen mesaja göre görsel unsurların 

ölçülenmesi anlamına gelir.  Hatta bazen hiyerarşik yapı içindeki unsurlar çatıştırılarak 

hareketli tasarımlar elde edilebilir. Örneğin görsel unsurlardan biri boyutuyla, diğeri rengiyle 

ön plana çıkarılabilir.  

 

Hiyerarşide değişmeyen koşullar vardır. 

 İki uç arasındaki zıtlık 

 Uçlar arasında düzenli bir kademelenme ( sıralanma) 

 

Resim 1.5: Tasarımda hiyerarşi 

Devamlılık: Göz alışkanlık gereği soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bir yön 

izler. Gözün yatay hareketleri dikey hareketlerine göre daha kıvrak ve hızlıdır. Aynca göz; 

büyükten küçüğe, koyu renkten açık renge, renkliden renksize, alışılmamış olandan alışılmış 

olana doğru bir yol izler. 

 

Göz, bir unsurdan diğerine doğru kesintisiz geçişler yapabiliyorsa, devamlılık 

sağlanmış demektir. Devamlılık görsel unsurlann boyutları ve biçimleri arasında oluşturulan 

benzerlikler, tekrarlamalar ve görsel hiyerarşi ile sağlanabilir. 
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Resim 1.6: Devamlılık 

Bütünlük: Tasarım ilkelerinden belki de en çok dikkat edilmesi gerekeni bütünlüktür. 

Bir tasarımda bulunan görsel unsurlar, bütünlük oluşturacak şekilde bir araya getirildiğinde 

etkili olur. Kullanılan öğeler çok farklı olsa bile doku bakımından benzerlikleri var ise 

bütünlük sağlanmıştır. Bütünlüğün oluşması için önce denge gereklidir. İnsan vücudu 

bütünlük  için çok güzel bir örnektir. Özellikleri farklı birçok organ bir arada uyum içinde 

çalışarak insan vücudunu oluşturur. 

 

Çizim 1.1: Bütünlük 

Vurgulama: Hangi görsel unsuru vurgulayacaksak önceden karar verip ona göre 

boyut büyütme koyu ton ya da canlı renk kullanımı gibi vurgulama yöntemlerini 

denemelidir. Unutmayınız! Bir tasarım yüzeyinde her şey aynı anda vurgulanmak istenirse 

vurgu kavramı yok olur. Vurgulayıcı unsur; konuya, müşterinin beklentilerine ve hedef 

kitlenin özelliklerine göre değişebilir. 

 

Vurgulama, ön plana çıkarılması gereken unsur ile ikinci planda kalması gereken 

unsurlar arasında gerçekleştirilecek bir yön, boyut, biçim, doku, renk, ton ya da çizgi 

kontrastı ile gerçekleştirilebilir. 



 

8 

 

Resim 1.7: Vurgu 

1.1.3. Tasarım Süreci 
 

Tasarım, aşağıdaki oluşum süreci takip edilerek hazırlanır. 

 

Mekânın tanımlanması: Bir tasarımdaki ilk aşama, mekanı tanımlamaktır. Verilen 

konunun ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir mekanı 

tanımlarken sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine takılıp kalmamak gerekir. 

 

Resim 1.8: Esma Sultan yalısı tadilatı 

Bilgi toplama: Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, mekan 

hakkında mümkün olduğunca çok bilgi toplayabilmektir. 

 

Resim 1.9: Esma Sultan yalısı iç mekanı 
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Yaratıcılık: Tasarımcı ya da tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp 

gerekli bilgi ve verileri değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa ulaşabilir. Yaratıcılık, tasarımın en 

önemli bölümü sayılabilir. 

 

Sonlandırma: Yaratıcılık ve bilgi toplama süreci, mekanı tanımaya yönelik 

çalışmaları içerir. Sonlandırma ise toplanan verilerin birleştirilmesi ile mekan hakkında bir 

karara varılarak araştırmanın sona erdirilmesidir. Sonlandırma süreci ile beraber ayrıntılı 

taslakların hazırlanmasına başlanır. 

 

Uygulama: Tüm aşamalardan geçtikten sonra taslağın tasarıma dönüştürülmesi ve 

tasarımın uygulanması işlemi ile süreç tamamlanır. 

 

Resim 1.10: Esma Sultan yalısı nikah töreni tasarımı 

1.1.4. Tasarımın Görselleştirilmsi 
 

Görselleştirmenin ilk basamağı olan taslaklar, yaratıcı düşünceleri yalınlaştırarak 

aktaran görsel notlar ya da karalamalardır. Her taslak birer zihinsel alıştırmadır. Taslak 

aşaması, tasarım sürecinin belki de en uzun tutulması gereken kısmıdır. 

 

Taslak aşamasında yaratıcılığın bütün sınırları zorlanmalı, bu çalışmalar belirli bir 

olgunluğa erişmeden herhangi bir seçme yoluna gidilmemelidir. Taslaklar, tasarımın 

görünümü hakkında üretim öncesinde bilgi veren unsurlardır. Her tasarım için en az bir 

taslak önceden hazırlanmalıdır. 

 

Taslak çalışmasının gelişim evresi: Taslaklar ilk önce karalamalardan yola çıkılarak 

hazırlanır yani taslak hazırlamanın ilk aşaması karalamalardır. Tasarımcı, karalamaları 

arasından seçtiği birkaç örneği biraz daha görsel hale getirir, buna ön taslak denir. 

Çalışmanın son aşaması ayrıntılı taslaklardır. Bu taslaklarda iyice ayrıntıya girilir ve tasarım 

görselleştirilmiş olur. 
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Resim 1.11: San Francisco modern sanat müzesi taslak çizimi ve sanat müzesinin tamamlanmış 

hali 

 

Resim 1.12: Otomobil taslak çizimi ve taslağın görselleştirilmesi 

1.2. Mekân Tasarımı 
 

Mekan tasarımı, teknik, sanatsal ve estetik kriterler göz önüne alınarak organizasyon 

alanında yapılan değişikliklerdir. Tasarım birçok disiplinin bileşkesinden oluşan komplike 

bir iştir. Genel kanının aksine, tasarım “sanat” değildir. Sanatçılar duygularını, doğayı ya da 

bir olguyu sınırsızca ifade etmeye çalışır. Tasarımcılar ise var olan ihtiyacı ya da problemi 

belirleyip ona en uygun çözümü üretirler. Mekan tasarımı, kendini anlatmayan, bir karakteri 

olmayan mekanlara anlam yükleyip onlar için tarz veya konsept oluşturmaktır.  Bir 

organizasyonda başarılı sonuçlar elde edebilmek için mekân özelliklerinin iyi analiz edilmesi 

ve yaratıcı tasarımların oluşturulması en önemli unsurdur. 

Mekân tasarımında aşağıdaki konular öncelikle dikkate alınmalıdır: 

 

 Katılımcı özellikleri 

 Organizasyon zamanı ve süresi 

 Mekânın özellikleri 

 Etkinlik özellikleri 

 Müşteri istekleri 

 

 

 



 

11 

 

Şekil 1.2: Mekan tasarımında dikkat edilecek  unsurlar 

1.2.1. Organizasyonda Mekân Etüdü  
 

Tasarım yapılırken mekânın özellikleri incelenerek mekan en verimli ve estetik 

şekilde kullanılmalı, bununla beraber müşteri istek ve beklentileri de göz önünde 

bulundurulmalıdır. Mekanın özelliği ( kapalı-açık, tarihi, fuar alanı vb.) tasarıma yön verir.  

 

  

Resim 1.13: Açık alan tasarımları 
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Resim 1.14: Kapalı mekan tasarımları 

1.2.2. Müşteri İstekleri 
 

Müşteri istek ve gereksinimlerinin hatta beklentilerinin ne olduğunun bilinmesi, 

müşteri memnuniyetinin elde edilmesinde izlenecek yol açısından çok önemlidir. Tüm 

ihtiyaç ve beklentilere özgün tasarımlarla yaklaşarak müşteri memmuniyeti sağlanır. 

Müşteri, daha önce hiç görmediği, hayal bile etmediği konsepti ifade etmekte zorlanabilir. 

Anketler, istatistikler ve grafikler bu konuda tasarımcıya ışık tutacaktır. Tüm bu verileri 

yorumlamak, süzmek, yoğunlaştırılmış hale getirmek, hayal etmek ve hayata geçirmek 

müşterinin isteğini ortaya çıkaracaktır.  

 

Müşteri isteklerinin yanı sıra sosyo-ekonomik çevre koşullarındaki değişiklikler ve 

teknolojik yenilikler sonucun ortaya çıkmasındaki belirleyici unsurlardır. 

 

Resim 1.15: Müşterinin hayalini ortaya çıkartmak  

1.2.3. Malzeme Seçimi 
 

Mekân tasarımında diğer önemli konulardan biri de malzeme seçimidir. Estetik, 

sağlam ve kullanışlı malzemeler seçilmelidir. Daha önce denenmiş, özellikleri bilinen 

ürünler, tasarımcıya zaman kazandırır. Ancak tasarımcının ürünlerdeki yenilikleri ve 

gelişmeleri de takip etmesi gereklidir. 
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Malzeme seçimi, tasarım işlemi süresince çeşitli dönemlerde yapılabilir.  Tasarıma 

uygun malzeme seçimi yapılabildiği gibi malzemeye uygun tasarımlar oluşturulabilir. 

 

Bir mekân tasarımında kulanılacak malzemeler, mekânın özelliğine göre de değişiklik 

gösterir. Örneğin; açık alanlarda malzemelerin (ses-ışık sistemleri, balon zincirler, afişler, 

çadırlar vs.) sayısı arttırabileceği gibi kapalı alanlarda da mekân genişliğine uygun (kullanım 

alanını kısıtlamayacak) seçimler yapılabilir. Organizasyonun konusu da malzeme seçimini 

etkileyen faktörlerden biridir.  

 

Mekân tasarımı yapılırken organizasyon özelliğine göre aşağıdaki malzemeler 

kullanılabilir.  

 

Resim 1.16: Amaca uygun malzeme seçimi 

 

 Balon süsleme 

 Çiçek süsleme 

 Kumaş süsleme 

 Masa sandalye hazırlama 

 Dekoratif ürünler ve aksesuarlar 

 Görüntü sistemleri 

 Genel ses ve anons sistemleri 

 Afişler  

 Bayraklar 

 Billboard   

 Çadırlar 

 Stantlar 

 Road showlar 
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Resim 1.17: Mekan özelliğine uygun malzeme seçimi 

1.2.4. Organizasyon Konusuna Uygunluk 
 

Tasarımda mekanın özellikleri, müşteri istekleri ve malzeme seçiminin yanı sıra 

organizasyonun çeşidi ve konusu da göz ardı edilmemelidir. Bir organizasyonun çeşidi; 

zaman, yer, hadef kitle ve etkinlikleri ile bütün bir çalışma olduğu için tasarım yapılırken 

tüm bu özellikler dikkate alınmalıdır. 

 

Yaratıcılığı çok yoğun şekilde öne çıkaran ve tasarımı şekillendiren unsurdur. 

Tasarımcı tarafından organizasyonda uygulanacak etkinlikler (konuşma, kortej,  yarışma, 

dans, hedef kitle vb.) çok iyi analiz edilmelidir. Örneğin; kurumsal organizasyonlarda da 

(seminer konferans ve panel vb.) sade, daha simetrik tasarımlar tercih edilmelidir. Sosyal ve 

kültürel organizasyonlarda (düğün, eğlence, festival vb.) ise daha asimetrik hareketli 

tasarımlar yapılabilir. 

 

1.2.5. Tasarımları Sunmak 
 

Tasarımcılar, keşif sonrası farklı tasarım alternatiflerini hazırlamalı ve sunmalıdır. 

Aynı mekan içinde birden fazla tasarım alternatifi üzerinde çalışma yapabilir. Tasarımcılar 

yaptıkları alternatif tasarımları en iyi şekilde sunmalıdır. 

 

Tasarım sunuşlarında görsel araçlar etkili olmaktadır. Geçmişten günümüze kadar olan 

süreçte tasarımcının kendini ifade ediş yöntemleri değişmiş ve gelişmiştir. Buna bağlı olarak 

tasarımın geliştirme ve sunuş biçimleri de değişime uğramıştır. 

 

Tasarımcılar, fikirlerini görselleştirerek aktarabilirler. Görselleştirmenin yolu çizim 

yapmaktan geçer. Ancak el çizimi yapabilmek yetenek gerektirir. Oysa dijital sunum 

teknikleri herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Hazırlanan tasarımları farklı teknikler 

kullanarak sunmak mümkündür. Sunum yaparken projenizin adını, neden ve kimin için bu 

tasarımı yaptığınızı, hangi malzemelerle uygulanacağını, tasarlama aşamasında yaptığınız 

eskiz çizimlerinizi ekleyebilirsiniz.  
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Resim 1.18: Sunum 

Sunum teknikleri 

 

 Pano veya poster sunuları: Projenin değişik yönlerden görünüş çizimlerini 

gösteren karton veya mukavva sunulardır. A1 kağıt boyutlarındadır. 

 

 Bilgisayarla sunu: Sunum hazırlayarak bir monitör veya projektörün 

kullanıldığı sunum 

 

 Paftalar: Paftalar, tasarımınızın ön görünüş, yan görünüş, üst görünüş ve 

perspektif çizimlerini kapsayan ve hangi kavramdan yola çıkarak tasarımın 

tamamladığını anlatan sunum kâğıtlarıdır. A4 kağıdı büyüklüğündedir. 

 

 Maketler: Projenin 3 boyutlu olarak minyatürünün hazırlanması 

 

 Kataloglar: Ürün ya da hizmetlerin tanıtıldığı matbu kitapçıklar  

 
 Resim albümü hazırlama: Mekan resminin çekilip bilgisayarda fotoğraf  

işleme yöntemi kullanılarak tasarımların hazırlanması ve  albüm haline 

getirilmesidir.(fotoshop ) 

 

Resim 1.19: Maket sunum 
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Resim 1.20: Pano ile sunum 

Sunum tekniği/teknikleri kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 

 Sunum, ayakta yapılmalıdır. 

 Sunum tekniği, okumaya dayalı olmamalıdır. 

 Sade bir dil tercih edilmelidir. 

 Mutlaka prova yapılmalıdır. 

 Gerginlik enerjiye dönüştürülmelidir. 

 Sunum güler yüzle yapılmalıdır. 

 Görsellerle desteklenmelidir. 

 Konuşmadan önce işitsel ve görsel ekipmanlar test edilmelidir. 

 Sunum birdenbire bitirilmemeli, konu özetlenmelidir. 

 

1.2.6. Taslakların Tasarıma Dönüştürülmesi 
 

Alternatif tasarımlar oluşturulduktan sonra hangi tasarıma devam edileceğine karar 

vermek için müşteri ile toplantı yapılır. Karar alma sürecinde alanın kullanımı, ihtiyaçları, 

estetiği, malzeme maliyetleri vb. unsurlar göz önünde bulundurulur. 

 

Favori tasarım, birinci tasarım alternatifi olarak tespit edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak bir mekân seçiniz. Mekân tasarımında dikkat 

edilecek kriterleri de göz önünde bulundurarak taslaklar hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. 

 İş bölümü yapınız. 

 İlgi ve becerilerinize uygun iş 

bölümü yapınız ve etkili iletişim 

içinde olunuz. 

  

 Organizasyonun konusunu ve çeşidini 

belirleyiniz. 

 İş planı listesi hazırlayınız ve 

yapılan işleri kontrol ediniz. 

 Organizasyon konusuna uygun bir mekan 

belirleyiniz. 

 Seçtiğiniz mekanın katılımcı 

özelliklerine uygun olmasına özen 

gösteriniz. 

 Mekânın özelliklerini araştırınız.  Detaylara özen gösteriniz. 

 Organizasyon konusu, katılımcı özellikleri ve 

mekan özelliklerini göz önünde bulundurarak 

taslaklar hazırlayınız. 

 Topladığınız bilgileri rapor haline 

getiriniz. 

 Taslaklarınız için sunum çeşidini belirleyiniz. 
 Konu ile ilgili görsel kaynaklar 

bulunuz. 

 Sunum hazırlayınız. 
 Sunumdan önce prova yapmayı 

unutmayınız. 

 Hazırladığınız sunumu sınıfta arkadaşlarınıza 

sununuz. 

  Taslaklarınız ve sunumunuz ile 

ilgili arkadaşlarınızın görüşlerini 

alınız. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı tasarım dalları arasında değildir? 

A) Çevre tasarımı 

B) Endüstiriyel tasarım 

C) Teknolojik tasarım 

D) Grafik tasarımı 

2. “İki uç arasında orantısal ilişkilerle geçiş yapılarak, tasarımda düzenin sağlanmasıdır.” 

ifadesi tasarım ilkelerinden hangisini tanımlar? 

A) Orantı ve görsel hiyerarşi 

B) Bütünlük 

C) Vurgu 

D) Denge  

3. Aşağıdakilerden hangisi tasarım sürecinde “sonlandırmayı” tanımlar? 

A) Taslağın tasarıma dönüştürülmesi ve tasarımın uygulanmasıdır.  

B) Toplanan verilerin birleştirilmesi ile mekân hakkında bir karara varılarak 

araştırmanın sona erdirilmesidir. 

C) Mekân hakkında bilgi toplamaktır. 

D) Verilen konunun ne olduğunu tam olarak anlamaktır. 

4. Aşağıdakilerden hangisi mekân tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken 

konulardan değildir? 

A) Müşteri istekleri 

B) Mekânın özellikleri 

C)  Tasarımcının özellikleri 

D) Etkinlik özellikleri  

5. Aşağıdakilerden hangisi tasarım sunumu yapılırken kullanılan tekniklerdendir? 

A) Beyin fırtınası 

B) Drama  

C) Pano ve afişler  

D) Soru-cevap tekniği 

6. Aşağıdakilerden hangisi tasarımda malzeme seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken 

konulardan değildir?  

A) Daha önce denenmiş olması 

B) Estetik ve kullanışlı olması 

C) Mekâna uygun olması 

D) Parlak ve hafif olması 

 

 

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-2 
 

 

 

 

Bu modül ile gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında, tasarım ve mekan tasarımı ile 

ilgili edindiğiniz bilgilerle tasarım uygulamaları yapabilecek ve değerlendirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Organizasyon ve fuar mekanlarını inceleyerek sınıfta arkadaşlarınızla alternatif 

tasarımlar üzerinde tartışınız. 

 

2. ORGANİZASYONLARDA MEKÂN 

TASARIMINI UYGULAMA 
 

Tasarımcı tarafından hazırlanan alternatif taslaklardan birinin müşteri iş birliği ile 

seçilmesi sonucunda tasarımın uygulanma aşaması başlamaktadır. Aşağıda belirtilen 

aşamalar dikkatlice hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 

2.1. Çalışma Ekibini Oluşturma 
 

Bir fikir ve çözüm zenginliği ancak dengeli bir şekilde oluşturulan ekiplerle 

sağlanabilir. Ekiplerin önüne somut hedefler konması ve gerektiğinde yapılacak iş için  süre 

verilmesi işleri hızlandırabilir. Oluşturulan bir ekibin değeri, ekip elemanlarının tek tek 

değerlerinin toplamından daha yüksek olduğu takdirde "gerçek" bir takımdan söz etmek 

mümkün olur. Bu amaca ulaşmak için atılacak ilk adım ekip için en uygun elemanları 

seçmektir. Bu seçim akıllıca yapıldığı takdirde sinerji sağlamak kolaylaşır ve verim hızla 

yükselir.  

 

Ekiplerde, konusunda uzman kişilerle çalışmak iyi sonuçlar elde etmek için en önemli 

unsurlardan biridir. Teknik-fonksiyonel bilgiye, problem çözme ve karar verme deneyimine 

ve insanlar arası ilişki kurma becerisine sahip elemanları seçerek ekibi dengeli bir şekilde 

kurmak gerekir.   

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Çalışma ekibi 

2.2. Tasarıma Uygun Donatı Elemanlarını Temin Etme ve Lojistik 
 

Tasarımın uygulamasında kullanılacak malzemeler listelenir. Listelenen 

malzemelerden stoklarda bulunanlar tespit edilir. Malzemelerin kullanılabilirlikleri mutlaka 

kontrol edilmelidir. Stoklarda bulunmayan malzemeler, zamanından önce temin edilerek 

kullanıma hazır hale getirilmelidir. Malzemeler, tasarıma uygun ve maliyeti aşmayacak 

şekilde seçilmelidir. Fakat maliyeti azaltmak amacıyla ürün kalitesi de düşürülmemelidir.  

 

Malzemeler tesbit edilirken olağanüstü durumlar düşünülerek hareket edilmelidir. 

Malzemelerin sevkiyatı yapılırken uygun ambalaj ve paketleme sistemeleri ile taşınmalıdır. 

Sevkiyat, tasarımın uygulanmasından daha önce yapılmalıdır. Ayrıca bir sevkiyat planı 

hazırlanır ve hangi eşyaların öncelikli olarak taşınması veya gideceği yerde hangisinin önce 

yerleştirileceği hesaplanmalıdır. 

 

Ambalaj ve paketleme için aşağıdaki araç gereçler kullanılabilir: 

 Koliler 

 Koli bantları 

 Ambalaj ipi 

 Strofor ve köpükler 

 Ambalaj ipi 

 Paket dolgu malzemeleri 

 Silindir kutular (bayrak ve afiş vb. taşımak için) 

 Uyarı şeritleri  

 Koruyucu naylonlar 

 Ambalaj kâğıtları 
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Resim 2.2: Paketleme için koli ve dolgu malzemeleri 

2.3. Malzemelerin Montajı ve Yerleştirilmesi 
 

Tasarımın hayata dönüşeceği aşamanın montaj ve yerleştirme olduğu söylenebilir. Bu 

sebeple montaj işlemi dikkat ve uzmanlık gerektiren bir aşamadır. 

 

İstenmeyen sonuçları en aza indirmek için tasarım analizi yapmalıdır. Montajın, 

tasarım hedeflerine uyup uymayacağını ve çıkabilecek olası problemleri tespit etmek 

amacıyla organizasyon zamanından daha önce montaj çalışmalarının yapılmasına tasarım 

analizi denir. Tasarım analizi yapıldığı takdirde ortaya çıkacak aksaklıklar tespit edilebilir ve 

uygulamaya geçmeden önce eksiklikler tamamlanır. Tasarım analizi, sadece risklerin 

belirlenmesini değil aynı zamanda çözümlerin doğrulanmasını da hedeflemektedir. Her 

tasarım kendi başına ayrı bir örnektir ve kendi koşulları içinde hedefleri doğrultusunda 

tasarım analizi yapılmalıdır.  

 

Resim 2.3: Stant montajı 

Sevkiyat işlemi tamamlandıktan sonra malzemelerin mekanda belirtilen yerlere 

yerleştirilmesi ve montajı, tasarımı tamamlayacaktır. Montaj ve yerleştirme işlemleri 

malzeme çeşidine göre malzemeyi tanıyan uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Montaj ve 

yerleştirme işlemlerinde çalışanların emniyeti de düşünülerek uygun kıyafet ve donanım 

sağlanmalıdır. Yangın, düşme, çarpma vb. kazalara önlemler de önceden alınmalıdır. 
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Resim 2.4: Çadır montajı 

 

 

Resim 2.5: Oscar akademi ödül töreni sahne tasarımı 

 

Montaj ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra organizasyon esnasında 

oluşabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla montajların sağlamlığı kontrol edilmelidir. 

Tasarımda yer alan her bir malzeme tek tek listelenmeli ve montaj işlemlerinden sonra her 

bir malzeme yine listeye göre kontrol edilmelidir. Tüm malzemelerin tekrar kontrolünün 

yapılması sağlanmalıdır.  Montaj ve yerleştirme işleminde sağlamlığın yanı sıra tasarımı 

bozacak, kötü görüntü veya tehlike arz edebilecek unsurlara da dikkat edilmelidir. Bu tür 

unsurlar tespit edildiğinde ortadan kaldırılmalıdır. Kontrol işlemleri bittikten sonra 

müşterinin tasarımı görmesi sağlanmalıdır.  Organizasyon öncesinde müşterinin 

değiştirilmesini istediği durumlar yeniden değerlendirilmelidir. 
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Şekil 2.1: Hataları en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken  unsurlar 

 

Resim 2.6: Konser organizasyonu uygulaması 

2.4. Uygulamanın Değerlendirilmesi 
 

Değerlendirme, ölçülen nitelik hakkında bir değer yargısına varma süreci olarak 

tanımlanabilir.  Uygulamanın (tasarımın) değerlendirilmesi, bir tasarımda önceden saptanmış 

standartların karşılaştırılması olarak düşünülmelidir. 

 

Değerlendirme ile hem hataların hem de başarıların saptanması sağlanır. 

Değerlendirme tasarımcının, ekipmanın ve ekiplerin gelişmesine ve geliştirilmesine olanak 

sağlayan dinamik bir sistemdir. 
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Tasarımın değerlendirme ölçütleri; uygulanabilirlik, güvenilirlik, etkin kullanım, 

uygulama süresi, estetiklik, pratiklik ve sağlamlık olarak alınabilir. 

 

Değerlendirmeler; 

 

 Müşterinin tasarımı değerlendirmesi 

 Çalışanların performansının değerlendirilmesi 

 Kullanılan malzemelerin değerlendirilmesi 

 Mekânın değerlendirilmesi 

 Tasarımın değerlendirilmesi şeklinde olabilir. 

 

Doğru ve objektif bir değerlendirme sonucu elde edebilmek için aşağıda belirtilen 

yöntemler uygulanabilir: 

 

 Anket: Belli kişilerin ya da grupların konu üzerindeki duygu ve düşüncelerini 

anlamak için hazırlanmış soru listeleridir. Müşteri memnuniyetinin alınması, 

çalışanların performansının değerlendrilmesi veya malzemelerin kalitesinin 

belirlenmesi için kullanılabilir. 

 

 Puanlama yöntemi: Puanlama yöntemi her kritere önem sırasına göre puan 

atanmasına dayalı bir yöntemdir.  

 

 İkili karşılaştırma yöntemi: Belirli iki grubu birbirleri ile kıyaslayarak 

sıralama elde eden bir yöntemdir( Malzemeler kendi arasında gruplanabilir, 

tasarımlar gruplanabilir veya çalışanlar gruplanabilir.). 

 

 Kontrol listesi yöntemi: Çalışanların, yapılan işlemlerin veya kullanılan 

malzemelerin listesi çıkarılarak puan atama işlemi gerçekleştirilerek formun 

sayısal hale getirilmesi işlemidir. 

 

 Yüz yüze görüşmeler: Konu ile ilgili düşüncelerin sözlü olarak ifade 

edilmesidir. 

 

Resim 2.7: Değerlendirme ölçütleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Daha önceden hazırlamış olduğunuz tasarımın 

uygulanmasına yönelik bir plan hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Çalışma ekibinizi oluşturup görev dağılımını 

yapınız. 

Ekip üyelerinin bilgi ve becerilerine 

uygun görev dağılımı yapınız. 

 

Tasarıma uygun malzeme seçimini yapınız. 

Malzeme seçiminde mekan özelliğine 

ve organizasyon konusuna dikkat 

ediniz. 

 

Malzeme sevkiyatı ile ilgli planlama yapınız. Detaylara özen gösteriniz. 

Malzemelerin montajı ile ilgili planlama yapınız. Tasarım analizi yapmayı unutmayınız. 

Liste oluşturup yapılan işlemleri kontrol ediniz. Her aşamayı kontrol ediniz. 

Uygulamanın değerlendirmesi için bir ölçek 

hazırlayınız. 
Ayrıntılı ölçek hazırlayınız. 

Değerlendirme sonuçlarını rapor haline getirerek 

sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 

Güleryüzle sunum yapmayı 

unutmayınız. 

 

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. (   ) Tasarımın uygulanma aşaması taslaklardan birinin müşteri ile beraber seçilmesiyle 

başlar. 

 

2. (   ) Ekipler oluşturulurken ekip üyeleri, özellikle çok çalışan ve az ücret talep eden 

kişilerden seçilmelidir. 

 

3. (   ) Tasarım analizi, sadece risklerin belirlenmesini değil aynı zamanda, çözümlerin 

doğrulanmasını da hedeflemektedir. 

 

4. (   ) Montaj ve yerleştirme işlemleri, malzeme çeşidine göre malzemeyi tanıyan uzman 

kişiler tarafından yapılmalıdır. 

 

5. (   ) Tasarım uygulamalarında hataları en aza indirmek için daha önce denenmiş 

tasarımlar uygulanmalıdır. 

 

6. (   ) Çek listesi oluşturmak ve işlemleri çek etmek uygulama hatalarını aza 

indirecektir. 

 

7. (   ) Tasarımın değerlendirme ölçütleri; uygulanabilirlik, güvenilirlik, etkin kullanım, 

uygulama süresi, estetiklik, pratiklik ve sağlamlık olarak alınabilir. 

 

8. (   ) Anket, puanlama, ikili karşılaştırma, yüzayüze görüşme ve kontrol listesi 

uygulamayı değerlendirebileceğimiz yöntemlerdendir. 

 

 

 

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Mekan tasarımı, tasarım fonksiyonlarından hangisinde uygulanmaktadır? 

A) Çevre tasarımı 

B) Endüstüri tasarımı 

C) Grafik tasarımı 

D) Hiçbiri 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi temel tasarım ilkelerinden değildir? 

A) Vurgu  

B) Denge  

C) Durağanlık  

D) Bütünlük  

 

3. “Taslağın tasarıma dönüştürülmesi ve tasarımın uygulanması” tasarım süreçlerinden 

hangisini tanımlar? 

A) Yaratıcılık 

B) Uygulama  

C) Bilgi toplama  

D) Mekânın tanımlanması 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi taslak çalışmanın gelişim evrelerinden değildir? 

A) Karalamalar yapmak 

B) Karalamalardan birkaç örnek seçmek 

C) Örneklerden ön taslaklar oluşturmak 

D) Ayrıntıya girmeden tasarımı görselleştirme 

 

5. Aşağıdaki etkinliklerden hangisinde asimetrik bir tasarım hazırlanabilir? 

A) Festivalde  

B) Panelde 

C) Konferansta 

D) Seminerde 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılırken dikkat edilmesi gereken konulardan 

değildir? 

A) Sunum öncesi prova yapılmalı 

B) Enerji gerginliğe dönüştürülmeli 

C) Sade bir dil tercih edilmeli 

D) Sunum güler yüz ile yapılmalı 
 

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 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI 

  

1 C 

2 A 

3 B 

4 C 

5 C 

6 D 

7 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 A 

6 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 

 

 tdk.gov.tr/sözlük 

 http://www.sgdb.gazi.edu.tr/perfo.deg3.pdf/30.09.2011 

KAYNAKÇA 


