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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili öğrenci,
Ülkemizde her geçen gün gelişme gösteren, Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Hizmetleri alanı, çok geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürmektedir. Ses, ışık, görüntü
sistemleri ve proteknik uygulamalar, hemen her organizasyonda olması gereken teknik
hizmetlerdendir. Bu sistemler organizasyonları desteklemek ve unutulmaz bir şölen haline
getirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Bu modül sizleri, ses ışık, görüntü sistemleri ve proteknik malzemeler konusunda
araştırma yapmaya yönlendirmektedir. Hızla gelişen teknoloji dünyasındaki yenilikleri takip
edip konuları bireysel veya grup halinde araştırarak tartışarak ve yeni projeler ortaya koyarak
öğrenmenizi öngörmektedir.
Amacımız, sizleri bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayan, sosyal katılım becerisi
gelişmiş, etken, üretken, hak ve sorumluluklarını bilen, mesleğindeki gelişmeleri yakından
takip eden ve aranılan elemanlar olarak görmektir.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Ses, ışık, görüntü ve özel proteknik sistem hizmetleri konusunda araştırma yaparak
gerekli ortam sağlandığında doğru hizmeti temin edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ses sistemlerini araştırınız.



Eğlence amaçlı ışık sistemlerini araştırınız.



Mikrofon çeşitleri ve özellikleri konusunda bilgi toplayıp dosya hazırlayınız.



Defile organizasyonlarında kullanılan ses, ışık ve görüntü sistemlerini araştırıp
bilgi

toplayınız.

Elde

ettiğiniz

bilgileri

rapor

haline

getirip

sınıfta

arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. TEKNİK HİZMET SİSTEMLERİ
1.1. Ses Sistemleri
Konuşma ve müzik seslerinin şiddetini arttırmak amacıyla kullanılan ekipmanların
bütünüdür. Ses düzeninden canlı ya da kaydedilmiş seslerin yükseltilmesinde yararlanılabilir.
Bir ses düzeninde, genellikle mikrofon ya da kaydedilmiş sesi okuyan bir cihaz ( ör. CD
çalar), yükselteç (amplifikatör), hoparlör, mikser, kulaklık, kayıt cihazları bulunur.
Büyük açık hava organizasyonlarında, sesi izleyicilerin bulunduğu bölgelere
yoğunlaştırmak ve böylece yükseltecin verdiği ses sinyali gücünden en verimli biçimde
yararlanmak amacıyla hoparlörler kullanılır.
Genellikle birden fazla yükselteç bulunur. Böylece bir yükseltecin bozulması
durumunda bile sistemin kesintisiz çalışması sağlanır. Yükselteçlerin çıkışlarının alana dizili
hoparlörlere birer atlayarak bağlanması, bazı yükselteçlerin bozularak devre dışı kalması
halinde bile sesi dinleyiciye ulaştırılabilmesini sağlar.
Ses düzeni genellikle sesin şiddetini ve incelik –kalınlığını ayarlayabilen devrelerle
donatılır. Sistemde ayrıca birden çok ses kaynağını (ör. konuşma ve müzik) birleştirebilen
mikserler (karıştırıcılar) bulunur.
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Resim 1.1: Ses sistemleri

Resim 1.2: Ses sistemlerinin teknolojik gelişimi

1.1.1 Ses Sistemi Ekipmanları


Mikrofonlar

Ses dalgalarında sesin değişikliklerini yansıtan cihazlardır. Mikrofonun dönüştürdüğü
elektrik işaretleri aktarılabilir, yükseltilebilir ve yeniden seslere dönüştürülebilir. Telsiz el
mikrofonu, yaka mikrofonu, kürsü mikrofonu, bas konuş (ışıklı) mikrofon gibi çeşitleri
mevcuttur.

Resim 1.3: Mikrofon çeşitleri
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Hoparlör

Elektrik akımı titreşimlerini ses titreşimine çeviren cihazlardır. Aldığı ses dalgalarını,
sesin değişikliklerini yansıtır. Mikrofonun dönüştürdüğü sesler aktarılabilir, yükseltilebilir ve
yeniden seslere dönüştürülebilir.

Resim 1.4:Hoparlör



Yükseltici (Amplifikatör)

Ses sistemlerinde, kaynak cihazlardan (CD çalar, mp4 vb.) çıkan ses sinyallerini
güçlendirerek hoparlörlere gönderir. Yükselticinin çıkışında elde edilecek güç salonu
hacmine veya tesisatın kurulacağı alanın yüzölçümüne bağlıdır. Küçük bir konferans salonu
ile bir otomobil yarış alanında kurulacak ses tesisatı arasında çok büyük farklılıklar vardır.

Resim 1.5: Yükseltici



CD çalar

CD üzerine kaydedilmiş müzik verilerini okuyarak bunları sese çevirir ve
yükselteçlere aktarır. Bir müzik setinin parçası olabileceği gibi sadece bu görevi üstlenmiş
tek cihaz olarak da kullanılabilir.

Resim 1.6: CD çalar
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Ses mikseri

Farklı kaynaklardan gelen sesleri yönetebilir. Bunlardan istenileni ya da istenilenleri
(birden fazla kaynağı aynı anda hem de istenilen ses seviyesinde ) yayına verir.

Resim 1.7: Ses mikseri

1.1.2. Ses Efekti
Ses sistemlerinin kullanıldığı bazı alanlarda, olayların akışına eşlik ederek gerçeklik
hissi uyandırması amaçlanan yapay seslerin oluşturulmasıdır. Özellikle tiyatroda çok önemli
bir yer tutar. Ayrıca günümüzde çeşitli gösterilerde ve şovlarda oldukça yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır. Sahnede oluşturulamayacak ölçüde şiddetli, tehlikeli ya da masraflı ses
efektleri kaydedilerek daha güçlü bir gerçeklik duygusu yaratılmakta, çok yer kaplayan ses
üretim cihazlarına gerek duyulmaksızın, neredeyse sınırsız efekt elde edilmektedir.

1.1.3 Ses Sistemlerinin Kurulması
Ses sistemlerini oluşturan cihazlar ağır, hantal ve kurulması uzun zaman alacak
nitelikte olan cihazlardır. Çoğunlukla tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra en son ses sistemleri
kurulur. Bu nedenle de sistemde ayar ve test yapılması için gerekli olan zaman son derece
kısıtlıdır.
Ses sistemleri kurulurken güvenlik önlemleri almayı ihmal etmemek gerekir.
Koridorların, insanların geçtiği yerlerin, kapıların ve özellikle yangın çıkışlarının
kullanılmaması çok önemlidir. Eğer mümkünse kablolar kapı ve pencerelerin üst tarafından
geçirilmeli ve kabloların döşemelerin üzerinden geçirilmesinin gerektiği durumlarda üzerleri
kablo şilteleri ile örtülmelidir. Hoparlörlerin ağır olduğu unutulmamalıdır. Yüksekte olmasa
bile hoparlör düştüğü zaman ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olabilir.
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Resim 1.8: Ses sistemi ekipmanları

1.2. Organizasyon Özelliğine Göre Ses Sistemleri
Düzenlenen her organizasyonun çeşidi ve temasına uygun ses sistemleri seçilmektedir.

1.2.1. Konferans, Kongre, Seminer Ses Sistemleri
Konferans, kongre, seminer gibi eğitim amaçlı hazırlanan ses sistemlerinde öncelikle
dinleyici sayısı dikkate alınır. Daha sonra alanın büyüklüğü, şekli, akustik özellikleri, ses
yalıtımı ve diğer özellikleri incelenerek kurulacak sistem belirlenir. Ayrıca konferans,
kongre, seminer gibi eğitim amaçlı hazırlanan organizasyonlarda ses sistemlerine, ışık ve
görüntü sistemleri de eşlik edebilir.
Bu sistemlerde kullanılan en önemli ekipmanlardan biri mikrofondur. En basit
toplantılardan uluslararası kongre organizasyonlarına kadar geniş bir hizmet portföyünde,
yüksek hassasiyetli mikrofonlar kullanılabilir. Konuşmacılar, telsiz el mikrofonu
kullanabileceği gibi yaka mikrofonu ya da kürsü mikrofonu da tercih edebilir.
Başkan yasaklamalı mikrofonlar da (Mikrofonların bas konuş özelliği ve kontrol
ünitesi sayesinde aynı anda birden fazla konuşmacının ses vermesini engeller.) sıkça
kullanılmaktadır.
Bu tip organizasyonlarda farklı ülkelerden katılımcılar bulunabilir. Ortak meselelerini,
araştırma ve incelemelerini görüşmek üzere bir araya gelen kimselerin rahat anlaşabilmesi
için simultane çeviri ses sistemleri kurulur. Ayrıca daha sonra kullanmak üzere ses
kayıtlarının yapılabileceği teknik donanım bulunmalıdır.
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Resim 1.9: Eğitim amaçlı ses sistemleri



Simultane tercüme

Tercümanın, teknik donanımı olan ( mikrofon, tercüme ünitesi, tercüme kulaklığı) bir
tercüme kabininde, konuşmacının söylediklerini aynı anda hedef dilde tercüme ederek
mikrofon aracılığı ile dinleyicilere aktarması şeklinde gerçekleşir. Portatif tercüman
kabinleri genel olarak iki kişiliktir. Ancak özel durumlarda tek kişi ya da daha fazla kişiden
oluşabilir.
İç aydınlatma ışığı yeterli olmalıdır. Aksi takdirde tercüme sırasında sorunlar
oluşabilir. Kabin sistemleri içerisinde dâhili LCD ekran olması gereklidir.

Resim 1.10: Simultane tercüme ve tercüman kabini
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1.2.2. Prezentasyon (sunum) Ses Sistemleri
Bir projenin tanıtımı, bir ürün tanıtımı, bir eğitim süreci ya da bir görüşme, iletişim
bakımından daha kapsamlı bir hale getirilerek "sunum" haline dönüştürülür. Günümüz iş
dünyasının dinamizmi “sunuma” sıkça gereksinim duyar.
Sunum hazırlanırken etkinliğin başarılı ve doğru sonuçlanabilmesi için öncelikle
doğru bir ses sistemi gereklidir. Dinleyici sayısı ve salon özellikleri dikkate alınarak,
yükseltici, CD çalar, ses mikseri ve yeterli sayıda hoparlör kullanılır. Sunumun özelliğine ve
isteğe bağlı olarak uygun mikrofon seçilebilir. Uygulamalar, müzik ve görüntü sistemleri
eşliğinde de yapılabilir.

1.2.3. Şov ve Defile Amaçlı Ses Sistemleri
Tüm ses sistemleri, öncelikle dinleyici sayısına göre belirlenir. Müzik öğesinin daha
ön plana çıktığı şov, defile, tanıtım, parti vb. organizasyonlarda ses sistemleri dinleyici
sayısının yanı sıra açık ya da kapalı alan oluşuna ve kullanılacak ek cihazların yoğunluğuna
göre hazırlanır. Genellikle sunucu mikrofonuna ihtiyaç duyulur. Etkinliği daha da
unutulmaz hale getirebilmek amacıyla ışık ve görüntü sistemleri de kullanılabilir.

Resim 1.11: Şov, defile ses sistemleri

1.2.4. Canlı Müzik Ses Sistemleri
Canlı müzik ses sistemleri müzik türüne göre değişiklik gösterir. Orkestra özelliği ve
müzisyen sayısı, kullanılan mikser ve hoparlör gibi ekipmanlarda farklılıklar gerektirebilir.
Ses toplayıcı özelliği fazla olan solist mikrofonları tercih edilmelidir.
Ses sistemlerini kontrol etmek ve hazırlıkları tamamlayabilmek amacıyla etkinlik (ör.
konser) öncesi orkestra ile birlikte mutlaka prova yapılmalıdır.
Ayrıca tonmayster, etkinliğin başından sonuna kadar tüm ses sistemini yönetir, canlı
ya da stüdyo müzik çalışmalarını, ses mikserlerini, kayıt cihazlarını vb. kullanarak etkinlik
öncesi hazır hale getirir.
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Resim 1.12: Canlı müzik ses sistemleri

1.2.5. (DJ) Disk Jokey Kontrollü Ses Sistemleri
DJ, müzik akışını kontrol ederek parça seçiminde ve parçalar arası geçişlerde uyum
sağlamakta görevlidir. Hayal gücünü, yaratıcılığını ve teknik kabiliyetini kullanarak müziğe
yeni bir anlam kazandırmalıdır. Aynı zamanda dinleyicileri ve dinleyicilerin içinde
bulunduğu havayı göz önünde bulundurarak hareket etmelidir.
Bir organizasyonu keyifli kılan unsurların başında kaliteli bir müzik gelir. Bu sebeple
organizasyonun müzik sunumunu gerçekleştirecek kişiyle mutlaka tanışılmalı ve müzik
programı birlikte detaylandırılmalıdır.
Organizasyon sahibi tercih ettiği müzik türünü belirtmelidir. Ancak organizasyonun
içeriğine (şirket toplantısı, düğün, mezuniyet vb.) bağlı olarak seçilen müziğin konuklara da
hitap etmesi uygun olacağından, sunumu yapan profesyonelin önerileri ve deneyimleri de
dikkate alınmalıdır. Bu tür organizasyonlarda kullanılan ekipman, profesyonel cihazlardan
oluşmalı, organizasyon başlama saatinden en az 2 saat önce sistemin tüm yedekleriyle
birlikte kurulmalı ve test edilmelidir.
Profesyonel bir DJ, müzik sunumu esnasında sesin miktarından çok kalitesine önem
verir. Bu sayede isteyen konuklar dans pistinde eğlenirlerken oturmayı tercih edenler de
birbirleriyle zorlanmadan sohbet edebilirler. Güvenilir bir DJ ile çalışmak organizasyonun
başarısında büyük rol oynar.
Ulusal ve uluslararası etkinliklerde, açık hava partilerinde, üniversite şenliklerinde,
festivallerde, gençlik organizasyonlarında, DJ kontrollü ses sistemleri sıklıkla
kullanılmaktadır. Bant yayın yapılır. Ses yayını yapmak için DJ kabini gereklidir (Açık hava
organizasyonları için seyyar kabinler mevcuttur.). Kabinlerde ses mikseri ve CD çalar gibi
gerekli olan sistemler mevcuttur. Güçlü hoparlörler sayesinde müzik yayını yapılır. Ayrıca
konuşmalar için mikrofon kullanılır.

10

Resim 1.13: DJ kontrollü ses sistemleri

1.3. Işık Sistemleri
Ağırlıklı olarak eğlence organizasyonlarında kullanılan ışık sistemleri konferans,
seminer, sempozyum, kongre, toplantı gibi tüm organizasyonlarda da sıkça kullanılmaktadır.

1.3.1. Sunum Amaçlı Işık Sistemleri
Işık sistemleri sadece aydınlatmak amacıyla değil aynı zamanda organizasyonları
görsel olarak da desteklemek amacıyla kullanılır ve etkili tanıtım sağlayabilir. Özel görsel
efektlerle doğal manzara görünümü, yansıma sis ya da firma logoları ışık olarak istenilen
renkte ve çalışılan alanda yansıtılarak görüntülenebilir.
Açık hava organizasyonlarında, ışık sistemleri başta olmak üzere ses ve görüntü
sistemlerinin de üzerine kurulduğu truss sistemleri mevcuttur. Çelik ve alüminyum
alaşımdan oluşur. Çeşitli büyüklüklerde kurulabilir. Ayrıca kullanım amacına bağlı olarak
sadece ön truss da hazırlanabilir.

1.3.2. Eğlence Amaçlı Işık Sistemleri
Işık sistemleri, ağırlıklı olarak eğlence organizasyonlarında kullanılmaktadır. Bu
sistemler sadece aydınlatmak için değil aynı zamanda farklı renklerde farklı dekorlar
oluşturmak, müzik ve sanatçıyı görsel olarak da desteklemek amacıyla kullanılır. Büyük
organizasyonlarda en az ses sistemleri kadar önem taşır.
Büyük organizasyonlarda konser sistemine ayrı bir etki vermesi amacıyla veya defile,
araç ve ürün tanıtımı gibi özel şovlarda daha çok kullanılır. Bu ışıklarda, çeşitli desenler,
yazılar, logolar oluşturarak dönen, kayan, büyüyüp küçülen veya farklı animasyonlar ve
hareketler oluşturan programlar yapmak mümkündür.
Işık sistemleri tiyatro, stüdyo ve organizasyon mekânların da ışık sistemlerini
hazırlama, sistemlerin kontrol ve onarımı ile ışık sistemlerini kullanarak ışıklandırma yapma
bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler tarafından (ışıkçı) kurulmalıdır.
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Resim 1.14: Işık sistemleri



Işık sistemlerinde kullanılan ekipmanlar

Günümüzün gelişen ışık sistemlerinde pek çok ekipman kullanılmaktadır. Bunlardan
en çok bilinenleri ve kullanılanları şunlardır:









Hareketli robot ışıklar
Işık mikserleri
Takip spotları
Dimmer üniteleri
Spot ışıkları
Par 56- 64
Sis makineleri
Truss üniteleri

Resim 1.15: Işık sistemleri ekipmanları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sınıfınızdaki arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Önemli gün ve haftalardan bir
tanesini belirleyiniz. Ses sistemini, okulda bu konuda deneyimli olan kişiden (teknisyen vb.)
yardım alarak düzenleyiniz.
İşlem Basamakları
 Ses sistemlerinin kurulacağı alanı
inceleyiniz.
 Katılımcı
sayısını
göz
önünde
bulundurunuz.
 Mikrofon çeşitlerini amaca uygun
şekilde kullanınız.
 Tören esnasında ses kirliliği nasıl
önlenebilir, araştırınız.
 Kullanılacak olan ekipmanların çalışıp
çalışmadığını önceden kontrol ediniz.
 Kabloların düzenli yerleştirilmesini
sağlayınız.
 Doğabilecek
sorunları
hemen
giderebilmek için etkinliğin başından
sonuna kadar sistemlerin yakınında
bulununuz.
 Hazırladığınız organizasyon ile ilgili
dokümanları
dosyalayarak
öğretmeninize sununuz.

Öneriler
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Hazırlıklarınızı zamanında yapınız.
İş bölümü yapınız.
İş güvenliği kurallarına uyunuz.
Düzenli ve planlı çalışınız.
Paylaşımcı olunuz.
Yaptığınız her işlemi tekrar kontrol ediniz.
Eleştirilere açık olunuz.Değerlendirmeleri
dikkate alınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Konuşma ve müzik seslerinin şiddetini arttırmak amacıyla kullanılan ekipmanlara ne
isim verilir?
A)
Görüntü sistemleri
B)
Işık sistemleri
C)
Ses sistemleri
D)
Kamera sistemleri

2.

Ses sistemlerinde birden çok ses kaynağını (ör. konuşma ve müzik) birleştirebilen
sistemlere ne isim verilir?
A)
Hoparlör
B)
Mikserler (karıştırıcı)
C)
CD çalar
D)
Projeksiyon cihazı

3.

Aşağıdakilerden hangisi ses sistemi ekipmanlarından değildir?
A)
Hoparlör
B)
Mikrofon
C)
CD çalar
D)
Projeksiyon cihazı

4.

Aşağıdakilerden hangisi bir tercüme kabininde bulunmaz?
A)
Mikrofon
B)
Mikser
C)
Tercüme kulaklığı
D)
Tercüme ünitesi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5.

( ) Tüm ses sistemleri, yalnızca dinleyici sayısına göre belirlenir.

6.

( ) Canlı müzik ses sistemlerinde, ses toplayıcı özelliği fazla olan solist mikrofonları
tercih edilmelidir.

7.

( ) Işık sistemleri sadece aydınlatmak amacıyla değil aynı zamanda organizasyonları
görsel olarak da desteklemek amacıyla kullanılır ve etkili tanıtım sağlayabilir.

8.

( ) Ulusal ve uluslararası etkinliklerde, açık hava partilerinde, üniversite
şenliklerinde, festivallerde, gençlik organizasyonlarında DJ kontrollü ses sistemleri
sıklıkla kullanılmaktadır.
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9.

( ) Işık sistemleri, yalnızca aydınlatmak amacıyla kullanılır.

10.

( ) Işık sistemleri ile çeşitli desenler, yazılar, logolar oluşturarak dönen, kayan,
büyüyüp küçülen veya farklı animasyonlar ve hareketler oluşturan programlar yapmak
mümkündür.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Danışman firmalardan görüntü sistemlerini temin edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Görüntü sistemleri ekipmanlarını araştırınız.



Görüntü sistemleri ekipmanlarını, temin edebileceğiniz yerleri araştırınız.



Data gösterimi hakkında bilgi toplayınız.

2. GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ VE ARAÇLARI
2.1. Görüntü Sistemleri
Görüntü, doğada mevcut gözle görülebilen maddi varlık ve şekilleri, ışık ve bazı
kimyasal maddeler yardımıyla ışığa karşı duyarlı hale getirilmiş film, kâğıt veya herhangi bir
madde üzerine yansıtılma işlemidir. Uluslararası bir dildir ve modern hayatta üçüncü bir göz
vazifesi görür. Görüntü, bakmakla görmenin ayrı şeyler olduğunu kanıtlar ve bugünkü
gelişme devrinde bilim kollarının da hiç şüphesiz ki en büyük yardımcısıdır.

2.1.1. Eğitim ve Sunum Amaçlı Görüntü Sistemleri
Günümüzde, kongre, seminer, konferans vb. gibi eğitim amaçlı organizasyonlarda,
ayrıca şirket toplantılarında, açılışlarda, çeşitli etkinliklerde ve okullarda görüntü
sistemlerinden sıkça yararlanılmaktadır. Bu sistemler, organizasyonların etkinliğini arttırmak
amacıyla kullanılsa da eğitici yönleri çok yüksektir. Bu gerçekler ışığında bilgi ve beceriyi
doğru, kalıcı ve etkili olarak iletmek ve paylaşmak büyük önem kazanmıştır.
Hazırlanan sunumlar, ekrana ya da projeksiyon perdesine aktarılarak teorik bilgiler,
canlı ve gerçek öyküler, anılar, alıntılar vb. konular uygun ve canlı bir akış içinde
sunulabilir. Böylece etkinliğin göze ve kulağa hitap etmesi ve bilgilerin daha kalıcı olması
sağlanır.
Aynı zamanda, organizasyon mekânında bir veya birkaç kamera çekim yapabilir.
Görüntü sistemi araçlarından faydalanılarak çekimler, yöneltilen sorular, reji tarafından canlı
olarak ekranlara aktarılabilir.
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2.1.2. Şov Amaçlı Görüntü Sistemleri
Daha çok eğitim amaçlı kullanılan görüntü sistemleri, eğlence ve şov amaçlı olarak da
sıkça kullanılmaktadır. Özellikle kalabalığın yoğun olduğu büyük organizasyonlarda,
(stadyum vb.) görüntülerin izleyicilere daha yakın ve kolay ulaşabilmesi için ekranlar
yardımıyla canlı yayın yapılabilir.
Bu yayınlarda, LED ekran, projeksiyon perdeleri, plazma TV, video cube oldukça sık
kullanılan görüntü araçlarıdır.

2.2. Görüntü Sistemleri Araçları
Çok çeşitli görüntü sistemi araçları mevcuttur. Günümüzde en yaygın olarak
kullanılanları şöyle sıralayabiliriz:


LED ekran

Kamera ya da bilgisayar görüntülerinin canlılığını renklerini koruyarak yüksek
çözünürlükte ekrana aktarır. 120 derece yatay, 60 derece dikey görüş açısına sahiptir. Bu
sayede etkinliğin yapıldığı alanda izleyicilerin ekranı rahatça görmelerine olanak sağlar.
Sistem üzerinde kurulu bulunan özellikler sayesinde sürekli olarak ekran üzerine
düşen dış ışığı ölçer ve ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Böylece özellikle açık
hava ortamında güneş ışığının değişimine rağmen ekranda sürekli aynı parlaklıkta görüntü
sağlar.
LED ekranda saniyede 24 kare görüntü aktarılabilir. Ayrıca özel tasarımı sayesinde
ister kendi ayakları üzerinde zeminde kurulabilir veya trussa asılarak boşlukta istenilen açıda
tutturulabilir. Sistem açık havada kurulmaya elverişli olarak üretilmiştir, yağmurdan
etkilenmez. Canlı yayınlarda, seyircilerin olayları daha yakından izlemesine olanak sağlamak
için gerekli yerlere monte edilebilir.

Resim 2.1: LED ekran
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Projeksiyon cihazı

Hem eğitim hem de şov amaçlı kullanılabilir. Görüntü aktarımlı ve destekli
gösterilerde tercih edilir. Kapalı alanlarda ve ışıksız ortamlarda kullanılması önerilir.
Bilgisayar, video ve kamera girişleri vardır. Görüntü kaynakları ile beraber kullanılır.
Yüksek kalitede görüntü üretir.

Resim 2.2: Projeksiyon cihazı



Projeksiyon perdesi

Konferans, miting, konser ve tanıtım şovları gibi görüntü aktarımlı ve destekli
gösterilerde en çok tercih edilen ve kullanılan cihazlardır. Tavan yüksekliği yeterli olmayan
yerlerde yüksekliği ayarlanabilir. Sessiz motoruyla açılıp kapanabilir.
Toplandığında çanta haline dönüşebilir. Dışbükey ekranıyla gün ışığında bile
kullanılabilir. Ön ve arka yüzeyleri projeksiyon sistemine uygundur. Özellikle tepegöz
sistemleri için tasarlanmıştır. Projeksiyon cihazı için en uygun görüntü kalitesini sunar.
Sunucu için ideal perdeyi oluşturur.

Resim 2.3: Projeksiyon perdesi
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Video – cube sistemler

Görüntü sistemleri içerisinde, özellikle büyük ve kalabalık organizasyonlarda
(stadyum vb.) etkin olarak kullanılmaktadır. Çoklu monitör sistemlerinden oluşur. Her bir
monitörün projeksiyon cihazı gibi çalıştığı büyük ekranlardır.

Resim 2.4: Video – cube sistemler



Mobil TV

Spor karşılaşmaları, konser, yarışma, toplantı, gösteri, tanıtım gibi sosyal ve kültürel
aktiviteler, kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli olaylar gerek canlı TV yayınları,
gerekse özet görüntüler halinde, ülkemizin her noktasından bir başka noktasına
iletilebilmektedir.
Ülkemize daha yeni girmiş olan bu sistem, hem kurulmasındaki kolaylığı, hem de
kullanımında yarattığı etki bakımından oldukça önemlidir. Özellikle açık hava
organizasyonlarında kullanılır. İş gücü, zaman ve maliyet avantajları sebebiyle tercih
edilmektedir.

Resim 2.5: Mobil TV



Plazma TV

Görüntü sistemlerinin içinde etkin olarak kullanılan plazma ekranlar, her kullanım ve
amaca cevap verecek kapasitededir. Kullanım alanına kurulan plazma ekran sistemleri, kalite
ve etkisiyle kullanım amacına uygun olarak beklentilere cevap verebilir.
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Organizasyonlarda ürün veya hizmet tanıtımı yaparak istenilen tüm mekânlar da
etkileyiciliği ön plana çıkartan plazma ekran ve plazma TV sistemleri, işletmelerin
showroom merkezlerine veya sabit alanlara da monte edilebilir.

Resim 2.6: Plazma TV

2.2.1. Video ve Kamera Ekipmanları
Görüntü ve ses bilgilerini içeren sinyallerin magnetik banda kaydedilerek sonradan
okunmasını olanaklı kılan aygıtlardır. Alıcı olarak da bilinir. Fotoğraf makinesi ile aynı
ilkelere dayalı olarak çalışan kameranın en önemli farkı, bir dizi görüntüyü belli aralıklarla
film şeridi üzerine kaydetmesidir. Bu görüntüler sabit bir hızla perdeye yansıtıldığında
hareket yanılması elde edilir.
Basit olarak görüntüden yansıyan ışığı kaydetmeye yarayan cihaza kamera
denilmektedir.
İlk kameralar, hem alıcı hem de gösterici makinelerden oluşuyordu. Çalışma ilkeleri
aynı kalmakla birlikte zamanla alıcı ve gösterici birbirinden ayrıldı. Kameralar zaman
içerisinde ileri derecede geliştirildi ve boyutları küçültülerek daha kullanışlı hale getirildi.
Günümüzde cep telefonlarında bile bulunan kamera özelliği, kullanım alanlarının artmasına
olanak sağlamıştır.
Kameralar, amatör ve profesyonel olmak üzere iki grupta incelenebilir. Profesyonel
kameralar kullanılırken kamera askıları, adaptörler, hareket sağlayan araçlar, omuz askıları,
kulaklık, monitör, zom objektifler, filtreler vb. gibi ekipmanlara da ihtiyaç duyulur.
Kamera gövdesi, diğer kamera parçalarını da üzerinde taşır. Yani kamera bölümleri
vizör, objektif, güç kaynağı ise gövde üzerine monte edilir.
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Resim 2.7: Video ve kamera ekipmanları

2.2.2. Video Gösterimi
Kaydedilmiş olan görüntülerin ekrana bağlanarak görüntülenmesidir. Video gösterimi
yapılırken görüntü sistemleri araçlarından (video player, CD player, DVD player,
projeksiyon makinesi ve perdesi, LED ekran, plazma TV vb.) faydalanılır.
Sadece video player ile gerçekleştirilen gösterimlerde cihaz seçimi öncelikle bu amaca
uygun olarak yapılmalıdır.

2.2.3. Data Gösterimi
Görüntü kaynağı olarak son zamanlarda, konuşmacının sunumları için bilgisayarlar
kullanılmaktadır.
Data gösterimleri ise bilgisayar destekli gösterimler olarak tanımlanabilir.
Data gösterimi yapılacak cihaz bilgisayar bağlantısını desteklemelidir. Kullanılacak
cihaz açık ya da kapalı alan oluşuna, ortamdaki ışığın yoğunluğuna ve şiddetine, gösterimin
niteliğine ve kullanılacak perdenin ebadına göre seçilir. Seminer, fuar, konferans ve
kongrelerde büyük önem taşıyan görüntü sistemleri, eğlence amaçlı müziğin ön planda
olduğu organizasyonlarda destek sistem olarak kullanılmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sınıf arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Herhangi bir ilimizi seçerek tarihi ve
turistik yerlerini anlatan sunum hazırlayınız. Hazırladığınız sunumu, görüntü sistemlerinden
faydalanarak arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

İşlem Basamakları










Proje ilini belirleyiniz.
Araştırma yöntemlerini belirleyiniz.
Aranızda iş bölümü yapınız.
Çeşitli
araştırma
tekniklerinden
(fotoğraf, ses kaydı, yazılı kayıt vb.)
faydalanınız.
Sürenizi göz önünde bulundurarak
planlama yapınız.
Seçtiğiniz ilde yapılan festival ve
kutlamalar varsa sunumunuzda bunlara
yer veriniz.
Kullanacağınız görüntü sistemlerine
uygun hazırlık yapınız.
Seçtiğiniz yöreye ait unutulmaya ve
kaybolmaya yüz tutmuş konuları da ele
alınız.
Hazırladığınız
çalışma
ile
ilgili
dokümanları
dosyalayarak
öğretmeninize sununuz.

Öneriler

 Okul araç gereç ve ekipmanlarının
kullanımına özen gösteriniz.
 Hazırlıklarınızı zamanda tamamlayınız.
 Konunuzla ilgili görsel kaynaklar
bulunuz.
 Gerekli önlem ve tedbirleri alınız..
 Araştırmalarınız sırasında ölçülü, saygılı
ve güler yüzlü olunuz.
 Etkili iletişim kurunuz.
 Çevreyi koruma kurallarına karşı duyarlı
olunuz.
 Eleştirilere açık olunuz.
 Değerlendirmeleri dikkate alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Doğada gözle görülebilen maddi varlık ve şekilleri, ışık ve bazı kimyasal maddeler
yardımıyla ışığa karşı duyarlı hale getirilmiş film, kâğıt veya herhangi bir madde
üzerine yansıtılma işlemlerine ne isim verilir?
A)
Işık
B)
Radyo
C)
Görüntü
D)
Bilgisayar

2.

Hem eğitim hem de şov amaçlı kullanılabilir. Görüntü aktarımlı ve destekli
gösterilerde tercih edilir. Kapalı alanlarda ve ışıksız ortamlarda kullanılması önerilir.
Bilgisayar, video ve kamera girişleri vardır. Görüntü kaynakları ile beraber kullanılır.
Yüksek kalitede görüntü üretir. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu tanıma uymaktadır?
A)
Plazma TV
B)
Projeksiyon cihazı
C)
Video
D)
LED ekran

3.

Aşağıdakilerden hangisi görüntü sistemleri araçlarından biri değildir?
A)
Mobil TV
B)
Telefon
C)
LED ekran
D)
Plazma TV

4.

Aşağıdakilerden hangisi basit olarak görüntüden yansıyan ışığı kaydetmeye yarayan
aygıtlardır?
A)
Mobil TV
B)
Plazma TV
C)
Projeksiyon cihazı
D)
Video kamera

5.

Aşağıdakilerden hangisi çoklu monitör sistemlerinden oluşan, her bir monitörün
projeksiyon cihazı gibi çalıştığı büyük ekranlardır?
A)
Video – cube sistemler
B)
Mobil TV
C)
Projeksiyon cihazı
D)
Plazma TV
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Daha çok eğitim amaçlı kullanılan görüntü sistemleri, eğlence ve şov amaçlı
olarak da sıkça kullanılmaktadır.

7.

( ) LED ekranlar, kamera ya da bilgisayar görüntülerinin canlılığını renklerini
koruyarak yüksek çözünürlükte ekrana aktarır. 120 derece yatay, 60 derece dikey
görüş açısına sahiptir.

8.

( ) Projeksiyon cihazları sadece eğitim amaçlı kullanılabilir.

9.

( ) Video gösterimi, kaydedilmiş olan görüntülerin ekrana bağlanarak
görüntülenmesidir.

10.

( ) Data gösterimleri, bilgisayar destekli gösterimler olarak tanımlanabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gösterilerde kullanılan proteknik malzemeleri tanıyıp gerektiğinde temin edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İç

mekânlarda

kullanılan

malzemelerin

maliyetleri

konusunda

dosya

hazırlayınız.


Maytapların özelliklerini araştırınız.



Lazer şov örneklerini içeren resim dosyası hazırlayınız.



Havai fişeklerin çok tercih edilmesinin sebeplerini araştırınız.



İç mekânlarda kullanılan, proteknik malzemelerin özelliklerini araştırınız.



Havai fişekler nasıl depolanır araştırınız. İnternet ortamında duyuru nasıl
yapılır, araştırınız.



Öğretmeninizin rehberliğinde, incelemeleriniz hakkında sınıfta arkadaşlarınızla
bilgi alışverişinde bulununuz.

3. GÖSTERİLERDE KULLANILAN
PROTEKNİK MALZEMELER

Resim 3.1: Proteknik malzemeler

3.1. İç Mekân Özel Gösterilerinde Kullanılan Proteknik Malzemeler
İç mekânlarda kullanılan malzemeler, dış mekânlarda kullanılanlara göre daha
tehlikesizdir. Ancak yine de çok dikkatli kullanılmalıdır. Amatörler tarafından ateşlenen
malzemeler büyük tehlikelere yol açabilmektedir.
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3.1.1. İç Mekân Şelale (Yağmur şelalesi)
Yüksek bir noktadan aşağıya doğru şelale şeklinde akan ışık efektidir. Soğuk ateştir.
Dumansızdır ve yakıcı özelliği yoktur. Özellikle salon ve sahne şovlarında kullanılır.
Uzaktan kumanda ile otomatik ateşleme yapılır.

Resim 3.2: İç mekân şelale

3.1.2. İç Mekân Volkanlar
Yukarı doğru fıskiye şeklinde yanan ışık efektidir. Soğuk ateştir. Dumansızdır ve
yakıcı özelliği yoktur. Havuza konulan çiçeklerin içine de konulması mümkündür. Uzaktan
kumanda ile otomatik ateşleme yapılır.

Resim 3.3: İç mekan volkan

3.1.3. Tel Maytap
İç mekânlarda ve elde rahatlıkla uygulanabilir. Renkli ve dumansızdır. Kırmızı, mavi,
yeşil, sarı renkleri mevcuttur. Soğuk ateştir, yakıcı özelliği yoktur. Genellikle pasta
çıkışlarında garsonlar tarafından bir koridor oluşturularak uygulanır.

3.1.4. Pasta Maytabı
İç mekânlarda ve elde uygulanabilir. Soğuk ateştir. Dumansızdır ve yakıcı özelliği
yoktur. Pasta çıkışlarında ve pastaların üzerinde rahatlıkla kullanılabilir ve bu özel anları
görsel bir şölen haline getirir.
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Resim 3.4: Pasta maytapları

3.1.5. Konfeti Tüpleri
Çeşitli organizasyonlarda atılan, farklı renklerde, küçük parlak kâğıtlardır. Renkler
isteğe göre düzenlenebilir. Elde ve uzaktan kumanda sistemiyle otomatik olarak
uygulanabilen çeşitleri vardır. Tüplerin içerisinde renkli kâğıtlarla birlikte sıkıştırılmış hava
bulunur. Bir spor salonunu konfeti ile doldurmak mümkündür. Bölümler halinde atılabilir.
İstendiği takdirde dış mekânlarda da kullanılabilmektedir.

Resim 3.5: Konfeti makinesi ve tüpleri

3.2. Dış Mekân Özel Gösterilerinde Kullanılan Proteknik
Malzemeler
Dış mekânlarda kullanılan malzemeler profesyonel olmayan kişiler tarafından
kullanılmamalıdır.

3.2.1. Lazer Şovları
Stadyumlarda, açık hava gösterilerinde, büyük açılışlarda, kutlamalarda, yoğun olarak
kullanılmaktadır. Çok renkli ve üç boyutlu olarak istenilen tüm logolar, grafikler ve
yazılımlar elde edilebilmektedir. Bu görüntülerin ekran vazifesi gören bir perde veya düz bir
yüzey üzerinde yansıtılması ile hem tanıtım hem de eğlence amaçlı olarak
kullanılabilmektedir. Özel bilgisayar destekli lazer sistemleri tarafından uygulanır.

Resim 3.6: Lazer şovları
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3.2.2. Dış Mekân Volkanlar
Yukarı doğru fıskiye şeklinde yanan ışık efektidir. İç mekânlarda kullanılan volkanlar,
dış mekânlarda da kullanılabilir. Dumanlı çeşitleri vardır. Seri bağlantılarla çok sayıda
volkan aynı anda otomatik olarak ateşlenebilir. Ateşin yerden yüksekliği 3 ila 5 metreye
ulaşabilir. Maliyetleri iç mekân volkanlara göre daha ekonomiktir.

Resim 3.7: Dış mekân volkanlar

3.2.3. Gök Tarayıcılar
Ulusal ve uluslararası açık hava etkinlikleri, spor karşılaşmaları, olimpiyatlar, açılış ve
tanıtımlarda daha çok tercih edilir. Özel filtreleri ile farklı dalga boylarındaki ışığın ve
renklerin uzak mesafelere ulaşımı ile sağlanan görsel şovlar hazırlanabilir. Hava şartlarındaki
olumsuzluklardan etkilenmeyen teknik özellikleri ile dış mekânlarda tercih edilmektedir.
Belirli bir eksen çevresinde ayarlanabilir hızda gökyüzünü taramaktadır. Etkinlik
noktasının geniş bir bölgeye duyurulması istendiğinde ideal bir gösteri şeklidir.

Resim 3.8: Gök tarayıcılar

3.2.4. Havai Fişek Gösterileri
Özenle üretilen, çeşitli kimyasal maddeler ve meşe odunu kömürünün karışımı ile
yüksek teknolojiler kullanılarak üretilir. Gökyüzünde renkli ışıklar meydana getiren ve
organizasyonların vazgeçilmez tamamlayıcısı olan ve çok tercih edilen kutlama aracıdır.
Resmi ve milli bayramlarda, açılışlarda, özel günlerde, kutlama ve diğer
organizasyonlarda havai fişeklerin kullanımında önemli miktarda artış olduğu görülmektedir.
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Ayrıca kullanımı çok daha pratik olan gösteri bataryaları mevcuttur. Fitilin
ateşlenmesiyle zincirleme olarak havai fişek fırlatan ve yerden 25–60 metre yüksekliğe
ulaşabilen malzemelerdir. Özellikle turistik tesisler, belediyeler ve gösteri firmaları için
havai fişek ideal gösteri malzemesidir.
Kullanımı son derece kolay ve güvenlidir. Ekstra fırlatma tüpleri ve rampa
gerektirmez. Taşınması kolaydır. Gösteri hazırlığı, çok kısa bir sürede yapılabilir. Kullanım
talimatına göre gerekli çevre koruma önlemleri alınarak görevli teknik personel tarafından
kullanılır.

Resim 3.9: Havai fişekler


Havai fişek gösterilerinin tehlikeleri

Bu maddelerin uygunsuz yer ve zamanda izinsiz olarak kullanılmasının korku,
heyecan ve panik yaşanmasına yol açabileceği gibi can ve mal güvenliğini de tehlikeye
sokabileceği ve insanların huzursuz olabileceği bir gerçektir. Bu maddelerin A sınıfı
ateşleyici yeterlik belgesi bulunanlar tarafından ateşlenmesi zorunludur. Aksi takdirde
aşağıda sıralanan bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yangın tehlikesi
Bina çökmesi
Toprak kayması
Çığ düşmesi
Kaygı, korku panik
Kişilerin hayatı, sağlığı ve mal varlığının tehlikeye girmesi
Patlayıcı ve yakıcı özellikleri ile yaralayıcı durumların oluşması


Havai fişek gösterileri yapılabilecek alanlar

Havai fişek gösterileri, ancak o bölgenin mülki amirinden izin alınan bölgeler
dâhilinde yapılabilir.
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Yasal prosedürler

Havai fişek atışı yapabilmek için o bölgenin mülki amirinden izin almak gereklidir.
Ayrıca bu maddelerin güvenlik belgesi bulunan şahıslarca satın alınıp taşınması
gerekmektedir. Satış işlemleri ise patlayıcı madde deposu olan, satış izin belgesi bulunanlar
tarafından yapılmalıdır. Noter onaylı deftere giriş ve çıkışlar kayıt edilmelidir.
Havai fişek gösterisi yapmak isteyenler, en az üç iş günü öncesinden gerekli evraklar
hazırlayarak kim tarafından nerede, ne zaman ateşleme yapılıp taşınacağı ve hangi çeşit
havai fişek kullanılacağı ve inç numaralarını ve miktarlarını belirten dilekçe ile emniyet
müdürlüğüne başvurmalıdır.
İzinsiz havai fişek gösterisi yapanlar ve yaptıranlar ile izinsiz satış yapanlar hakkında
ilgili mevzuat gereğince yasal işlem yapılır.

Dilekçe (Kim tarafından nerede, ne zaman ateşleme yapılıp taşınacağı ve
hangi çeşit havai fişek kullanılacağı açıkça belirtilecektir.)

Ateşleyici yeterlilik belgesi (A sınıfı ateşleyici belgesi olmalı, belgenin
süresinin geçmemiş olması gerekir.)

Güvenlik belgesi fotokopisi

Taahhütname

Ateşleyici tarafından verilecek taahhütname (mevzuat hükümlerine
uygun olarak kullanılacağı, bu maddenin kullanımından doğacak her türlü
mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde
sorumluluğu kabul ettiğine dair)

Nakilci tarafından verilen taahhütname (mevzuat hükümlerine uygun
şekilde taşıyacağını ve bu maddelerin taşınmasında doğacak her türlü
mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde
sorumluluğu kabul ettiğine dair)

Patlayıcı madde zorunlu sorumluluk sigortası (gerçek veya tüzel kişiler
ve kurumların yetkilisi tarafından havai fişek gösterisi ve nakilleri
sırasında mekân veya şahıslara verilebilecek zararları karşılamak üzere
verilecek sigorta)

Kimlik fotokopisi (patlayıcı madde ateşleyen, nakleden veya yetkili
kılınan şahsa ait)

Sabıka kaydı (patlayıcı madde ateşleyen nakleden veya yetkili kılınan
şahsa ait, ayrıca sabıka kaydında sicil ve arşiv kaydı ibaresi olacak
şekilde)
Genel güvenlik ve asayiş ile yangın güvenliği açısından sakıncasının olup olmadığına
dair yapılan soruşturmanın neticesine göre mülki amirlerden gerekli izin alındıktan sonra
gerekli işlem yapılacaktır.
Not: Detaylı bilgi için 87/12028 karar sayılı tüzük ve 06.04.2006 tarih ve32 sayılı
İçişleri Bakanlığı genelgesine müracaat edilebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sınıf arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. İç mekân gösterilerde kullanılan proteknik
malzemelerden birini seçerek (özellikle küçük konfeti tüpü veya pasta maytabı)
öğretmeninizin rehberliğinde uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kullanacağınız malzemeyi belirleyiniz.
 Aranızda iş bölümü yapınız.
 Kullanacağınız malzeme ile ilgili
ayrıntılı araştırma yapınız.
 İç mekân proteknik malzemelerin
tehlikeleri neler olabilir araştırınız.
 Bu konuda deneyimli ve ateşleyici
belgesi bulunan kişilerden yardım alınız.
 Yapacağınız uygulamayı okul idaresine
bildiriniz ve izin alınız.
 İç mekânlarda kullanılan diğer proteknik
malzemeler nelerdir araştırınız.
 Topladığınız bilgi ve materyalleri
dosyalayınız.

 Araştırmalarınızı yaparken proteknik
malzemeler satan ve uygulayan firmalarla
görüşünüz.
 Hazırlıklarınızı zamanında tamamlayınız.
 Konunuzla ilgili görsel kaynaklar
bulunuz.
 Gerekli önlem ve tedbirleri alınız.
 Uygulama esnasında çok dikkatli olunuz.
 Etkili iletişim kurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi iç mekânlarda kullanılamaz?
A)
Pasta maytabı
B)
Konfeti tüpleri
C)
Gök tarayıcılar
D)
İç mekân volkan

2.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek bir noktadan aşağıya doğru şelale şeklinde akan ışık
efektidir. Soğuk ateştir. Dumansızdır ve yakıcı özelliği yoktur. Özellikle salon ve
sahne şovlarında kullanılır. Uzaktan kumanda ile otomatik ateşleme yapılır?
A)
Konfeti
B)
Pasta maytabı
C)
Havai fişek
D)
İç mekân şelale

3.

Aşağıdakilerden hangisi konfeti tüplerinin özelliklerinden değildir?
A)
Çeşitli renklerde küçük parlak kâğıtlardır.
B)
Renkler isteğe göre düzenlenebilir.
C)
Soğuk ateştir, dumansızdır.
D)
Elde ve uzaktan kumanda sistemiyle otomatik olarak uygulanabilen çeşitleri
vardır.

4.

Stadyumlarda, açık hava gösterilerinde, büyük açılışlarda, kutlamalarda, yoğun olarak
kullanılmaktadır. Çok renkli ve üç boyutlu olarak istenilen tüm logolar, grafikler ve
yazılımlar elde edilebilmektedir.
Bu tanımı aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
A)
Lazer şovları
B)
Konfeti tüpleri
C)
Gök tarayıcılar
D)
İç mekân volkan

5.

Gökyüzünde renkli ışıklar meydana getiren ve organizasyonların vazgeçilmez
tamamlayıcısı olan ve çok tercih edilen kutlama aracı hangisidir?
A)
Konfeti
B)
Pasta maytabı
C)
Havai fişek
D)
İç mekân şelaleleri
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Pasta maytabı, iç mekânlarda ve elde rahatlıkla uygulanabilir. Renkli ve
dumansızdır.
( ) Havai fişek gösterilerinin kayda değer bir tehlikesi yoktur.
( ) Havai fişek gösterileri, ancak o bölgenin mülki amirinden izin alınan bölgeler
dâhilinde yapılabilir.
( ) Konfeti gösterileri sadece iç mekânlarda yapılabilir.
( ) Herkes rahatlıkla havai fişek gösterisi yapabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi ses sistemi ekipmanlarından değildir?
A)
Hoparlör
B)
Mikrofon
C)
CD çalar
D)
Projeksiyon cihazı

2.

Aşağıdakilerden hangisi basit olarak görüntüden yansıyan ışığı kaydetmeye yarayan
aygıtlardır?
A)
Mobil TV
B)
Video kamera
C)
Projeksiyon cihazı
D)
Plazma TV

3.

Aşağıdakilerden hangisi konfeti tüplerinin özelliklerinden değildir?
A)
Çeşitli renklerde küçük parlak kâğıtlardır.
B)
Renkler isteğe göre düzenlenebilir.
C)
Soğuk ateştir, dumansızdır.
D)
Elde ve uzaktan kumanda sistemiyle otomatik olarak uygulanabilen çeşitleri
vardır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi havai fişeklerin tehlikelerinden değildir?
A)
Çığ düşmesi
B)
Kaygı, korku, panik
C)
Kişilerin hayatı, sağlığı ve mal varlığı
D)
Deprem

5.

Aşağıdakilerden hangisi iç mekânlarda kullanılamaz?
A)
Pasta maytabı
B)
Konfeti tüpleri
C)
Gök tarayıcılar
D)
İç mekân volkan

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.
7.
8.

( ) Ses düzeni genellikle sesin şiddetini ve incelik–kalınlığını ayarlayabilen devrelerle
donatılır.
( ) Ses sistemlerinde birden çok ses kaynağını (ör. konuşma ve müzik) birleştirebilen
mikserler bulunur.
( ) Işık sistemleri sadece aydınlatmak amacıyla değil aynı zamanda organizasyonları
görsel olarak da desteklemek amacıyla kullanılır ve etkili tanıtım sağlayabilir.
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9.
10.
11.
12.

( ) Projeksiyon cihazları sadece eğitim amaçlı kullanılabilir.
( ) Video gösterimi, kaydedilmiş olan görüntülerin ekrana bağlanarak
görüntülenmesidir.
( ) Pasta maytabı, iç mekânlarda ve elde rahatlıkla uygulanabilir. Renkli ve
dumansızdır.
( ) Havai fişek gösterilerinin kayda değer bir tehlikesi yoktur.

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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
B
D
B
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
B
B
D
A
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
D
C
A
C
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D
B
C
D
C
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
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