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MODÜLÜN AMACI

Bu ders;
bebek doğum organizasyonu ve doğum günü organizasyonu
sürecini takip etmek
Genel amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında bebek doğum ve
doğum günü organizasyonları sürecini takip ederek
organizasyon düzenleyebileceksiniz.
Amaçlar

1.
2.

Bebek doğum organizasyonu sürecini takip ederek
düzenleyebileceksiniz.
Doğum günü organizasyonu sürecini takip ederek
düzenleyebileceksiniz.

Ortam
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Sınıf, atölye, kütüphane, çeşitli organizasyon firması
Donanım
Bilgisayar, internet, projeksiyon, tepegöz, kamera çekimleri,
video, CD, DVD, VCD , tanıtım broşürleri, rehber, telefon
 Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
 Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri
belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla
değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Organizasyon hizmetlerinin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi, hayatın her alanında
önemli değişikliklere neden olmaktadır. Günümüzde organizasyon, sadece kurumların
çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek için değil, günlük yaşamımızdaki etkinliklerin
düzenli yürütülmesini sağlamak için de gereklidir. Her geçen gün hayatımızın içine bir adım
daha giren “Organizasyon Hizmetleri”, gittikçe daha ayrıntılı incelenmesi gereken bir alan
olarak sektördeki yerini almaktadır.
Hayatımızdaki en mutlu anları kutlamak neredeyse insanlığın varoluşu kadar eskidir.
İnsanın hayatındaki en önemli an ise doğumdur. Doğum olayını kutlamak ve takip eden
yıllarda da bunu kutlamayı sürdürmek bütün toplumlarda adet haline gelmiştir. Çocukların,
gençlerin ve hatta yetişkinlerin bile bu özel günlerini kusursuz geçirmek istemeleri ise
organizasyon hizmetleri alanı için geniş bir iş sahası oluşmasına neden olmuştur.
Müşterilerinizin doğum ve doğum günü organizasyonlarını, motivasyonu yüksek,
girişken, bağımsız düşünüp bağımsız hareket edebilen, birçok konuda merakları olan, pratik
zekâlı bir birey olduğunuzda başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Planlayıp uygulayacağınız
organizasyonlarla, insanların bu özel günlerini en mükemmel şekilde geçirmelerinde rol
alacaksınız. Ayrıca bu modülden edineceğiniz bilgileri çevrenizdeki insanlarla
paylaştığınızda toplum bilincine katkıda bulunmuş ve bu meslek alanının toplumda gereken
yeri edinmesini sağlamış olacaksınız.
Derslerinizde ve mesleğinizde başarılar.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ 1

AMAÇ
Bu faaliyet sonunda bebek ve doğum organizasyonun önemini, aşamalarını ve doğum
organizasyonu etkinliklerini öğrenecek; bu sektörde hizmet veren firmalarda araştırma ve
inceleme yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Organizasyon firmalarındaki bebek doğum organizasyon çalışmalarını
araştırınız.



Edindiğiniz bilgilerden ve örnek çalışma resimlerinden oluşan bir dosya
hazırlayınız.



Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1.BEBEK VE DOĞUM ORGANİZASYONU
Anne ve babalar için en heyecan verici zaman aileye yeni bir üyenin katıldığı andır.
Her şeyin kusursuz olmasını isteyen aileler yaşadıkları heyecanın da etkisiyle bazı önemli
ayrıntıları unutabilmekte ya da istedikleri gibi özenle hazırlayamamaktadırlar. Günümüzde
organizasyon şirketlerinin verdiği hizmetler sayesinde ailelerin yaşadığı bu sıkıntılar ortadan
kalkmaktadır.
Ailelerin de istekleri doğrultusunda hazırlanan bu düzenlemeler, bebeğin aileye
katılışını daha özel kılar. Ebeveynler de hiçbir ayrıntıyı düşünmek zorunda kalmadan,
bebekleriyle tanıştıkları ilk zamanların keyfini yaşarlar.

1.1 Doğum Organizasyon Konsepti
Hayattaki en değerli anlardan biri de şüphesiz doğumdur. Her anne baba bu mucizevi
anların mükemmel olmasını, hiçbir aksaklığın olmamasını ister.
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Resim 1.1:Yeni doğmuş bebek

Doğum organizasyonu oldukça farklı konseptlerde hazırlanabilir. En önemli nokta
ailenin isteklerinin göz ardı edilmemesi olmalıdır. Bu istekler doğrultusunda hazırlanacak
farklı fikirler aileye önceden sunulmalı ve belirlenen konsepte göre planlama yapılmalıdır.
Her doğum organizasyonu farklı konsept gerektirir. Çünkü organizasyonu isteyen her
ailenin istekleri, ihtiyaçları ve imkânları farklıdır.

Her organizasyon bireye özel planlanmalıdır.
Kapı süslemelerinden balonlara, davetiyelerden ziyaretçi teşekkür kartlarına,
pastalardan şekerlemelere kadar yapılması düşünülen her şey bir plan çerçevesinde
hazırlanmalıdır.

Resim 1.2:Biberon figürlü balon süsleme
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Resim 1.3:Doğum organizasyonları için tasarlanmış pastalar

DOĞUM ORGANİZASYONLARI
PLANLAMA AŞAMALARI

KONSEPT BELİRLEME

ZAMAN VE MEKÂN BELİRLEME
AKTİVİTELERİ BELİRLEME

YARDIMCI HİZMETLERİ BELİRLEME

EKİPMANLAR

TASLAK BÜTÇE

DOSYA SUNMA
OLAĞAN DIŞI DURUMLAR İÇİN PLAN
HAZIRLAMA
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Bir doğum organizasyonu planlamanın ilk aşaması, konseptin belirlenmesidir. Bu bir
doğum öncesi kutlama partisi mi olacak, yoksa doğum sonrası bir etkinlik mi olacak?
Öncelikle bu soruların cevabı aranmalıdır. Bu cevaba göre de yapılabilecek çalışmalar
gözden geçirilerek konsept belirlenmelidir. Önce konseptin belirlenmesi planlamayı
kolaylaştırır. Nelerin istendiğini bilmek, ayrıntıları planlarken olabilecek aksaklıkların büyük
kısmını ortadan kaldırır. Örneğin aile sadece hastane odası için bir organizasyon yapılmasını
istiyor olabilir. Bu durumda mekan süslemesi, şekerleme- çikolata ikramı, doğum sertifikası,
bebek doğum resimlerinin çekimi, anı defteri (hazırlanması gibi etkinliklerden hangilerinin
yapılacağı, ailenin de istekleri doğrultusunda belirlenir. Böylelikle yapılacak etkinliğin özü
belirlenmiş olur.

İkinci aşama ise zaman ve mekânın belirlenmesidir. Yapılması düşünülen
organizasyonun açık havada mı, hastanede mi, evde mi, yoksa kapalı bir salonda mı
yapılacağı, tarihi ve saati önceden belirlenmelidir. Bu sayede hazırlıkların zamanında
tamamlanması sağlanır ve mekânın özelliklerine göre ayrıntılar planlanabilir. Örneğin aile
doğuma hazırlık partisi düzenlenmesini istiyor. Parti gece yapılacaksa aydınlatmalar
gerekecektir, büyük bir mekânda kalabalık bir misafir grubu olacaksa masa ve oturma grubu
sayısı artırılacaktır. Ayrıca böyle bir mekânda ses sistemi gerekecektir. Zaman ve mekân
önceden belirlenirse bu tip ayrıntılar daha rahat planlanacaktır.

Doğum organizasyonu planlamada üçüncü aşama da aktivitelerin belirlenmesidir.
Ailenin istekleri de göz önüne alınarak hazırlanacak etkinlikte yer alması planlanan
aktivitelerin neler olabileceğinin belirlenmesi aşamasıdır.

Resim1.4 Aktivitelerin belirlenmesi
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Yardımcı hizmetlerin belirlenmesidir. Ekipmanın taşınması için nakliye hizmetleri,
yiyecek içecek ikram hazırlıkları için pastane ya da catering hizmetleri, ses ve ışık düzeni
hizmetleri gibi farklı ekiplerden yararlanılacaksa, bu yardımcı hizmetler belirlenmeli, hangi
firma ve kişilerden yardım alınacağı yapılacak görüşmelerle kesinleştirilmelidir.

Resim 1.5:Yardımcı hizmetler

Ekipmanın belirlenmesidir. Hazırlanması düşünülen aktiviteler için ne gibi araç
gerecin gerekli olduğu belirlenir. Örneğin projeksiyonla resim gösterisi yapılacaksa
projeksiyon aleti gerekecektir. Oda ya da hastane kapısı için düşünülen bir süslemede,
seçilen süslemeye göre malzeme gerekecektir. Süslemelerde kullanılacak malzeme çeşidinin
yanı sıra miktarları da önceden belirlenmelidir. Yapılması belirlenen her aktivite için en ince
ayrıntısına kadar donanımın belirlenmesi, olası bir aksiliğin önlenmesinde etkili olacaktır.
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Resim 1.6:Süslemelerde kullanılacak malzemeler

Resim 1.7: Dağıtılacak hediyeler, ikramlar, animasyonlar ve havai fişek gösterileri

Taslak bütçenin hazırlanması doğum organizasyon planlama aşamalarından altıncı
aşamadır. Aktiviteler ve ekipmanlar belirlendikten sonra her kalem için yapılacak harcama
listesi belirlenerek taslak bir bütçe hazırlanmalıdır. Dağıtılacak hediyelerden ikramlara,
animasyonlardan havai fişek gösterilerine kadar bütün etkinliklerin donanım listesi ve
bütçesi çıkarılmalıdır. Bu sayede organizasyonu düzenletecek aile (müşteri) kendi
bütçelerine en uygun olan aktiviteleri seçebilecektir. Ayrıca organizasyon sorumlusu da
yapacağı çalışmanın gelir, gider ve kâr oranlarını önceden görebilecektir.
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Dosya sunma aşamasıdır. Bu aşamada organizasyon sorumlusu yukarıda sıralanan
aşamalarda yapılması planlananları bir dosya ile aileye sunar. Böylece aile düzenlemek
istedikleri organizasyonda ne gibi aktiviteler olacağını, ekipmanı, ikramları, harcama
listesini önceden görebilecek ve aktivitelerde yapmak istediği değişikliklere önceden karar
verebilecektir. Dosya sunumundan sonra kesinleşen aktiviteler uygulanmaya hazırdır. Artık
planlanan etkinliği gerçekleştirmek için harekete geçilebilir.

Planlamanın son aşaması ise olağan dışı durumlar için yedek bir planın
hazırlanmasıdır. Bu aşamada olası her aksilik için yedek bir aktivite, yedek ekipman, yedek
yardımcı hizmetleri içeren bir plan hazırlanılır.
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1.2 Doğum Organizasyon Etkinlikleri
D
DOOĞĞUUM
MO
ORRGGAANNİİZZAASSYYOONNUU E
ETTKKİİNNLLİİKKLLEERRİİ

Doğum Sonrası
İçin Etkinlikler

Doğum Öncesi
İçin Etkinlikler

Doğuma Hazırlık
Partisi
Hastane Odası
Düzenlemeleri
Bebek
Odası
Düzenle
meleri

Bebeğin Akrabalarla
Tanışma Partisi
Diş
Buğdayı

Diğer Etkinlikler
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1.2.1. Doğum Öncesi İçin Etkinlikler


Doğuma Hazırlık Partisi

Doğum öncesi anneye yapılan bu parti, anne adayına sürpriz olarak hazırlanır. Anne
adayının arkadaşlarının davet edildiği partide müzik, yiyecek- içecek ikramları, animasyon
gösterileri, çeşitli yarışma ve oyunlar yer alabilmektedir. Artık günümüzde ülkemizde de
yaygınlaşmaya başlayan ve hamileliğin 7. ayından itibaren yapılan doğuma hazırlık
partisinin temel amacı, davetli olanların, doğacak bebeğin günlük ihtiyaçlarını, hediye
olarak anne adayına getirmesidir.

Resim 1.8: Doğuma hazırlık partisi

Partinin düzenleneceği mekân, partiye özel dekor malzemeleri, tüller, fiyonklar,
balonlarla süslenir. Bu parti için anne adayının evi seçilebileceği gibi açık hava ya da salon
tarzı bir parti mekânı da düşünülebilir.

Resim 1.9: Salonda ve açık havada doğuma hazırlık partisi
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Resim 1.10: Doğuma hazırlık parti ikramları

Mekân süslemeleri bu samimi partinin sıcaklığını ve günün anlamını yansıtacak
şekilde yapılmalıdır. Bebek ve doğum temalı tüm masa servis setleri, kapı süsleri, dekorlar,
balonlar, konfeti ve masa süsleri doğuma hazırlık partisi dekorunda kullanılabilir.

Resim 1.11: Doğuma hazırlık partisi kapı süsü ve parti seti
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Resim 1.12: Baby Shower parti oyun kartları

Doğuma hazırlık partisinde, partiye katılanlara hatıra olarak hediye verilmesi de
düşünülebilir. Bu hediyeler bebek bibloları, günün anısına özel şeker ve çikolatalar, üzerinde
bebeğin ultrason görüntüsünün olduğu penye bluzlar, lavanta torbaları olabilir.

Resim 1.13: Doğuma hazırlık partisinde davetlilere verilebilecek hediyeler

Resim 1.14:Bez kesme partisi sepeti

12

1.2.2. Doğum Sonrası İçin Etkinlikler


Hastane Odası Düzenlemeleri

Hastanede yapılacak olan etkinlikler mekânın da özelliği nedeni ile kısıtlı olmaktadır.
Annenin doğumdan çıktığında, bebeğini resmi hastane ortamından uzak şekilde tasarlanmış
bir odada kucağına alması mutluluğunu artıracaktır.
Hastane odası süslemelerinde önceliği kapı ve yatak süsleri alır. Bu süslemelerde
tüller, boncuklar, hazır kapı süsleri, grapon kâğıtları, balonlar ve kurdeleler gibi birçok
malzeme kullanılabilir. Her şey süslemeyi yapanın yaratıcılığına bağlıdır.

Resim 1.15: Hastane odası süslemesi

Resim 1.16: Hastane kapı süslemeleri
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Resim 1.17: Hastane kapı süslemeleri

Hastane odası düzenlemelerinde, kapının bebeğin cinsiyetine göre süslenmesi, bebeğin
ve annenin yatağının süslenmesi, altın yastığı, davetlilere ikram edilecek şekerleme, çikolata
vb. ikramların hazırlanması, davetlilerin karşılanması ve uğurlanması, doğum sertifikası, el –
ayak izi tablosu ve bebek hatıra defterinin hazırlanması, özel bebek fotoğraf çekimlerinin
hazırlanması yapılabilecek örnek uygulamalardır.

Resim 1.18: Altın yastıkları
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Resim 1.19: Bebeğin ilk anları için anı defterleri



Bebek Odası Düzenlemeleri

Anne ve bebek için zorlu ve yorucu olan doğum gerçekleşmiş ve artık eve dönüş
zamanı gelmiştir. Onları evde hoş bir sürprizin karşılaması için organizasyon firmaları
değişik çalışmalar gerçekleştirir. Giriş kapısı süslemeleri, bebek odası ve oda kapısı
süslemeleri, hoş geldin afişleri bu süslemelerden bazılarıdır.

Resim 1.20: Bebek odası kapı süslemeleri
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Resim 1.21: Bebek odasında balon süslemeleri ve “hoş geldin” pankartı

Resim 1.22: Bebek odası düzenlemeleri

Bebek odası düzenlenirken bebeği arka planda bırakacak aşırı süslemeden kaçınılmalı,
alerjik durumlara karşı canlı çiçekle süsleme yapılmamasına dikkat edilmelidir. Bebek odası
işlevsel hazırlanmalıdır.


Bebeğin Akrabalarla Tanışma Partisi

Yeni doğan bebeği görmek ve ona hediyelerini vermek isteyen akrabalar ve yakın
arkadaşların farklı zamanlarda yaptıkları ziyaretler, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de
alışılagelmiş bir adettir. Ancak günümüzde bebeğin ailesinin 1. aydan sonra düzenlediği bir
parti ile bu ziyaret farklı bir tarza bürünmüştür.
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Resim 1.23: Tanışma partisi balon süslemesi ve parti pastası örneği

Resim 1.24: Parti davetiyesi ve teşekkür kartları

Organizasyon firması bu partiler için aktiviteler hazırlamakla kalmaz parti
davetiyelerini hazırlayıp dağıtımını ve LCV (Lütfen Cevap Veriniz) takibini de yapar.

Resim 1.25: Tanışma parti şekerleri
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Bebeğin ailesinin isteğine bağlı olarak evde ya da bahçede düzenlenen bu partide,
animasyon gösterileri, projeksiyon gösterileri (annenin hamilelik dönemi, bebeğin
hastanedeki ilk günleri vb. içerikli resimlerle), müzik ve çeşitli ikramlar hazırlanarak ziyarete
gelenlerin hoş anlar geçirmesi sağlanmaktadır.


Diş Buğdayı

Bebeğin ilk dişi çıktıktan sonra yapılan bu kutlama, yörelerde “Diş Hediği” ya da “Diş
Bulguru” gibi farklı isimler alsa da amacı her yörede aynı olan ve gelenekselleşmiş bir
kutlamadır. Bu kutlamada misafirlere haşlanmış yarma, nohut ve fasulye ikram edilmektedir.
Bazı yörelerde bu karışıma farklı malzemeler de eklenmektedir. Eğlence sırasında bir tepsiye
makas, kalem, tarak, çekiç gibi farklı meslekleri ifade eden araç gereçler yerleştirilerek yeni
dişi çıkan bebeğin önüne konur ve onun tepsidekilerden birini alması beklenir. İnanışa göre
bebek tepsiden hangi aracı alırsa büyüdüğünde o meslekle uğraşacaktır.
Diş buğdayı partileri de artık diğer parti ve doğum günü organizasyonlarına benzer
şekilde hazırlanılmaktadır. Minik dişi kutlamak için dekorasyon düzenlemeleri, ikramlar, diş
buğdayı hazırlanması, davetiyelerin hazırlanıp dağıtılması, meslek tepsisinin hazırlanıp
süslenmesi gibi hazırlıklar yapılmaktadır.


Diğer Etkinlikler

Aileler yeni doğan bebekleri ile geçirdikleri her anı bir kutlama gibi yaşarlar. Onlara
göre bebekle ilgili her şey, her ilk kutlanmalıdır. Ailelerin planladıkları bu kutlamaların
dışında farklı kültürlerde ve dinlerde yapılan bazı özel kutlamalar vardır. Sünnet töreni,
mevlit töreni, vaftiz töreni, bar-bat mitzvah töreni gibi törenler bunlardan bazılarıdır. Bu
törenlerde de diğer tören ve kutlamalarda olduğu gibi ailenin istekleri göz önüne alınarak
törenin özelliğine göre aktiviteler ve düzenlemeler yapılmaktadır.

Sevgili Öğrenci
Doğum öncesi ya da doğum sonrası için düzenleyeceğiniz bir parti konsepti
belirleyiniz. Aşağıda size verilen işlem basamaklarını takip ederek düzenleyeceğiniz parti
için planlama yaparak dosya hazırlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları








Bir doğum organizasyonu
konsepti belirleyiniz.

Öneriler


Organizasyon doğum öncesi için mi, doğum sonrası
için mi düzenlenecek, ne tür etkinlikler yapılacak
belirleyiniz.



İnternetten, organizasyon firmalarından, broşürlerden
faydalanınız.

Planladığınız etkinlikleri
konu
alan
resimler

araştırınız.

Doğum organizasyonunun hangi mekân için
tasarlanacağını ( hastane, ev vb.), tarih ve saatini
belirleyiniz.

yapılacak
mekânı



Organizasyonu
yapacağınız
mekânın
düzenini tasarlayınız.

Organizasyonun gerçekleşeceği mekâna uygun
süsleme ve dekor örneklerinin resimlerini internetten,
organizasyon firmalarından ve broşürlerden elde
edebilirsiniz.



İkramlardan süsleme malzemelerine kadar size
gerekli olan malzeme, araç- gereç ve bütün donanımı
belirleyerek listeleyiniz.



Müşterinizden aldığınız davetli isimlerinden ( hayali
olarak) bir liste oluşturunuz.



Yapmayı planladığınız her çalışma ve bu çalışmalar
için destek almayı düşündüğünüz her yardımcı ekibi
liste halinde yazınız.( Nakliye, yiyecek-içecek
hazırlığı, animatör vb.)

Organizasyon
zamanı
ve
belirleyiniz.



Gerekli
belirleyiniz.



Davetli listesi oluşturunuz



Yardımcı
çıkarınız.



Maliyet hesabı çıkarınız.



Planladığınız
doğum

organizasyonu ile ilgili
tüm resim, bilgi ve maliyet
hesabını
dosyalayarak
sınıfta
arkadaşlarınıza
sununuz.

ekipmanı

ekip

listesi



Her bir işlemin ( etkinlikler, süsleme malzemeleri,
ikramlar, nakliye vb.) birim fiyatını ve toplam
fiyatını belirtiniz ( Fiyatları tahmini olarak
yazabilirsiniz).
Sunumunuzda, bilgisayar, CD, topladığınız broşür ve
resimlerinizi kullanabilir ve bilgilerinizi power point
sunusu olarak sunabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ

KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları grup arkadaşlarınızla ya da diğer
gruplardaki arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Doğum organizasyonu konsepti belirlediniz mi?
Yapmayı planladığınız etkinlik ve aktivitelerle ilgili resim araştırdınız mı?
Organizasyon yapılacak zamanı ve mekânı belirlediniz mi?
Organizasyonu yapacağınız mekânın düzenini tasarlayarak, tasarınızla ilgili
resimler hazırladınız mı?

Gerekli ekipmanı belirlediniz mi?
Davetli listesi oluşturdunuz mu?
Yardımcı ekip listesi çıkardınız mı?
Maliyet hesabı çıkardınız mı?
Planladığınız doğum organizasyonu ile ilgili tüm resim, bilgi ve maliyet
hesabını dosyaladınız mı?
Doğum organizasyonu planınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaştınız mı?
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz.
1. Aşağıdakilerden hangisi doğum organizasyonu planlama aşamalarından değildir?
A) Konsept belirleme
B) Zaman ve mekân belirleme
C) Yardımcı hizmetleri belirleme
D) Hastane odası düzenlemeleri
2. Doğum organizasyonu planlama aşamalarından ilki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konsept belirleme
B) Zaman ve mekân belirleme
C) Yardımcı hizmetleri belirleme
D) Aktiviteleri belirleme
3. Ekipmanın taşınması için nakliye hizmetlerinin belirlenmesi doğum organizasyonu
planlama aşamalarından hangisine örnektir?
A) Konsept belirleme
B) Zaman ve mekân belirleme
C) Yardımcı hizmetleri belirleme
D) Ekipmanların belirlenmesi
4. Hazırlanması düşünülen aktiviteler için ne gibi araç gerecin gerekli olduğunun
belirlenmesi doğum organizasyonu planlama aşamalarından hangisine örnektir.?
A) Konsept belirleme
B) Ekipmanların belirlenmesi
C) Yardımcı hizmetleri belirleme
D) Aktiviteleri belirleme
5. Doğum organizasyonu planlamada ekipman belirlenmesi neyi ifade eder?
A) İkramlar, ses ve ışık gibi hazırlıkları yapacak ekiplerin belirlenerek temin
edilmesidir.
B) Etkinlikte yer alması planlanan aktivitelerin neler olabileceğinin belirlenmesidir.
C) Organizasyonun hangi etkinlik ya da etkinlikleri içereceğinin belirlenmesidir.
D) Hazırlanması düşünülen aktiviteler için ne gibi araç gerecin gerekli olduğunun
belirlenmesidir.
6. Aşağıdakilerden hangisi doğum organizasyonu etkinliklerinden, doğum öncesi için bir
etkinliktir?
A) Hastane odası düzenlemeleri
B) Bebek odası düzenlemeleri
C) Diş buğdayı
D) Doğuma hazırlık partisi
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7. Aşağıdakilerden hangisi doğuma hazırlık partisinin temel amacıdır?
A) Davetlilerin, doğacak bebeğin günlük ihtiyaçlarını, hediye olarak anne adayına
getirmesidir.
B) Annenin yakın arkadaşlarıyla hoş vakit geçirmesidir.
C) Doğacak bebeğin eşyalarının ve odasının misafirlere gösterilmesidir.
D) Davetlilerin de yardımı ile bebeğin odasının düzenlenmesi ve ihtiyaçlarının
belirlenmesidir.
8. Doğum organizasyonu planlamada hangisi doğru değildir?
A) Her doğum organizasyonu farklı konsept gerektirir.
B) Ailenin isteklerinin etkisinde kalmak yaratıcı konsept oluşturmayı olumsuz etkiler.
C) Önce konseptin belirlenmesi planlamayı kolaylaştırır.
D) Yapılması belirlenen her aktivite için en ince ayrıntısına kadar donanım önceden
belirlenmelidir.
E)
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ

AMAÇ

2

ĞRENME FAALİYETİ -2

Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda, doğum günü organizasyon hizmetlerini
ve özelliklerini kavrayacak, kullanılan yöntemleri öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çeşitli

organizasyon

firmalarıyla

görüşme

yaparak,

doğum

günü

organizasyonlarında kullanılan temaları araştırıp rapor halinde sınıfta sununuz.


Çeşitli organizasyon firmaları ile görüşerek doğum günü organizasyonları için
müşterilerin en çok hangi yönde talepleri olduğunu öğrenip arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONU
İlk olarak bir Mısır firavunu tarafından başlatılan doğum günü kutlamaları çok farklı
şekillere bürünerek günümüze kadar gelmiştir. İnsanlar artık bu özel güne daha ayrıcalıklı
hazırlanmayı ve ayrıntılarla uğraşmaya gerek kalmadan her şeyin en mükemmel şekilde
gerçekleşmesini istemektedirler. Bu da organizasyon firmaları için çok geniş bir iş sahası
açılmasını sağlamaktadır.

2.1. Doğum günü Konsepti
Doğum günü kutlamalarında organizasyon firmalarının yaptıkları şeyler şunlardır:

Doğum gününe uygun mekânı araştırmak
Etkinlikleri belirlemek ve etkinlikler için gerekli yardımcı elemanlarla iletişime
geçmek

Eğlence etkinliklerini belirlemek

Pasta seçmek

Yiyecek ve içecekleri belirlemek

Davetiye seçmek

Davetli listesi oluşturmak

Mekân düzenini tasarlamak,

Maliyet hesabı yapmak,

Mekânı süslemek,

Organizasyonun düzenli yürütülmesini sağlamak,

Organizasyonu değerlendirmektir.
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Resim 2.1:Hediye almak her yaşta güzeldir.

Ayrıca diğer birçok organizasyonda olduğu gibi doğum günü davetiyelerinin
dağıtılması, LCV takibi ve doğum günü sonrasında davete katılanlara teşekkür kartı
gönderilmesini de gerçekleştirmektedirler.

Resim 2.2: Doğum günü davetiyeleri

Resim 2.3: Doğum günü davetiyeleri

Doğum günü kutlama organizasyonu konsepti belirlenirken doğum günü olan kişinin
özellikleri, istekleri, cinsiyeti ve yaşı göz önüne alınmalıdır. Seçilecek etkinlikler ve
süslemeler yaşa göre farklılık gösterir. Örneğin 1. yaş günü kutlaması ile 6 yaş kutlaması
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konsepti farklı olacaktır. 6. yaş günü kutlanacak bir çocuğu ve doğum gününe katılacak olan
yaşıtlarını eğlendirebilmek için daha hareketli etkinlikler ve daha ayrıntılı animasyon
gösterileri planlamak gerekecektir. Doğum günü kutlanacak olan kişi yetişkinliğe adım
atmaya başlamış bir genç ise konsept tamamen farklı olacaktır. Müziğin, aktivitelerin,
süslemelerin ve hatta pastanın bile daha farklı seçilmesi gerekecektir.
Konsept belirlerken, dikkat edilecek diğer hususlar şunlardır:




Doğum günü sahibinin planladığı bir parti mi yoksa bir sürpriz parti mi olduğu
Doğum gününe katılacak olan davetli sayısı
Partinin gece mi yoksa gündüz mü yapılmasının düşünüldüğü

Resim 2.4: Farklı yaş grupları için doğum günü

Doğum günü kutlamaları; yaşa göre, uygulanış şekline göre ve uygulandığı yere göre
olmak üzere üç grupta incelenebilir. Fakat doğum günü kutlaması bu üç gruptan sadece
birine uyacak diye bir kural yoktur. Örneğin açık havada temalı bir çocuk partisi
planlandığında, bu üç grubun da özelliğini taşıyan bir parti düzenlenmiş olunur.
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Yaşa Göre Doğum günü Kutlamaları

İlk Yaş ve Çocuk Doğum günü

Genç Doğum günü

Yetişkin Doğum günü

Uygulanış Şekline Göre
Doğumgünü Kutlamaları

Sürpriz Doğum günü

Temalı Doğum günü

Klasik Doğum günü

Uygulandığı Yere Göre
Doğumgünü Kutlamaları

Açık Hava Kutlamaları

Kapalı Mekân Kutlamaları
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2.1.1. Yaşa Göre Doğum Günü Kutlamaları
İlk yaş ve çocuk doğum günü kutlamaları, genç doğum günü kutlamaları ve yetişkin
doğum günü kutlamaları olarak üç gurupta incelenir. Her aile bebeğinin ilk doğum gününü
heyecanla bekler.

Resim 2.5: İlk yaş

İlk yaş, doğum günlerinin en özeli ve en unutulmazıdır. Konsept seçilirken her ürünün
üzerinde 1sayısı yazılı olanlar tercih edilir. İlk doğum gününde çocuk olan bitenden hiçbir
şey anlamasa da aileler parti düzenleyip her yeri balonlarla süsler, misafirler davet eder ve
ilk pastasını hazırlarlar.

Resim 2.6: İlk doğum günü parti seti

Resim 2.7: Mama sandalyesi süslemesi
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İlk yaş gününden sonra da her yıl yeni gelen yaş yine büyük heyecanla kutlanır.
Balonlar, fenerler, süsler ve pastaların yanı sıra çocuğun arkadaşları ve onların ebeveynleri
listeye eklenir. Her geçen yıl etkinlikler ve ayrıntılar artarak yeni doğum günü konsepti
oluşur.

Resim 2.8: Çocuk doğum günü

Çocuğun yaşı ilerledikçe çevresinden gördüklerinin de etkisiyle her yeni doğum
gününde farklı etkinlikler ve süslemeler ister.
15–16 yaşlarından itibaren gençliğe adım atmıştır. Arkadaş grubu genişlemiştir. Artık
ebeveynlerin de katıldığı partiler yerine sadece arkadaş grubunun bulunduğu partiler istediği
bir döneme girmiştir. Ailelerse çocuklarının onlarsız yapmayı planladığı bu kutlamada
olacakları merak ederler. Doğum günü partisinin organizasyon firmaları tarafından
düzenlenmesi ve partide firma görevlisi de olsa birkaç yetişkinin bulunacak olması aileleri
rahatlatacaktır. Bebekli süslemeler ve pastalar yerine kalp, araba ve kahraman figürlerinin
yer aldığı figürlerle süslemeler tercih edilir.

Resim 2.9: Genç doğum günü pastası ve balon süsleme

Yetişkinlerde doğum günü anlayışı arkadaşlarla eğlenceli vakit geçirme şeklinde
özetlenebilir. Bu özel gün için ayrıntıları düşünerek gergin saatler geçirmek yerine bir
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organizasyon firmasının düzenlemeleri sayesinde doğum gününün tadını çıkarabilmenin
keyfini yaşarlar.

2.1.2 Uygulanış Şekline Göre Doğum Günü Kutlamaları
Uygulanış şekline göre doğum günü partileri üç grupta incelenebilir:




Sürpriz doğum günü partisi
Temalı doğum günü partisi
Klasik doğum günü partisi

Resim 2.10: Sürpriz parti

Sürpriz partinin iki anlamı vardır. Birincisi doğum günü olan kişinin haberi olmadan,
onun için bir parti hazırlanması, partinin düzenlendiği mekâna habersiz getirilmesi ve
herkesin bir anda ortaya çıkarak “sürpriz” yapmasıdır. Diğerinde ise doğum günü olan kişi
doğum günü davetlilerine sürpriz etkinliklerin bulunduğu bir parti hazırlar. Davetliler
partinin etkinlileri, kimlerin geleceği ve neler olacağı konusunda hiçbir bilgiye sahip
değildir. Doğum günü partisinde olacaklar herkes için sürprizdir.

Resim 2.11: Davetlilere sürprizler hazırlanan doğum gününün parti davetiyesi

Bazı doğum günü kutlamalarında konsept bir temaya dayandırılır. Süslemelerden
pastaya, davetiyeye ve hatta kostümlere kadar her şey bir temaya uygun hazırlanır. Örneğin
prens ve prensesler doğum günü partisi, dinozorlar doğum günü partisi, ayıcıklar doğum
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günü partisi, turuncu renk doğum günü partisi, ilginç şapkalar doğum günü partisi, kıyafet
balosu doğum günü partisi, palyaçolar doğum günü partisi gibi pek çok tema saymak
mümkündür.

Resim 2.12:Ayıcıklar doğum günü teması; masa süsü, hediye sepeti, pasta, parti seti ve kostüm.

Klasik doğum günü partilerinde ise yine eğlenceler, müzik, animasyon gösterileri,
çeşitli aktiviteler ve süslemeler yapılmaktadır. Ancak belirli bir tema ya da sürpriz parti
durumu söz konusu değildir.
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2.1.3. Uygulandığı Yere Göre Doğum Günü Kutlamaları
Her doğum günü kutlaması için bir mekân gereklidir. Bu mekânlar ya açık hava
mekânlarıdır ya da kapalı mekânlardır.
Bahar ve yaz aylarında doğanların en büyük şansı doğum günlerini açık havada
yapabilmeleridir. Özellikle bahçeli mekânlarda yapılan kutlamalarda davetlilerin de keyfi
ikiye katlanır. Fakat açık hava partileri sadece havanın sıcak olduğu dönemlerde değil kışın
kar üzerinde de yapılabilir. Ancak bu daha çok yetişkinler için planlanan doğum günleri için
geçerlidir. Çünkü soğuk hava, çocuklar için hastalığa davet olabilir.

Resim 2.13: Açık havada yetişkin ve çocuk doğum günü partisi

Resim 2.14: Açık havada kış ve yaz doğum günü parti mekânları
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Resim 2.15:Farklı mekânlarda doğum günü kutlamaları

Doğum günü kutlama partisi evde, okulda ya da bir parti salonunda yapılabilir. Aileler
doğum günü kutlamalarını çoğunlukla evde düzenlerler. Fakat günümüzde artık bu amaçla
kurulmuş parti evleri tercih edilmektedir.

2.2. Doğum Günü Pastaları
Doğum günü pastası, doğum günü kutlama geleneğinin Mısır ve Pers
medeniyetlerinden Yunanlılara geçmesinden sonra ortaya çıkan bir âdettir. Yine bu
dönemlerde pasta kesme adetine doğum günü pastası üzerinde mum yakılması ve mumların
söndürülmesi sırasında dilek tutulması eklenmiştir.

Resim 2.16: Doğum günü pastası
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Resim 2.17: Doğum günü kutlaması

Doğum günü pastaları bireye göre özel şekillerde hazırlanabilmektedir. Günümüzde
meyvelisinden, çikolatasına, fıstıklısından, karamellisine kadar değişik tatlarda ve biçimlerde
hazırlanabilen pastalara doğum günü olan kişinin resmi bile yapılabilmektedir.

Resim 2.18: Doğum günü pastaları

Resim 2.19: Doğum günü pastaları

Organizasyon firması pasta seçimini davetli sayısını da göz önünde bulundurarak
müşterinin isteği doğrultusunda sipariş edebilir. Pasta yapımı için pastanelerle iş birliği
yapılabilir. Her yaşa ve isteğe uygun pasta hazırlamak mümkündür.
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Resim 2.20: Doğum günü pastaları

Resim 2.21: Doğum günü pastaları

Resim 2.22: Doğum günü pastaları
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2.3. Doğum Günü Etkinlikleri
Doğum gününün etkinlikleri konsepte göre belirlenir. Yaş grubu, zaman, mekân ve
müşterinin istekleri etkinliklerin belirlenmesinde önemli rol oynar.

Doğum günü kutlamaları özel bir seremonidir.
Doğum günü organizasyonu planlarken tıpkı doğum organizasyonu planlamada
olduğu gibi konsept belirleme, zaman ve mekan belirleme, yardımcı hizmetleri belirleme,
aktiviteleri ( etkinlikleri) belirleme, ekipman belirleme, bütçe hesabı, dosya sunma ve yedek
organizasyon planlama aşamalarına uyulur.

Resim 2.23: Çocuk doğum günü

Doğum günü, başta çocuklar olmak üzere herkesin mutlu bir şekilde geçirdiği bir
gündür. Doğum günü kutlamalarındaki etkinlikler davetlilerin ve doğum günü olan kişinin
günü en eğlenceli ve ilgi çekici şekilde geçirmesini sağlar. Bu etkinliklerden bazılarını ve
özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

2.3.1. Davetiye Dağıtımı
Çeşitli karakter kostümü giymiş görevlilerin doğum günü davetiyesini dağıtmasıdır.
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2.3.2. Animatör Palyaço
Animatör palyaçonun ya da hayal kahramanlarının gerçekleştirdiği, hareketli,
heyecanlı yarışmalar, oyunlar, madalyalar, hediyeler ve daha birçok sürprizlerden oluşan bir
gösteridir.

Resim 2.24: Animatör palyaçolar

2.3.3. Kostüm karakterler
Süpermen, Batman, Pamuk Prenses, Spiderman, Dede, Padişah, Peri, Melek, Soytarı
ve diğer kostümlerle görevlilerin doğum günü partilerinde eğlenceleri yönlendirmesidir.

Resim 2.25: Kostümlü karakterler

2.3.4.İllüzyon Show
Palyaçoların ya da özel kostümlü ilizyonistlerin dekor, müzik ve ışık
eşliğinde sergilediği, çocukların katılımı ile gerçekleşen danslı, müzikli,
güldürü ağırlıklı sihirbazlık gösterisidir.

Resim 2.26: İllüzyonist
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2.3.5. Jonglör Gösterisi
Labut, halka ya da topları havaya atarak çeşitli gösteriler sunulmasıdır.

Resim 2.27: Jonglör gösterileri

2.3.6.Pandomim Show
Konuşmadan sadece jest ve mimiklerini kullanarak duygu ve düşüncelerini anlatmaya
çalışan gösteri elemanının yaptığı temsili oyundur.

2.3.7.Yüz Boyama
Cilde zarar vermeyen özel boyalarla davetlilerin yüzlerine kalpler, balonlar, çiçekler,
çeşitli kahramanlar gibi boyamalar yapılmasıdır.

Resim 2.28: Yüz boyama
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2.3.8. Patlamış Mısır
Palyaço veya satıcı kostümüyle özel patlamış mısır arabasıyla patlamış mısır servisi
yapılmasıdır.

Resim 2.29: Patlamış mısır arabası

2.3.9.Pamuk Şeker
Palyaço veya satıcı kostümüyle özel arabasıyla pamuk şeker servisi yapılmasıdır.

2.3.10. Macun Ve Elma Şekeri
Palyaço veya satıcı kostümüyle özel tepsi içinde çubuklarla macun veya elma şekeri
servisi yapılmasıdır.

2.3.11. Çocuk Tiyatro Oyunu
Dekor, müzik, ışık eşliğinde sergilenen ortaoyunu tarzında; renkli, hareketli ve eğitici
tiyatro oyunlarıdır.

2.3.12. Midilli Gezisi
Görevliler kontrolünde midilli ile bahçe içinde gezi düzenlenmesidir. Açıkhava doğum
günü kutlamaları için uygundur.

Resim 2.30: Midilli gezisi

2.3.13.Müzik ve Dans Grupları
Doğum günü için canlı müzik gösterileri ve dans gösterileri sunulmasıdır.
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Resim 2.31: Müzik grupları

2.3.14. Pinyata
30–100 cm. boylarında özel yapılmış çok çeşitli figürlerdir. Çocuklar ellerine verilen
süslü sopa ile bu figüre vurarak ya da çekerek üzerindeki deliklerden fırlayan hediyeleri,
şekerleri düşürmeye çalışırlar. Pinyatalar dekor amaçlı da kullanılabilir.

Resim 2.32: Denizkızı pinyata, vurmalı civciv pinyata ve gitar pinyata

2.3.15. Şişme Oyunlar
Özel olarak hazırlanmış şişme araç gereçlerle yapılan oyunlardır. Zıpla yapış, piramit,
olimpik parkur, tropikal kaydırak ve bungee run bu oyunların çocuklar ve gençler için
olanlarından bazılarıdır. Bu oyunlara ek olarak sumo ve canlı langırt yetişkinler için
planlanan şişme oyunlardandır. Çoğunlukla açık hava kutlamalarında kullanılırlar.

Resim 2.33: Tırmanma piramidi ve zıpla yapış oyunları
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Resim 2.34: Bungee run, olimpik parkur ve tropikal kaydırak oyunları

Resim2.35 :Canlı langırt ve sumo güreşi

2.3.16. Oyunlar Ve Yarışmalar Düzenleme
Palyaçolar veya hikâye kahramanlarının yönlendirmeleriyle yarışmalar düzenlenmesi
ve oyunlar oynatılmasıdır. Kulaktan kulağa, sandalye kapmaca, sessiz sinema, kör ressam, aç
kapıyı bezirgan başı, ayak yere basmaz gibi oyunlar, paintball, çuval yarışı, yumurta taşıma,
yoğurt yeme yarışı bunlardan bazılarıdır. Ayrıca top havuzunda da oyunlar düzenlenebilir.

Resim 2.36: Çocuk oyunu

2.3. Doğum Günü Donatı Elemanları
2.3.1 Pinyata
Karton ve grapondan yapılmış parti oyunu malzemesidir. İpli pinyata, vurmalı pinyata
ve dekor pinyata olmak üzere üç tiptedir. Oyun pinyatalar içine balon, şeker ve küçük
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hediyeler doldurularak; dekor pinyatalar ise doğum günü partisinde tema tamamlayıcı olarak
süsleme amaçlı kullanılırlar.

Resim 2.37: Pinyatalar

2.3.2 Fener
Renkli mekân süslemeleri için vazgeçilmez bir üründür. Ev ve salon partilerinde
duvarlara, bahçe partilerinde ağaç dallarına asılarak dekor amaçlı kullanılır.

Resim 2.38: Fener

2.3.3 Parti Paketi
Birbirine uyumlu parti ürünlerinden oluşan bir settir. Partinin temasına uygun
figürlerle süslenmiş tabak, masa örtüsü, bardak, mekân süsleri, davetiye ve benzeri
ürünlerden oluşur.

2.3.4 Banner
Kelime anlamı reklâm bandıdır. Yazılı, harfli veya desenli çeşitleri olan flama biçimli
asma süstür.
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Resim 2.39: Banner

2.3.5 Garland
Renkli ve parlak kâğıtlardan, boncuklardan, sentetik malzemelerden yapılan mekân
süsüdür.

Resim 2.40: Garlandlar

2.3.6 Kaynanadili
Üfledikçe ucu açılan ve sonra eski formuna dönen, ses yapmayan düdüktür.
Davetlilere parti poşeti içinde hediye edilebileceği gibi pinyatanın içine de yerleştirilebilir.

2.3.7 Konfeti
Özel şekillerde kesilmiş ya da kabartmalı olarak hazırlanmış kağıt veya sentetik süstür.
Masaların süslenmesinde kullanılabileceği gibi havaya saçılabilir.

Resim 2.41: Konfeti
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2.3.8 Orta Süsü
Masa dekorunu tamamlayan ve doğum günü parti temasına uygun desen ve renklerde
hazırlanmış süstür.

Resim 2.42: Kartondan, balondan ve canlı çiçeklerden masa süsleri

2.3.9 Hediye Paketleri
Doğum gününe katılanlara dağıtılmak üzere hazırlanmış hediyelerdir. Tek bir
hediyeden oluşacağı gibi birkaç hediyeyi içeren hediye sepeti ya da hediye kutusu şeklinde
de hazırlanabilir.

Resim 2.43: Hediye kutusu ve hediye sepeti

2.3.10 Kapı Perdesi Ve Sahne Dekorları
Kapı perdesi, partinin yapılacağı yerin kapısına asılan püskül ya da boncuklardan
yapılan süstür.
Sahne dekoru ise ince vinilden üretilmiş, duvar ya da benzeri alanları kaplamaya
yarayan üzeri baskı desenli süslerdir. Bunun dışında üç boyutlu olarak, parti temasına uygun
olarak çeşitli malzemelerden hazırlanmış sahne dekorları da bulunmaktadır.
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Resim 2.44: Şato ve bisiklet dekorlar

2.3.11 Balonlar
Uçan ya da uçmayan çeşitli boy ve ebatlarda olan balonlar mekân süslemede
kullanılabileceği gibi davetlilere dağıtmak üzere de kullanılabilir.

Resim 2.45: Süslemelerde kullanılan balonlar
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Resim 2.46: Mekân süslemede balonlar

2.3.12 Parti Maskeleri ve Şapkalar
Doğum günü partisinin temasına uygun hazırlanan maskeler ve şapkalar partiye renk
katar.

Resim 2.47:Maskeli doğum günü kutlaması

Resim 2.48: Doğum günü parti şapkaları
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Bunların dışında diğer birçok organizasyonda olduğu gibi isteğe ve mekânın özelliğine
göre masa, sandalye ve bütün bunların dekorasyonla bütünleştirilmesi için süsler, tüller,
kumaşlar, çiçekler, boncuklar, pullar ve benzeri araç gereçler gerekmektedir.

Resim 2.49: Evde doğum günü masası, açık büfe doğum günü masası, açık hava doğum günü
masası ve salon doğum günü masası

46

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ 2




















İŞLEM BASAMAKLARI
Grup oluşturunuz
3- 20 yaş arasında bir yaş
belirleyerek, bu yaştaki bir
kişiye temalı doğum günü
partisi
düzenleyeceğinizi
düşününüz.
Partinizin
zamanını
ve
mekânını belirleyiniz
Partinizin
temasını
belirleyiniz.
Belirlediğiniz yaşa ve temaya
uygun doğum günü eğlence
etkinliklerini belirleyiniz.
Doğum günü pastası için
örneklerinizi seçiniz.
Yiyecek ve içecek için
alternatif
mönüler
belirleyiniz.
Doğum günü için davetiye
örnekleri hazırlayınız.
Davetli listesi hazırlayanız.
Mekân düzenini planlayınız.
Dekorasyonda kullanacağınız
süslemelere örnek teşkil
edecek resimler, kumaş ve süs
örnekleri araştırınız.
Mekân
düzenlemede,
yiyecek-içecek hizmetlerinde,
nakliyede, aydınlatma ve ses
sistemlerinde
yardım
alacağınız yardımcı hizmet
ekiplerini belirleyiniz.
Maliyet hesabı çıkarınız.
Hazırladığınız bütün resim ve
bilgileri sırasıyla bir dosyaya
yerleştiriniz.
Grup olarak hazırladığınız
doğum günü organizasyonunu
sınıfta
arkadaşlarınıza
sununuz
ve
birlikte
değerlendiriniz.

ÖNERİLER

Sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılınız,
çalışmanızı grupla iş birliği içinde
yürütünüz.

3- 20 yaş arasında bir yaş belirleyerek,
belirlediğiniz yaştaki bir kişinin gelişim
özelliklerinin,
ilgilerinin
neler
olabileceğini araştırınız.

Düzenleyeceğiniz doğum günü partisinin
yer, tarih ve saatini belirleyiniz.

Farklı ve eğlenceli bir tema belirlemeye
çalışınız.

Seçeceğiniz
eğlence
etkinliklerinin
belirlediğiniz yaşa ve temaya uygun
etkinlikler olmasına özen gösteriniz.

Hazırlayacağınız pasta, menü, davetiye
seçeneklerini birden fazla belirleyiniz ki
müşteriye seçenek sunma imkânınız olsun.

Listenizi
müşterinizden
aldığınızı
varsayarak bir davetli listesi belirleyiniz.

Doğum gününü yapacağınız mekânı,
doğum günü olan kişinin yaşına,
özelliklerine ve davetli sayısına uygun
nasıl dekore edeceğinizi planlayarak,
yapacaklarınızı listeleyerek yazınız.

Dekorasyonda
kullanacağınız
örnek
resimleri, kumaş ve süsleri internetten,
kırtasiyelerden, mefruşat mağazalarından
vb. araştırıp temin ederek düzenleyiniz.
Ayrıca
kendi
çizimlerinizi
de
kullanabilirsiniz.

Planladığınız doğum gününde yiyecekiçecek hizmetlerinde, nakliyede, şayet
kullanacaksanız aydınlatma ve ses
sistemlerinde
destek
alacağınız
firmalar(hayali olarak) belirleyiniz.

Mekân düzenlemeden, yiyecek-içecek
hizmetlerine, etkinliklere, nakliyeye varana
kadar yapmayı planladığınız bütün
hizmetleri kalem kalem listeleyerek her
yapacağınız hizmet için bir birim fiyat ve
toplam fiyat belirleyiniz. Fiyatları tahmini
olarak yazabilirsiniz.

Planladığınız her hizmeti ve o hizmetle
ilgili alternatifleri bir dosyaya düzenli
şekilde hazırlayınız. Topladığınız broşür,
47 afiş, slayt, CD vb. yararlanarak dosyanızı
sınıf arkadaşlarınıza sununuz.

KONTROL LİSTESİ-2
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları grup arkadaşlarınızla ya da diğer
gruplardaki arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Sınıf mevcuduna göre gruplara ayrıldınız mı?
3- 20 yaş arasında bir yaş belirleyerek, belirlediğiniz yaştaki bir kişinin
gelişim özelliklerinin, ilgilerinin neler olabileceğini araştırdınız mı?
Düzenleyeceğiniz doğumgünü partisinin nerede, hangi tarihte ve hangi
saatte olacağını belirlediniz mi?
Partinizin temasını belirlediniz mi?
Belirlediğiniz yaşa ve temaya uygun doğumgünü eğlence etkinliklerini
belirlediniz mi?
Doğumgünü pastası için örneklerinizi seçtiniz mi?
Yiyecek ve içecek için alternatif menüler belirlediniz mi?
Doğumgünü için davetiye örnekleri hazırladınız mı?
Davetli listesi hazırladınız mı?
Mekân düzenini planladınız mı?
Dekorasyonda kullanacağınız süslemelere örnek teşkil edecek resimler,
kumaş ve süs örnekleri araştırarak hazırladınız mı?
Yardımcı hizmet ekiplerini belirlediniz mi?
Maliyet hesabı çıkardınız mı?
Hazırladığınız bütün resim ve bilgileri sırasıyla bir dosyaya yerleştirdiniz
mi?
Grup olarak hazırladığınız doğumgünü organizasyonunu sınıfta
arkadaşlarınıza sunarak birlikte değerlendirdiniz mi?
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Evet Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-2
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ise
( Y ) olarak işaretleyiniz.
1. Doğum günü kutlamalarında organizasyon firmaları
davetiyelerin dağıtılmasından kesinlikle sorumlu değildir.
2. Doğum günü kutlamaları; Yaşa Göre ve Uygulanış Şekline
Göre ve Uygulandığı Yere Göre olmak üzere üç grupta
incelenebilir.
3. Doğum günü kutlama organizasyonu konsepti belirlenirken
doğum günü olan kişinin özellikleri, istekleri, cinsiyeti ve yaşı
göz önüne alınmalıdır.
4. Uygulanış şekline göre doğum günü partileri; sürpriz doğum
günü partisi, temalı doğum günü partisi ve yaşa göre doğum
günü partisi olmak üzere üç gruba ayrılır.
5. Doğum günü pastası, doğum günü kutlama geleneğinin
Mısır ve Pers Medeniyetlerinden Yunanlılara geçmesinden
sonra ortaya çıkan bir adettir.
6. Jonglör show; labut, halka ya da topları havaya atarak

çeşitli gösteriler sunulmasıdır.
7.Pandomim show; animatör palyaçonun ya da hayal
kahramanlarının gerçekleştirdiği, hareketli, heyecanlı yarışmalar,
oyunlar, madalyalar, hediyeler ve daha birçok sürprizlerden oluşan
bir gösteridir.
8.Pinyata; karton ve grapondan yapılmış parti oyunu
malzemesidir.
9.Garland; kelime anlamı reklâm bandı olan süsdür. Yazılı,
harfli veya desenli çeşitleri olan flama biçimli asma süstür.
10.Garland; Birbirine uyumlu parti ürünlerinden oluşan bir
settir. Partinin temasına uygun figürlerle süslenmiş tabak, masa
örtüsü, bardak, mekân süsleri, davetiye ve benzeri ürünlerden
oluşur.
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Doğru

Yanlış

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise modül değerlendirmeye geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak
cevaplandırarak değerlendiriniz.
Doğru Yanlış
Objektif Testler (Ölçme Soruları)
1 Doğum organizasyonlarında organizasyon firmasının sabit bir konsepti
olmalı ve her doğum organizasyonunda onu uygulamalıdır.
2 Doğum organizasyonlarında, organizasyon sorumlusunun tek görevi
aktiviteleri planlamaktır.
3 Doğum organizasyonu planlamada üçüncü aşama aktivitelerin
belirlenmesidir.
4 Doğum öncesi anne adayına sürpriz olarak hazırlanan partiye baby
shower parti adı verilir.
5 Bebek odası düzenlenirken bebeği arka planda bırakacak aşırı
süslemeden kaçınılmalı, alerjik durumlara karşı canlı çiçekle süsleme
yapılmamasına dikkat edilmelidir.
6 Diş buğdayı, bebeğin ilk dişi çıktıktan sonra yapılan kutlamadır.
7 Doğum günü organizasyonlarında mekan araştırması yapılması
organizasyon firmasının görevi değildir. Bunu müşteri belirler.
8 Doğum günü kutlamaları; yaşa göre, uygulanış şekline göre ve sürpriz
partiler olmak üzere üç grupta incelenebilir.
9 Klasik doğum günü partilerinde de eğlenceler, müzik, animasyon
gösterileri, çeşitli aktiviteler ve süslemeler yapılmaktadır. Ancak belirli
bir tema ya da sürpriz parti durumu söz konusu değildir.
10 İllüzyon şov, konuşmadan sadece jest ve mimiklerini kullanarak duygu
ve düşüncelerini anlatmaya çalışan gösteri elemanının yaptığı temsili
oyundur.
11 Doğum günü pastası, doğum günü kutlama geleneğinin Mısır ve Pers
medeniyetlerinden Yunanlılara geçmesinden sonra ortaya çıkan bir
âdettir.
12 Pinyata, yazılı, harfli veya desenli çeşitleri olan flama biçimli asma
süstür.

DEĞERLENDİRME
Çocuk ve Gençlik Organizasyonu modülü ile kazandığınız bilgilerin cevaplarını cevap
anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları,
faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modülü başarıyla tamamlamışsınız demektir.
Tebrikler…
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ –
Soru

Cevap

1
2
3
4
5
6
7
8

D
A
C
B
D
D
A
B

1ÖĞRENME FAALİYETİ – 2
Soru
1

Y

2

D

3

D

4

Y

5

D

6

D

7

Y

8

D

9

Y

10

Y

MODÜL DEĞERLENDİRME
Soru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cevap
Y
Y
D
D
D
D
Y
Y
D
Y
D
Y
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Cevap

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA












































Binatlı Organizasyon Tanıtım Dosyası, İstanbul 2006.
MEB Organizasyon Hizmetleri Semineri,Ders Notları
Ritim Ajans Organizasyon Tanıtım Dosyası, Ankara 2006.
TİKVEŞ Özkan; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık / Temel Bilgiler – Uygulamalar;
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2003
Yıldızlar Organizasyon Tanıtım Dosyası, Ankara 2006
www.ajansproline.com
www.ajansproline.com
www.anneyiz.biz
www.arge.com
www.aristasia.co.uk
www.astajans.com
www.astajans.com
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www.crea-baby.com
www.davet-organizasyon.com
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www.eglencedunyası.net
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www.franscake.com
www.freerepublic.com
www.guliz.com.tr
www.happykidspartievi.com
www.hulyaorganizasyon.com
www.ilkhediyem.com
www.ilkyasgunum.com
www.images.google.com
www.maviucgen.com
www.mybaby.com.tr
www.nnbabygifts.com
www.nuhcicek.com
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www.partipaketi.com
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www.party-balloon.co.uk
www.primaryusacolorsinc.com
www.sabah.com.tr
www.salsaorganizasyon.com
www.seboistnet.com
www.sihirlisepetler.com
www.thefunkid.com
www.thepartyworks.com
www.trioorganizasyon.com
www.vikipedia.com
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