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Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

DAL/MESLEK

Organizasyon Hizmetleri Sorumlusu

MODÜLÜN ADI

Eğlence Organizasyonları

MODÜLÜN TANIMI

Eğlence organizasyonları hakkında bilgi içeren öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında konser, açılış, kokteyl, ziyafet ve parti organizasyonları düzenleyebileceksiniz.
Amaçlar
1. Konser organizasyonu düzenleyebileceksiniz.
2. Açılış, kokteyl ve ziyafet organizasyon düzenleyebileceksiniz.
3. Parti organizasyonu düzenleyebileceksiniz.
Ortam: Sınıf, atölye, kütüphane, çeşitli organizasyon firmaları
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.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Eğlence, insanın yoğun hayat koşuşturması içinde kendine verdiği ödüldür. Eğlenirken
motive oluruz. Her insanın eğlence anlayışı ve eğlenceye ayıracağı maddi imkânı farklıdır.
Ancak koşulları ne olursa olsun mutlaka eğlenmek için bir fırsat yaratmayı bilir; bu fırsatı,
bir düğün, parti, açılış, kokteyl ya da yemekle sağlar.
Sektörde oldukça yeni bir hizmet alanı olarak ortaya çıkan “Organizasyon Hizmetleri”
insanların eğlence ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkin bir rol oynamaktadır. Başarılı bir
organizasyon hizmetleri sorumlusu, insanların eğlence ihtiyaçlarını onların istekleri doğrultusunda ve en iyi şekilde karşılamalıdır. Böyle bir başarı da bu modülle alacağınız eğitimin
yanı sıra araştırmacı ruhunuzla yaratıcılığınızı birleştirdiğinizde ve ekip arkadaşlarınızla
olumlu ilişkiler kurduğunuzda ortaya çıkacaktır.
Organizasyonda başarılı olacak kişiler yaratıcı, değişik alanlarda merakları olan, pratik, farklı bakış açılarına sahip, insanlarla olaylar hakkında bilgili, doğru ve çabuk karar verebilen kişilerdir. Bu modülle eğlence organizasyonları hakkında değişik fikirler edinecek ve
farklı eğlence organizasyonları planlayabilecek düzeye geleceksiniz. Ayrıca bu modülden
edineceğiniz bilgileri çevrenizdeki insanlarla paylaştığınızda toplum bilincine katkı sağlamış
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda konser organizasyonu düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Organizasyon firmalarındaki konser organizasyonlarını araştırınız.
Edindiğiniz bilgilerden ve örnek çalışma resimlerinden oluşan bir dosya hazırlayınız.
Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. KONSER
Konser, çeşitli ses ya da enstrüman sanatçılarının ve müzik gruplarının topluluk önünde, televizyonda, özel gün ve gecelerde kendi istekleri doğrultusunda müzik eşliğinde sanatlarını icra etmelerine denir.

Resim 1.1: TBMM Egemenlik Konseri görüntüleri

1.1. Konser Çeşitleri
Konserleri üç farklı şekilde ele almak mümkündür. Bunlar, müzik türüne göre
konserler, sanatçıya,enstrümana ve amacına göre çeşitlendirilir.
3

1.1.1. Müzik Türüne Göre Konserler
Konserin hangi müzik türünü içerdiği organizasyon açısından önemlidir. Klasik
müzik, halk müziği, caz müzik, pop müzik, rock müzik ya da diğer alternatif müzik
dallarında konser düzenlenebilir.

1.1.2. Sanatçı ve Enstrümana Göre Konserler
Sanatçının kendi ses ve yorumunu sergileyeceği bir konser olabileceği gibi saz, piyano, keman, ney, vurmalı saz vb. çaldığı enstrüman yorumunu sergileyeceği bir konser de
olabilir.
Sanatçı ve enstrümana göre konserleri;





Koro,
Solo,
Grup,
Enstrümantal ( bireysel ve grup konserler, orkestralar ) olarak ayırabiliriz.

Korolar, çok sayıda ses sanatçısının aynı anda sanatlarını icra etmesidir. Grup
konserlerde birden fazla sanatçı aynı anda sahnede olur ve konser verir. Solo konserde ise
tek bir sanatçı söz konusudur. Enstrümantal konserler de solo, grup ya da orkestra şeklinde
düzenlenir.

Resim 1.2: Grup konser

Resim 1.3: Solo konser
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Resim 1.4: TBMM korosu konseri

Resim 1.5: Orkestra konseri

Resim 1.6: Fazıl Say piyano resitali

1.1.3. Amacına Göre Konserler
Her konserin bir düzenleniş amacı vardır. Ancak bazen çok özel bir amaç için konser
düzenlenir. Bunlar;
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Anma konserleri
Yardım konserleri
Kutlama konserleri
Eğlence ve parti konserleri
Tanıtım konserleri
Açılış, şenlik, festival ve halk konserleridir.

Bir konserin düzenleniş amacı, o konserin verileceği mekânı, dekorasyonu, ses ve ışık
sistem düzenlemelerini etkiler. Örneğin bir anma konserine göre eğlence ve parti konserleri
daha pırıltılı, daha hareketli hazırlanır.

Resim 1.8: Eğlence amaçlı konser

Resim 1.7: Anma konseri

1.2. Konser Mekânlarının Özellikleri
Konser mekânları:



Kapalı alanlar: Gösteri merkezi, konser salonu, sinema salonu, kapalı spor salonu, alışveriş merkezi, kongre merkezi, kültür merkezi vb.
Açık alanlar: Stadyum, hipodrom, amfi tiyatro, hisarlar, Anadolu Hisarı, şehir
meydanı, park, otopark ve benzeri yerlerdir.

Resim 1.9: Şişme konser sahnesi ve otantik düzenlenmiş konser sahnesi
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Konserin düzenleniş amacına, müziğin çeşidine, katılacak davetli sayısına, konserin
olacağı tarih ve saate göre hazırlanacak mekânın özellikleri farklılık gösterir.
Konserin düzenleneceği alanda akustik ve yalıtım çok önemlidir. Sesin yankılanmasındaki düzensizlikler, konser alanının her tarafına sesin aynı şiddette iletilememesi başarısız
bir konsere neden olur.
Kapalı mekânlarda ses yalıtım perdesi, akustik tavan ve duvar kaplamalarıyla yapılan
düzenlemeler sesin salonun her tarafına yayılmasını sağlayacaktır.
Açık mekânlarda ise sahnenin yönünün iyi seçilmesi ve ses sistemlerinin doğru yerleştirilmesi sesin dağılımında oluşabilecek olumsuzlukların çoğunu ortadan kaldıracaktır.

Resim 1.10: Su üzerine hazırlanmış platformda yüzer sahne

Resim 1.11: Klasik müzik konser salonu
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Resim 1.12: Açık havada konser

Konser mekânları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da görüntü ve
ışık sistemleridir. Mekânın özelliğine göre doğru seçilmiş ışık ve görüntü düzeni, ses sistemi
kadar önemli etkiye sahiptir. Takip spotları, sabit spotlar, efekt spotları, ışık ağları, ışık hortumları dinleyiciler üzerinde olumlu etkiler yaratır.
Mekân geniş ve konsere davetli katılımı fazla ise video küp ya da dev projeksiyon ekranlarının hazırlanmasında fayda olacaktır. Bu tür bir düzenleme sahnenin, konser alanının
her tarafından görülmesini sağlar.

1.3. Konser Etkinlikleri
Konser başlı başına yoğun bir etkinliktir. Fakat bazı konserlerde ekstra etkinlikler de
düzenlenebilmektedir. Özellikle solo konserlerde verilen aralarda sanatçının dinlenmesi ve
kostüm değiştirmesi için geçen zamanda dinleyicilerin motivasyonunun düşmemesi için bazı
etkinlikler hazırlanır.

Resim 1.13: Konser etkinlikleri arasında pandomim gösterisi
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Resim 1.14: Eğlence amaçlı bir konserde revü grup gösterisi

Dans gösterileri, revü grup gösterileri, animasyon ve şov gösterileri gibi gösteriler bu
uygulamalardan bazılarıdır. Bu tür uygulamalar genellikle halk konserlerinde pop, alaturka,
rock müzik konserlerinde gerçekleştirilmektedir.
Bazen de sanatçıya konser esnasında dans grubunun eşlik etmesi gibi etkinlikler düzenlenebilmektedir.
Ayrıca havai fişek, ses, ışık ve görüntü efektlerinden oluşan bazı gösteriler de konserlerde tamamlayıcı etki yaratmaktadır. Ancak klasik müzik konserlerinde amaç eğlenceden
çok dinleti olduğu için bu tür hareketli efektler çok kullanılmaz.

Resim 1.15: Sahnenin efekt spotlarla düzenlenmesi
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Organizasyon firmasının, konser etkinliği düzenlerken dikkat etmesi gereken bazı
noktalar vardır. Bunlar:















Hava koşullarının değerlendirilmesi
Amaca göre içerik (tema) belirlenmesi
Katılacak sanatçı veya grupları belirlenmesi
Hedef kitle ( davetlilerin özellikleri ve sayısı)
Mekânın belirlenmesi
Tanıtım ve bilet satışı
Konserde yer alması düşünülen diğer etkinlikler
Konser donatı elemanlarının belirlenmesi
Yardımcı hizmetlerin belirlenmesi

Konser güvenlik elemanları

Nakliye

Ulaşım sorumluları

Elektrik sistem elemanları

Ses ve ışık sistem elemanları vb.
Konaklama düzenlemeleri( Sanatçılar, yardımcı hizmet elemanları, bazen de
davetliler için konaklama düzenlemesi yapılmalıdır.)
Konser maliyetinin belirlenmesi
Konser alanını düzenleme ve süslemelerinin yapılması

Teknik düzenlemelerin yapılması

Dekorasyon düzenlemelerinin yapılması
Konserin değerlendirilmesi

1.4. Konser Donatı Elemanları
Konser mekânlarındaki düzenlemeler, sanatı ve sanatçıyı ön plana çıkaran, konser etkinliklerini destekleyen nitelikte olmalıdır. Bunun için konser mekânlarında bazı özel düzenlemelere ve bu düzenlemeleri yapabilmek için de bazı farklı donatı elemanlarına ihtiyaç vardır.

1.4.1. Sahne Perdeleri ve Akustik Kaplamaları

Antrak perdesi
Sahne önündeki sağa sola açılmalı veya yukarı toplamalı kadife perde sistemidir; motorlu uzaktan kumandalı veya manuel (el ile) çalışabilir. Sahnenin ana perdesidir.

Kulis perdeleri
Sahnenin her iki tarafında, sıralı vaziyette paralel dizili, ekseni etrafında 360 derece
dönebilen, dekor geldiğinde tamamen arkaya toplanabilen perde sistemidir. Sahne arkasındaki sanatçıların seyircileri görebilmesini (Seyirciler sanatçıları göremez.) ve dolayısıyla
sahne hâkimiyetini sağlar.
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Resim 1.16: Mavi ve kırmızı perdenin arasında yer alan verev konumlu perdeler kulis perdesidir.


Dekor askı sistemleri
Sahne dekorunun askılara takılarak uzaktan kumandalı motor vasıtası ile hızla toplanıp
değişmesini sağlar.

Sofita (friz) perdeleri
Sofita, salonun üst boşluğuna verilen addır. Sofita perde ise dekor askı sistemlerini,
ses perdesini ve aynı zamanda sahne tavanı yüksekliğini gizleyen perdedir.

Sema perdesi
Sahneye derinlik veren, renkleri isteğe göre değişebilen motorlu, uzaktan kumandalı
arka fon perdesidir.

Ses perdesi
Sesin arkada kaybolmasını engelleyen, akustik özellikli malzemeden yapılmış iç bükey şekildeki perdedir. Şekli sabittir, giyotin şeklinde sahne boşluğuna inip çıkabilen perde
sistemidir.

11

Resim 1.17: Öndeki mavi perde antrak perdesi, kırmızı perde sema perdesi, verev perdeler kulis
perdesi ve en arkadaki beyaz perde ise ses perdesi


Akustik, duvar ve tavan kaplamaları
Salona göre özel olarak dizayn edilen akustik malzemeleri, duvar veya tavanda, ses
dolaşımına göre şekiller verilerek kaplanır. Bu sayede salonda ses dağılımında problem yaşanması engellenmiş olur.

Yangın perdeleri
Antrak perdesinin hemen önünde olup sahnede çıkan herhangi bir yangın anında otomatik olarak giyotin şeklinde hızla kapanıp seyirciye sıçramamasını sağlayan, yanmaz özellikli metal veya kumaştan yapılmış perde sistemidir.

Döner sahne sistemleri
Sahne platformunun ekseni etrafında ağır devirde dönmesini sağlayan sistemdir. İsteğe
göre dönerken yükselebilen veya sabit kalan modelleri uygulanır.

Orkestra çukuru
Ses sanatçılarının konserlerinde sahnede yeterince yer olmadığında, konserdeki etkinlikler nedeniyle orkestranın sahnede yer almasının sakıncalı olduğu durumlarda ya da sanatçının isteği üzerine kullanılan, orkestrayı gizleyen yukarı aşağı inebilen, platformdur. Bu
bölmedeyken orkestra sanatçıları dinleyiciler tarafından görünmez.

Projeksiyon perdesi
Projeksiyon cihazlarından yüksek verim almak amacı ile kullanılan sabit, motorlu veya portatif (tripod) modelleri bulunan özel kumaşlarla imal edilen perdelerdir.
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1.4.2. Işık, Ses ve Görüntü Sistemleri
Işık, ses ve görüntü sistemleri, bir konserin başarı sağlamasındaki en önemli unsurlardır. Işık, ses ve görüntü sistemlerinin detayları Teknik Hizmetler modülünde verilmiştir.
Konser organizasyonlarında kullanılan sistemler şunlardır:












Diğer ışık sistemleri
Dimmer
Mikser
Amplifikatör
Mikrofon
Hoparlörler
Kum torbası
Sis makineleri
Kuru buz
Kar makinesi
Köpük makinesi

1.4.3. Diğer Sistemler ve Ekipmanlar




Bayrak direkleri
Sahne ve salon çelik konstrüksiyonları
Süsleme araç gereçleri

Alev şelaleleri, havai fişekler, yapay volkanlar ve gökyüzü tarayıcıları

Plazma ekran, LCD ekran, video cube ve projeksiyon
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Konser organizasyon palanı hazırlamak üzere bir müzik türü seçiniz. Aşağıda size verilen işlem basamaklarına uyarak seçtiğiniz müzik türü için bir konser organizasyonu projesi
hazırlayınız.
Hazırladığınız projeyi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
İşlem Basamakları
 Grup oluşturunuz.
 Konserini organize edeceğiniz bir
müzik türü belirleyiniz.
 Düzenleyeceğiniz konserin amacını
belirleyiniz.
 Hedef kitlenizi belirleyiniz.
 Konserin zamanını ve mekânını belirleyiniz.
 Konserin tanıtım yöntemini seçiniz ve
tanıtım için seçtiğiniz yönteme örnek
hazırlayınız.
 Konser bilet satışını düzenleyiniz.
 Konserde yer alacak diğer etkinlikleri
belirleyiniz.

Öneriler
 Sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılınız.
Çalışmanızı grup üyeleriyle iş birliği içinde
yürütünüz.
 Klasik, caz, pop, rock, halk müziği vb.
müzik türlerinden birini grup
arkadaşlarınızla birlikte seçiniz.
 Farklı ve yaratıcı bir amaç belirlemeye
çalışınız.
 Davetlilerin özelliklerini ve sayısını
belirleyiniz.
 Düzenleyeceğiniz konserin nerede, hangi
tarihte ve hangi saatte olacağını belirleyiniz.
 Örnek çalışmaları için internetten ya da
organizasyon firmalarından yardım alabilirsiniz.

 Konserin donatı elemanlarını belirley-  Biletlerin aracı bir kurum yardımıyla mı,
iniz.
sokak stantlarında mı satılacağını, ücretsiz
bir konserse davetiyelerin ne yolla dağıtıla Konser için yararlanacağınız yardımcı
cağını açıkça belirleyiniz.
hizmetleri ve elemanlarını belirleyiniz.
 Konaklama düzenini planlayınız ve
rezervasyonunuzu yaptırınız.

 Etkinlikleri düzenleyeceğiniz konserin amacına, seçmeye özen gösteriniz.

 Konserde yapmayı düşündüğünüz etkinlikleri, sahne düzeni ve süslemeleri belirleye Donatı elemanlarını belirlerken planrek gerekecek bütün malzemelerin listesini
ladığınız sahne düzeni ve süslemelerioluşturunuz.
ni resimlendiriniz.
 Güvenlik, makyaj, nakliye, ulaşım, elektrik,
 Hazırladığınız bütün resim ve bilgileri
ses ve ışık sistem elemanları vb.den kaç
sırasıyla bir dosyaya yerleştiriniz.
elemana ihtiyacınız olduğunu belirleyiniz.
 Konser maliyetini hesaplayınız.

 Grup olarak hazırladığınız konser
 Sanatçılar ( ses ve müzik ekibi) ve konseriorganizasyonunu sınıfta arkadaşlarınınizin mekân özellikleri ve amacına göre koza sununuz ve birlikte değerlendiriniz.
naklama hizmetlerinden kimlerin yararlanacağını, konaklamanın nerede yapılacağını,
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kaç kişilik rezervasyon yapılması gerektiğini belirleyerek hayali olarak bu mekândan
rezervasyon yaptırınız.
 Her kalem için hayali bir rakam belirleyerek
maliyet hesabınızı çıkarınız.
 Bir konser sahnesi planı çıkarınız. Ses, ışık
ve görüntü sistemlerini nasıl yerleştireceğinizi, varsa sahne sistemlerini çizim üzerinde
gösteriniz. Ayrı bir kâğıt üzerinde kumaşlar,
boncuklar, kâğıtlar yardımıyla sahnenin önden görünüşünün maketini hazırlayınız.
 Planladığınız her hizmeti ve o hizmetle ilgili
alternatifleri, bir dosyaya düzenli şekilde
hazırlayınız.
 Topladığınız broşür, afiş, slayt, CD vb. yararlanarak dosyanızı sınıf arkadaşlarınıza
sununuz. Sunumunuzu power point sunusu
olarak hazırlayabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Sınıf mevcuduna göre gruplara ayrıldınız mı?

2

Konserini organize edeceğiniz bir müzik türü belirlediniz mi?

3

Düzenleyeceğiniz konserin amacını belirlediniz mi?

4

Hedef kitlenizi belirlediniz mi?

5

Konserin zamanını ve mekânını belirlediniz mi?

6

Konserin tanıtım yöntemini seçtiniz mi?

7

Tanıtım için seçtiğiniz yönteme örnek hazırladınız mı?

8

Konser bilet satışını düzenlediniz mi?

9

Konserde yer alacak diğer etkinlikleri belirlediniz mi?

Evet

Hayır

10 Konserin donatı elemanlarını belirlediniz mi?
Konser için yararlanacağınız yardımcı hizmetleri ve elemanlarını belirlediniz mi?
Konaklama düzenini planlayarak hayali olarak rezervasyo12
nunuzu yaptırdınız mı?
11

13 Konser maliyetini hesapladınız mı?
Donatı elemanlarını belirlerken planladığınız sahne düzeni ve
süslemelerini resimlendirdiniz mi?
Hazırladığınız bütün resim ve bilgileri sırasıyla bir dosyaya
15
yerleştirdiniz mi?
Grup olarak hazırladığınız konser organizasyonunu sınıfta
16
arkadaşlarınıza sunarak birlikte değerlendirdiniz mi?
14

TOPLAM
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Çeşitli ses ya da enstrüman sanatçılarının ve müzik gruplarının topluluk önünde,
televizyonda, özel gün ve gecelerde kendi istekleri doğrultusunda müzik eşliğinde sanatlarını icra etmelerine konser denir.

2.

( ) Konserleri üç farklı şekilde ele almak mümkündür; müzik türüne göre konserler,
solo konserler ve amacına göre konserler.

3.

( ) Sanatçı ve enstrümana göre konserler koro konserler, solo konserler, grup konserler, enstrümantal konserlerdir.

4.

( ) Korolar, çok sayıda ses sanatçısının aynı anda sanatlarını icra etmesidir.

5.

( ) Konserin düzenleniş amacı, müziğin çeşidi, katılacak davetli sayısı, konserin olacağı tarih ve saat ne olursa olsun konser mekânının özellikleri her zaman aynıdır.

6.

( ) Kapalı mekânlarda ses yalıtım perdesi, akustik tavan ve duvar kaplamalarıyla
yapılan düzenlemeler sesin salonun her tarafına yayılmasını sağlayacaktır.

7.

( ) Davetlilerin özellikleri ve sayısı konser mekânının seçilmesinde önemli rol oynar.

8.

( ) Sahne önündeki sağa sola açılmalı veya yukarı toplamalı kadife perde sistemine
kulis perdesi denir.

9.

( ) Sofita salonun üst boşluğuna verilen addır.

10.

( ) Döner sahne sistemleri sahne platformunun ekseni etrafında ağır devirde dönmesini sağlayan sistemdir.

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

Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda açılış, kokteyl ve ziyafet organizasyonları
düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çeşitli organizasyon firmaları ile görüşerek açılış, kokteyl ve ziyafet organizasyonları için müşterilerin en çok hangi yönde talepleri olduğunu öğrenip arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. AÇILIŞ, KOKTEYL VE ZİYAFET
DÜZENLEME
2.1. Açılışlar
Açılış törenleri, herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşunun, bir bireye ait özel
bir alan ya da etkinliğin ilk kez hizmete girişi, üretime geçişi, genişletme ve modernizasyon
çalışmaları vb. nedeniyle düzenlenen etkinliklerdir.

Resim 2.1: Açılış töreni



Açılışları:

Resmî-özel kurum ve iş yeri açılışları

Sanatsal açılışlar ( resim, heykel sergi açılışları, müze açılışları vb.)

Organizasyon açılışları ( fuar, şenlik, spor organizasyonları vb.)

Temel atma törenleri olarak gruplandırmak mümkündür.
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Bu tür törenler, kurumun ya da bireyin kendisini anlatabilme fırsatı bulacağı ve tanıtımını yapabileceği törenlerdir.

Resim 2.2: Hastane açılışı

Açılışlar özen isteyen çalışmalardır. Kimlerin davet edileceği, programın yeri, zamanı
ve senaryosu önceden belirlenmelidir. Hazırlanacak davetiyeler, reklam programları, el broşürü ve afişlerle açılış töreni duyurulabilir. Açılışa katılacak olan protokol ve özel misafirlere
davetiye gönderilmesi önemli bir ayrıntıdır.

Resim 2.3: Resim sergisi açılışı davetiyesi

Açılışın şeref konuğu olan açılışı yapacak kişi ile önceden görüşülmeli ve durum hakkında bilgi verilmelidir. Açılışın başarılı olması, konuklara gerekli hizmet ve bilgilerin verilmesine bağlıdır.
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Resmî açılışlarda protokol için özel bir bölüm hazırlanmalı, protokolde yer alan davetlilerin birbirleriyle ilişkilerini zedeleyecek etkinliklerden kaçınılmalıdır.

Resim 2.4: Temel atma töreninde konuşmacı için kürsü ve diğer davetliler için tribün

Açık ve kapalı alanlarda düzenlenen büyük çaplı açılışlarda konuşmacı için bir kürsü
ve dinleyiciler için bir tribün ya da oturma yerleri de hazırlanabilir. Daha küçük açılış törenlerinde ( mağaza, iş yeri, sergi gibi) mekân da küçük olacağı için böyle bir düzenleme yapmaya gerek yoktur.

Resim 2.5: Açılışın birden fazla kişi tarafından yapılması

2.1.1. Açılış Etkinlikleri
Açılışlarda yer alabilecek ilk etkinlik kokteyl düzenlenmesidir. Bu tür organizasyonlarda kokteyl parti çoğunlukla açılışın olduğu mekânda yapılmakla birlikte nadiren de olsa
açılış gerçekleştikten sonra kokteyl için başka bir mekân da kullanılabilmektedir.
Bunun dışında her açılış organizasyonunda düzenlenebilecek etkinlik ve ekipman açılışın özelliğine göre farklılıklar gösterebilmektedir.
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Resim 2.6: Mağazada açılış kokteyli

Resim 2.7: Açılışta kurdele kesimi

Örneğin bir mağaza açılışında kokteyl parti, animasyon gösterileri ve mekân süsleme
hazırlıkları yapmak, kırmızı kurdele ve makas çoğunlukla yeterli olmaktadır.
Temel atma töreni, otel açılışı, park açılışı gibi büyük açılış organizasyonlarında bunlara ek olarak konserler düzenlenebilir. Olimpiyat oyunları açılış organizasyonu gibi çok
daha büyük bir açılış töreninde ise havai fişek gösterileri, dans gösterileri ve animasyon gösterilerinin yanı sıra çok özel ve büyük dekorlarla mekân süslemeleri yapmak gerekecektir.

Resim 2.8: Olimpiyat oyunları açılış görüntüleri

Bu açılışta kırmızı kurdele kesilmesi yerine olimpiyat ateşi yakılma seremonisi düzenlemek daha doğru olur. Bütün bu düzenlemeler, organizasyon sorumlusunun yaratıcılığına
bağlı olarak geliştirilebilir.
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Bir organizasyon firması için açılış organizasyonları, tören sona erdiğinde bitmez. Törenin sonrasında organizasyon hizmetleri elemanı, törene katılanlara ve basın görevlilerine
teşekkür mektupları yollamalı ya da basında çıkacak teşekkür ilanları hazırlamalıdır. Bu son
çalışma ile açılışı yapılan mekânın tanıtımı bir kez daha yapılmış olacaktır.

2.2. Kokteyl
Özel günlerin kutlanması bütün kültürlerde yer alan bir adet hâlini almıştır. Bu tür
günler (düğünler, mezuniyetler, yeni yıl kutlamaları, doğum günleri vb.) eğlenceler, kokteyl
partiler ve ziyafetler düzenlenerek zenginleştirilir.
Kokteyller: Günümüzde genel anlamında “kokteyl” kelimesi karışık içecekler için kullanılmaktadır.
Kokteyl parti ise bir-iki saat süren, aperatif, çerez, soğuk ve sıcak kanepe çeşitlerinin,
alkollü- alkolsüz içeceklerin ayakta ikram edildiği davet türüdür.

Resim 2.9: Farklı mekânlarda kokteyl prolange için hazırlanmış açık büfeler
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Kanepe ve içecek ikramına yemek, salata ve tatlı çeşitleri de eklenmesi durumunda ise
kokteyl prolange olur. İki üç saat süren bu organizasyona, elde tabakla ayakta, nadiren de
oturarak yenen açık büfe ikramı da denilebilir. 18.00-20.00 saatleri arasında açık büfe olarak
düzenlenir. Kokteyl prolangeda yiyecekler ayrıntılı ve çeşidi fazla olarak ayrı ayrı büfelere
(sıcak yiyecek büfesi, soğuk yiyecek büfesi, salata büfesi, tatlı büfesi, gibi) hazırlanır ve
salon düzeninde servis yapılan masa yoktur. Davetliler ikramları kendileri alırlar.
Kokteyllerde hazırlanacak kanepelerin, sıcak yiyeceklerin miktarı, sayısı ve çeşidi
müşterinin isteğine bağlı olmakla birlikte, genellikle kişi başına 6 adet kanepe ve 6 adet sıcak
kokteyl yiyeceği üzerinden hesaplanır. Kanepelerin kalınlığı 0,5 cm’den kalın olmamalı ve
üzerine ince bir tabaka yağ sürülmüş olmalıdır. Bu sayede ekmeğin üzerine konulacak olan
kokteyl malzemesi düşmez.
Organizasyon sorumlusu, kokteyl yiyeceklerinin hazırlanması için bir catering firması
ya da pastane ile anlaşma sağlayabilir. Hazırlanacak kokteyl kanepelerinin ne çeşit ve ne
sayıda olması gerektiğini önceden belirtmeli ve hazırlanan kanepelerin usulüne uygunluğunu
denetlemelidir. Kokteyl için hazırlanan kanepeler bir lokmada yenilebilecek büyüklükte ve
özenle hazırlanmış olmalıdır.

2.2.1. Kokteyllerde Kullanılan Yiyecek ve İçecekler

Sıcak kokteyl yiyecekleri: Sigara böreği, muska böreği, puf böreği, paçanga
böreği, tavuk ciğeri, peynir kroket, sürpriz mantarlı ( tavuklu ya da peynirli), kaşar lokma
pane, peynir beyne, minyon peynir pide, ıspanaklı ya da peynirli minyon pizza, körili tavuk,
petit köfte, parmak köfte, çöpte pastırmaya sarılmış tavuk ciğeri, koç yumurtası ( pane frit),
midye tava, karides pane, istiridye pane vb.

Resim 2.10: Kokteyl için hazırlanmış açık büfe masa
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Soğuk kokteyl yiyecekleri:
Rose beefli, salamlı, tavuklu, jambonlu, dilli, beyaz ve kaşar peynirli, füme etli, tartar
biftekli, kaz ciğerli, siyah ve kırmızı havyarlı, balık yumurtalı, karidesli, ıstakozlu, füme som
balıklı, Kars peynirli, yumurtalı, kuşkonmazlı, domatesli, mantarlı, rokforlu vb. kanepeler.

Resim 2.11: Kokteyl kanepeleri

Yukarıda bahsedilen yiyeceklerin dışında plastik kürdana batırılmış farklı kokteyl yiyeceklerinin de hazırlanması mümkündür.
Kokteyl partilerde içecek servisi çok önemlidir. Çabuk ve pratik içeceklerin dağıtılması gerekir. İçecekler müşterinin isteğine bağlı olarak hazırlanabilir. İçecekler davetliler tarafından bardan ( içecek masasından) alınabileceği gibi servis elemanları tarafından da tepsilerle servis edilebilir.

Resim 2.12: Kokteyl partide servis elemanları

2.2.2. Kokteyl Partilerde Salon Düzeni
Kokteyl salonu düzenlemesi yapılırken fazla masa ve sehpa konulmaz. Diğer yandan
oturmak zorunda olan davetliler için (yaşlılık, hastalık vb. nedenlerle) salonun köşelerine
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birkaç sandalye ya da koltuk serpiştirilir. Genellikle hazırlanan kanepe ve çerez çeşitleri
masalara yerleştirilir. Sıcak yiyecekler servis elemanları tarafından elde tepsilerle ya da servis arabalarında dolaştırılarak misafirlere ikram edilir.

Resim 2.13: Kokteyl masası

Resim 2.14: Kokteyl masası

Kokteyl partilerde, davetlilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, parti verilen
mekânın uygun yerlerinde içki büfeleri kurulmalıdır. Böylelikle servis elemanları için içecekler bu bölümde kolay ve kısa sürede, karışıklığa sebep olunmadan yapılabilir.

Resim 2.15: Farklı düzenlenmiş kokteyl masaları

İçecek masalarının büyüklüğü ve içecek miktarı, mekâna ve davetli sayısına bağlı olarak değişir.
25

Resim 2.16: İçecek büfeleri

Kokteyl prolangede yiyecek büfeleri de davetlilerin kolayca ulaşabileceği, mekânı daraltmayacak şekilde salonun bir köşesine hazırlanır.

Resim 2.17: Kokteyl prolange açık büfesi

Şekil 2.18: Kokteyl prolange için örnek salon düzeni
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2.2.3. Kokteyl Parti Planlama
Her organizasyonda olduğu gibi kokteyl parti düzenlerken de bazı noktalara dikkat
etmek gerekir. Bunlar;












Kokteylin amacı ( açılış, düğün, diploma töreni, tanışma vb.)
Kokteylin tarihi
Yaş grubu
Davetli sayısı
Mekânın belirlenmesi
Yiyeceklerin çeşidi
İçeceklerin çeşidi ( alkollü / alkolsüz, yerli / yabancı )
Salon düzeni ( yerleşim planı ve dekorasyon özelliklerinin belirlenmesi)
Donatı elemanlarının belirlenmesi
Yardımcı hizmetlerin belirlenmesi
Maliyet hesabının yapılmasıdır.

Müşterinin istekleri göz önünde tutularak yukarıda belirtilen çalışmaları içeren bir
dosya hazırlanır. Olası bir aksiliği önlemek için bu dosyada alternatifler de belirtilmelidir
(farklı menü örnekleri, yedek yerleşim planı gibi). Müşteri ile mutabakat sağlandıktan sonra
iki nüsha olarak hazırlanacak bir sözleşme ile yapılacak çalışma kesinleştirilir. Şayet kokteyl
davetiyesinin de organizasyon firması tarafından hazırlanması istenirse müşteri için hazırlanan bu dosyaya davetiye örnekleri de konulmalı ve maliyet hesabına eklenmelidir.

2.2.4. Kokteyl Parti Etkinlikleri
Kokteyl partiler çok uzun sürmediği için fazla ayrıntılı etkinlikleri de içermez. Kokteyllerde en çok yer alan etkinlik canlı müzik organizasyonudur. Müşterinin isteği ve kokteyle katılacakların özellikleri doğrultusunda belirlenecek bir müzik türünde küçük bir grupla
hazırlanacak müzik etkinliği sözlü ya da sözsüz müziklerden oluşabilir. Örneğin bir resim
sergisinin açılış kokteyli ya da nikâh sonrası kokteyli için klasik müzik seçilebilir.
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Resim 2.19: Kokteylde klasik müzik

Nadiren de olsa müziğin dışında farklı etkinlikler kokteyller için planlanabilir. İlizyon
ya da jonglör gösterileri, küçük dans gösterileri bunlardan bazılarıdır. Ancak kokteyllerin
uzun sürmeyen partiler olduğu düşünülerek etkinlik çeşidi ve süresi belirlenmelidir. Bu etkinlikler yine müşterinin istekleri doğrultusunda ve organizasyon sorumlusunun yaratıcılığıyla geliştirilip çeşitlendirilebilir.

2.3. Ziyafetler ( Yemek Organizasyonları )
Belirli sayıdaki bir davetli grubuna, belirli bir nedenle ( düğün, yeni yıl kutlaması, mezuniyet balosu vb. özel gün kutlamaları) verilen yemek ve grubu eğlendirmek, hoşça vakit
geçirmelerini sağlamak üzere düzenlenen toplantılara ziyafet denir.

Resim 2.20: Ziyafet yemeği
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Davet kelimesi ziyafetle eş anlamlı kullanılmasına rağmen davet, amaca, olaylara göre
biçim alır ve buna göre uygulanır. Burada hafif içkiler ve aperatif yiyeceklerin sunulduğu
partiler söz konusudur. Ziyafet ise özel servis takımlarının, zengin menünün ve kaliteli içeceklerin yer aldığı uzun süreli bir yemektir.
Toplumumuzda ziyafetler değişik kültürlerden de etkilenerek Osmanlı İmparatorluğu
döneminden günümüze kadar değişim göstererek ulaşmıştır. Günümüzde ziyafetler çoğunlukla 4–5 yıldızlı otellerin salonlarında ve özel günlerin kutlamasında düzenlenir. Önceleri
belli kurallara bağlı olmaksızın verilen ziyafetler artık belli kurallarla yapılmaktadır.

2.3.1. Ziyafet Çeşitleri
Ziyafet yemeklerini iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlar;

Resmî ( protokol ) yemekler
Diplomatik, siyasi konuklar ve elçilikler için düzenlenen ziyafetlerdir. Önemli dev let
birimlerinde bulunan görevlilerin verdiği yemekleri kapsar. Protokolde kurallar kesindir. Bu
tür yemekler salonda yemek masalarında oturarak uygulanır. Protokole ayakta verilen hafif
yiyecek ve içecek türü ziyafetlere resepsiyon adı verilir.

Resim 2.21: Protokol yemeği

Uluslararası boyutta düzenlenen protokol ziyafetlerin büyüklüğü, düzeni ziyafeti veren
ülkenin portresi olarak görülmektedir. Önemli olan, konuğun ziyafetten memnun ayrılmasıdır. Memnuniyetsizlik ziyafeti veren şahısa değil ülke adına olumsuzluk olarak kabul edilir.
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Resim 2.22:Protokol yemeği

Protokol ziyafetlerine menü hazırlanırken konukların hangi ülkeden geldiği, yaşı, cinsiyeti, dini, inanışları göz önünde bulundurulmalıdır. İnanışlarına aykırı bir yiyeceğin menüde bulunması konuğa hakaret olarak görülebilir. Örneğin Müslüman bir ülke temsilcisine
domuz etinin bulunduğu bir menü hazırlamak doğru olmaz.
Menüde bulunacak yiyecekler önceden hazırlanarak bekletilebilecek, özelliği bozulmayan ve ziyafet servisine uygun yiyecekler olmalıdır. Soğuk ordövr, çorba, sıcak ordövr,
ana yemek(balık, tavuk ya da et), tatlı grubunda yer alan yiyecekler sırasıyla servis yapılır.

Özel gün yemekleri
Özel gün ziyafetleri çoğunlukla toplumun sosyal, kültürel, örf ve adetlerinden etkilenir. Düğün, nişan, aile toplantıları, iş tanışma yemekleri, lansman yemekleri gibi yarı resmî
yemekler, kutlama yemekleri, bayram yemekleri gibi kalabalık gruplara verilen ziyafetlerdir.

Resim 2.23: Şirket tanışma yemeği
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Özel gün ziyafetlerinde menü, organizasyon sorumlusunun sunacağı alternatifler içinden, ziyafeti veren kişi tarafından önceden seçilir. Özel gün ziyafetlerinde set menü ya da
açık büfe uygulanabilir.


Set menü: Öğle ya da akşam olarak planlanan ziyafetlerde uygulanan
menü çeşididir. Ancak çoğunlukla öğle 12.00- 14.00 arası verilen yemekler için set menü tercih edilir. Menüde yer alacaklar kesinleştirilerek sınırlı set menü olarak ya da alternatifli menü olarak hazırlanır. Alternatifli
set menüde ana yemek, çorba, tatlı iki seçenekli olarak konuklara sunulur.
Diğer ikramlar ise alternatifsiz olarak konuklara ikram edilir.



Açık büfe menü: Fransız kültüründen dünyaya yayılmış, toplu yemek
için yiyeceklerin ve içeceklerin sergilendiği düzendir. Bu uygulamada
genellikle soğuk yemekler açık büfede tabaklarda sergilenir. Sıcak yemekler ise yemeği sıcak tutan reşolarda servis edilir.

Resim 2.24: Reşo

Açık büfe uygulamalarında soğuk büfe, sıcak büfe, tatlı büfesi, salata büfesi olarak
hazırlanır. Açık büfe ziyafetlerde servis üç şekilde olur. Bunlar:




Konuklar yemeklerini kendi alıp oturarak yer.
Konuklar yemeklerini kendi alıp ayakta yer.
Konuklara masada servis yapılır.

Resim 2.25: Açık büfe için yiyeceklerle yapılan süsleme
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Açık büfe yöntemiyle kalabalık gruplara, fazla servis elemanına gerek duymadan ziyafet verilebilir.

Resim 2.26: Ziyafet için açık büfe

2.3.2. Ziyafette Salon Düzeni
Ziyafetlerde salonun düzeni, dekoru, seçilen renkler, masanın düzeni, seçilen servis
takımları, servis personelinin düzeni, servisin itinalı oluşu, menünün özelliği ve ziyafetteki
etkinlikler ziyafetin kalitesini belirler.
Konuk yoğunluğu olan ziyafetlerde servis personelinin sayısı artırılmalı ve personel
arasında iş bölümü yapılmalıdır.
Masaların yerleşiminde geniş boş alanlar bulunmamalıdır. Bu tür boş alan oluştuğunda
estetiğin zenginleştirilmesi için tamamlayıcı aksesuarlar, dekorlar, balonlar eklenmelidir.
Ziyafetlerde yuvarlak masalar, uzun masalar ya da her ikisi de kullanılabilir. Önemli olan
masaların simetrik ve belli düzende olmasına özen gösterilmesidir. Uzun masalarda “U”, “I”,
“T” ya da “E” şeklinde masa düzeni oluşturulabilir. Bu şekillerin büyüklüğü ve masa adedi,
müşterinin seçimine, davetli sayısına ve mekânın genişliğine göre değişiklik gösterir.

Resim 2.27: “E” masa düzeni
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Resim 2.28: “I” masa düzeni ve “U” masa düzeni

Masa yerleşimi “Boş Masa” ve “Diğer Masalar” olmak üzere ikiye ayrılır. Boş masaya
ziyafeti veren, adına ziyafet verilen ve yakınları yerleştirilir. Diğer masalarda ise boş masada
bulunanlarla uzaktan ilişkisi olanlar oturur.
Ziyafet masası hazırlamak zevk işidir. Herkesin imkânlarına ve isteğine göre hazırlanır. Ancak, bazı noktalara da dikkat etmek gerekir. Masaların şekline karar verildikten sonra
masaların dekoru belirlenmelidir.

Resim 2.29: Masa tasarımında kullanılabilecek aksesuar ve süslemeler
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Resim 2.30: Masa tasarımında kullanılabilecek aksesuar ve süslemeler

Masa örtüsü titizlikle seçilmelidir. Masaya pastel rengi keten, beyaz keten, nakışlı keten veya dantel örtü konmalıdır.

Resim 2.31: Masa etekleri ve kenar süsü
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Çok renkli, karmaşık desenli örtü seçimleri ağır davetler için uygun değildir. Masaya
serilecek örtü 30 cm'den fazla sarkmamalıdır. Oturan kişileri rahatsız ederek ayaklarına dolanacak şekilde abartılı bir uzunlukta olmamasına dikkat edilmelidir. Masanın yanlarını kapatmak için kullanılacak masa etekleri ( skirts/ skört), masa örtüsü ve kapak örtüsü birbirini
bütünlemelidir.

Resim 2.32: Masa etekleri ve örtüleri

Masada "uyum" çok önemlidir. Yemek takımları, bardaklar, örtü ve diğer bütün gereçler uyum içinde olmalıdır. Uyum, sofanın ortasına yerleştirilecek bir tanzimle daha da çarpıcı
bir hâle getirilir. Ancak masa tasarımında kullanılan orta ya da kenar süsleri, şamdanlar ve
aksesuarlar, masadaki konukların birbirlerini görmelerini engelleyecek kadar büyük olmamalıdır. Burada, seçilecek aksesuarlar mümkünse yemek takımlarıyla ve masa örtüsüyle uyum
içinde olmalıdır.
Masada kullanılacak renkler genel düzene uygun seçilmelidir. Bir renk armonisi yaratmak özenle hazırlanan bu daveti daha da hatırda kalıcı yapacaktır.
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Ziyafet için salon düzenlemesi yapılırken ziyafetin amacı, müşterinin istekleri ve
mekânın özellikleri göz önünde bulundurulur. Protokol yemekleri ve resmî yemekler için
hazırlanan salon mümkün olduğunca sade olmalıdır. Abartılı süslemelerden kaçınılmalıdır.

Resim 2.33: Protokol ziyafetleri için düzenlenmiş salonlar.

Eğlence amaçlı kutlamalar içinse tüller, renkli kumaşlar, balonlar, değişik ebatta dekorlar, ışıklandırmalar, çiçekler, bannerlar, garlandlar ve daha pek çok aksesuarla, araç ve
gereçle dekorasyon yapılabilir.

Resim 2.34: Düğün ziyafeti için düzenlenmiş masa

Ancak unutmamak gerekir ki, göz alıcı ve başarılı bir dekorasyon demek bu aksesuarların hepsinin aynı anda kullanılması demek değildir. Masaların düzeninde olduğu gibi salonun da düzeninde uyum ve ahenge önem verilmelidir.
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Resim 2.35: Açık hava ziyafetleri için hazırlanmış mekânlar

Resim 2.36: Açık hava düğün ziyafet mekânı için giriş kapısı

2.3.3. Ziyafet Düzenleme İşlemleri
Etkinlik 1: Salon dekore edelim.
40- 50 cm boyunda, 30-40 cm eninde bir koli edininiz. Kolinin uzun olan yan duvarlarından birini keserek çıkarınız. Bu sizin üç boyutlu olarak dekore edeceğiniz mini ziyafet
salonunuzu oluşturacak.
Birkaç tane ilaç kutusu edininiz. Bu kutuları masa olarak dekore edeceksiniz.
Düzenlemesini yapacağınız ziyafetin amacını belirleyiniz. İlaç kutularını kumaşla (
düz bir şekilde ya da kumaşla masa eteği oluşturarak) kaplayınız. Masaları büyük kolinin
içine salon düzeninde yerleştiriniz. Pullar, boncuklar, kuru çiçekler, tüller, kumaşlar ve
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akılınıza gelebilecek bütün artık malzemeleri kullanarak bu mini salonu dekore ediniz. Yaptığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Masaya konulacak servis araç gereçleri
Ziyafet masası hazırlarken peçeteler özenle katlanmalı ve yerleştirilmelidir. Değişik
şekillerde katlanan peçeteler, isteğe göre yine yemek takımlarına uygun halka biçimde bir
peçete bileziği arasına konarak da sofralarda yerini alabilir. Bazı ana peçete katlamaları;




Kare: Peçete her yönde bir kere katlanır. Sonra "kare" şekline getirilir.
Üçgen: Peçete önce "kare" şekline getirlir. Sonra, aksi köşeler
birleştirilerek "üçgen" şekli verilir.
Koni: Peçete önce "kare", sonra da "üçgen" şeklinde katlanır. Dışarıda
kalan uç "dik" duracak şekilde olmalıdır.

Resim 2.37: Dekoratif katlanmış peçeteler

Resim 2.38: Tavşan peçete
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Bu ana katlamaların dışında peçeteler, dekoratif şekillerde de katlanabilir.
Tabaklar verilecek menüye uygun olarak yerleştirilmelidir. Şayet menüde çorba yer
alıyorsa düz yemek tabaklarının üzerinde çorba tabakları yer almalıdır. Eğer menüde çorba
yer almıyorsa o takdirde ordövr servisi için düz ve büyük tabaklar yerleştirilmelidir. Servis
tabağı, yemek tabağı, salata tabağı ve ekmek tabağı kullanılmalıdır. Ancak önceden de bahsedildiği gibi yemek menüsünde yer alan yiyeceklere göre uygun tabaklar ilave edilebilir.
Çatal, kaşık ve bıçak kullanış amaçlarına göre, dıştan başlayıp içe doğru gelecek şekilde yerleştirilir. Tabağın sağına kaşık ve bıçak, soluna ise çatal konur. Bıçağın ağzı tabağa
dönük olmalıdır.

Şekil 2.2: Sofra düzeninde bardak, kaşık, çatal ve menanj yerleşimi

Yemek çatalı: Tabağın solunda
Yemek bıçağı: Tabağın sağında
Yemek kaşığı: Tabağın sağında, bıçağın dışında
Balık çatalı: Tabağın solunda, çatalın dışında
Balık bıçağı: Tabağın sağında, yemek bıçağı dışında
Meze çatalı: Tabağın solunda, diğer çatalların dışında
Meze kaşığı: Tabağın ön kısmında
Çerez ve pasta çatalı: Tabağın ön kısmında, sapı sola doğru
Çerez ve pasta bıçağı: Tabağın ön kısmında, keskin tarafı tabağa, sapı sağa doğru çatalın yanında
Su bardağı: Tabağın sol ön kısmında
Şarap bardağı: Su bardağının sağında
Rakı bardağı: Su bardağının yanında
Tuz, biberlik: İki servis tabağı arasında ( Ziyafetlerde alerjik bir duruma karşı, karabiberlik masaya konulmaz. Davetli istediği takdirde masaya getirilir)
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Yağ, sirke: Sofranın ortasına yakın
Hardal ve diğer soslar: Yağ ile sirkeye yakın
Yağ tabağı: Servis tabağının sol ilerisinde
Salata tabağı: Servis tabağının sol ilerisinde
Meyve tabağı: Ortada
Ekmek tabağı: Ortada
Etkinlik 2: Servis takımlarını yerleştirelim.
Bir kâğıda yukarıda sıralaması belirtilen servis takımlarını, yerleşim sırasına göre çizerek yerleştiriniz. Yaptığınız servis planına dikkatlice bakarak her servis araç gerecinin
yerini öğrenmeye çalışınız. Sonra bu çizimi kapatarak aklınızda kaldığı kadarıyla bu çizimi
tekrar yapmaya çalışınız. Çizim bittikten sonra ilk çiziminizi ve ikinci çiziminizi karşılaştırarak eksik kalan noktaları bulmaya çalışınız.

Oturma düzeni
Ziyafetlerde, özellikle resmî yemeklerde ve protokol yemeklerinde önemli bir husus
da oturma planıdır. Düğün, yıl kutlamaları ( 10. yıl, emeklilik vb.) yemeklerde oturma planı
ziyafeti veren kişi tarafından belirlenir. Protokol yemeklerinde ise bazı planlama kurallarına
uyulması gerektiği için bu planlama organizasyon sorumlusu tarafından yapılır. Bu düzenleme yapılırken unutulmaması gereken ilk kural konukların bir bay, bir bayan düzeninde oturtulmasıdır.

Şekil 2.3: Yuvarlak masa oturma düzeni

Bir sofrada bir çift konuk için onur yeri vardır ve bu yerler daima ev sahibi ve sahibesinin sağ taraflarıdır. Onur konuklarının yakınlarındaki diğer sandalyeler de onur konuklarından sonra gelen mevki ve yakınlıklarına göre dizilir. Protokol yemeklerinde öncelik sırası
Bakandan başlayarak müsteşar, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube
müdürü olarak sıralanır. Askeri yemeklerde ise rütbelere göre yerleşim yapılmalıdır.
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Bayan

Bay

Bayan
(Adına yemek
verilen kişinin eşi)

Bay
( Adına yemek
verilen kişi )

Bayan

Bay

Şekil 2.4: Protokol yemeğinde onur konuğunun kademesinin üstün olması durumunda planlanacak dikdörtgen masa oturma düzeni

Protokol yemeklerinde adına yemek verilen kişi kademe olarak üstünse oturma düzeninde bu kişi planda ev sahibi olarak görülen yere yerleştirilir.
Kalabalık davetli grubunun bulunduğu ziyafetlerde masalara isimlik konulması hangi
davetlinin nerede oturacağı konusunda yardımcı olacaktır.

Resim 2.39:İsim kartı yerleştirilmiş masa düzeni

2.3.4. Ziyafet Planlama
Ziyafet düzenleme aşamaları;



Ziyafetin amacı (düğün, kutlama, tanışma, resmi yemek vb.)
Ziyafetin verileceği tarih
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Yaş grubu
Davetli sayısı
Mekânın belirlenmesi
Yiyecek çeşitlerinin belirlenmesi
İçecek çeşitlerinin belirlenmesi
Ziyafet etkinliklerinin belirlenmesi
Salon düzeni (yerleşim planı ve dekorasyon özelliklerinin belirlenmesi)
Donatı elemanlarının belirlenmesi
Yardımcı hizmetlerin belirlenmesi
Maliyet hesabının yapılmasıdır.

2.3.5. Ziyafetlerde Düzenlenebilecek Etkinlikler
Ziyafetlerde düzenlenecek etkinlikler müşterinin isteğine, mekânın özelliğine ve ziyafetin amacına göre belirlenir.
Protokol yemekleri sessizlik içinde olur. Bu nedenle herhangi bir aktivite söz konusu
olmaz. Bu tür yemeklerde yapılan tek aktivite yemeği düzenleyenin ve adına yemek düzenlenen şeref konuğunun yapacağı konuşmalardır.
Diğer resmî yemeklerde çoğunlukla müzik dinletileri planlanır. Eğlence amaçlı kutlama ziyafetlerinde ise daha ayrıntılı ve içerikli etkinlikler planlanabilir. Canlı müzik tercih
edilmesi ziyafetin başarısını artıracaktır. Eğlence amaçlı ziyafetlerde davetliler dans etmekten büyük keyif alır.
Düğün, doğum günü, mezuniyet gibi partilerin kutlama ziyafetlerinde davetlilerin dans
edip eğlenebilecekleri bir ortam hazırlanabileceği gibi dans gösterileri, şovlar, sanatçı organizasyonları gibi etkinlikler planlanabilir. Bu konudaki ayrıntılı bilgi çocuk ve gençlik
organizasyonları modülünde ve özel organizasyonlar modülünde bulunmaktadır.

Resim 2.40: Ziyafetler için planlanmış dans gösterileri
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2.4. Kokteyl ve Ziyafetler İçin Örnek Menüler
Kokteyl Menü 1

Soğuk Kanepeler

Sıcak Kanepeler

Limitsiz yerli içki

Tavuk ciğeri ezme
Peynirli salamlı kanepe
Somon füme
Kaşar peyniri
Dana jambon
Siyah havyar
Patates kroket
Balık pane
Peynirli rulo börek
Yufkada sosis
Mini pizza
(Çay, kahve, su, meşrubat vb.)

Resim 2.41: Kokteyl kanepeleri

Kokteyl Menü 2

Soğuk Kanepeler

Sıcak Kanepeler

Limitsiz yerli içki

Piliç jambon
Füme dil
Sebzeli kanepe
Tarama
Karides
Kırmızı havyar
Kaşar kroket
Mitite köfte
Mini pizza
Çin böreği
Koç yumurtası
(Çay, kahve, su, meşrubat vb.)
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Resim 2.42: İstiridye kabuğuna hazırlanmış kanepeler

Kokteyl Prolange Menü 1

Soğuk Kanepeler

Sıcak Kanepeler

Ana Yemekler
Tatlı Büfesi

Kokteyl Prolange Menü 2

Ton balığı mousse
Peynirli rokfor cevizli
Sebzeli kanepe
Karides
Siyah havyar
Piliç krep
Patatesli rulo börek
Paçanga böreği
Parmak köfte
Çöp şiş
Meksika usulü biftek
Bademli pilav
Kremalı patates
Meyveli jöle
Türk tatlı çeşitleri
Meyve salatası

Soğuk Kanepeler

Sıcak Kanepeler

Soğuk mezeler

Limitsiz yerli içki
Ana Yemekler

Tatlı Büfesi
Limitsiz yerli içki
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Dana jambon
Peynirli rokfor
Yumurtalı kanepe
Kaşar peyniri
Salam
Kırmızı havyar
Fıstık ezmeli ballı
kanepe
Ispanaklı rulo börek
Körili tavuk
Petit köfte
Zeytinyağlı enginar
İmambayıldı
Humus
Haydari
Kısır
Soya soslu piliç
Alabalık
Patates tava
Bezelyeli pilav
Baklava çeşitleri
Profiterol
Krem karamel

(Çay, kahve, su,
meşrubat vb.)

Resim 2.43: Kokteyl prolange için açık büfe

Ziyafet Menü 1

Ordövr

Ara sıcaklar
Ana Yemek
Meyve
Limitsiz içki

Ziyafet Menü 2
Ezme, zeytinyağlı biber
dolma, tarator, kaşar
peynir, salatalık, domates
Sigara böreği, paçanga
böreği, mitit köfte, sosis
tava, patates kroket
Tavuk roti, sebzeli pilav,
kremalı patates
Mevsim meyve salatası

Ordövr

Ara sıcaklar

Ana Yemek
Tatlı -Meyve
Limitsiz içki

Zeytinyağlı yaprak sarma,
tarator, yoğurtlu semizotu, mantar salata, kaşar
peyniri, beyaz peynir,
salam, dana jambon, salatalık, domates
Peynirli rulo börek, Paçanga böreği, Parmak
köfte, sosis tava, patates
kroket
Püreli ve mantarlı dana
rosto, içli pilav
Dondurmalı meyve salatası,
(Çay, kahve, su, meşrubat
vb.)

Ziyafet ve kokteyllere menü hazırlamak özen isteyen bir uzmanlıktır. Bu tür organizasyonlarda menü çeşitlendirmede catering firmalarından yardım almak yararlı olacaktır.
Organizasyon sorumlusunun bu konuda dikkat etmesi gereken diğer bir nokta ise ziyafetin
amacına bağlı olarak ziyafet menüsüne özel eklemeler yapılabileceğidir. Örneğin, bir düğün
ziyafeti için düğün pastası menüye eklenmesi gereken önemli bir ayrıntıdır.
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Resim 2.44: Düğün pastası
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda size verilen işlem basamaklarına uyarak açılış, kokteyl ya da ziyafet organizasyonlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz organizasyonu düzenleme projesini hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Açılış, kokteyl ya da ziyafet konularından birini seçiniz.
 Seçtiğiniz organizasyonun amacını ve tarihini belirleyiniz.
 Davetlilerin yaş grubunu ve davetli sayısını belirleyiniz.
 Planladığınız
organizasyonun
mekânını belirleyiniz.
 Menüyü belirleyiniz.
 Mekân düzenini ve süslemesini
planlayınız.
 Organizasyonunuz için gereken
donatı elemanlarını belirleyiniz.
 Organizasyonunuz için gereken
yardımcı hizmet elemanlarını belirleyiniz.
 Maliyet hesabı çıkarınız.
 Yaptığınız bütün bu çalışmaları
içeren bir organizasyon dosyası
hazırlayınız.
 Dosyanızı sınıfta arkadaşlarınıza
sununuz.

 Sizinle aynı organizasyonu seçen arkadaşlarınızın
fikirlerinden etkilenmemeye ve onlardan farklı
düzenlemeler planlamaya gayret ediniz.
 Hazırlayacağınız organizasyon planının açılış,
kutlama, düğün, tanıtım, tanışma gibi amaçlardan
hangisine yönelik olacağını ve zamanını belirleyiniz.
 Her yaş grubunun farklı etkinliklerden hoşlanacağını unutmayınız. Yaş grubu ve davetli sayısını
önceden belirlemeniz etkinlikleri seçmenize yardımcı olacaktır.
 Açık havada mı, kapalı alanda mı, büyük bir
mekânda mı, küçük bir mekânda mı uygulamayı
düşündüğünüzü planınızda ayrıntılı olarak belirtiniz.
 Yiyecekleri ve içecekleri seçerek ayrıntısıyla
planınızda belirtiniz.
 Bu aşamada resimlerden, kumaş, tül vb artık
malzemelerden yararlanarak salonun minyatür bir
düzenlemesini kâğıt üzerinde hazırlayabilirsiniz.
 Planladığınız organizasyon için gerekli olacak
bütün araç ve gereçlerin listesini oluşturunuz.
 Servis, nakliye, catering, güvenlik vb. konularda
organizasyonunuz için gerekli olabilecek bütün
yardımcı hizmet elemanlarını, hangi alanda kaç
elemana ihtiyacınız olduğunu listeleyiniz.
 Yardımcı hizmetler, donatı elemanları, yiyecekiçecek, mekân vb. ücretlerini birim fiyat ve toplam fiyat olarak her kalem için tek tek belirleyiniz. En sonunda da genel toplam fiyatı belirleyiniz.
 Topladığınız dokümanlardan yararlanarak dosya
hazırlayınız.
 Sunumunuzu CD’ye aktarıp slayt gösterisi şeklinde yapabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Açılış, kokteyl ya da ziyafet konularından birini seçtiniz mi?

2

Seçtiğiniz organizasyonun amacını ve tarihini belirlediniz
mi?

3

Davetlilerin yaş grubunu ve davetli sayısını belirlediniz mi?

4

Planladığınız organizasyonun mekânını belirlediniz mi?

5

Menüyü belirlediniz mi?

6

Mekan düzenini ve süslemesini planladınız mı?

7
8

Evet

Hayır

Organizasyonunuz için gereken donatı elemanlarını belirlediniz mi?
Organizasyonunuz için gereken yardımcı hizmet elemanlarını belirlediniz mi?

9

Maliyet hesabı çıkardınız mı?

10

Yaptığınız bütün bu çalışmaları içeren bir organizasyon dosyası hazırladınız mı?

11

Dosyanızı sınıfta arkadaşlarınıza sundunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilecek bilgilerin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
1.

Herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşunun, bir bireye ait özel bir alan ya da
etkinliğin ilk kez hizmete girişi, üretime geçişi, genişletme ve modernizasyon çalışmaları vb. nedeniyle düzenlenen etkinliğe ……………. denir.
A)
Açılış töreni
B)
Ziyafet
C)
Kokteyl prolange
D)
Kokteyl parti

2.

Açılış töreni, hazırlanacak davetiyelerle, reklam programları, el broşürü ve
……………….duyurulabilir.
A)
Sözel olarak
B)
Bakanlık izniyle
C)
Davetle
D)
Afişlerle

3.

Açılışları resmî-özel kurum ve işyeri açılışları, sanatsal açılışlar ( resim, heykel sergi
açılışları, müze açılışları vb.),organizasyon açılışları ( fuar, şenlik, spor organizasyonları vb.) ve ………………………………….. olarak gruplandırmak mümkündür.
A)
Açılış töreni
B)
Temel atma törenleri
C)
Kokteyl töreni
D)
Düğün

4.

Her açılış organizasyonunda düzenlenebilecek etkinlik ve ekipman, açılışın özelliğine
göre …………………..göstermektedir.
A)
Aynı özelliği
B)
Sadelik
C)
Farklılık
D)
Abartı

5.

Bir iki saat süren, aperatif, çerez, soğuk ve sıcak kanepe çeşitlerinin ve içeceklerin
ayakta ikram edildiği davet türüne …………………………denir.
A)
Kokteyl
B)
Kokteyl prolange
C)
Ziyafet
D)
Açılış

49

6.

Kokteyl için hazırlanan kanepeler ………………..büyüklükte ve özenle hazırlanmış
olmalıdır.
A)
Göz dolduran
B)
Bir lokmada yenilebilecek
C)
Zengin
D)
İkiye bölünecek

7.

Kokteyl salonu düzenlemesi yapılırken fazla masa ve sehpa…………….
A)
Bulunmalıdır
B)
Yerleştirilmelidir
C)
Tercih edilebilir
D)
Konulmaz

8.

Kokteyl partiler çok uzun sürmediği için fazla ayrıntılı etkinlikleri………………...
A)
İçerir
B)
Seçmek gerekir
C)
İçermez
D)
Bulundurmak faydalıdır

9.

Belirli sayıdaki bir davetli grubuna, belirli bir nedenle ( düğün, yeni yıl kutlaması,
mezuniyet balosu vb. özel gün kutlamaları) verilen yemek ve grubu eğlendirmek, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak üzere düzenlenen toplantılara ………………….denir.
A)
Açılış töreni
B)
Ziyafet
C)
Kokteyl prolange
D)
Kokteyl parti

10.

Ziyafet yemeklerini iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; resmî ( protokol ) Yemekler ve…………………………. dir.
A)
Özel gün yemekleri
B)
Konserler
C)
El yapımı yemekler
D)
Düğün yemekleri

11.

Ziyafetlerde masaların yerleşiminde geniş boş alanlar ………………….
A)
Bulunmalıdır
B)
Oluşturulmalıdır
C)
Bulunmamalıdır
D)
Hazırlanmalıdır
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12.

Ziyafetlerde masa yerleşimi “Boş Masa” ve “…………………” olmak üzere ikiye
ayrılır.
A)
Dolu
B)
Diğer masalar
C)
Davet masası
D)
Rezerve masa

13.

Protokol yemeklerinde salon ve masa düzeni ……………… olmalıdır.
A)
Sade
B)
Zengin
C)
Gösterişli
D)
Bol aksesuarla donatılmış

14.

Sofra düzenlemede tabağın soluna …………….konur.
A)
Bıçak
B)
Kaşık
C)
Ekmek tabağı
D)
Çatal

15.

Bir sofrada bir çift konuk için, onur yeri vardır ve bu yerler daima ev sahibi ve sahibesinin ……………….taraflarıdır.
A)
Yan
B)
Karşı
C)
Sağ
D)
Sol

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–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyetle uygun ortam sağlandığında parti organizasyonu düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çeşitli organizasyon şirketlerinde kullanılan parti proje örneklerini toplayarak
bir dosya oluşturunuz.
Çeşitli organizasyon şirketlerine giderek parti organizasyonlarında kullanılan
donanımları ve kullanım şekillerini öğreniniz. Sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

3. PARTİ DÜZENLEME
3.1. Parti Çeşitleri
İki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek eğlenmek amacıyla düzenledikleri, müzik, dans, ikramlar, bazen de çeşitli aktivitelerin de bulunduğu eğlence etkinlikleridir.
Partide temel amaç eğlenmektir. Ancak bazen herhangi bir şeyin kutlanması da bu
amaca eşlik eder. Örneğin, bir kişinin doğum gününü kutlamak için, nikâh sonrasında çiftin
evliliğini kutlamak için yeni bir yılın gelişini kutlamak için ya da bir işletmenin açılışını
kutlamak için parti düzenlenebilir.

Resim 3.1: Açılış kokteyl partisi
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Partiler çok farklı şekil ve özellikte olabilir. Partileri temaya göre, uygulandığı mekâna
göre ve özel gün ya da kutlamanın özelliğine göre olmak üzere üç farklı şekilde ele almak
mümkündür. Her parti bir mekânda gerçekleşir, ancak bir teması ya da özel gün kutlamasını
içermiyor olabilir. Ancak açık havada ya da kapalı mekânda yapılması düşünülen bir kutlama partisi bir tema da içeriyor olabilir.

Kısacası, insanlar sadece eğlenmek için bir araya gelerek parti düzenleyebilecekleri
gibi özel günlerini bir tema ile bağdaştırarak kutlamak için de parti düzenleyebilirler. Örneğin, plajda Hawaii parti düzenleyerek doğum günü kutlaması yapılabilir.

3.1.1. Temaya Göre Partiler
Bazı partiler önceden belirlenmiş bir konuya göre düzenlenmektedir. Eğlence esnasında bir konuya değinilir. Temalı partilerde her şey belirlenen temaya göre hazırlanır. Eğlence
hizmetlerinden ikramlara, kostümlerden dekora kadar her şey bu konuya uygundur. Örneğin
“Deniz” temalı bir partide mavi tül ya da satenden masa örtüleri, orta süsü olarak masaya
fanus içinde balık, masa üzerine deniz kabukları, tavana balıkçı ağı, salonun bir köşesine
gemi dümeni konulabilir. Ayrıca duvarlara kartondan dalga şekilleri verilerek ışık efektleriy53

le bu dalgalar hareket ediyormuş havası verilebilir. Davete katılacak olanlardan da bu temaya
uygun ( denizkızı, kaptan, denizyıldızı gibi kostümler) giyinmeleri istenebilir.

Resim 3.2: Hawaii temalı parti, eğlence etkinliği ve ikram

Resim 3.3: Hawaii parti için dekorlar

Resim 3.4: Kostümlü parti kostüm örnekleri

Parti için çok farklı konular belirlemek mümkündür. Bazen partiyi düzenleyecek olan
müşteri bu temayı belirler bazen de organizasyon firmasının bir tema belirlemesini isteyebilir.
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Resim 3.5:Renkler temalı parti dekoru

3.1.2. Düzenlendiği Yere Göre Partiler
Bir partinin açık havada mı, kapalı alanda mı küçük bir mekânda mı yoksa büyük bir
mekânda mı yapılacağı, parti için yapılacak hazırlıkları etkiler. Örneğin, sokak partileri çok
büyük bir açık alanı kaplar ve böyle bir parti için önceden yetkili kurum ve kuruluşlardan
gerekli izinlerin alınması gereklidir. Böyle bir partiye davet sadece davetiyelerle değil afişlerle de yapılabilir.

Resim 3.6: Bir sokak partisi dans gösterisi ve parti afişi
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Resim 3.7: Farklı planlanmış barbekü partiler

Düzenlendiği yere göre partilerde ikramlar da mekânın özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin her ikisi de açık hava partisi olmasına karşılık, bir sokak partisinde verilecek ikramlarla bir barbekü partide verilecek ikramlar aynı özellikte olmayacaktır. Sokak
partisinde katılım fazla olacağı için dağıtımı kolay, basit ikramlar yapılabilir. Ayrıca sokak,
barbekü ikramlarının hazırlanması için uygun bir mekân değildir. Oysa barbekü parti daha
çok bahçe, piknik alanı gibi doğayla iç içe olunan bir mekânda düzenlenir ve bu partinin
özelliği mangalda kırmızı et, balık, tavuk, sosis vb. yiyeceklerin hazırlanarak konuklara dağıtılmasıdır.

3.1.3. Kutlama ve Özel Günler İçin Düzenlenen Partiler
Partiler çoğunlukla özel bir günü ya da olayı kutlamak amacıyla düzenlenir. Doğum
günü partileri, mezuniyet partileri, lansman ( tanıtım ) partileri, premiere parti( ilk gösterim
partisi),gala gecesi partileri ( özel gösterim partisi), hoş geldin ya da güle güle (jübile) partisi, bayi ödül partisi, motivasyon partileri, kokteyl partiler, yılbaşı partileri, yıl partileri
(10.yıl–50. yıl vb.) ve diğer kutlama ve özel gün partileri buna örnektir.
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Bu tür partilerde günün anlam ve önemine göre bir organizasyon düzenlenmesi gerekir. Örneğin, bir doğum günü partisinde mutlaka doğum günü pastası bulunması ya da bir
lansman (ürün tanıtım) partisinde tanıtılan ürüne uygun bir etkinlik veya dekorasyon yapılması gerekir.
Bir ürün tanıtım gecesi bahçe partisinde organizasyon firmasının yapabileceklerini aşağıdaki şekilde örnekleyebiliriz.








Parti davetiyelerinin hazırlanıp dağıtılması
Davetlilere dağıtılmak üzere, ürünün logosu basılı; kupa, t-shirt, havlu hazırlanması
Bu ürünlerin kostümlü animatörlerle salondaki davetlilere dağıtılması
1x10 ölçekli ürün dummyleri ( maketleri) hazırlanması
Özel taşıyıcı konstrüksiyonları üzerinde, strafor malzemeden, 3 boyutlu olarak
ürün maketi, adı ve sloganları hazırlanması
Davetlilere sunulacak hediyelerin kurumsal renklerle paketlenmesi
Bahçe girişine meşale dekorasyonu uygulanması

Resim 3.8: Meşale ve ışıklarla dekore edilmiş bahçe kapısı ve bahçe yolu

Resim 3.9: Fener ve askılı mum
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Bahçedeki ağaç gövdelerinin tamamının kurumsal renklerde kumaşlarla kaplanması
Ağaçlara fener ve askılı mum asılması
Masa ve sandalyelerin giydirilmesi
Masa üzerlerinde gece boyunca ışık ve ses üreten objeler uygulanması
Ürün tanıtımının video cube ekrandan yapılması
Dans gösterileri
Canlı klasik müzik sunumu
İlizyon gösterileri
Ürünün özelliklerinin anlatıldığı tek kişilik oyunun sunulması
Ürün logosu şeklinde tasarlanmış dev pastanın meşaleler eşliğinde getirilmesi
ve ikramı
İçecek ikramı
Kokteyl kanepe ikramı
Havai fişek gösterileri düzenlenmesi

Resim 3.10:Kokteyl kanepeleri ve yiyecek-içecek ikramı

Yukarıda anlatılan çalışmalar bir lansman parti için yapılacaklara sadece birkaç örnektir. Bütün bunlara farklı etkinlikler de eklenebilir.

3.2. Parti Özellikleri
Her partiyi birbirinden farklı kılan bazı özellikler vardır. Bu özellikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
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Davet edilecek kişi sayısı ve davetlilerin özellikleri, maddi imkânlar, müşterinin istek
ve önerileri, mekânın yapısı, partinin yapılacağı zaman, yaş grubu varsa parti teması ise partilerin bu özelliklerini belirleyen hususlardır.

3.2.1. Mekân Özellikleri
Kimi zaman mekâna göre partinin özellikleri belirlenir kimi zaman da partinin özelliği
mekân seçimini etkiler. Yani önceden seçilmiş bir mekâna varsa düzenleyeceğiniz partiyi bu
mekânın özelliklerine planlamanız gerekebilir. Ancak seçilmiş bir mekân yoksa önce partinizin özelliklerini ve yapılması düşünenleri planlayıp ona göre bir mekân seçebilirsiniz. Partinin düzenleniş amacı, katılan kişi sayısı, davetlilerin özelliği mekân seçimini etkiler.

Resim 3.11:Kalabalık bir davetli grubunun katılacağı bahçe partisi ve az sayıda davetlinin katılacağı bahçe partisi mekânları
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Resim 3.12:Mekânın, partide resmî ya da samimi ortam oluşmasına etkisi

3.2.2. Etkinlik Özellikleri
Etkinlikleri seçerken de partiye katılacak kişilerin özellikleri, partinin amacı, mekân
özellikleri ve partinin yapılacağı tarih ve saat göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin nikâh
kokteyl partisinde şişme oyunlarla oyun planlanması doğru bir seçim olmaz. Ancak müşterinin böyle bir talebi olabilir. Bu da alışılmışın dışında bir kokteyl parti düzenlemek demektir.
Çocuklar için düzenlenen partilerde çocuk oyunlarına yer verilirken yetişkinler için düzenlenen partilerde yetişkinlerin ilgisini çekebilecek oyun ve yarışmalar seçilmelidir. Müzik, dans
ve şov gösterilerinin seçimide yine yaş grubu, zaman ve mekân özelliklerine göre seçilir.
Tabii bu seçimleri etkileyen diğer bir husus müşterinin istekleri ve maddi imkânları olacaktır.

Resim 3.13: Çocukların ve yetişkinlerin partilerine düzenlenecek etkinlikler
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Resim 3.14: Partinin özelliğine göre farklı planlanmış müzik gösterileri

3.2.3. Dekor Özellikleri
Her partinin konseptine uygun farklı bir dekor hazırlanmalıdır. Özellikle parti, temalı
bir partiyse mutlaka temaya uygun olmalıdır. Dekor günün özelliğini yansıtmalıdır.
Dekor hazırlamak yaratıcılık gerektirir. Organizasyon sorumlusu, mekâna uygun kullanılabilecek dekor malzemelerinin çoğunu bilmeli, hatta normal hayatta dekorasyon amaçlı
kullanılmayan araç ve gereçleri bile dekorasyonda kullanabilmelidir.
Karton alevler, ışık ve rüzgar efekti sayesinde, bir mangal bile dekorasyonda kullanılabilir. Ayrıca unutulmaması gereken bir diğer husus da dekorların mekânın özelliğine göre
seçilmesidir. Resim 3.17’deki gibi çok büyük dekorlar sadece geniş mekânlarda kullanılabilir.

Resim 3.15: Çocuk doğum günü parti dekoru ve yetişkin doğum günü parti dekoru
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Resim 3.16: Ahşap ve kumaş dekor

Resim 3.17: Balon ve heykel dekor

Resim 3.18: Hawaii temalı parti için masa ve tavan süslemeleri
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Resim 3.19: Buzul çağı temalı parti için tavan dekoru

Resim 3.20: Bahçe partisi dekor örnekleri

3.2.4. İkram Özellikleri
Her partide ikram olacak diye bir kural olmasa da az, çok, basit ya da özellikli ikramlar hazırlanmaktadır. Her partide düzenleniş amacına göre farklı ikramlar olacaktır. Bazı
partilerde sadece içecek ikramı yapılırken kimi partilerde buna ek kanepe ve şekerleme tipi
yiyecek ikramları da yapılmaktadır. Kimi zaman ise açık büfe ikramlar veya ordövrlerden
sıcak yemeğe, meyveye ve tatlıya varana kadar ayrıntılı ikramlar yapılmaktadır. Bütün bunlar müşterinin istekleri, partinin amacı ve mekânın özelliklerine göre belirlenir. Bir catering
firması ya da pastanelerle anlaşılarak ikramların hazırlanması sağlanabilir. Ayrıca yiyecek ve
içeceklerin sunulması için de profesyonel garsonlardan yararlanılabilir.
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Resim 3.21: Kokteyl parti içecekleri

Resim 3.22: İki farklı tekne kokteyli

Yiyecek ve içecekler için görüşme yapılan firmalarla anlaşma yapılırken ikramların
partinin verileceği mekânda mı yoksa yemek firmasının kendi mutfaklarında mı hazırlanacağı, mekâna nakliyenin yiyecekleri hazırlayan firma tarafından mı yoksa organizatör tarafından mı yapılacağı gibi ayrıntılar mutlaka önceden belirlenmelidir. Bir barbekü partisinde
yiyeceklerin parti mekânında hazırlanması partinin amacı açısından uygun olacaktır. Ancak
bir kokteyl partide ikram edileceklerin önceden hazırlanarak mekâna getirilmesi olası problemlerin önlenebilmesi için yararlı olacaktır.

3.2.5. Teknik Düzenleme Özellikleri
Partinin amacına ve mekâna göre ses, ışık ve efekt gibi bazı teknik düzenlemeler yapılması gerekebilir. Organizasyon yöneticisi bu konuda profesyonel kişilerden yararlanmalıdır. Ancak ne istediğini bilmeyen bir organizasyon yöneticisine kimse yardım edemez. Bu
nedenle öncelikle mekânda ne gibi özelliklerin istendiği, aydınlatma, ses ve efektlerin nerelerde kullanılmasının düşünüldüğü önceden belirlenirse hiçbir aksaklık olmayacaktır.
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Resim 3.23: Bazı partiler için özel ve ayrıntılı ışık sistemi gerekirken bazılarında özel bir ışık
sistemine gerek duyulmaması

Işık sadece gece ya da kapalı mekânda aydınlatmayı sağlamak için kullanılmayabilir.
Bazen dekora dikkati çekmek için de ışık gerekir. Görüntü ve ses efektleri ise bunu destekleyecektir. Ancak çok geniş olmayan mekânlarda yüksek ses ya da fazla ışık rahatsız edici
olur. Bu nedenle partinin verileceği mekân önceden görülmeli ve ona göre karar verilmelidir.
Bazı partilerde özel bir ses ya da ışık düzenine gerek olmamaktadır. Bu çoğunlukla mekânın
özelliğinden ve davetli sayısının az olmasından kaynaklanır.

Resim 3.24: Bir açıkhava partisinde lazer gösteri ve ışıklandırma

Tüm bunların dışında parti etkinliklerinin bazıları da teknik düzenleme gerektirir. Örneğin, şişme oyunların hazırlanabilmesi için projeksiyon gösterisi yapmak için müzik gösterileri için dans gösterileri için ve daha birçok farklı etkinlik için elektrik sistemi, ses ve ışık
düzenlemeleri yapılması gerekir.
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Resim 3.25: Kış temalı bir partide kardan adam dekoru ve ışıklandırması

Resim 3.26: Parti ışıklandırması

3.3. Parti Etkinlikleri ve Ekipmanları
Bir partinin can alıcı noktalarından biri de etkinlikleridir. Partilerde temel amaç eğlenmek olduğu için davetlilerin eğlenmesi bu etkinliklere bağlıdır. Davetlilerin özellikleri,
eğlence anlayışları ve onları nelerin eğlendirebileceği konularındaki ön bilgileri müşteriden
almak mümkündür. Tıpkı parti mekânını, ikramları ve dekorasyonu belirlemede olduğu gibi
bu konuda da davetlilerin yaş grubu ön plana çıkacaktır. Ayrıca temaya göre etkinlik belirlemek de mümkündür. Gençler için planlanacak olan “Su” temalı bir havuz partisinde havuz
voleybolu yarışması düzenlenebilir. Böyle bir organizasyonda bir cankurtaran bulunması ise
organizasyon sorumlusu tarafından düşünülmesi gereken bir ayrıntı olmalıdır.
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Resim 3.27: Şişme oyunda sörf ve havuz voleybolu

Bir önceki öğrenme faaliyeti olan doğum günü etkinliklerini partiler için de düşünmek
mümkündür. Şişme oyunlar, yarışmalar, müzik ve dans gösterileri, havai fişek gösterileri,
animasyonlar, ilizyon gösterileri, jonglör ve pandomim gösterileri, yaş grubuna göre alev
yutan adam, tahta uzun bacak, hint fakiri camda yürüyor gibi gösterileri de saymak mümkündür.

Resim 3.28: Partilerde dans sadece gösteri amaçlı düşünülmemesi, davetlilerin de dans edebilmeleri için düzenlemeler yapılması
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Resim 3.29: Çocuk parti etkinliği ve yetişkin parti etkinliği

Çocuklar için düzenlenen partilerde yarışmalar, oyunlar, sanat etkinlikleri ve gösteriler
daha çok tercih edilirken genç ve yetişkin partilerinde müzik ve dans ön plana çıkmaktadır.
Ancak bu, çocuk partilerinde müzik ve dans, yetişkin partilerinde de oyunlar ve yarışmalar
olmaz anlamına gelmez.

Resim 3.30: Partide müzik, canlı ya da bir Disc jockey (Dj) kontrolünde

Resim 3.31: Dans gösterisi
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Partilerde kullanılacak olan ekipman doğum günlerinde kullanılan ekipmandan farklı
değildir. Eğer yapılması planlanan etkinlik farklı bir araç gereç ya da ekipman gerektiriyorsa
donanım hazırlanırken buna özen göstermek yeterli olacaktır.

Resim 3.32: Havuz başı partisi havuz süslemele örnekleri

Etkinlikler ve dekorasyon özellikleri belirlendikten sonra ekstra gerekenlerin listesini
çıkarmak, bunların önceden sağlanabilmesi açısından büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylelikle parti başladıktan sonra bir eksiklik ya da aksaklık olması söz konusu olmayacaktır.

Resim 3.33: Parti dekorasyonunda kullanılabilecek süslemeler

Partilerde amaç eğlenmek olduğu için davetlilerin çoğunluğu hareket hâlinde olacaktır. Bu nedenle mekânı daraltacak düzenlemelerden kaçınmak gerekir. Bir partideki masa
düzeni düğün organizasyonlarınınkinden farklıdır. Düğün organizasyonlarında çoğunlukla
büyük masalar kullanılırken partilerde daha küçük masalar tercih edilir. Davetli sayısı azsa
büyük tek bir masa düzenlemek de mümkündür. Hatta sokak partisi gibi bazı partilerde masa
düzenlemeye gerek olmayacaktır. Fakat parti yemekli bir partiyse davetli sayısı fazlaysa ya
da resmî bir parti olacaksa düğün organizasyonlarındaki gibi bir masa düzeni uygulanabilir.
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Resim 3.34: Yemekli parti masa düzeni ve kokteyl parti masa düzeni

Resim 3.35: Açık alan partileri için hazırlanmış masalar

Resim 3.36: Kapalı alan partileri için hazırlanmış masalar

Her masa düzenlemesi farklı donanım gerektirir. Bu nedenle mekâna, partinin özelliğine ve müşteri isteklerine göre masa düzeni başlangıç aşamasında belirlenirse gerekli ekipman da önceden sağlanabilir.
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3.3. Parti Düzenleme
Bir parti organizasyonunda yapılması gerekenler:








Partinin amacını belirlemek ( kutlama, düğün, eğlenmek, yardım )
Yaş grubunu belirlemek
Partinin zamanını belirlemek ( tarih ve saat)
Parti için temaya uygun mekânı araştırmak
Etkinlikleri belirlemek ve etkinlikler için gerekli yardımcı elemanlarla iletişime
geçmek

Eğlence etkinliklerini belirlemek

Yiyecek ve içecekleri belirlemek

Davetiye seçmek

Davetli listesi oluşturmak

Yardımcı hizmet elemanlarını belirlemek(nakliye, elektrik, catering, servis, animatör vb.)
Mekân düzenini tasarlamak

Maliyet hesabı yapmak

Yedek parti planı hazırlamak

Mekânı süslemek

Organizasyonun düzenli yürütülmesini sağlamak

Organizasyonu değerlendirmek
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda size verilen yönergeler doğrultusunda bir parti organizasyon dosyası hazırlayınız.
İşlem Basamakları
 Grup oluşturunuz
 İş bölümü yapınız.
 Değişik organizasyon firmalarını
araştırınız.
 Firmalardan randevu alınız.
 Öğrenmek istediklerinizi not alınız.
 Firmaları ziyaret ederek yetkili kişilerle
görüşünüz.
 Alınan bilgileri ve gözlemlerinizi not
ediniz.
 Partinizin amacını belirleyiniz.
 Yaş grubunu belirleyiniz.
 Partinizin hangi tarihte ve hangi saatte
yapılacağını belirleyiniz.
 Partinizin temasını belirleyiniz.
 Temanıza uygun mekân belirleyiniz.
 Eğlence etkinliklerini belirleyiniz.
 Yiyecek ve içecekleri belirleyiniz.
 Davetiye örnekleri oluşturunuz.
 Davetli listesi oluşturunuz.
 Yardımcı hizmet elemanlarını belirleyiniz.
 Mekân düzenini tasarlayınız.
 Maliyet hesabı yapınız.
 Yedek plan oluşturunuz.
 Yaptığınız bütün çalışmaları içeren bir
etkinlik dosyası hazırlayınız.
 Sınıfta arkadaşlarınıza sunum yapınız.

Öneriler
 Snıf mevcuduna göre gruplara ayrılınız.
 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 Internet, broşür, reklam ve kartvizitlerden
yararlanınız.
 Etkili ve güzel konuşunuz.
 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız. Planlayacağınız parti çeşidi hakkında öğrenmek istediklerinizi önceden belirleyiniz.
 Giyiminize, temizliğinize dikkat ediniz
ve güler yüzlü, sempatik olunuz.
 İyi bir gözlemci olup dikkatle not alınız.
 Partinin sadece eğlenmek amacıyla mı
yoksa kutlama, yardım toplama gibi bir
amaçla mı düzenlendiğini belirleyiniz.
 Planını yapacağınız partinin hangi yaş
grubu için olduğunu belirleyiniz.
 Partinizin hangi ayın kaçında olacağını,
akşam mı yoksa gündüz mü olacağını belirleyiniz.
 Bilgi ve gözlemleriniz doğrultusunda
önceden belirlediğiniz parti çeşidi için
tema belirleyiniz.
 Planlayacağınız partiyi açık havada mı
salonda mı yapacağınızı, salonun ebatlarını belirleyiniz. Bunu belirlerken
partinizin tarih ve saatini göz önünde
bulundurunuz.
 Partinizin çeşidine, hitap edeceği yaş
grubuna, mekân özelliklerine, zamanına
göre etkinlikler belirleyiniz.
 Partinizin çeşidine ve özelliğine göre
ikram edilecek yiyecek ve içecekleri belirleyiniz.
 Partinizin yaş grubu, çeşidi ve özelliklerini göz önünde bulundurarak müşterinize sunmak üzere farklı davetiye
örnekleri seçiniz. Bunun için davetiye
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firmalarından, internetten ve yakın
çevrenizden yardım alabilirsiniz.
Müşterinizin size verdiğini varsaydığınız
bir davetli listesi oluşturarak davetli
sayısını belirleyiniz.
Partiniz için planladığınız tüm etkinlik ve
çalışmaları gözden geçirerek hangi
konularda yardımcı hizmetlerden faydalanacağınızı belirleyiniz. Ayrıca hangi
alanda kaç elemana ihtiyacınız olduğunu
belirlemeyi unutmayınız.
Partinizin, temasına, mekânına, yaş grubuna ve ne amaçla yapıldığını göz önünde
bulundurarak masaların düzenini, mekân
süslemelerini belirleyiniz. Bunu bir
çizimle, resimlerle ya da üç boyutlu minyatür bir salon maketi hazırlayarak yapabilirsiniz.
Hazırlamayı düşündüğünüz tüm etkinlikleri, yardımcı hizmetleri, ikramları kalem kalem yazınız. Her madde için önce
birim fiyat sonra tutar belirleyiniz. En
son olarak toplam fiyat belirleyiniz.
Yapmayı planladığınız her etkinlik ve
çalışma için yedek bir tane daha
hazırlayınız.
Grup olarak dosya hazırlayınız. Dosyanıza bütün çalışma plan aşamalarınızla ilgili dokümanları (afişleri, davetiyeleri, broşürleri, çizimleri), süsleme malzeme örneklerini yerleştiriniz.
Topladığınız broşür, afiş, slayt, CD vb.
yararlanarak dosyanızı sınıf arkadaşlarınıza sununuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2

Grup oluşturdunuz mu?
İş bölümü yaptınız mı?

3

Gideceğiniz firmalardan randevu aldınız mı?

4

Gözlemlerinizi not ettiniz mi?

5
6

Doğal ve samimi oldunuz mu?

7

Giyiminize ve temizliğinize dikkat ettiniz mi?

8

Firmada çalışanların birbirleriyle olan diyaloğunu incelediniz mi?

9

Değişik etkinlik örneklerini not ettiniz mi?

Etkili ve güzel konuştunuz mu?

10 Dosya hazırlamak için gerekli bilgi ve doküman topladınız mı?
11 Partinizin amacını belirlediniz mi?
12 Partinizin yaş grubunu belirlediniz mi?
Partinizin hangi tarihte ve hangi saatte yapılacağını belirlediniz
mi?
14 Partinizin temasını belirlediniz mi?
13

15 Temanıza uygun mekân belirlediniz mi?
16
17
18
19
20

Eğlence etkinliklerini belirlediniz mi?
Yiyecek ve içecekleri belirlediniz mi?
Davetiye örnekleri oluşturdunuz mu?
Davetli listesi oluşturdunuz mu?
Yardımcı hizmet elemanlarını belirlediniz mi?

21 Mekân düzenini tasarladınız mı?
22 Maliyet hesabı yaptınız mı?
23 Yedek plan oluşturdunuz mu?
24

Yaptığınız bütün çalışmaları içeren bir etkinlik dosyası hazırladınız mı?

25 Sınıfta arkadaşlarınıza sunum yaptınız mı?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Partide temel amaç kutlamadır.

2.

( ) Partiler temaya göre düzenlendiği yere göre ve kutlama ve özel gün partileri olmak üzere üç grupta incelenir.

3.

( ) Bahçede “Beyaz” temalı bir deterjan tanıtım partisi düzenlenmesi örneği, bütün
parti çeşitleri içeren bir parti örneğidir.

4.

( ) Bazı partiler önceden belirlenmiş bir konuya göre düzenlenmektedir. Bütün dekor
ve etkinlikler bu konuya uygun hazırlanır. Bu partilere temalı parti denir.

5.

( ) Her partiyi birbirinden farklı kılan bazı özellikler vardır. Bunlar; mekân özellikleri, etkinlik özellikleri, dekor özellikleri, maddi imkân özellikleri, ikram özellikleri ve
teknik düzenleme özellikleridir.

6.

( ) Her partide ikram olacak diye bir kural olmasa da az, çok, basit ya da özellikli
ikramlar hazırlanmaktadır.

7.

( ) Her partinin konseptine uygun farklı bir dekor hazırlanmalıdır.

8.

( ) Partilerde ışık, sadece gece ya da kapalı mekânda aydınlatmayı sağlamak için
değil, dekora dikkati çekmek için de kullanılabilir.

9.

( ) Partilerde her tür mekânda yüksek ses kullanmak partinin eğlencesini artırmak
için şarttır.

10.

( ) Çocuklar için düzenlenen partilerde yarışmalar, oyunlar, sanat etkinlikleri ve gösteriler hazırlanmalı, genç ve yetişkin partilerinde ise müzik ve dans etkinliklerini hazırlamnın yeterli olacağı unutulmamalıdır.

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 cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Konserin hangi müzik türünü içerdiği organizasyon açısından önemlidir.

2.

( ) Bir konserde sanatçının sesinin mi yoksa enstrümanın mı ön plana çıkacağı konserin çeşidini belirler.

3.

( ) Konser çeşitleri koro konserler ve solo konserlerdir.

4.

( ) Kutlama konserleri, sanatçı ve enstrümana göre konser çeşitlerinden biridir.

5.

( ) Konser başlı başına bir etkinlik olduğu için konserlerde hiçbir zaman ek etkinlik
düzenlenmez.

6.

( ) Antrak perdesi sahnenin ana perdesidir.

7.

( ) Açılış törenleri, sadece herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşunun genişletme ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle düzenlenen etkinliktir.

8.

( ) Açılışlarda kimlerin davet edileceği, programın yeri, zamanı ve senaryosu önceden belirlenmelidir.

9.

( ) 18.00-20.00 saatleri arasında açık büfe olarak düzenlenen, 2-3 saat süren, elde
tabakla ayakta, nadiren de oturarak yenen, ana yemekler de dâhil tüm yiyecek gruplarının bulunduğu açık büfe ikramına kokteyl denir.

10.

( ) Sigara böreği soğuk kokteyl yiyeceklerindendir.

11.

( ) Kokteyllerde hastalık, yaşlılık gibi nedenlerle oturmak zorunda olan davetliler için
salonun köşelerine birkaç sandalye ya da koltuk serpiştirilir.

12.

( ) Belirli sayıdaki bir davetli grubuna, belirli bir nedenle ( düğün, yeni yıl kutlaması,
mezuniyet balosu vb. özel gün kutlamaları) verilen yemek ve grubu eğlendirmek, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak üzere düzenlenen toplantılara ziyafet denir.

13.

( ) Ziyafet yemekleri iki gruba ayrılır; resmî protokol yemekleri ve özel gün yemekleridir.

14.

( ) Parti; iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek, eğlenmek amacıyla düzenledikleri, müzik, dans, ikramlar, bazen de çeşitli aktivitelerin de bulunduğu eğlence etkinlikleridir.

15.

( ) Partileri temaya göre uygulandığı mekâna göre ve özel gün ya da kutlamanın özelliğine göre olmak üzere üç farklı şekilde ele almak mümkündür.

16.

( ) Partilerin teması her zaman organizasyon sorumlusu tarafından belirlenir.

17.

( ) Bir partinin açık havada mı kapalı alanda mı küçük bir mekânda mı yoksa büyük
bir mekânda mı yapılacağı parti için yapılacak hazırlıkları etkiler.

18.

( ) Her parti mekan, etkinlikler, dekor, ikramlar ve teknik düzenleme özellikleri bakımından birbirinden farklılık gösterir.

19.

( ) Partinin özellikleri her zaman mekâna göre belirlenir.
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20.

( ) Her partinin konseptine uygun farklı bir dekor hazırlanmalıdır.

21.

( ) Işık ve ses sistemi düzenlemelerinde bir profesyonelden yardım alınmalıdır.

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

D
Y
D
D
Y
D
D
Y
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
D
B
C
A
B
D
C
B
A
C
B
A
D
C
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
D
D
Y
D
D
D
Y
Y

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

D
D
Y
Y
Y
D
Y
D
Y
Y
D
D
D
D
D
Y
D
D
Y
D
D
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