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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 212MGS022 

ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 

DAL/MESLEK Organizasyon Sorumlusu/ Fuar Organizasyon Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Defile 

MODÜLÜN TANIMI 
Defile ile ilgili bilgi ve yeterliklerin verildiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 
 

40/32 

ÖN KOŞUL 
 

Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Defile yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaç: 
 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında Defile düzenleme 

sürecini takip ederek düzenleyebileceksiniz. 

 

Amaçlar: 

 

1. Defile ile ilgili kavramları öğrenebileceksiniz. 

2. Defile çeşitleri ile ilgili bilgileri kavrayıp defile 

organizasyonu düzenleme sürecini takip ederek 

düzenleyebileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

ORTAM: Sınıf, atölye, kütüphane, çeşitli organizasyon 

firmaları, tanıtım broşürleri, rehber, telefon, internet vb. 

DONANIM: Bilgisayar, İnternet, projeksiyon makinesi, 

tepegöz, kamera çekimleri, video, CD/,DVD/,VCD. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 

Her faaliyet sonunda kazanılan beceriler ölçülmelidir. 

Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülmelidir. 

Dersin sonunda Sınıf Geçme Yönetmeliğine göre ölçme ve 

değerlendirme yapılacaktır. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Defileler, günümüzde sıkça duyduğumuz görsel ve yazılı basının çokça ilgi gösterdiği görsel 

etkinliklerdir. 

 

Günümüzde defileler, özellikle tekstil ve hazır giyim sektöründe yapılmaktadır. Modacılar ve 

giyim firmaları koleksiyonlarını, markalarını tanıtmak veya sezon ürünlerini firmalara göstererek satış 

yapmak amacıyla sıkça defile düzenlemektedir. 

 

Defile; koreograf, manken, firma veya modacıdan oluşan uzman bir ekiple uzun uğraşlar sonucu 

gerçekleşmektedir. Defileler görsel bir sunum olduğundan, sunulduğu alanda her zaman izleyenlerin 

ilgisini çekmektedir. Kalabalık gruplara hitap eden defile, tanıtım açısından çok etkili bir unsur 

olmaktadır. 

 

Yılın moda eğilimlerini, tekstilde sezon ürünlerini ve trendlerini tanıtmak açısından önemli olan 

defileler, bir bakıma modaya yön veren görsel şölenlerdir. 

 

 

Bu modülde defileyi oluşturan faktörlerden bahsederek koleksiyon ve ürün tanıtımında defilenin 

önemine değinilecektir. 

 

Modülde, defile ile ilgili, meslek hayatınızda çalışmalarınızı kolaylaştıracak gerekli bilgilere yer 

verilmiştir. 

 

“Defile” modülünün size rehber olmasını diliyorum. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

 

 

Bu faaliyette defile ile ilgili kavramları öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Defile ile ilgili kavramları araştırınız. 

 Defilenin yapıldığı alanları araştırınız. 

 Defilenin önemini ve araştırınız. 

 

1.DEFİLE 
 

1.1. Defile ile İlgili Tanımlar 

 
Defile; belirli bir süreç içinde, mevsim koşulları, moda, modeller ve renkler göz önüne alınarak 

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

yapılan tanıtımdır. 

 

1.1.1.Defile 

 
Sözlük anlamı; yeni giysi modellerini tanıtmak amacıyla mankenlerin yaptıkları gösteri, moda 

gösteri geçidi, giyim gösterisidir. 

 

Sezonda yapılan defileler sonrası yılın modası belirlenmektedir. Günümüzde “Defileler başlasın 

da bu yılın modası ne olacak görelim.” diye bir beklenti de bulunmaktadır. Geçmişte insanlar, sunulan 

defile sonrası günlerce giysiler hakkında konuşurdu. Ekonomik durumu iyi olanlar giysinin orijinalini 

alır, parası yetmeyen ise taklitlerini alarak mutlaka modaya uygun giyinmeye çalışırlardı. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Resim 1. 1: Koleksiyon defilesi 

 

1.1.2.Manken 

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

kişiye manken denir.   Mankenlerin; yürüyüş, dönüş çeşitleri, giysiyi taşıma, poz, fotomodellik, duruş 

şekilleri, bakış, ifade şekilleri konusunda eğitimli ve bilgili olmaları gereklidir. 

 

                            
Resim 1. 2: Manken 

1.1.3.Podyum 
 

Giysileri sergilemek için mankenlerin çıktıkları merdivenli, yüksekçe yer, podyumdur.  

Podyum; defilenin yapıldığı, çeşitli yükseklikte ve ebatlarda, mankenin yürüyüş yoludur diye de 

tanımlanmaktadır. Podyumun bulunmadığı ortamlarda sahnede de defile yapılabilmektedir. 

Defilelerde sahne tasarımcısı, podyum veya sahnenin nasıl düzenleneceğinin yanı sıra podyumun 

tasarımı ve ışıklandırma gibi konularda da uzmanlaşmış kişiler çalışmaktadır.  
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Resim 1. 3: Defilede podyum tasarımı 

 

1.1.4.Koreografi 
 

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

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

besteciliği gibi düşünülebilir. Koreograf, izleyicilere yaşamlarında istediği duyguyu yoğunlaştıracak 

bir tasarım sunmakla yükümlü olmalıdır.  

 

 
Resim 1. 4:  Koreografi çalışması 

 

 

1.1.5.Koleksiyon 
 

Pazarın istekleri doğrultusunda hazırlanan satış örneklerine koleksiyon adı verilir. Bu bağlamda 

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

tasarımcının gelişme süreçleri içinde bir döneme, bir akıma ya da gelişim evrelerine ilişkin örnekleri 
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içermektedir. Hazırlanan tasarımların, birikimlerin koleksiyon olarak tanımlanmasının anlamı da bu 

olmalıdır. Özgün çalışma örneklerini barındıran koleksiyonun niceliksel ve niteliksel değeri de, 

tasarımcının birikimine ve düşünce yapısının kültürel katmanlarına bağlıdır. Bu nedenledir ki, 

tasarımın önemli örneklerini bünyesinde bulundurarak evrensel değerlerini paylaşan birçok özel 

koleksiyon hazırlanmaktadır.  

 

Koleksiyon hazırlama trend araştırması, trendlere uygun modellerin belirlenmesi, detaylı teknik 

analiz ve dikime hazır kalıpların oluşturulması, uygun materyal, aksesuar ve yardımcı malzeme 

seçimiyle gerçekleştirilir. Bu çalışmalar aynı zamanda etkin bir koleksiyon ve sunum geliştirme 

çalışmalarını da kapsamaktadır.  

 

 
Resim 1. 5: Koleksiyon defilesi 

 
Resim 1. 6: Osmanlı giysileri koleksiyon defilesi 

 

1.1.6.Konsept 
 

Kavram, düşünce, fikir, örnek üretimdir. Bir şeyin özelliklerinin benzerlerinden daha yüksek 

olmasını sağlayan özellik, konsepti belirler. 
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1.1.7.Marka 
 

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerinin diğerlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan ve 

baskı yoluyla yayımlanabilen her türlü işarettir. Kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, 

renk kombinasyonları veya bütün bu işaretlerin kombinasyonları marka olabilecek işaretlerdir. Marka, 

resim ya da harflerle yapılan işaret, belliliktir.  

 

Markanın resmi olarak kullanılabilmesi için marka tescil işlemlerinin yaptırılması gereklidir. 

 

        
Resim 1. 7: Marka çalışmaları 

 

1.1.8.Sezon  
 

Moda; sezon, mevsim anlamlarında da kullanılır. Günümüzde sezon, moda dönemi olarak da 

kullanılmaktadır.  

 

1.1.9.Moda Eğilimleri  
 

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

Günümüzde bu terim daha çok giyim sektörü için kullanılmaktadır. 

 

1.1.10.Trend 

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

bir sonraki yılın yeni trendleri tahmin etmeye çalışır, yeniliklerin neler olabileceğini araştırırlar. 

Stilistlere hangi moda trendlerini ve tasarımlarını yeniden görmek istedikleri sorulduğunda genel 

olarak cevaplarını estetik ve pratik trendler yönünde vermektedirler. Dünyadaki değişimler, yaşam 

tarzlarını da etkilemektedir. Bu yaşam tarzlarındaki değişimlerin tasarıma yansımalarını belirleyen 

“trend ajansları” vardır. Geleceğe yön veren araştırmaların verileri eşliğinde 1,5-2 yıl sonrasının trend 

akımları için yıllık toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda sosyolog, psikolog, gazeteci, 

tasarımcı, pazarlamacı ve fotoğrafçılardan oluşan ekiplerin araştırmaları değerlendirilir. Tasarımcı, 

mimar, sosyolog, stilist ve pazarlama uzmanlarından oluşan trend komiteleri, tüm dünyada yaptığı 

gözlem ve çalışmalarla 10- 15 sene sonrasının mega trendlerini tahmin etmekte, hatta belirlemektedir. 

Toplantılar sonrasında belirlenen akımlar, pek çok sektörün çalışmalarına yön vermektedir. Bu 

tasarımların bir tesadüf olmadığını ve bu alanda çalışan ajansların modadaki etkisini kanıtlamaktadır. 
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1.2. Defilenin Yapıldığı Alanlar 
 

Defileler, sadece konfeksiyon alanında yapılmaktaydı. Günümüzde, konfeksiyon alanında 

faaliyet gösteren, büyük üretici firmaların yanı sıra her türlü ürün ve hizmetin tanıtımında da defileli 

tanıtımlar yer almaktadır. 

 

Günümüzde çok çeşitli alanlarda defileler yapılmaktadır. Giyim, aksesuar defileleri dışına artık 

yeni piyasa çıkacak farklı ürünlerin tanıtımları da defilelerle sunulmaktadır. Defilelere sponsorluk 

yapan araba firmaları adına, restoranlar açılışları, fuar açılışları, uluslararası fuarlarda ülkenin 

kültürünü tanıtmak amaçlı vb. gibi organizasyonlarda defile yapılmaktadır. 

 

1.3. Koleksiyonların Tanıtımında Defilenin Önemi 
 

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

koreografinin belirlenmesi gereklidir. Defilenin temasına uygun koreografi çalışmaları yapılarak 

uygun müzik, ses ve ışık düzenlemeleri araştırması yapılmalıdır.  

 

Defilede sunulacak koleksiyonu hazırlayan modacı veya firma, hangi giysilerin ön plana 

çıkarılacağına karar verecek olan karar mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu istekler doğrultusunda 

konsepte uygun saç, makyaj ve koreografi çalışmaları başlatılır. 

 

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

etkinliktir. Defileler kalabalık gruplara hitap ettiğinden tanıtım açısından çok etkili olmaktadır. Yılın 

moda eğilimleri, sezon ürünleri ve trendleri tanıtmak açısından önemli olan defileler, bir bakıma 

modaya yön veren görsel şölenlerdir.  

 

Müzik, ses, ışık, sahne tasarımı ve koreografi öğelerini üzerinde taşıyan defile, izleyenlerin 

görsel ve işitsel olarak etkinliği algılamalarını sağlamaktadır. Algılamanın yoğun etkili olduğu defile, 

insanların aklında kalıcı bir etki bıraktığından tanıtım aracı olarak tercih edilen bir sunumdur.  

 

1.4. Konsepte Uygun Defile Sunma 
 

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

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

gerçekleştirilecek bir etkinliktir. 

 

Konsepte uygun düzenlemeler yapan koreograf, koreografın direktifleri doğrultusunda defilenin 

sunumunu yapacak manken, profesyonel ses-ışık sistemi, konsepti en iyi şekilde ifade eden 

podyum/sahne ve müzik seçimi ile yapılacak defileler, istenilen konsepti izleyiciye verebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Arkadaşlarınızla gruplar oluşturup defile ile temel kavramları ve defile çalışmalarının temelini 

oluşturan trendlerinin oluşum aşamalarını araştırınız. Bu konu ile ilgili CD, Resim vb. dokümanlardan 

oluşan dosya hazırlayınız. Hazırladığınız bu dokümanları görsel araçlar yardımıyla sunum yaparak 

tanıtınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Gruplara ayrılınız 

 

 Defile ile ilgili kavramlar belirleyiniz. 

 

 Defile organizasyonu yapan ajanslarla 

görüşmek için kişi ve birimlerden 

randevu alınız. 

 

 Defile ile ilgili kavramlar, defilenin 

niçin yapıldığı, defile koleksiyonu ve 

konsept çalışmaları ile ilgili bilgi 

almak için görüşme sorularınızı 

hazırlayınız. 

 

 Görüşmeleri kayda alınız. 

 

 Defile organizasyonu için gerekli olan 

ekibi öğrenebilmek için bir defilenin 

ön çalışmalarını izleyiniz. 

 

 İzlenimleriniz ile ilgili bilgi notları 

alınız. Defilenin CD, resim, müzik vb. 

gibi dokümanlarını toplayınız.  

 

 Hazırladığınız dokümanları 

arkadaşlarınıza görsel araçlarla sunum 

yaparak tanıtınız. 

 

 

 

 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız. 

 

 Randevu alırken kendinizi ve 

konunuzu belirtiniz. 

 

 Güler yüzlü olunuz. 

 

 Paylaşımcı olunuz. 

 

 Giyiminize ve temizliğinize dikkat 

ediniz. 

 

 Mankenlik mesleğini seçmeyi 

düşünüyorsanız görüştüğünüz 

ajanslarla olumlu iletişim içinde 

olunuz. 

 

 Açıklamalarınız açık ve anlaşılır 

olmalıdır. 

 

 İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz 

 

 Defile izlerken ayrıntıları dikkatle not 

ediniz.  

  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMALI TEST 
 

Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz 

konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Evet Hayır 

1. Gruplara ayrıldınız mı?   

2. Defile ile ilgili kavramları belirleyebildiniz mi?   

3. Defile organizasyonu yapan ajanslarla görüşmek için kişi ve 

birimlerden randevu aldınız mı? 
  

4. Defile ile ilgili kavramlar, niçin defile yapılır, defile koleksiyonu 

ve konsept çalışmaları ile ilgili bilgi almak için görüşme 

sorularınızı hazırladınız mı? 

  

5. Görüşmeleri kayda adlınız mı?   

6. Defile organizasyonu için gerekli olan ekibi öğrenebilmek için bir 

defilenin ön çalışmalarını izleyebildiniz mi? 
  

7. İzlenimleriniz ile ilgili bilgi notları alarak defilenin CD, resim, 

müzik vb. gibi dokümanlarını toplayabildiniz mi?  
  

8. Hazırladığınız dokümanları arkadaşlarınıza görsel araçlarla 

sunum yaparak tanıttınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızda hayır seçeneği işaretli ise faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatli okuyarak doğru seçeneği işaretleyip durumunuzu değerlendiriniz. 

 

1. Defilenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Giysi ve modelleri tanıtmak 

B) Yılın trendlerini belirlemek 

C) Koleksiyon oluşturmak 

D) Hiçbiri 

 

2. Manken kimdir? 
 

A) Tanıtmak amacıyla giysi ve aksesuarları sunan kişi 

B) Dizi ve reklam filmlerinde oynayan kişi  

C) Fotomodellik yaparak katalog çekimleri yapan kişi 

D) Defile koreografisi hazırlayan kişi 

 

3. Koreograf kimdir? 
 

A) Ses-ışık koordinasyonu yapan kişidir. 

B) Podyum düzeni yapan kişidir. 

C) Defilede adım hareketlerini düzenleyen kişidir. 

D) Defilenin temasını belirleyen kişidir. 

 

4. Konsept nedir? 
 

A) Kavram, düşünce, fikir üretimi 

B) Harf, sayı, şekille ifade edilen işaretler 

C) Sezon ürünleri 

D) Yüksek özellikli defileler 

 

5. Moda eğilimi terimi daha çok hangi sektörde kullanılır? 
 

A) Turizm sektörü 

B) Giyim sektörü 

C) Ayakkabı sektörü 

D) Organizasyonlar 

 

6. Defile gösterileri hangi alanlarda yapılır? 

 

A) Konfeksiyon alanı 

B) Ürün tanıtımı 

C) Aksesuar tanıtımı 

D) Hepsi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Defile organizasyonunda kimler görev yapar? 
 

A) Manken, sahne tasarımcısı 

B) Koreograf 

C) Profesyonel ses-ışık teknisyeni 

D) Hepsi 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yanıtlarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 
Bu faaliyette sonunda defile çeşitleri ile ilgili bilgileri kavrayıp defile organizasyonu 

düzenleme sürecini takip ederek düzenleyebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Defile çeşitlerini araştırınız 

 Özel koleksiyon defilelerini araştırınız. 

 Defile organizasyon aşamalarını araştırınız. 

 

2. DEFİLE ÇEŞİTLERİ 
 

Günümüzde birçok alanda defile yapılmaktadır. Defileleri giyim ve aksesuar defileleri olarak 

sınıflamak mümkündür. Aşağıda, defileler ile ilgi bilgiler yer almaktadır. 

 

2.1.Giyim Defile Çeşitleri 
 

2.1.1.Günlük Giyim Defilesi  
 

Özellikle hazır giyim firmaları tarafından yapılan defileler, günlük giyim defileleridir. Yılın 

moda eğilimleri ve trendleri doğrultusunda yapılan defilelerde sezon giysilerinin tanıtımı yapılır. Bu 

defilelerin hedef kitlesi genellikle mağaza sahipleridir. Defilede izledikleri giysilerden satışa sunmayı 

planladıkları giyim ürünlerinin seçimini yaparak defileyi düzenleyen firma veya firmalara sipariş 

verirler. Gelenekselleşen bu defileler genellikle sezon başlarında yapılır.  

 

2.1.2.Deri-Kürk Giyim Defilesi 
 

Deriden yapılan giysilerin sunulduğu defileler daha çok dış giyime yönelik olarak hazırlanır. 

Deri kaban, ceket, yelek, pantolon, etek vb. gibi ürünlerin sunulduğu defileler daha çok kış sezonu 

öncesinde düzenlenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2. 1:  Kürk defilesi 

 

                
Resim 2. 2: Deri defilesi 
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2.1.3.Abiye Giyim Defilesi  
 

Gece giyilen giysilerin sunulduğu defilelerde, daha çok fantezi giyim tarzında hazırlanan 

giysiler sunulmaktadır. Günümüzde gece giysileri ile gündüz giysileri arasındaki fark oldukça 

azaldığından gündüz; işlemeli, nakışlı ve parlak kumaştan yapılmış giysiler de giyilmektedir. 

 

 
Resim 2. 3: Abiye giyim defilesi 

 

2.1.4.Gelinlik Defilesi 
 

Genç kızların en mükemmel olmayı istedikleri gün, düğün günleridir. Gelini gelin yapan en 

önemli unsur, gelinliktir.  Tüm genç kızların çocukluktan itibaren düşünü kurdukları gelinlikle 

harikulade görünmek için gelinlik seçimini doğru yapmak büyük önem taşır. Gelinlik defilelerinde, 

gelinlik ile birlikte kullanılan tüm aksesuarlar bir bütün olarak yer almaktadır. Bunlar gelinlik 

kumaşları, danteller, duvaklar, taçlar, çiçek ya da benzeri aksesuarlar ve ayakkabılardır. 
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Resim 2. 4: Gelinlik defilesi 
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2.1.5.İç Giyim Defilesi 
 

İç giyim; çocuk, kadın, erkek olmak üzere üç bölüme ayrılır. Her iç giyim türü farklı giyimleri 

kapsamaktadır. Örneğin çocuk iç giyimi; zıbın, mama önlüğü, patik, bady gibi iç giyimlerden oluşur. 

Kadın iç giyimi; kombinezon, jüpon, lizöz, korse, iç çamaşır, vb. gibi giysilerden oluşur. Erkek iç 

giyiminde diğerlerinden farklı olarak fanila, robdöşambır, şort, gömlek gibi iç giyimler vardır. İç 

giyim defilelerinde genel olarak atlet,  iç çamaşır, pijama ve sabahlık sunumları yapılır. 

 

İç giyim tasarımcıları “dıştan içe” bütünsel görünüm fikri ortaya koyarken, mini hazır giyim 

çizgisindeki iç çamaşırı tasarımcıları da “içten dışa” güzel bir görünüm için sunmak için yeni iç 

çamaşırları koleksiyonları hazırlamaktadırlar. 

 

Günümüzde moda, tüm dünyadan aksesuarlarla, tasarım, dekorasyon ve daha birçok alanı bir 

araya getirmektedir. Moda ve iç çamaşırı da bu şekilde mükemmel iş ortaklıkları kurmaktadır.  

 

                 
Resim 2. 5: İç giyim defilesi 

 

 
Resim 2. 6: Pijama defilesi 
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2.1.6.Mayo-Bikini Defilesi 
 

Deniz veya havuza girerken bedenin suda rahat hareket edebilmesini sağlayan giysilerdir. Mayo 

ve bikinilerin sağlık açısından çabuk kuruyan kumaşlardan yapılması gereklidir. Mayo ve bikini üreten 

firmalar her yıl hazırladıkları özel kumaşlar ile ilgili farklı teknoloji ve tasarımlar üretmektedir. 

Günümüzde mayo ve bikini ile takım oluşturacak şekilde pareo, plaj havluları, plaj elbisesi, plaj 

çantası, plaj terlik ve ayakkabıları, bandana vb. gibi ürünler üretilmektedir. Üretilen farklı tasarımlar 

yaz sezonu öncesi defile ve kataloglarla tanıtılmaktadır. 

 

     
Resim 2. 7: Mayo ve pareo defilesi 

 

2.1.7.Özel Koleksiyon Defilesi  
 

Özellikle ünlü modacıların hazırladığı haute couture defileler özel koleksiyon defileleridir. 

Genellikle ünlü modacıların hazırladığı koleksiyonları sezonun farklı zamanlarında özel koreografi 

çalışmaları eşliğinde tanıtılırlar. Bu koleksiyon tanıtım defilelerine özellikle basın büyük ilgi 

göstermektedir. Ünlü mankenlerin sunduğu koleksiyonlar yılın modasını da belirlemek açısından 

büyük önem taşımaktadır. Modacılar koleksiyonlarında yılın trendlerini belirlemektedir ya da özel bir 

konsept ile mesaj verme amacı taşımaktadırlar. 
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Resim 2. 8: Özel koleksiyon defilesi 

 

 2.2.Aksesuar Defilesi 
 

Aksesuar detay, ayrıntı anlamına gelir ve ürünün genel yapısına doğrudan etki etmeyen, onu 

daha cazip ve kullanışlı kılan unsurlardır. 

 

Daha geniş anlamda aksesuar, Fransızca’dan alınan kapsayıcı bir sözcük olup giysileri modaya 

uygun şekilde tamamlamak, süslemek amacıyla kullanılan malzemelerdir diye de tanımlanır. Atkı, 

kaşkol, kılıç, eldiven, gözlük, kravat, saat, şemsiye, taç, kozmetik, peruk, papyon, cüzdan, takı, şal, 

kemer, şapka, baston dürbün, bere, ayakkabı, çanta, yelpaze, maske vb. gibi ürünler aksesuar kavramı 

içinde yer alır. Aksesuar firmaları veya bu alanda üretim yapan modacılar ürünlerini tanıtmak 

amacıyla aksesuar defileleri yapmaktadır. 

 

2.2.1.Şapka Defilesi 
 

Erkeklerin ve kadınların sokakta giydikleri fötrden ya da çeşitli maddelerden yapılmış değişik 

biçimlerdeki başlıklar şapkalardır. Şapka defileleri genellikle şapkaları ön plana çıkaracak giysilerle 

sunulmaktadır. 
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Resim 2. 9: Şapka defilesi 

 

2.2.2.Eşarp ve Fular Defilesi 
 

Örtünmek ve aksesuar amacıyla kullanılan eşarp ve fular genellikle ham ipek ve ipekli kumaşlardan 

üretilmektedir. Eşarp ve fular desenleri, daha çok pano desenleri ve asimetrik desenler kullanılarak 

yapılmaktadır. Eşarp desenleri, desen tasarımı konusunda uzman olan kişiler tarafından yapılmaktadır. 

Günümüzde bu alanda faaliyet gösteren birçok firma bulunmaktadır. Bu eşarp firmaları, 

koleksiyonlarını mankenlerin sunduğu defileler ve katalog çekimleri ile yapmaktadır. 

 

 
Resim 2.10. Eşarp tanıtımı 
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2.2.3.Takı-Mücevher Defilesi 
 

Bileğe, kimi zaman da kola takılan süslü, değerli halkalara bilezik; boyna takılan ve çeşitli 

malzemelerden yapılmış olan takılara kolye adı verilir. 

 

Takı, genellikle değerli ve yarı değerli metallerden, taşlardan veya pul, boncuk ve 

süslemelerden yapılan bilezik, kolye, yüzük vb. aksesuarların tümüdür. Takı ve mücevher defileleri 

defile ürününü ön plana çıkaracak giysiler ve özel koreografi eşliğinde sunulur. 

 

          

 

 
Resim 2.11: Otantik takı defilesi 
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Resim 2.12: Takı defilesi 

 

2.2.4.Çorap ve Eldiven Defilesi 
 

Elleri ve ayakları soğuktan, sıcaktan, zararlı ışıklardan korumak için veya başka maksatlarla 

giyilen farklı malzemelerden yapılan el ve ayak giyeceklerdir. Eldiven soğuktan korunmanın yanında, 

boksta, ev ve endüstri işlerinde çok kullanılmaktadır. Eldivenler; yün, ipek, naylon ve deriden 

yapılmaktadır. 

             
        

2.2.5.Ayakkabı-Çanta Defilesi 
 

Çanta; deri, bez, plastik vb. gereçlerden yapılan taşınabilir değişik büyüklükte ve üstten açılan 

kaptır. Çanta elde, kolda, kol altında, omuzda taşınan küçük özel eşyalar koymak ve aynı zamanda 

giyimi bütünlemek amacı ile ayakkabıyı tamamlayan bir aksesuardır. Ayakkabı ve çantalar, genellikle 

birbirlerini tamamlayacak şekilde tasarlanmaktadır.  

 

 
Resim 2.13: Çanta defilesi Resim   2.14: Çanta ve ayakkabı defilesi 
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2.3.Defile Organizasyonu Yapmak  
 

Defile organizasyonu yapmak profesyonel bir ekip işidir. Defile organizasyonu temel olarak 

aşağıdaki işlem basamaklarından oluşmaktadır: 

 

 Manken seçimi: Standartlara uygun beden ve boyda, iş deneyimi olan, beden dilini iyi 

kullanabilen yeterli sayıda manken seçimi yapılır.  

 

 Koreografi hazırlanması: Koleksiyon incelenerek detaylar belirlenir ve detaylar 

doğrultusunda konsepte ve koreografiye uygun müzik seçimi yapılır. Seçilen müzik 

eşliğinde koreografi çalışmaları yapılır. 

 

 
 

 
Resim 1.15: Koreografi  – müzik çalışmaları 

 

 Kulis hazırlanması: Profesyonel moda editörü ile saç, makyaj detaylandırılması yapılır. 

Sunumu yapılacak koleksiyonun mankenlere dağılımı kulis amiri tarafından belirlenir. 

Defilenin hızlı akışının sağlanabilmesi için mankenleri giydirecek yeterli sayıda giydirici 

görevlendirilir. Defile çıkış listesi hazırlanır. 

 

 Sahne- podyum hazırlanması: Sahne tasarımcısı tarafından konsepte uygun sahne 

tasarımı yapılır. Basının defileyi başarılı çekebilmesi için seyircileri engellemeyecek 

şekilde için basın tribünü hazırlanır. Ses-ışık ve teknik koordinasyonu sağlanır. 
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Resim 1.16: Sahne- podyum-ışık çalışmaları 

 

2.4. Defilede Basının Önemi 
 

Uzun çalışmalar ve büyük çabalarla hazırlanan defile organizasyonlarına basının ilgi 

göstermesi, defilenin geniş kitlelere ulaşması ve tanıtımı açısından önemlidir. Basının defileye 

gelebilmesi için öncelikle defile ile ilgili tarih, yer, saat, manken kadrosu, katılımcılar, izleyici kitlesi 

koreograf vb. gibi detayların belirtildiği bilgileri içeren bir basın bülteninin hazırlanması gereklidir. 

Hazırlanan basın bülteninin bütün haber ajansları, televizyon kanalları ve gazetelere gönderilmesi 

gereklidir. Özellikle büyük haber ajanslarının defile ile ilgili resim ve çekim yaparak görsel ve yazılı 

medyaya dağıtması, gazete ve televizyon kanallarında defilenin görünmesi defilenin başarısı ve 

tanıtımı açısından önem taşımaktadır. 
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Resim 2.16: Yerli ve yabancı basında defile 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak farklı defileler izleyiniz. Defilelerin teması doğrultusunda 

yapılan farklı koreografi çalışmalarını gözlemleyiniz. Defile çeşitleri ile ilgili CD, resim vb. 

dokümanlardan oluşan dosya hazırlayarak görsel araçlarla sunum yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Gruplara ayrılınız 

 

 Farklı defileler izlemek üzere defile 

gösteri tarihlerini araştırınız. 

 

 Defile konsepti nasıl belirlenir 

araştırınız. 

 

 Farklı konsept ve çeşitlerde defile 

gösterileri izleyiniz. 

 

 Defile çeşidine göre sunumdaki ve 

koreografideki farklılıkları not ediniz. 

 

 Uyguladığınız faaliyetlerle ilgili CD, 

resim, aldığınız notlar ve dokümanları 

toplayınız.  

 

 Defile çeşitleri ile ilgili bilgileri, 

arkadaşlarınıza görsel araçlarla sunum 

yaparak tanıtınız. 

 

 

 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız. 

 

 Modülünüzdeki defile çeşitleri öğrenim 

faaliyetindeki ilgili konuları tekrar gözden 

geçiriniz. 

 

 Uygulamalarınızda güler yüzlü olunuz. 

 

 Araştırmacı olunuz. 

 

 Giyiminize ve temizliğinize dikkat ediniz. 

 

 Olumlu iletişim içinde olunuz. 

 

 Açıklamalarınız açık ve anlaşılır 

olmalıdır. 

 

 İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz. 

Uygulamalarınızda nezaket ve kurallarına 

dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMALI TEST 
 

Arkadaşlarınızla, grubunuzu değerlendiriniz, eksik veya hatalı gördüğünüz konularda öğrenme 

faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Evet Hayır 

1. Gruplara ayrılınız   

2. Farklı defileler izlemek üzere defile gösteri tarihlerini araştırınız.   

3. Defile konsepti nasıl belirlenir araştırınız.   

4. Farklı konsept ve çeşitlerde defile gösterileri izleyiniz.   

5. Defile çeşidine göre sunumdaki ve koreografideki farklılıkları not 

ediniz. 
  

6. Uyguladığınız faaliyetlerle ilgili CD, resim, aldığınız notlar ve 

dokümanları toplayınız.  
  

7. Defile çeşitleri ile ilgili bilgileri arkadaşlarınıza görsel araçlarla 

sunum yaparak tanıtınız. 
  

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tümü evet ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modülü bitirmek için: 

Öğrenme faaliyeti -1: Defile 

Öğrenme faaliyeti -2: Defile Çeşitleri 

 

Faaliyetlerindeki değerlendirmeleri başarıyla tamamlamış olmanız gerekmektedir. Modülü 

başarıyla bitirdiyseniz öğretmeninizle görüşerek diğer modüle geçiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak 

değerlendiriniz. 

 

Objektif Testler (Ölçme Soruları) Doğru Yanlış 

1. DEFİLE   

1. Yeni giysi modellerinin tanıtmak amacıyla mankenlerin yaptıkları 

gösteri, moda gösteri geçidi ve giyim gösterisine defile denir. 

  

2. Sezonda yapılan defileler o yılın modası belirlenmektedir. 
  

3. Mankenlerin yürüyüş, dönüş çeşitleri, giysiyi taşıma, poz, fotomodellik, 

duruş şekilleri, bakış, ifade şekilleri konusunda eğitimli ve bilgili 

olmaları gereklidir. 

  

4. Podyumun bulunmadığı ortamlarda sahnede de defile yapılabilmektedir.   

5. Koreograf için “adım tasarımcısı” ve “dans bestecisi”  denebilir.   

6. Pazarın istekleri doğrultusunda hazırlanan satış örneklerine trend adı 

verilir. 

  

7. Konsept; kavram, düşünce, fikir ve örnek üretimdir.   

8. Markanın resmi olarak kullanılabilmesi için marka tescil işlemelerinin 

yaptırılması gerekli değildir. 

  

9. Moda; sezon, mevsim anlamlarında da kullanılır. 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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10. Geleceğe yön veren araştırmaların verileri eşliğinde 1,5–2 yıl sonrasının 

trend akımları için yıllık toplantılar düzenlenmektedir. 

  

DEFİLE ÇEŞİTLERİ   

11. Yılın moda eğilimleri ve trendleri doğrultusunda yapılan defilelerde 

sezon giysilerinin tanıtımı yapılır. 

  

12. Deri kaban, ceket, yelek, pantolon, etek vb. gibi ürünlerin sunulduğu 

defileler daha yaz aylarında düzenlenir. 

  

13. Günümüzde gece giysileri ile gündüz giysileri arasındaki fark oldukça 

azaldığından gündüz işlemeli, nakışlı ve parlak kumaştan yapılmış 

giysiler de giyilmektedir. 

  

14. Gelinlik defilelerinde kumaşlar, danteller, duvaklar,  taçlar, çiçek ya da 

benzeri aksesuarlar ve ayakkabılar tanıtılır. 

  

15. İç giyim defilelerinde genel olarak mayo, bikini ve pareo sunumları 

yapılır. 

  

16. Mayo ve bikiniler deniz veya havuza girerken bedenin suda rahat 

hareket edebilmesini sağlayan giysilerdir. 

  

17. Ünlü modacıların hazırladığı haute couture defileler özel koleksiyon 

defileleridir. 

  

18. Atkı, eldiven, gözlük, kravat, saat, peruk, takı, şal, kemer, şapka, 

ayakkabı, çanta, vb. gibi ürünler aksesuar defileleri ile sunulur. 

  

19. Defile organizasyonu yapmak için profesyonel bir ekip kurmak şart 

değildir. 

  

20. Sunumu yapılacak koleksiyonun mankenlere dağılımı kulis amiri 

tarafından belirlenir. 

  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME)  
 

Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

1. DEFİLE Evet Hayır 

1. Yeni giysi modellerinin tanıtmak amacıyla mankenlerin 

yaptıkları gösteri, moda gösteri geçidi ve giyim gösterisine 

defile denir. 

  

2. Sezonda yapılan defileler o yılın modası belirlenmektedir. 
  

3. Mankenlerin yürüyüş, dönüş çeşitleri, giysiyi taşıma, poz, 

fotomodellik, duruş şekilleri, bakış, ifade şekilleri konusunda 

eğitimli ve bilgili olmaları gereklidir. 

  

4. Podyumun bulunmadığı ortamlarda sahnede de defile 

yapılabilmektedir. 

  

5. Koreografa “adım tasarımcısı” ve “dans bestecisi”  denebilir.   

6. Pazarın istekleri doğrultusunda hazırlanan satış örneklerine 

trend adı verilir. 

  

7. Konsept, kavram, düşünce, fikir ve örnek üretimdir.   

8. Markanın resmi olarak kullanılabilmesi için marka tescil 

işlemelerinin yaptırılması gerekli değildir. 

  

9. Moda için sezon, mevsim anlamı da kullanılır. 
  

10. Geleceğe yön veren araştırmaların verileri eşliğinde 1,5–2 yıl 

sonrasının trend akımları için yıllık toplantılar 

düzenlenmektedir. 

  

DEFİLE ÇEŞİTLERİ   

11. Yılın moda eğilimleri ve trendleri doğrultusunda yapılan 
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defilelerde sezon giysilerinin tanıtımı yapılır. 

12. Deri kaban, ceket, yelek, pantolon, etek vb. gibi ürünlerin 

sunulduğu defileler daha yaz aylarında düzenlenir. 

  

13. Günümüzde gece giysileri ile gündüz giysileri arasındaki fark 

oldukça azaldığından gündüz işlemeli, nakışlı ve parlak 

kumaştan yapılmış giysiler de giyilmektedir. 

  

14. Gelinlik defilelerinde kumaşlar, danteller, duvaklar, taçlar, 

çiçek ya da benzeri aksesuarlar ve ayakkabılar tanıtılır. 

 

  

15. İç giyim defilelerinde genel olarak mayo, bikini ve pareo 

sunumları yapılır. 

  

16. Mayo ve bikiniler deniz veya havuza girerken bedenin suda 

rahat hareket edebilmesini sağlayan giysilerdir. 

  

17. Ünlü modacıların hazırladığı haute couture defileler özel 

koleksiyon defileleridir. 

  

18. Atkı, eldiven, gözlük, kravat, saat, peruk, takı, şal, kemer, 

şapka, ayakkabı, çanta, vb. gibi ürünler, aksesuar defileleri ile 

sunulur. 

  

19. Defile organizasyonu yapmak için profesyonel bir ekip 

kurmak şart değildir. 

  

20. Sunumu yapılacak koleksiyonun mankenlere dağılımı kulis 

amiri tarafından belirlenir. 

  

 

DEĞERLENDİRME 

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa ya da kendinizi yeterli 

görmüyorsanız; işlemi tekrar ediniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI  
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 A 

3 C 

4 D 

5 B 

6 A 

7 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 B 

4 B 

5 C 

6 D 

7 A 

 

OBJEKTİF TEST CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 
5 D 
6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 
10 D 
11 D 
12 Y 

13 D 
14 D 
15 Y 

16 D 
17 D 
18 D 
19 Y 

20 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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