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MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

Bireye/öğrenciye; organizasyon çeşitleri olan
kurumsal organizasyon, sosyal ve kültürel organizasyonlar
ile ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.
1. Kurumsal organizasyon çeşitleri ve özelliklerini
listeleyebileceksiniz.
2. Çevrenizde düzenlenen sosyal ve kültürel
organizasyonların özelliklerini açıklayabileceksiniz.
3. Ulusal ve uluslararası organizasyon örneklerini
açıklayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Derslik, atölye, konferans salonu
Donanım: Bilgisayar, akıllı tahta, makas, renkli kalemler,
renkli kartonlar, panolar

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her
öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile
kendinizi değerlendireceksiniz.

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Hayatımızda zaman zaman yapmak zorunda kaldığımız, eski adıyla düzenleme yeni
adıyla organizasyon çalışmaları olmuştur.
Her mesleğin, her işin ve özel hayatımızın bile planlamaya ihtiyacı vardır. Kimi
zaman bu planlama kurallara bağlı olabilir, kimi zaman ise kurallara bağlı kalmadan sıradan
bir çalışma şeklinde gerçekleşebilir. Hangisi daha önce gelir? Organizasyon mu yoksa iş mi?
Yapılacak bir iş olmasaydı, herhangi bir organizasyona gerek olmazdı. Organizasyon
olmasaydı yapılacak işler istenilen nitelikte amacına ulaşamazdı. Bu durumda verilen işe
uygun organizasyon planlamaları yapılmalıdır.
Artık hayatımızda organizasyon kavramı ve bu işleri bizim adımıza bizim istediğimiz
özellikte gerçekleştirebilen organizasyon firmaları vardır. Bir etkinliği organize ederken
yapılması gereken çalışmaları, akademik bilgiler ve uygulamalı eğitimle öğrendiğinizde yeni
değişimlere, fikirlere yaratıcılığa açık olmanın önemini kavrayacaksınız. Değişimin ve
yaratıcılığın etkinlik yönetiminde diğer adıyla organizasyonda temel taşlardan biri olduğunu
unutmayacaksınız.
Bu modül organizasyon konusunu incelemek, ülkemizde organizasyonun önemini ve
gereğini kavramanıza yardımcı olmak, bu konudaki bilgileri ve uygulamaları sizlerle
paylaşmak için hazırlanmış öğrenme materyalidir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI
Kurumsal organizasyon çeşitleri ve özelliklerini listeleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kurumsal organizasyon çeşitleri hakkında araştırma yapınız.



Kurumsal organizasyonun belirgin özellikleri hakkında yazılmış bir makale
veya inceleme yazısı bulup sınıfa getiriniz. Sınıfta öğretmen ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.



Bir arkadaşınızın doğum gününü sınıf arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle
birlikte sınıfta kutlayınız. Bu organizasyon süresince nelere dikkat ettiğinizi,
hangi aşamalardan nasıl geçtiğinizi not ediniz.

1. KURUMSAL ORGANİZASYON
ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
1.1. Kurumsal Organizasyon Kavramları
Kurumsal organizasyon; kurum ve kuruluşları dışa açmak, tanıtmak, hedef kitleye
ulaştırmak, kurum içindeki takım ruhunu harekete geçirmek, müşterileri markaya sadık
kılmak, kurum kültürü ve kurumsal kimlik oluşturmak için bir olay yaratmak ve bir araya
getirmektir.
Kurumun bireyleri tarafından benimsenen ve paylaşılan ortak değerler toplamı olan
kurum kültürü; temel ilkeleri dürüstlük, güvenirlik, süreklilik, sosyal sorumluluklar olan
kurumsal organizasyonlar ile sağlanır.
Kurumsal organizasyon süreci, dört aşamadan oluşur:

Araştırma,

Planlama, programlama,

Uygulama, yürütme,

Değerlendirme.
Kurumsal organizasyon; “kurum içinde
organizasyon” olmak üzere iki şekilde yapılır.
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organizasyon”

ve

“kurum dışında





Kurum içinde organizasyon

Hedef kitle hakkında bilgi toplamak,

Organizasyon planı yapmak,

Maliyet hesabı çıkarmak,

Organizasyon etkinliğini üst birime anlatmak şeklinde gerçekleşir.
Kurum dışında organizasyon

Konferans, seminer, sempozyum, panel, açılış, toplantı, özel gün vb.
organizasyonları düzenleyerek kurumsal kimliği tanıtmak şeklinde
gerçekleşir.

Kurumsal kimlik; kurumun hem içinde hem de dışında duruşunu, davranışını, imajını
temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir. Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç
ve dış dünyadan görünen yüzüdür. İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların,
müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların
saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu
kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni
artırarak firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar. Çünkü kurumsal kimlik
bir nevi kurumun imzası görevini görecektir.
Kurumsal kimliğin birçok ögesi vardır. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse;
firmanın ürettiği ürünler ve bu ürünlerin ambalajları, bina, ofis ya da şantiye alanları gibi
firmaların içinde yer aldıkları çevre, firmalara ait tabelalar ve diğer çeşitli yönlendirme
araçları, firmalar tarafından düzenlenen sergiler, fuayeler, fuarlar, firmaların kurum içinde ve
dışında kullandıkları antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar, firma elemanlarına ait kartvizitler,
bunların yanı sıra firma adına kesilmiş faturalar ve irsaliyelerle tahsilat mektupları,
firmaların verdiği sertifikalar, firmalar tarafından çıkarılan kurumsal yayınlar ve raporlar,
firmalara ait kataloglar, reklamlar veya broşürler, ayrıca firmaların eğer var ise bayrakları ya
da ajanda, takvim, bloknot gibi promosyon ürünleri firmanın kurumsal kimliğini oluşturan
bazı ögeleridir.
Firmaların web siteleri ya da farklı dijital tanıtım yöntemleri de kurumsal kimlik
çalışmalarının içinde yer alır. Kurumsal organizasyonlar; şirket kültürünün tamamlayıcısı
olmak özelliğine sahiptir. Toplulukların bir arada bulunmasını sağlayarak yeni ağların
oluşmasına yardım eder.

1.2. Kurumsal Organizasyonun Amaçları


Temel amaçları




Hedef kitleyi etkilemek, kitleleri belli inanış ve eyleme yöneltmektir.
Hedef kitleden bilgi alarak daha sağlıklı dolayısıyla çevreyle ilgili
etkinlikler planlamaktır.
Kurum ve hedef kitle arasındaki ilişkileri sürdürerek planlı ve sürekli
faaliyetler hazırlamaktır.
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Genel amaçları

Kurumun iyi bir imaj yaratmasını sağlamak ve kurum içi veya kurum dışı
etkinlikleri planlayıp uygulamaktır.

Doğru ve etkili faaliyetler üreterek kavramsal düşüncenin, istenen doğru
üzerinde etkili olmasını sağlamaktır.

Belirtilmiş hedef kitlelerini etkilemek için hazırlanmış planlı ve inandırıcı
faaliyetleri sunmaktır.

Toplumda olumlu görüntü yaratma amacına yönelik çalışmaları
(faaliyetleri) organize etmektir.

Kurumun (işletmenin) çevreyi etkilemek ve çevrenin desteğini sağlamak
için yapılan planlı etkinlikleri yürütmektir.

Bir işletmenin (kurumun) dış ve iç çevrelerde olumlu imaj (imge)
sağlamasına katkıda bulunmaktır.

Etik değerlerden ödün vermeden müşteri ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı,
çözüm üreten projeler sunmaktır.

Kurumun; diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek için
gerçekleştireceği etkinlikleri organize etmektir.

İletişim araçlarını en verimli şekilde kullanarak özel ve tüzel kurum veya
kuruluşların mesajlarını en doğru şekilde aktarmak ve anlatmaktır.

1.3. Kurumsal Organizasyonların Yararları
Kurumsal organizasyon; coğrafi olarak birbirinden uzak paydaşlar arasında doğrudan
bir iletişim sağlamak, sinerjiyi kuvvetlendirmek, aidiyet duygusunu güçlendirmek, kurum
içindeki takım ruhunu harekete geçirmek, müşterileri markaya sadık kılmak, kurum kültürü
oluşturmak için bir “olay” yaratmak ve bu insanları bir araya getirmektir. Böylelikle
insanlar birbirini tanır, bir şeyler paylaşır, ortak anıları olur ve oluşturulan güven ortamında
hem birey hem de takım olarak performansları artar.
Hata yapma riskinin olmadığı kurumsal organizasyonlar, firmaların prestijlerini ve
kurumsal kimliklerini de temsil eden başlı başına ayrıca değerlendirilmesi gereken bir
etkinlik türüdür.
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Fotoğraf 1.1: Takım ruhu

Kurumsal organizasyon; önemli tarihlerin kutlanması, başarılı elemanların
ödüllendirilmesi, geziler düzenleme, kurum içi özel organizasyonlarda kuruma yardım eder.
Ayrıca; doğru planlama ile kurumun imajını ve müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde
sunar ve bu sayede kurum kültürünün oluşmasına yardım eder.

Çizim 1.1: Sinerji
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Kurumsal organizasyonun yararlarını maddeler hâlinde şöyle sıralayabiliriz:











Hedef kitle arasında dostluk ilişkisinin kurulmasını sağlar.
Kuruma karşı olumlu tavır yaratır.
Yönetimi kolaylaştırır.
Bilgi ve yetenekleri geliştirir.
Özgüven duygusunu artırır.
Kurumu tanıtmak için gerekli dokümanlar (broşür, ilan, afiş vb.) hazırlar.
Çeşitli etkinlikler düzenleyerek kurumu temsil eder.
Özel gün, sergi, seminer ve konferanslar düzenler.
Sinerji oluşumuna katkı sağlar.
İnsanlar bireysel yaptıkları işin toplamından daha fazlasını bir araya geldikleri
ve bir organizasyona gittikleri zaman gerçekleştirebilirler; buna
organizasyonların sinerji etkisi denir.

1.3.1. Kurumsal Organizasyonların Özellikleri
Kurumsal organizasyonda organizasyon süreci çok önemlidir. Organizasyon süreci
İşletmenin amaçlarına ulaşılabilmesi için, yapılacak işlerin tanımlanması ve gruplanması;
işleri yerine getirecek kişilerin, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve görevlendirilmesi,
verimli ve etkin bir faaliyet ortamı oluşturabilmek için gerekli fiziki şartların hazırlanması
çalışmalarının tamamı organizasyon süreci olarak ifade edilir.
Organizasyon süreci beş aşamadan oluşur:






Planların ve amaçların incelenmesi,
Yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve gruplandırılması,
İşleri yapacak personelin niteliklerinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi,
Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
Yer ve araç ile yöntemlerin belirlenmesi.

Kurumsal organizasyon; hizmetlerin etik değerlerden ödün vermeden, dakik, düzenli,
organize olunmuş, kapsamlı hizmet sunmaktadır. Organizasyon faaliyetlerinin tekrarı
olmadığı ve hata kabul etmediği göz önünde tutulmalıdır.
Kurumsal kelime itibari bireysel olmayı değil, bir topluluğu ve organizasyonu ifade
eder. Bu nedenle kurumsal organizasyonlar bireysel organizasyonlardan daha
çok organizasyonel ihtiyaçlara cevap veren ve bunlara odaklanan etkinliklerdir diyebiliriz.
Organizasyon; hayalin yaratıcılıkla birleştirilmesidir. Aynı zamanda belli bir konuda, belli
bir zamanda bir konuyu hayata geçirmek, amaçların gerçekleştirilmesi için araç oluşturma ve
hedef kitleyi etkilemektir.
Çevre etkileri ve teknolojilerin değişim hızı ve yapısı organizasyonu yakından etkiler.
Ekip içi koordinasyonun sağlanması çok önemlidir ve kurumun şartları mutlaka dikkate
alınmalıdır.
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1.4. Kurumsal Organizasyon Çeşitleri
Açılış-Temel
Atma
Açık
Oturum

Ayrılışhoşgeldin

Bayii
Toplantısı

Konferans

Seminer

Panel

Toplantı

Şekil 1.1: Kurumsal organizasyon çeşitleri

1.4.1. Açılış- Temel Atma Törenleri

Fotoğraf 1.2: Temel atma töreni

Fotoğraf 1.3: Açılış töreni

Kurumsal organizasyonun sosyal etkinliklerinden biri açılış-temel atma törenleridir.
Açılış törenleri herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşunun ilk kez hizmete girişi,
üretime geçişi, genişletme ve modernizasyon çalışmaları vb. dolayısıyla düzenlenmektedir.
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Açılış ve temel atma törenleri daha iyi etüt edilmesi gereken etkinliklerdir. Çünkü
herhangi bir şekilde alt yapı anlamında birçok şeyin eksik olduğu mekânlarda her şeyi
düşünmek gerekir.
Elektrik, su, kanalizasyon, ulaşım imkânlarının dahi oldukça sınırlı olduğu alanlarda
her şeyi ile tamamlanmış tören alanları oluşturmak çok iyi bir hazırlık çalışması gerektirir.
Bir açılış veya temel atma töreninde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:












Mekân tespiti,
Protokol çadırı, halk tribünü ve platform hazırlama,
Flama ve bayrak çalışmaları,
Dekorasyon ve süsleme,
Balon show,
Havai fişek gösterisi,
Ses ve audio visual show,
Kamera, fotoğraf çekimi ve albüm hazırlanması,
Güvenlik hizmetleri,
Sanatçı ve sunucu temini,
Çelenk ve çiçek alanının tespiti.

Çelenkler açılışların bir simgesi hâline gelmiştir. Açılışa katılamayacak kişiler
gelemedikleri takdirde “Biz orada bulunamadık ama sizin yanınızdayız. ” mesajını vermek
için çelenk gönderirler.
Açılış ve temel atma törenleri titiz bir çalışma ile planlanmalı, kimlerin davet
edileceği, programın yeri, zamanı ve senaryosu önceden belirlenmelidir. Davetiyelere özen
gösterilerek hazırlanmasının çağrılan kimseye verilen değerin bir göstergesi olacağı
unutulmamalıdır. Bu tür törenler kurumun kendisini anlatabilme fırsatı bulacağı ve tanıtımını
yapabileceği törenlerdir. Açılış ve temel atma etkinliklerinin başarılı olması, konuklara
gerekli hizmet ve bilgilerin verilmesine bağlıdır.
Tören sona erdikten sonra organizasyon hizmetleri elemanı, törene katılanlara ve basın
görevlilerine teşekkür mektupları yollamalı ya da basında çıkacak teşekkür ilanları
hazırlamalıdır.

1.4.2. Ayrılış (Jübile) – Hoşgeldin
Hoş geldin – Güle Güle törenleri, kuruma yeni insanlar katılması ve eski çalışanların
ayrılması sırasında düzenlenen etkinliklerdir. Organizasyon hizmetleri; kurumun bu
değişikliklerle baş edebilmelerine ve yeni gruplar oluşturmalarına yardımcı olur.
Bu organizasyonlar kurumun değişikliklerine ayak uydurulmasına yardımcı olur.
İnsanları bir araya getirmek şirket ruhunu ortaya çıkarır. Yüksek performans için motive
edici faktör olarak da sayılabilir.
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Bu değişiklikler sırasında düzenlenen etkinliklerin üç temel işlevi vardır:




Birbirinden ayrı insanların kaynaşmasına yardımcı olur, yeni durumlara uyum
sağlamaya yardımcı olur.
Kalanların rahatlamalarına ve eski anları düşünerek acı çekmeden yollarına
kolaylıkla devam edebilmelerine yardımcı olur.
Eskilerin yerini alan yeni çalışanların işe adapte olmalarını ve kendilerini yeni
konumlarına kabul ettirmelerini kolaylaştırır.

Fotoğraf 1.4: Hoş geldin organizasyonu

1.4.3. Seminer
Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç
yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantılardır. Aynı zaman grup çalışması da
denilebilir.
Kurumlar çalışanlarına kurum içi eğitim vermek için seminerler düzenlerler. Bu
seminerlerin organize edilmesi organizasyon şirketleri aracılığıyla planlanır. Seminerler
kurum içi veya kurum dışında planlanır. Kurum içinde; toplantı salonunda gerçekleşen bu
toplantılar, kurum dışında kurumun diğer ünitelerinde olacağı gibi, herhangi bir salonda da
organize edilebilir.
Kimlerin katılacağı (kurum çalışanları) saptanır. Katılımları için davetiye gönderilir,
konu hakkında bilgi verilir, yetkililer tanıtılır ve yer – zaman belirtilir. Seminer programı
hazırlandıktan sonra, program doğrultusunda yapılacak çalışmalar, kullanılacak araç gereç,
etkinlikler, catring hizmetleri planlanır. Seminer sonunda katılımcılara verilecek sertifikalar
hazırlanır ve kapanış töreniyle seminer sonlandırılır.
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Genellikle birkaç gün ve birkaç oturum süren seminerler, uzun bir zaman dilimini
kapsar. Seminerlerde birden fazla konuşmacı, uzman bir kişinin yönlendirmesiyle
hazırladıkları bildirileri sunarak ele alınan konuyu çeşitli yönlerle incelerler. Bu toplantılar
sorulara, tartışmalara ve eleştirilere olanak sağladığı için sınırlı sayıdaki katılımcının ele
alınan konuya ayrıntılarıyla değerlendirmesini ve karşılıklı etkileşimi kolaylaştırır.
Kurumsal seminerler her kademe ve derecedeki kurum personelinin eğitimleri için
yapılmaktadır.Genellikle aşağıdaki amaçlar için seminerler düzenlenir:


Çalışanları geliştirme semineri

Seminer; ilk kademe yöneticilerinin emrinde çalışanların işletme kültürünü artırarak
disiplin içinde verimli, kaliteli, güvenli ve kolay iş yapmalarına, işyerlerinde kendileri
düzeyinde çıkabilecek sorunların çözümlenmesine katkı sağlamaktadır.


İlk kademe yöneticilik semineri

Seminer; işyerlerinde genellikle yönetim kademesinin ilk basamağını oluşturan ilk
kademe yöneticilerinin işçi geliştirme seminerinde kazandırılan nitelikler yanında
yöneticilik ve eğiticilik niteliklerini geliştirerek, işyerlerinde ortaya çıkabilecek sorunlara
kendi yetkileri çerçevesinde çözümler üretmelerine katkı sağlamaktadır.


Orta kademe yöneticilik semineri

Seminer; işyerlerinde Orta Kademe Yöneticisi olarak görev yapan katılımcıların, ilk
kademe yöneticilik seminerine göre daha ayrıntılı olarak yöneticilik ve eğiticilik
niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.


Zaman yönetimi semineri

Seminer; katılımcıları çalışma yaşamında etkili zaman kullanımının önemi ve gereği
konusunda bilinçlendirerek, zamanı amaçsız ve başkaları tarafından kontrol edilmekten
çıkarıp, amaçlı bir biçimde kendi kontrolleri altına almalarını sağlamaktadır.


Toplam kalite yönetimi semineri

Seminer; katılımcıları, işyerlerinde toplam kalite yönetimi kültürünün oluşması ve
yerleşmesi doğrultusunda bilinçlendirmektedir.


İnsan ilişkileri ve stres semineri

Seminer; katılımcıları, işyerlerinin temel hedefleri olan verimliliği artırmak ve kaliteyi
yükseltmek için çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirme, olumsuz çevre faktörlerinin kişiler
üzerindeki negatif etkilerini ortadan kaldırabilme veya bunlarla başa çıkabilme konusunda
bilinçlendirmektedir.
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İş sağlığı ve güvenliği semineri

Seminer; katılımcıları, işyerinde daha sağlıklı daha güvenli çalışmaları için iş
güvenliği kuralları ve kazalardan korunma konusunda bilinçlendirmektedir. Bu seminerler
işyerlerindeki “Hizmet İçi Eğitim” faaliyetlerine ivme kazandırmaktadır.

Fotoğraf 1.5: Seminer

1.4.4. Konferans
Bir konuya açıklık kazandırmak ya da bir konuda bilgi vermek amacıyla bilim,
sanat, fikir adamları ve ilgili uzmanların yaptıkları hazırlık konuşmalarına konferans denir.
Konferansın en belirgin özelliği öğretici olmasıdır ve her türlü konu hakkında
verilebilir. Konferanslar genellikle aynı adı taşıyan geniş salonlarda dinleyici topluluğuna
hitaben yapılır.
Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi
savunmak hatta bir ürünü tanıtmak konferansın amaçları arasındadır. Konferans; hedef
kitleye belirli bir süre zarfında ileti veya çeşitli düşünce ve görüşlerin aktarılması amacıyla
düzenlenir. Konferans boyunca söylenenlerin yeterince ilgi çekebilmesi için konunun yeni ve
güncel olmasının yanı sıra, konuşmacının da hedef kitlenin yapısını ve psikolojisini bilerek
metnini oluşturması ve görsel malzemelerle desteklemesi gerekmektedir.
İyi bir konferansın özellikleri şu şekilde sıralanabilir:










Konu dinleyicilerin ilgisini çekmeli,
Konuşmacı çok iyi hazırlanmalı,
Konuşmacının diksiyonu iyi olmalı,
Konuşmacı, konusunu iyi aktarmalı ve gereksiz ayrıntılara girmemeli,
Konuşma metni önceden hazırlanmış olmalı ve iyice gözden geçirilmeli,
Dinleyiciler ile göz teması sağlanmalı ve zaman zaman onların onayı alınmalı,
Konuşmacı ciddi olmalı, özellikle jest ve mimiklerine dikkat etmeli,
Konuşmacı, zamanı iyi ayarlamalı ve dinleyicileri sıkmamalı,
Konuşmacı, konferansını kürsüde ve ayakta vermelidir.
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Bir konferansın süresi ortalama bir saattir. Bu süre, dinleyicilerin konuyla ilgili soru
sormaları veya konferansçının gerekli gördüğü bazı açıklamaları yapabilmesi için on, on beş
dakika uzatılabilir. Konuşmacı yaptığı sunuyu yazıya dökerek gerekirse dinleyenlere
konuşma metnini dağıtmalı, konuşma sonunda sorulacak sorulara dinleyenleri düşünsel ve
duygusal yönden tatmin edecek biçimde yanıt vermelidir.
Bir konferans plânı şöyle düzenlenebilir:







Hitap cümlesi,
Konunun sunuluşu,
Konferansın amacı,
Konunun açılması ve anlatılması,
Sonuç,
Sorular ve cevaplar.

Fotoğraf 1.6: Konferans

1.4.5. Panel
Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde birkaç kişi tarafından
tartışılmasına panel denir. Bir başka ifadeyle panel; bilim, siyaset vb. konularda uzmanların,
dinleyiciler karşısında bilgi ve görüş bildirdikleri, sonra da dinleyicilerin soru sorarak ve
açıklamalarla konuşmaya katıldıkları bir toplantıdır.
Bir panelin genel olarak öne çıkan özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:







Paneli bir başkan yönetir.
Tartışmacı üyelerin sayısı en az 3, en fazla 6 olabilir.
Bunların her biri ayrı bir meslek kolundan seçilmelidir. Böylece konunun belli
bir çerçeve içinde sıkışıp kalması önlenmiş olur. Konu değişik yönlerden
işlenir.
Panel tartışmaları küçük bir salonda, küçük bir dinleyici topluluğu önünde,
mikrofonsuz olarak yapılır.
Panel başkanı ortada olmak üzere, üyeler bir masa etrafında otururlar.
Panelden önce başkan ve üyeler toplanarak tartışma kurallarını belirlerler.
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Panel başkanı, önce tartışmacı üyeleri dinleyenlere tanıtır. Ele alınan konunun
ana hatlarını ortaya koyar. Panel sonunda forum yapılıp yapılmayacağını
açıklar.
Panel resmiyetten uzak samimî bir sohbet havası içinde sürdürülür.
Başkan, konuşmaların sırasını ve süresini düzenler. Açıklanması gereken
konularla ilgili sorular sorar.
Panelin sonunda, dinleyiciler, panel üyelerine soru sorma imkânına sahiptirler.
Panel sonunda tartışma, dinleyicilere de geçerse tartışma forum hâlini alır.

Bir panel planı aşağıdaki gibi yapılır:

Panelin yapılış nedeni,

Panelin konusu ile ilgili olayın ya da gelişmelerin anlatımı,

Konuşmacılara sorulacak sorular,

Konuşmaları özetlemek,

Paneli sonuca bağlamak.
Panelde yer alan konuşmacılar; konu ile ilgisi ve bilgisi olan, konuşma yeteneği
gelişmiş kişilerden seçilir. Bunlar sabırlı, uyumlu, olgun, dinlemesini bilen, eleştiriler
karşısında hoşgörüyü elden bırakmayan kişilerdir. Söz hakkı verilmeden konuşmadıkları gibi
konuşanın da sözünü kesmezler.
Konuşmalar akıcı, canlı, herkesin anlayacağı bir dille yapılır. Doğal, saygılı ve yerinde
bir anlatım kullanılır.
Konuşmacıların söyleyecekleri bitince, dinleyiciler soru sorabilirler. Konunun bazı
yönleri hakkında kendi düşüncelerini açıklayabilirler. Panelde karar değil, açıklama
amaçlanır.

Fotoğraf 1.7: Panel
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1

DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Apple’ın kurucusu Steve JOBS’un hasta yatağında, ölüm döşeğinde söylediği aşağıda
yer alan sözleri okuyup arkadaşlarınızla tartışıp sonuç olarak vardığınız kanaati yazı
tahtasına yazın.
“İş dünyasında başarının zirvesine ulaştım. Diğer insanların gözünde, benim hayatım
tam bir başarı örneği…
Ancak, çalışmanın yanında mutluluğu çok az yaşadım. Sonuç olarak, zenginlik ve
varlık hayatın alıştığım bir yönü oldu.
Şu anda bir hasta yatağında tüm hayatımı gözden geçirirken, kıvanç duyduğum tüm
zenginlik ve tanınmanın ölümün karşısında solduğunu ve anlamsızlaştığını anlıyorum.
Ölümün nefesinin giderek yaklaştığını hissediyorum.
Şimdi şunu biliyorum; hayatımız için yeteri kadar varlık elde ettiğimiz zaman,
zenginlikle ilgisi olmayan konuların peşinden gitmemiz gerekir, daha önemli olan şeylerin:
Belki dostluklar, belki sanat, belki de gençlik yıllarında kurduğumuz hayaller...
Sürekli olarak zenginliğin peşinde koşmak, insanı benim gibi eğri büğrü hâle getiriyor.
Kazandığım zenginliği ve varlığı birlikte götüremiyorum.
Birlikte götürebildiğim tek şey, sevginin oluşturduğu hatıralarım.
Sizinle birlikte olan, size güç veren ve size yola devam etmeniz için ışık veren gerçek
zenginlik işte bu sevgi dolu hatıralar.
Gitmek istediğiniz yere gidin.
Ulaşmak istediğiniz yüksekliğe ulaşın.
Hepsi sizin kalbinizde ve ellerinizde
Dünyada en pahalı yatak nedir biliyor musunuz?
“Hasta yatağı!” Sizin için otomobili sürmesi için bir kişiyi kiralayabilirsiniz.
Sizin için para kazanması için bir kişiyi istihdam edebilirsiniz.
Ancak hastalığınızı sizin için taşıyacak kimseyi bulamazsınız.
Kaybedilen materyaller bulunabilir.
Ancak kaybolduğu zaman asla bulamayacağınız bir şey var: “Hayat.”
Bir insan ameliyathaneye girdiğinde, o ana kadar okumayı bitirmiş olması gereken bir
kitabın olduğunu fark ediyor.
Şu anda nasıl bir hayat sahnesinde olduğumuzla, zaman içinde, perdeler aşağıya inince
yüzleşiyoruz.
Ailenizin, eşinizin ve dostlarınızın sevgilerine değer verin.
Diğer insanlara şefkat gösterin.”
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1.4.6. Toplantı
Toplantı, insanların bir araya gelerek belli konularda görüşmeleridir. Toplantılar, bilgi
verme veya sorun çözme amaçlarına dayanır. Bilgi verici toplantılar personeli eğitmek, lider
veya çalışanları işleri konusunda bilgilendirmek amacıyla yapılır. Sorun çözücü toplantılar
ise sorunun ne olduğunu tanımlamak, çözüm üretmek, karar vermek ve alınan kararları
uygulamak amacıyla yapılır.

Emir toplantısı
Bu tip toplantılar otoriter bir nitelik taşır. Yöneticiler tarafından astlarına belli bir
görev vermek veya gelecekteki davranışları yönlendirecek kuralları bildirmek için yapılır.
Böyle toplantılarda kararları yönetici verir, sonuçlarından da o sorumludur. Toplantıya
kimlerin geleceğine, hedeflerin ne olacağına, hangi işin yapılacağına yönetici karar verir ve
bildirir. Bunun başarılı olabilmesi için yöneticinin karar verme yeteneğinin olması ve
emirlerinin uygulanacağını iyi bilmesi gerekir.

İstişare (danışma) toplantısı
Bu tip toplantılar, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak için yapılır. Bu toplantılar
genellikle danışma niteliğindedir, karar almayı hedeflemez.

Koordinasyon toplantısı
Bu tip toplantılar birimler arasında ortak bir şekilde yürütülen hizmet faaliyetleriyle
ilgili olarak, uyum ve işbirliği sağlamak ve ortak karar almak amacıyla yapılır.

Kurul toplantısı
Çeşitli grupların temsilcileri, ortak bir konuda karar verebilmek için bir araya gelirler.
Kurul toplantılarında kararlar genellikle oylamayla alınır, çoğunluğu sağlayanların fikirleri
benimsenir. Eşitlik halinde başkan kendi oyunu da kullanarak bu eşitliği bozar.

Çalışma grupları (ekip toplantıları)
Belli bir sorun hakkında fikir sahibi olmak, belli beceriler edinmek, bilgi alışverişinde
bulunmak amacıyla katılımcıların birbirini eğittiği toplantılardır.

Heyet toplantısı
Bu tip toplantılar aynı statü veya profesyonel bilgi ve beceriye sahip kişiler arasında
yapılır. Herkes, kendi dalında profesyonel bir yeterlik ve saygınlık kazanmıştır. Bu
toplantılar, çağrılan kişilerin profesyonel bilgi ve yeteneklerinden yararlanmak, bir sorunun
çözülmesi ve alınan kararların etkilerini tartışmak için yapılır. Bu gibi toplantılarda kararlar,
genellikle herkesin oyuna başvurularak alınır. Kişilerden biri fikir ayrılığına düşerse, yeterli
bir neden göstermek ve başka bir seçenek getirmek zorundadır. Bu tür toplantılarda alınan
karaların sorumluluğu herkese aittir.
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Brifing (bilgilendirme)
Hedefleri saptamak ve herkesin yapacağı işi belirlemek, bir konuyu görüşmek
amacıyla üst düzey yöneticilerinin ya da bir çalışma topluluğu üyelerinin aralarında
yaptıkları toplantıdır. Verimli bir toplantı, belirlenen amaçların daha az zamanda ve istenilen
doğrultudagerçekleşmesini sağlayacak bir organizasyon hâlini alır. Bu nedenle birtakım
işlere özen gösterilmelidir. Bunlar:


Toplantı gündemi, önceden yönetici ile tespit edilerek yazılmalı, açıkça tarif
edilmiş özel amaçlar belirlenmelidir.



Mümkünse katılımcıların, gündem hazırlanmasına
sağlanmalıdır.



Toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat saptanmalıdır.



Toplantıdaki konuşmacıların gerekli bilgiye, uzmanlığa sahip, konu ile ilgili
kişiler arasından seçilmesine dikkat edilmelidir.



Toplantıya katılacak kişilere haber verilmelidir (yazılı davetiye, ilan tahtası,
mektup, telefon, e-mail vs.).



Her konu için, önceliğine göre zaman sınırlamalı bir gündem bastırılıp
toplantıdan önce katılımcılara dağıtılarak hazırlanmaları sağlanmalıdır.



Toplantı mekânının düzenlenmesi sağlanmalıdır. Masa ve koltuk düzeni
ayarlanmalı, katılımcıların isim kartları oturma şekline göre yerleştirilmeli,
mekânın havalandırma, ısıtma, aydınlatma işlemlerinin yeterli düzeyde olması
sağlanmalı, gerekli olan araç gereç (kırtasiye malzemesi, tepegöz, video, ses
sistemi vs.) temin edilmeli, ikram edilecek yiyecek ve içecekler hazırlanmalı.



Toplantıyı yönetmek için bir toplantı başkanı, notları almak için ve zamanı
kontrol etmek için de birer yetkili belirlenmelidir.



Toplantının başlama saatini değişik tutarak katılımcıların dikkati zaman konusu
üzerine çekilebilir. Belirlenen zamanlamalara uyulmasına özen gösterilmelidir.



Toplantı konusunun dışına çıkılmasına izin verilmemelidir. Bu zaman kaybına
ve dikkatlerin dağılmasına neden olur.




Toplantı notlarının toplantıdan hemen sonra dağıtılmasını sağlanmalıdır.
Notların, doğru noktalara temas ettiğinden emin olunmalıdır.
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katkıda

bulunmaları

Çizim 1.2: Toplantı örnekleri

1.4.7. Bayi Toplantısı
Bayi toplantıları; bayilik sistemi ile çalışmakta olan kurum ya da şirketlerin; dönemsel
şekilde tüm bayilerle bir araya getirilmesidir. Özel toplantılar kapsamında ele alınan bayi
toplantıları; geçmiş ve gelecek dönem kapsamında değerlendirme ve hedeflerin konuşulduğu
alanlardır.
Ülkede ve dünyada şirketlerin bayilikleri bulunmaktadır. Bayiler; bulundukları
alanlarda şirket temsilcisi olma ve şirkete ait ürün ya da hizmetleri satma görevini
görmektedir. Bu sebeple de bayilerin dönemsel şekilde verdikleri hizmet ya da ürünlerle
ilgili olarak bilgi temin edilmekte ve değerlendirme yapılmaktadır.
Bunun dışında bayiler, bir araya geldiğinde genel durum ve işleyiş hakkında da
birbirlerinden haberdar olurlar.
Şirket organizasyonları kapsamında ele alınan bayi toplantılarının eksiksiz ve
sorunsuz geçmesi oldukça önemlidir. Şirket organizasyonların ya da bayi toplantılarının
profesyonel bir şekilde tamamlanması, verimin artması açısından oldukça önemlidir.
Bayi toplantısı organizasyonu düzenlenirken aşağıdaki durumlara dikkat edilmelidir:






Şirket organizasyonları kapsamında bayi toplantıları hakkında ayrıntılı bir
bilgilendirme yapılmalı.
Şirket organizasyonu sebebiyle düzenlenen bayi toplantısının nerede yapılacağı
belirlenmeli.
Organizasyon için seçilen toplantı mekânında gerekli ön hazırlıkların ve
düzenlemeler yapılmalı.
Şirket organizasyonu kapsamında bayi toplantısının gerçekleştirileceği mekâna
ulaşım ve konaklamanın sağlanması,
Şirket organizasyonunda yeme ve içme ile ilgili hazırlıkların tamamlanması,
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Bayi toplantı salonu organizasyonu ve düzeni, toplantı arasında yapılacak
molaların detaylandırılması ve takibinin yapılması,
Şirket organizasyonları kapsamında bayi toplantısı düzenleyen firmaların
konularda bilgili ve tecrübeli olması gerekmektedir. Bu sayede bayii toplantısı
daha sağlıklı ve daha verimli tamamlanacaktır.

Ayrıntıların önceden hazırlanması sayesinde, bayi toplantıları ya da şirket
organizasyonları daha sorunsuz ve daha sağlıklı geçecektir

Fotoğraf 1.7: Bayi toplantısı

1.4.8. Açık Oturum
Toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir güncel olayın, bir ülke sorununun, bilim,
sanat ve politikayla ilgili önemli bir konunun uzman kişiler tarafından seçkin dinleyiciler
önünde tartışılmasına "açık oturum" denir.
Açık oturum, panel ve forumun özelliklerini gösterir. Konusu önceden belirlenen ve
bir başkan tarafından yönetilen açık oturumlar; büyük bir salonda kalabalık bir dinleyici,
geniş halk kitleleri önünde yapılabileceği gibi radyo ve televizyon gibi görsel-işitsel iletişim
araçlarıyla da yapılabilir. Hatta gazete veya dergi gibi yayın araçlarıyla da yapılabilir.
Konuşmacıların değişik görüşe sahip kişilerden seçilmesine özen gösterilir. Çünkü,
aynı konu hakkında farklı kişilerin değişik görüşleri, dinleyicilerin konuya daha geniş bir
açıdan bakabilmelerine ve değerlendirmelerine imkân sağlar. Böylece toplantıya katılan
dinleyiciler, değişik görüşlerle bilgilendirilmiş olur.
En az üç, en çok beş kişinin konuşmacı olarak katıldığı açık oturumun süresi 40 - 90
dakikadır. Açık oturumlara uzmanlar, sanatçılar, fikir adamları ve devlet yetkilileri
katılabildikleri gibi her gruptan meslek temsilcileri de konuşmacı olarak katılabilirler.

18

Açık oturum, başkanın konuyu ana hatlarıyla dinleyicilere anlatması ve konuşmacıları
teker teker tanıtmasıyla başlar. Başkanın bu tanıtımından sonra konuşmacılar, konuyla ilgili
düşünce ve görüşlerini sırasıyla açıklar.
Açık oturumların başarılı olabilmesi için, başkan ve konuşmacıların bazı özelliklere
sahip olması gerekir. Ayrıca başkan yönetimi esnasında, konuşmacılar ise konuşma
süresinde bazı kurallara uymak zorundadır. Bu kuralları şöyle sıralayabiliriz:
















Başkan; açık oturuma uyum gösterebilen, dinleyicilere saygılı olan, konu
hakkında yeterince bilgisi bulunan, konuşmacıların değişik eğilim ve
gereksinimlerini çabucak anlayabilen, ortaya çıkan ani görüşleri açıklayabilen,
dinleyicileri sıkmayan, olgun davranışlı bir kişi olmalıdır.
Başkan, konuyu önceden iyice inceler ve gerekli bilgileri toplar.
Açık oturumun planını yapar.
Konuşmacılara eşit sürede konuşma olanağı sağlar ve konuşmacılara adil
davranır.
Başkan konuşmacılara 5 -10 dakika konuşma süresi tanır.
Başkan, açık oturumun sonunda konuyu özetleyerek toplantıyı sonlandırır.
Konuşmacıların; konu ile ilgisi ve bilgisi olan, konuşma yeteneğine sahip
kişilerden seçilmesine özen gösterilir.
Konuşmacılar, sabırlı, uyumlu, dinlemesini bilen, eleştirmeyi ve eleştirilmeyi
hoş karşılayan kişilerden seçilir.
Konuşmacının sözü kesilmez, başkan söz hakkı verilmeden konuşulmaz.
Konuşmacı; konuşmasını akıcı, canlı ve anlaşılır bir dille yapar.
Her konuşmacı, kişisel bakış açısına göre konu ile ilgili düşüncelerini açıklar.
Katılımcılar, diğer uzmanların konuşmalarını dikkatlice dinler ve gerekli notları
alır, Konuşmacı, yeri geldiğinde bu notlardan da yararlanarak kendi haklılığını
ve doğruluğunu savunur.
Konuşmacı; karşı görüşlerin bilimsel ve yanlış yönlerini kaba, kırıcı ve
küçümseyici tavırdan uzak, açık ve kanıtlayıcı bir nitelikte belirtir.
Konuşmacılar birbirine soru sorabilir, birbirini eleştirebilir. Ancak, bu tür
konuşmalarda kişileştirilmeye yer verilmez.

Fotoğraf 1.8: Açık oturum
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1.4.9. Diğer Kurumsal Organizasyonlar
1.4.9.1. Tanıtım (Lansman)
Fransızca Kökenli bir kelime olup Fransızcası lancement’dır.“Tanıtım , tanıtma” ya da
“ortaya çıkarmak” gibi anlamlar ile de ifade edilmektedir.Diğer bir söylem ile tüm
sektörlerde yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımları müşteriye gösterilmesi bu kelimeler ile
ifade edilir.
Güçlü bir lansman, iyi bir pazarlamanın ilk basamağıdır. Lansman için tüm şirketi,
satış ekibini, bayileri, distribütörleri, tüketicileri, basın vs. gibi tüm ilgilileri etkileyecek
bir program yapılmalıdır.
Öncelikle hedef kitlenizi belirlenmelidir. Bu ürün hangi kitleye hitap ediyor sorusunun
cevabını araştırılmalıdır. Slogan, markanın ve ürünün adını duyurmak için çok önemlidir.
Ürünü iyi tanıtacak ve akılda kalacak bir slogan hazırlanmalıdır.
Logo tasarımı yaparken de sloganın logoyu gölgede bırakmamasına dikkat
edilmelidir.Yoksa markanızın değil ürününüzün akılda kalıcılığı daha fazla olur. Amacın
üründen çok markayı ön plana çıkartmak olması gerektiği unutulmamalıdır.
Lansman duyurusu iyi yapılmalıdır. E-posta ve web sitesi üzerinden duyurular yapma,
basın bülteni hazırlama, marka bilinirliğini arttırmak için sosyal medya üzerinden çalışmalar
yapma, gazetelere, dergilere, çok okunan, ürün ve hizmetin sektörüyle ilgili e-bloglara
tanıtım metinleri gönderme duyuru etkinlikleri arasında yer alır. Billboardlar, araç giydirme
reklamları insanların dikkatini çekecektir.

Fotoğraf 1.9: Lansman
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Lansmanda ürün tanıtılırken yapılacak sunum çok önemlidir. Ürünün anlaşılabilir bir
sunuma ihtiyacı vardır. İnsanların akıllarını karıştıracak cümleler yerine akılda kalıcı, onların
şaşırmasını sağlayacak bilgiler vermeye özen gösterilmelidir. Sunumda görsellerden,
müziklerden faydalanılabilir.
Lansman örnekleri incelendiğinde hemen hemen her lansmanda ürünlerin tanıtım
amaçlı dağıtıldığı görülür. Dağıtılabilecek bir ürün lansmanı yapılmıyorsa da insanlara
markayı hatırlatacak hediyeler dağıtılabilir ve ürünün broşürüde eklenebilir. Hedef kitle
broşürleri inceleyerek de ürün hakkında bilgi sahibi olabilirler. Lansmanda bahsedilmeyen
birkaç ilgi çekici bilgiyi bu broşüre eklenerek hedef kitlenin daha çok dikkatlerini vererek
okumaları sağlanabilir.

Çizim 1.3: Lansman çalışmaları

Basına ve müşterilere tanıtılan ürünler kamuoyuna aktarılır. Burada kuruluşun istek
ve arzularına göre değişik şekiller kullanılabilir. Aynı zamanda tanıtılacak ürünün lansman
fiyatının da çok titizlikle düşünülerek müşteriye sunulması önemlidir.
Üreticiler açısından da lansman çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü bir kere ürünün
iyi tanıtılması memnuniyet alması çok istenilen bir durumdur.
İyi organizasyon için, müşteri talepleri, verilmek istenen mesaj ve alınacak sonuç çok
önemlidir. Bunlar için ise gerekli olanlar: bilgi birikimi, yaşanmışlık, iyi bir ekip, iyi bir
proje ve en önemlisi de tecrübedir.
1.4.9.2.Kampanya
Kampanya; belirlenen hedefler doğrultusunda, doğru hedef kitleye, doğru zamanda ve
doğru yerde,belirlenecek olan anahtar mesajlarla ulaşılmasını sağlayarak satın alma eylemini
gerçekleştirmek veya ürün bilinirliğinin artırılmasını sağlamaktır.
Halkla ilişkiler kampanyaları, kurumun/markanın hedef kitlesi ile etkili iletişim
kurmasını, kurumun/markanın itibar kazanmasını sağlayan iletişim faaliyetleridir. İşlevleri
ve etkileri düşünüldüğünde kampanyanın belli bir sistem, plan program dâhilinde
hazırlanması beklenmektedir.
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Genel olarak kampanya sürecinin dört aşaması vardır:

Araştırma

Planlama

Uygulama

Değerlendirme
En iyi kampanya en fazla kişi tarafından aynı biçimde algılanan kampanyadır.
Bir kampanya planlaması hazırlanırken cevap verilmesi gereken sorular vardır:

Kampanyada verilmek istenen ana mesaj nedir?

Hedef kitle (tüketici) kimdir?

Hedef kitleye hangi mecralar aracılığı ile ulaşılmalıdır?

Hangi zamanda yapılmalıdır?

Bütçe nedir?
Kampanyalar sadece maddi çıkar amaçlı yapılmaz. Bulaşıcı ve salgın hastalıklara
karşı korunmak ve tedbir almak maksadıyla halkı aşı olmaya çağırma ve desteklerini alma,
deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde yardım etmek ve acılara maddi ve manevi yönden
ortak olabilmek için, halkın desteğine başvurma, kişilerin yalnız başlarına yapamayacakları
okul, cami, köprü vs. gibi işlerin bir an evvel tamamlanıp hizmete açılması, gerekli yardımın
sağlanması, eğitme, kültürü geliştirme gibi konularda yapılan kampanyalara sosyal
sorumluluk kampanyaları adı verilir.
1.4.9.3. Promosyon
Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini
pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Bir malı geniş kitlelere tanıtmak
ve o malın sürümünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara promosyon denir.
Promosyon amaçları şunlardır:

Satış gücünü desteklemek,

Ürünün pazarlamasında aracı kuruluşların kabullenmesinin ve desteklerinin
sağlanması,

Tüketicilere ürünün satışının artırılması.
Daha açık bir ifadeyle, promosyon üreticiden tüketiciye kadar geçen kanal
seviyesindeki ürünün hareketini hızlandırmayı ve satışı artırmayı amaçlar.
Promosyon, en bilindik anlamıyla özendirme anlamını taşımaktadır. Hersektördeki
firmanın, karşılarında bulunan ve müşterileri olma potansiyeline sahip firmalara kendi şirket
bünyelerini tanıtma amaçlı ve tanıtımın yanında kendi ürünlerini de pazarlama amaçlı
yaptıkları tanıtım hareketlerinin toplamına promosyon adı verilmektedir.
1.4.9.4. Sponsorluk
Sponsorluk, kurumsal iletişim bütünlüğü içerisinde reklam, kişisel satış, halkla
ilişkiler gibi kurumun iletişim amaçları doğrultusunda kullanılan iletişim araçlarından biridir.
Sponsorluk; bir kurumun, kurumsal ve pazarlama amaçlarına yönelik, katılmakta yarar
gördüğü olay ve etkinliklere para vererek ya da o olay, etkinlik için gerekli olan araç ,
malzeme gibi materyal donanımını sağlayarak desteklemesidir. Dikkat edilirse tanımdaki,
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“kurumsal ve pazarlama amaçlarına yönelik katılmakta yarar gördüğü” tümcesi,
sponsorluğun, aslında kurum açısından bir yatırım olduğunu gösterir. Buradaki “yarar”dan
kasıt, sponsorluk faaliyetinin kuruma ne kazandıracağının ifadesi olur. Başka bir deyişle,
sponsorluk, kurum imajını artırma, marka farkındalığını yükseltme ya da ürün ve hizmetlerin
doğrudan satışlarını uyararak kurum hedeflerini desteklemek için bir olay ya da etkinliğin
düzenlenmesi, masraflarının üstlenilmesidir.
Kuruluşların hedeflerine ulaşmak için sponsorluktan bir yarar görmeleri, diğer iletişim
araçları ile beraber uyumlu kullanılmalarına bağlıdır ve diğer iletişim araçları tarafından
desteklenmesi ile sağlanır.
Genel olarak kurumsal iletişim boyutunda sponsorluk, halkla ilişkilerin bir uygulama
alanı, bir iletişim aracı olarak değerlendirilir. Bunun nedeni ise sponsorluk amaçlarının
halkla ilişkilerle örtüşmesinden kaynaklanır. Sponsorluk da, halkla ilişkiler gibi, toplumla
yakın bir iletişim kurarak, hedef kitlede kuruma karşı güven duygusu yaratır, kurumun
itibarını ve ününü sürdürmesine katkı sağlar. Sponsor olunan olay ya da etkinlikler
çerçevesinde kurum aynı zamanda toplumsal sorumluluğunu da yerine getirmiş olur.
Kuruluş, halkla ilişkiler amaçlarına bağlı olarak sponsorluk faaliyeti ile yalnız kendisi için
değil, içinde bulunduğu toplumun çıkarlarını gözettiğini ve toplum refahının yükselmesine
katkıda bulunduğunu kanıtlar. Halkla ilişkiler açısından, toplumsal sorumluluk bağlamında
toplumun eğitim, sanat, kültür vb. gelişimine destek verme yükümlülüğünü sponsorluk
yerine getirir.
Sponsorluk ve halkla ilişkiler arasındaki diğer bir ilişki, sponsorluğun duyurum
malzemesi olarak kullanılmasıdır. “Haber alma değer”ine göre, kuruluşla ilgili bir haberin
kitle iletişim araçlarında bedel ödemeden haber, makale, röportaj biçiminde yer alması
olarak tanımlanan duyurum, bir halkla ilişkiler aracıdır. Duyurum konuları, yeni bir ürünün
piyasaya çıkması, konserler, yıl dönümü kutlamaları gibi geniş bir alanı kapsar. Ayrıca,
sponsor olunan olaylar, etkinlikler de duyurum kapsamı içinde yer alır. Öyle ki, duyurum,
kurumların sponsorluk yapmalarının temel nedeni olarak gösterilir. Böylece kurum,
sponsorluk faaliyeti ile medyada haber olarak yer alarak gündemde kalır ve ilgi çeker.
1.4.9.5. Road Show
Road show; bir mesajı iletmek, yeni bir ürünü tanıtmak, eğitim vermek, gösteri
yapmak gibi amaçlarla eğitilmiş bir ekibin, özel olarak tasarlanmış bir araçla belirli bir
güzergâh takip ederek hedef kitleye ulaşması için yapılan tanıtım türüdür.
Pazarlama iletişiminin en güçlü yaklaşımıdır. Hedef kitleyle yüz yüze gelindiği, yeni
iş modellerinin yaratıldığı trendlerin takip edildiği ortamdır. Doğru hazırlanan pazarlama
konsepti ile gezici görsel iletişim geliştirilerek road show yapılır.Road show; satış,
pazarlama, eğitim, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde yapılır.

Tüketiciniz ile yüz yüze gelinir.

İlgi ve merak uyandırır.

Ölçümleme adına data toplama fırsatı sağlar. Kısa sürede hedef kitle, tüketiciile
ilgili bilgileri toplanır.

Marka bilinirliği artar.

Aidiyet ve tüketici ile marka arasında duygusal bağ oluşturur.

Medya ilgisi sağlar.
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Road show hazırlarken dikkat edilecek özellikler şunlardır:











Hedef bölgelerin doğru belirlenip önerilmesi,
Yer alınacak noktadaki rakip marka tehditleri,
Yerel yetkililerle yüz yüze görüşerek iznin yazılı alınması,
Noktaların izin bütçelerinin kesinleştirilmesi,
Aracın uygunluğunun net belirlenmesi, varsa proje için gerekli modifikasyonun
yapım süresi ve bütçesi,
Saha ekibinin konu ile ilgili eğitimli kişilerden oluşturulması,
Saha ekibinin sahada huzursuzlaşmaması için gerekli önlemler (kaliteli ve
düzenli yemek, belirlenmiş istirahat zamanları, temiz konaklama, iletişim,
yedekli kıyafetler gibi),
Personelin transferi,
Araçların reklam alanı olarak kullanılacak olmasının getireceği kanunî
yükümlülükler
Sigorta (Özellikle önce çalışacak kişilerin sigortaları ki bu sigorta hayatı bile
kapsamalı, sonra da proje ile ilgili araç gerecin sigortaları).

1.4.9.6. Yarışma
Katılanlar arasında en iyi olan ve en çok dikkati çeken, başarılı yarışmacıları, yapıtları
vb. belirlemek ve / veya ödüllendirmek amacıyla düzenlenmiş yarış, müsabakadır.
Yarışmalar, değişik kitlesel oluşumların dikkatini kuruluş üzerine çekmek üzere
düşünülmüş etkinliklerdir. Katılanlar arasında dereceye girenlere ödül verilmesi, yarışmaya
olan ilgiyi artıracak ve yarışmanın ciddiyetini gösterecektir.
Yarışmalarda dikkat edilecek ilk koşul, bunların bir piyango niteliği taşımayıp
katılanların özel çabasını gerektirmesi, ikinci koşulda yarışma konusunun herkesin ilgisini
çekmesidir. Çünkü amaç yarışmaya çok kişinin katılmasını sağlamak, katılmak isteyenleri
ürkütmek değil onları desteklemektir.
Unutulmamalıdır ki, bu yarışma aynı zamanda kuruluşlar için bir araştırma niteliği de
taşır. Katılanların çokluğu, hem halkın kuruluşa duyduğu ilgi ve güveni hem de halkla
ilişkiler görevlisinin yarışmayı halka duyurmadaki başarı derecesini gösterecektir.
Yarışma sonuçlarının medya arayıcılığıyla kamuoyuna duyurulması ve ödül dağıtımı
için düzenlenen tören, kuruluşun toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından
tanınmasına yol açacağından halkla ilişkiler alanında önemli ve başarılı bir etkinlik yerine
getirilmiş olur.
Yarışma organizasyonu düzenlerken aşağıdaki işlemleri sırasıyla takip etmeliyiz:

Yarışma için arz ve talebi belirleme,

Yarışma alanı ile ilgili yönetmeliği araştırma,

Yarışmaya uygun mevsim, yer ve zaman araştırması yapma,

Yarışmaya uygun mekân donatı elemanlarını araştırma,
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Yarışma ile ilgili teknik ekipmanları araştırma,
Yarışmanın konusunu, şartları, katılım koşullarının tanıtımını, reklam
araştırması yapma,
Katılımcı - davetli kimlik kartı ve listesi, davetiye hazırlama ve dağıtım planı
oluşturma,
Yarışmada kullanılacak (yoklama fişi, yarışma sonuç formu, puan yazma
cetvelleri vb.) araç ve gereç, dokümanları araştırma,
Tahmini gelir- gider bütçesi oluşturma,
Yarışma yerinde güvenlik ve sağlık tedbirleri için araştırma yapma,
Yarışma alanı ile ilgili yönetmelik gereğince jüri, tertip ve komisyon
görevlilerini araştırma,
Açılış, kapanış tören planı araştırması yapma,
Yarışma program akış planı araştırması yapma,
Yarışma ödüllerinin hazırlanması,
Öneri ve aksaklıklar için değerlendirme formu hazırlama araştırması yapma,
Yarışma düzenleme dosyası hazırlama.

Yarışma çeşitleri ise şunlardır:




Bilgi yarışmaları,
Beceri yarışmaları,
Kültürel yarışmalar.

1.4.9.7. Konser
Konserler, bir sanatçı ya da müzik grubunun dinleyicilerine belli bir saat dilimi
içerisinde performans sergilemelerini sağlayan organizasyonlardır. Aynı müzik zevkini
paylaşan insanların aynı ortamda bir araya gelerek müzik ziyafeti yaşayabilmeleridir.
Sürekli gelişen ve değişen bir organizasyon türü olan konserler; mekân, ses sistemi ve
davetlilerin programlı şekilde organize edilmesi ile unutulmaz etkinlikler hâline
gelebilmektedir.
Konser organizasyonlarında temel olarak dikkat edilmesi gereken 3 unsur
bulunmaktadır: Konserin ne için yapılacağı, zamanlama ve bütçe.
Başarılı bir konser organizasyonu için yapılması gerekenleri sıralarsak:

Doğru sanatçı veya müzik grubunu bulmak,

Sanatçı ya da müzik grubunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde ekipman
sağlamak (konser öncesi, gün içerisinde ve konser esnasında),

Konsere gelecek kişi sayısını netleştirmek ya da mekâna göre sayı belirlemek,

Konser alanı için ses sistemi, ışıklandırma ve park alanı gibi durumları
ayarlamak,

Sponsor olacak firmaları belirlemek ve görüşme ayarlamak,

Konser tarihi belirlendikten sonra konser ilanını her türlü yayın ile yapmak
(basılı yayınlar için broşür, flyer ve poster tasarımları, sosyal medya üzerinden
yayın)
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Biletlerin tasarımı, adeti ve satışını belirlemek,
Konser organizasyonu sırasında gerçekleşecek etkinlikler için broşür tasarımı ve
dağıtımı,
Konser günü konser alanını gösteren levha ve tabelaları koymak,
Sahne dekorasyonu yapmak,
Konsere gelen insanları yönlendirebilecek ekip ayarlamak (konser alanına giriş,
kulis, otopark ve konser alanı gibi yerler için),
Yiyecek ve içecek ayarlaması yapmak ve bunlar için belli stantlar oluşturmak,
Sanatçı ya da müzik grubu için hediyeler ayarlamak.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sınıfınızda gruplar oluşturunuz. Değişik
organizasyon firmalarına giderek düzenledikleri kurumsal organizasyon çeşitlerini
inceleyeniz. Hazırlanan bir etkinliğin aşamalarını not ediniz. Bilgi birikiminize göre dosya
hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Organizasyon çeşitlerini sınıf

 Grup oluşturunuz.

mevcuduna göre gruplandırınız.

 İş bölümü yapınız.

 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 İnternet, broşür, reklâm ve
kartvizitlerden yararlanınız.
 Bilgisayarla çalışırken ergonomik
gerekliliklere dikkat ediniz.

 Değişik organizasyon firmalarını
araştırınız.

 Bilgi ve gözlemleriniz doğrultusunda
organizasyon etkinlik dosyası
hazırlayınız.

 Grup olarak dosya hazırlayınız.

 Topladığınız broşür, afiş, slayt, CD

 Sınıfta arkadaşlarınıza sunum
yapınız.

vb. yararlanarak dosyanızı sınıf
arkadaşlarınıza sununuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Hangi seçenekte kurumsal organizasyon çeşitleri verilmiştir?
A) Fuar – sergi
B) Konferans – toplantı
C) Şenlik - festival
D) Düğün - nişan
E) Sünnet- nikâh

2.

Aşağıdaki organizasyonlardan hangisi kurum ve kuruluşun ilk kez hizmete girişinde,
üretime geçişinde düzenlenir?
A) Ayrılış – jübile
B) Bayi toplantısı
C) Açılış – temel atma
D) Sponsorluk
E) Panel

3.

Aşağıdakilerden hangisi bayi toplantısının amacıdır?
A) Ürün tanıtmak
B) Ekip çalışması yapmak
C) Aynı ürünü satanları kaynaştırmak
D) Emeklileri uğurlamak
E) Hoşça vakit geçirmek

4.

Aşağıdakilerden hangisi “seminer”i tanımlar?
A) Müşterileri tanımak
B) Bildiri sunmak, ele alınan konuyu incelemek
C) Kurumun adını duyurmak
D) Tartışma toplantısı
E) Ürünün reklamını yapmak

5.

Aşağıdakilerden hangisi toplantı yapılmasının gerekli olduğu durum değildir?
A) Belli bir konunun aydınlatılması
B) Gruptan bilgi almak
C) Bir soruya çözüm aramak
D) Reklam ve tanıtım yapmak
E) Gerekli görüldüğü durumlar hakkında bilgi verilmesi
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Çevrenizde düzenlenen
açıklayabileceksiniz.

sosyal

ve

kültürel

organizasyonların

özelliklerini

ARAŞTIRMA


Çevrenizde düzenlenen sosyal ve kültürel organizasyonlar hakkında araştırma
yapıp sınıfta paylaşınız.



Çevrenizde düzenlenen sosyal ve kültürel organizasyonlardan katıldığınız bir
organizasyonda

gördüklerinizi

ve

yaşadıklarınızı

sınıf

ortamında

arkadaşlarınızla paylaşınız.


Sınıfça çevrenizde düzenlenen bir organizasyona gezi düzenleyip katıldığınız
organizasyonda gördüklerinizi not alıp sınıfta tartışınız.

2. SOSYAL VE KÜLTÜREL
ORGANİZASYONLAR
2.1. Tanımı
İnsanların, sosyal yaşam içerisinde özel günleri kutlama etkinliklerini (doğum günü,
nişan töreni, düğün, kına geceleri, anneler ve babalar günü, kişisel etkinlikler vb.)
düzenlemesine sosyal ve kültürel organizasyonlar denir.

2.2. Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Amaçları


Temel amaçları




Özel gün ve anlarını birlikte paylaşma isteği,
Gelenek, görenek ve kültürlerin sonraki nesillere aktarılması,
Eğlenerek birlikte olma ihtiyacıdır.
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Özel amaçlar




İnsan sosyal bir varlıktır. Diğer insanlar ve kültürlerle etkileşim içinde
olmak ister.
Kültürel etkileşim kaçınılmaz bir olgudur. İnsanlar başka kültürlere karşı
merak ve ilgi duymuştur. Bu ilgi nedeniyle sosyal ve kültürel
organizasyonlar ortaya çıkmıştır.
İnsan sosyal bir varlık olduğu için eğlenme ve paylaşma isteği
duymaktadır. Bazı faaliyetlerin topluca yapılması gerekmektedir.

2.3. Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Yararları


İnsanlar, özel günlerini çevresindekilerle paylaşarak mutlu olurlar.

İnsan sosyal bir varlıktır. Çevresiyle doğrudan ilişki içerisindedir. Dolayısıyla yakın
çevreyle sürekli bir paylaşım ve etkileşim hâlindedir. İnsanlar özel ve önemli günlerini
yakınlarıyla birlikte kutlamak isterler. Özel günlerde dost ve arkadaşların yanımızda olması
bizi mutlu eder.

Fotoğraf 2.1: Düğün organizasyonu



Yapılan organizasyonlarla çevremizdeki insanların haberdar olması sağlanır.

Sanayileşmeyle birlikte aileler ve akrabalar farklı coğrafya ve bölgelere göç ettiğinden
insanlar birbirlerinden haberdar olamamaktadır. Özel günlerde yapılan organizasyonlar ile
akraba ve yakınlar birbirlerinden haberdar olmaktadır.
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Fotoğraf 2.2: Eğlence organizasyonu



İnsanların kendilerine değer verilme hissini artırır. Özel günlerde sürpriz
organizasyonlar ve hediye almak, insanları mutlu eder.

Fotoğraf 2.3: Hediye paketleri



Kişilerin hayallerinin gerçekleşmesini sağlar. Hayalindeki gibi organizasyonla
kutlama yapmak, insanları mutlu eder.



İnsanların birlikte eğlenmesini sağlar. İnsanlar tek başlarına eğlenemezler,
grupla eğlence genellikle daha güzel olur.
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Fotoğraf 2.4: Özel piknikler


Özel geziler yapılarak doğayla baş başa kalmak insanların stresten
uzaklaşmalarını sağlar.



Ekipmanların temininde kolaylık sağlar. Hazırlıklar yoğun çalışmalar
gerektirdiğinden firmaların bu işi yüklenmesi insanlara büyük kolaylıklar
sağlar.

Fotoğraf 2.5: Organizasyon hazırlıkları
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Organizasyon için insanlar yorulmaz ve zamandan tasarruf sağlanır. Şirketler
mekân düzenlemeden balayı hazırlıklarına kadar tüm çalışmaları yapmaktadır.

Fotoğraf 2.6: Mekân düzenleme çalışmaları



Çeşitli etkinliklerden haberdar olmalarını sağlar. İnsanlar davetlere ve
eğlencelere davet edildikleri zaman tanışma, görüşme, yeniliklerden haberdar
olurlar.



Tarihi ve kültürel miraslarımızın devam etmesini sağlar. Gezerek görerek
duyarak kültürümüzün devam etmesini sağlarız.

2.4. Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Çeşitleri
Sosyal ve kültürel organizasyonlar; bireylerin sanat faaliyetlerini, özel gün ve
kutlamalarını, toplumun müzik ve eğlence kültürünü, örf ve adetlerini, dini törenlerini vb.
içermektedir.
Sosyal ve kültürel organizasyonları insanların tek başlarına düzenlemeleri kolay
değildir. Bunun için günümüzde organizasyon hizmeti veren firmalar ile iş birliği
yapılmaktadır.

2.4.1. Evlilik Organizasyonları
Evlilik, iki karşı cins arasında yasalara uymak şartı ile aile kurmayı, çocuk sahibi
olmayı, bu çocuklara belli bir statü sağlamayı ve kültürel, sosyoekonomik, psikolojik,
biyolojik amaçları hedefleyen bir anlaşma ve dayanışmadır.
Türk Medeni Kanunu’na göre evlenme, iki karşıt cinsten insanın hukuken makbul ve
muteber sayılan hayat ortaklığıdır. Bu hayat ortaklığına “evlilik birliği” denilmektedir. Aile
birliğinin kurulması olan evlenme tüm toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da her
zaman önemli sosyal olaylardan biri olarak görülmüş ve benimsenmiştir.
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Türk kültürü, evlenme gelenekleri ve törenleri açısından oldukça zengin bir tarihî
mirasa sahiptir. Yöresel çeşitlilik gösteren bu geleneklerin yerine getirilmesine büyük özen
gösterilir. Böylece yaşamın bu önemli olayı, geleneklerin belirlendiği çerçeve içinde,
toplumun onayından geçilerek değerler sistemiyle bir uygunluk sağlanmış olur.
Evlilik gelenekleri ve törenleri özde benzer olmakla birlikte ailelerin ekonomik
durumu, toplumsal kökeni, eğitim düzeyi ve yaşadığı yere göre kültürel motifler açısından
çeşitlilik göstermektedir. Bu durum Türk kültürünün zenginliğinden kaynaklanmaktadır.
Evlenme süreci birbirini izleyen aşamalardan oluşur.
Geleneksel evlenme sürecini oluşturan temel aşamalar sırasıyla şunlardır:


Kız isteme

Fotoğraf 2.7: Kız isteme

Bu aşamada geleneksel aile yapısının gereği olarak ailelerin büyükleri devreye girer.
Kırsal kesimde damadın ailesi, yakın akrabaları ile köyün hatrı sayılır büyükleri, kız
istemenin formalitelerini yerine getirmek üzere kız evine giderler. Allah’ın emri
Peygamberin kavli ile kız babasından istenir. Kız evinin hemen evet demesi alışılmış bir
durum değildir. Ancak görüşmenin niteliği kız tarafının düşüncesi hakkında az çok fikir
verir. Yapılan bir sonraki ziyarette cevap açıklık kazanır.
Geleneksel yapının değişmeye uğradığı yörelerde kız isteme işi, erkek tarafının kız
tarafına yaptığı bir ziyaretle dile getirilmekte çoğu zaman bu ziyarete damat adayı da
katılmaktadır.
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Söz kesme

Fotoğraf 2.8: Söz kesme

Kız isteme aşamasından sonra sıra söz kesmeye gelir. Söz kesmede evlilik kararı ve
onayı sözle pekiştirilir. Verilen bu sözle evlilik kararı resmiyet ve ciddiyet kazanır. Sürecin
daha sonraki aşamalarına ilişkin ayrıntılar konuşulur. Kimi zaman evlilik yüzüğünden daha
ince bir yüzükle bu söz somutlaştırılır. Gençler o andan itibaren birbirinin sözlüsü olarak
anılır.


Nişan

Fotoğraf 2.9: Yüzük tepsisi

Söz kesmeden sonra sıra nişana gelir. Nişan töreni genellikle kızın ailesi tarafından
düzenlenir. Ailenin sosyoekonomik durumuna bağlı olarak nişanlanma, aile arasında sade bir
törenle ya da davetlilerin de çağrıldığı özel salonlarda müzikli ve eğlenceli bir ortamda
gerçekleştirilebilir. Nişanlılık dönemi çeyizlerin tamamlandığı ev eşyalarının satın alındığı
yoğun bir hazırlık dönemidir.
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Çeyiz serme
Hazırlanan çeyizler nikâhtan önce sergilenerek akraba ve komşuların görmesi sağlanır.
Hazırlığı yıllar süren bu el emeği ürünlerin başkaları tarafından görülüp beğenilmesi
mutluluk verir. Ayrıca bu sergileme, dost ve akrabaların, eksikleri görüp alacakları
armağanları belirlemelerine de yardımcı olur.

Kına gecesi
Geleneklerimizde en yaygın evlilik geleneklerinden biri de kına gecesidir. Düğünden
önce yapılan bu tören kız evinde gerçekleştirilir. Törene akrabalar, komşular ve kızın
arkadaşları çağrılır. Maniler ve türkülerle kızın eline kına yakılır. Kına gecesinin hem
hüzünlü hem de neşeli bir havası vardır. Bazı yörelerde, benzer bir tören oğlan tarafında da
yapılmaktadır. Erkeğin evinde yapılan bu törene yalnızca erkek davetliler katılır.

Gelin alma
Özel giysiler içinde olan gelin, baba evinden dualarla alınarak, özel olarak süslenmiş
atla ya da arabayla yeni evine doğru yola çıkar. Gelin alma törenleri hüzün ve sevincin bir
arada yaşandığı özel anlardır. Gelin ve damadın yanı sıra yakın akraba ve arkadaşlarının yer
aldığı bu gruba gelin alayı ya da düğün alayı denilir. Yol boyunca gelin alayının önünü
kesenlere bahşişler dağıtılır.

Nikâh
Evliliği asıl meşru kılan nikâh törenidir. Nikâh, evliliğin ilanı olup birlikteliğin yasal
yönden tanınmasını sağlar. Yasalarımız, devletin bu iş için görevlendirdiği yetkili memurlar
tarafından şahitler huzurunda ve usulüne uygun olarak kıyılan nikâhı evlilik için geçerli
saymaktadır. Böylelikle eşlerin yasal bir bağla birbirlerine bağlandıkları kabul edilir. Nikâh
töreni ile birlikte evlilik akdi kurulmuş olur.

Düğün
Evlenme törenlerinin en görkemli ve en kapsamlı olanı düğün törenidir. Düğün
töreninin organizasyonu ve finansmanından büyük ölçüde erkek tarafı sorumludur. Bu
törende geleneksel gelin giysisi o yöreye has kültürel özellikler taşıyan, kumaşı modeli ve
süslemeleri ile diğer giysilerden farklı özel bir tasarımdır. Günümüzde bu gelin giysilerinin
yerine gelinlik adı verilen beyaz renkte giysiler tercih edilmektedir.
Düğün hazırlıkları günler öncesinden başlar. Dost ve akrabalar bu hazırlıklara gönüllü
olarak katılır. Misafirlere sunulmak üzere yöresel yemekler hazırlanır. Düğün, evlenme
törenlerinin en coşkulu ve en eğlenceli bölümüdür. Düğünlerin geleneksel enstrümanları olan
davul ve zurna eşliğinde yörenin halk oyunları oynanır. Türküler, maniler söylenir.
Köyde düğün yalnızca ailelerin değil köyün düğünüdür. Düğün köy için sosyal bir
olaydır. Büyük kentlerde ise düğün, düğün sahiplerinin yakın dost ve akrabaları ile sınırlıdır.
Buraya kadar ki açıklamalar bize evliliğin Türk toplumunda ne denli önemli
görüldüğünü, bireysel olmaktan çıkıp nasıl sosyal bir olay niteliği kazandığını ortaya
koymaktadır. Tüm bunlar ailenin önemine verilen değerle eş değer olarak düşünülmelidir.
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2.4.1.1. Nişan Organizasyonu

Fotoğraf 2.8: Nişan organizasyonu

Nişanlanma; geleneklerimize göre iki gencin birbirlerini tanıma, anlama ve anlaşma
dönemidir. Bu tören aile arasında evde yapılabildiği gibi evin dışında çeşitli mekânlarda da
yapılmaktadır.
2.4.1.2. Kına Gecesi Organizasyonu
Kına organizasyonlarında dikkat edilecek hususlar şunlardır:








Kına gecesi de en az düğün ve nişan gecesi kadar yorucu geçer bu yüzden
düğün organizasyonundan birkaç gün önce olmalıdır.
Kına gecesi organizasyonu profesyonel ellerde daha renkli ve eğlenceli
geçmektedir bu yüzden profesyonel destek alınmalıdır.
Kına gecesi eğlenilen, gülünen ve ağlanan bir gece olduğu için kesinlikle
kameraya kaydettirilmeli ve profesyonel fotoğraf çektirilmeli.
Kına gecesi davetlileri gelinin en yakın arkadaşları ve aile dostlarından oluşan
çok kalabalık olmayan bir grup olmalıdır.
Kına gecesi düğünün önüne geçmemelidir.
Kına gecesi yapan geline sürpriz hediyeler verilmesi adettir.
Genelde gümüş veya bakır bir tas içerisinde analı-babalı, başından ayrılık
geçmemiş bir kadın tarafından oğlan evinden gelen kuru kına karılır ve geline
yakılır.
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Fotoğraf 2.9: Kına gecesi malzemeleri

Fotoğraf 2.10: Kına gecesi yöresel gelin kıyafetleri
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2.4.1.3. Nikâh Töreni Organizasyonları

Fotoğraf 2.11: Nikâh masası süslemesi

Nikâh, evlilik birliğinin kurulmasını sağlayan bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin
kutlanması nedeniyle törenler düzenlenmektedir. Düğün töreni yapmak istemeyen çiftler,
evlendirme dairelerinde sade bir törenle evlenmeyi tercih ederler. Düğün töreni ile evlenmek
isteyen çiftler isterlerse nikâh törenini de aynı mekânda yapabilirler. Nikâh işlemi
evlendirme memuru ve nikâh şahitlerinin tanıklıkları ile gerçekleşmektedir.
Törende davetlilere anı olarak kalması için nikâh şekeri dağıtılmaktadır. Organizasyon
şirketleri, nikâh resmi işlemlerinden ulaşıma kadar tüm organizasyonları gerçekleştirerek
çiftlere yardımcı olmaktadır.
2.4.1.4. Düğün Organizasyonları
Yapılan düğün davetleri genellikle kış mevsiminde kapalı salonlarda yaz mevsiminde
ise havuz başı ve kır mekânlarında yapılmaktadır. Düğün davetlerinin her geçen gün farklı
konseptlere bürünmesi ve yeni ürünlerin çıkmasıyla ve yurt dışından örneklenmesiyle
davetler daha şık ve renkli hâle gelmektedir. Düğün davetlerinin en önemli üç ayağı; yemek,
müzik ve süslemedir.
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Fotoğraf 2.12: Kır düğünü

Düğün davetlerinin vazgeçilmez ürünlerinden tiffany sandalyenin birçok rengi
bulunmaktadır. Özellikle kapalı salonlarda kullanılan dore ve gümüş rengi ile kır
mekânlarında kullanılan beyaz renk çok modadır. Yinede renkler çiftin gönlüne göre kapalı
açık mekân gözetmeksizin kullanılabilmektedir.

Fotoğraf 2.13: Yemekli düğün

Masayı şık gösteren şamdan ve çiçektir. Şamdan masa dekoruna uygun olarak
seçilmeli ve çiçek gelin ve damadın seçimine uygun canlı taze çiçek olmalıdır. İhtiyaca göre
ithal birbirinden farklı renklerde şık yapay çiçeklerde masayı harika gösterebilmektedir.
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Fotoğraf 2.14: Masa çiçeği

Anı defteri veya anı kutusu davete gelen misafirlerin not aldıkları bir defter ve bu
defterin bulunduğu şık bir kürsüdür. Ayrıca bir de anı notları arabası mevcuttur. Bu minik
araç önüne konulan zarflar ve kalemler ile gelen davetliler notlarını yazarlar. Bu yazılan
notlar araç içine atılmaktadır. Düğün bitiminde anı notları toplanıp gelin ve damada teslim
edilir. Çift bu notları ömür boyu hatıra olarak saklar.

Fotoğraf 2.15: Anı notlar

2.4.1.5. Balayı Organizasyonları
Balayı denilince evliliğin ilk ayı veya evlenir evlenmez çıkılan seyahat anlaşılır. Tatil
kişinin ruh halini değiştirmesi ve pozitif olmasını sağlayan bir etkendir. Olumsuz tüm
etkenlerden kurtulmasını ve aktif olmayı sağlamaktadır. Yeni evlilerin balayı tatilini, nikâhdüğün yapılmadan önceden ayarlamaları daha uygun olmaktadır.
Günümüzde balayı organizasyonu hazırlayan şirketler a dan z ye otel-ulaşım her türlü
dinlenme ve eğlence etkinliklerini düzenlemektedir. Bütçelere göre paket programlar
hazırlamaktadır. Tatil nerede ve nasıl olursa olsun kuşkusuz çiftlere baş başa olmak onu
"size özel" hiç unutulmayacak bir anı olmasını sağlayacaktır.
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2.4.2. Özel Gün Organizasyonları
İnsanlar; özel günlerini ailesi, akrabaları, arkadaşlar ve diğer çevresindeki yakınları ile
paylaşmak isterler. Bu amaçla yapılan organizasyonla kendilerine değer verildiğini
hissederler. Bazen ise hayallerini gerçekleştirirler. Sevdikleriyle hoşça vakit geçirerek
eğlenip ve stresten uzaklaşırlar.
Ülkemizde bu organizasyon çeşitlerinden en sık yapılanları şunlardır:

Bebek ve doğum organizasyonu,

Doğum günü organizasyonu,

Anneler günü,

Babalar günü,

Sünnet töreni,

Diğer kutlama günleri.
2.4.2.1. Bebek ve Doğum Organizasyonu
Anne ve babalar için en heyecan verici zaman aileye yeni bir üyenin katıldığı andır.
Her şeyin kusursuz olmasını isteyen aileler yaşadıkları heyecanın da etkisiyle bazı önemli
ayrıntıları unutabilmekte ya da istedikleri gibi özenle hazırlayamamaktadırlar. Günümüzde
organizasyon şirketlerinin verdiği hizmetler sayesinde ailelerin yaşadığı bu sıkıntılar ortadan
kalkmaktadır.
Ailelerin de istekleri doğrultusunda hazırlanan bu düzenlemeler, bebeğin aileye
katılışını daha özel kılar. Ebeveynler de hiçbir ayrıntıyı düşünmek zorunda kalmadan,
bebekleriyle tanıştıkları ilk zamanların keyfini yaşarlar
Bebek ve doğum organizasyonu planlama aşamaları şunlardır:

Konsept belirleme
Bir doğum organizasyonu planlamanın ilk aşaması, konseptin belirlenmesidir.
Örneğin, aile sadece hastane odası için bir organizasyon yapılmasını istiyor olabilir.
Bu durumda mekan süslemesi, şekerleme-çikolata ikramı, doğum sertifikası, bebek doğum
resimlerinin çekimi, anı defteri hazırlanması gibi etkinliklerden hangilerinin yapılacağı,
ailenin de istekleri doğrultusunda belirlenir. Böylelikle yapılacak etkinliğin özü belirlenmiş
olur.

Zaman ve mekân belirleme
İkinci aşama ise zaman ve mekânın belirlenmesidir. Yapılması düşünülen
organizasyonun açık havada mı, hastanede mi, evde mi, yoksa kapalı bir salonda mı
yapılacağı, tarihi ve saati önceden belirlenmelidir.

Aktiviteleri belirleme
Doğum organizasyonu planlamada üçüncü aşama da aktivitelerin belirlenmesidir.
Ailenin istekleri de göz önüne alınarak hazırlanacak etkinlikte yer alması planlanan
aktivitelerin neler olabileceğinin belirlenmesi aşamasıdır.
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Yardımcı hizmetleri belirleme
Ekipmanın taşınması için nakliye hizmetleri, yiyecek, içecek, ikram hazırlıkları için
pastane ya da catering hizmetleri, ses ve ışık düzeni hizmetleri gibi farklı ekiplerden
yararlanılacaksa bu yardımcı hizmetler belirlenmeli, hangi firma ve kişilerden yardım
alınacağı yapılacak görüşmelerle kesinleştirilmelidir.

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

Taslak bütçe
Taslak bütçenin hazırlanması doğum organizasyon planlama aşamalarından altıncı
aşamadır. Aktiviteler ve ekipmanlar belirlendikten sonra her kalem için yapılacak harcama
listesi belirlenerek taslak bir bütçe hazırlanmalıdır. Dağıtılacak hediyelerden ikramlara,
animasyonlardan havai fişek gösterilerine kadar bütün etkinliklerin donanım listesi ve
bütçesi çıkarılmalıdır. Bu sayede organizasyonu düzenletecek aile (müşteri) kendi
bütçelerine en uygun olan aktiviteleri seçebilecektir. Ayrıca organizasyon sorumlusu da
yapacağı çalışmanın gelir, gider ve kâr oranlarını önceden görebilecektir.

Dosya sunma
Bu aşamada organizasyon sorumlusu yukarıda sıralanan aşamalarda yapılması
planlananları bir dosya ile aileye sunar. Böylece aile düzenlemek istedikleri organizasyonda
ne gibi aktiviteler olacağını, ekipmanı, ikramları, harcama listesini önceden görebilecek ve
aktivitelerde yapmak istediği değişikliklere önceden karar verebilecektir.

Olağan dışı durumlar için plan hazırlama
Düzenlenecek organizasyon için bir A planı, B planı hazırlanmasıdır.
Bebek ve doğum organizasyonu etkinlikleri şunlardır:


Doğum öncesi etkinlikleri


Doğuma hazırlık partisi
Balonlar, konfeti ve masa süsleri doğuma hazırlık partisi dekorunda kullanılabilir.

43



Doğum sonrası etkinlikleri


Hastane odası düzenlemeleri



Bebek odası düzenlemeleri



Bebeğin akrabalarla tanışma etkinliği



Diş buğdayı etkinliği

2.4.2.1. Doğum Günü Organizasyonu

Fotoğraf 2.16: Doğum günü organizasyonu

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

Doğum gününe uygun mekânı araştırmak

Etkinlikleri belirlemek ve etkinlikler için gerekli yardımcı elemanlarla iletişime
geçmek

Eğlence etkinliklerini belirlemek

Pasta seçmek

Yiyecek ve içecekleri belirlemek

Davetiye seçmek

Davetli listesi oluşturmak

Davetiyelerindağıtılması, LCV takibi
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Mekân düzenini tasarlamak,
Maliyet hesabı yapmak,
Mekânı süslemek,
Organizasyonun düzenli yürütülmesini sağlamak,
Organizasyonu değerlendirmektir.
Sonrasında davete katılanlara teşekkür kartı
gerçekleştirmektedirler.

gönderilmesini

de

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




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

Doğum Günü Pastası

Fotoğraf 2.17: Doğum günü pastası

Doğum günü pastası, doğum günü kutlama geleneğinin Mısır ve Pers
medeniyetlerinden Yunanlılara geçmesinden sonra ortaya çıkan bir âdettir. Yine bu
dönemlerde pasta kesme âdetine doğum günü pastası üzerinde mum yakılması ve mumların
söndürülmesi sırasında dilek tutulması eklenmiştir.
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Doğum günü pastaları bireye göre özel şekillerde hazırlanabilmektedir. Günümüzde
meyvelisinden, çikolatasına; fıstıklısından, karamellisine kadar değişik tatlarda ve biçimlerde
hazırlanabilen pastalara doğum günü olan kişinin resmi bile yapılabilmektedir. Organizasyon
firması pasta seçimini davetli sayısını da göz önünde bulundurarak müşterinin isteği
doğrultusunda sipariş edebilir.
2.4.2.2. Anneler Günü
Türkiye’de Anneler Günü “Türk Kadınlar Birliğinin” önerisi ile 1956 yılından beri
kutlanmaktadır. İlk kutlama yılında PTT tarafından anı pulları bastırılmıştır. Pulların üstünde
Türk annelerinin simgesi olan Zübeyde Hanımın resmi vardır. Sonraki yıllarda düzenlenen
kutlamalarda “yılın annesi” seçimi gelenekselleşmiştir. İlk yılın annesi, 20 yaşında genç bir
gelinken Kurtuluş savaşına katılan ve yiğitliği ile ünlenen Nene Hatun’dur.
Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü'dür. Anneler Günü evrensel bir gündür.
Dünyada milyonlarca anne bugün çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılır, kucaklanır.
2.4.2.3. Babalar Günü
Haziran ayının üçüncü pazarı Babalar Günü olarak çeşitli etkinliklerle
kutlanmaktadır. Babalar Günü, Türkiye'de 80'li yılların sonlarına doğru kabul görmüştür.
Çeşitli parti organizasyonları, spor etkinlikleri, seyahat etkinlikleri, tavla turnuvaları,
geleneksel piknik organizasyonları en çok tercih edilen babalar günü etkinliklerindendir.
2.4.2.4. Sünnet Töreni
Erkek çocukların sünnet edilmesi erkekliğe ilk adım olarak nitelendirilir. Sünnet
düğünü sünnetten birkaç gün önce başlar. Çocuk kıyafetlerini giyip arkadaşlarıyla birlikte
araba, fayton ya da ata bindirilip gezdirilir. Sünnet kıyafetleri için iki önemli aksesuar, başa
giyilen şapka ve çapraz olarak elbisenin önüne takılan "Maşallah" yazılı kumaş şerittir.
Sünnet koltuğu, sünnet yatağı ve cibinlik, taht, süslemeleri hazırlamak gelenek hâline
gelmiştir.
2.4.2.5. Diğer Kutlama Günleri
Özel günler kişilerin dîni, sosyal ve kültürel, toplumsal özelliklerine göre değişiklikler
gösterebilir. Bu özellikler düşünülünce çok sayıda özel gün kutlandığını görebiliriz.
Öğretmenler günü, evlilik yıl dönümü, kadınlar günü, Ramazan etkinlikleri, paskalya günü,
asker uğurlama törenleri, bayramlar, cenazeler vb. ilk akla gelenlerdir.
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2.4.3. Kültürel Organizasyonlar
Kültür, bir toplumun genel yaşam biçimi olarak ifade edilmektedir. Bir başka deyişle
kültür devam eden ve gelişen davranış biçimleri yani görenekler topluluğudur.
İnsanoğlu kültür sayesinde içinde yaşadığı çevreye uyum sağlamaktadır. Her
toplumun kültürü kendine özgü birtakım niteliklerden oluşur.
Sahip olduğumuz norm ve değerler herhangi bir kültürde aynı veya benzer biçimde
olmayabilir. Bir araya gelmiş olan bu insan toplulukları belli bir etkileşim sonucunda
sosyokültürel bir yaşam sürdürebilmektedir.
Belli başlı kültürel organizasyonlar şunlardır:

Bayram kutlamaları ve kurtuluş günü etkinlikleri,

Festival (şenlik),

Geziler,

Piknikler.
2.4.3.1. Millî Bayramlar
Ülke genelinde bir şenlik havası içinde kutlanan bu bayramların özelliği; askeri
geçitler, fener alayları v.b. “resmî” gösterilere seğmenler, zeybeklerin ve diğer halk oyunları
ekiplerinin özel kıyafetleriyle katılmalarıdır. Ama bu bayramlar nedeniyle resmi gösteriler
bittikten sonra, kimi yerlerde gece geç vakitlere kadar halkın aralarında meydanlarda
düzenledikleri eğlenceler bu şenliklere farklı bir anlam katmaktadır.
Bu eğlencelere davul, zurna takımları da katılır. Anadolu kasabalarında her yerin
kendi oyunları oynanmasına karşılık; İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bu toplantılara
farklı gruplar gösterileriyle katıldıklarından, eğlenceler bir tür "halk dansları festivali"
görünümündedir. Resmi bayramlarda birçok yerde resmi törenlerden sonra bayram yeri
olarak nitelendirilen çayırlarda güreşler, koşular ve başka çeşit yarışmalar düzenlenir.
Ülkemizde kutlanılan millî bayramlar şunlardır:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

30 Ağustos Zafer Bayramı,

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı,

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.
2.4.3.2. Festival (Şenlik)
Festival (şenlik), genellikle yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve geleneksel
olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı yörenin imgesi hâline gelmiş etkinlikler
bütünüdür. Festival kelimesi Latince festa kelimesinden gelir.
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Festivaller, dönemleri, yapıldığı çevre ve katılanların sayısı veya niteliği, programda
yer alan eserler bakımından özel önemi olan belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin
sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül veya derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal
veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik; bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri konser
dizisi veya sanat gösterisidir. Festivaller, kent, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde
düzenlenmektedir. Sanat, kültür, folklor gibi çok çeşitli konularda düzenlenen festivaller, iyi
organize edildikleri takdirde son derece etkili organizasyonlardır.
Festival kavramı; yerel bir topluluk tarafından tarihi önceden belirlenmiş ve yörenin
simgesi haline gelerek gelenekselleşmiş ve sürekliliği sağlanarak toplumun kolektif
belleğinde yer alan etkinliklerdir. Söz konusu etkinlikler bölgeye özgü faaliyetler olarak
büyük veya küçük çaplı olarak görülmektedir. Bu etkinlikler, bir şehrin veya bölgenin
ruhunu yansıtarak o bölgenin söz konusu faaliyetlerle anılmasını sağlar. Festivaller, dünyada
ve Türkiye’de kültürel ve sanatsal faaliyetler, fuarlar, alışveriş, sergiler, spor olayları,
düzenlenen etkinlikler olarak karşımıza çıkmaktadır
Örneğin, Antalya’da “Altın Portakal”, Adana’da “Altın Koza” film festivalleri, bu
kentlerde yaşayanların sanata ve kültüre önem veren kentliler olarak tanınmalarını
sağlamıştır. Yine aynı şekilde, büyük bir başarıyla yıllardır uluslararası düzeyde
gerçekleştirilen “İstanbul Sanat ve Kültür Festivali”, İstanbul’un dünyadaki saygın
konumunun daha da güçlenmesine yardımcı olmuştur.
Müzik festivallerinde tanınmış sanatçıları dinleme olanağı sağlanması amacıyla
düzenlenmektedir. Müzik festivalleri sponsorların desteği ile düzenlenebilmektedir. Festival
programı çalışmaları, yıl boyunca yapılan başvurular ve sürdürülen temaslar sonucu
hazırlanmaktadır.
Festivali; bir toplumun kültürünü ve dünya görüşünü temsil eden, doğrudan veya
dolaylı toplumun tüm bireylerini etkileyen, kutlama etkinliklerinde merkezlenen, ritüel form
ve olaylardan oluşan, genellikle evrensel, sosyal ve kültüre nüfuz eden sembolleri ile halka
ait, belirli bir grup tarafından veya dinî ve resmî kuruluşlarca desteklenen bir gün veya
günlerin yinelenmesinden oluşan dönem olarak tanımlayabiliriz. Festivaller; her ülkede ve
her kültürde ve tarihin her çağında kutlanmışlardır.


Festival (şenlik) çeşitleri

Festival çeşitleri amaçlarına göre şu şekilde gruplayabiliriz.








Kültür-Sanat festivalleri,
Mevsimlik festivaller,
Dinî festivaller,
Sınırlı katılımlı festivaller,
Resmî festivaller,
Takvimsel festivaller,
Kutlama festivaller.
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Fotoğraf 2.18: Festival



Festival (şenlik) organizasyonu planlama işlemleri şunlardır:

Şenlik çeşidini belirlemek,

Şenliğin zamanı belirlemek,

Katılımcı sayısını göre şenlik alanını seçmek,

Şenlik etkinliklerini planlamak,

Şenlik yiyecek çeşitlerini belirlemek,

Şenlik etkinlikleri için sponsor bulmak,

Şenlik için gerekli donatı elemanlarını belirlemek,

Şenlik için güvenlik tedbirlerini almak,

Maliyet hesabı yapmak,

Şenlik organizasyonu yapmak,

Şenlik sonrası değerlendirme yapmak.

Fotoğraf 2.19: TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği
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Festivalin (şenliğin) özellikleri

Şenliklerde katılımcı sayısına ve amaca göre şenlik alanları seçilmelidir. Sosyal
işlevleri vardır. Festivalin ana fonksiyonunu, insanların birlikte eğlenebilecekleri bir fırsat,
kabul edilme ve kabul edilmenin ambiyansı içinde ilişkide bulunma olarak değerlendirir.
Şenlik etkinliklerinde insanların iyi vakit geçirmeleri, eğlenmeleri sağlanmalıdır.
Organizasyon firmaları yörenin özelliğine göre eğlence etkinlik çeşitlerini belirleyerek
uygulamalıdır. Kutlamalar, yaşamımızda aile, din, etnik yapı, politika, ekonomi vb. pek çok
yönünü birleştirir.
Festivallerin önemli ekonomik işlevleri vardır. Festival yapılan bölgeye önemli katma
değer sağlar. Festivaller, hem dünya insanları arasındaki dostluğu pekiştirirken, hem de
tanışılan yeni kültürlere ve yaşamlara duyulan merakı körükleyerek insanları yeni yerler
görmeye teşvik etmektedir. Ulusal veya uluslararası düzeyde yapılan bu etkinlikler ulusal
veya uluslararası ölçekte modern turizmin imaj oluşturmada kullanılan en önemli
araçlarından biri olarak görülmektedir.
Turizm sezonunun uzatılması ve turizmin çeşitlendirilmesi, turizm talebinin ülke
içindeki eşit dağılımının sağlanması olarak özetlenebilir. Festivallerin diğer bir faydası
çekiciliğin ve farkındalığın artırılması, yeni alt yapı hizmetlerinin oluşturulması ya da
mevcut alt yapının geliştirilmesi için harekete geçirici, medya ilgisinin çekilmesi, güçlü
imajlar oluşturarak ve kültürel temalar yaratarak markalamasına yardımcı olması şeklinde
ortaya çıkmaktadır.
Çeşitli sosyal etkinliklerle renklendirilen festivaller, günümüzde özellikle küçük ve
orta büyüklükteki yerleşim merkezlerinin halkla ilişkilerinde tercih edilmektedir. Festivaller,
bir yandan çevrelerini etkilerken bir yandan da festivale katılan ülke veya kurumların ya da
belirli bir olayın adının duyurulmasında önemli rol oynar.
Kurumlar; bu tür festivalleri destekleyerek adlarını duyurma, toplumsal sorumluluğu
gelişmiş kurum imajı yaratma olanağı elde etmektedir. Festivallerin ana amacı, geniş halk
kitlesinin ilgisini belirli bir bölgede yoğunlaştırmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde
düzenlenecek festivaller, yöre halkı için hem ticari hem de tanıtım açısından büyük önem
taşır.
2.4.3.3. Geziler
Yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özelliklerini, yaşam biçimlerini,
inanç, gelenek ve göreneklerini öğrenmek amacıyla yapılan seyahatlere gezi denir.
Bir gezi, genelde önceden planlama, gezi yapma ve geziden sonra değerlendirme
evrelerinden oluşur. Her üç evrede dikkatle izlenmesi gereken kurallar vardır. İyi planlanıp
yürütülemeyen bir gezi amacına ulaşamayacağı gibi, çeşitli sorunlar doğurur.
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Gezi planlanmadan önce aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:







Gidilecek yer önceden görülmeli, gerekirse çevrede önlemler alınmalı, gezinin
tarihi ve saati belirlenmelidir.
Gezi için gerekli yazılı izinler alınmalıdır.
Gezi öncesi katılımcılarla görüşülerek gezinin önemi, amacı, gezi etkinliklerinin
biçimi ve sıralanışı vb. kararlaştırılmalıdır.
Katılımcılarla birlikte gezinin günü, hareket saati, götürülecek şeyler,
yolculuğun ayrıntıları, güvenlik önlemleri, davranışlar, dönüş saati vb.
görüşülmelidir. Görüşmelerin sonucunda gezi planı hazırlanmalıdır.
Gezi sırasında gezi planına uyum sağlanmalıdır.
Döndükten sonra geziye ilişkin görüşler alınmalıdır. Gezi sonunda
katılımcılardan yazılı değerlendirme alınmalıdır.

Gezi planlamasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:























Talebe uygun yerleri araştırma,
Gezi yapılacak yerin tarihi ve kültürel özelliklerini araştırma,
Katılımcıların yaş grupları ve kişiliklerini belirleme,
Kişilerin özelliklerine göre gruplama yapma,
Yurt dışı gezilerde vize, pasaport, gümrük işlemleri,
Seyahat firmalarını araştırma,
Kara yollarından yol güzergâhını araştırma,
Konaklama tesislerini araştırma,
Gerekli izin alma prosedürlerini araştırma,
Oturum planı yapma,
Gezi tarihini belirleme,
Gidiş dönüş saat ve tarihi belirleme,
Katılım sayısını belirleme,
Rehberlik hizmeti sağlama,
Gezinin maliyetini hesaplama,
Gezi etkinliklerini belirleme,
Gezinin reklam ve tanıtımını yapma,
Gezi türüne uygun planlama yapma,
Gezi planını katılımcılara iletme,
Geziye çıkarken götürülecek yanına alınacakların hakkında bilgilendirme,
Yolculuğun ayrıntılarını açıklama bildirgesi hazırlama,
Güvenlik ve sağlık ilk yardım malzemelerinin temin etme.


Gezi Çeşitleri

o
Kültürel geziler
İnsanlar ilk çağlardan başlayarak din, savaş, fetih, ticaret, göç ve merak gibi değişik
etkenlere bağlı olarak seyahat etmişler ve bu etkenlere bağlı olarak seyahat etme
nedenlerinin başında da kültür ilk sıralarda yer almıştır.
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Bir yörenin, bölgenin ve ya ülkenin tarihini, coğrafyasını, sosyal yaşamını, sanatlarını,
ekonomisini ve diğer tüm kültürel zenginliklerini görmek, incelemek ve hoş vakit geçirmek
amacıyla düzenlenen gezilere kültürel geziler denir. Anadolu toprakları insanoğlunun
uygarlık çizgisinde gelişiminin ve ilerlemesinin sergi salonu gibidir. Bu sergi salonunun belli
bir turistik organizasyon ile gezilip gösterilmesi olgusuna kültür turizmi adı verilmektedir.
Turizmin başlangıcı, çoğunluğun sandığı gibi tatil turizmi değil, bilinmeyeni bilme,
görülmeyeni görme ve öğrenme içgüdüsü ile gerçekleşen kültürel gezilerdir.
o
İş gezileri
Satışların artmasına veya tercih edilmesine katkıda bulunacak "Hediye Tatil"ler adı
altında geziler düzenlenmektedir. Günümüzde birçok organizasyon firması promosyon
gezileri organize ederek hizmet vermektedir.
İş yerindeki elemanların, ürünleri pazarlayan bayilerin daha iyi çalışması satışlarını,
performanslarını, motivasyon ve morallerini yükseltmek amacı ile organize edileceği gibi
eğitim amacı ile de organize edilmektedir. Genelde sezon dışı olan zamanlarda organize
edilerek maliyetlerin düşük olması sağlanabilmektedir.
İsteğe göre düzenlenen geziler ise şunlardır:
o
Kış gezileri: Kış aylarında kar yağdığı, kayak yapmaya elverişli
zamanlarda düzenlenir.
o
Termal gezileri: Termal tesislerinin özelliğine göre yılın dört
mevsiminde düzenlenebilmektedir.
o
Macera gezileri: Yılın dört mevsiminde düzenlenmektedir.
Dağcılık, trekking vb. macera gezileri ilkbahar ve sonbahar
mevsimlerinde tercih edilmektedir.
2.4.3.4. Piknikler
Günlük yaşamda insanlar doğa ile iç içe yaşamak istemektedir. Aileleriyle, dostlarıyla,
iş arkadaşlarıyla veya çalışma arkadaşlarıyla keyifli bir hafta sonu ya da stresli çalışma
günlerinden sonra dostlarıyla birlikte eğlenceli saatler geçirmek için pikniklere katılma
ihtiyacı hissetmektedirler. Günümüzde artık her çeşit gruba hitap eden piknikler,
organizasyon şirketleri tarafından düzenlenmektedir.
Organizasyon firmaları bahar aylarından itibaren, sonbahar ortalarına kadar devam
eden piknik etkinliklerine uzman kadroları ile profesyonelce piknik organizasyonları
planlayarak insanlara rahat ve huzurlu bir gün geçirmelerini sağlamaktadır. Motivasyon
amacıyla yapılan piknik organizasyonlarında yüzlerce hatta binlerce kişiyi bir arada tutmak,
onları eğlendirmek ve bunu yaparken çıkması muhtemel sorunlara karşı önlemler
geliştirilmektedir.
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Piknik çeşitleri


Özel grup piknikleri
Ülkemizde yaygın olan aile, arkadaşlar ve komşularla birlikte düzenlenen pikniklerdir.
Pikniğe giderken rahat kıyafetler giyilmektedir. Sepetler, mangallar, kilimler, hasırlar,
yastıklar vb. götürülebilecek yani arabaya sığan ne varsa götürülmektedir. Yemekler yenip
eğlenerek dönülmektedir.

Fotoğraf 2.20: Piknik etkinliği

Piknik alanlarında hafta sonları ailece
tanımlayabileceğimiz piknikler yapılmaktadır.

gidilen

solo

piknikler

diye

de


Dernek ve vakıf piknikleri
Dernekler, insanları bir araya getirerek eğlence ve dayanışma imkânı sağlamaktadır.
Pikniğin amacı, insanları bir araya getirerek onların kaynaşmalarını sağlamak ve
unutamayacakları güzel bir gün yaşatmaktır. Piknikler, geleneksel hâle getirilerek her yıl
düzenlenmekte ve özellik katmak için “ pilavlı piknik, helvalı piknik, aşure pikniği vb.” gibi
isimler verilmektedir.
Pikniği düzenleyen dernek ve vakıf başkanının hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan
piknik, yöreye özgü eğlence ve yarışma etkinlikleri ile son bulmaktadır. Yöreye özgü
yemekler ikram edilir. Genellikle yılda bir kez yapılır. Dernekler, piknik etkinliğin sorunsuz
yapılabilmesi için organizasyon firmalarının uzman kadroları ile profesyonelce planlayarak
gerçekleştirmektedir.
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Halk piknikleri
Bir arada yaşayanların birlik ve beraberliğinin sağlanması birlikte eğlenmesi,
tanışması, kaynaşması amacıyla düzenlenmektedir.
Çeşitli grup yarışmaları, çekilişler ve skeçlerle hep birlikte çekilen halaylarla gelecek
yıl yapılacak olan piknikte buluşma dileğiyle son bulmaktadır. Halk pikniklerini genellikle
belediyeler düzenlemektedir. Belediyeler, mahallelerde gerçekleştirdiği halk pikniklerini, her
yaş grubunun gönlünce eğlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
Bu tür organizasyonlarla aynı bakkaldan, aynı kasaptan, aynı parktan yararlanan
mahalleliye birbirleri ile tanışma ve kaynaşma imkânı sağlanarak kültür mozaikleri
sergilenmektedir. Halk piknikleri şölen havası içerisinde hazırlanmaktadır. Pikniğe katılan
halka yiyecek ve içecek olarak katılımcı sayısına göre çeşitli ikramlar sunulmaktadır (ekmek
arası kavurma, ayran vb.).

Kurum pikniği
Kurum yetkilileri çalışanlarının başarılı ve verimli bir çalışma sergilemeleri için
aileleri ile bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak amacıyla piknikler düzenlemektedir.
Bu piknikler, personelle iletişim kurmanın yollarından biri olarak da görülmektedir.
Piknik düzenleme işlemleri kurumların çok zamanını almaktadır. Günümüzde
organizasyon firmaları, tüm işlemleri profesyonelce düzenlemektedir.
Organizasyon firmaları kurum yetkililerinin istekleri ve katılımcıların özellikleri
doğrultusunda planlama yaparak hizmet sunmaktadır.

Sosyal amaçlı piknikler
Çeşitli amaçlarla "yaza merhaba" pikniği, "yaza elveda" pikniği gibi birçok amaçlarla
sosyal içerikli piknikler düzenlenmektedir.
Tanışmak, istek ve görüşleri öğrenmek, topluluk hakkında detaylı bilgi alabilmek ve
hoşça vakit geçirmek amacıyla düzenlenmektedir.
“Dayanışma teması”yla aşure etkinlikleri de düzenlenmektedir. Katılımcılar
malzemeleri getirerek belirtilen mekânda aşure kazanları kurarak pişirmektedirler. Gruplar,
geleneksel aşure etkinliğini her sene aşure döneminde gelenekselliğini koruyarak kolektif
çalışmanın ve dayanışmanın örneği olarak sürdürmektedirler.

Piknik etkinlikleri
Piknik türü aktivitelerin birincil özelliği, insanların iyi vakit geçirmeleri, eğlenmeleri
ve tabii motive olmalarıdır. Bu eğlence ortamının yaratılması için hizmet alınacak
organizasyon firmasının eğlence aktiviteleri konusunda iyi referansları olmasına dikkat
edilmelidir. Halat çekme, sandalye kapmaca, şapka kimde kaldı gibi oyunlar, yetenek
yarışmaları, turnuvalar, gösteriler, spor etkinlikleri düzenlenen etkinliklerdir.
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Yiyecek ve içecek çeşitleri

Güzel bir piknik sofrası kurmak çok önemlidir. Sağlıklı ve taze ürünlerden oluşmuş
bir piknik sofrasının keyifli olabilmesi için piknik masasına, güzel örtülere, şık servis
tabaklarına ihtiyaç vardır.
Genel olarak piknik türü aktivitelerde barbekü ve zeytinyağlılar için açık büfe kurulur.
Sabah saatlerinde başlayacak bir piknik ise kahvaltı, mutlaka menüye eklenmelidir. Ara öğün
olarak da börek, kurabiye, poğaça ya da sıcak servis (gözleme vb. hizmetler) sunulabilir.
Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik karnaval yiyecekleri de bu kategoride ele
alınmalıdır. Pikniğin çeşidine katılımcı sayısına veya bütçeye göre özel sandviç ekmeği ve
değişik içerikleriyle kumanyalar temin edilmektedir.


Piknik alanı seçimi

Öncelikli olarak piknik yapmaya elverişli mekânlar olmalıdır. Piknik merkezleri,
ormanlar, özel ya da kamuya ait mekânlar seçilebilir. Günümüzde özel olarak işletilen piknik
mekânları çok sayıda bulunmaktadır.
Piknik alanı seçiminde dikkat edilecek hususlar şunlardır:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ulaşımın kolay olmasına,
Krokisine,
Hangi yollardan nasıl gelinebildiğine,
Yollarının düzgünlüğüne,
Organizasyon günü yerleştirilecek ekipmanların rahatlıkla
taşınabileceğine dikkat edilmelidir.
Hem içmek hem de temizlik için su kaynaklarının yeterli olmasına
dikkat edilmelidir.
Yeterli sayıda tuvaleti olmasına,
Temizliğine,
Piknik alanından uzaklığına dikkat edilmelidir.
Kurulacak her türlü elektrikli ekipman için alanın gerekli
yerlerinde elektrik enerjisi olup olmadığına, yeterli güçte mi değil
mi olduğuna mutlaka dikkat edilmelidir.
Otoparkının olup olmadığı,
Kaç araçlık park gerektiği,
Araç güvenlik önlemleri,
Güvenlik görevlisinin olup olmadığı konularına dikkat edilmelidir.
Oturulacak yerler, masa sandalye, minderler çadır ve gölgeliklerin
katılımcı sayısına göre yeterli olup olmadığına dikkat edilmelidir.
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Piknik alanları

o
Mesire yerleri
Ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak
amacıyla ormanlık alanlardan ayrılan estetik kaynak değerlere sahip olan orman içi dinlenme
yerleri ve kent ormanlarıdır.
o
Orman içi dinlenme yerleri
Halkın günübirlik dinlenme ve piknik ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen
alanlardır.
o
Kent ormanları
Geleneksel piknik anlayışının dışında daha çok ormanların sağlık, spor, estetik,
kültürel ve benzeri gibi sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak, aynı zamanda
teknik ormancılık faaliyetleri ile yöredeki flora ve faunanın da tanıtılması amacıyla
metropoller, iller ve büyük ilçeler gibi yerleşim yerleri bitişiğinde veya civarında düzenlenen
alanlardır.
o
Özel piknik alanları
Firmaların çalışanları, iş ortakları, bayileri için özel piknik organizasyonları için
tesisler bulunmaktadır. Bu organizasyonlarla insanların iyi vakit geçirmeleri, eğlenmeleri,
motive olmaları, eksi sinerjilerini artıya dönüştürmeleri, ailelerin birbirleriyle tanışıp
kaynaşmaları için özel mekân şirketleri tarafından her türlü imkânlar sağlanarak
hazırlanmıştır.
Bol oksijenli ağaçların altında, doğa harikası mekânlar, özel düzenlenmiş bahçeleriyle
insanları doğa ile iç içe yaşamalarını sağlamaktadır. Çocuklar içinde "Çocuk Kulübü" ve
uzman eğitmen gözetiminde ve sağlıklı bir ortamda oynama imkânları sunulmaktadır.
Katılımcılar hoşça vakit geçirirken çocuklar da düzenlenen çocuk parkında oynayarak
ve sportif aktivitelerle eğlenmeleri sağlanmaktadır.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2

DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Mevlâna’nın; “Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol / Şefkat ve merhamette
güneş gibi ol!” dizelerini tema alan bir hikâye yazınız. Hikâyeyi oluştururken kendinizi de
hikâyeye dâhil ediniz.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sınıfınızda gruplar oluşturunuz. Bebek
doğumu etkinliği hakkında araştırma yapınız. Hazırlanan bir etkinliğin aşamalarını not
ediniz. Bilgi birikiminize göre sunu dosyası hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sosyal ve kültürel organizasyon

 Grup oluşturunuz.

çeşitlerini sınıf mevcuduna göre
gruplandırınız.

 İş bölümü yapınız.

 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 Organizasyon doğum öncesi için
mi, doğum sonrası için mi
düzenlenecek, ne tür etkinlikler
yapılacak belirleyiniz.
 Organizasyonun gerçekleşeceği
mekâna uygun süsleme ve dekor
örneklerinin resimlerini internetten,
organizasyon firmalarından ve
broşürlerden elde edebilirsiniz.

 Bir doğum organizasyonu konsepti
belirleyiniz.

 Organizasyon yapılacak zamanı ve
mekânı belirleyiniz.
 Organizasyonu yapacağınız mekânın
düzenini tasarlayınız.
 Gerekli ekipmanıbelirleyiniz.

 İkramlardan süsleme malzemelerine
kadar size gerekli olan malzeme,
araç gereç ve bütün donanımı
belirleyerek listeleyiniz.
 Müşterinizden aldığınız davetli
isimlerinden ( hayalî olarak) bir
liste oluşturunuz.

 Davetli listesi oluşturunuz.

 Maliyet hesabı çıkarınız.

 Her bir işlemin (etkinlikler, süsleme
malzemeleri, ikramlar, nakliye vb.)
birim fiyatını ve toplam fiyatını
belirtiniz.

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

 Sunumunuzda, bilgisayar, CD,
topladığınız broşür ve resimlerinizi
kullanabilir ve bilgilerinizi
powerpoint sunusu olarak
sunabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
Tarihin ilk devirlerinden beri var olan ve insan hayatında büyük önem taşıyan sosyal
kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal Sigortalar
B) Okul Aile Birliği
C) Evlilik Kurumu
D) Sosyal Hizmetler
E) Okullar

2.

Aşağıdakilerden hangisi, açık havada bir arada yaşayanların birlik ve beraberliğinin
sağlanması birlikte eğlenmesi, tanışması, kaynaşması amacıyla düzenlenmektedir?
A) Halk piknikleri
B) Kurum piknikleri
C) Düğünler
D) Eğlence etkinlikleri
E) Özel piknikler

3.

Aşağıdakilerden hangisi, geleneklerimize göre çiftlerin birbirlerini tanıma ve
anlama,anlaşma dönemidir?
A) Düğün
B) Nikâh
C) Nişan
D) Takı töreni
E) Balayı

4.

Aşağıdakilerden hangisi nişan töreninde uygulanmaz?
A) Mekân seçimi
B) Eğlence etkinlikleri
C) Takı töreni
D) Nikâh masası düzenleme
E) Fotoğraf ve video çekimi

5.

Düğünden önceki gece düzenlenen eğlence aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuşak bağlama
B) Kına gecesi
C) Hamam sefası
D) Gezi
E) Söz Tepsisi
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6.

Evlilik birliğinin kurulması için yapılan resmî sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söz
B) Düğün
C) Nikâh
D) Nişan
E) Balayı

7.

Yeni evliler balayı tatiline aşağıdakilerden hangisi için çıkmazlar?
A) Stres atma
B) Çalışma
C) Dinlenme
D) Gezme
E) Eğitim

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 KAZANIMI
ARAŞTIRMA
Ulusal ve uluslararası organizasyon örneklerini açıklayabileceksiniz.


Ülkemizde düzenlenen ulusal organizasyonlar hakkında araştırma yapıp sınıfta
paylaşınız.



Ülkemizde

düzenlenen

organizasyonda

ulusal

gördüklerinizi

organizasyonlardan
ve

yaşadıklarınızı

katıldığınız
sınıf

bir

ortamında

arkadaşlarınızla paylaşınız.


Ülkemizde düzenlenen uluslararası organizasyonların listesini çıkarıp sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ULUSAL VE ULUSLARARASI
ORGANİZASYONLAR
3.1. Tanımı
Bireylerden yola çıkarak, toplumda organizasyon fikrinin gelişip olgunlaşması; olay,
olgu, duygu ve düşüncelerin, çeşitli yöntem ve tekniklerle paylaşımı için duyulan fikir,
kültür ve sanat ortamını hazırlamak ve bu amaçla ulusal ve uluslararası festival, şenlik,
konferans, seminer, sempozyum vb. etkinlikler organize etmektir.
Farklı ülkeler ve kültürlerden insanlar arasında karşılıklı anlayış, iletişim ve dostluğu
temel alan bir anlayışla düzenlenen ulusal ve uluslararası boyutta organizasyonlardır.

3.2. Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Amaçları






İletişim araçlarını en verimli şekilde kullanarak özel ve tüzel kurum, kuruluş
veya ülkelerin mesajlarını en doğru şekilde aktarmak ve anlatmak,
Ülkemizi ve kültürümüzü en iyi şekilde tanıtmak ve diğer ülkeleri ve
kültürlerini tanımak,
Yenilik ve gelişmelerin tanıtımı ve öğretimle ilgili çalışmalar yaparak, halkın ve
ulusların ilgisini çekmek,
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Ulusların karşılıklı çıkarları arasındailetişime, bilgi alışverişine dayanarak
denge sağlamak,
Uluslar ve girişimciler açısından, diğer ulusların sempati, iyi niyet ve desteğini
sağlamak,
Bilim, sanat ve kültür aktarımı yoluyla karşılıklı anlaşmaları pekiştirmek ve
geliştirmektir.

3.3. Yararları ve Özellikleri
3.3.1. Yararları
Ulusal ve uluslararası organizasyonların hem firmalar hem ülkemiz hem de diğer
uluslar için pek çok yararı vardır. Bunlar:









Ülkeler arası sosyal, kültürel ve sanatsal disiplinler arası ilişkileri kurmayı ve
geliştirmeyi sağlar.
Geniş kitlelere ulaşarak, paylaşımı artırır.
Toplumlar ve kültürler arası etkileşimi hızlandırır.
Üretimin, bilginin ve hizmetin niteliğinin artmasına destek olur.
Tüm toplumlar ve kültürler arasında barışçı, eşitlikçi ve özgürlükçü iletişim
kurmayı, güçlendirmeyi ve sürekliliği sağlar.
Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, Türkiye’de
ve uluslararası alanda beraberlik ve işbirliği içinde olmalarını sağlar.
Katılımcı ülkeler ve firmalar kendilerini tanıtan sunumlarla, diğer ülke ve
firmalara, düzenledikleri etkinlik ve projeleri tanıtma fırsatı bulurlar.
Dış tanıtımın en iyi ve en doğru şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Fotoğraf 3.1: Müzik festivali
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3.3.2. Özellikleri
Ulusal ve uluslararası organizasyonların belli başlı özellikleri şunlardır:

Ulusal
ve
uluslararası
organizasyonlar
geniş
bütçe
gerektiren
organizasyonlardır.

Bu tür organizasyonlar için reklam, duyuru ve hazırlık için aylar öncesinden
çalışmalar yapılır.

Katılımın azami ölçüde sağlanması için teşvik ve tedbirler alınır.

Devlet ve yerel yönetimler organizasyonun her aşamasında yer alıp katkı sağlar.

Tüm kamu kurumları organizasyonun başarılı olması için gerekli desteği sağlar.

Sivil toplum örgütleri ve dernekler her türlü katkıyı sağlar.

Büyük toplumsal kitlelere yönelik olduğu için güvenlik tedbirleri üst düzeyde
sağlanır.

Ulusal ve yerel basın organizasyonun duyuru, yapılışı ve sonucu hakkında halkı
bilgilendirir.

Organizasyonun yapıldığı bölgeye ulaşım kolaylığı sağlanır.

Seyirci ve davetliler için konaklama imkânları sağlanır.

Organizasyon uluslararası boyutta ise canlı yayınlar ve medya yolu ile tüm
dünyanın izlemesi için gerekli çalışmalar yapılır.

Organizasyonların hazırlık, planlama ve yönetimi profesyonel ekiplerce
yapılması esastır.

Fotoğraf3.2: Antalya Expo 2016 Fuarı
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3.4. Ulusal ve Uluslararası Organizasyon Çeşitleri
Belli başlı ulusal ve uluslararası organizasyonlar şunlardır:

Fuarlar,

Sergiler,

Spor organizasyonları,

Sempozyum,

Kongre,

Seminer,

Konferans,

Panel.

3.4.1. Fuarlar
Fuarlar, firmaların ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sundukları alıcı ile satıcıların
karşılaştıkları ve birebir temas kurdukları etkinliklerdir. Fuarlar iletişim karmasının içinde
yer alan ve bunları izlemeye gelenlerle yüz yüze ilişkilerin kurulduğu en önemli iletişim
araçlarındandır.
Fuar sözcüğünün kökeninin Latince kaynaklı olduğu ve festival-şölen anlamında
kullanılan “forea” kökünden türemiş olduğunu görmekteyiz. Fuar kelimesinin Almanca
karşılığı olan “messe” sözcüğü ise Latincedeki “missa” sözcüğünden türetilmiş olup “kitle”
anlamını taşımaktadır. Her iki sözcüğü birleştirip yorumladığımızda, o zamandan günümüze
fuarların kitlelerin bir araya gelişini sağlamak amacıyla yapılan organizasyonlar olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Türk Dil Kurumunun sözlüğünde fuar; “Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal
sergilemek amacıyla açılan büyük sergilerdir.” diye tanımlanmaktadır. Günümüzde fuarlarda
sadece ticari mallar değil, hizmetler ve eğlence de tanıtılmakta, pazarlanmaktadır.
Bütün bu tanımlar çerçevesinde fuarlar; ticari mal ve hizmetlerin sergilenmesini ve
dolayısıyla pazarlanmasını amaçlayan, belli zamanlarda, belli yerlerde ve belli sürelerde
halkın eğlenceli vakit geçirmesini de sağlayan büyük pazarlardır.
Bir başka tanıma göre de fuarcılık olarak isimlendirilen organizasyon; doğru yerde,
doğru zamanda, doğru kişileri buluşturma çabasıdır. Doğru yer ve doğru zaman, sektörlere
göre değişkendir. Örneğin; tekstil üreticileri için, otomobil üreticileri ve turizm sektöründeki
otelciler için doğru zamanlar çok farklıdır. Doğru yer; sektörlerin ihracat şansının fazla
olduğu pazarlara göre şekillenmektedir. Doğru kişiler ise değişmeyen bir unsur olup fuar ne
zaman ve nerede olursa olsun iyi bir tanıtım ile sağlanabilir ve olmazsa olmaz özelliği taşır.
Bu amaçlar yapılan işe de fuarcılık adı verilmektedir.
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Fotoğraf3.3: Fuar organizasyonu

Fotoğraf 3.4: Uluslararası İzmir Fuarı

3.4.1.1. Fuarların Önemi
Günümüzde işletmeler artık klasik tanıtım ve reklam yöntemlerinden farklı olarak
etkileşimli yöntemleri tercih etmeye başlamıştır. Ürün şovları, promosyonlar ve özellikle
fuarlar gibi tanıtım faaliyetlerinin öneminin giderek arttığını söylemek mümkündür.
Firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin çok önemli bir rolü
bulunmaktadır. Böylesi bir pazar ortamında da ticari ihtisas fuarlarına katılım, firmalara
oldukça önemli avantajlar sunmakta, hem pazarlama hem de tanıtım aktivitelerini bir arada
yürütmelerine olanak sağlamaktadır.
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Fuarlar, firmaların “ilgi talebi”ni doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde
yakalamasına olanak vermekte; bu sayede de hem satış hem de tanıtım açısından önemli
kazanımlar elde edebilmesini sağlamaktadır. Fuarlar, tanıtım kapsamlı olmakta ve
katılımcıların etkili satış grafiğinin birebir pazarlama ilişkileri ile artmasına aracılık
etmektedir.
Firmaların büyüklüğü ne olursa olsun fuarlara katılmak onlara; bundan sonraki
çalışmalarında rehberlik edecek bilgileri toplamak, satış yapmak ya da yeni ilişkiler kurmak
adına pek çok fırsat sunmaktadır.
Firmalar; fuarlara katılarak mevcut müşterileri bir araya getirebildikleri ve iş
ilişkilerini geliştirebildikleri gibi, ileride iş bağlantıları kurabilme ihtimali olan potansiyel
müşteriler ile de karşılaşma şansına sahip olmaktadır. Fuar organizasyonları, sektördeki çok
sayıda firmayı bir araya getirmekte ve bu sayede de firmalara “rakiplerini izleme” şansı
vermektedir.


Kitle iletişim aracı olarak önemi: Fuar organizasyonları da, günümüzde
reklam, halkla ilişkiler gibi çağdaş iletişim olanaklarından bir tanesi haline
gelmiş ve hedef kitleye firma ve firmanın pazarlama bileşimi hakkında bilgi
verme, tanıtım sağlama ve imajı güçlendirme konusunda önemli aşamalar
kaydetmiştir. Bunu sağlarken de reklam, tanıtım, halkla ilişkiler gibi
uygulamalardan yararlanmaktadır.



Düzenlediği alanda yarattığı sosyokültürel ortam bakımından önemi: Fuar
organizasyonları, yöre halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli
katkılarda bulunmaktadır. Fuarlar; farklı yöre, ülke ve kültürden insanları bir
araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulması ve kültürel bakımdan önem
kazanmaktadır. Fuar organizasyonları düzenledikleri alanlara ciddi anlamda bir
canlılık getirmektedir. Fuar dönemi boyunca fuarı ziyaret etmek için başka şehir
ve ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde kısa süreli de olsa ticari
bir hareketlilik yaşanmakta ve de ekonomilere ciddi katkılar sağlamaktadır.



Pazarlama açısından önemi: Pazarlama iletişimi sürecinde ortak nokta,
üretilen ürün ve / veya hizmetlerin ve firmanın en iyi şekilde tanıtılmasıdır.
İletişim yöntemleri birbirini destekleyecek biçimde kullanılmalıdır. Örneğin;
müşteriyle yüz yüze iletişim, müşteriyle birebir iletişim kurma olanağı veren
satış amaçlı telefonla arama (tele-marketing) vb.

3.4.1.1. Fuar Çeşitleri ve Özellikleri
Üretim sistemleri ve tanıtım olanaklarında meydana gelen gelişmelere bağlı olarak
ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve dağıtım kanalının geliştirilmesi için en geçerli araçlardan
biri olan fuarlar da önemli ölçüde gelişmiştir.
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Bu gelişim süreci doğrultusunda, fuarlar da farklı nitelikteki ürün ve hizmet
gruplarının tanıtımı ve pazarlamasını gerçekleştirebilmek amacıyla farklı gruplara
ayrılmıştır. Bunlar:

Genel (yatay) fuarlar
Her türlü tüketim, tarım ve sanayi malları sergilenebilmektedir. Bu fuarlar, halka açık
fuarlar olmakla birlikte, iş çevrelerinden gelen ziyaretçileri de çeker. Genel fuarlar, ticaret
amacının yanı sıra her yaş ve beğeni grubundan tüketicilerin ziyaretine açık olmaları
bakımından, tüketim mallarının ve tüketicilere tanıtılıp benimsetilmesi gereken yeni
ürünlerin sergilendiği yerlerdir. (Ör: İzmir Fuarı)

İhtisas (dikey) fuarlar
İhtisas fuarları; yalnızca düzenlendiği konuda üretilen ürün ve hizmetlerin
sergilenmesine izin verilen ve genellikle geniş halk kitlelerinden ziyade o sektörle ilgili
hedef kitleler tarafından ziyaret edilen fuar organizasyonlarıdır. İhtisas fuarları; ya tüketim
malları ya da sanayi malları / hizmetleri konusunda, sektör bazında düzenlenmektedir ve
fuarlar içinde çok önemli bir yer oluşturmaktadır. Kısacası; uzmanlaşmış fuarlardır (ör.
Kumaş fuarı, gıda fuarı, ayakkabı fuarı).

Büyük ihtisas fuarları
İleri derecede uzmanlaşmış fuarlar olarak nitelendirilmektedir. Genellikle sadece iş
adamlarına açık olarak, sektör ve pazar dilimi bazında gerçekleştirilir. Fuara katılan
firmaların hem fuarın düzenlendiği ülkeden hem de diğer ülkelerden ithalatçılarla
karşılaşmasının ve ticari bağlantı kurma şansının çok yüksek olduğu fuarlardır. 




Küçük ihtisas fuarları
İkinci derece ihtisas fuarlarıdır. Küçük kapsamlı fuarlar olmakla birlikte, ticaret
fuarları içinde sayı itibariyle çoğunluğu oluşturmaktadır. Genellikle perakendecilere yönelik
düzenlenmektedir. İhtisas fuarları, endüstriye göre ihtisaslaşma şeklinde iki bölümde
incelenebilmektedir:
o
Endüstriye göre ihtisaslaşma
Belirli bir endüstri kolu üzerinde ihtisaslaşan fuarları ifade etmektedir. Endüstriye
dayalı olarak organize edilen fuarlarda ihtisaslaşma oranı tüm endüstriyi içerdiği gibi,
endüstrinin belirli bir kolunu da kapsayabilmektedir.
o
Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma
Genellikle doğrudan doğruya tüketiciye hitap etmek yerine, dağıtım kanalının
halkalarından biri olan perakendecilere yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu
organizasyonlarda perakende ticaretteki yenilikleri tanıtmak için iyi bir olanak
sağlamaktadır. Bu fuarların zaman zaman çok küçük ölçeklerde, küçük salonlarda ve
otellerde organize edildiği görülmektedir.
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Tüketici fuarları
Bu tür fuarlar, toplumun her kesimine açık olan ve tüketim mallarının sergilendiği
fuarlardır. Tüketici fuarları, ziyaretçilerinin çoğunluğu fuarın düzenlendiği merkez ve komşu
merkezlerden gelen halkın oluşturduğu fuarlardır. Genel tanıtma ve satış geliştirme açısından
oldukça yararlı fuarlardır.

Entegre fuarlar
Temel alınan bir ürünle ilgili diğer tüm ürün, mamül, yarı-mamul, ekipman ve yan
dalları kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen organizasyonlardır. (ör. Sütçülük ve
süt ürünleri fuarı)

Solo fuarlar
Solo fuarlar, bir ülkenin tek başına organize ettiği fuarlardır. Ülkemizin çeşitli
ülkelerde düzenlediği “Türk İhraç Ürünleri Sergileri” ve “Türk Haftaları” bu tip fuar ve
sergilere örnek teşkil etmektedir. Fuarı düzenleyen ülke veya organizatör, promosyon ve
tanıtımı tek başına üstlenerek fuara istenen düzeyde ziyaretçi gelmesini sağlamak
durumundadır.

Bölgesel fuarlar
Genellikle, sadece bir coğrafi bölge bazında düzenlenen ve içinde bulunduğu
bölgedeki ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen fuarlardır.

Ulusal fuarlar
Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve fuara katılan firmaların kendi
ürünlerinin ekonomik, teknolojik, kültürel-sosyal düzeylerini ve olanaklarını ortaya koyarak
uluslararası bir tanıtım stratejisi izlediği fuarlardır. Bir fuarın uluslararası niteliğe sahip
olabilmesi için, fuarın aynı ad altında ve sektör bazında en az 3 yıl veya üst üste 3 defa
yapılmış olması, yabancı katılımcı sayısı, tüm katılımcılara göre en az %15 olması, yabancı
katılımcıya satılan net metrekare stant alanı büyüklüğünün toplam stant alanının %10’undan
az olmaması, yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısı içerisinde en az %2,5’a
ulaşması gerekmektedir.

Expo organizasyonları
“Expositions” kelimesinin kısaltmış hâli olan EXPO sözcüğü, “Uluslararası Sergi”
anlamına gelmekte ve evrensel sergileri ifade etmektedir. Katılımcılar EXPO olarak
adlandırılan bu uluslararası fuarlarda, ürünlerini çok büyük dikkat ve özenle, en iyi şekilde
sunmaya çalışır; çünkü 3-5 yıl gibi aralıklarla yapılan ve en çok 6 ay boyunca devam eden
EXPO’lar, hem düzenlendiğini ülkenin hem de katılımcıların ürün ve hizmetlerinin
tanıtıldığı, teknolojik gelişmelerin sergilendiği, gelecek vizyonların yansıtıldığı bir iletişim
platformudur.
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3.4.2. Sergiler
Firmaların veya ülkelerin hizmet ya da ürünlerini, halkın gezip görmesi, tanıması için
uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümüdür. İlk milletlerarası sergi
1851’de İngiltere’de açıldı. Mekân problemi Joseph Paxton’un demir ve camdan yaptığı
büyük bir bina (Kristal Sarayı) sayesinde aşılabildi.
Beğenilen, ilgi gören sergiler; ülkelerin imajlarını da olumlu yönde etkilemektedir.
Halkla ilişkiler aracı olan sergiler, kuruluşların tarihsel süreç içinde nereden nereye
geldiklerini de fotoğraf, belge ve görsel malzemelerle ortaya koymaktadır. Sergiler, yeni
ürünlerin tanıtımı ile birlikte, belli bir sürede elde edilen başarıları, kısa yoldan
yansıtılmasına da imkân vermektedir.

Fotoğraf 3.5: Mimar Sinan sergisi

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar açısından önemli sergiler, sosyal, kültürel ve
sanatsal etkinlikler arasında da yer almaktadır.
Grafik ve afiş gibi çoğu kez çizgilerle anlatılan iletileri (mesajları) bir araya toplama
imkânı veren sergiler, göze hitap etmesi açısından yararlı olmakla birlikte tanıtım
kampanyalarıyla desteklenmeleri durumunda kuşkusuz daha olumlu sonuçlar alınmaktadır.
Sergiler; resim ve çizgiler, tamamlayıcı maket ve panolarla takviye edilerek
renklendirilmektedir.
Ülkeleri ya da firmaları ve yapılan çalışmaları tanıtıcı nitelik taşıyan sergilerin düzen
biçimleri, ürünlerin seçimi ve yerleştirilmeleri önemlidir. Çoğu kez, Anadolu’da, öğretici
kurslar sonunda açılan, kırsal kesimi de içine alan sergi çalışmaları, hem uğraş hem de halkla
ilişkiler ve sosyal etkinlikler açısından üzerinde durulmaya değer.
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Fotoğraf 3.6: Sergi duyuru afişi

Kırsal kesimde, Halk Eğitim Müdürlükleri ile dernekler, meslek kuruluşları, Teknik
Tarım Müdürlüklerince üretime ve meslek edinmeye yönelik düzenlenen, biçki-dikiş
halıcılık, el ve makine nakışları, gıdaların korunması, çiçek, el sanatları, boyama vb.
dallarında açılan kurslarda meydana getirilen ürünlerin sergilenerek halkın beğenisine
sunulması, sanatsal ve sosyal etkinlikler açısından dikkat çekicidir. Ayrıca söz konusu
yöreleri, dışa açmak, dinamizm kazandırmak açısından da önemlidir.
Sergiler;

Sürekli sergiler,

Geçici sergiler,

Gezici sergiler,

Uluslararası sergiler
olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.
Sürekli sergiler: Genelde kuruluşların kendi yerleşim alanlarında, merkezlerinde
ayrılan sergi köşelerin de kurulmaktadır. Sürekli olduklarından ziyaretçilerini sergilenenleri
her zaman görebilme imkânı vardır. Böylece, kuruluşla, sergiyi gezenler arasında da
kesintisiz bir ilişki sağlanmış olmaktadır.
Geçici sergiler: Belirli bir süre için düzenlenmektedir. Bu süreler, genelde 3, 5, 15, 30
gün arasında değişmektedir. Üçer ay, altışar ay ve bir yıl açık kalan sergiler de vardır. Geçici
sergiler bazı önemli günler göz önüne alınarak düzenlenmektedir. Örneğin; Silahlı Kuvvetler
Günü’nde, “Silah Sergisi”, Mevlâna’yı Anma törenlerinde “Mevlâna Fotoğrafları ve
Kitapları Sergisi-Hat ve Tezhip Sergisi’’ Yerli Mallar Haftası Sergisi, Uçak Sergisi,
Nasrettin Hoca Karikatür Sergisi vb.
Gezici sergiler: Ulusal ve uluslararası düzeyde açılan sergilerdir. Tanıtım açısından
önemlidir. Zaman zaman dış ülkelerde çeşitli konularda açılan ve genelde tarihimizden ve
kültür varlıklarımızdan izler yansıtan Türk sergileri büyük ilgi görmektedir.
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Uluslararası sergiler: Çok çeşitli ürünlerin gösterilmesini amaçlanıyorsa genel
niteliktedir. Belirli alanlarda ve belirli konulardaki ürünler sergileniyorsa bunlar özel
nitelikte uzmanlaşmış sergilerdir.

3.4.3. Spor organizasyonları
Spor faaliyetinde bireyin amacı, eğlenmek, dinlenmek, hoşça vakit geçirmekten,
sağlığını korumaya, güçlü olmaya, sosyal bir çevre edinmeye ya da para kazanmaya kadar
geniş ve değişken bir yelpaze yer almaktadır.
Sürekli değişim içinde bulunan bir çağda yaşayan günümüz toplumları, hızlı bir
endüstrileşme ve şehirleşme sürecinden geçmektedir. Bu süreç, yaşam düzeyini yükseltmiş,
değişen yaşam biçimi ve farklılaşan anlayışlar da sporun önemini artırmıştır.
Spor organizasyonları; sportif amaca yönelik olarak düzenlenen seminer, toplantı,
kurs, panel, kamp ve benzeri her türlü spor faaliyetlerinin en iyi şekilde sevk idaresi ve
sonuçlandırılması için bir program dâhilinde yapılan çalışmalardır.
Yurt içi faaliyetlerin organizasyonu iki temel amaca göre değerlendirilebilir:


Genel amaçlar yönünden

• Bir kamu hizmeti olarak sağlıklı bir toplum yetiştirmek (sosyal amaç)

• Spor yoluyla fırsat eşitliği sağlamak

• Çeşitli spor dallarını tanıtmak ve yaymak

• Başarılı spor elemanlarını yetiştirmek



Özel amaçlar yönünden

• Maddi kazanç sağlamak için

• Propaganda yapabilmek amacıyla

• Politik üstünlük sağlayabilmek amacıyla

• Reklam amacıyla

Uluslararası sportif faaliyetlerin organizasyonunun amaçları şunlardır:

Uluslararası alanda ülkelerin çeşitli yönlerden propagandalarını
yapabilmek,

Dostluk ve barışa katkıda bulunmak,

Ülkelerin ideolojik ve siyasi üstünlüklerini spor yoluyla göstermek,

Maddi kazanç sağlamak.
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3.4.3.1. Spor organizasyonlarının temel unsurları












Spor tesislerinin mevcut durumu,
Basın ve yayın ile haberleşme sistemi,
Ulaştırma hizmetleri,
Güvenlik hizmetleri,
Gıda maddelerinin durumu,
Sağlık hizmetleri,
Barınma tesislerinin durumu,
Sosyal tesislerinin durumu,
Yetişmiş insan unsuru
Mali kaynak,
Araç gereç ve malzemenin durumudur.

Uluslararası spor faaliyetlerini organize edenler şunlardır:

Bir ülke,

Bir şehir,

Bir spor kulübü,

Kamu ya da özel bir kurum.
Yurt içi sportif faaliyetlerini organize edenler şunlardır.

Federasyonlar,

Spor kulüpleri,

Kamu ya da özel kurumlar.
3.4.3.2. Sportif faaliyetlerin organizasyon aşamaları


Faaliyetler öncesinde yapılan işler

Tesislerin hazır hale getirilmeli, yeni tesisler yapılmalı, tesislerin bakım
ve onarımları yapılmalıdır.

Faaliyetlerin genel bir programı yapılmalıdır.

Talimatlar hazırlanmalıdır.

Davet mektupları yazılmalıdır.

Mali ve idari işler çözümlenmelidir.



Faaliyetler sırasında yapılacak işler

İştirakçilerin yeme, barınma ihtiyaçları ile gerekli olan tesisler hazır
olmalı,

Spor yarışmaları için hazırlanan tesisler hazır olmalı,

Her türlü personel hizmet alanlarında hazır olmalı,

Açılış ve kapanış programları bu dönemde yapılmalı,

Her türlü araç gereç hazır olmalıdır.
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Faaliyetler sonrasında yapılacak işler

Tesislerin bakım ve onarımı için gerekli tespitler yapılmalı, tesislerin
gerekli bakım ve onarımları yapılmalı,

Faaliyetlerle ilgili her türlü doküman değerlendirilmeli,

Faaliyetlerin kesin hesaplaması çıkarılmalı,

Tüm bu çalışmalar rapor hâline getirilmelidir.

3.4.3.3. Spor Organizasyonlarıyla İlgili Komiteler











Sağlıkla ilgili komite,
Ulaştırma hizmetleri ile ilgili komite,
Mali işlerle ilgili komite,
Teknik işlerle ilgili komite,
İdari işlerle ilgili komite,
Haberleşme ile ilgili komite,
Yeme ve barınma ile ilgili komite,
Sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili komite,
Açılış– kapanış ve protokolle ilgili komite,
Güvenlik hizmetleri ile ilgili komite.

3.4.4. Sempozyum
Bir konu üzerinde, değişik kişiler tarafından yapılan seri konuşmalara sempozyum
denilmektedir. Yerleşik geleneğe göre bir sempozyumda en az üç, en çok da altı konuşmacı
yer almaktadır. Ancak, bu bir kural niteliğinde değildir. Konuşmacı sayısında herhangi bir
kısıtlama öngörülmemektedir. Sınırlama en az sayı içindir. Her konuşma 15-20 dakika
sürmektedir. Sempozyum aynı günde tamamlanacağı gibi, birkaç gün de devam etmektedir.

Fotoğraf3.7: Sempozyum
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Sempozyumlarda ele alınacak konular, toplumun büyük bir kesiminin ilgisini
çekebilecek nitelikte olmalıdır. Konuşmacılar ilgi alanlarına göre seçilmeli, örneğin eğitimle
ilgili bir sempozyum yapılıyorsa eğitimci, psikolog, gazeteci, öğrenci, yönetici, veli
durumundaki kişilerden birer temsilcinin katılımı sağlanmalıdır.
Sempozyumları bir başkan yönetir; sonunda forum yapılırsa, onda da aynı işlevi
üstlenir. Başkan, konuyu açıklayarak konuşmacıları tanıtır. Daha sonra konuşmacılar, sıra ile
söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirirler. Konuşmalardan çıkarılan sonuçlar, başkan
tarafından özetlenir. Sempozyumda amaç, dinleyicileri ikna etmek değil, meseleyi
çözümlemeye çalışmaktır.
Dikkat edilecek konulardan biri de, sempozyumun münazara havasından uzak
tutulmasıdır. O zaman tartışmalar; fikir düzeyinden, heyecan ve hisse kaymış olmaktadır.
Konuşmalar, söyleşi ve içtenlikli bir ortamda yapılırsa amaca ulaşmak daha kolay
olmaktadır. Bunun için de, titiz bir hazırlık çalışması gerçekleştirilmelidir. Konuşmacılar
bilgili, deneyimli, hitap etmeyi bilen kişilerden seçilmelidir. Sempozyumda sunulan
bildirilerin kitap halinde toplanarak yayınlanması çalışması da organizasyon uygulamasının
bir başka örneğidir.
3.4.4.1.Konuşmacıların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar












Konu hakkında meseleyi çözümlemelidir.
Münazara havasından uzak olmalıdır.
Konu hakkında titiz bir çalışma yapılmalıdır.
Konuşmacı, konusunda bilgili ve deneyimli olmalıdır.
Karmaşık anlatımlardan uzak, sade ve anlaşılır dil kullanılmalıdır.
Argodan kaçınılmalıdır.
Beden dili kullanılmalıdır.
Dil düzeyi, katılımcıların toplumsal statüsü, eğitimi ve dilsel kullanımına göre
belirlenmelidir.
Gereksiz tartışmalardan kaçınılmalıdır.

3.4.4.2. Sempozyum Planı Hazırlarken Dikkat edilecek Hususlar















Güncel ve yeni bir konu seçiniz.
Konu hakkında bilgi toplayınız.
Mekân ve zamanı belirleyiniz.
Maliyet hesabı yapınız.
Duyuru ve tanıtım yapınız.
Davetli listesi hazırlayınız.
Konuşmacıları belirleyiniz (3 veya 6).
Sempozyum başkanı (yönetici) seçiniz.
Her konuşma süresi 15-20 dakikayı geçmemelidir.
Donatı elemanlarını belirleyiniz.
Olanaklar doğrultusunda donatı elemanı temin ediniz.
Mekânı sempozyum düzenine göre hazırlayınız.
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Molalarda etkinlik düzenleyiniz (çay, kahve, müzik, sergi, halk oyunları).
Sempozyumun güvenliği sağlanmalıdır.
Catering hizmetleri planlanmalıdır.
Sempozyumun düzenli yürütülmesi sağlanmalıdır.
Sempozyum sonunda sunular çoğaltılıp dinleyicilere verilmelidir.

3.4.4.3. Sempozyum Çeşitleri
Sempozyum; bir konu hakkında dinleyicileri ikna etmek için değil, meseleyi
çözümlemek amacıyla yapılır. Sempozyum çeşitli konularda yapılabilir. Bu konuları
gruplarsak:







Uluslararası sempozyum,
Ulusal sempozyum,
Bölgesel sempozyum,
Yöresel sempozyum,
İşletme içi (sektör) sempozyum,
İşletme dışı (sektör) sempozyum.

Uluslararası sempozyum

Ülke tanıtımı ile ilgili sempozyumlardır. Uluslararası platforma Türk ve yabancı
konuşmacıların katılımıyla organize edilir. Türkiye’nin yurt dışında açtığı bir fuarda veya
sergide etkinlik olarak düzenlenebilir. Aynı şekilde Türkiye’nin tanıtımı amacıyla da
düzenlenebilir. Bunların yanında, ülkeye davet edilmiş bilim adamları, sanatçılar, siyasiler
vb. kişilerin katılımıyla da sempozyumlar düzenlenebilir.


Ulusal sempozyum

Ulusça herkesi ilgilendiren konuda düzenlenir. Konusunda uzman kişiler seçilerek
sempozyumgerçekleştirilir. Bunlar; akademik sempozyumlar (fen, sosyal, hukuk, sağlık,
kültür, sanat) ile toplumsal ve kültürel (sivil toplum örgütleri, sanatsal) olarak ikiye ayrılır.


Bölgesel sempozyum

Doğal faktörler, ekonomik, kültürel, spor, tanıtım, sanatsal, sağlık vb. gibi konuların
konuşulduğu sempozyumlardır.


Yöresel sempozyum

Yöre sorunları, yöre tanıtımı, yörenin ekonomik ve kültürel sorunlarının konuşulup
tartışıldığı sempozyumlardır.
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Kurum içi sempozyum

Üretimi arttırma
sempozyumlardır.


ve

çalışanların motivasyonunu

artırmaya

yönelik yapılan

Kurum dışı sempozyum

Tanıtım, bilgilendirme amacıyla düzenlenen sempozyumlardır.
3.4.4.4. Sempozyum Mekânları
Sempozyum, dinleyicilerin ve konuşmacıların rahat edebileceği ortamlarda
gerçekleştirilir. Sempozyumun yapılacağı salon, sempozyuma uygun şekilde hazırlanmalıdır.
Sempozyum mekânı olarak;








Konferans salonları,
Sergi ve kongre merkezleri,
Kurumların toplantı salonları,
Şura salonları,
Spor salonları,
TV stüdyoları,
Resmî ve özel kuruluş salonları kullanılabilir.

Mekân hazırlanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır:









İlk olarak planlama yapılır. 
Işıklandırma, renk, döşeme kaplamaları, akustik dikkat edilmesi gereken teknik
özellikler arasındadır.
Ses, ışık ve görüntü araçları denetlenmelidir.
Konuyu ilginç ve çekici kılacak resim, grafik, panoların bulundurulması etkili
bir iletişim oluşturur.
Mekân düzenleme bütçesi hazırlanmalıdır.
Mekân düzenlerken; sempozyum öncesi, sempozyum sırasında, sempozyum
sonrasında yapılması gerekenler gözden geçirilmelidir.
Salonun ve oturma biçiminin toplantı türüne göre belirlenmesi gerekir.
Salonun estetik bir tarzda dizaynı, toplantının verimini arttırmaya yardım eder.

3.4.4.5. Sempozyum Etkinlikleri
Sempozyum bir veya birkaç gün sürebilir. Bu süre içerisinde yapılan etkinlikleri şu
şekilde sıralayabiliriz:

Açılış ve kapanış kokteyli
Sempozyum başlamadan önceki bir saat içinde açılış kokteyli yapılır. Sempozyum
sonunda kapanış kokteyli yapılarak konuşmacılara ve dinleyicilere teşekkür edilir.
Konuşmacılara belge, plaket, çiçek vs. verilir.
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Fotoğraf 3.8: Kokteyl


Kahve molası (cafe-break)
Sabah saat 10:30 – 11:00 arası, öğleden sonra 14:30-15:00 arası yapılır.

Öğle yemeği
Gerektiği takdirde, sempozyumu düzenleyen kişi ve kurumun önerisi üzerine yapılır.

Sergi
Sempozyum konusuyla ilgili mekânın uygun bir yerinde sergi açılabilir. (eğitim
konusunda, kitap; tıp konusunda, medikal malzemeler vb.)
3.4.4.6. Sempozyum Etkinlikleri Planı







Bütçe oluşturulur. 
Sponsorlarla görüşmeler yapılır.
Sempozyumu düzenleyen kişi ve kuruluşların önerileri alınarak etkinlik planı
hazırlanır. Bu planda; konuşmacı sayısı, katılımcı sayısı göz önünde tutularak
kahve molası menüsü hazırlanır (bu menüde genellikle çay-kahve, tatlı-tuzlu
kanepeler, poğaçalar olabilir). Öğle yemeği menüsü, açılış ve kapanış menüleri
hazırlanır.
Sergi açmak isteyen kuruluşlarla işbirliği yapılarak sergi mekânı hazırlanır.
Etkinliklerde konuşmacı ve katılımcıların isteklerini aksatmadan yerine
getirmek için yeterli elemana görev verilir.
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3.4.5. Kongre
Kongre bir toplantı türüdür. Kongre kelimesinin kökeni, latince “congressus”dan
gelmektedir ve anlamı “toplanma, buluşma” demektir.
Tarih boyunca dinlenmek, öğrenmek, tartışmak, oylamak ve karara varmak üzere
binlerce toplantı düzenlenmiş, bu toplantılar da kategorize edilmiştir. Her birine seminer,
sempozyum, konferans, kongre vb. adlar verilmiştir.

Fotoğraf 3.9: Kongre

Kongre; bilgilenmek, bilgilendirmek, müzakere etmek ve tartışmak gibi amaçlarla
yapılan toplantılardır. Kongreler, geçici toplantılardır. Özellikle toplanılan yerin yabancısı
olan kimselerin, belli bir amaca yönelik olarak çeşitli konularda görüşmeleridir.Buna göre
kongre, bir veya daha fazla günle sınırlandırılmış bir program çerçevesinde, uzmanlık
gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında belirli bir konuda bilgi alışverişini
amaçlayan ve özellikle toplanılan yerin dışından gelen kişilerin de katılımıyla meydana gelen
bir toplantıdır.
Sözlük anlamıyla kongre; delegelerin politik, bilim veya teknoloji, ya da diğer
amaçlarla yapılan toplantılardır. Kongre yurt içi ve / veya yurt dışında aynı ya da farklı
meslek gruplarına sahip kişilerin (delegelerin) fikir alışverişinde bulunmak ve tartışmak gibi
amaçlarla çağrılı olarak bir araya gelmeleri olarak tanımlanabilir.
Günümüzün kongreleri, genellikle umuma açık bir toplantıyı ve buna ilave olarak da
küçük toplantıları içine almaktadır. Kongre süreleri; kongrenin türüne, katılan delegelere,
amaca vb. özelliklere göre değişebilmektedir. Bu süre, 4-5 gün ile sınırlandırılmaktadır. Çok
özel durumlarda kongrelerin süreleri 6-14 gün olarak belirlenebilmektedir. Daha uzun süreli
kongrelerin belirlenen amaçlardan ve kalitesinden uzaklaştığı ifade edilmektedir. Özellikle
katılan delegelerin bu kadar uzun süre içerisinde sıkılmaları, kendilerini toplantılara verememeleri gibi nedenlerle zamanın ve kaynakların boşa harcanması söz konusu olmaktadır.
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Organize edilen kongreler kaç gün sürerse sürsün tek hedefleri, katılanlara en yüksek
düzeyde fayda sağlayabilmektir. Kongrenin süresini etkileyen faktörlerden en önemlileri
şunlardır:

Kongrenin büyüklüğü,

Kongrenin ulusal veya uluslararası olması,

Kongrenin konusu,

Kongre şehrinin katılımcılara fonksiyonu,

Hafta içi özel indirimler (Kongre eğer hafta içi yapılıyorsa gerek konaklama
gerekse ulaşım (uçak) fiyatları hafta sonlarına nazaran daha düşüktür.).
Öte yandan kongrenin süresi ile büyüklüğü arasında doğru orantı söz konusudur.
Diğer bir ifadeyle büyük kongreler küçüklerine oranla daha uzun sürelidir. Diğer taraftan
ulusal kongreler, uluslararası kongrelere oranla daha kısa sürelidir. Bunun nedeni ulusal
kongrelere katılan delegelerin daha az zahmetle daha sık toplanabilme imkânına sahip
olmasıdır. Uluslararası kongreler 4-5, ulusal kongreler 2-3, şirket kongreleri için ise 1-2
günlük süreler esas alınmıştır.

Fotoğraf 3.10: İstanbul Kongre Merkezi

3.4.5.1. Kongre Yapılma Nedenleri










Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve şirketlerin sayısında meydana gelen
artışlar, bu kuruluşların değişik nedenlerle toplantı yapma ihtiyaçları,
Gelişen teknoloji ve tüketici alışkanlıklarına göre üretilen yeni ürünleri ve
üretimi devam eden mevcut ürünlerin pazarlanması ve tanıtımı amacıyla
işletmenin farklı yerlerde, farklı türde toplantıların düzenlenmesi,
Aynı veya farklı sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasındaki ilişkiler,
toplantı düzenlenmesini arttıran bir özellik taşımaktadır.
Aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmeler, sektörle ilgili sorunları tartışmak,
bilgilenmek için olağan toplantılar düzenleyebilmektedir.
Aynı veya farklı meslekteki kişilerle tanışma isteği,
Bilimsel iş birliği yapma ve bilimsel araştırma sonuçlarını öğrenmek,
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Kongre vesilesi ile yeni yerler görme isteği,
Kongre ile tatil sürelerinin çakıştırılarak, toplantı öncesi veya sonrası tatil
yapma isteğidir.

3.4.5.2. Kongrenin Ülkeye Yararları











Kongre sarayları ve toplantı salonlarına yönelik yatırımların artması,
Ülkelerin kongre büroları kurmaları,
Toplantı düzenlemeye uygun salonları bulunan otellerin kongre organizasyonu
içerisinde verdikleri hizmetleri geliştirmeleri,
Kongre organizatörlerinin hizmete hazır olmaları,
Kongrelerin turistik merkezlerde düzenlenmeleri, turlarla birleştirilerek turistik
bir gezi hâline getirilmeleri,
Turizm sektöründe hizmet veren seyahat acenteleri, konaklama işletmeleri ve
ulaştırma şirketlerinin kongrecilik ile ilgili çalışmalar yapmaları,
Bazı acentelerin kongre organizasyonu alanında uzmanlaşmalarıdır.

Kongre organizasyonunda ayrıntılar oldukça önemlidir. Kongre organizasyonun
başarısı ayrıntılarda gizlidir. Kongre organizasyonu sırasında en küçük bir aksaklık bile,
kongre organizasyonunun başarısını engelleyebilmekte, hatta “başarısız kongre” olarak
sınıflandırılmasına sebep olabilir. Bunun için deneyimli kongre organizatörleri, başarının
sağlanmasında önemli rol oynarlar.
Kongre organizatörleri ekip çalışması içerisinde organizasyon komitelerine şu
konularda yardım ederler:






Organizasyon komitesinin çalışmalarına deneyimi ile katkıda bulunur.
Müşteriye yardım ederek kongrenin asıl amacını ortaya çıkarır.
Ön bütçe hazırlanmasında yardım sunar.
Kongreyi tanıtır ve bu tanıtımı yaparken sadece delegeleri değil, basını,
özellikle ilgili mesleki yayınları, kongre, ticaret ve turizm sektörünü hedef alır.
Kongre için gerekli yan hizmetleri sağlar, kontrol eder.

3.4.5.3. Kongre Öncesi Yapılan Hazırlıklar











Toplantı yeri araştırması, 
Amaçların tanımlanmasında yardımcı olunması, 
Gelirler giderler bütçe tablosunun oluşturulması, 
Ön rezervasyon ve opsiyonlama işlemleri, 
Otel kontrat görüşmelerinin sağlanması, 
Elektronik duyuru işlemleri (e-bülten), 
Kayıt işlemleri (elektronik ve manuel), 
Konuşmacılar ve davetli katılımcılarla koordinasyonun sağlanması, 
Pazarlama ve halkla ilişkiler, 
Toplantı, kongre yeri koordinasyonu, 
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Kongre katılımcılarının seyahat düzenlemesi, 
Kongre yazılı materyallerin tasarlanması ve basımı, 
Kongre materyallerinin elektronik ortamda katılımcılara sunulması, 
Kongre logosu ve web sitesi tasarımı, 
Hediye ve aksesuarların tasarımı ve hazırlanmasıdır. 

3.4.5.4. Kongre Esnası Yapılan Hazırlıklar









Dekor ve sahneleme,
Poster sunumları,
Banket hizmetleri koordinasyonu, menülerin hazırlanması,
Görsel ve işitsel ekipmanın sağlanması,
Simultane tercüme servisi ve teçhizatı,
Konaklama hizmetleri,
Katılımcılar için opsiyonel sosyal aktivite düzenleme,
Tur ve gezi programlarıdır.

3.4.5.5. Kongre Sonrası Yapılan Çalışmalar






Kongre analizi yapma,
Online kongre anketleri hazırlama,
Kongre istatistikleri ve mali dökümü çıkarma,
Kongre fotoğrafları CD’si hazırlama,
Kongre videoları oluşturmadır.

3.4.5.6. Kongre Çeşitleri
Kongreler, ulusal, uluslararası ya da bölgesel özellikte olabilir. Tartışma konusunu
katılanların ortak ilgileri oluşturur. Konular genellikle mesleki, kültürel ya da “hobby”
içeriklidir. Uluslararası Dernekler Birliği (UIA), kongre konularını 18 grupta toplamıştır.
Bunlar:

Bibliyografya, doküman, basın,

Din, etik,

Sosyal bilimler, hümanist çalışmalar,

Uluslararası ilişkiler,

Politika,

Hukuk, kamu idaresi,

Sosyal yaşam seviyesi,

Meslekler, işverenler,

Ekonomi, finans,

Ticaret, sanayi,

Tarım,

Ulaşım, seyahat,

Teknoloji,

İlim,
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Sağlık,
Eğitim, gençlik,
Sanat, radyo, sinema,
Spor, eğlencedir.

Yukarıda belirtilen konular ile ilgili kongreler düzenlenirken kongre şehri, zaman,
mekân (bina), ulaşım vb. hususlar ile birlikte, bir diğer önemli husus olan kongre
delegelerinin özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Kongre; kişilerin daimi konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında belirli bir konuda, bilgi alışverişi yapmak
amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama gibi olay ve ilişkilerin
tümüdür.
Kongre; hem ulusal hem de uluslararası platformlardaki dinamik ve çok yönlü
gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır çünkü bilgi alışverişi ve yeni verilerin
derlenerek değerlendirilmesi, yoğun ulusal ve uluslararası toplumsal ve kültürel ilişkileri
gerektirmektedir. Gerek ulusal gerekse uluslararası kongreler; toplumsal, kültürel ve sonunda
sosyoekonomik yaşamı etkilemektedir. Kongre her şeyden önce kültürel bir olaydır. Bilimsel
fikir alışverişi, tecrübe ve bilgi transferi, yeni bir kuruluş, yeni bir ülke ya da medeniyet
tanıma kongrenin asıl amacı olmasa da, amaçları arasındadır. “Kültür alışverişi” kongrenin
yapıldığı ülke veya bölgeye yararları arasında en başta sayılmaktadır.
Ulusal kongrelerin büyük çoğunluğu hafta sonlarında düzenlenmektedir. Uluslararası
kongreler ise genellikle pazartesi-cuma günleri arasında yapılmaktadır.
3.4.5.7. Kongrelerin Sınıflandırılması


Katılanların milliyetlerine göre

Ulusal kongreler
Bu tür kongrelerde, kongreye katılan delegelerin büyük çoğunluğu kongrenin yapıldığı
ülkenin vatandaşıdır.
Kimi zaman değişik ülkelerden gelenleri de kendi adlarına veya bağlı oldukları
kurumları temsilen dinleyici veya gözlemci olarak ulusal kongrelere katılırlar. Kongreye
katılan delegelerin sık sık bir araya gelmesi mümkün olduğundan, ulusal kongreler kısa
süreli olarak yapılır ve uluslararası kongrelere göre daha az zahmetli ve masraflıdır.
Çoğunlukla bir veya üç gün sürmektedir. Ulusal kongrelere katılan delegelerin kongre ile
ilgili harcamalarının tamamı veya bir kısmı delegelerin bağlı oldukları ya da kongreyi
düzenleyen kuruluşlar tarafından ödenmektedir.


Uluslararası kongreler

En az üç ulusa ait temsilcilerin bulunduğu toplantılar uluslararası olarak ifade
edilmektedir.
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Uluslararası kongreler, ulusal kongrelere göre daha uzun bir süreyi (4-7gün)
kapsamaktadır. Bu tür kongreler genellikle pazartesi başlayıp cuma akşamı sona erer. Bu tür
kongreler ulusal kongrelere göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Karmaşıklık, delegelerin
farklı uluslara ait olmasından ve sayılarının çokluğu ile uzun sürmesinden dolayı delege ve
refakatçilere çeşitli etkinlikler düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Uluslararası
kongrelere önemli bir konu da “simultane çeviri” imkânlarıdır. Bu nedenle kongreye
katılacak delegelerin konuştukları diller göz önünde bulundurularak simultane çeviri
yapılacak dil sayısı belirlenir. Uluslararası kongrelere katılan delegelerin çoğunluğunun yurt
dışından gelmesi durumunda ise kongre merkezi olarak seçilen yerin ulaşım kolaylıkları
düşünülmelidir.

Fotoğraf 3.11: Uluslararası matematikçiler kongresi



Düzenlenme amaçlarına göre kongreler


Ulusal dernek, siyasi parti ve sendika toplantıları

Bu tür toplantıların düzenlenme yerleri ile ilgili kesin bir yer yoktur. Toplantılar
ülkenin herhangi bir şehrinde düzenlenebilir. Çoğunlukla da ülkenin büyük şehir merkezleri
ve tatil bölgeleri tercih edilmektedir. Toplantılar çoğunlukla 2-5 gün sürmektedir.Bu
kongreler aynı meslek grubuna mensup çalışanları bir araya toplayarak onların alanlarındaki
gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamaktadır. Katılımcı sayısının fazla olduğu
kongrelerde, kongre kentine ek uçak, tren seferleri konabilmektedir.
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Uluslararası birlik kongreleri

Birliğe üye ülkeler arasında düzenli bir sıra halinde yapılan kongrelerdir. Uluslararası
birlik kongreleri, dünyada bu birliğe üye ülkelerden birinde yapılması gerekse de yaklaşık
%60’ı Avrupa’da yapılmaktadır. Bu kongreler uzun dönemli, büyük bir organizasyon
gerektirir ve ortalama 3-4 gün sürer. Delege sayıları da fazladır. Bu birlikler, ekonomik,
politik, kültürel, dinî vb. amaçlarla kurulmuş uluslararası sivil kuruluşlardır.Devletler arası
anlaşmalarla bir ilgileri yoktur (Bağlı değildir.). Genellikle kongrelerini 2 ya da 4 yıllık
periyodlarla yapmaktadır.
3.4.5.8. Kongre Mekânları
Bir kongre organize edilirken gerek katılımcılar gerekse kongreyi düzenleyen kişi ve
kuruluşlar açısından en uygun zaman ve mekânın seçilmesi gerekmektedir.


Kongre mekânları

Kongre ve konferans merkezleri,

Şura salonu,

Oteller,

Üniversitelerdir.

Kongre merkezleri kongrelerin yapılabileceği kongre tesisleri, toplantı salonları gibi
kongrenin en iyi şekilde yapılacağı gerekli olan alt ve üst yapıya sahip tesisler ve / veya
kentlerdir. Kongre merkezi kavramı iki farklı anlamda da yorumlanabilir. Bunlardan birincisi
kongrenin yapıldığı tesis ya da kompleksler, ikincisi ise kongrenin yapıldığı şehirdir.
3.4.5.9. Kongre Mekânı Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar













Toplantı salonların yeri, boyutu dikkatle seçilmelidir. 
Toplantı salonunda; ışık, ısı, havalandırma, karartma gibi etkenler göz önüne
alınmalıdır. 
Toplantı salonlarındaki renk, döşeme kaplamaları ve akustik dikkat edilmesi
gereken özelliklerdir. 
Ses geçirmeyen duvarla sahip olmalıdır. 
Modern görsel ve işitsel sistemlere sahip olmalıdır. 
Salonların konumu ve trafik akışı katılımcıların düzenli hareket etmesini
sağlamalıdır. 
Salon giriş ve çıkışları dikkatle değerlendirilmelidir. 
Fiziksel yapı gereğince salon kapasitesi katılımcılara göre seçilmelidir. 
Salon düzeni, kolonları, tavan yüksekliği, avizeler, “T” ve “L” şeklindeki
köşeler görüş alanını azaltmamalıdır. 
Duvar desenleri ve duvardaki ışıklandırma, delegelerin dikkatini
dağıtmamalıdır. 
Yangın çıkışları ve güvenlik sistemleri kontrol edilmelidir. 
Ofisler ve konuşmacılar için giyinme odaları bulunmalıdır. 
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Sergi alanlarının girişi, delege girişini engellememelidir. 
Basın ve stüdyo imkanları sağlanmalıdır. 
Catering hizmetleri için uygun ikram alanları bulunmalıdır. 
Merkez içinde ve dışında yön levhaları bulunmalıdır. 
Vestiyer ve tuvaletler her salonda bulunmalıdır. 
Özürlü girişi ve özürlü otoparkı bulunmalıdır. 
Merkezde yeteri kadar otopark alanı bulunmalıdır. 
Merkezde güvenlik ve koruma personeli yeterli teçhizatla donatılmalıdır. 
Merkezde banka, PTT vb. bürolar bulunmalıdır. 
Kapalı devre TV ve elektronik mesaj sistemleri bulunmalıdır. 

Kongre merkezi seçildikten sonra verilecek tüm hizmetler ve yerleşim planlarını
gösteren detaylı broşürler hazırlanmalıdır. Bu broşürler vasıtasıyla hem kongre
düzenleyicileri-ne, hem de katılımcılara doğru bilgi ve iyi hizmet verilmesi sağlanacaktır.
Bir kongrede toplantı salonundaki masa ve sandalyelerin nasıl düzenlendiği,
toplantının başarı ve başarısızlığında önemli rol oynar. Katılımcıların birbirlerini ve
konuşmacıları rahatça görüp duyabildikleri, acil ya da tuvalet vb. ihtiyaçları için salondan
rahatça ayrılıp tekrar salona girerek yerlerine ulaşabildikleri toplantı düzenlerinin
uygulandığı toplantılar başarılı bir şekilde gerçekleşir.


Oturma düzeni

Toplantı düzenlenen mekân ister kongre ya da konferans merkezi, isterse otel olsun,
toplantılar için salon düzenlemelerinde en çok kullanılan 3 yöntem söz konusudur. Bunlar;
toplantı şeklinde oturma düzeni, sınıf şeklinde oturma düzeni ve konferans şeklinde oturma
düzenidir.


Tiyatro şeklinde oturma düzeni

Klasik bir toplantı oturma şeklidir. Özellikle katılımcı sayısının fazla olduğu
kongrelerde uygulanır.

Fotoğraf 3.12: Geleneksel şekil
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Sınıf şeklinde oturma düzeni

Kongre delegelerinin kongre süresince not almaları gerekiyorsa sınıf şeklindeki
oturma düzeni tercih edilir. Böylece bu düzen ile delegeler önlerinde bulunan sıralardan not
alma veya diğer ihtiyaçları için faydalanabilirler. Bu oturma düzeninde sıraların üzerine
mikrofon, ses ayarı vs. gibi teknik donanımlar yerleştirilebilir.

Fotoğraf 3.13: Yarım daire şekli



Konferans şeklinde oturma düzeni

Kongrelerde genel toplantılar dışında katılımcılar kongre konusu ve / veya konuları ile
ilgili olarak farklı çalışmalar için farklı sayılarda gruplara ayrılabilirler. Bu gruplar da 15-120
kişi arasında değişebilir. Delegelerin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunabilmelerine de
imkân verdiğinden oldukça önemlidir.
Kongreye katılan delegelerin zamanlarının büyük çoğunluğu sandalye üzerinde
geçtiğinden, özellikle toplantı salonlarındaki sandalyelerin ergonomik kullanışlı olmasına
dikkat edilmelidir.
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Fotoğraf 3.14: U şekli

Fotoğraf 3.15: Kare / dikdörtgen şekil
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3.4.5.10. Kongre Etkinlikleri
Kongre delegeleri ve refakatçilerine kongre organizasyonunda yalnızca toplantı
hizmetleri sunulmaz. Bu kişilerin, birkaç gün süren organizasyonlarda konaklama ve diğer
ihtiyaçlarının da karşılanması gereklidir. Kongre delegeleri ve eşlerinin belirli bir gelir ve
kültür düzeyine sahip kişiler olduğu göz önünde tutularak iyi konaklama imkânı veren oteller
tercih edilmelidir. Bu otellerin teknolojik imkanlar ile donatılmış ve hijyenik olması en
önemli etkendir.
Kongrenin ilk günü yapılan kokteyllerin amacı, delegelerin ve refakatçilerinin
birbirleriyle kaynaşmasını sağlamaktır. Kongrelerde öğle yemekleri anlaşmaya göre üç ve
dört kap yiyecekten oluşan tabldot menü şeklinde uygulanır.
Akşam yemeklerinde kongre organizatörü ile işletme arasında yapılan anlaşmaya göre
ya açık büfe ya da yine tabldot şekillerinden birinde servis edilir. Akşam yemeklerinin bir
tanesi (ya kongrenin ilk günü, ya da son akşamı) ziyafet şeklinde olur. Yemekler diğer
akşam yemeklerine göre daha özeldir ve yemek esnasında sanatçılar, animatörler ya da diğer
özel eğlenceler yer alabilir.
Kongrelerin vazgeçilmez yiyecek-içecek hizmetlerinden biri de “tea / coffee break”
olarak adlandırılan kahve molalarıdır. Yorucu toplantılara verilen kısa aralarda sabah ve
öğle-den sonra olacak şekilde günde iki kere içecek olarak kahve, çay ve su; yiyecek olarak
da kuru pasta, çörek ve pasta ikram edilir.
Kongrelere katılan delegelerin bir ülkeye ve bölgeye geliş nedenleri toplantılara
katılmaktır; fakat bir ülkeye veya şehre gelen delegeler kongre dışındaki zamanlarında,
geldikleri yörenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini de görmek isterler. Uluslararası
toplantıların büyük çoğunluğuna delegeler ile birlikte eşleri de katılmaktadır. Dolayısıyla
kongreye katılan delege eşleri için turlar, özel eğlence programları hazırlanmaktadır.
Gerek katılımcılar gerekse eşleri için hazırlanan özel turları ve programları kapsayan
kongrelere katılım oranı daha yüksek gerçekleşmektedir. İşletmede eğlenceler ve rekrasyon
faaliyetleri düzenlenirken kongre organizatörlerinin dikkat etmesi gereken iki önemli nokta
vardır. Bunlardan biri, tesisteki imkânların; ikincisi ise, kongreye katılan delege ve
refakatçilerin yaşam tarzları, davranışları ve hoşlanıp hoşlanmadıkları unsurların
bilinmesidir. Bu şartlar bilindiğinde başarılı bir etkinlik organizasyonu gerçekleştirilebilir.
Kongrelerin düzenlendikleri oteller göz önüne alındığında, düzenlenebilecek
aktiviteler arasında ön plana çıkan yüzme, basketbol, voleybol vb. karşılaşmalardır. Ayrıca
katılımcıların tamamı veya bir kısmı seyirci olarak spor karşılaşmalarına götürülebilir.
Kongre programı içerisinde giriş ve çıkış günlerinde verilen kokteyller de bir eğlence ya da
rekreasyon faaliyeti olarak değerlendirilebilir.
Grubun büyüklüğüne, organizasyona, yükleyeceği maliyete göre bazı akşamlar dans,
müzik ve tiyatro grubu resitalleri, illüzyon gösterisi gibi etkinlikler katılımcıları aynı
zamanda toplantıların yorucu havasından kurtarır.
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Kongre organizasyonu içerisinde kongre öncesi veya sonrası bölgesel, doğal ve
kültürel turlar düzenlenebilir. Kongre şehri olarak seçilen bölgeler zaten yeterince çekiciliğe
sahip bölgelerdir. Yeterli tarihi eserler ve doğal güzellikler kongre şehri veya çevresinde
mevcuttur. Bu turlar profesyonel acenteler tarafından düzenlenmelidir. Düzenlenen turlar
kongre katılım ücretine dâhil olabileceği gibi, ekstra ücret ödenerek katılımın gerçekleştiği
turlar da olabilir. Ayrıca delege eşleri için alışveriş turları da düzenlenebilir.
Düzenlenen rekreasyon ve eğlence aktiviteleri ülkenin veya bölgenin
karakteristiklerini yansıtan özellikleri taşımalıdır. Böylece delegeler ve aileleri bir yandan
eğlenecek öte yandan ülkeyi, bölgeyi tanıma fırsatı bulacaklardır.
Kongre sırasında medya için bir yer ayrılmalıdır. Kongre süresince medyaya bilgiler
aktarmak gereklidir. Kongre sonrasında; gelecek kongrenin muhtemel zamanının açıklandığı
ve ilgililere teşekkürlerin edileceği veya teşekkür ile başarı (katılım) belgelerinin verileceği
bir basın toplantısı düzenlenmelidir.

3.5. Seminer
Genellikle birkaç gün ve birkaç oturum süren seminerler, konferanslara kıyasla çok
daha uzun bir zaman dilimini kapsar. Seminerlerde birden fazla konuşmacı uzman bir kişinin
yönlendirmesiyle hazırladıkları bildirileri sunarak ele alınan konuyu çeşitli yönlerden
incelerler. Kurum ya da kuruluş yöneticileri, kişileri isteklendirmek, örgütlerini ve onun
amaçlarını toplumdaki gruplara duyurmak düşüncesiyle, güncel konuları işlemek, yeni görüş
ve gelişmeleri örnekleriyle sunmak ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla bu tür toplantılara
duyarlı olmalıdırlar.

3.6.Konferans
Konferans, hedef kitleye belirli bir sürede iletilerin ya da çeşitli düşünce ve görüşlerin
aktarılması amacıyla düzenlenir .Konuşma sonunda söylenenlerin kalıcı olması bakımından
küçük bir tartışma ya da kısa sorulara verilecek yanıtlar, dinleyicilerin ve basın görevlilerinin
konu hakkında gereksinim duydukları tamamlayıcı bilgileri edinmelerini sağlayacaktır. Bu
son nokta, kuşkusuz çok önemlidir. Çünkü bilgilenen bir gazeteci, konuyu işlemeye niyeti
olan bir gazetecidir ve konuyu ancak anladıysa işleyecek ve onu doğallıkla haber yapacaktır.

3.7.Panel
Paneller belirlenmiş bir konuda, konuyla ilgili kimselerin dinleyiciler önünde
yaptıkları tartışmalı toplantılardır. Çok yönlü iletişim sürecinde yerini alan paneller, bir
konudaki değişik görüş ve değer yargılarının ortaya çıkardığı anlaşmazlıkları gidermek,
sorunları çözümlemek ve konuyu açıklığa kavuşturabilmek için düzenlenir. Paneller,
konusunda uzman birkaç kişinin bilimsel olmayan bir biçimde tartışmalarına ve bu yolla
dinleyicilerin ilgisini konuya çekerek, konunun açıklığa kavuşturulmasına olanak sağlar.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-3

DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Tüm insanlık tarafından kabul edilmiş olan ve güzel ahlak olarak adlandırılan
davranışları araştırıp liste hâlinde yazınız (Örnek: Tevazu).
…………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sınıfınızda gruplar oluşturunuz. Antalya
Expo 2016 Fuarı hakkında araştırma yapınız. Hazırlanan bir etkinliğin aşamalarını not
ediniz. Bilgi birikiminize göre sunu dosyası hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Antalya EXPO 2016 fuarı hakkında

 Grup oluşturunuz.

internetten araştırma yapınız.

 İş bölümü yapınız.

 Olumlu iletişim içinde olunuz.

 İnternetten Antalya EXPO 2016 fuarı
ile ilgili görsel ve videoları temin
ediniz.

 Antalya EXPO 2016 Fuarı hakkında
araştırma yaparak bir sunum dosyası
hazırlayınız.

 Antalya Valiliği, EXPO 2106 resmi
İnternet sayfası ve İnternet’ten
yararlanabilirsiniz.
 Bilgisayarla çalışırken ergonomik
gerekliliklere dikkat ediniz.

 Fuara katılan ülkeler, istatistik
verileri, fuarın amacı, ülkemizin
tanıtımına katkısı vb. gibi bilgilere
ulaşınız.

 Topladığınız broşür, afiş, slayt, CD

 Sınıfta arkadaşlarınıza sunum

vb. yararlanarak dosyanızı sınıf
arkadaşlarınıza sununuz.

yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Sempozyumda amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meseleyi çözümlemeye çalışmak
B) Dinleyicileri ikna etmek
C) Toplumun ilgisini çekmek
D) Dinleyicilerin hoş vakit geçirmelerini sağlamak
E) Eğlenmek

2.

Aşağıdakilerden hangisi konferansın amaçlarından biri değildir?
A) Bilimsel bir düşünceyi savunmak
B) Akademik bir konuyu anlatmak
C) Ekonomik düşünceleri tartışmak
D) Orijinal bir görüşü anlatmak
E) Bir konuyu dinleyicilere öğretmek

3.

Kongre mekânlarından olmayan hangisidir?
A) Kongre ve konferans merkezleri
B) Şura salonu
C) Oteller
D) Üniversiteler
E) Balo salonları

4.

Aşağıdakilerden hangisi bir kongre kadrosunda olamaz?
A) Delegeler
B) Yöneticiler
C) Elçiler
D) İş adamları
E) Siyasi kişiler

5.

Kuruluşlar, hangi anlayışla bilginin üretilmesi ve paylaşımı için seminerlere destek
verir?
A) Ekonomik sorumluluk anlayışı
B) Toplumsal sorumluluk anlayışı
C) Siyasi anlayışla
D) Sanatsal anlayışla
E) Menfaat ve karşılık anlayışıyla
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Sempozyumda sunulan bildiriler kitap halinde toplanarak yayımlanır.

7.

( ) Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir
tezi savunmak hatta bir ürün tanıtmak konferansın amaçları değildir.

8.
9.

( ) Bir konunun çeşitli yönlerden aydınlatılması, eğilimlerin belirlenmesi için
topluluk önünde, bir söyleşi havası içinde tartışılmasına panel denir.
( ) Düğünler, ulusal ve uluslararası organizasyon çeşitlerinden biridir.

10.

( ) Panelde; katılımcıların her biri ayrı meslek kollarından seçilmelidir.

11.

( ) Kongreler; gerek incelenen meselelerin genişliği, gerek katılanların mevkii ve
tam yetkili olmaları yönünden ayrı bir önem taşıyan toplantılardır.

12.

( ) Konferanslar genelde açık havada yapılır.
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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MODÜL DEĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdakilerden hangisi kongre sonrası yapılan çalışmalardan değildir?
A) Kongre analizi yapma
B) Online kongre anketleri hazırlama
C) Kongre istatistikleri ve mali dökümü çıkarma
D) Kongre fotoğrafları CD’si hazırlama
E) Kongre hazırlığı yapma

2.

Aşağıdakilerden hangisi kongrenin amacıdır?
A) Geçici toplantı
B) Buluşmadır
C) Bilgi alışverişidir
D) Gezmek ve görmektir
E) Kendini tanıtmak

3.

Aşağıdakilerden hangisi kongre yapılma amacı değildir?
A) Bilim ve teknolojik gelişmeler
B) Bilimsel çalışmaları açıklamak
C) Bilimsel çalışmaları tanıtmak
D) Bilimsel verileri saklamak
E) Bilgi alışverişi

4.

Aşağıdakilerden hangisi “kongre organizatörü”nün yaptığı iştir?
A) Kongre bütçesi hazırlamak
B) Kongre birliği kurmak
C) Kongre bildirisi hazırlamak
D) Kongre belgesi dağıtmak
E) Kongre sunumu yapmak

5.

Aşağıdakilerden hangisi “profesyonel kongre organizatörleri”nin kısaltmasıdır?
A) ICCA
B) PCO
C) IACVB
D) CKL
E) ILO

94

6.

Aşağıdakilerden hangisi şirket konferansı ve toplantısı değildir?
A) Bilgilendirme toplantıları
B) Satış toplantıları
C) Ulusal ve bölgesel ürün toplantıları
D) Ulaşım ve seyahat toplantıları
E) Kültür sanat

7.

8.

Aşağıdakilerden hangisi ulusal birlik kongresini tanımlar?
A) Ulusal sivil kuruluş kongreleri
B) Aynı meslek grubu kongreleri
C) Şirket toplantıları
D) Yönetim kurulu toplantıları
E) Bilgilendirme toplantıları
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en büyük kongre merkezidir?
A) Sabancı Cam Piramit Kongre ve Sergi Merkezi
B) Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi
C) Atatürk Kültür Merkezi
D) Şura Salonu
E) Sinan Erdem Spor Salonu

9.

10.

Aşağıdakilerden hangisi kongre broşüründe bulunmaz?
A) Yerleşim planı
B) Kongre sloganı
C) Kongre mekânı / zamanı
D) Teknik bilgi
E) Sunum yapacak kişiler
Aşağıdakilerden hangisi açılış kokteylinin amacıdır?
A) Delegelerin eğlenmesi
B) Delegelerin kaynaşması
C) Delegelerin müzik dinlemesi
D) Delegelerin dinlenmesi
E) Delegelerin Yoklaması
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Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri,
EVET, kazanamadığınız becerileri HAYIR kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Kurumsal organizasyonun tanımını öğrendin mi?
2. Kurumsal organizasyonun amaçlarını listeledin mi?
3. Kurumsal organizasyonun yararlarını ve özelliklerini sıraladın
mı?
4. Kurumsal organizasyonun çeşitlerini öğrendin mi?
5. Kurumsal org. çeşitlerini gösteren sunumlar hazırladın mı?
6. Kurumsal organizasyonun özelliklerini tablo çizerek gösterdin
mi?
7. Kurumsal organizasyon görsellerini ve temel özelliklerini içeren
panolar hazırladın mı?
8. Sosyal ve kültürel organizasyon kavramını açıkladın mı?
9. Sosyal ve kültürel organizasyonların amaçlarını listeleyebildin
mi?
10. Sosyal ve kült. org. yararlarını ve özelliklerini sıralayabildin mi?
11. Sosyal ve kültürel organizasyon çeşitlerini sıralayabildin mi?
12. Sosyal ve kült. org. çeşitlerini gösteren sunumlar hazırladın mı?
13. Sosyal ve kültürel organizasyonların özelliklerini tablo çizerek
gösterdin mi?
14. Atölye ortamında gruplara ayrılarak sosyal ve kültürel
organizasyon örnekleri yaptın mı?
15. Ulusal ve uluslararası organizasyon kavramını açıkladın mı?
16. Ulusal ve uluslararası organizasyonların amaçlarını listeledin mi?
17. Ulusal ve uluslararası organizasyonların yararlarını ve
özelliklerini sıraladın mı?
18. Ulusal ve uluslararası organizasyon çeşitlerini sıraladın mı?
19. Ulusal ve uluslararası organizasyon çeşitlerini gösteren sunumlar
hazırladın mı?
20. Ulusal ve uluslararası organizasyonların özelliklerini tablo çizerek
gösterdin mi?
21. Ulusal ve uluslararası organizasyonların özelliklerini tablo çizerek
gösterdin mi?
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Evet

Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
C
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

B
A
C
D
B
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
C
E
D
B
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

97

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
C
D
A
B
D
A
B
D
B
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