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AÇIKLAMALAR
KOD
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ALAN

Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

DAL/MESLEK

Hosteslik

MODÜLÜN ADI

Fuar/Kongre Öncesi Hazırlıklar

MODÜLÜN TANIMI

Fuar/kongre öncesi hazırlıklar ile ilgili konuları içeren öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Yoktur.

YETERLİK

“Fuar/Kongre Öncesi Hazırlıklar” modülü ile fuar/kongre
öncesi hazırlıkları yapabileceksiniz.
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında; fuar/kongre ile ilgili
ön hazırlıklar; fuar/kongre alanının düzenlenmesi sürecinde
gereken ön hazırlıkları eksiksiz yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI
Amaçlar
1. Fuar/kongrede yapılması gereken ön hazırlıkları eksiksiz
yapabileceksiniz.
2. Fuar/kongre alanının düzenlenmesiyle ilgili işlemleri
eksiksiz yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Organizasyon firmaları, çeşitli mekânlar
Donanım: Organizasyonları planlamak için gerekli araç
gereçler, bilgisayar, katalog vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Sanayileşme sürecinin hızlanması sonucu mal ve hizmet arzının artması, tüm sektörlerde
fuarcılık ve kongre çalışmalarına daha fazla önem verilmesine neden olmuştur. Son derece çağdaş,
tanıtım ve pazarlama açısından da bir o kadar etkin; aynı zamanda katılımcı firmalar açısından birer
iletişim organizasyonu olan fuarlar ve kongreler tüm sektörler tarafından öylesine benimsenmiştir ki
günümüzde dünyanın hemen her ülkesinde ulusal ve uluslararası boyutlarda ve her biri farklı bir
sektöre hizmet veren binlerce fuar/kongre düzenlenmeye başlanmıştır.
Hizmet, insanlara yönelik faaliyetler bütünü ise, verilecek hizmette de zamanın kullanılması
önem arz etmiştir. Herhangi bir organizasyonda çalışmak ve başarılı olmak için gerekli olan pek çok
bilgiyi bu modülde bulabileceksiniz. Bu modül hem size hem de hizmet vereceğiniz sektöre zamanı iyi
kullanma, insan ilişkilerinde başarılı olma, müşterilere yarar sağlama bakımından fayda sağlayacaktır.
Hosteslik mesleğini seçerek insanlarla iyi ilişki kuran, çok renkli, zevkli ve hareketli bir
mesleğe başlamış oluyorsunuz. Bilgili ve becerikli elemanların bu sektörde her zaman önü açıktır ve
kolayca iş bulabilirler. Bu mesleği severek ve isteyerek yaparsanız, önünüz her zaman açık olacaktır.
Derslerinizde başarılar dileğiyle..
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda fuar/kongre ile ilgili ön hazırlıkları öğrenip, sektörde hizmet veren
firmalarda araştırma, gözlem ve inceleme yaparak ön hazırlıkları eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sektördeki firmalarda fuar/kongre çalışmalarını araştırınız.



Ön hazırlıklarla ilgili araştırmalarınızı not edip arkadaşlarınızla paylaşınız.



Farklı fuar ve kongre konuları araştırıp örnek bir fuar/kongre hazırlayınız.

1. FUAR/KONGRE İLE İLGİLİ ÖN
HAZIRLIKLAR
Sanayileşme sürecinin hızlanması sonucu mal ve hizmet arzının artması, tüm sektörlerde
fuarcılık çalışmalarına daha fazla önem verilmesine neden olmuştur. Ulusal ve uluslararası boyutlarda
düzenlenen fuarlar; son derece çağdaş, tanıtım ve pazarlama açısından etkin katılımcı firmalar
açısından da mükemmel birer iletişim organizasyonu olmuştur. Tüm sektörler tarafından öylesine
benimsenmiştir ki günümüzde dünyanın hemen her ülkesinde ulusal ve uluslararası boyutlarda ve her
biri farklı bir sektöre hizmet eden binlerce fuar düzenlenmeye başlanmıştır.

Resim 1. 1: Kongre

Kongre organizasyonları, turizm sektörü açısından son derece önemlidir. Bunun nedeni;
ekonomik ve sosyal yönden ülkeler açısından olduğu kadar, kongre yapan kuruluşlar, kongreyi
organize edenler ve kongrenin gerçekleşmesinde görev alanlar bakımından da önemli olmasıdır.
Fuar/kongre organizasyonlarında görevli host-hosteslerin ön hazırlıklarda yapması gerekenler
diğer çalışanlarla iş birliği içinde olmaları gerekmektedir.
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1.1. Fuar, Kongre ve Diğer Organizasyonlar
1.1.1. Fuarlar

Resim 1. 2: Fuar Alanı

1.1.1.1. Fuar Tanımı
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 Kurumu’nun 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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1.1.1.2.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 fuar katılımlarına
verdikleri önemin artmasıyla birlikte, fuarcılık sektörü oldukça hızlı bir gelişim göstermiş olup, bu
gelişme devam etmektedir.

YER

ÜRÜN

HEDEF

İLETİŞİM

PAZAR

FİYAT

Şekil 1. 1: Hedef pazar

Dünyanın pek çok bölgesinde fuarcılık sektörüne yapılan yatırımlar hızla artmış, hem özel
sektörün hem de devletlerin bu konuyla ilgili çalışmaları daha bilimsel boyutlarda gerçekleşmeye
başlamıştır.
Bu anlamda fuarcılık konusunda meydana gelen gelişmeler, popüler bir yönetimin birkaç kez
uygulanması şeklinde vücut bulan geçici bir heves değil, gerçek anlamda sektöre yatırım yapılması
tarzında şekillenmektedir. Söz konusu yatırımlar ışığında, dünya çapında fuarcılık alanında faaliyette
bulunan profesyonel firma sayısının artış gösterdiği, fuar için ayrılan bütçelerin ve fuar alanlarının
önemli ölçüde arttığı ve teknolojik bütünlüğe kavuştuğu görülmektedir.
Günümüzde tüm sektörlerde yaşadığımız gelişmeler ve pazarlarda meydana gelen yeni
oluşumlar, rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortam doğurmuştur. Bugün artık sadece kaliteli mal
üretip pazara sürmek, başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli görülmemektedir; çünkü
günümüz koşullarında tüketiciler, aynı malın değişik fiyat, kalite ve biçimleri ile karşılaşabilmekte ve
ihtiyacı olan mal ve hizmeti değişik alternatifler arasından seçme şansına sahip olmaktadır.
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.
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.

5

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 sosyo-kültürel 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.

1.1.1.3.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.
Bu gelişim süreci doğrultusunda, fuarlar da farklı nitelikteki ürün ve hizmet gruplarının tanıtımı
ve pazarlamasını gerçekleştirebilmek amacıyla farklı gruplara ayrılmıştır.
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FUARLAR

BÜYÜK İHTİSAS
FUARLAR

SOLO
FUARLAR

Büyük İhtisas
Fuarları

Küçük İhtisas

Bölgesel Fuarlar

Yöresel Fuarlar

Endüstriye Göre
İhtisaslaşma

Pazar Bölümüne
Göre İhtisaslaşma

Ulusal Fuarlar

Uluslar arası
Fuarlar

GENEL (YATAY)
FUARLAR

İHTİSAS (DİKEY)
FUARLAR

TÜKETİCİ
FUARLARI

ENTEGRE
FUARLAR

Şekil 1. 2: Fuarlar



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).
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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.

Resim 1. 3: Küçük ihtisas fuarı

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.



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)
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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.

Resim 1. 4: Avusturya’da düzenlenen “Türk Kültür Haftası” etkinlikleri

Fuara, hedeflenen ziyaretçi grubunun gelmesi sağlandığı takdirde, solo fuarlarda, diğer ülke ve
firmaların rekabeti olmadığı için oldukça başarılı sağlamak mümkün olmaktadır.


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 hali 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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1.1.2. Kongreler
1.1.2.1. Tanımı ve Önemi

Resim 1. 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.
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,
ticari, 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. Organize edilen kongrelerin tek hedefi- kaç gün
sürerse sürsün- katılanlara en yüksek düzeyde fayda sağlayabilmektir.
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1.1.2.2.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
Kongre vesilesi ile yeni yerler görme isteği
Kongre ile tatil sürelerinin çakıştırılarak toplantı öncesi veya sonrası tatil yapma isteği

Resim 1.6: Kongre

1.1.2.3. Çeşitleri ve Özellikleri
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
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Tarım



Ulaşım seyahat



Teknoloji



İlim



Sağlık



Eğitim, gençlik



Sanat, radyo, sinema



Spor, eğlence

Yukarıda belirtilen konular ile ilgili kongreler düzenlenirken kongre şehri, zaman, mekân (bina),
ulaşım vb. hususlarla 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 uluslar arası 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 ve gerekse
uluslararası kongreler; toplumsal, kültürel ve sosyo-ekonomik 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. Uluslar- arası
kongreler ise genellikle pazartesi-cuma günleri arasında yapılmaktadır.
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1.1.3. Diğer Organizasyon Çeşitleri ve Özellikleri
ORGANİZASYON
Sosyal ve Kültürel
Organizasyonlar

Kurumsal
Organizasyonlar

Ulusal – Uluslararası Organizasyonlar
KURUMSAL ORGANİZASYONLAR
AÇILIŞ
JÜBİLE

PANEL

SEMİNER

KONFERANS

TOPLANTISI

BAYİ TOPLANTISI

AÇIK OTURUM

TANITIM

KAMPANYA

PROMOSYON

SPONSORLUK

ROAD SHOW

GEMİ İNDİRME

TÖREN

KONSER - TURNE

YARIŞMA

Şekil 1. 3: Kurumsal organizasyon
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SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ORGANİZASYONLAR

• Evlilik Organizasyonları
Nişan
Kına Gecesi
Nikâh Töreni
Düğün
Balayı

• Özel Gün Kutlama Organizasyonları
Doğum
Doğum Günü
Yeni Yıl
Anneler Günü
Babalar Günü
Sevgililer Günü
Kutlama Partileri
Şekil 1.4: Sosyal-kültürel organizasyonlar
ULUSAL VE ULUSLARLARASI ORG.
FUARLAR
SERGİLER
YARIŞMALAR
FESTİVALLER
ŞENLİKLER
SEMPOZYUM
SEMİNER
KONFERANS
PANEL
KONGRELER

Şekil 1. 5: Ulusal ve uluslararası organizasyonlar
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1.1.3.1. Kurumsal Organizasyonun Özellikleri
Marka imajını ortaya çıkaran, öngörülen bütçe ile istenen zamanda müşterinin (kurumun) hedef
kitleye ulaşmasını sağlayan etkinlikler hazırlanmasıdır. Bu etkinlikler hazırlanırken organizasyon
sorumlusunun dikkat etmesi gereken özellikler vardır;







Sürekli gelişime açık olmak,
Kendini her an yenileme konusunda istekli olmak,
Bilginin ve yaratıcılığın en önemli değer olduğunu bilmek,
Toplumsal sorumluluk konusunda bilincini sürekli geliştirmek,
Küreselleşen dünyadaki gelişmeleri takip etmek,
Değişim ve değişime ayak uydurabilmektir.

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.
Organizasyon; hayalin yaratıcılıkla birleştirilmesidir. Aynı zamanda belli bir konuda belli bir
zamanda bir konuyu hayata geçirmek ve hedef kitleyi etkilemektir.

Resim 1. 7: Koordinasyon

Organizasyon; amaçların gerçekleştirilmesi için araç oluşturma ve hayalin yaratıcılıkla
birleştirilmesidir. Çevre etkileri ve teknolojilerin değişim hızı ve yapısı organizasyonu yakından
etkiler. Ekip içi koordinasyonun sağlanması çok önemlidir ve kurumun şartları mutlaka dikkate
alınmalıdır.
Organize etme süreci; bu süreç zarfında ulaşılmak istenen amaca yönelik olarak yapılan
etkinlikleri belirleme, gruplandırma ve etkinlikleri yapabilecek nitelikli kişileri belirlemeye denir.
Organize etme süreci sonucunda ortaya çıkan etkinlikler, belirlenen nitelikli kişilerin yetki ve
sorunluluğundadır ve değişim ile değişime ayak uydurma en önemli özellikleridir.

1.1.3.2. Sosyal ve Kültürel Organizasyonun Özellikleri




İnsanların özel günlerini çevresindekilerle paylaşarak mutluluğunu artırır.
Yapılan organizasyonla çevresindekilerin haberdar olmasını sağlar.
Kişilerin kendilerine değer verilme hissini artırır. Özel günlerde sürpriz organizasyonlar
ve hediye almak insanları mutlu eder.
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Kişilerin hayallerinin gerçekleşmesini sağlar. Hayalindeki gibi organizasyonla kutlama
yapmak insanları mutlu eder.
İnsanların birlikte eğlenmesini sağlar. Tek başına insanlar eğlenemez, genellikle gruplarla
eğlence daha güzel olur.
Çevresindekilerle beraber eğlenerek hoşça vakit geçirmelerini sağlar.
Özel geziler yapılarak doğayla baş başa stresten uzaklaşmalarını sağlar.
Ekipmanların temininde kolaylık sağlar. Hazırlıklar yoğun çalışmalar gerektirdiğinden
firmaların bu işi yüklenmesi insanlara büyük kolaylıklar sağlar.
Organizasyon için insanlar yorulmadan zamandan tasarruf sağlar. Şirketler mekân
düzenlemeden balayı hazırlıklarına kadar tüm çalışmaları yapmaktadır.
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.

1.1.3.3. Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Özellikleri
Ulusal ve uluslararası organizasyonların en büyük özelliği aynı zamanda ülkemiz için bir dış
tanıtım olmasıdır. Küreselleşen dünyada, sınırların, mesafelerin artık fazla değer ifade etmediği bir
gerçektir. Ülkelerin uluslararası platformlarda sesini duyurabilmesi, daha çok dış tanıtım çalışmaları
ilgi alanlarına göre dış tanıtımlara bağlıdır.
Şöyle sınıflandırılır:





Dış siyasal tanıtım (seminer, kongre, panel, konferans)
Dış kültürel tanıtım (Festival, şenlik, sergi, konser)
Dış ekonomik tanıtım (Fuarlar)
Dış turistik tanıtım (Gezi turları, görsel ve işitsel araçlar)

1.2 Fuar/Kongre ile İlgili Ön Hazırlıklar

Resim 1. 8: Kongre ve fuar merkezi
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Bir firma fuara katılmadan önce; fuar öncesi, sırası ve sonrası amaç ve hedeflerini çok iyi
planlanmalı, araştırmalı, ayrıntılı çalışmalar yapıp eylem programı hazırlayarak katılımın
performansını ölçebilmelidir.
Organizatör firmaların fuar öncesinde yürüttükleri hazırlık ve planlama çalışmaları, hazırlıkları
sürdürülen fuarın daha önce düzenlenip düzenlenmediğine bağlı olarak iki farklı boyutta
gerçekleştirilmektedir.
Organizatör firmalar yeni bir fuar organizasyonu düzenlemeyi düşündüğünde, planlama
aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:








Sektör belirleme aşaması
Ülke, bölge ve il bazında yer belirleme aşaması
Fuar alanı belirleme aşaması
Tarih belirleme aşaması
İsim belirleme aşaması
Ürün gruplarını belirleme aşaması
Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi

Fuar organizasyonu öncesindeki hazırlık çalışmaları planlanırken fuarın düzenlendiği sektörde
faaliyet gösteren birlik ve dernekler araştırılmalı, bu derneklerin sektördeki firmalar üzerindeki etkisi
belirlenerek söz konusu birlik ve derneklerin desteği alınmalıdır.
Bir diğer önemli ayrıntı da fuar organizasyon çalışmalarına destek verecek fuar danışma
kurulunun oluşturulmasıdır. Fuar danışma kurulu, organizatör firma yetkilileri ve sektör
temsilcilerinden oluşturulmalıdır. Tüm bu çalışmalardan sonra fuar organizasyonu çalışmalarının
kimler ve hangi gruplar tarafından yürütüleceği açıkça belirlenerek görev programı hazırlanmalıdır.
Kongre organizasyonu hazırlanırken; kongre öncesi, kongre sırasında ve kongre sonrası
hazırlıklar yapılmalıdır.
Kongre Öncesinde


Kongre planı yapılmalıdır.



Kongre bütçesi hazırlanmalıdır.



Kongre ülkesi ve şehri seçilmelidir.



Kongre zamanı ve mekânı belirlenmelidir.



Kongre süresi belirlenmelidir.



Slogan seçimi yapılmalıdır.



Tanıtım faaliyetleri yapılmalıdır.



Kongre pazarlaması yapılmalıdır.
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1.2.1. Firmalarda Ürün ve İş Hakkında Yapılan Ön Görüşmeler
Hizmet sektörlerinden biri olan hosteslik mesleği; birçok kişi ile iletişimi gerektirir. Bunlar,
başta ekip arkadaşları olmak üzere konuklarla kurulan ilişkilerdir. Fuar ve kongrede amaç,
katılımcıların memnuniyetidir. Bu noktada hosteslere büyük görev düşmektedir. Fuar ve kongre’nin
başından itibaren konukları karşılayan ve günün değişik saatlerinde onlarla iletişim halinde bulunan
hosteslerin, insan ilişkilerinde çok dikkatli olması gerekmektedir.

Resim 1.9: Host ve hostesler

Organizasyon firmalarının talepleri doğrultusunda fuar ve kongre hostesliği için başvuruda
bulunacak host/hostesler, aşağıdaki özellikleri taşımalıdırlar:


Görgü kurallarını bilmeli



Protokol kurallarını bilmeli



Düzgün bir fiziğe sahip olmalı



Giyimine dikkat etmeli



Etkileyici ve düzgün konuşabilmeli



Güler yüzlü olmalı



İyi bir dinleyici olmalı



Ekip çalışmasına uyumlu olmalı



Vücut dilini gerektiğinde ve yerinde kullanabilmeli



Mesleği ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmalı



Disiplinli ve dürüst olmalı



Problemler karşısında soğukkanlı olmalı ve anında karar verebilmeli



Geçerli bir yabancı dili olmalı

İş hakkında yapılan ön görüşmelerde, fuar veya kongrenin yeri, zamanı, süresi öncelikle
anlaşılmalı; çalışma saatleri, sigorta durumu, ücret, fuarda tanıtacağı veya satacağı ürünler ve
hizmetler görüşülmelidir.
 Fuar / kongrenin türü
 Yeri ve zamanı
 Çalışma saatleri
 Sigorta durumu
 Ücret
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Fuar alanındaki reklam ve tanıtım etkinlikleri
Fuar alanına yerleşim, toplanma ve ayrılma kuralları
Ürün ve hizmetler
Başvuru şekli
Başvuru koşulları
Sergilenen malların sigorta değeri
Hasar durumlarında uygulanacak esaslar
Gümrük ve depolama koşulları
Katılımcılara sağlanacak temel hizmetler (elektrik, su vb.)

MÜŞTERİ GÖRÜŞME FORMU
Fuar Adı
……………………………

Görüşmeyi Yapan Kişi
……………………………..
Firma Adı
……………………………..

http://
…………………………….

Firma Yetkilisi
……………………………..

E-mail
…………………………….

Görüşme Tarihi
……………………………..

Tel – Faks
…………………………….

Görüşme Notları
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Katılım
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Şekil 1. 6: Müşteri görüşme formu
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Ön görüşmelerden sonra uyumlu bir çalışma sergilenmesi gerekmektedir. Uyumlu bir
çalışmanın yaratılması için de organizatör firmanın katılımcılarına fuar hazırlıkları döneminde ve fuar
süresince yararlanabilecekleri, fuarla ilgili temel kavramları içeren bir fuar sözlüğü vermesi uygun
olmaktadır. Bu görüşmeler sonunda karşılıklı sözleşme imzalanır.

1.2.1.1. İş Sözleşmesi
Organizasyon firmaları, fuar/kongre öncesi hostes alımı ile ilgili ilanlar verir. Hostes başvuru
formu doldurulduktan sonra firma görüşme için verdiği randevu günlerinde ön görüşme yapılır.
Ön görüşmelerden sonra uyumlu bir çalışmanın yaratılması için organizasyon firma ile tüm
ayrıntılar ve istekler doğrultusunda anlaşmaya varılır ve karşılıklı sözleşme imzalanır.


Tanımı ve önemi: 4857 sayılı iş kanunun 8. maddesine göre, bir tarafın (işçi) bağımlı
olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemesinden oluşan sözleşmeye iş
sözleşmesi denir. Kısaca; iki taraf arasında anlaşmadır. İki tarafın anlaşmaya vardığı belli
konularda (hosteslik anlaşmasında olduğu gibi) bulunabilir. İş sözleşmesiyle yasal konular
resmiyet kazanır, karşılıklı güven sağlanır ve iki tarafın özel istek ve dilekleri kurallara
bağlanır.



Çeşitleri ve Özellikleri








Sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri
Belirli ve belirsiz süreli hizmet sözleşmeleri
Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi
Çağrı üzerine iş sözleşmesi
Deneme süreli iş sözleşmesi
Takım sözleşmesi
Askerlikten dolayı iş sözleşmesinin askıya alınması

İş sözleşmesini belirleyici özellikler olarak şu üç unsuru sayabiliriz:
o
o
o

İş unsuru
Ücret unsuru
Bağlılık unsuru

Belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için; sözleşmenin konusu olan işin belirli süreli olması
veya sözleşmenin konusunun belli bir işin tamamlanmasından ibaret olması ya da belirli bir olgunun
ortaya çıkması gibi objektif koşulların varlığı gereklidir (fuar, kongre gibi).
Kısmi süreli iş sözleşmesi (part-time); özel bir uygulama biçimidir. Normal iş süresinin
2/3’sinden daha az süreyle yapılan çalışmanın kısmi (part-time) çalışma olarak kabul edilir. Örneğin
haftalık 45 saatlik çalışmanın 30 saat altındaki çalışma olarak kabul edilir.
Geçici iş ilişkisi, üçlü ya da üç taraflı bir hukuk ilişkisi içerisinde yer alır.




Esas işveren
Bu işverenin işçisi
İşçiyi geçici olarak istihdam eden işveren arasında kurulur.

20

Çağrı üzerine çalışma; personelin kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin
yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı ve yazılı olarak yapılması çağrı üzerine işe davet eder.

Resim 1.10: Anlaşma



Örnek iş sözleşmeleri: İşverenin ve işçinin ad ve kimlikleri, işverenin adresi, yapılacak iş,
süresi belli sözleşmelerde sözleşme süresi, ücret ödeme şekli ve zamanı, var ise tarafların
ileri sürdüğü özel şartlar, sözleşmenin yapıldığı tarih ve tarafların imzalarının olması
gerekir.

Bir sonraki sayfada ayrıntılı olarak bulunan “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” örneğini inceleyiniz.
Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek
ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla " BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır.
Taraflar bundan sonra "işveren" ve "işçi" olarak anılacaktır.
1. TARAFLAR
İŞVERENİN
Adı soyadı (ünvanı)

:

Adresi

:

İŞÇİNİN
Adı soyadı

:

Baba adı

:

Doğum yeri ve yılı

:

İkamet adresi

:

2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: İşverenin....................sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya velinin göstereceği
yerler.
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3. YAPILACAK İŞ: .........................................
4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : ....Yıl...........Ay süreli olan bu iş sözleşmesi, ...../...../.......... tarihinde başlamış olup,
...../..../...... tahinde her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da
sözleşmeyi feshedebilir.
5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: ..../...../........
6. DENEME SÜRELERİ: Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız
feshedebilirler.
7. ÇALIŞMA SÜRELERİ: Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde
bölünerek uygulanır.
Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:
a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve
şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerekliğinde değiştirilebilir.
b) 45 saatlik haftalık normlar çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması
durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normlar çalışma süresi 45 saati aşamaz.
c) Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.
d) İşçi bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.
8. FAZLA ÇALIŞMA: İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük
toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 45 saati aşan
çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık
ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45
saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.
9. TELAFİ ÇALIŞMASI: Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil
edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle
durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu
süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.
Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. tatil günlerinde telafi çalışması
yaptırılamaz.
Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

10. ÜCRET

: İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti ..................................TL dir. İşçinin ücreti kural olarak
imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu
talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.

11. FAZLA
: İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin
ÇALIŞMA ÜCRETİ normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.
12. ÜCRET ÖDEME : İşçi ücreti ayda bir ödenir. Her ayın ücreti, mücbir bir neden olmadıkça, her ayın ücreti,
ZAMANI
ödeme gününde itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.
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:a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik
amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından
kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.
b) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma
şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından
çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere
uymayı kabul ve taahhüt eder.
c) İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde
de çalışmayı peşinen kabul eder.
d) İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.
e) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahüt
eder.
f) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek
davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

13. ÖZEL
ŞARTLAR

g) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı,
görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet
ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.
h) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri
işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
i) İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu
maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile
taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
j) İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre
belirleyeceği zamanda kanlanmayı kabul eder.
k) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş
eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş
zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.
l) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını
süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
m) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
uygulanır.
n) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

14. İki sayfadan oluşan iş bu belirli süreli iş sözleşmesi, ...../..../........... Tarihinden taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip,
okunarak imzalanmakla, işveren işçiyi iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan
ve taahhüt etmişlerdir.
İŞVEREN VEYA VEKİLİ

İŞÇİ

(Kaşe-İmza)

Adı Soyadı:
İmzası:
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1.2.1.2.Tanıtacağı Ürün ve Tanıtımı Hakkında Bilgi/Eğitim
Katılımcı firmanın, fuar alanında başarılı bir tanıtım ve satış faaliyetleri ya da olumlu bir imaj
yaratma çabaları ile atılacak her adımın büyük önemi vardır. Fuar/kongrede görev alacak hostesin
(personelin) seçimi, eğitimi, doğru görev dağılımı yapılması önem kazanmakta ve fuar öncesindeki
dönemde pratik yaptırılması gerekmektedir.
Fuar/kongrede görev alacak hostes (personel) seçme işleminde;









Kişilik,
Fuara karşı görüş ve davranışlar,
Önceki olumsuz performanslar,
Önceki olumlu tecrübeler,
Ürün ve endüstri kolu ile ilgili bilgiler,
Güvenilirlik,
Profesyonellik,
Dayanıklılık aranır.

Bu aşamada fuara ilişkin bir görev çizelgesi oluşturulmalıdır. Kimin ne zaman fuar/kongre
alanında bulunması gerektiği, kimin hangi işten sorumlu olacağı, stant içinde bir sorun çıkması halinde
öncelikle kime bilgi verileceği, herhangi bir personelin standa gelmemesi durumunda onun yerine
kimin görevlendirileceği gibi konular açığa kavuşturulmalıdır.

Resim 1.11: Stant sorumlusu

Bu çalışma sırasında hangi personelin kaç saat fuar alanında çalışacağına karar verilmelidir.
Fuar ortamları, gürültünün, kalabalığın ve her türlü yoğunluğun üst boyutlarda yaşandığı ortamlardır.
Bu nedenle personelin performansının normal çalışma zamanından daha çabuk düşmesine neden
olmaktadır. Stant personeli, çalışma döneminin ikinci saati dolaylarında performanslarının en üst
noktalarına çıkmaktadırlar. Bu noktadan sonra ise performans durumu inişe geçmekte ve dördüncü
saatten sonra pozitiften çok negatif bir durum sergilemektedir. Bu nedenle fuar döneminde personelin
negatif performansa düşmesini engelleyecek dinlenme aralıkları ya da vardiya değişimleri
konulmalıdır.
Çalışma saatleri dışında stant alanında görev alacak olan personelin (hosteslerin) belirli konular
hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Fuar öncesi bilgilendirilmeleri zorunlu olan konular şöyle
sıralanabilir:

Firma kimliği

Ürünlerin tanıtımı

Ürün uygulamaları

Fiyatlar ve satış koşulları
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Rakip firmaların üretim olanakları ve rekabetin boyutları
Hedef kitle
Fuarın ziyaretçi profili
Önemli müşteriler ve ilgi duyulan ziyaretçi kitlesi
Müşteri görüşmelerinin düzeni
Stant düzeni ve görev bölümü
Fuara katılma amacı hakkında bilgi
Fuar süresince yapılacak özel etkinlikler ve genel çalışma düzeni
Önemli dokümanların açıklanması ve kullanım yöntemleri
Stant ziyaretçileri ile temas yöntemi
Görev tanımları
Genel davranış kuralları

Fuarda görev alan personel (hostes), firmanın hangi biriminden ya da bölümünden olursa olsun,
o anda firmanın bütününü temsil etmektedir. Yaptığı her olumlu ya da olumsuz hareketin sonuçları
firmayı etkileyecektir. Bu nedenle öncelikli görevi fuar alanında firmayı başarılı bir şekilde temsil
etmektir. Stant görevlerinde diğer bir önemli nokta da; kilit müşterileri standa çekebilecek ve
bunlardan maksimum yararı sağlayacak adımları atmaktır.
Firma tarafından verilen bilgi ve eğitimlerde aşağıdaki konular öncelik taşımalıdır:








Ziyaretçileri karşılamak
Bulunabilir olmak
Sıcak olmak
Rahatsız edici olmamak
Olumlu izlenim yaratmak
Aktif olmak
İhtiyaca yönelik çözümler üretmek

1.2.1.3. Faaliyetle İlgili Malzemelerin Özellikleri ve Teslim Alınması
Fuar alanında ürün ve hizmetler; firmaların sergiledikleri miktar, tür ve biçimlerine göre, gerek
boyut ve gerekse fonksiyon olarak değişkenlik gösterir.


Prezantasyon alanı: Tanıtım için seçilmiş objelerin sergilendiği video veya
demonstrasyon gösterilerinin yapıldığı ve tanıtım boardlarının bulunduğu alandır. Bu alan
rahatça herkes tarafından görülebilecek ve objelerin sıkışmadan sergilenebileceği düzeyde
olmalıdır.



Görüşme alanı: Ziyaretçileri ve talepte bulunan firmaların yetkililerini etkileme ve onları
görüşmeye davet etme mekânı olarak nitelendirilir. Bu alan, kişileri görüşme alanına
çekmek amaçlı olarak düzenlenmelidir, satışın asıl yapıldığı alandır. Bu alanlar bazı
durumlarda (özellikle de rakipler tarafından görünmemek için), başkaları tarafından
görülmeyi engelleyecek paravanlı veya kapalı mekânlar olarak düzenlenir.



Yardımcı mekânlar: Sergilemenin, servis hizmetlerinin yapıldığı ve başkaları tarafından
görülmeyen mekânlardır. Broşürlerin, dağıtılmak için getirilmiş eşantiyonların, bazı
teknik aletlerin konduğu ve enerji bağlantılarının, şalter yeri, soyunma yeri, çay ocağı vb.
alan ve ekipmanların bulunduğu yerlere yardımcı mekânlar denir. Yukarıda belirtilen
alanlarda kullanılan malzemeler, özelliklerine göre teslim alınır ve gerekli zamanlarda
kullanılır.
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Organizatör firma tarafından hazırlanan fuar katalogu, konu ile ilgili broşür, etkinlik formları
vb. standa bulundurulur. Katalogda katılımcı firma hakkında çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bilgileri
firmalar hazırlayıp organizatöre gönderir. Bu katalogların içine firmalar kendi imajlarını güçlendirmek
ve tanıtımlarını yapabilmek için reklam verme olanağına da sahiptir.
Broşür: Genelde ufak bir dergi ebadında, az sayfalı bir tanıtım aracıdır. İlgi çekicilik
bakımından orta sayfaları özenle hazırlanmalıdır. Baskı tekniği çok renklidir ve iyi kâğıda (kuşe)
basılır. Stantları ziyaret edenlere firma ve ürün tanıtımı amacıyla dağıtılır.
Etkinlik formları: Fuar süresince yapılacak etkinliklerle ilgili olarak ziyaretçilere doldurtulur.
Anket şeklinde yapılır. Ziyaretçi profili için gereklidir.
Kırtasiye malzemeleri: Fuar alanında gerekli olabilecek kırtasiye malzemeleri teslim alınır ve
gerektiğinde kullanılır(Kağıt, bloknot, kalemler, makas, çeşitli yapıştırıcılar ve bantlar, başlıklı kağıt
ve zarf, ziyaretçi kayıt formları, not defteri, zımba, ataş, dosyalama gereçleri, örtü, toplu iğne vb.).
Promosyonlar: Ziyaretçilere dağıtılan çeşitli tanıtım malzemeleridir (firma renkleri ve amblemi
bulunan kalem, anahtarlık, not defteri gibi). Tanıtılan ürün yiyecek, içecek ise; küçük ambalajlara
konulmuş ürünler, büyük ürünlerin birebir maketleri, içecek ve yiyecek ikramları vb. gibi şeyler standa
bulundurulmalıdır.
Katılımcı çantaları: Çeşitli modellerde ve değişik malzemelerde olabilir. Fuarlarda genellikle
firma renklerinde ve amblemli bez çantalar kullanılır.

Resim 1.12: Katılımcı çantası

Tüm malzemeler yardımcı alanlarda depolanır ve standa estetik bir şekilde yerleştirilerek
ziyaretçilere dağıtılır.

1.2.1.4.Katılımcı Firmaların Faaliyet Öncesi Talep ve Sorunlarının Değerlendirilmesi
Firmalarla yapılan ön görüşmelerden sonra imzalanan sözleşme şartları; firmaların istek ve
sorunları personel tarafından değerlendirilir. Bir görev bölümü yapılır ve öncelikle bir standı
sorumlusu veya sözcüsü seçilir. Fuarda görev alan personel tarafından en iyi şekilde uygulanmak
üzere yapılan görev dağılımında ele alınacak konular ise şöyledir:
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Stant düzenlenmesi
Ürün tanıtımı
Ürün pazarlaması
Demonstrasyonlar
Promosyon dağıtımları
Yeme – içme hizmetleri
Stantta çalışma saatleri
Molalar
Teknik hizmetler
Güvenlik önlemleri
Kılık – kıyafet
Yaka kartları
Katılımcı dosyası
Davetiye vb.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Seçtiğiniz bir organizasyon firmasına giderek fuar/kongrede yapılan ön hazırlıkları katılarak
izleyiniz. Fuar/kongre süresince mekânda bulunmak için izin alınız ve bilgi birikiminize göre dosya
hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler


Araştırma yaptığınız bu firmaların
deneyimli olmasına dikkat ediniz.

Randevu alınız.



Ölçülü, saygılı ve güler yüzlü olunuz.



Fuar/kongre hazırlamada ön hazırlıklarına
katılınız.



Çalışanları dikkatle dinleyiniz ve izleyiniz.



Örnek iş sözleşmesi hazırlayınız.



Yapacağınız sözleşmede aleyhinize bir
madde olup olmadığına dikkat ediniz.



Fuarda tanıtılacak ürün ve hizmet
hakkında bilgi alınız.



Araştırmalarınızı birkaç firma ile yapınız,
not alınız. Konunuzla ilgili görsel
kaynaklar bulunuz.



Fuarda kullanılan faaliyetlerle ilgili
malzemeler alınız.



Fuar ile ilgili broşür, katalog, promosyon
malzemeleri edininiz.



Topladığınız dokümanlar ve edindiğiniz
bilgiler ile bir dosya oluşturarak sınıfta
sunum yapınız.



Organizasyon firması seçiniz.



28

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyetle ilgili hangi bilgileri kazandığınızı, aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi “fuar”ı tanımlar?
A)
B)
C)
D)

2.

“Fuarlar;………………………………önemlidir.”
tamamlanamaz?
A)
B)
C)
D)

3.

Genel fuarlar
Tüketici fuarları
Solo fuarlar
Özel fuarlar

Endüstriyel fuarlar
Yöresel fuarlar
İhtisas fuarları
Entegre fuarlar

Aşağıdakilerden hangisi kongre çeşidi değildir?
A)
B)
C)
D)

6.

Kitle iletişim aracı olarak
Pazarlama iletişimi açısından
Eğitim ve kültür açısından
Reklam ve tanıtım açısından

Aşağıdakilerden hangisi solo fuarların çeşididir?
A)
B)
C)
D)

5.

cümlesi

Aşağıdakilerden hangisi fuar çeşidi değildir?
A)
B)
C)
D)

4.

Firmaların ürünlerini ziyaretçilere sundukları ortamlardır.
Alıcı ve satıcıların karşılaştıkları, temas kurdukları etkinliklerdir.
Büyük çaplı kermeslerdir.
Eğlence ortamlarıdır.

Politika
Sağlık
Eğitim, kültür
El sanatları

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal organizasyon değildir?
A)
B)
C)
D)

Doğum organizasyonu
Bayii toplantısı
Gemi indirme
Konser-turne
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aşağıdakilerden

hangisiyle

7.

Aşağıdakilerden hangisi fuar/kongre hazırlanırken yapılmaz?
A)
B)
C)
D)

8.

Aşağıdakilerden hangisi fuar/kongre hostesinin özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

9.

Aktif olmak
Olumlu izlenim yaratmak
Ziyaretçileri karşılamak
Kitap okumak

Aşağıdakilerden hangisi fuar stantlarının yardımcı mekânlarından birisidir?
A)
B)
C)
D)

12.

Yasal dayanağı olmayan anlaşmadır.
Genel anlamlı anlaşmadır.
İki taraf arasında anlaşmadır.
Tek taraflı anlaşmadır.

Aşağıdakilerden hangisi hosteslere verilen eğitimde yer almaz?
A)
B)
C)
D)

11.

Ekip çalışmasına uyumlu olmalı
Yabancı dil bilmesine gerek yoktur
Disiplinli ve dürüst olmalı
Etkileyici ve düzgün konuşmalı

Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesini tanımlar?
A)
B)
C)
D)

10.

Sektör belirleme
Hazırlık ve planlama çalışmaları
Ürün gruplarını belirleme
Sosyal ve kültür organizasyonu

Etkinlik mekânları
Görülmeyen mekânlar
Tanıtım mekânları
Cafe- restoran mekânları

Aşağıdakilerden hangisi fuar stantlarında kullanılan malzemelerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Klasör – dosya
Broşür
Promosyonlar
Katılımcı çantaları

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara
dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz

30

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda fuar/kongre alanının düzenlenmesi ile ilgili bilgileri öğrenip alan
düzenlenmesi ile ilgili işlemleri eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sektördeki firmalarda fuar/kongre alanlarının düzenleme çalışmalarını araştırınız.



Fuar/kongre alanı düzenleme ile ilgili araştırmalarınızı not edip arkadaşlarınızla paylaşınız.



Stant çeşitlerini ve kullanılan malzemeleri araştırınız.



Fuar/kongre alanında kullanılan ekipmanları araştırıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. FUAR/KONGRE ALANININ DÜZENLENMESİ

Resim 2. 1: Fuar alanı

Firmaların fuar alanında ziyaretçilere kendilerini ve ürünlerini tanıtarak onlarla ilişki
kurabilmelerinin ilk adımı, onların ilgisini toplayarak standa çekmektir. Bu da ancak stant için doğru
yer seçimi ve uygun dizayn ile mümkün olmaktadır.
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Resim 2. 2: Kitap fuarı

Stant hem firma amaçları açısından fonksiyonellik beklentileri ve hem de ziyaretçilerin
gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmalı, göz için çekici olmalı, kulağa da seslenebilmeli; yani
ziyaretçilerin tüm duyuları için çekici olması sağlanmalıdır. Stant düzenlenirken firmayı tamamen
yansıtmasına dikkat edilmelidir. Bu durumda mimari, grafik ve teknik fikirlerin uygulamaya
konulması için bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde fuarları gezen kişilerin kuruma
yönelik ilgisini artırmak mümkün olmaktadır.
Bu anlamda bir stant şu değişik özelliklere sahip olmalıdır:

• etkileyici
• gerçekçi
• davetkâr
• mütevazı
• görülmeye değer







zevksiz olmayan
ama itici değil
ısrarcı olmadan
ucuz ve basit görünmeyen
ama gösterişli olmayan

2.1. Fuar/Kongre Alanında Temizlik
Bir yüzey üzerinde görünen / görünmeyen kaba ve serbest kirlerin / lekelerin, kimyasal
maddeler ve temizlik araçları ile ortadan kaldırılma işlemine temizlik denir.

2.1.1. Önemi


Estetik açıdan hoş bir görünüm elde edilir. Temiz ortamlar insanı etkiler.




Kullanım şartları iyileştirilir. Zeminin kullanım şartı iyi değilse, kimse çalışmak istemez.
Yüzeyler korunur. Kirler ve lekeler her türlü yüzeye zarar verir. İnsanlar tarafından
taşınan bu tür kirler, zeminlerde aşındırıcı etki yapar.
Sağlıklı bir ortam oluşturulur. Kirli bir ortamda insan sağlığını tehdit eden mikropların
yaşamaları ve çoğalmaları kolaydır. Temizlenmiş, dezenfekte edilmiş hijyenik ortamlar,
sağlıklı bir yaşam için idealdir.



2.1.2. Kontrolü
Temizlik yapılan alanlar ve kullanılan malzemeler titizlikle seçilmeli ve uygunluklarına karar
verilmelidir.
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Zemin çeşidine göre:






Yumuşak zeminler
Sert zeminler
Taş zeminler
Ahşap zeminler
Elastik zeminler

Resim 2. 3: Kaygan zemin

Malzeme ve temizlik aracı seçilmeli, uygun olmayan bir durum varsa düzeltme ya da değiştirme
yoluna gidilmelidir. Temizlik yapılan alanlara gerekli uyarı levhaları konabilir.
Bunlar;


Şerit çekme,



Kaygan zemin levhası yerleştirme (insan trafiği sürüyorsa “ıslak zemin levhası”
kullanılmalı),



Hizmet dışı levhasıdır.

2.2. Fuar Yerleşim Planı
Organizatör firma tarafından hazırlanan ve fuara giriş-çıkış kapılarını, dinlenme ve toplantı
alanlarını, konferans salonlarını, cafe ve restoranları ve elbette ki stant kurmak için ayrılan bölümleri
gösteren, ayrıntılı bir dokümandır.

2.2.1. Çeşitleri ve Özellikleri
Fuar yerleşim planları fuar alanını genel olarak dört farklı stant biçimine bölmektedir.


Ara koridor stantları (aisle stants): Bu stantlar bir koridor boyunca kurulmakta ve üç
tarafında başka stantlar bulunmaktadır. Aynı zamanda “sıra stant” olarak da adlandırılan
bu stantlar, bir sıra halinde dizilmiş olan stantlardan bir tanesini ifade etmektedir. Bu stant
türünün diğerlerine oranla ucuz olması nedeniyle en az miktarda harcama gerektirmekte
ve daha az ek maliyet getirmektedir. Fuar alanında çok sayıda ara koridor stant bulunduğu
için firmaların bu konuda çok fazla seçeneği olmaktadır. Ara koridor stantları daha sıkı ve
daha kolay denetlenebilir stantlardır, bu yüzden firmalar için çalınma ve kaybolma riskini
en aza indirmektedir. Bunların yanında; bu stantların imaj açısından etkileyicilik düzeyi
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düşüktür. Firmayı çok büyük fuar alanlarında ve çok uzun koridorlarda fark edilmeme,
görülmeme riskiyle karşı karşıya bırakabilmektedir.

Resim 2. 4: Ara koridor standı



Yarımada şeklindeki stantlar (peninsula stants): Yarımada stantlar aynı zamanda “uç
stantlar” olarak da adlandırılmaktadır. Bu şekildeki stantları bir tarafı diğer bir standa
komşu olmakta ve geri kalan üç tarafında koridorlara sınırı bulunmaktadır.

Resim 2.5: Yarımada şeklindeki Stant

Uç stant, bir sıranın sonunda yer alan ve üç tarafa da açılan stant tipi olarak
tanımlanabilmektedir. Ara koridor stantlara göre daha üstün bir stant tipidir. Stantın üç
yana açılması önemli bir avantajdır. Tek bir koridordan değil, standın komşu olduğu üç
koridordan geçen ziyaretçileri yakalama olanağı bulunmaktadır. Stantın üç tarafının
koridor olması, standın uzak noktalardan da görülmesini mümkün kılmaktadır. Üç
tarafının açık olması fuara gelen ziyaretçilerle yüksek düzeyde iletişim kurulması
mümkün olabilmektedir. Bu stantlar yüksek maliyet gerektirmektedir. Diğer stantlara göre
oldukça yüksek fiyatlara kiralanmaktadır.


Ada şeklindeki stantlar (island stants): Bu şekilde oluşan stantlar özel
kombinasyonlardır ve hiçbir stantla fiziksel temasları yoktur. Dört taraftan koridor
bağlantıları bulunmaktadır. Ada stantlar aynı zamanda “blok stantlar” olarak da
adlandırılmaktadır.
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Resim 2. 6: Ada şeklinde stant

Stant tipleri içinde imaj, dikkat çekicilik, ürün sunumu vb. amaçlar için en avantajlı stant tipi
olarak sunulmaktadır. Firma ziyaretçileri ile maksimum düzeyde iletişim kurabilme fırsatı
sunmaktadır ve çok geniş bir kullanım alanına sahip olabilmektedir. Katılımcı firmalara özel stant
dizaynı uygulama ve standın içine de en mükemmel şekilde dekore etme şansı vermektedir. Stantın
dört tarafı açık olduğu için, dört bir tarafında da firma adı ve logosu yer alabilir. Herhangi bir standa
komşu olmadığı için tamamen bağımsızdır. Blok stantlar daha yüksek maliyet oluşturabilmektedir.
Kiranın yanı sıra dizayn için çok masraf yapılmaktadır.


Köşe stantlar (corner stants): Köşe stant, bir sıranın sonunda yer alıp sıraya paralel olan,
koridor ile ona dik olan diğer koridor olmak üzere iki koridora açılan stant tipidir. Stantın
arka kısmı (paneli) bir başka köşe standına yapışıktır ve tan tarafı da komşu sıra stant
tarafından çevrilmiştir. Köşe stantlarda ziyaretçilerin girebileceği, ziyaretçilerle
kurulabilecek iki açıklık, iki koridor bulunmaktadır. Bu nedenle de aynı büyüklükte
bulunan bir sıra stanttan daha etkili olmaktadır. Köşe stant, iki koridor tarafından da
görülebileceği için daha çok ziyaretçi çekebilir. Yeterli sayıda stant görevlisi çalıştığı ve
gerekli dekoratif düzenlemeler yapıldığı sürece oldukça avantajlı bir stant türüdür.



Açık alan stant (outdoor stant): Fuarlarda sayılan stant tiplerinin yanı sıra bir de açık
alan stantları yer almaktadır.

Resim 2.7: Açık alan standı

Bu stant tipi daha çok büyük makine ve yatırım ürünleri ya da doğal taş gibi büyük
boyutlu ürünler sergileyen katılımcılar (firmalar) tarafından tercih edilmektedir. Öncelikle
fuar organizatörü tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kapalı alanda yer alamayan ya
da kendisi açık alana geçmek isteyen katılımcılar, açık alandaki stant konstrüksiyonları*
hazırlamakta veya bu konuda organizatörlerden yardım almaktadırlar.
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2.2.2. Yönlendirme Levhaları ve Özellikleri
Fuar alanında çeşitli noktalara salon, stant, servis, koridor, giriş, çıkış vb. yerlere ziyaretçilerin
alanı tanımaları ve gidecekleri yerleri görmeleri amacıyla yerleştirilen levha ve panolara “yönlendirme
levhaları”(panoları) denir. Kısacası; koridor ve salonları tanımak üzere kullanılan harf ve rakamlara
denir.

Resim 2. 8: Yönlendirme levhaları

Yönlendirme levhaları, özelliklerine göre:








Uyarı levhaları (panoları)
Tehlike ve ikaz levhaları (yangın, kaygan zemin, girilmez vb.)
Acil çıkış levhaları
Güvenlik önlemleri levhaları (girmek tehlikelidir, yüksek gerilim vb.)
Zemin ve halı üzerine uygulamalar
Kapalı mekân levhaları
Açık mekân levhaları

Yönlendirme levhaları (panoları), yapıldıkları malzemelere göre çeşitleri ve özellikleri vardır:


Ayaklı yönlendirme panosu



Banner



Panset
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Ayaklı karton posterlik



Kat yönlendirme panosu



Hareketli, dönen totem levhalar



Asma sistem (tavana)



Duvara montaj sistemi



Mıknatıslı levhalar



Zincirli levhalar



Yön etiketleri



Işıldayan fosforlu levhalar



Kendinden yapışan fosforlu oklar, daireler



Lazerli gösteri



Mobil reklamlar



Kendinden yapışan şeritler



Ayaklı ok işareti



Promosyon stant



Örümcek stant



İki ayaklı bilgilendirme panosu



Mekân haritası üzerinde “buradasınız” levhaları
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Resim 2.9: Acil çıkış levhaları

38

Lazerli gösteri: Fuar alanında standın açık cephesi bulunan koridor zeminine lazer
sistemleriyle firma logo ve isminin yansıtılmasıdır. Lazerli yansıtma sadece koridorlara yapılır, komşu
stantların zemin veya yüzeylerine yansıtma yapılmaz.
Mobil reklam: Maskot, palyaço, patenli görevli veya anketör, alanda dolaşarak giriş fuayesinde
ve firmanın bulunduğu salonda reklam ve yönlendirme yaparlar. Giysilerinde firma renkleri ve
logoları bulunur.
Salon girişine vinil: Salon girişlerine yönlendirme zemine yapıştırılır. Ziyaretçilere fuar alanına
girmeden önce standı ve ürünü tanıtmak için kullanılır.
Promosyon stant: Firma ürünlerini tanıtmak için fuarın değişik yerlerine yerleştirilen
stantlardır.
Buradasınız: Ziyaretçilerin alanı tanımaları ve alanın neresinde olduklarını görmeleri amacıyla;
ziyaretçiler için rehber niteliğinde olan bu yönlendirmelerin alt kısmına reklam da alınır.
Banner: Stantta kumaş veya kâğıttan yapılan dekorasyon veya işaret için kullanılan, asılarak
sallandırılan panel.

2.2.3. Firmaların Plana Uygun Stantlara Yerleştirilmesi (Sponsor veya Kiralık)
Fuar yerleşim planında standın yeri ve şekli belirlendikten sonra, diğer önemli konu da nasıl
dekore edileceği ve bu dekorasyonun firma amaçlarına, vizyonuna uygunluğunun nasıl sağlanacağı ve
ziyaretçilerin dikkatini çekip çekmeyeceğidir.
Stant düzenlenirken, firmayı tamamen yansıtmasına dikkat etmek gerekmektedir. Bu durumda
mimari, grafik ve teknik fikirlerin uygulamaya konulması için bir avantaj olarak
değerlendirilmektedir. Bu şekilde fuarı gezen kişilerin kuruma yönelik ilgisini artırmak mümkün
olmaktadır.
Stantlara ürün yerleştirilmesine “etelaj” denir. Bu nedenle etelaja, yani ürün yerleştirilmesine,
önem verilmelidir. Bu işin eğer mümkünse profesyonel etelajcılara yaptırılmasında fayda vardır.
Standa ürünlerin yerleştirilmesinde temel prensipler şunlar:







Ürünlerin gruplandırılması
En önemli ürünlerin ön plana çıkartılması, sergilenmesi
Ürünlerin satıcının bakış açısına göre değil, alıcıya hitap edecek şekilde sergilenmesi
Ürünlerin özelliklerinin ve avantajlarının görsel olarak iletilmesi (pano, resim vb.)
Ürünlerin sergilenmesinde sıkışıklıktan kaçınılması
Yatay sergilerden kaçınılması, mümkün olduğunca çeşitli ve kademeli etelaj malzemeleri
ve raflar kullanılmasıdır.
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Sergi ve görüşme alanlarında kullanılacak mobilya ve malzemeler; uygun tip, renk ve kalitede
olmalıdır. Mobilya ve malzemelerle beraber ofis malzemeleri, mutfakta gerekli olan malzemeler
(ocak, buzdolabı, evye vb.), depo malzemeleri vb. sayılabilir.

2.2.4. Teknik Ekipmanları Teslim Etme
Stantlarda hizmetlerin sürdürülebilmesi için aranan temel teknik hizmetler şunlardır:







Elektrik enerjisi
Su
Basınçlı hava (kompresörlü hava)
Telekomünikasyon sistemi
Audivisual media (film, projeksiyon)
Ofis hizmetleri (pc, fotokopi, internet)

Bu teknik hizmetlerden bazıları stant içinde olmalı, bazılarının da fuar alanı içinde bulunması
yeterli olmaktadır. Sunulan teknik hizmetler kapsamında yükleme, boşaltma ve depolama hizmetleri
de verilebilmektedir.

2.2.5. Kitleri Teslim Etme
Organizatör firma tarafından hazırlanan, katılımcı firmalara ve basına verilmek üzere hazırlanan
fuar tanıtım dokümanları ve dosyalara “kit” denir.


Katılımcı kiti; stantlara dağıtılan kitlerdir.



Fuar programı; fuar sırasında yapılacak etkinlikleri, fuar hakkında kısa bilgileri içeren
kitapçık ve broşürlerdir, ziyaretçilere ücretsiz dağıtılır.



Fuar davetiyesi; organizatör firmanın, fuar katılımcılarına, müşterilerinin ve potansiyel
müşterilerinin fuarı ücretsiz ziyaret edebilmeleri amacıyla verdiği fuar giriş davetiyesidir.



Katılımcı dosyası; organizatör firma tarafından katılımcılara verilen fuar kuralları, sipariş
formları vb. içeren bilgi kitapçığıdır.



Fuar gazetesi; fuarla ilgili gazetedir.



Stant ziyaretçi bilgi rehberi; katılımcı listeleri, salon planlarını içeren ziyaretçileri
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış stant ziyaretçi rehberidir, fuar alanında ücretsiz
dağıtılmaktadır.



Personel giriş kartı; katılımcı giriş personelinin fuar alanına sorunsuz girip çıkabilmesi
için organizatör firma tarafından dağıtılan personel giriş kartları ve otopark giriş
kartlarıdır.



Yaka kartları; stantta görev yapan personelin, firma ve kimliklerini belirten kartlardır
(ziyaretçi yaka kartı da kullanılır).



Promosyon çantaları; içine firmaya ait tanıtım, broşür, katalog vb. konur. Çantalar
genellikle kumaş veya plastikten hazırlanır, üzerinde firma logosu ve renkleri bulunur.
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2.3. Fuar Alanında Yer Alan Ekipmanlar
Fuar organizasyonunun sorunsuz olarak gerçekleştirilebilmesi için fuar alanı ile ilgili alt yapı
çalışmaları, teknik hizmetler, fuar alanının ürün gruplarının özelliklerine göre hazır hale getirilmesi;
fuar döneminde fuar alanında yer alan ekipmanların yerleştirilmesi ve hazır hale getirilmesi
gerekmektedir.

Resim 2.10: Ekipman

2.3.1. Çeşitleri ve Özellikleri
Organizatör firma tarafından katılımcı firmalara, fuara katılım ücretine dahil ekipmanlar veya
firmaların isteği doğrultusunda ücreti karşıladığında ekstra ekipmanlar kiralanır.


Stant konstrüksiyonu: Katılımcı firma, organizatörden sadece çıplak alan veya “shell
schme” olarak hazır stant kiralayabilir. Çıplak alan kullanıldığında, firma kiraladığı veya
sahibi olduğu stant konstrüksiyon malzemelerini kullanarak standını inşa edebilir ya da
fuar organizatörlerine veya farklı konstrüksiyon firmalarına inşa ettirebilir.



Shell-scheme stant: Çıplak alan üzerinde standart ve temel bir stanttan oluşur. Bu stant
genellikle arka ve yan duvarlar, alınlıklar, yer döşemesi - bazen de – tavandan
oluşmaktadır. Bu sisteme dahil olan temel ekipman ve mobilya; masa ve sandalyeler,
spotlar, priz, çöp kutusu, küllük, raf vb.dir.
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Resim 2.11: Shell-scheme Stant



Alınlık: Katılımcının isminin yazılı olduğu yatay şerit panodur.



Grafikler ve görsel-işitsel ekipmanlar: Stant grafikleri; stantta yer alan yazıları,
fotoğrafları, çizimleri ve sembolleri (logo, amblem vb.) kapsar. Slayt-film ve video
prezantasyonları (sunumları) stantta yer alan ürün ve grafikleri destekler. Standın
cazibesini arttırır.



Aydınlatma ekipmanları: Aydınlatma, genel dizaynın bir parçasıdır. Stantta ziyaretçileri
rahatsız etmeyen bir genel aydınlatma sisteminin yanı sıra, teşhir edilen ürünlerin sunumu
için özel aydınlatma mevcut olmalıdır.

İyi bir aydınlatma ile gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek bazı fonksiyonlar şunlardır:





Ziyaretçilerin standa ilgisinin çekilmesi
Arzu edilen atmosferin yaratılması
Standın görsel alanlara bölünmesi
Ürünlerin en iyi şekilde sunumu

Fuar katılım ücretine dahil olan ekipmanlar; stant konstrüksiyonu, halı, masa, iki sandalye, iki
raf, spot, elektrik prizi, çöp kutusu, küllük, alınlık yazısı, genel temizlik, nakliye ve genel güvenlik
hizmetleridir.
Ekstra ekipmanlar; fuar katılım ücretine dahil malzemeler ve hizmetler dışında talep edilecek
eşya ve hizmetlerdir. Bunlar; buzdolabı, TV, ayna, jaluzi, mutfak seti, cam-metal masa, çeşitli
sandalye, koltuk, perde, ayırıcı panel, projektör spot, kilitli dolap, kutu küp, podyum, elbise askısı, TV
sehpası, raflı vitrin, büro masası, vantilatör, su ısıtıcısı, hareketli teşhir rafı, su ve basınçlı hava hattı,
tercüman, hostes ve telefon/faks hizmetleridir.

42

2.3.2. Etkinliğin Özelliğine Uygun Olan Ekipmanların Kullanılması
Fuar standında düzenlenen etkinlikler, müşteri çekmek için etkili bir yöntemdir. Ancak bu faaliyetler
sadece gösteri yapmış olmak için düzenlenmemeli, etkinliğin sergilenen ürünle ilişkisi olmasına dikkat
edilmelidir.



Grafik gösterimler: Bu yöntemle ürünün resimleri stant alanında sergilenmektedir.
Ürünün önceden kaydedilmiş görüntülerinin yayımlanması veya slayt gösterisi iyi bir
tanıtım etkinliğidir.

Resim 2.12: Grafik gösterimler



Statik gösterim: Basit, sade ürünler; gözlem-inceleme yapılabilmesi için stant içerisinde
bir taban üzerine kurulup yerleştirilir. Ürün kendi görsel değeri ile dikkat çekmektedir.



Gayri resmi (informel) sunumlar: Bu gösterim türü kendi içinde iki gruba ayrılır ve
bunlar en yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Birincisinde; ziyaretçiler ürünü bizzat
kendilerinin denemesi için çağırılmakta ve bu sayede ürünü tanımış, görmüş olmaktadır.
İkincisinde; firmanın personeli tarafından küçük gruplara sunumlar yapılmakta ve bu
sayede satış gelişimine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.



Resmi (formel) gösterimler: Bu tarzdaki sunum ve gösterimler resmi kurallara uygun bir
biçimde yazılı olarak yapılmış davetler sonucunda gerçekleştirilmektedir.



Canlı sunumlar: Burada profesyonel bir sunum ve tanıtım uzmanı görev almakta ve canlı
olarak orada bulunan ziyaretçilere ürün-hizmet, firma hakkında gerekli bilgileri
sunmaktadır.

Resim 2.13: Statik gösterim
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Video ve görsel tanıtım: Bu yöntemlerden en yüksek düzeyde yararlanma yolu; canlı bir
sunucunun tanıtımı ile kombine edilip sunucunun anlattıklarını desteklemesini sağlamaktır.
Video görüntülerinin yansıtıldığı yerin ışıklandırılması, görüntü kalitesini etkilememeli;
ekran, ziyaretçilerin görüntüleri net olarak izlemesini sağlayacak büyüklükte olmalı ve
ekranın önünde engeller bulunmamalıdır.
Müzikli sunumlar:Müzik, kullanılan belirli bir şarkı vb. şeyler insanların verilen bilgileri
hatırlamalarına yardımcı olmak amacıyla sunum sırasında kullanılabilmektedir. Ayrıca
müziğin kullanılması, ilginin sağlanması bakımından da faydalar sağlamaktadır.

2.3.3. Fuar Alanında Yapılan Etkinliklerde Kullanılan Donatılar


Slayt: Fotoğrafın saydam bir yüzey üzerindeki pozitif görüntüsüdür ve genellikle perde
üzerine yansıtılmaktadır. Slayt gösterimi, sunuma en ileri görselliği kazandırır.



Diyapozitifler: En kullanışlı görsel gereçlerdir. Görüntü, grafik ve metin içerebilen,
saydam, plastik film parçalarıdır. İyi bir diyapozitif; uygun grafikler, geniş yazı tipi,
sadeleştirilmiş bilgiler ve reklam içerir.
Projeksiyon: Bir görüntünün ışık (projektör) vasıtası ile bir düzlem üzerine aktarımına
denir.




Multivizyon: Çok sayıda ekran üstünde aynı anda ya da birbiri ardına gösterim
gerçekleştirmeye dayalı görsel ve işitsel düzenlemeye denir.

Resim 2.14: Donatılar



Fotoğraf makinesi: Çeşitli özellikteki fotoğraf makineleriyle fuarı ziyaret edenlerin
fotoğrafları çekilir ve sunumlar sırasında kullanılır.



Mikrofon: Sunumları daha etkin hale getirmek için sunucunun kullandığı, telsiz, yaka, el,
kulak gibi çeşitleri olan sunum araçlarıdır.



Filmler: Özellikle uzmanlık gerektiren sunuşlar için yararlıdır. Bilgisayar, CD, VCD vb.
çeşitleri vardır.
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2.3.4. Ekipmanların Kontrolü
Fuar organizasyonlarına katılan firmalar, fuar öncesinde kiraladıkları stantları, işletmelerin
kendi çalışma alanlarının bir nevi küçük birer kopyası/benzeri niteliğinde hazırlamaktadır. Kurum
imajının bozulmaması, fuar sırasında herhangi bir aksaklıkla karşılaşmamak için, fuar başlamadan
önce veya fuar başladıktan sonra her gün stantta kullandıkları ekipmanları hazır halde tutmak
zorundadır.
Sunumlar ve tanıtımlarda kullanılacak ekipmanlar kontrol edilmelidir. Herhangi bir aksaklık
anında B planı fuar başlamadan önce hazırlanmalıdır. (Örneğin, elektrik kesintisinde jeneratör, yedek
priz, yedek CD vb.) Tüm ekipmanlar teknik ekip tarafından kontrol ettirilmeli ve hazır hale
getirilmelidir.

2.4. Güvenlik Birimi ile Koordinasyon
Organizatör firma, fuar alanında meydana gelen her türlü olayı takip etmek ve alanın düzenini
sağlamak durumundadır; bu nedenle fuarın düzenlendiği alanda, fuarın açık olduğu saatler boyunca
düzeni kontrol edecek bir ekip görevlendirilmektedir. Söz konusu ekip, fuar alanında dolaşmakta,
stantlarda herhangi bir sorun ya da teknik aksaklık meydana gelip gelmediğini sürekli kontrol etmekte
ve tespit esilen aksaklıkların giderilmesi için gerekli yerlere bilgi aktarmaktadır.
Organizatör firmalar, bu çalışmanın başarıyla sürdürülebilmesi ve fuar dönemi boyunca
katılımcı firmalarla iletişimin sürdürülebilmesi için fuar alanına kendilerine ait bir ofis kurmaktadır.
Organizatör firmanın alandaki ofisleri koordinasyon merkezi olarak kullanılmakta ve fuar alanında
meydana gelen tüm gelişmeler buradan takip edilmekte, ayrıca katılımcı firmaların istekleri de
karşılanmaya çalışılmaktadır.

2.4.1. Faaliyet Alanında Güvenliğin Önemi
Fuar hazırlık aşamasından başlamak üzere, fuar süresince ve fuar sökümü süresince meydana
gelebilecek her türlü yangın, doğa ve toplum olayları, hırsızlık vb. nedenlerle ortaya çıkabilecek zararziyan ve can kayıplarının önlenmesi, fuar alanının güvenliğinin sağlanması, organizasyonun başarısı
için önemlidir. Katılımcı firmaların genel fuar güvenliğinden ayrı olarak stantlarını ve stantta bulunan
teşhir ürünleri ile ekipmanlarını korumak için özel güvenlik firmalarıyla anlaşabilir. Özellikle
stantların yapım ve söküm aşamasında malzemelerin güvenlik riski daha da önem kazanmaktadır.
Kıymetli eşyalar, kolayca sökülebilecek ve taşınacak malzemelerin korunmasında güvenlik
önlemlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Resim 2.15: Güvenlik
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Güvenlik görevlilerinin görevleri:









Görev alanlarında güvenliği sağlamak,
Suç ile karşılaşıldığında güvenliği sağlanmak,
Suçun devamını önlemek,
Görev alanında can ve mal güvenliğini sağlamak,
Yasak eşyayı tespit etmek,
Üst araması yapmak,
Giriş ve çıkışları kontrol etmek,
Otopark alanını kontrol altına almaktır.

2.4.2. Faaliyet Alanında Alınacak Güvenlik Önlemleri








Fuar alanında çalışacak kişilerin görev tanımları açıkça yapılmalı ve görev programı
oluşturulmalıdır.
Fuara girişte güvenlik sağlama amacıyla, fuar alanında çalışanlara alana girmelerine
olanak veren giriş kartı (yaka kartı) verilmelidir.
Fuar katılımcılarının müşterilerine verdiği fuar giriş davetiyeleri özenle dağıtılmalı, yanlış
kişilerin eline geçmesi önlenmelidir.
Fuar girişinde sadece tek bir kişinin geçişine izin veren turnike sistemi kullanılmalıdır.
Otopark alanında araç okuyucular yol bariyerleri, araç kapanları gibi sistemler
kullanılmalıdır.
Stantta sergilenen kıymetli eşyalar, kolayca sökülebilecek ve taşınacak malzemeler
geceleri kilitli bir bölmeye konmalıdır.
Fuara girişte, kişiler ve eşyaları elektronik güvenlik sistemiyle aranmalıdır.

2.4.2.1. Çeşitleri ve Özellikleri
Koruma
Hizmetleri

Önleme
Araması

Devriye

GÜVENLİK

Nokta
Hizmetleri

Şekil 2. 1: Güvenlik
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Hizmetleri



Devriye hizmetleri: Görev alanında dolaşarak gözlem yapmaktır.



Nokta hizmetleri: İçeride ve dışarıda önceden yerleştirilen noktaları, planlanan
zamanlarda kontrol cihazı ile kontrol etmektir.



Kontrol noktaları: Ana giriş ve çıkışlarda elektronik güvenlik sistemleri ile yapılır.
(Şahıs kontrolü, personel kontrolü, ziyaretçi kontrolü, paket ve malzeme kontrolü,
araç kontrolü)
Not alma: Şüpheli eşkâl tarifi, eşya tarifidir.



Önleme araması: Görev alanında can ve mal güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması,
suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması yasak eşyayı tespit etmek için yapılan aramadır.
Yardımcı güvenlik cihazları ile yapılır.



Koruma hizmetleri: Olay yeri koruma (açık alan, kapalı alan), kişi koruması, yaya
koruma, motorize koruma hizmetleridir..

Bunların yanında; güvenlik görevlisi görev alanında bir suçla karşılaştığında, suça el koymak,
suçun devamını önlemek, sanığı tespit etmek-yakalamak ve suç delilleri ile yetkili kolluğa (emniyet
görevlisi) teslim etmekle görevli bir yetkilidir.

Resim 2.16: Kapı dedektörü

Güvenlik sistem ve cihazları:






X-Ray cihazı
Kapı dedektörleri
El dedektörleri
Kart kontrollü geçiş sistemleri (turnike, bariyer)
Kapalı devre görüntüleme kayıt sistemleri
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Veri ve görüntü nakil sistemi
Soygun ve sabotaj alarm sistemleri
Elektronik çevre güvenlik alarm sistemleri

Resim 2.17: Turnike geçiş

Resim 2.18: El dedektörü

2.5. Faaliyet Alanının Düzeni, Kontrolü ve Eksiklerin Tamamlanması
Fuarlara hazırlık süreçleri oldukça ayrıntı gerektiren uzun soluklu bir çalışmadır. Ayrıca böylesi
bir hazırlık sürecinin başarısı uzmanlık gerektirmektedir.
Organizasyon firmasının, stant konstrüksiyonu kurmak dışında verdiği hizmetlerin (aydınlatma,
animasyon, ürün sunumları vb.) eksiksiz olup olmadığı kontrol edilmeli ve fuar öncesi eksiklerin
giderilmesi yoluna gidilmelidir.
Fuar öncesi hazırlıklarda; organizatörle yapılan sözleşmedeki fuara ilişkin strateji, konsept,
dizayn ve tanıtım programının istenilen şartlarda olup olmadığı, beklentileri karşılayıp karşılamadığı,
fuar alanının düzeni, fuar programına uygunluğu kontrol edilmeli ve organizatörün verdiği ekipmanlar
dışında istekler, ek ekipman listesiyle temin edilmelidir.

2.5.1. Salon ve Sergileme Alanı

Resim 2.20: Fuar alanı

Salonlar daha önceden hazırlanan stant yerleşim planına göre firmaların istediği stant türüne
göre dizayn edilir ve ürünler yerleştirilir. Eksikler katılımcının talebine göre ücreti karşılığında yerine
getirilir.
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2.5.2. Donanım
Katılımcı firmaların fuar organizasyonundan memnun ayrılmalarının sağlanmasında alt yapı ve
teknik donanımların büyük önemi bulunmaktadır. Temel donanımların (su, elektrik vb.)
hazırlanması, organizatör firmaların sorumluluk alanına girmektedir. Tüm bu alt yapı ve
donanımların fuar dönemi öncesinde katılımcı firmalara uygun bir tarihte teslim edilmesi,
katılımcıların stant alanlarına yerleşebilmeleri için gerekli zamanın verilmesi ve firma tarafından
görülen eksiklerin tamamlanması gerekmektedir.

2.5.3. Personel
Personel ile ilgili olarak verilmesi gereken ilk karar, fuar amaçlarını başarıyla
gerçekleştirebilmek için kaç kişilik bir ekibe ihtiyaç duyulacağını saptamaktır. Personel ihtiyacı,
potansiyel ziyaretçi sayısı, stant alanının büyüklüğü, firmanın fuar öncesinde ayarlamalarını yaptığı
konferans, seminer, tanıtım sayısı vb.ölçütler göz önüne alarak hesaplanmalıdır. Fuar döneminde
görevlendirilecek personel, yapacağı işe göre planlanmalı ve çalışma saatleri ayarlanmalıdır.
Eksikler gözden geçirilirken personele ihtiyaç olup olmayacağı saptanmalı, personele ihtiyaç
olursa, fuar öncesi bu ihtiyaç giderilmelidir.

2.5.4. Katılımcı Firmalar
Bir fuar organizasyonunun başarılı olarak değerlendirilmesinde, katılımcı firmaların
organizasyondan memnun bir biçimde ayrılmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Katılımcıların
fuardan memnun ayrılmaları aynı zamanda bu firmaların gelecek yıllardaki fuarlara katılmasına da
zemin hazırlamaktadır. Fuar başlangıcında ve bitişinde katılımcı firmalara kokteyl organizasyonu
gerçekleştirilir. Katılımcı firmalara fuarın son günü teşekkür belgeleri dağıtılır. Bu belgelerin
içeriklerinde, katılan firmalara yönelik iyi niyet mesajları bulunur.

2.6. Ofis (Büro) Hizmetleri
Büro; bir işle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli insan ve ekipmanlarla donatılmış
çalışma yeridir. Bürolar, gördükleri faaliyetler açısından “plan, proje, bütçe, muhasebe vb. pek çok
işin ve işlemin yapıldığı alanlar” olarak tanımlanabilir.

Resim 2.21: Büro
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2.6.1. Fuarda Ofis Hizmetlerinin Önemi ve Çeşitleri
Fuar organizasyonlarının başarısı, bürolarda yapılan hizmetlerin verimliliğine bağlıdır. Ofis
(bürolar) süratli, ekonomik, etkin, kaliteli ve basit yöntemlerle iş yapmalı ve işletilmelidir.
Fuar organizasyonu ile ilgili tüm müşterilere mal ve hizmet temin etmek, büroların önemini
ortaya çıkarır. Bürolar genellikle kırtasiye, kayıt tutma ve yazı işlerinin yapıldığı yer olarak düşünülür.
Ancak bürolarda yapılan işler bunlarla sınırlı değildir.
Büroların en önemli işlevi; organizasyonu yönetmek ve bu faaliyetler sırasında koordinasyonu
sağlamaktır. Fuar organizasyonlarında büroların önemli işlevlerinden biri de, bilgi edinme ve elde
edilen bilgileri işlevsel bilgi haline dönüştürüp yönetime karar verme aşamasında destek olmaktır.
Fuar organizasyon bürolarında çalışan elemanlar, zor işleri başarmanın yanında, yaratıcı
planlama ve iş yönetimi becerisi sayesinde, yöneticileri birçok detaydan kurtarır; böylece verimliliği
ve etkinliği sağlamış olur.

Resim 2.22: Ofis çalışma ortamı

Fuar organizasyonu düzenlenmesine önce büroda karar verilir. Fuar öncesi, fuar sırasında ve
fuar sonrasında yapılacaklar planlanır. Öncelikle fuar bütçesi hazırlanır. Katılacak firmaların fuar
katılım bedeli, stant giderleri, nakliye ve depolama giderleri, tanıtım giderleri, personel giderleri
hesaplanır.
Fuar sırasında; stant yönetimi, ürün gösterimleri, ziyaretçilerle iletişim, ağırlama hizmetleri gibi
hizmetler planlanır.
Fuar sonrasında; nakliye hizmetleri, malzemelerin sökülmesi ve depolanması, teşekkür
ziyaretleri ve genel değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi gibi işlemler büroda (ofis) planlanır ve
işlevsel hale getirilir.

50

2.6.1.1.Büro (Ofis) Çeşitleri
Yerleşim Biçimlerine
Göre Bürolar
Açık
Bürolar
Kapalı
Bürolar



Açık bürolar; 5 ile 100 kişinin çalıştığı yerlerdir. Bunlara salon bürolar da denir.



Kapalı bürolar; üst yönetim için tercih edilen, 1-4 kişinin çalıştığı odalardır.

Resim 2.23: Açık ve Kapalı Büro

Görevlerine göre bürolar altıya ayrılır:







Bir mesleğin sunulduğu bürolar: mali müşavirlik, avukatlık, organizasyon büroları
Bir fabrikanın ya da benzer sanayi tesisinin faaliyetlerinin düzenlendiği bürolar: arge bürosu, insan kaynakları bürosu, halkla ilişkiler bürosu vb.
Ürün veya hizmetlerin satış ve dağıtımıyla ilgilenen bürolar: satış bürosu, reklam
bürosu vb.
Bir şirketin veya şirket topluluğunun faaliyetlerinin düzenlendiği bürolar: yönetici
büroları, danışman büroları vb.
Kamu hizmetlerinin yürütüldüğü bürolar: belediyelerin su, emlak vergisi, iskan vb.
büroları, resmi işlemlerin yürütüldüğü bürolar, askerlik, nüfus, vergi işeri gibi bürolar
Kamu yararına kurum ve kuruluşların büroları: Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu,
Verem Savaş Derneği vb.

2.6.2. Evrakların Dosyalanması
Birbiriyle ilgili belgelerin bir arada bulunmasını, aranan belge ve dosyanın en süretli bir
biçimde bulunup isteyene sunulmasını sağlayacak bir düzen kurmaktır.
Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmeti veren şirketler bir dosyalama sistemi kurarken;
dosyaların arşive geçiş transferi için kolaylık sağlayıcı türde bir düzenlemeye sahip olmasını göz
önünde de tutmalıdır.
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Evrakların dosyalanmasında;







Organizasyonda görülen işlerin özelliği (fuar, kongre, düğün vb.),
Dosyalanacak belgelerin türü,
Yapılacak organizasyonun yapısı ve büyüklüğü,
Dosyalanacak belgelerin miktarı,
Sistemin ekonomikliği ve kullanışlı oluşu,
Sanal veya geleneksel yöntemlerden hangisinin kullanılacağı göz önünde tutulmalıdır.

Resim 2.24: Dosyalama

Evrak dosyalama, değişik sistemlerde yapılabilir. Bunların en çok uygulananları şunlardır:


Alfabetik dosyalama sistemi: Dosya isimlerinin esas alınarak, dosyaların alfabedeki harf
sırasına göre sınırlanmasıdır. Kişilerin isimleri yerine, soyadlarının esas alınması uygun
olur.



Kronolojik dosyalama sistemi: Dosyaların tarihleri esas alınır. Dosyalar yıllara, aylara
ve gerekli ise günlere göre ayrılan dolap ya da raflara yerleştirilir.



Bölgesel dosyalama sistemi: Dosyalar kıtalara, ülkelere, illere, ilçelere veya mahallelere
göre bölümlere ayrılır ve yerleştirilir. Bu sistemde de coğrafi bölgeler alfabetik olarak
sıralanır.



Numaralı dosyalama sistemi: Rakam esasına dayanan sistem, serial ve desimal olmak
üzere ikiye ayrılır.


Serial dosyalama; dosyaların birden başlayarak ihtiyaç duyulan numaraya kadar
numaralanması sistemidir. Örneğin (1-99) (100-199) (20-29) (10-19) gibi. Kolay
kullanılabilen bir sistemdir.



Desimal dosyalama; bir kurumda görülen hizmetlerin onlu gruplara ayrılması ile
oluşur. Onlu gruplar, alt onlu gruplara ayrılır. Ancak her yeni alt bölünmede, yeni
bir rakam eklenmesi zorunludur. Sıfır rakamı genel konulara ayrılır.
Örneğin;
(00-09) genel konular,
(10-19) personel işleri,
(20-29) fuar işleri,
(30-39) kongre işleri,
(40-49) reklam ve halkla ilişkiler gibi.
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Konu esasına göre dosyalama sistemi: Tek konu – tek dosya dosyalama sistemi de
denmektedir. Her dosya bir konuyu kapsar, dosyaya yalnız bir konu ile ilgili belge konur.



Karma dosyalama sistemi: Bir kuruluşta tek bir dosyalama sistemi yeterli olmayabilir.
Kolaylık sağlanması amacıyla iki ya da üç dosyalama sisteminin beraber kullanılması
yararlı ve hatta zorunlu olabilir. Örneğin; esas dosyalama sistemi bölgesel sistemdir. Alt
dosyalama bölümü, kronolojik sistem, bunun da kendi içinde alt tasnif düzeni numaralı
dosyalama sistemi olabilir.



Sanal dosyalama sistemi: Sanal dosyalama sistemi konusunda çeşitli programlar
geliştirilmiştir. Eskiden kağıt olarak saklanan tüm dokümanlar, bilgisayar ortamında basit
ve kolay bir şekilde dosyalanabilmektedir.

2.6.2.1.Dosyalama Araçları






Dosya,
Klasör,
Dosya dolapları,
Rehberler ve kavalyeler (ayraçlar),
Bilgisayarlardır.

2.6.3 Evrakların Arşivlenmesi
Arşiv; kurumların gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan dokümanlara bakan
kurumlar ve bunları barındıran yerlerdir. Bir başka tanımla arşiv; bireylerin veya kuruluşların
faaliyetleri esnasında ürettikleri her türlü yasal hak ve ödevlerini koruyan ve ispatlayan belge ve
bilgidir.

Resim 2.25: Arşiv odası

“Arşivist”, arşiv çalışmalarını düzenleyen, yöneten, yürüten ve arşiv konusunda özel eğitim
görmüş uzman kişidir. Arşivleme ister fiziksel/mekanik ortamda, ister sanal ortamda yapılsın;
arşivlemede kullanılan malzemeler yangına, nem ve diğer tahrip edici fiziksel faktörlere karşı belgeleri
koruyucu nitelikte olmalıdır.
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Resim 2.26: Arşiv dolapları

2.6.3.1.Arşiv Çeşitleri


Birim arşivi: Kurum ve kuruluşların görev ve faaliyetleri sonucu, kendiliğinden oluşan ve
bu kuruluşların çeşitli birimlerinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre
saklandığı arşiv birimleridir. Arşiv malzemesi, birim arşivlerinde 1-5 yıl saklanır. Gizlilik
dereceli dosyanın sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile “gizli” damgası vurulur.
Gizliliği kaldırılan dosyaya “gizliliği kaldırıldı” damgası vurulur.



Kurum arşivi: Kurum ve kuruluşların merkez teşkilatı içinde yer alan arşiv
malzemelerinin saklandığı bölümdür. Kurum arşivinde malzemeler 10-14 yıl süreyle
saklanır.



Devlet (Merkez) arşivi: Bakanlıklar, bağımsız genel müdürlük, işletme ve kurumlar esas
alınarak yıl faktörüne sadık kalınmak üzere dokümanlar tasnif edilerek merkezi biçimde
saklanır. Devlet arşivlerine geçecek dokümanlar, bilimsel ölçütlere göre sınırlandırılır.



Özel arşivler: Arşiv malzemesi niteliğinde olup da kamu kurum ve kuruluşlarının dışında
kalan gerçek ve tüzel kişilerin elinde bulunan benzeri belgelerin oluşturduğu arşivlerdir.

2.6.3.2.Arşivleme Araçları








Arşiv saklama kutusu
Compact raflar
Sabit portatif arşiv rafı
Nakliye ve servis arabası
Dosya dolabı
Klasör sütunu
Evrak imha makinesi
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Resim 2.27: Arşiv saklama kutusu ve compact raf

Klasik (geleneksel) arşivleme yöntemlerinde, tutulan dosya ve arşiv kayıtları, zaman zaman
erişim ve kullanabilirlik sorunları çıkartmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak, bilgi yani belgeye
hızlı ve doğru erişim sağlamak için bilgisayarda kayıt ya da dijital arşivleme sistemleri ortaya
çıkmıştır.

Resim 2.28: Arşivleme
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bir halkla ilişkiler ve organizasyon firmasına giderek fuar/kongre alanı düzenlenmesiyle ilgili
bilgi alınız. Bilgiler doğrultusunda dosya hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Fuar/kongre alanının düzenlenmesini
araştırınız.

 Bu konuda deneyimli bir organizasyon
firması seçiniz.

 Randevu alınız

 Etkili ve düzgün konuşunuz.

 Fuar/kongre alanında temizliğin önemini
araştırınız.

 Temiz ve tertipli olunuz.

 Fuar yerleşim planı örneğini alınız ve
inceleyiniz.

 Dikkatli ve gözlemci olunuz, örnek planları
inceleyiniz.

 Yönlendirme levhalarının neler olduğunu ve
özelliklerini araştırınız.

 Yönlendirme levha örneklerini inceleyip not
alınız.

 Fuar alanında yer alan ekipmanları ve
özelliklerini araştırınız.

 Ekipmanların kullanımlarını öğreniniz.
Konuyla ilgili görsel ve yazılı kaynak
bulmaya önem veriniz.

 Fuar/kongre alanının düzenini araştırınız.

 Planlı ve dikkatli olunuz.

 Fuar/kongrede güvenliğin önemini
araştırınız. Güvenlik çeşitlerini öğreniniz.

 Çevre güvenliği ile ilgili kaynakları temin
ediniz.

 Fuar/kongre alanında eksikleri tamamlama
ve kontrol yapmayı araştırınız.

 Yeniliklere açık olunuz, pratik zekâya sahip
olunuz.

 Son kontrolün önemini araştırınız.

 Planlı ve düzenli çalışınız.

 Büro (ofis) hizmetlerinin önemini
araştırınız..

 Organizasyon firmasındaki büro (ofis)
hizmetleri hakkında bilgi alınız.

 Evrak dosyalama ve arşivleme sistemlerini
öğreniniz.

 Organizasyon firmasında kullanılan
dosyalama ve arşivleme sistemi hakkında
bilgi alınız ve bu bilgileri not ederek
detaylara özen gösteriniz.

56

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan
kutucuğu işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.

Organizasyon firması seçip sorumluyla görüştünüz mü?

2.

Etkili ve düzgün konuştunuz mu?

3.

Fuar/kongre alanında temizliğin önemini öğrendiniz mi?

4.

Fuar/kongre yerleşim planı örneklerini inceleyip not aldınız mı?

5.

Yönlendirme levhalarının önemini ve özelliklerini öğrendiniz mi?

6.

Yönlendirme levha örneklerini incelediniz mi?

7.

Fuar alanında kullanılan ekipmanları ve özelliklerini içeren
bilgileri topladınız mı?

8.

Ekipman kullanımıyla ilgili bilgileri topladınız mı?

9.

Planlı ve dikkatli oldunuz mu?

10. Çevre güvenliği ile ilgili dokümanları temin ettiniz mi?
11. Yeniliklere açık olup, pratik zekânızı kullandınız mı?
12. Fuar/kongre alanındaki eksikleri tamamlamayla ilgili bilgileri not
alıp incelediniz mi?
13. Büro (ofis) hizmetleri ile ilgili bilgileri topladınız mı?
14. Araç-gereç ve ekipmanları incelediniz mi?
15. Dosyalama ve arşivleme sistemi hakkında bilgi aldınız mı?
16. Detaylara özen gösterdiniz mi?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyet ile ilgili hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi stant özelliklerinden değildir?
Gerçekçi
Mütevazı

A) Etkileyici
B) Zevksiz
2.

Aşağıdakilerden hangisi temizliğin önemini tanımlar?
A) Yüzeyleri yıpratır.
B) Estetik sağlamaz.

3.

Aşağıdakilerden hangisi temizlik alanlarına konan uyarı levhalarından değildir?
A)
B)
C)
D)

4.

Sağlıklı bir ortam oluşturur.
Yüzeye zarar verir.

Giriş
Şerit çekme
Kaygan zemin
Hizmet dışı

Aşağıdakilerden hangisi stant çeşidi değildir?
A) Köşe stant
C9 Yuvarlak stant

B) Ada stant
D) Yarımada stant

5.

Aşağıdakilerden hangisi yönlendirme levhası değildir?

6.

A) Uyarı levhası
B9Park yapılmaz
C9 Güvenlik önlemi levhası
D)İkaz levhası
Aşağıdakilerden hangisi “etelaj”ı tanımlar?
A)
B)
C)
D)

7.

Stantta ürün satışı
Stanttan ürünleri kaldırma
Stantta ürün yerleştirme
Stantta masa ekleme

Aşağıdakilerden hangisi fuar tanıtım dokümanlarına verilen genel addır?
A) Kitre

8.

B)Kit

C)Kerte

D)Kart

Aşağıdakilerden hangisi “shell-schme” tanımıdır?
A)
B)
C)
D)

Kapalı stant
Açık stant
Hazır stant
Çıplak stant
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9.

Aşağıdakilerden hangisi fuar alanında yapılan etkinlik değildir?
A)
B)
C)
D)

10.

Grafik gösterimler
Statik gösterimler
Formel gösterimler
Film gösterimleri

Aşağıdakilerden hangisi fuar alanında yapılan etkinliklerde kullanılan ekipman değildir?
A)
B)
C)
D)

Simultane
Slayt
Multivizyon
Mikrofon

11.

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

12.

A) Kelepçe takmak
B) Suça el koymak
C) Sanığı tespit etmek
D) Suçun devamını önlemek
Aşağıdakilerden hangisi büroların en önemli işlevidir?
A)
B)
C)
D)

13.

Aşağıdakilerden hangisi dosyalama sistemi değildir?
A)
B)
C)
D)

14.

Kayıt tutma işlemi
Organizasyonu yönetmek
Yazı işlerinin yapılması
Postalama işlemi

Kronolojik
Numaralı
Bölgesel
Belgesel

Aşağıdakilerden hangisi arşiv çeşidi değildir?
A)
B)
C)
D)

Devlet arşivi
Kurum arşivi
Mağaza arşivi
Özel arşiv

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız veya cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara
dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.

59

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak
değerlendiriniz.

Objektif Testler (Ölçme Soruları)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fuarlar, ulusal ve uluslararası boyutlarda düzenlenir.
Fuar; çağdaş, tanıtım, pazarlama ve iletişim aracıdır.
Fuar/kongre organizasyonlarında hosteslerin diğer çalışanlarla iş birliği
yapmasına gerek yoktur.
Solo fuarlar, bir ülkenin tek başına organize ettiği fuarlardır.
Süt ürünleri ve sütçülük entegre fuardır.
Kongrede konu, amaç, zaman ve çerçeve önemli değildir.
Gemi indirme kurumsal organizasyon değildir.
Fuar/kongre hosteslerinin protokol kurallarını bilmesine gerek yoktur.
İş sözleşmesi, iki taraf arasındaki anlaşmadır.
İş sözleşmesinde, belirleyici üç unsur bulunur.
Fuarda görev alan hostes, firmanın bütününü temsil etmez.
Fuarda prezantasyon alanı, tanıtımların yapıldığı alandır.
Promosyon malzemeleri stantta bulunmaz.
Fuar standı düzenlenirken firmayı yansıtması gerekmez.
Sağlıklı bir ortam oluşturmak, hijyen anlamına gelir.
Fuarda “köşe stant” daha az ziyaretçi çeker.
Fuarda “ada stant” tamamen bağımsız stanttır.
Fuarda yönlendirme levhalarına çok gerek yoktur.
Mobil reklam yaparken özel giysi giyilmez.
Stantlara ürün yerleştirilmesine “etelaj” denir.
Fuar tanıtım doküman ve dosyalarına “kit” denir.
Stantta, firmanın isminin yazılı olduğu panoya “alınlık” denir.
Fuarda ekstra ekipmanlardan ücret alınmaz.
Nakliye hizmeti fuar katılım ücretine dahil değildir.
Fuar alanının güvenliğinin sağlanması, fuar başarısı için önemlidir.
Fuara girişte “önleme araması”na gerek yoktur.
Güvenlik elemanları x-ray cihazı kullanmaz.
Fuarın son günü, katılımcılara teşekkür belgesi dağıtılır.
Dosyalama işleminde belgenin türü önemli değildir.
Kurum arşivinde belgeler, 10-14 yıl saklanır.
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.
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Doğru

Yanlış

PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Hayır cevaplarınızı
faaliyetin ilgili konularına dönerek tekrar ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Fuar/Kongre ile İlgili Ön Hazırlıklar
1. Fuar, kongre ve diğer organizasyonları öğrendiniz mi?
2. Fuarın tanımı, önemi ve çeşitlerini öğrendiniz mi?
3. Kongrenin tanımını, önemini ve çeşitlerini öğrendiniz mi?
4. Kongrenin özelliklerini öğrendiniz mi?
5. Firmalarla yapılan ön görüşmeleri öğrendiniz mi?
6. İş sözleşmesinin tanımı, çeşitleri ve özellikleriniz öğrendiniz mi?

7. Ürün ve tanıtım hakkındaki bilgileri öğrendiniz mi?
8. Faaliyetle ilgili malzemelerin özelliklerini öğrendiniz mi?
9. Fuarla ilgili katalog, broşür ve etkinlik formlarını öğrendiniz mi?
Katılımcı firmaların faaliyet öncesi talep ve sorunlarını gidermeyi
10.
öğrendiniz mi?
Fuar/Kongre Alanının Düzenlenmesi
1. Fuar/kongre alanında temizlik ve kontrolü öğrendiniz mi?
2. Fuar yerleşim planı çeşitleri ve özelliklerini öğrendiniz mi?
3. Yönlendirme levhaları ve özelliklerini öğrendiniz mi?
4. Firmaların plana uygun stantlara yerleştirilmesini öğrendiniz mi?
5. Stant çeşitlerini öğrendiniz mi?
6. Fuar alanında yer alan ekipmanları öğrendiniz mi?
7. Güvenliğin önemini ve çeşitlerini öğrendiniz mi?
8. Fuar alanında alınacak güvenlik önlemlerini öğrendiniz mi?
9. Fuar alanının düzenlenmesini ve kontrolünü öğrendiniz mi?
10. Fuarda ofis hizmetlerinin önemini ve çeşitlerini öğrendiniz mi?
11. Evrak dosyalama ve çeşitlerini öğrendiniz mi?
12. Evrak arşivleme ve çeşitlerini öğrendiniz mi?
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Evet

Hayır

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

B
C
D
B
D
A
D
B
C
D
B
A

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

C
B
A
C
B
C
B
C
D
A
A
B
D
C
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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