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Fuar/kongrede müşteri hizmetleri ile ilgili bilgi konularını içeren
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YETERLİK

Fuar/kongrede müşteri hizmetlerini yürütmek
Genel Amaç
Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında fuar/kongrede
müşteri hizmetlerini yürüterek katılımcıların karşılanması, açılış,
ikram ve diğer hizmetleri eksiksiz yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI
1. Fuar/kongrelerde katılımcıların karşılanması ve açılış işlemlerinde usulüne uygun olarak yardımcı olabileceksiniz.
2. Fuarlarda her türlü ikram hizmetlerinin kontrolünü doğru şekilde
gerçekleştirebileceksiniz.
3. Fuardaki diğer hizmetleri eksiksiz yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Organizasyon firmaları, çeşitli mekânlar
Donanım: Organizasyonları planlamak için gerekli araç gereçler,
bilgisayar, katalog vb.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme
araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Fuar/kongre organizasyonları iş yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Bunun nedeni; bu
organizasyonların gerek ekonomik, gerekse sosyal bakımdan ülkeler açısından olduğu kadar
sektördeki kuruluşlar, organize edenler ve görev alan personel bakımından taşıdığı önemdir.
“Halka İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri” yoğun emek harcanan bir hizmet sektörüdür ve bu
özelliği hizmeti sunacak kalifiye eleman unsurunu ön plana çıkarmaktadır. Kalifiye eleman
yetiştirilmesine yönelik faaliyet gösteren eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerimize, sektörde istihdam
sağlamak amacıyla elinizdeki modül hazırlanmıştır.
Bu modül “Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri”nde son derece önemli bir konuma
sahip olup fuar/kongrede müşteri hizmetleriyle ilgili çeşitli bilgileri kapsamaktadır. 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 fuarlar ve kongrelerde, katılımcıları karşılama ve açılış işlemlerini
öğrenecek; bu sektörde faaliyet gösteren firmalarda araştırma, gözlem ve uygulama yapacak ve
organizasyon sürecini takip ederek işlemlere yardımcı olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Fuar ve kongrelerde katılımcıların karşılanmasını araştırınız.



Fuar ve kongrelerde kayıt kabul işlemlerini araştırınız.



Fuar ve kongrelerde açılış işlemlerini araştırınız.

1. KATILIMCILARIN KARŞILANMASI VE
AÇILIŞ İŞLEMLERİ
Fuar ve kongreye katılma kararı alan firmalar veya kişiler, pek çok ölçütü göz önünde
bulundurmak zorundadır. Farklı fuarlar üzerinde inceleme yaparak firmaya en fazla yararı sağlayacak
ve en yüksek oranda geri dönüşüm kazandıracak olan fuarın seçilmesi oldukça büyük önem taşır. Aynı
şekilde kongreye katılacak kişiler, mesleki bilgilerini en iyi geliştirebilecekleri ve yeni oluşumları
öğrenebilecekleri kongreleri seçmelidirler.

Resim 1. 1: Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi

Tüm bu ayrıntılar araştırılırken, fuar ve kongreyi düzenleyen organizasyon firmaları da burada
büyük önem arz eder. Başından sonuna kadar sorunsuz fuar ve kongre düzenlemiş, bu konuda isim
yapmış firmalar tercih nedenidir.
Fuar ve kongrelerde hosteslik hizmetlerini yürütmek, organizatör firmaların müşteri hizmetlerini
sorunsuz ve başarılı bir organizasyon ile ilişkilidir. Hosteslik hizmetlerinde ilk olarak fuar ve kongreye
katılan katılımcıların karşılanması ve açılış işlemlerinin yürütülmesinde hosteslere çok iş düşmektedir.
Organizasyonun başından sonuna kadar müşteri hizmetlerine yardımcı olmaktadırlar.
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Hosteslerin görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmeleri için, mesleki ilişkilerinde
güvenilirlik göstererek, sorumluluklarını yeterli biçimde ve doğrudan çalıştığı kurumun
Çıkarlarını gözeterek hareket etmeleri gerekir. Hosteslerin; sorun giderme, etik değerlere
bağlılık, yeni yaklaşım ve görüşlere açık olma, ikna yeteneklerine sahip olmak ve kendini sürekli
yenileme gibi özellikleri olmalıdır. Hosteslerin insan, teknoloji, iletişim, halkla ilişkiler, kısaca örgüt
yönetimi konusunda gerekli bilgi ve beceriyle donatılmaları gerekir; ancak bu sayede çağdaş hosteslik
işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirebilirler.

1.1. Katılımcı Firma
Firmalar, mevcut müşterileri ile bir araya gelebilmek, iş ilişkilerini geliştirebilmek ve bağlantı
kurabilme ihtimali olan müşteriler ile karşılaşmak amacıyla fuarlara katılır.

Resim 1. 2: Fuar alanı

Bilindiği gibi müşteri ilişkileri ve hizmetleri, pek çok işletmenin çok önem verdiği çalışma
alanlarından biri haline gelmiştir. Fuarlar bir yönüyle mevcut müşteri ilişkilerini geliştirmenin en
mükemmel fırsatlarını sunarken bir yönüyle de firmaların müşteri ilişkilerine destek vermektedir.
Fuar alanında katılımcı firma için anahtar konumunda olan müşterilere gösterilen konukseverlik
ve bu kimselerle fuar dönemi boyunca yakından ilgilenilmesi, şehir dışından gelenlerin karşılanması,
otellere yerleştirilmesi, bire bir yapılan toplantılar, bu müşterilerin sergi alanlarına ulaşımları ve diğer
özel ihtiyaçlarının karşılanması gibi önemli ayrıntılar her yönüyle göz önünde bulundurulmalıdır.
Yukarıda sayılan bu işlemler yapılırken, hostesler tüm bu etkinliklerde firmayı en iyi şekilde
temsil etmelidir.

1.1.1 Tanımı
Organizasyon firmalarının (fuar organizatörlerinin) değişik sektörlere yönelik düzenlediği
fuarlara ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ve teşhir etmek amacıyla katılan firmalara
“katılımcı firma” denir.
Bir firma, katılmayı düşündüğü fuar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları öğrenmek
zorundadır:




Fuar türü
Fuarın yer ve zamanı
Organizatörün ismi ve adresi
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Organizatörün ne derece güvenilir olduğu
Daha önceki fuarlara ilişkin veriler
Stand kiralama ücreti
Yer rezervasyonu için son başvuru tarihi
Uygun stand malzemeleri ve fiyatı
Sigorta ve güvenlik düzenlemeleri
Organizatör tarafından sağlanan tanıtım imkânı ve reklam malzemeleri
Fuar alanında firmaya ait tanıtım malzemelerinin kullanabilirliği

Firmaların doğru fuarı belirlerken yararlandıkları verilerin kaynağı ve güvenirliği son derece
önemlidir.

1.1.2 Katılımcı Firmaların Listesi
Başarılı bir fuar organizasyonu gerçekleştirebilmek için çeşitli kurum ve kuruluşların desteğinin
alınması büyük önem taşımaktadır. Fuarın düzenlendiği sektörde faaliyet gösteren birlik ve dernekler
araştırılmalı, bu derneklerin sektördeki firmalar üzerindeki etkisi belirlenerek söz konusu birlik ve
derneklerin desteği alınmalıdır.

Resim 1. 3: Katılımcı firma

Fuar organizasyonunun düzenlendiği sektöre uygun tanıtım çalışmaları yapılarak fuara katılım
sağlanmalıdır. Fuar organizatörleri tarafından fuar pazarlama çalışmaları, potansiyel katılımcı
firmaların belirlenmesi ve bağlantıya geçilmesiyle başlar.
Fuar pazarlama çalışmalarında firmaların fuara katılımlarını sağlamak için:






Fuar tanıtım broşürü/kitapçığı
Fuar davetiye mektubu
Geçmiş yıllara ait fuarlara ilişkin verilerin sunulduğu belgeler
Fuar alan planı
Fuarda sunulacak hizmetlere ilişkin dokümanlar gönderilerek katılıma teşvik edilmelidir.

Katılım kararı veren firmalar, “fuara katılım formu” doldurarak başvurur ve organizatörlerle
sözleşme imzalar.
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ORGANİZASYON FİRMASININ, KATILIMCI FİRMALAR
İÇİN HAZIRLADIĞI LİSTE

Salon yerleşim planı

Firma adı

Stand numarası

Salon numarası

Ülke adı

Internet adresi
Şekil 1. 2: Liste

Örnek:

Firma Adı

Stand No

Salon No

Ülke

Tel/web

C.A.M.L.

2/C 20

16

Türkiye

www.caml.com.tr

1.1.2.1.Özelliği
Aşağıdaki tabloda, katılımcı listesi örneğini görebilirsiniz. Bu listede, yalnızca fuara katılan
firmaların isimleri değil, irtibat adresleri ile fuar stantlarının numarası ve yetkili kişinin ismi de
bulunur.

1.1.2.2.Düzenlenmesi
Katılımcı firmaların listesi hazırlanırken, fuar yerleşim planına göre bir düzenleme yapılır. Aynı
mal ve hizmeti sunan firmaların bir arada olmasına özen gösterilir. Ziyaretçilerin aynı ürünü, aynı
salonda görmek istedikleri de göz önünde tutulmalıdır.
Aynı malın değişik kalite ve biçimleri ile karşılaşabilmekte ve ihtiyacı olan mal ya da hizmeti
değişik alternatifler arasından seçme şansına sahip olabilmektedir.
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1.2. Katılımcıları Karşılama

Resim 1. 4: Karşılama

Fuar yapılan şehre, şehir dışı ve yurt dışından gelen katılımcılar gruplar halinde veya bireysel
olarak gelebilir. Yurt dışından gelenlerin geliş tarihine göre program hazırlanır. Tüm katılımcılar
karşılanırken:







Gelen konukların listesi alınır.
Güler yüz ve ilgiyle karşılanmalıdır.
Katılımcı üzerinde iyi bir izlenim yaratmaya özen gösterilmelidir.
Katılımcıların her türlü gereksinimi karşılanmaya çalışılmalıdır.
Katılımcılara önemli olduğu hissi uyandırılmalıdır.
Katılımcıların iyi hizmet ve ilgi bekledikleri unutulmamalıdır.

1.2.1 Faaliyet Öncesi Karşılama
Gelecek grup ve kişilerin geliş tarihlerine göre karşılama programı hazırlanır ve buna göre grup
veya kişiler karşılanır.
Katılımcılar;






Ulaşım araçlarına yönlendirilirler.
Yurt dışından gelenlere dil bilen hostesler eşlik etmelidir.
Gelen grup veya kişilerin kalacakları yere kadar eşlik edilmelidir.
Katılımcılara genel program akışı ve organizasyon planı verilmelidir.
Yabancı katılımcılara ülke ve bölge hakkında bilgi verilmelidir.

Resim 1. 5: Havaalanı

6

1.2.1.1.Havaalanı Transferlerinde Gerektiğinde Katılımcıları Karşılama ve Uğurlama
Özellikle yabancı katılımcılar büyük oranda uçak ile yolculuğu tercih ettiklerinden, hava
yollarıyla ilgili birçok yabancı terimin, sembolün ve kuralların bilinmesi gerekmektedir.
Uçak Bileti: Yolcuların uçağa binebilmeleri için gerekli olan belgenin bedeli ödenerek seyahat
acentelerinden veya ilgili hava yolu şirketinin satış ofislerinden alınır. Bilette uçuş günü ve saati
belirtilmemişse, bu tür biletlere “açık bilet” (open ticket) denilir.
Time Table: Uçak tarifesi anlamına gelmektedir. Her hava yolu şirketi uçuş günlerini,
saatlerini, güzergâhlarını, uçak tipleri vb. bilgileri gösteren kitapçıklar (time table) bastırır. Bu
kitapçıklarda o hava yolunun gerçekleştirdiği tüm uçuşlar ile ilgili bilgiler bulunur.
Uçuş sınıfları her hava yolu şirketine, sigara içilmeyen ve içilen bölümlere göre değişmesine
rağmen genellikle üç gruba ayrılır:


First Class: Birinci mevki veya birinci sınıf diye adlandırılır. Uçağın en ön kısmında, koltuk sayısı sınırlı ve araları daha geniştir. Yolculara özel ikram yapılır ve ilgi gösterilir. Pahalı bir bölümdür.



Business Class: Daha çok iş adamlarına yönelik bir hizmet türüdür. First classtan sonra
yer almaktadır. First classtan ucuz, economy classtan daha pahalıdır. Yolculara özel ilgi
gösterilir.



Economy Class: Uçağın business classdan sonra gelen ve en fazla koltuğun bulunduğu
bölümdür. En ucuz koltuklar bu bölümdedir.

Uçuş ile ilgili gün, saat, güzergâh gibi bilgiler ile katılımcıların hangi havayolu ile geleceği not
edilmelidir. Karşılama ona göre yapılmalıdır. Aynı şekilde katılımcıların gidiş tarihleri ve saatleri de
not edilip, ona göre uğurlama yapılmalıdır. Katılımcıların açık bileti varsa, gidiş için rezervasyonunun
yapılmasına yardımcı olunmalıdır.

1.2.1.2.Katılımcıların Otele Yerleşmesine Yardımcı Olma
Fuar organizasyonu başlamadan önce katılımcılar için otel rezervasyonları yapılır. Rezervasyon
yaptırılırken herhangi bir hata yapılmış veya bilgilerden biri alınmamış olabilir. Bu gibi problemlere
engel olmak için katılımcılar gelmeden önce rezervasyondaki bilgiler kontrol edilmelidir.
Rezervasyon formunda;
Adı-Soyadı
Adresi
Tel Nu.
Geliş Tarihi
Geliş Saati
Ayrılış Tarihi
Ödeme Şekli
Ücret
Kaparo gibi bilgilere yer verilir.
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Resim 1. 6: Otel

Organizasyon firmaları, otellere katılımcılar için grup rezervasyonu yaptırır. Otel, özel bir fiyat
uygular. Bazı otellerde grupların girişlerinde ayrı bir banko veya masa kullanılabilmektedir.
Katılımcıların otele yerleştirilmesinde, otele geliş sırasında konaklama belgeleri alınarak grup
üyelerinin doldurmalarına yardımcı olunabilir.
Bazen gruptaki kişi sayısında artma veya azalma olabilmektedir. İsim listesi alınarak
rezervasyon listesi ile karşılaştırma yapılarak, aksaklıkların giderilmesinde yardımcı olunabilir.
Katılımcılar grup halinde gelirse; belirlenen oda numaraları gruba bildirilir, grup zarfları verilir.
Grup zarflarının içinde oda anahtarı, otel hoş geldiniz kartı, yemek ve kahvaltı kuponları konulur.
Zarfın üzerine adı soyadı, oda numarası yazılır.
Grubun; kahvaltı, yemek, uyandırma ve gidiş saatlerini kaydedilerek gerekli birimlere bildirilir.
Katılımcıların bagajlarına, karışıklığa mahal vermemek için, oda numaralarının yazılmasına ve
bagajların odalara dağılımına yardımcı olunur.
Katılımcıların otele gelişlerinde, anlaşmaya göre ücretli veya ücretsiz “hoş geldiniz kokteyli”
verilebilir. Bu kokteyl tanışma ve kaynaşma amaçlıdır.

1.2.2 Faaliyet Sırasında Karşılama
Fuar/kongre organizasyonu başlama saatinden önce gelen yetkililer ve katılımcıların fuar alanı
veya kongre merkezine gelişlerinde kapıda karşılama yapılır ve yer göstermek için refakat edilerek
faaliyet alanlarına gitmelerine yardımcı olunur. Bu karşılama esnasında gelenlerin isimleri listede
bulunur, yaka kartları ve organizasyonla ilgili dosya verilir.

1.2.2.1.Yetkilileri Karşılama
Yetkililer güler yüzle ve nazikçe selamlanarak karşılanır. İsmi biliniyorsa, mutlaka ismiyle hitap
edilir ve gidecekleri yere yönlendirilirler “bu taraftan lütfen” denilerek yol gösterilir. Konuşma ve
davranışlarda belli çizgi korunmalı ve sorulara kısa ve net cevaplar verilmelidir. Gereksiz davranış ve
konuşmalardan kaçınılmalıdır.
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1.2.2.2.Katılımcıları Karşılama
Katılımcılar selamlanır ve hoş geldiniz denilerek gidecekleri ve görmek istedikleri yer ya da
kişilere yönlendirilir, gerekli dokümanlar verilir. Selamlama güler yüzle ve samimi bir hava ile
yapılmalıdır. Kişinin cinsiyetine göre “hanımefendi” veya “beyefendi” diye hitap edilmelidir. Üst
konuklar ve şeref konukları dış kapıda, eş düzey konuklar iç kapıda karşılanmalı ve uğurlanmalıdır.

1.2.2.3.Protokole Refakatte Yer Alma
Önemli kişi ve yetkililer, protokolü oluşturur. Protokoldeki kişiler kapıda güler yüzle ve nazikçe
karşılanır. Hoş geldiniz, denildikten sonra gidecekleri yere kadar refakat edilir. Gerektiğinde kısa bir
tanıtım yapılarak organizasyon hakkında bilgi verilir. Sorulan sorulara nazikçe, kısa ve net cevaplar
verilir. Protokol üyeleri karşılandıktan sonra faaliyet alanına alınmadan önce salon veya bir odada
dinlendirilir, gerekli bilgiler verilip ikramda bulunulur. Refakatte hostes önden giderek rehberlik eder.

1.2.3 Kayıt Kabul İşlemleri

Resim 1. 7: Kayıt kabul işlemleri

Katılımcı firma personelinin fuar alanına sorunsuz girip çıkabilmesi için hazırlanan listelere
göre kayıt-kabul işlemleri yapılmalıdır. Görevli hostesler, katılımcıları ve personeli kayıt masasına
yönlendirip işlemlerinin sorunsuz yapılmasını sağlamaktadırlar.
Kongrelerde kayıt masasına gelen katılımcı ve konuşmacıların, kayıt-kabul işlemleri önceden hazırlanmış listedeki isimlere göre yapılarak gerekli dokümanlar verilir.

9

1.2.3.1.Kayıt Masasına Yönlendirme / Kayıt-Kabul
Kayıt masasına gelen katılımcı ve personeli listedeki isim ve yaptığı işe göre (stand sorumlusu,
güvenlik, teknik ekip vs.) kaydedilir ve gerekli dokümanlar verilir. Katılımcı firma personelinin fuar
alanına girip çıkabilmesinde sorunla karşılaşmaması için, organizatör firma tarafından personel giriş
kartları ve otopark giriş kartları hazırlanmakta ve genellikle katılımcıların fuar alanından aldıkları yer
miktarına göre dağıtım yapılmaktadır.
Görevli personele yaka kartları ve fuarla ilgili kitler (dosyalar) verilir. Bu dosyada fuar alanının
planı, stand yerleşim planı vb. bulunmaktadır. Organizatör firma yetkilileri fuar dönemi katılımcılarla
ilişkileri sürdürebilmek için fuarla ilgili görüşlerini almaktadırlar. Kayıt-kabul işlemi yapılırken
katılımcılara fuarla ilgili görüşlerini almak için anket dağıtılmakta, anketler cevaplandıktan sonra da
anketlerin kayıt masasına bırakılması istenmektedir.
Kayıt kabul işlemleri yapılırken katılımcılar:







Güler yüz ve ilgiyle karşılanmalıdır.
Samimi bir şekilde selamlanmalıdır.
Katılımcıların ilk izlenimleri olumlu olmalıdır.
Katılımcılar ile yüksek ses ve olumsuz şekilde konuşulmamalıdır.
Katılımcıların önemli bir kişi olduğu hissettirilmelidir.
Her zaman yardımcı olunabileceği açıklanmalıdır.

1.2.3.2.Yaka Kartlarının Özellikleri
Her grup (firma) için ayrı kart hazırlanmalıdır.









Firmanın renklerini yansıtmalıdır.
Firmanın logosu (varsa) bulunmalıdır.
Kart sahibinin adı-soyadı,
Kart sahibinin fotoğrafı,
Kart sahibinin ünvanı (hostes, stand görevlisi, güvenlik vb.) bulunmalıdır.
Kartın hangi alanlarda kullanıldığına dair kod numarası veya sembol bulunmalıdır.
Organizasyonun adı, başlangıç ve bitiş tarihi olmalıdır.
Organizasyonun özelliğine göre kart sahibinin geldiği ülke, şehir vb. bilgiler belirtilmelidir.
Yaka kartlarının boyuna asılan veya yakaya tutturulan çeşitleri vardır.

Resim 1. 8: Yaka kartları
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1.2.3.3.Yaka Kartını Verme ve Alınmasının Takibi
Ziyaretçilere verilen yaka kartları, kayıt-kabul masalarından verilir. Görüşmek istedikleri kişi
veya kişilerin yanına gitmelerine olanak sağlayan “ziyaretçi” yazılı kartlar, kimlik karşılığı verilir ve
kimlik bilgileri deftere işlenir. Günün tarihi, saati, görüşmek istediği kişi yazılır, gerektiğinde yanına
refakatçi verilerek gitmek istediği yere götürülür. Ziyaret sonunda kart alınır ve kimlik kartı iade
edilir.
Kart verilirken ve alınırken dikkat edilecek noktalar şunlardır:







Ziyaretçi samimi ve güler yüzlü karşılanmalı,
Düzgün, anlaşılır, yumuşak ses tonuyla konuşulmalı,
Tertipli ve düzenli olunmalı,
Saygılı, nazik, güler yüzlü, hoş görülü ve soğukkanlı olmalı,
İkna yeteneği yüksek olmalı,
Dikkatli olmalı ve ayrıntıları algılayabilmelidir.

1.3. Açılış
Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetlerinde “açılışlar önemli bir yer tutar. Yapılan tüm
organizasyonların (kongre, fuar, sergi, kermes vb.) tamamında açılış töreni yapılır. Bu açılış
törenlerinde yetkili kişiden ya da protokole dâhil kişilerden açılışın yapılması istenir. Kısa bir
konuşmadan sonra açılışı yapılan etkinliğin kurdelesi kesilir ve açılışı yapılan yere tüm misafirler
girerek etkinliği izler veya gezer.

Resim 1.9: Açılış etkinliği

Açılış etkinliklerinde hostes, konukları karşılayarak onları açılışın yapılacağı yere yönlendirir
veya refakat eder. Açılışlarda misafirlere davetiye gönderilerek organizasyonun adı, yeri ve zamanı
belirtilir. Açılış sonunda davetli ve misafirlere kokteyl, müzik dinletisi veya gösteri (dans, folklor)
sunulur.
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1.3.1. Açılışa Yardım Etme

Resim 1.10: Dans gösterisi










Açılıştan önce, açılış programı hazırlanır.
Açılış programında yer alacak konuşma, müzik, gösteri, dans vb. organizasyonlarının
hazırlığı yapılır.
Kokteyl, toplantı, kutlama vb. organizasyonların hazırlığı yapılır.
Organizasyonda gerekli teknik malzemelerin sağlanması ve kullanılmasının hazırlığı
yapılır.
Açılışa davet edilecek kişiler belirlenir ve davetiyeler hazırlanır.
Açılış töreni için gerekli ikram (catring) hizmetlerinin organizasyonu yapılır.
Medya kuruluşlarına gerekli duyurular yapılır.
Fotoğraf, film ve video çekim ekibinin hazır bulunması sağlanır.

Tüm bu işlemlerde hostesler önemli yer tutar.

1.3.2. Açılış ve Kapanışta Mikrofon Kullanımına Yardımcı Olma
Açılış ve kapanış programına göre mikrofonun kullanım yeri ve zamanı kontrol edilir. Herhangi
bir aksaklıkla karşılaşmamak için teknik ekiple iletişim kurulur.
Mikrofon; aldığı bir sesi veya sesteki değişimleri yansıtan elektro akustik aygıta denir.
Mikrofonu ayarlayan kişiye ise “tonmayster” denir.

Resim 1.11: Telsiz mikrofon, dudak mikrofonu, yakın mikrofon
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Dudak mikrofon: Elle tutulan veya masaya sabit olacak şekilde tasarlanmış mikrofona
denir.



Telsiz mikrofon: Yeri değiştirilebilen mikrofonlardır. Kablo olmadığı için konuşan kişiye daha çok hareket olanağı sağlar.



Yaka mikrofon: Yakaya takılan minyatür mikrofondur. Konuşmacının mikrofon tutmasına gerek olmadığından kendisini rahat hissetmesini sağlar.



Yakın mikrofon: Konuşmacının boynuna veya başına takılı bir tesisattan ağza doğru uzatılarak tasarlanmış mikrofondur.

Yukarıda sayılan mikrofon çeşitlerinden herhangi biri açılış ve kapanışta kullanılabilir.
Mikrofon özelliğine göre mikrofon kullanan kişiye yardım edilmelidir.

1.3.3. Açılış İçin Makas Tepsisini Tutma
Organizasyon açılışlarında kurdele kesimi gelenek haline gelmiştir. Kurdele kesimi için makas,
tepsinin içinde tutulur. Bu organizasyonu hostesler yapmaktadır. Açılıştan önce makas ve tepsi
hazırlanır, açılışı yapan kişiye nazikçe uzatılır ve işlem bittiğinde de dikkatlice alınır.

Resim 1.12: Kurdele kesimi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Halkla ilişkiler organizasyon firmasına giderek çalışanları gözlemleyiniz. Fuar/kongrede
katılımcıların karşılanması ve açılış işlemleri hakkında araştırma yaparak doküman toplayınız.
Araştırmalarınızı düzenleyerek dosya hazırlayınız.

İşlem Basamakları



Halkla ilişkiler organizasyon firmalarını
araştırınız.
Fuar/kongrede hosteslik hizmetlerini araştırınız.

Öneriler




Internet, broşür, kartvizitlerden yararlanınız.
Araştırmalarınızı firmalara giderek bizzat
kendiniz yapınız.
Randevu alırken kendinizi ve konumunuzu
belirtiniz.



Randevu alınız.



Öğrenmek istediklerinizi not alınız.



Hazırlıklı, temiz ve bakımlı olunuz.



Sorular hazırlayınız.



Detaylara özen gösteriniz.



Fuar/kongre organizasyonu planlamasını
izleyiniz.



Dikkatli ve gözlemci olunuz.



Katılımcıların karşılanmasını araştırınız.



Giyiminize dikkat ediniz.



Açılış işlemlerini araştırınız.





Fuar/kongrede bulunmak için izin isteyiniz.
Organizasyonla ilgili CD, resim ve doküman toplayınız.
Topladığınız dokümanlarla iyi bir sunum
hazırlayınız.

Güler yüzlü ve olumlu iletişim içinde olunuz, etkili ve güzel konuşunuz.
İnsan ilişkilerine dikkat ediniz, güler yüzlü
ve samimi olunuz.





Hazırladığınız çalışmayı öğretmen ve arkadaşlarınıza sununuz.




İyi bir araştırmacı olunuz.



Açık ve anlaşılır bir dil kullanınız.



Sunum sırasında güler yüzlü olunuz ve
gelebilecek sorulara karşı hazırlıklı olunuz.

14

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

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

1

Halkla ilişkiler ve organizasyon firmalarını araştırdınız mı?

2

Hosteslik hizmetlerini araştırdınız mı?

3

Firmalardan randevu alıp bizzat kendiniz gittiniz mi?

4

Hazırlıklı, temiz ve bakımlı oldunuz mu?

5

Hosteslik hizmetleri ile ilgili sorular hazırladınız mı?

6

Güler yüzlü ve etkili konuştunuz mu?

7

Fuar/kongre organizasyonunda katılımcıların karşılanmasını araştırdınız mı?

8

Giyiminize dikkat ettiniz mi?

9

Fuar/kongrede açılış işlemlerini araştırdınız mı?

Hayır

10 Fuar/kongrede bulunmak için izin istediniz mi?
11 İnsan ilişkilerine dikkat ettiniz mi?
12

Fuar/kongrede hosteslik hizmetleri ile ilgili cd, resim vb. doküman
topladınız mı?

13 Topladığınız dokümanlarla görsel sunum hazırladınız mı?
14 Sunum sırasında gelebilecek sorulara karşı hazırlıklı oldunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretliyse, faaliyete
Cevaplarınızın tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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geri

dönerek

tekrar

ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuduktan sonra doğru seçeneği işaretleyerek
durumunuzu değerlendiriniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi “fuar”a katılma kararı alan firmanın öğrenmek zorunda olduğu hususlardan değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

Aşağıdakilerden hangisi organizatör firmanın katılımcılara fuar döneminde yaptığı hizmetlerden
değildir?
A)
B)
C)
D)

3.

Gelen konuklar listeye göre karşılanır.
Gelen konuklar kendi imkânlarıyla gelir.
Gelen konuklara fazla önem verilmez.
Gelen konuklar gereksinimlerini kendileri karşılar.

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet sırasında karşılamada yapılır?
M)
N)
O)
P)

6.

Fuar tanıtım broşürü
Fuarda sunulacak hizmetlerle ilgili dokümanlar
Fuara ilişkin verilerin sunulduğu belge
Fuar promosyon malzemeleri

Aşağıdakilerden hangisi fuar katılımcıları karşılanırken yapılır?
İ)
J)
K)
L)

5.

Katılımcıların karşılanması
Katılımcıların otele yerleştirilmesi
Katılımcıların alışverişe götürülmesi
Katılımcılarla yapılan toplantılar

Aşağıdakilerden hangisi fuar pazarlama çalışmalarında firmaların fuara katılımlarını sağlamak
için yapılan tanıtımlardan değildir?
E)
F)
G)
H)

4.

Fuarın yeri ve zamanı
Konaklama yerinin özellikleri
Organizatörün ne derecede güvenilir olduğu
Daha önceki fuarlara ilişkin veriler

Katılımcılar kendileri gelirler.
Katılımcılar asılan listelerden adlarını ve stand numaralarını bulurlar.
Katılımcılara refakat edilir.
Katılımcılara yaka kartı verilmez.

Aşağıdakilerden hangisi yetkililer karşılanırken yapılmaz?
Q) Nazikçe selamlanır.
A)
İsim listesine bakılmaz.

B) Lütfen denilerek yol gösterilir.
D) Gidecekleri yere yönlendirilirler.
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7.

Aşağıdakilerden hangisi protokole refakatte yapılır?
A)
B)
C)
D)

8.

Kapıda güler yüzle karşılanır.
Organizasyon hakkında ayrıntılı bilgi verilir.
Ayrı bir odada dinlendirilir.
Hostes önden giderek yol gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi katılımcıların kayıt-kabul işlemleri yapılırken yapılmaz?
B)
C)
D)
E)

9.

İlk izlenim olumlu olmalıdır.
Sıraya girmeleri için uyarılır.
Güler yüz ve ilgi gösterilir.
Önemli bir kişi olduğu hissettirilir.

Aşağıdakilerden hangisi yaka kartlarının özelliklerindendir?
F) Kartlarda fotoğraf bulunmalıdır.
G) Kart sahibinin unvanına gerek yoktur.
H) Kart sahibinin internet adresi olmalıdır.
İ) Kartlar standart olmalıdır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi açılışlarda yapılamaz?
A)
B)
C)
D)

Açılış programı hazırlanır.
Gelen herkes alınır.
Catring hizmetlerinin organizasyonu yapılır.
Medya kuruluşları davet edilir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi mikrofon çeşidi değildir?

12.

J) Masa mikrofonu
B) Telsiz mikrofon
C) Yaka mikrofonu
D)Simultane mikrofon
Aşağıdakilerden hangisi hosteste bulunması gereken özelliklerdendir?
A)
B)
C)
D)

Kıyafet seçimini kendisinin yapması
Katılımcı ve ziyaretçilerle ilgilenmesi
Tanıtımlara katılmaması
Part-time çalışması

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara
dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda ikram hizmetleri ve kontrolünü yapmayı öğrenecek, ikram öncesi, ikram
sonrası hizmetlerin yapılmasında gözlem ve uygulama yaparak ikram hizmetlerine yardımcı
olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Fuarda ikram öncesi yiyecek ve içecek hazırlamayı araştırınız.
Servis araç gereçlerini araştırınız.
Protokole ve ziyaretçilere yiyecek-içecek servisini araştırınız.
Servis araçlarını, temizlik ve düzenini araştırınız.
Fuar sonunda servis malzemelerinin toplanmasını ve paketlenmesini araştırınız.

2. İKRAM HİZMETLERİ

Resim 2. 1: Kokteyl

Fuar/kongre organizasyonlarında ikram hizmetleri, programın önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Katılımcı ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önüne alarak çeşitli ikram
hizmetleri sunulur.
Bu hizmetlerde bazıları şunlardır:







Hoş geldin kokteyli (welcome cocktail)
Oda servisleri
Toplantılar arasındaki “tea/coffee break”ler (kahve molaları)
Kahvaltı
Öğle ve akşam yemekleri
Açılış ya da kapanış yemekleri
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Katılımcıların ek ücret ödeyerek satın alacakları kuponlar, yiyecek-içecek departmanlarında
(pastane, cafe, bar, restoran vs.), yiyecek-içecek olarak sayılabilir.

Resim 2. 2: İkram

Fuar alanında standa gelen konuklara yapılan ikramlar firma için olumlu bir imaj yaratılması ve
müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından da önem taşımaktadır.

2.1. İkramın Önemi
Yiyecek-içecek servisi; planlama ve üretim sürecinin son noktası yiyecek ve içeceğin konuklara
sunulması ile ilgili akış evresidir. Ürün veya hizmetin konuklara sunumunda son halkadır. Yiyecek ve
içecek ikramında anahtar konumda olan, ikramı yapan kişilerdir; bu kişiler konuklara karşı firmayı
temsil ederler.
İkram (servis); konuklara yiyecek ve içeceklerin belli kurallara bağlı kalarak ve uygun
takımlarla sunma işidir. İkram; kurallara uygun servis, becerikli olma, olaya anında el koyma ve
kişisel yaratıcılık göstermelidir.
Organizasyonlarda yiyecek ve içecek servisinin kalitesi, katılımcılarda işletme lehine olumlu bir
imaj oluşmasına neden olur. Yiyecek-içecek servisi insanları sohbete ve sosyalleşmeye götüren bir
sanattır ve konukların göz zevkine, estetiğine hitap etmelidir.
Fuar/kongre organizasyonlarında yiyecek-içecek hizmetleri üç husus nedeniyle önemlidir:


Katılımcıların açlıklarını gidermesi



Onları faaliyet boyunca dikkatli (uyanık) tutması



Katılımcılara etkin bir servis sağlanarak iyi bir ev sahipliği gösterilmesi
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2.2. İkram Öncesi Hazırlıklar

Resim 2. 3: Yemek

Yiyecek-içecek ikramından önce, ikramın şekli belirlenmelidir (yemek, kokteyl, cafe-break).
İkramın niteliğine göre ikram öncesi hazırlıklar şunlardır:

2.2.1. Masa hazırlığı
Konuk sayısına ve ikram özelliğine göre masa düzeni yapılır.


Masa Çeşitleri








Metal tablalı masalar
Ağaç tablalı masalar
Verzalit masalar
Plastik masalar
Banguet masalar (ziyafet, şölen masaları)

Şekil ve boyutlarına göre




Kare masalar
Dikdörtgen masalar
Yuvarlak masalar
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Resim 2.4: İkram öncesi hazırlık

Ayrıca örtüler ve kapaklar da ikramın özelliğine göre seçilir; masalar servise hazırlanır.

2.2.2. Sandalyelerin hazırlığı
Masalara uygun ve konuk sayısına göre hazırlanır.


Sandalye Çeşitleri




Metal sandalye
Ahşap sandalye
Plastik sandalye
o

Kumaş kaplı sandalye giydirme/süsleme

Sandalyeler masa örtü eteklerine temas edecek şekilde yerleştirilir.

2.2.3. Servis arabalarının hazırlığı
İkram özelliğine göre çeşitli servis arabaları hazırlanır.


Servis Arabası Çeşitleri








Salata arabası
Ordövr arabası
Tatlı arabası
Minibar arabası
İçecek arabası
Çorba servis arabası
Peynir arabası
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Tranche arabası (dilimleme ve porsiyonlama)
Flambe arabası (alevli ve alevsiz yemekleri ve içkileri hazırlamak için kullanılır)

2.2.4. Servantların Hazırlığı




Ana servant; servisle ilgili malzemelerin konduğu dolaptır. (ana depo, servis takımları,
bardakları, küllükler, masa örtüleri, peçeteler vs.) Genellikle yemek masası yüksekliğinde
yemek yenilen yerin (restoran) uygun bir yerinde sabit olarak durur.
Posta servant; ana servantın yetmediği durumlarda destek amaçlı kullanılır. Daha küçüktür, salon mimarisi ve masa planına göre uygun bir yere yerleştirilir.
Gueridon (masa) servantı; masaya bitişik kullanılır. Masada fazla yer kaplaması istenmeyen malzemelerin konulması için kullanılır, tekerlikli veya sabittir.

2.2.5. Salon temizliği
İkram öncesi salon temizliği, tozların alınması ve taban temizliği olarak yapılmaktadır.

2.3. İkram Zamanının Kontrolü
Organizasyon özelliğine göre hazırlanan plan doğrultusunda yemek saatleri, kokteyl, cafe-break
vs. saatleri belirlenmiştir. Fuar/kongre planına göre ikram zamanları konuklara hatırlatılmalı, gerekli
olduğu durumlarda ikram salonuna davet edilmelidir.

2.3.1. Kahve Molaları ve Zamanlarının Kontrolü

Resim 2. 5: Kahve molası

Organizasyonların vazgeçilmez yiyecek-içecek hizmetlerinden biri de “tea/coffee break”lerdir.
Uzun ve yorucu faaliyetlerde verilen kısa aralarda; katılımcılara susuzluklarını gidermek,
yorgunluklarından kurtulmak vb. amaçlarla içecek olarak çay, kahve, su; yiyecek olarak da kuru pasta,
küçük pizza ve pastalar ikram edilir.
Kahve molaları sabah (10.00- 10.30), öğleden sonra (15.00- 15.30) olmak üzere iki kere verilir.
Programa göre bunların zamanında yapılmasına dikkat edilir, katılımcılar uyarılarak davet edilir.
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2.3.2. Yemek İkramlarının ve Zamanlamanın Kontrolü
Fuar/kongre organizasyonlarında, organizatörle yapılan anlaşmaya göre açık büfe ya da table
d’hote (tabildot) menü şeklinden biri servis edilir.
Öğle yemekleri daha çok üç veya dört kap yiyecekten oluşan ve konukların yiyecek seçiminin
sınırlı olduğu tabildot menü şekli uygulanır. Öğle yemeklerinin tabildot menü olarak uygulanmasının
nedeni; kongre delegelerinin ve fuar katılımcılarının öğle yemeği için verdikleri kısa arada bu
ihtiyaçlarının ancak önceden hazırlanan yiyeceklerin kısa sürede servis edilebilmesi ile
karşılanabilmesindendir. Böylece yemekte uzun zaman kaybedilmeyeceği için öğleden sonraki
oturumun gecikmesi önlenir.

Resim 2. 6: Açık büfe

Akşam yemekleri genellikle açık büfe şeklinde olur. Akşam yemeklerinden bir tanesi ya
organizasyonun ilk günü ya da son günü ziyafet şeklinde olur; bu günlerde yemekler, diğer akşam
yemeklerine göre daha özeldir. Bu akşam yemeği öncesinde kokteyl de düzenlenebilir.
Akşam yemeği açık büfe şeklinde uygulanacaksa; soğuk büfe, salata büfesi, sıcak büfe ve tatlı
büfeleri oluşturulur ve dekor verilerek süslenir. Büfelerde yiyeceklerin tadı kadar, göze hitap etmesi de
önemlidir.
Tüm bu ikramlarda konuklarla yakından ilgilenilmeli, ikram zamanları aksatılmamalıdır.
İstekleri anında yerine getirilmeli, sorunları varsa giderme yolları aranmalıdır. Büfe ve masalardaki
yiyeceklerin servisinde kullanılacak tabaklar, bardaklar, maşalar, takımlar (çatal, bıçak, kaşık),
fincanlar vs. mutlaka kontrol edilmeli ve eksiklerinin yerine konması sağlanmalıdır.

2.3.3. Katılımcı Sayısına Göre İkram Malzemelerinin Kontrolü
Fuar/kongre organizasyonlarında katılımcı-delege listelerine göre sayı tespiti yapılır. Katılımcı
sayısına göre hazırlanan malzemelerde eksiklik veya aksaklık olup olmadığı kontrol edilerek
aksaklıkların giderilmesi sağlanır.
İkram malzemelerini aşağıdaki gibi gruplayabiliriz:



Metal malzemeler; çatal, bıçak, kaşık, servis çatal ve kaşığı vb.
Cam malzemeler; bardaklar (ayaklı bardaklar, şarap bardakları, su bardağı vs.), sürahiler,
zeytinyağlık-sirkelik, sosluklar, çeşitli kaseler vb.
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Porselen malzemeler; tabaklar, fincanlar, reçellik, yumurtalıklar, menaj takımları, kâseler, peçetelik vb.
Kumaş malzemeler; masa örtüleri, kapak örtüleri, peçeteler, masa etekleri, temizlikkurulama bezleri vb.

2.3.4. İkram Hazırlıkları Sırasında Oluşan Aksaklıkların İlgililere Bildirilmesi
İkram başlamadan önce; yemek salonu, kokteyl salonu vs. gözden geçirilir. Sıcaklık, aydınlatma
vb. konulardaki sorunları tespit edip gidermek için yetkililerle iş birliği yapılır. Kıvrılan halılar,
sallanan masalar, duvara iyi asılmamış dekor, ayna gibi sorun yaratabilecek konular halledilmelidir.
Bunlar için kontrol listesi kullanılabilir. Hijyen için de kontroller yapılmalıdır; ortam temizlenmiş mi,
sandalyeler temiz mi gibi.

Resim 2. 7: Yemek salonu

Masalarda çatlamış veya kenarları kırılmış malzemeler varsa, değiştirilmesi için ilgililerden
yardım alınır. Takılıp düşmeye neden olabilecek elektrik kabloları, zeminde gevşemiş karolar varsa en
kısa sürede ilgili kişilere bildirilmelidir.
Zeminin, kayıp düşmeye sebebiyet vermemesi için, temiz ve kuru olmasına; masalarda ve
büfede yanan mumlara dikkat edilmelidir. Listedeki konuk sayısında değişiklik olursa yetkililere
bildirip gerekli önlemin alınması sağlanmalıdır.

2.4. İkram Sırasında Yapılacaklar
İkram; konuklara yiyecek ve içeceklerin servis personeli tarafından uygun takımlarla ve belirli
bir servis metodunun kurallarına göre sunma sanatıdır.
Fuar/kongre katılımcılarına sunulacak yiyecek-içecekler (menüler) planlanırken, menülerde
uluslararası mutfaklara ait yiyeceklerin de yer almasına dikkat edilmelidir. Millî ve yöresel yiyecekiçeceklere yer verilmelidir. Böylece menüler daha çekici hale getirilir ve ülkenin veya bölgenin
kültürel yönden tanınmasına katkıda bulunulmuş olur.
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Resim 2. 8: İkram









Yiyecek-içecekler cazip bir şekilde sunulmalıdır.
Hızlı ve etkin ikram sağlanmalıdır.
Misafirperverlik ve çekicilik sağlanmalı, düzen ve tertiplilik vurgulanmalıdır.
Hijyen kurallarına uyulmalıdır.
Ekipmanların kullanımında güvenliğe dikkat edilmelidir.
Konukların ek istekleri yerine getirilmelidir. (sos, ekmek, kül tablası vs.)
Masa üzerindeki kırıntılar her yemekten sonra temizlenmelidir.

2.4.1. İkrama Katılanların Sayısının Kontrolü
Kalabalık ikramlarda en önemli nokta, gelen konuk adedinin tespitidir. Konuk adedinin tespiti
genellikle üç şekilde yapılır:




Mutfakta hazırlatılan yemek porsiyonları dikkate alınarak kalan yemeklerden kaç kişilik
yemek gönderilmediği sayılır.
Görevli kişi (şef, hostes) misafirler oturduktan sonra boş kalan sandalyeleri sayar ve
toplam sandalye sayısından çıkartarak gelen konuğu tespit eder.
Kapıdaki görevli (şef, hostes) konukları salon girişinde sayar.

Bu yöntemlerde, kapıda kontrolün bazı sakıncaları vardır. Kapıdan girerken sayılan davetiyeleri
ve biletleri kapıda toplanarak salona giren konuklardan daha sonra dışarı çıkıp yeniden içeri girenler
olabilir. Bu gibi durumlar kargaşa yaratabilir.
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Davetiye ve biletlerin ikram başlamadan hemen önce hostesler veya görevli personel tarafından
masalarda toplanması uygun bir yöntemdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, daha sonra gelen
konukların davetiye veya biletlerinin alınmasının unutulmamasıdır.
Konuklardan toplanan davetiye ve biletler sayılarak konuk sayısı saptanır. Sayılan bu
yöntemlerin dışında, gruplara ilişkin yemeklerde “yemek fişi” uygulaması yaygındır. Genellikle
grubun geliş ve ayrılış saati, yapılacak ikram (menü) önceden anlaşmaya göre saptanmıştır. Hostesler
yemek öncesi konuklardan, önceden dağıtılmış olan fişleri toplar ve konuk sayısı buna göre tespit
edilir. Öğünlere ilişkin (sabah, öğle, akşam) yemek fişleri farklı renkte basılması kontrol açısından
faydalıdır.

Resim 2.9: Yemek

2.4.2 İkrama Katılanların Yaka Kartlarının Kontrolü
Fuar/kongre organizasyonlarında katılımcı ve delegelere dağıtılan kimlik bilgileri içeren yaka
kartları, organizasyon süresince takılmalıdır. Organizasyon süresince yapılan ikramlara katılan
katılımcı ve delegeler, ikram salonlarına yaka kartları kontrol edilerek alınır. Bu kontroller görevli
hostesler tarafından yapılır.

Resim 2.10: Yaka Kartları
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2.4.3 İkram Sırasındaki Sorunlarla İlgilenilmesi

Resim 2.11: İkram








Konukların yapmış oldukları eleştirilere saygı duyulmalıdır.
Konukla göz teması kurulmalı, çabuk ve olumlu tepki verilmelidir.
Acelesi olan konuklara öncelik tanınmalıdır.
Yiyecek ile ilgili sorun olduğunda (soğuk, iyi pişmemiş vs.) sorunun giderilmesine
yardımcı olunmalıdır.
Herhangi bir kaza veya dökülme durumunda gerekenler yapılmalıdır.
Konuğa; yiyecek ve içeceklerden memnun olup olmadığı, bir şikâyeti ya da önerisi olup
olmadığı sorulmalı, bir sorun varsa yetkililerden yardım alınarak çözülmelidir.

2.4.4 Protokole İkram
Uluslararası düzeyde protokolün önemli bir yeri vardır. Bu nedenle protokol kuralları eksiksiz
olarak uygulanmalıdır. Protokol ikramları; çay, yemek, kokteyl, gece toplantıları ve resmi toplantılar
şeklinde olabilir.
Protokole ikramda dikkat edilecek noktalar vardır:









Protokole dâhil kişilerin isim listesi önceden incelenmeli, karşılamada herhangi bir
karışıklığa neden olunmamalıdır.
Protokol üyeleri kapıda karşılandıktan sonra öncelikle ayrı bir odada dinlendirilmeli ve
sonra ikram yapılacak salonda masalarına kadar eşlik edilmelidir.
Protokole ayrılan masa dekorasyonu, kişi sayısına göre yapılmalıdır. (yuvarlak, T şekli, U
şekli, dikdörtgen vs.)
Masa örtüleri ve çiçekler uyumlu olmalıdır ve görüşü kapatmaması için büyük çiçek
kullanılmamalıdır.
Akşam toplantılarında masaya, eşit aralıklarla şamdan konmalıdır; ancak mum ışığının
göz almaması için göz hizasından yukarıda olmamasına dikkat edilmelidir.
Protokole dâhil misafirlerin masadaki yerlerini göstermek için isimler yazılarak
isimliklere (kartlık) geçirilmelidir.
İkramdan önce, ikramla ilgili prova yapılmalıdır.
İkram esnasında sessizlik esastır.
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Uygun bir ışıklandırma sağlanmalıdır.
İkramlar aynı anda başlamalı ve boşların toplanması aynı anda yapılmalıdır.
İkram sonrasında konuklar giderken, masalarından kapıya kadar eşlik edilmelidir.

2.4.5 Dışarıda Yapılacak İkramlarda Rehberlik Yapma
Açık alanda yapılacak ikramlarda “açık alan” ikram çeşidine göre (kokteyl, yemek) hazırlanır.
Gelen konuklar karşılanarak, açık alana (bahçe) yönlendirilir. Ana kapının girişine ve açık alana kadar
olan yola yönlendirme levhaları yerleştirilir. Masalarına yönlendirilen konuklara, yiyecek-içecek
çeşitlerinin yazılı olduğu menü kartları verilir.
Menü kartlarının çeşitleri şunlardır:







Yemeklerin bulunduğu kartlar
Şarapların bulunduğu kartlar
İçkilerin bulunduğu kartlar
Spesiyal menü kartları
Özel günler için hazırlanan menü kartları
Ziyafet menüleri

Lavabo vs. gitmek isteyen konuklara rehberlik yapılır. Serin havalarda bayan konuklara şal
verilir.

2.5. İkram Sonrası İşlemler
Yiyecek-içecek ikramlarından sonra “ikram sonrası işlemler”e geçilir. Bu işlemler; boşların
toplanması, masaların temizlenmesi, genel temizlik ve düzenin kontrolüdür.
Kontrol sistemi; yönetimi, zamanında uyaracak bir temele göre geliştirilmelidir; çünkü kontrol
sistemi kendi başına sorunları önleyemez. Kontrol sisteminin fonksiyonunun etkinliğini sağlamak için
yönetimin sürekli denetimine gerek vardır ve bilgiyi değerlendirmek, buna göre hareket etmek için
kontrol sisteminin yönetim eylemine ihtiyacı vardır.

Resim 2.12: İkram
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2.5.1. Yapılan Servisin Toplanmasının Kontrolü
Servis toplanırken dikkat edilecek noktalar:


















Hem servis hem de boşların toplanması bütün konuklara aynı anda ve tek seferde yapılır.
Boş tabaklar konuğun sağından ve sağ el ile alınır.
İçecek servisi konuğun sağından, saat yönünde ve sağ elle yapılır.
Kirli tabakları sıyırma işi, konuğun görüş mesafesinin dışında genellikle konuğun arkasında yapılır.
Tabaklar ve bardaklar sessiz ve konuğu rahatsız etmeden toplanır.
Tabaklar toplanırken konuklar yapılan işin farkına varıyorsa, serviste hata var demektir.
Masa süpürme işi ana yemekten sonra, tatlı servisinden önce yapılır.
Süpürmede kullanılan peçete temiz olmalıdır.
Süpürme işlemi konuk rahatsız edilmeden yapılmalıdır.
Kül tablaları kuralına uygun olarak sık sık değiştirilmelidir.
Tabakları toplamak için, konukların yemeği bitirdiğinden veya yemeği yarım bıraktığından emin olunmalıdır.
Bir defada taşınabilecek kadar tabak kaldırılmalıdır.
Toplanan tabaklar servanta götürülür ve diğerlerini toplamak üzere tekrar gelinir.
Tabaklar toplanırken veya servanta yerleştirilirken kesinlikle gürültü yapılmamalıdır.
Bardaklar daima tepsi ile toplanır.
Servisin toplanması sırasında meydana gelebilecek kazalar için daima uyanık ve dikkatli
olunmalıdır.
Servisin toplanması yapılırken bir kontrol listesi hazırlanır, kontrol listesinde seçenekler
işaretlenir. Yerine getirilmeyen işlem olursa, yetkililerden yardım alınarak eksik işlemin
yerine getirilmesi sağlanır.

2.5.2. Temizlik ve Düzenin Kontrolü











Servis personeli yiyecek-içecek servisinin yapıldığı yeri, masaları ve sandalyeleri temizlerken hijyen kurallarını yerine getirmelidir.
Servis sonunda ekmek kırıntıları veya diğer yiyecek artıkları gibi maddeler, servis alanından temizlenmelidir.
Servis alanının tabanında bulunan halılar yıkanarak temizlenmelidir.
Servis alanında bulunan eşyaların (mobilyaların) tozları alınmalı ve temizlenmelidir.
Çöpler bekletilmemelidir. Her çöp kutusu boşatıldıktan sonra yıkanmalıdır.
Servis sırasında kirlenmiş olan masa örtüsü vb. malzemeler toplanarak yıkanmak üzere
çamaşırhaneye götürülmelidir.
Menaj (tuz-biberlik) takımları temizlenmelidir.
Servantlarda bulunan yedek malzemeler tamamlanmalı ve düzenlenmelidir.
Masa ve sandalyelerin temizliği ve düzeni kontrol edilmeli ve ondan sonra yerleştirilmelidir.
Yerinden oynamış dekorlar (ayna, tablo, çiçek vb.) yerine yerleştirilmelidir.

Temizlik ve düzen kontrolü de, hazırlanan “kontrol listesi” doğrultusunda yapılır. Yerine
getirilmeyen veya eksik yapılan işlerin tamamlanması için yetkililerle iş birliği yapılır.
Kontroller; ikramın başlangıcından sonuna kadar geçen süreçte, ikramla ilgili işlemlerin yerine
getirilip getirilmediği ve performans analizi için gereklidir. Çalışmaların sonucu ancak etkili bir
kontrol sonucunda belli olabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yiyecek-içecek (catering) firmalarını araştırıp ikram hizmetleri konusunda bilgi toplayınız.
İkram öncesi, ikram sırasında ve ikram sonrası işlemlerle ilgili dokümanları düzenleyerek dosya
hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler



Catering firmalarını araştırınız.



Araştırmanızı internet ortamında yapınız.



Seçtiğiniz firmalar hakkında bigi toplayınız.





Araştırma için bir firma seçiniz.



Fuar/kongrede yapılan ikram hizmetleri ve
çeşitlerini araştırınız.



Fuar/kongre organizasyonlarında hizmet
veren firmayı seçiniz.
Araştırma yaptığınız konuda deneyimli
olmasına dikkat ediniz.
Detaylara dikkat ediniz, gözlemci ve araştırmacı olunuz.



İkram zamanlarını araştırınız.



Planlı ve düzenli olunuz.



İkram sırasında yapılacakları araştırınız.



Ayrıntılara dikkat ediniz.



Protokole yapılan ikramda uyulması gereken kuralları araştırınız ve bilgi toplayınız.
Dışarıda yapılan ikramın özelliklerini araştırınız.



Internet ve kütüphaneden yararlanınız.



Yeniliklere açık olunuz.







İkram sonrası yapılan işlemleri araştırınız.



Düzenli ve titiz çalışınız.



Servis toplanmasını araştırınız.



Temiz ve düzenli olunuz.



Temizlik ve düzen kontrolünü araştırınız.



Araştırmacı ve gözlemci olunuz.



Topladığınız dokümanlardan ve bilgilerden yararlanarak etkinlik dosyası hazırlayınız.



Hazırladığınız dosyayı arkadaşlarınıza
sununuz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
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. Catering firmalarını araştırdınız mı?
2. Araştırmalarınızı internet üzerinden yaptınız mı?
3. Seçtiğiniz firmalar hakkında bilgi topladınız mı?
4. Fuar/kongre organizasyonu yapan firmayı seçtiniz mi?
5. Konusunda deneyimli olmasına dikkat ettiniz mi?
6. Detaylara dikkat edip gözlemci oldunuz mu?
7. Fuar/kongrede yapılan ikram hizmetleri ve çeşitlerini araştırdınız mı?
8. Planlı ve düzenli çalıştınız mı?
9. İkram zamanı ve ikram sırasında yapılacakları araştırdınız mı?
10. Protokole yapılan ikramda uyulması gereken kuralları öğrendiniz mi?
11. Dışarıda yapılan ikramları araştırdınız mı?
12. İkram sonrası yapılan işlemleri öğrendiniz mi?
13. İkram sonrası servisin toplanmasını öğrendiniz mi?
14. Temizlik ve düzen kontrolünü araştırdınız mı?
15. Araştırmalarınızda internetten yararlandınız mı?
16. Dosya hazırlama planı yaptınız mı?
17. Topladığınız dokümanlarla dosya hazırladınız mı?
18. Etkinlik dosyasını sınıfta arkadaşlarınıza sundunuz mu?
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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 fuar/kongrede ikram hizmeti değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

Aşağıdakilerden hangisi stantta yapılan ikramlarda önemlidir?
A)
B)
C)
D)

3.

Masa hazırlıkları
Servis arabası hazırlıkları
Servant hazırlıkları
Mutfak hazırlıkları

Aşağıdakilerden hangisi “ikram zamanı kontrolü” çeşitlerindendir?
A)
B)
C)
D)

6.

Yiyecek-içecekleri satın almaktır.
Yiyecek-içecekleri tanıtmaktır.
Yiyecek-içeceklerin belli kurallarla sunumudur.
Yiyecek-içeceklerin sunumudur.

Aşağıdakilerden hangisi ikram öncesi hazırlıklardan değildir?
A)
B)
C)
D)

5.

Promosyon dağıtma
Olumlu imaj yaratma
İyi vakit geçirtme
Mola verme

Aşağıdakilerden hangisi ikram (servis) tanımıdır?
A)
B)
C)
D)

4.

Öğle ve akşam yemekleri
Coffee break (kahve molaları)
Açılış-kapanış kokteylleri
Düğün yemekleri

Kahve molaları kontrolü
Kantin kontrolü
Salon kontrolü
Servis kontrolü

Aşağıdakilerden hangisi ikram sırasında yapılacaklardan değildir?
A)
B)
C)
D)

Yiyecek ve içecekler cazip bir şekilde sunulmalıdır.
Çekicilik sağlanmalı, düzenli ve tertipli olunmalıdır.
İkramlar yapılırken ekstralar göz ardı edilmemelidir.
Yiyecek-içecek ikramlarında hijyen kurallarına uyulmalıdır.
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7.

Aşağıdakilerden hangisi ikram malzemesi değildir?
A)
B)
C)
D)

8.

Aşağıdakilerden hangisi ikram başlamadan önce yapılması gereken kontrollerden değildir?
A)
B)
C)
D)

9.

İkramda sessizlik
Masadaki kısa şamdanlar
Aydınlık ortam
Gürültülü müzik

Aşağıdakilerden hangisi açık hava ikramı değildir?
A)
B)
C)
D)

13.

Kaza-dökülme
Davetsiz konuk
Davetli konuk
İyi pişmemiş yemek

Aşağıdakilerden hangisi protokole ikramda önemlidir?
A)
B)
C)
D)

12.

Konukların kapıda sayılması
Masalarda sandalyelerin sayılması
Konukların masalarda sayılması
Yemek porsiyonlarının sayılması

Aşağıdakilerden hangisi ikram sırasındaki sorun değildir?
A)
B)
C)
D)

11.

Sıcaklık ve ısı kontrolü
Temizlik kontrolü
Kırık malzeme kontrolü
Menü kontrolü

Aşağıdakilerden hangisi ikrama katılan kişilerin sayısını tespit etmede kullanılmaz?
A)
B)
C)
D)

10.

Cam malzemeler
Tahta malzemeler
Porselen malzemeler
Kumaş malzemeler

Kokteyl
Yemek
Kongre
Cafe break

Aşağıdakilerden hangisi servis toplanırken yapılır?
A)
B)
C)
D)

Servis sessizce toplanır.
Servis toplanmaz.
Konuklar gidince toplanır.
Hiçbiri
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14.

Aşağıdakilerden hangisi temizlik ve düzenlemede yapılmaz?
A)
B)
C)
D)

15.

Hijyen kurallarına uyulur
Çöpler bekletilmez
Menaj takımları temizlenmez
Servantlar düzenlenir

Aşağıdakilerden hangisi menü kartı çeşidi değildir?
A)
B)
C)
D)

Yemeklerin bulunduğu kartlar
Special menü kartları
İçkilerin bulunduğu kartlar
Etkinlik kartları

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara
dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda fuar/kongrede diğer hizmetleri öğrenecek, yarışmalarla ilgili hizmetleri,
ziyaretçi talep ve sorumlulukları ile ilgili işlemlere yardımcı olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yarışmalarla ilgili hizmetleri araştırınız.



Sertifika, teşekkür vb. belgelerin özelliklerini araştırınız.



Ziyaretçi sorunlarını araştırınız.



Acil durumlarda güvenlik birimiyle işbirliğini araştırınız.

3. DİĞER HİZMETLER

Resim 3. 1: Diğer hizmetler

Fuar ve kongrelerde katılımcıların karşılanması, açılış işlemleri, ikram hizmetleri gibi
hizmetlerin dışında; organizasyonun büyüklüğüne göre çeşitli yarışma faaliyetleri düzenlenebilir.
Diğer hizmetlerden bir diğeri de, fuar ziyaretçi talep ve sorunları ile ilgili işlemlerin yerine
getirilmesidir.

3.1. Yarışmalarla İlgili Hizmetler
Yarışma düzenlemede birinci aşama, planlamadır. İkinci aşama, personel seçimi ve komite
oluşturma; üçüncü aşama ise araç, gereç ve donatım sağlamadır.
Yarışma organizasyonunun planlanması ve koordine edilmesi, başarı için yeterli değildir.
Yarışmada görevli tüm personel sürekli iletişim halinde olmalıdır.
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Resim 3. 2: Yarışma

Yarışma planlanırken yapılması gerekenler:


Yarışma statüsünün belirlenmesi (bir veya birkaç günlük organizasyon mu yoksa özel bir
yarışma mıdır gibi)



Organizasyonun kimlere yönelik olduğunun belirlenmesi (katılımcıların yaş grupları,
cinsiyeti, nitelikleri gibi)



Organizayonun büyüklüğünün ve kapsamının belirlenmesi; süreklilik kazanmış bir
organizasyon ise bu özellikle belirtilmelidir. (5. Geleneksel Tiyatro Yarışması, 20.
Antalya Film Yarışması gibi)



Organizasyonda yer alacak kategorilerin belirlenmesi



Yarışma ve seyirciler için güvenli ve zevkli olmasını sağlayacak koşulların belirlenmesi



Organizasyonun tarihinin ve süresinin belirlenmesi; çoğunluk için uygun tarihin
seçilmesine çalışılmalıdır.



İş birliği yapılacak kişi ve kuruluşların belirlenmesi; yarışmaya sponsor olacaklar, teknik
hizmetler, catering hizmetleri vb.

Yarışmalarla ilgili hizmetler üç aşamada gerçekleşir:


Yarışma öncesinde yapılacak işler: Organizasyon komitesi ve hizmetleri yürütecek sekreterya oluşturulur. Organizasyonun bütçesi, bürokratik işlemler, tanıtım hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, konaklama hizmetleri, catering hizmetleri planlanmalıdır.
Yarışma yönetmeliği gereğince jüri, tertip ve komisyon görevlileri araştırılır ve belirlenir.



Yarışma sırasında yapılacak işler: Organizasyonun en önemli aşamasıdır. Yarışmanın
yapılacağı salon ve yerlerin son kontrolleri, görevli personel dağıtımı yapılmalıdır. Teknik
hizmetlerin kontrolü yapılmalı ve bu sayede yarışma sırasında herhangi bir aksaklıkla karşılanmamalıdır. Medya ile ilgili kontroller yapılmalı; TV çekimi, video çekimi ve basın
mensuplarının düzeni sağlanmalı, sağlık ekibi kontrol edilmelidir.
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Yarışma sonrasında yapılan işler: Kapanış töreni hazırlıkları yapılır, yarışma bitiminden sonraki sosyal etkinlikler (kokteyl, müzik dinletisi, dans gösterisi) planlanır ve yarışma ile ilgili rapor hazırlanır. Yarışma ödüllerinin, belgelerinin hazırlanması ve sunum planına göre dağıtımının yapılması sağlanır. Yarışma sonunda malzemelerin toplanması ile
ilgili yerlere ulaştırılması sağlanır. Organizasyona hizmeti geçen bütün katılımcılara teşekkür mektuplarının hazırlanarak gönderilmesi sağlanır ve organizasyonun performansına ilişkin değerlendirme yapıldıktan sonra yarışma sonuçlarının ve yarışma ile ilgili albüm,
fotoğraf, CD vb. dokümanların katılımcılara iletilmesi sağlanır.

3.1.1. Çeşitleri ve Özellikleri

Resim 3. 3: Bilgi yarışması

Yarışma; katılanlar arasında en iyi olan ve en çok dikkati çeken başarılı yarışmacıları, yapıtları
vb. belirlemek ve/veya ödüllendirmek amacıyla düzenlenmiş yarış, müsabakadır.

Resim 3. 4: Sportif yarışma

Yarışmalar çeşitli konularda yapılabilir:


Tiyatro topluluğu yarışması



Resim yarışması
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Güzellik yarışması



Dans yarışması



Bilgi yarışması



Film yarışması



Sportif yarışmalar



Müzik ve beste yarışması



Bilim ve teknik yarışmaları



Okul-kolejlere giriş yarışma sınavları



Ticarette ürün yarışmaları



Yemek yarışmaları



Tarımsal yarışmalar



Ürün yarışmaları



Üretim araçları yarışmaları



Afiş yarışması vb.

3.1.1.1.Yarışma Çeşitleri


Bilgi yarışmaları: Zekâ oyunları (satranç vb.), bilim ve teknik yarışmaları, okul-kolej giriş yarışmaları



Beceri yarışmaları: Yemek, ürün, üretim araçları, resim, proje tasarımı yarışmaları



Kültürel yarışmalar: Film, senaryo, dans, tiyatro, güzellik vb. yarışmalar



Sportif yarışmalar: Yüzme, voleybol, basketbol, tenis, buz pateni, futbol, golf vb.

Resim 3. 5: Dans yarışması
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3.1.1.2.Özellikleri


Bilgi yarışmaları: İnsanların bilgi seviyelerini test ederek yarıştıkları, bu sayede hem
eğlenip hem de kendilerini geliştirdikleri yarışmalardır.



Beceri Yarışmaları: Bireyin fiziksel ve psikolojik çaba göstererek bir işi kolaylıkla ve
ustalıkla yapabilmesine beceri denir. Beceri yarışmaları farklı bireylerin yeteneklerinin
karşılaştırıldığı yarışmalardır. Bir alan, bir bölüm veya bir iş üzerinde değerlendirilir.
Yarışmacılara aynı koşullar altında, aynı görevler verilerek yetenekleri ölçülür.

Resim 3. 6: Satranç



Kültürel yarışmalar: Farklı toplumların birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan farklı
kültür sentezlerinin sergilendiği ve bu sentezlerin değerlendirildiği yarışmalardır. Gösteri
yarışmalarında aynı topluluğun başında görevli bir sorumlu yönetici bulunur. Yarışmalar
için ses düzeni kurmak gereklidir. Müzik yarışmalarında ses düzeninin yanında, ışık
düzeni de kurulur. Her basamak kura ile belirlenir ve ayrı ayrı puanlanır.

Resim 3. 6: Afiş



Sportif yarışmalar: Birbirinden son derece farklı, değişen hatta birbiriyle çelişen
anlamlar içeren çok yönlü faaliyettir. Bu faaliyette amaç eğlenmek, dinlenmek, hoşça
vakit geçirmekten sağlığı korumaya, güçlü olmaya, sosyal bir çevre edinmeye ya da para
kazanmaya kadar geniş ve değişken bir yelpaze yer almaktadır.
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3.1.2 Yarışmaların Yapılması ile İlgili Hazırlıklara Yardımcı Olma

Resim 3. 7: Yüzme yarışması

Yarışma organizasyonu düzenlerken yapılacak işlemler; görevli komite organizasyonunun
büyüklüğüne, özelliğine ve çeşidine göre görevlendirme ve iş tanımları yapmalıdır.
Yapılacak işlemleri şöyle sıralayabiliriz:



















Yarışma için arz ve talebi belirleme
Yarışma alanı ile ilgili yönetmeliği araştırma
Yer ve zaman araştırması yapma
Yarışmaya uygun, mekân donatı elemanlarını araştırma
Yarışma ile ilgili teknik ekipmanları araştırma
Yarışma konusunu, şartları, katılım koşullarının tanıtımını, reklâm araştırmasını yapma
Katılımcı-davetli kimlik kartı ve listesi, davetiye hazırlama ve dağıtım planı oluşturma
Yarışmada kullanılacak (puan yazma cetveli, yoklama afişi, sonuç formu vb.) araç ve gereç, dokümanları araştırma
Tahmini gelir-gider bütçesi oluşturma
Yarışma yerinde güvenlik ve sağlık tedbirleri için araştırma yapma
Yarışma alanı ile ilgili yönetmelik gereği jüri, tertip ve komisyon görevlilerini araştırma
Davetiye araştırması yapma
Sponsor araştırması yapma
Açılış-kapanış tören planı araştırması yapma
Yarışma program akış planı araştırması yapma
Yarışma ödüllerinin ve belgelerinin hazırlanma araştırmasını yapma
Öneri ve aksaklıklar için değerlendirme formu hazırlama araştırması yapma
Yarışma düzenleme dosyası hazırlama

Resim 3. 8: Bisiklet yarışları
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3.1.3. Yarışma Sonuçlarını İlan Etme
Yarışma sonuçlarının ilan edilmesi, yarışma özelliğine göre değişiklik gösterir. Yarışmalarda;
jüri ve komite oylamasıyla yapılan puanlamaların her aşaması bilgisayara kaydedilir ve toplamı jüri
başkanı tarafından çıktısı alınarak zarfa konur. Zarfa konan sonuçlar, hostesler tarafından alınarak
sunucu veya yetkiliye verilerek sonuçlar açıklanır.
Sportif yarışmalarda; sonuç gösteren elektronik tabelalar kullanılarak sonuç ilan edilir
(skorboard olabilir).
Proje, ürün, resim vb. yarışmalarda, yarışma sonuçları postayla kurum veya kişilere
gönderilerek kazananlar için ayrıca bir ödül töreni yapılır. Davetliler ve misafirlerin önünde sonuçlar
açıklanır.
Okul-kolej sınav yarışmaları kişilere postayla bildirilir.

Resim 3. 9: Voleybol

3.1.4. Ödüllerin Dağıtımı

Resim 3.10: Kazanmak
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Yarışma organizasyon komitesi tarafından hangi ödüllerin nasıl verileceği, ödüllerin hangi
sırayla verileceği belirlenir.
Ödül dağıtım planı hazırlanır. Bu planda;










Ödülleri kimin vereceği ve protokol sırası göz önünde tutulur.
Verilecek ödüllerin şekilleri belirlenir. (kupa, madalya, plaket, sertifika, çiçek, flama vb.)
Yarışma sonunda yarışmacılar dışındaki katılımcılara verilecek ödül varsa bunlar
belirlenir.
Şeref kürsüsünde verilecek ödüller için şeref kürsüsü ve yürüme yolunun yeri saptanır ve
hazırlanır.
Ödül koyma masası hazırlanır.
Ödül dağıtım yastığı hazırlanır.
Ödül getirecek görevliler (hostesler) ve kıyafetleri belirlenir.
Sahnede verilecek ödüllerde sunum ve sahne düzeni hazırlanır.
Ses ışık düzeni (teknik donatılar) kontrol edilir ve ödüller dağıtılır.

3.2. Dağıtılacak Belgelerle İlgili İşlemler
Yarışmacılar dışında yarışma organizasyonunda görev alan kişi ve kuruluşlara çeşitli belgeler
verilir.

3.2.1. Sertifikaların Dağıtımı
Yarışmalara katılıp dereceye giremeyen kişi ve gruplara “yarışma katılım belgesi” verilir.
Belgenin üzerinde adı-soyadı, yarışma adı, yer ve zamanı, yarışma logosu bulunur. Bunun dışında
yarışmalarda, jüri özel ödülleri dağıtılabilir. Bu özel ödüller; mansiyon, centilmenlik, en iyi kıyafet,
umut vaat eden tasarımcı vb. olabilir. Bu yarışmacılara da çeşitli sertifikalar verilir.

3.2.2. Teşekkür Belgesi
Yarışma organizasyonunda emeği geçen tüm görevlilere sponsor şirketlere, resmî makamlara
teşekkür belgesi verilir.

3.2.3. Diğer Belgeler (Organizasyonun İçeriğine, Yeterliliğine ve Katılımcılara İlişkin
Belgeler)
Yarışma organizasyonu, yönetmelik ilke ve prensipler ile temel esaslara uygun tekniklerle
düzenlenmektedir. Yarışma katılma izni, yarışmaların yapılış tarzı ve sırası, sonuçların belirlenmesi ve
duyurulması gibi kurallarla bunlara aykırı hareketleri önlemek üzere belirlenen kurallar (cezalar) her
yarışma için ayrı ayrı uygulanmakla beraber, sportif yarışmalarda bunlar birleştirilmiştir.
Yarışma yapılması için yetkili resmi kurumlardan izin alınması gerekmektedir. (Valilik, Gençlik
Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Millî Eğitim, Emniyet Müdürlüğü vb.)
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Resim 3.11: Dart

Organizasyon türüne ve kapsamına göre uygulanacak kurallar belirlenmelidir. Bu kurallar
katılımcı seçimi, karşılama ve/veya yarışmaların şekline aykırı davranışlara yönelik yaptırımlardır.
Ayrıca, yarışmaların sonuçlarının resmileştirilmesi için nelerin gerektiği belirlenir (jüri, hakem, skot
tutucular vb.).
Yarışma kuralları belirlenirken dikkat edilecek noktalar:


Seçme kurallarının belirlenmesi: Katılımcıların nitelikleri belirlenir. Bu kurallar açık ve
anlaşılır bir dille yazılır ve tüm ilgililere dağıtılır.



Yarışma ve/veya karşılama kurallarının belirlenmesi: Katılımcıların uyacakları
kurallar, yarışma sırasında uygulanacak kurallar, seyircilerle ilişkin kurallar, yarışma dışı
davranışlarda uygulanacak yaptırımlar ayrıntılı bir biçimde belirlenir.



Kuralların organizasyona uygun hale getirilmesi: Organizasyonun türüne bağlı olarak
uygulanması gereken kurallar bulunuyorsa bu işlemler gerçekleştirilir.



Organizasyonda görev alacak resmi katılımcıların belirlenmesi: Organizasyonun
türüne göre katılımcıların (jüri, hakem, skor tutucu vb.) nitelikleri belirlenir.

Yarışmaya katılacakların kayıt işlemleri şöyledir:








Organizasyonun yapısına göre uygun katılımcıları sağlamak için kayıt süresi
belirlenmelidir.
Organizasyon için uygun ölçütlerin belirlenmesi; organizasyon herkese açıktır ya da belli
ölçütler konması gerekmektedir.
Kayıt sırasında hangi bilgilere gereksinim olduğunun belirlenmesi; kayıt için şu bilgilerin
bazıları olabilir: katılımcı adı-soyadı, adres, cinsiyeti, doğum tarihi, yaşı, boyu, kilosu,
katılım ölçütleri varsa ona uyulduğuna dair belge, dağıtılacak malzeme için vücut ölçüleri,
katılım ücreti, feragat bildirimi, tıbbı öykü
Kayıt tarihi başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi
İzlenecek kayıt süresinin belirlenmesi
Kayıt işlemleri için uygun formların hazırlanması
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Katılım Başvuru Örneği

Soyad – Ad :…………………………………………………………………………….
Adres :…………………………………………………………………………………..
Telefon :………………………………………………………………………………...
Başvurulan Dal :………………………………………………………………………..
Cinsiyet :………………………………………………………………………………...
Doğum Tarihi / Yaş :……………………………………………………………………
Boy – Kilo : …………………………………………………………………………….
Katılım Ücreti (Varsa) : ………………………………………………………………..
Beden No (özel giysi gerektiren durumlar için) : ………………………………………
Konaklama rezervasyonu talep ediyor musunuz? (şehir dışı katılımcılar için)
(Evet)
(Hayır)

Resim 3.12: Basketbol

3.3. Ziyaretçi Talep ve Sorunları ile İlgili İşlemler
Organizatör firmalar, fuar organizasyonu öncesinde birçok tanıtım çalışması yürüterek
potansiyel ziyaretçilere ulaşmaya, onları fuar alanına çekmeye çalışmaktadır. Ancak, bu kimselerin
fuar alanına getirilmesinin başarılması ziyaretçilere yönelik uygulamaların son bulduğu anlamına
gelmemektedir. Fuar dönemi boyunca hem ziyaretçilerin memnun edilmesi hem de onlardan bilgi
toplanılması anlamında çeşitli çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.
Firma personelinin; ziyaretçilerin şikâyet ve sorunlarını dinlemesi, çözüm üretmeye yönelik,
ikna edici bir tavır içinde olmalarını sağlaması da oldukça önemlidir. Ziyaretçi karşılandıktan sonra
personelin yapması gereken şey, konuştuğu kimsenin nasıl tipte bir müşteri (ziyaretçi) olduğuna karar
vermektir. Ziyaretçi tipleriyle ilgili olarak yapılabilecek ilk ayrım; profesyonel ziyaretçiler ve genel
ziyaretçiler olarak yapılmaktadır.
Profesyonel ziyaretçi; belirli bir sektörde düzenlenen fuarları takip ederek sektörde yer alan ve
fuara katılmış olan firmalarla bağlantı kurmayı amaçlayan kişileri ifade etmektedir. Bu kimselerle
yapılan görüşmelerde personeller tüm sorulara mümkün olduğunca açık, çözüme ve sonuca yönelik
yanıtlar verir. Aynı zamanda anlaşma isteği doğrultusunda yönlendirirse firma açısından olumlu
sonuçlar elde edebilmektedir. Ziyaretçilerin sordukları sorulara mümkün olduğunca kısa cevaplar
verilip cevap içinde soru yöneltilmesi tavsiye edilmektedir.
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Genel ziyaretçi ise; daha çok genel fuarları ziyaret eden, fuarı ziyaret etmek için özel bir amacı
bulunmayan, daha çok kişisel meraklarını gidermek isteyen ziyaretçilerdir. Stant personeline düşen
görev; bu tip ziyaretçileri standa çekmeye çalışmaktır. Stant ve ürünleri göstererek bu ziyaretçilere
motive edici sorular sormaktadır. Örneğin; bu yılki fuarı nasıl bulduklarını sormak, fuarla ilgili
talepleri ve sorunları olup olmadığını not etmek gibi. Firma personelinin ürün ve hizmetleri ile ilgili
gerekli bilgiyi verirken, karşısındaki kişiden geri bildirim alması da önemlidir.

3.3.1. Sorunların Tespiti
Organizatör firmalar; fuar alanının çeşitli noktalarına danışma masaları kurmalı ve buralara
görevliler yerleştirmelidir. Söz konusu danışma masalarında çalışan görevliler, ziyaretçilerin
sorularına gerekli yanıtları vermek, fuarla ilgili bilgileri onlara aktarmak suretiyle hizmet vermektedir.
Standı ziyaret eden kimselere ilişkin kayıtların mutlak suretle tutulması ve bunların fuar
sonunda değerlendirilmesi gerekmektedir. Ziyaretçi kayıtlarının sağlıklı bir biçimde tutulabilmesi için
fuar öncesi dönemde standart formlar hazırlanmalıdır. Bu formlar A ve B tipi, yani profesyonel ve
genel ziyaretçiler için ayrı formlar olmalıdır.

Resim 3.13: Danışma masası

Ziyaretçi formlarında kısa ve net sorulara yer verilmeli; isim, unvan, adres, ilgi konusu, fuardan
beklentileri, karşılaştıkları olumlu-olumsuz sorunlar varsa önerilerini yazmaları istenir. Form çok kısa
bir sürede doldurulmaya uygun tasarlanmalıdır.
ZİYARETÇİ BİLGİ FORMU
ADI-SOYADI:
…………………………………………………………………………………..
FİRMA ADI:……………………………………………………………………
ÇALIŞTIĞI POZİSYON:
…………………………………………………………………………………..
FİRMA BİLGİLERİ:
Sektör:
Telefon:
Faks:
Adres:
E-mail:
İLGİLENDİKLERİ ÜRÜN-HİZMET GRUPLARI:……………………………
YORUMLAR:……………………………………………………………………
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3.3.2. Sorunu İlgili Yerlere İletme/Çözüm Bulmak
Ziyaretçi formları fuar sonrasında alanda iletişim kuruların kimselerin hatırlanması, bunlara
bağlı bulundukları sektör ve işletmelerin belirlenmesi, bu işletmelerin ihtiyaçlarının tam olarak tespit
edilmesi, katılımcı firmanın hangi ürün ve hizmetlerine ihtiyaç duyduklarının belirlenmesi açısından
büyük önem taşımaktadır.
Ziyaretçinin ihtiyaç duyduğu konular (talep ve sorunlar) ortaya çıkarıldıktan sonra, ziyaretçinin
sorunu ile ilgili çözümler üretebilmek gerekmektedir. Ziyaretçi bilgi formlarından yararlanılarak
ziyaretçilerle ilişkiye geçilir ve sorunlarının çözümü ile ilgili bilgi verilir.
Ziyaretçilerle ilişkilerde aşağıdaki işlemler yapılır:







Ziyaretçinin ana ihtiyacı nedir, bu ihtiyaçla ilgili talebi veya sorununun çözüm yolları
anlatılır, talebiyle ilgili ihtiyacı yerine getirilir.
Standı ziyaretleri için teşekkür notu gönderilir.
Ziyaretçinin ürün ve hizmetler ile ilgili istediği belge ve dokümanlar gönderilir.
Yeniden görüşme için girişimlerde bulunulur.
Ziyaretçiler ofise ya da üretim tesislerine davet edilerek ağırlanabilir.
Stantta sergilenen ürünler ve yenilikler hakkında bilgi gönderilmesi ile ilgili çalışmalar
yürütülmektedir.

3.3.3 Rapor Düzenleme

Resim 3.14: Rapor düzenleme

Fuar alanında yapılan satışlar dışında, ziyaretçilerle kurulan ilişkilerin ne kadarının firmaya iş
bağlantısı olarak geri döneceğiyle ilgili dokümanlar incelenir. Bu nedenle fuar organizasyonu sona
erdikten sonra, fuar alanında elde edilen ziyaretçi bilgilerinin değerlendirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Potansiyel müşterilerin gerçek müşterileri haline getirilmesi çalışılmalıdır.
Ziyaretçilerle ilgili rapor düzenlenirken şunlar değerlendirilmelidir:





Ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerle ilgili genel bilgiler
Ziyaretçi sayısında geçen yıllara göre meydana gelen değişmeler
Ziyaretçi talepleri ile ilgili bilgiler
Ziyaretçi sorunları ile ilgili bilgiler

Rapor düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler:







Anlaşılır olmalıdır.
Kullanılan terimler, tablolar, işlemler kolayca anlaşılır olmalıdır.
Rapor, sade ve kısa cümlelerle hazırlanmalıdır.
Rapor, belli bir ihtiyaca cevap vermelidir.
Giriş, gelişme, sonuç biçiminde planlanmalıdır.
Raporun sonunda verilmek istenen mesaj mutlaka verilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Fuar/kongrede müşteri hizmetlerinden “diğer hizmetler” i araştırıp yarışmalarla ilgili ve
ziyaretçi sorunlarıyla ilgili bilgi toplayınız. Topladığınız bilgi ve dokümanları düzenleyerek dosya
hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler



Yarışmalarla ilgili hizmetleri araştırınız.



Internet ve kütüphaneden yararlanınız.



Yarışma çeşitleri ve özelliklerini araştırınız.



Internet ve kütüphaneden yararlanınız.



Yarışma sonuçlarının ilan edilmesini araştırınız.



Yarışma düzenleyen organizasyon
firması seçiniz.



Ödül dağıtım kurallarını araştırınız.



Araştırmalarınızı organizasyon firmasına giderek yapınız.



Sertifika, teşekkür belgelerini ve çeşitlerini
araştırınız.



Ölçülü, saygılı ve güler yüzlü olunuz.



Ziyaretçi talep ve sorunlarını araştırınız.



Araştırmalarınızı birkaç firma ile yapınız.



Sorunların tespit edilmesini araştırınız.



Dikkatli ve gözlemci olunuz.



Rapor düzenlemeyi araştırınız.



Araştırmalarınızda not alınız, sorular
hazırlayıp sorunuz.



Araştırdığınız işlemlerden yararlanarak sınıf
içi bilgi yarışması düzenleyiniz.



Konunuzla ilgili görsel kaynaklardan
yararlanınız.



Topladığınız dokümanlardan yararlanarak
dosya hazırlayınız.



Hazırladığınız dosyayı sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sununuz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
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.

Yarışmalarla ilgili hizmetleri araştırdınız mı?

2.

Internet ve kütüphaneden yararlandınız mı?

3.

Yarışma çeşitleri ve özelliklerini araştırdınız mı?

4.

Yarışma düzenleyen organizasyon firması seçtiniz mi?

5.

Yarışma sonuçlarının ilan edilmesini öğrendiniz mi?

6.

Ödül dağıtım kurallarını öğrendiniz mi?

7.

Sertifika ve teşekkür belgelerinin özelliklerini ve çeşitlerini öğrendiniz
mi?

8.

Araştırmalarınızda organizasyon firmasına gittiniz mi?

9.

Ölçülü, saygılı ve güler yüzlü oldunuz mu?

10. Sorunların tespit edilmesini araştırdınız mı?
11. Rapor düzenlemeyi öğrendiniz mi?
12. Araştırmalarınızda sorular hazırlayıp, not aldınız mı?
13. Konunuzla ilgili görsel kaynaklar buldunuz mu?
14. Topladığınız bilgi ve dokümanlarla dosya hazırladınız mı?
15. Sınıfta arkadaşlarınıza sunum yaptınız mı?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki cümlelerin yanındaki kutucukları, doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.

Soru No

ÖLÇME SORULARI

1

Yarışma düzenlenirken komite oluşturulur.

2

Yarışma üç aşamada hazırlanır.

3

Yarışma statüsü belirlenmez.

4

Yarışma tanıtımına ve sponsoruna gerek yoktur.

5

Yarışma için arz-talep belirlenmesi yapılır.

6

Yarışma, katılanlar arasında en iyi ve en çok dikkat çekeni
belirlemek amacıyla yapılır.

7

Satranç yarışması, bilgi yarışmasına girmez.

8

Dans yarışması, kültür yarışmasıdır.

9

Tiyatro yarışması, sportif yarışmadır.

10

Beceri yarışmalarında yetenekler ölçülmez.

11

Yarışma sonuçlarının ilan edilmesi, yarışma özelliğine göre
değişiklik göstermez.

12

Bazı yarışmaların sonucu kişiye postayla bildirilmez.

13

Ödül dağıtımı ve hangi sırayla verileceği komite tarafından
belirlenmez.

14

Yarışma organizasyonunda emeği geçenlere sertifika verilir.

15

Yarışma yapılması için yetkili resmi kurumlardan izin alınır.

16

Yarışma türüne göre uygulanacak kurallar belirlenir.

17
18
19
20

Uygun katılımcıları sağlamak için kayıt kabul işlerinde süre
belirlenmez.
Organizatörler, fuar öncesinde potansiyel katılımcı firmalara
ulaşır.
Fuar organizasyonlarında çeşitli ziyaretçi tipleri ile karşılaşılmaz.
Firma personeli ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi verirken geri
bildirim almak ister.

21

Fuar standını ziyaret eden kişilerin kayıtları tutulmaz.

22

Ziyaretçi formlarında uzun ve karmaşık sorular bulunur.

23

Fuar sonunda ziyaretçi formlarından elde edilen bilgilerle rapor
hazırlanır.

24

Ziyaretçi sorunları firmaların ilgisi dışındadır.

25

Fuar sonunda düzenlenen rapor,belli bir ihtiyaca cevap vermelidir.
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Doğru Yanlış

26

Rapor sonunda verilmek istenen mesaj yazılmaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısına göre kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap vermediğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete
geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1a)
b)

Katılımcıların Karşılanması ve Açılış İşlemleri
Katılımcı firma, tanımı, katılımcı firma listesi özelliği ve düzenlenmesini doğru olarak öğrendiniz mi?
Katılımcıları karşılama, faaliyet öncesi, havaalanında karşılama
ve uğurlamayı doğru olarak öğrendiniz mi?

c)

Katılımcıları otele yerleştirmeyi öğrendiniz mi?

d)

Faaliyet sırasında karşılama, yetkilileri karşılama, katılımcıları
karşılamayı doğru olarak öğrendiniz mi?

e)

Protokole refakat etmeyi doğru olarak öğrendiniz mi?

f)

Kayıt kabul işlemlerini öğrendiniz mi?

g)

Kayıt masasına yönlendirmeyi, yaka kartlarının özellikleri ve
yaka kartlarının verilip alınmasını öğrendiniz mi?

h)

Açılışa yardım etmeyi öğrendiniz mi?

I)

Açılış ve kapanışta mikrofon tutmayı ve açılışta makas tepsisi
tutmayı öğrendiniz mi?

2-

İkram Hizmetleri

a)

İkramın önemi ve ikram öncesi hazırlıkları öğrendiniz mi?

b)
c)
d)

İkram zamanlarının (kahve molaları, yemek zamanları) kontrolünü öğrendiniz mi?
Katılımcı sayısına göre ikram malzemelerinin kontrolünü öğrendiniz mi?
İkram hazırlıkları sırasında oluşan aksaklıkların giderilmesini
öğrendiniz mi?

e)

İkram sırasında yapılacakları öğrendiniz mi?

f)

İkrama katılanların sayısı ve yaka kartlarının kontrolünü öğrendiniz mi?

g)

İkram sırasında sorunlarla ilgilenmeyi öğrendiniz mi?

h)

Protokole ikramı öğrendiniz mi?
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Evet

Hayır

I)

Dışarıda yapılacak ikramlarda rehberlik yapmayı öğrendiniz mi?

i)

İkram sonrası işlemleri öğrendiniz mi?

j)

Servisin toplanması, temizlik ve düzenin kontrolünü öğrendiniz
mi?

3-

Diğer Hizmetler

a)

Yarışma çeşitleri ve özelliklerini öğrendiniz mi?

b)

Yarışma yapılması ile ilgili hazırlıkları öğrendiniz mi?

c)

Yarışma sonuçlarını ilan etme ve ödül dağıtımını öğrendiniz mi?

d)

Sertifika, teşekkür ve diğer belgelerle ilgili işlemleri öğrendiniz
mi?

e)

Ziyaretçi talep ve sorunları ile ilgili işlemleri öğrendiniz mi?

f)

Sorunların tespiti, sorunu ilgili yerlere iletme ve çözüm bulmayı
öğrendiniz mi?

g)

Rapor düzenlemeyi öğrendiniz mi?
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak
değerlendiriniz.

Objektif Testler (Ölçme Soruları)
1

Fuar/kongreye katılım kararı alan firmalar, pek çok ölçütü göz
önünde bulundurmak zorundadır.

2

Firmalar açısından fuar seçimi fazla önem taşımaz.

3

Fuar/kongrede hosteslere çok iş düşmektedir.

4

Firmalar iş bağlantısı kurmak için fuara katılır.

5

Fuarlar müşteri ilişkilerinde fazla önem taşımaz.

6
7

Firmalar fuara katılırken sigorta ve güvenlik düzenlemelerini yeterince incelemez.
Fuara katılma kararı veren firmalar “fuara katılım formu” doldurur
ve sözleşme imzalar.

8

Katılımcı firma listesinde internet adresi bulunmaz.

9

Katılımcılar faaliyet öncesi karşılanmaz.

10

Protokol uluslararası nezaket kuralıdır.

11

Kayıt kabul işlemlerinde katılımcılarla yüksek ses ve olumsuz
konuşulmalıdır.

12

Yaka kartlarında, kart sahibinin unvanı olmaz.

13

Mikrofon özelliğine göre mikrofon kullanana yardım edilmez.

14

İkram, ürün veya hizmetin konuklara sunumunda son halkadır.

15

İkramda masa çeşidi fazla önem teşkil etmez.

16

İkram özeliğine göre servis arabası hazırlanır.

17

Masa servantı masaya bitişik kullanılmaz.

18

Coffee/break, yemek servisi çeşididir.

19

İkram kontrollerinde hijyen önemli bir yer tutar.

20

İkram yapılırken zemin temizliğine dikkat edilmez.

21

Grup yemeklerinde yemek fişi uygulaması yapılmaz.

22

İkram sırasında yapılan kazalarda gerekenler yapılır.

23

Protokol üyeleri kapıda karşılanır ve salona alınır.

24

Protokole yemekte ışıklandırma önemlidir.
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Doğru Yanlış

25

Servis sonunda tabaklar sessizce toplanmaz.

26

Bardaklar daima tepsi ile toplanır.

27

Temizlik ve düzen kontrolü, kontrol listesine göre yapılır.

28

Yarışma düzenlemede ilk aşama planlama değildir.

29

Yarışma ile ilgili hizmetler üç aşamada yapılır.

30

Yarışma en iyiyi belirlemek için yapılan bir faaliyettir.

31

Resim yarışması kültürel yarışmadır.

32

Dans yarışması beceri yarışmasıdır.

33

Yarışma sonuçlarını ilan etme, yarışma çeşidine göre değişiklik
gösterir.

34

Ödül dağıtımından önce planlama yapılmaz.

35

Yarışma organizasyonları yönetmelik ilke ve prensipler ile temel
esaslara göre düzenlenir.

36

Yarışma organizasyonu özelliğine göre kurallar belirlenmez.

37

Fuar alanına danışma masaları, ziyaretçilerin sorunlarını gidermek
için konur.

38

Fuar alanında ziyaretçilere, ziyaretçi formu doldurulur.

39

Fuar ziyaretçileri ile ilgili rapor düzenlenir.

40

Ziyaretçi raporu belli bir ihtiyaca cevap verecek nitelikleri taşımaz.

DEĞERLENDİRME
Kurumsal organizasyon modülü ile kazandığınız bilgilerin cevaplarını cevap anahtarı ile
karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya
da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz eğer modülü başarıyla tamamlamışsınız demektir. Tebrikler.
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
C
D
A
C
C
B
B
A

10

B

11

D

12

B

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

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

D
D
Y
Y
D
D
Y
D
D

10

Y

11

Y

12

Y

13

Y

14

Y

15

D

16

D

17

Y

18

D

19

Y

20

D

21

Y

22

Y

23

D

24

Y

25

D

26

Y
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MODÜL DEĞERLENDİRME
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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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