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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 342PR0006 

ALAN Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK 

Halkla İlişkiler Elemanı, Müşteri Temsilcisi, Kamuoyu 

Araştırmacısı, Organizasyon Hizmetleri Sorumlusu, Fuar 

Organizasyonu Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Kurumsal Organizasyon 

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrenciye halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetlerini tanıta-

rak, kurumsal organizasyon hakkında bilgi içeren öğrenim 

materyalidir.  

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL “Organizasyon Hizmet Alanları modülünü almış olmak”. 

YETERLİK 
Organizasyon firmaları içinde yer alan “kurumsal organizas-

yon”u araştırmak.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ku-

rumsal organizasyon içinde yer alan organizasyonları araştırarak 

doğru olarak tanımlayabileceksiniz. 

Amaçlar:  
 Kurumsal organizasyonun tanımı, amacı, önemi, yapısı 

ve aşamalarını araştırarak tanımlayabileceksiniz. 

 Kurumsal organizasyonun yararları ve özelliklerini araş-

tırarak tanımlayabileceksiniz. 

 Kurumsal organizasyon çeşitlerini araştırarak tanımlaya-

bileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye, kütüphane, çeşitli organizasyon firması, 

Donanım: Bilgisayar, internet, projeksiyon mak., tepegöz, 

kamera çekimleri, video, CD/DVD/VCD. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belir-

lemek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendiri-

leceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Organizasyon hizmetlerinin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi, kurumların sosyal, kültürel ve 

kurumsal yaşamlarında da önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu durum, varolan etkinliklere 

teknolojinin olanaklarını da kullanarak yeni tutum ve davranış kalıplarının ortaya konmasını gerekli 

kılmaktadır. 

 

Sektörde oldukça yeni bir hizmet alanı olarak ortaya çıkan “Organizasyon Hizmetleri”, gittikçe 

daha ayrıntılı incelenmesi gereken bir alan olarak sektördeki yerini almaktadır. Müşterilerle kuracağı-

nız ilişkiler, bir taraftan firmaya ekonomik girdi sağlanması noktasında önemli katkı sağlarken, diğer 

taraftan da kendi bilgi birikimlerinizin “Kurumsal Organizasyon Hizmetleri” yolu ile farklı kişilere 

aktarılması için önemli bir iletişim kanalı olacaktır. 

 

Organizasyonda başarılı olacak kişiler; birçok konuda merakları olan, pratik zekaya sahip, libe-

ral bakış açısında, insanlar ve olaylar hakkında bilgili, doğru ve çabuk karar verebilendir. Müşterileri-

nizle ve ekip arkadaşlarınızla kurduğunuz olumlu ilişkiler başarınızın göstergesi olacaktır. 

 

Derslerinizde ve mesleğinizde başarılar. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda kurumsal organizasyonun tanımını, önemini, amacını ve aşamalarını öğre-

necek; bu sektörde hizmet veren firmalarda araştırma ve inceleme yapabileceksiniz. 

  

 

 

 

 Organizasyon firmalarındaki kurumsal organizasyon çalışmalarını araştırınız.  

 Farklı organizasyon aşamalarını araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

 

 

1. KURUMSAL ORGANİZASYON İLGİLİ 

KAVRAMLAR 
 

                                                                     Yaratıcılık ve yeni durumlarda, yeni    

                                                                     çözümler bulabilme “Kurumsal   

                                                                     Organizasyon Hizmetleri”nin en   

                                                                     önemli yeteneği olarak karşımıza  

                                                                     çıkmaktadır. Yaratıcılık herkes için  

                                                                     söz konusu değildir. Toplumu oluşturan  

                                                                     kişilerin hepsi bir fikre sahipse de,  

                                                                     bazıları düşünce (proje) üretmede  

                                                                     diğerlerinden daha başarılıdır. Fikirler  

                                                                     hiçbir zaman bir kişinin tekelinde  

                                                                     değildir. Organizasyon hizmetlerine  

    Resim 1.1: Ekip Çalışması                  katılacakların hepsinin bu konuda işe yarar fikirleri 

olabilir. Bu fikirleri toplayıp onlara yaratıcılığın ve etkinliğin sihrini katacak olan “Organizasyon 

Hizmetleri Sorumlusu”dur.  

 

1.1. Tanımı 
 

Kurum ve kuruluşları dışa açmak, tanıtmak, hedef kitleye ulaştırmak, kurum içindeki takım ru-

hunu harekete geçirmek, müşterileri markaya sadık kılmak için bir olay yaratmak ve bir araya getir-

mektir.  

        

 Kurumsal organizasyon; müşterinin (kurumun) talebi ve amacı doğrultusunda özel ve ve-

rimli bir hedefe uygun program hazırlayarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır. 

 Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip ederek kaliteyi estetikle bütünleştiren, hayalleri gerçeğe 

dönüştürmeyi ilke edinmiş olan “Kurumsal Organizasyon”; organizasyonun, zamanında müşteri 

talebine uygun ve düzenli olarak öngörülen bütçe ile müşteri (kurum) yararına tamamlanması-

dır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Amacı 
 

Temel amaçları; 

 

 Hedef kitleyi etkilemek, kitleleri belli inanış ve eyleme yöneltmektir. 

 Hedef kitleden bilgi alarak daha sağlıklı dolayısıyla çevreyle ilgili etkinlikler planlamaktır. 

 Kurum ve hedef kitle arasındaki ilişkileri sürdürerek planlı ve sürekli faaliyetler hazırlamak-

tır. 

 

Genel amaçları; 

 

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

uygulamaktır. 

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

sağlamaktır. 

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

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

 Kurumun (işletmenin) çevreyi etkilemek ve çevrenin desteğini sağlamak için yapılan planlı et-

kinlikleri yürütmektir. 

 Bir işletmenin (kurumun) dış ve iç çevrelerde olumlu imaj (imge) sağlamasına katkıda bulun-

maktır. 

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

sunmaktır. 

 Kurumun; diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek için gerçekleştireceği etkinlikleri 

organize etmektir. 

 İletişim araçlarını en verimli şekilde kullanarak özel ve tüzel kurum veya kuruluşların mesajla-

rını en doğru şekilde aktarmak ve anlatmaktır 

 

Bu amaçlar doğrultusunda; doğru planlama ile beklentinin tanımlanması, iş ortağına 

(kuruma) danışılması, fikir alışverişi yapılarak projenin anlaşılır olması hedeflenir. Bu hedef-

ler altında organizasyon planına göre; 
o Yapılacak çalışma ve görevleri anlatan doküman hazırlanır, 

o Çalışmadan yapılacak tüm öğeler ve aktiviteler detaylı olarak tanımlanır, 

o Ön çalışma hazırlanır, 

o Gerekli kaynaklar sağlanır ve zaman planı ile bütçe oluşturularak müşteri (kurum ) onayına 

sunulur, 

 Uygulamaya geçilir. 

1.3. Önemi 
Kurumsal organizasyon iş yaşamındaki tüm alanlarda birleştirici, pekiştirici ve destekleyici bir 

nitelik arz eder. Kurumsal organizasyon şirket kültürünün bir tamamlayıcısı, bir unsuru ve topluluğu 

bir arada tutan sembolik bir bağdır. 

              

 

 

 

 

  
 

 

Resim 1.3.1: Birleştirici  



 

 5 

                        Yenilik 

         Kalite                      Kutlamalar 

 

                 Değişim                                                   Ekip çalışması 

 

 

 
Müşteri                                                                                               Akılda kalıcılık 

       gibi düşünme 

 

 
                  Eğlence                                                         Moral      

 
                                  Gurur                          Tema 

                                                  Enerji 
                     Şekil 1.3.1: Kurumsal organizasyondaki önemli etkenler 

 

Kurumsal organizasyon yaparken;  

Neden?  

Niçin?  

Nasıl?  

Ne?  

Nerede?  

Ne Zaman? gibi sorulara cevap verilmelidir. Etkinliğin bir amacı, odak noktası, nedeni ve te-

ması olmalıdır. Organizasyon hizmetlerinin tekrarı yoktur ve sosyal sorumluluk gerektiren işleve sa-

hiptir. 

Temel İlkeleri: 

 Dürüstlük, 

 Güvenirlik, 

 Süreklilik, 

 Sosyal sorumluluktur. 

1.4. Kurumsal Organizasyonun Yapısı 
 

Kurumsal organizasyon; “kurum içinde organizasyon” ve “kurum dışında organizasyon” olmak 

üzere iki şekilde yapılır. 

 

 Kurum İçinde Organizasyon: Organizasyon faaliyetlerini yürütmek üzere kurum içinde 

bir bölüm veya birim oluşturulabilir. Bu birim için büyük harcamalar gerekebileceği gibi, 

bu konuda uzman olan yeterli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bunun yanı sı-

ra; bu personele yer temini, araç-gereç sağlanması ihtiyacı ortaya çıkar.  

İşletme içinde organizasyon sorumlusunun görevleri şunlardır: 

 Hedef kitle hakkında bilgi toplamak 

 Organizasyon planı yapmak 

 Maliyet hesabı çıkarmak 

 Organizasyon etkinliğini üst birime anlatmak. 

 
 Kurum Dışında Organizasyon: Kurum içinde organizasyon faaliyetleri yoğun olmayan iş-

letmelerde bu faaliyetler için “Organizasyon Hizmetleri” alanındaki özel kuruluşlardan 

birisiyle anlaşarak hizmetlerinden yararlanılır. Ülkemizde son yıllarda sadece “Organi-

zasyon Hizmetleri” çalışması yapan firmalar mevcuttur. Bu firmalar; müşteriye, isteğine 

Kurumsal           

Organizasyon 



 

 6 

göre konferans, seminer, sempozyum, panel, açılış, toplantı, özel gün vb. organizasyonu 

düzenlemektedirler.  

 

Ülkemiz koşulları içinde özellikle organizasyon hizmetleri faaliyeti yoğun olmayan kurumlarda 

bu faaliyetleri belirli bir ücretle, özel bir organizasyon firmasıyla anlaşma yaparak yürütmeleri daha 

uygundur ve daha az harcamayı gerektirir.  

 
Resim 1.4.1: Anlaşma 

 

Özel firmalar anlaşma yaptıkları işletmeyi, bu işletmenin hedef kitle üzerindeki imajını olumlu 

yönde etkileyecek projeler hazırlayıp uygularlar. Yürüttükleri her projeyle ilgili olarak kamuoyunun 

tepkilerini değerlendirip bu verilerin ışığında yeni uygulayacakları projelerde deneyim sahibi olurlar.  

Çalışma Yöntemleri:  

 Müşteri odaklı 

o Çözüm üreten projeler sunma, 

o Özel çözümler geliştirme, 

o Marka ve imaja katma değer sağlayan stratejiler oluşturma, 

 Müşteriden alınan bilgilerin değerlendirilmesi, 

 Kurumsal kimlik ve stratejilerine uygun öneriler ile birlikte projeler sunulması ve 

uygulanmasıdır. 

 

1.5. Kurumsal organizasyonun aşamaları 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Şekil 1.2: Kurumsal Organizasyonun Aşamaları 

ARAŞTIRMA 

PLANLAMA 

UYGULAMA 
DEĞERLENDİRME 
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Organizasyonların ana unsuru bireydir. Birey olmadan fikir olmaz. Bir organizasyonda bireyler 

fikir üretkenliğini gerçekleştirdikleri zaman daha kalıcı çalışmalar yapacaklardır; çünkü organizasyo-

nel süreçler fikirleri, kurumun amaç ve vizyonunu destekleyen faaliyetlere dönüştürürler. 

 

 

Resim 1.4: Fikir alışverişi 

 

Kurumsal Organizasyonun” süreci dört aşamadan oluşur: 

 

 Araştırma, 

 Planlama, 

 Uygulama, 

 Değerlendirmedir. 

 

 Araştırma  

 

Yoğun bir çalışmayı gerektiren araştırma, öncelikle hedef kitle konusunda bilgi toplamaya daya-

lıdır. Hedef kitleye yönelik olarak düzenlenecek organizasyonu araştırmada elde edilecek veriler ve 

etkinliğin tanımlanması doğrultusunda planlanır. Planlama gerçekleştirildikten sonra öngörülen etkin-

lik – organizasyon uygulamaya alınır. Uygulanan etkinliğin başarısının hedefe ulaşıp ulaşmadığının 

saptanması için son aşamada değerlendirme yapılır. 

 

Organizasyon etkinliklerini belirli bir planda yürütmek için yapılan araştırmalar  

şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar: Kurum üzerinde etkili olabilecek sosyal olayları ku-

rumun çevresini oluşturan kamuoyundaki eğilimleri ve kamuoyunun kurumun kimliğini etkile-

yen olumlu ya da olumsuz düşüncelerini gözlemleyerek ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araş-

tırmalardır. 

 Kimlik araştırmaları: Kurumun iç çevresinin (çalışanlar) ve dış çevrelerinin (müşteriler, ba-

yiiler vb.) kurum hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkarmak için yapılır. 
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 İletişim araştırmaları: Kurumun iç ve dış iletişimi ile ilgili araştırmalardır. 

 Sosyal sorumlulukla ile ilgili araştırmalar: Kamu yararına yapılan spor, sanat, eğitim, kültür 

gibi etkinlikleri toplumun nasıl karşıladığını, yapılanların topluma yeterli bulunup bulunma-

dığını ortaya çıkarmaya yönelik araştırmalardır. 

  
 Planlama ve programlama 

       

                                                   Planlama, ileride yapılacak çalışmaları düzenli ve        

                                                   verimli bir biçimde yürütebilmek için araştırmada  

                                                   toplanan bilgiler ışığında önceden kararlar alınmasıdır.  

                                                   “En kötü plan bile plansızlıktan iyidir” ilkesi  

                                                   organizasyon için de geçerlidir. Organizasyonda ne   

                                                   yapılmak isteniyor, nasıl yapılacak ne zaman yapılacak,  

                                                   kampanya kimlere dönük olacak, maliyeti ne kadar   

                                                          olacak gibi soruların yanıtları önceden verilebilirse bu   

                                                          süreç planlama çalışması olacaktır. 
                   Resim 1.5: Program 

 

 

 Organizasyon planlama süreci ana başlıklarıyla şöyle verilebilir: 

o Hedef kitlenin belirlenmesi, 

o Bütçe, 

o Etkinlik programının hazırlanması, 

o Programın değerlendirilmesidir. 

 

Etkinlik programı; sorumluluklar paylaştırıldıktan, takvim ve bütçe hazırlandıktan sonra uygu-

lanır. 

 
 Uygulama ve yürütme 

  
Organizasyon programı planlanıp hazır duruma getirildikten sonra programın yürütülmesi, süre-

cin uygulama kısmını oluşturur. Kurumsal organizasyonun tekrarı olmadığı düşünülerek küçücük bir 

aksaklığın her şeyi berbat edebileceği göz önüne alınarak etkinliğin başarıyla uygulanması için her 

şeyde en ince ayrıntıya kadar gereken özen ve dikkat gösterilmelidir. Örneğin; davetiyeler, konferansta 

konuşmacının önünde duran bardağın tipinin seçilmesi, masa düzeni vb. ayrıntılarda gösterilen ciddi-

yet, hedef kitlelerin etkilenmesi için önemlidir. 

 

Organizasyon elemanlarının iyi yetişmiş ve becerikli olmaları, etkinlik sırasında beklenmedik 

aksaklıkları gidermede etkili olmaktadır. Böyle bir kadro olabilecek aksaklıklar için önceden hazırlık-

lıdır. Ancak etkinliğin planlanan program dışında terslikle karşılaşmasında mutlaka bir “B” planı uy-

gulaması olmalıdır.  

 
 Programı değerlendirme 

  
Kurumsal organizasyonun programının planlandığı gibi hedef kitlelere uygulamada 

ulaştırıp ulaştırılmadığını test etmek için son aşamada değerlendirme yapılır. Hedef kitle açısından 

olumlu ve olumsuz yöndeki davranışlar değerlendirilir. Organizasyon süreci değerlendirmenin yapıl-

ması ile tamamlanmaktadır. 
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Resim 1.6: Değerlendirme Performans, başarıyla aynı şey değildir. Performans bir insanın her-

hangi bir alanda faaliyet gösterirken ortaya koyduğu gayret ve çalışma düzenini gösterir. Yüksek per-

formansı göstermek, yüksek bir gayret ortaya koymak demektir. Fakat yüksek gayret göstermenin her 

zaman beklenen ya da beklenenin üzerinde başarıyla sonuçlanacağını söylemek mümkün değildir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İnternet ve kütüphanede araştırma yaparak doküman toplayınız. Araştırdığınız yazılı dokü-

manları düzenleyerek dosya hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Grup oluşturunuz  Grupları isimlendiriniz. 

 İş bölümü yapınız.  Olumlu iletişim içinde olunuz. 

 Kurumsal organizasyon önemini ve amacını 

araştırınız. 

 İnternet, kütüphanelerden yararlanı-

nız. 

 Kurumsal organizasyon yapısı ve aşamalarını 

araştırınız. 

 İnternet, kütüphanelerden yararlanı-

nız. 

 Araştırma dokümanları toplayınız 
 Grupça toplanan dokümanları belli bir 

düzene koyunuz. 

 Sorular hazırlayınız.  Farklı sorular hazırlayınız. 

 Dokümanlar doğrultusunda organizasyon etkin-

lik dosyası hazırlayınız. 
 Grup olarak dosya hazırlayınız. 

 Sınıfta arkadaşlarınıza sunum yapınız. 

 Topladığınız yazılı dokümanlardan 

yararlanarak bilgileri sınıf arkadaşla-

rınıza sununuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

 
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın yaptığı ça-

lışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan kutu-

cuğu işaretleyiniz. 

 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Sınıfta grup oluşturdunuz mu? 

  

2 Grupları isimlendirdiniz mi?   

3 İş bölümü yaptınız mı?   

4 Kurumsal organizasyon önemini ve amacını araştırdınız mı?   

5 Kurumsal organizasyon yapısı ve aşamalarını araştırdınız mı?   

6 Araştırma dokümanları topladınız mı?   

7 Sorular hazırladınız mı?   

8 İnternet, kütüphaneden yararlandınız mı?   

9 Grupça toplanan dokümanları belli bir düzene koydunuz mu?   

10 Farklı sorular hazırladınız mı?   

11 Grup olarak dosya hazırladınız mı?   

12 
Topladığınız yazılı dokümanlardan yararlanarak bilgileri sınıf arka-

daşlarınıza sundunuz mu? 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal organizasyonun temel amacı değildir?  

 

A) Belirlenen doğrultuda hedef alınan kitlenin etkilenmesidir.  

B) Hedef kitlelerden bilgi alarak daha sağlıklı, dolayısıyla çevreyle ilgili etkinlikler planlama 

C) Kurum ve hedef kitle arasındaki ilişkileri sürdürmeyi hedefleyen, planlı ve sürekli faaliyet-

ler hazırlama 

D) Kurumun; seyahat, konaklama hizmetlerini organize etme   

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal organizasyon planına göre yapılması gerekenlerden değildir? 

 

A) Çalışma ve görevleri anlatan doküman hazırlanır  

B) Tüm aktiviteler detaylı olarak tanımlanır 

C) Değerlendirme yapılır 

D) Ön çalışma hazırlanır 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal organizasyonun en önemli temel ilkesidir? 

 

A) Güler yüzlü olmak               B) Dürüstlük  

C) İnsanlarla iyi ilişkiler                           D) Sosyal sorumluluk 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde organizasyon sorumlusunun görevlerinden değildir? 

 

A) Hedef kitle hakkında bilgi toplamak         B) Organizasyon planı yapmak 

C) Etkin ve güzel konuşma                                     D) Maliyet hesabı çıkarma 

 

5. Kurumsal organizasyonun çalışma yönteminde en önemli özellik hangisidir? 

 

A) Müşteri odaklı                      B) Sosyal çevre ile ilişkili 

C) Bireysel özellikler                           D) İmaj yaratma  

 

6. Hangisi organizasyon aşamalarından değildir? 

 

A) Araştırma                B) Planlama 

C) İmaj yaratma                D) Değerlendirme 

 

 

7. Çevreyi izleme amaçlı araştırmalarında en çok neye dikkat edilir?   

 

A) Kurumun üzerinde etkili olan sosyal olaylar 

B) Kurumun yönetim işleri 

C) Kurumun reklam – tanıtım faaliyetleri 

D) Kurumun iç ve dış iletişimi 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıdakilerden hangisi kurumun sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalarından değildir? 

 

A) Spor                              B) Sanat  

C) Eğitim                  D) Fuar 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi plan sürecindeki ana başlıklardan değildir? 

 

A) Hedef kitle belirleme   B) Organizasyon bütçesi   

C) Organizasyonu uygulama  D) Programı değerlendirme 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi hayalin yaratıcılıkla birleştirilmesinin tanımıdır? 

A) Fuar 

B) Organizasyon 

C) Planlama 

D) Sinerji 

 

 

 

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 
 

 

 

Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda, organizasyon hizmetlerinin yararları ve özellikle-

rini tanımlayabilecek, kullanılan yöntemleri öğrenebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çeşitli organizasyon firmalarında araştırma yaparak, organizasyonların toplumsal ve bi-

reysel yararlarını öğrenerek rapor halinde sununuz. 

 Çeşitli organizasyon firmalarının yetkilileri ile görüşerek organizasyon sorumlusunda bu-

lunması gereken genel özellikleri öğrenerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Çeşitli organizasyon firmalarının yetkilileri ile görüşerek yetki şemasını çiziniz ve arka-

daşlarınızla paylaşınız. 

 

2. KURUMSAL ORGANİZASYONLARIN 

YARARLARI VE ÖZELLİKLERİ 
 

2.1. Yararları  
 

 
Resim 2.1: Kurumsal 

Kurumsal organizasyon; coğrafi olarak birbirinden uzak partnerler arasında doğrudan bir ileti-

şim sağlamak, sinerjiyi kuvvetlendirmek, aidiyet duygusunu güçlendirmek, kurum içindeki takım ru-

hunu harekete geçirmek, müşterileri markaya sadık kılmak için bir “olay”  

yaratmak ve bu insanları bir araya getirmektir. Böylelikle insanlar birbirini tanır, bir şeyler paylaşır, 

ortak anıları olur ve oluşturulan güven ortamında hem birey hem de takım olarak performansları artar. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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                                                    Resim 2.2: Takım ruhu 

 

Kurumsal organizasyon; önemli tarihlerin kutlanması, başarılı elemanların ödüllendirilmesi, ge-

ziler düzenleme, kurum içi özel organizasyonlarda kuruma yardım eder. Ayrıca; doğru planlama ile 

kurumun imajını ve müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde sunar ve bu sayede kurum kültürünün 

oluşmasına yardım eder.  

 

 

 

 

 

Kurumsal organizasyonun yararları; 

 

 Hedef kitle arasında dostluk ilişkisinin kurulmasını sağlar. 

 Kuruma karşı olumlu tavır yaratır. 

 Kurumu tanıtmak için gerekli dokümanlar (broşür, ilan, afiş vb.) hazırlar. 

 Çeşitli etkinlikler düzenleyerek kurumu temsil eder. 

 Özel gün, sergi, seminer ve konferanslar düzenler. 

 

Bunlar yapılırken, iş bölümünün yararları dikkate alınmalıdır. 

 

 

 

Teknolojik gelişmelere göre kurumsal organizasyonun yararları üçe ayrılır: 

 

 Bölgesel Yararları: Kurumun ulusal ve uluslararası yararları vardır. Geniş coğrafyada faa-

liyet gösteren ve fiziksel olarak yayılması gereken işletmeleri (kurumları) bölge temeline 

göre çeşitli organizasyonlarla tanıtmaktır. 

 Kurumsal Yararları: Bir kurumun ürün kategorilerine göre ürün temelli bir organizasyonu 

ortaya çıkar. Birden fazla ürün imal eden kurumlarda ürün kriteri esas alınarak bir organi-

zasyon yapılabilir. 

Kurum kültürü: Kurumun bireyleri tarafından benimsenen ve paylaşılan ortak değer-

ler toplamıdır. 

                 “Organizasyon bir sanattır” 



 

 16 

 Müşteri Temeline Göre Yararları: Müşteri gruplarına göre de organizasyon gerçekleştiri-

lebilir. Tüketici istek ve ihtiyaçlarına göre, kurum müşteri odaklı organizasyon yaptırabi-

lir. 

 
 

Resim 2.3: Müşteri memnuniyeti 

 

Kurumsal organizasyon neden yapılır? 

 Sosyal nedenler, 

 Maddi Nedenler, 

 Yeteneklerin geliştirilmesi, 

 Bilgi birikimi, 

 Sinerji. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Özellikleri 
 

Marka imajını ortaya çıkaran, öngörülen bütçe ile istenen zamanda müşterinin (kurumun) hedef 

kitleye ulaşmasını sağlayan etkinlikler hazırlanmasıdır. Bu etkinlikler hazırlanırken organizasyon so-

rumlusunun dikkat etmesi gereken özellikler şunlardır: 

 

 Sürekli gelişime açık olmak, 

 Kendini her an yenilemek 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. 

 

İnsanlar bireysel yaptıkları işin toplamından daha fazlasını bir araya geldikleri ve 

bir organizasyona gittikleri zaman gerçekleştirebilirler; buna organizasyonların 

sinerji etkisi denir. 
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Organizasyon; hayalin yaratıcılıkla birleştirilmesidir. Aynı zamanda belli bir konuda belli bir 

zamanda bir konuyu hayata geçirmek ve hedef kitleyi etkilemektir. 

 

 

esim 2.4: Koordinasyon 

 

Organizasyon; amaçların gerçekleştirilmesi için araç oluşturma ve hayalin yaratıcılıkla birleşti-

rilmesidir. 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 etkin-

likleri 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. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İnternet ve kütüphanede araştırma yaparak doküman toplayınız. Araştırdığınız yazılı doküman-

ları düzenleyerek dosya hazırlayınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kurumsal organizasyonların yararlarını araştırı-

nız. 

 Bölgesel, kurumsal ve müşteri yarar-

larını dikkate alınız. 

 Kurumsal organizasyonların özelliklerini araştı-

rınız. 

 Özelliğini araştırırken değişim süreci-

ni dikkate alınız. 

 Bilgileri not ediniz. 
 İnternet, kitap, dergi, broşür, reklâm 

ve kartvizitlerden yararlanınız. 

 Bilgileriniz doğrultusunda dosya hazırlayınız. 
 Kurumsal organizasyonların yararları 

ve özelliklerini dikkate alınız. 

 Sınıfta arkadaşlarınıza sunum yapınız. 

 Topladığınız dokümanlardan yararla-

narak dosyanızı sınıf arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

 

 

 

UYGULAMALI TEST 

 
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın yaptığı ça-

lışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan kutu-

cuğu işaretleyiniz. 

 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kurumsal organizasyonların yararlarını araştırdınız mı?   

2 Bölgesel, kurumsal ve müşteri yararlarını dikkate aldınız mı?   

3 Kurumsal organizasyonların özelliklerini araştırdınız mı?   

4 Özelliğini araştırırken değişim sürecini dikkate aldınız mı?   

5 Bilgileri not ettiniz mi?   

6 
İnternet, kitap, dergi, broşür, reklâm ve kartvizitlerden yararlandınız 

mı? 

  

7 Bilgileriniz doğrultusunda dosya hazırladınız mı?   

8 
Kurumsal organizasyonların yararları ve özelliklerini dikkate aldınız 

mı? 

  

10 
Topladığınız dokümanlardan yararlanarak dosyanızı sınıf arkadaşları-

nıza sundunuz mu? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

 

ÖLÇME SORULARI 
Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 
1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal organizasyonun yararlarındandır? 

 

A) Sinerjiyi kuvvetlendirmek 

B) Takım ruhunu harekete geçirmek 

C) Marka için olay yaratmak 

D) Hepsi 

 

2. Kurumsal organizasyon hangi konuda kuruma yardım etmez? 

 

A) Önemli tarihlerin kutlanması 

B) Başarılı elemanları ödüllendirme 

C) Gezi düzenleme 

D) Kurumun idari işlerini yönetme 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal organizasyonun bölgesel yararıdır? 

 

A) Kurumu ulusal ve uluslar arası arenada tanıtmak 

B) Kurumun imaj çalışmalarını yürütmek 

C) Tüketici isteklerine göre organizasyon yapmak 

D) Ürün temelli organizasyon yapmak 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü tanımlar? 

 

A) Kurumu tanıtma etkinlikleri 

B) Kurum tarafından paylaşılan ortak değerler 

C) Sosyal etkinlikler düzenlemek 

D) İş bölümü yapmak 

 

5.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelere göre kurumun yararlarından değildir? 

 

A) Kurumsal yararları  B) Müşteri temeline göre yararları 

B) Siyasi – politik yararları D) Bölgesel yararları 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal organizasyonun en önemli ikinci özelliğidir? 

 

A) Müşteri odaklı    B)Marka imajını ortaya çıkarma 

C) Değişim ve değişime ayak uydurma  D)Plan ve bütçe hazırlama 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir etkinlikte bulunması gereken özelliklerden değildir? 

 

A) Amaç          B) Odak nokta C) Araştırma              D) Tema 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi “kurumsal organizasyon neden yapılır?” sorusunun cevabıdır? 

 

A) Sosyal nedenler                       B) Maddi nedenler 

C) Bilgi birikimi                             D) Yetenekleri geliştirme 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.  Doğru  Yanlış 

9.  Kurumsal organizasyon hizmetleri etik değerlere önem vermez. 
  

10. Kurumsal organizasyon yaparken kurumun şartları dikkate alınır.   

11. Organizasyon sorumlusu küresel gelişmelere dikkat etmelidir. 
  

12. Kurumsal organizasyon sürekli gelişime açık değildir.   

13. Kurumsal organizasyon hazırlanırken hedef kitle belirlenir. 
  

14. Kurumsal organizasyon ekip çalışması değildir.   

15. Organizasyon hizmetlerinin tekrarı vardır. 
  

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Bu faaliyetle uygun ortam sağlandığında “Kurumsal Organizasyon Hizmetleri” çeşitlerini tanı-

yabilecek, kullanılan yöntemleri öğrenerek “örnek organizasyon projesi” hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 Çeşitli organizasyon şirketlerinde kullanılan kurumsal proje örneklerini toplayarak bir 

dosya oluşturunuz. 

 Çeşitli organizasyon şirketlerine giderek organizasyonlarda kullanılan donanımları ve 

kullanım şekillerini öğreniniz. 

 Bölgenizde hizmet veren organizasyon firmalarını ziyaret edip sundukları hizmetler ve 

yapılan organizasyon faaliyetlerinin çeşitleri hakkında bilgi toplayarak, edindiğiniz bilgi-

ler doğrultusunda dosya hazırlayınız. 

 

3. KURUMSAL ORGANİZASYON ÇEŞİTLERİ I 

 

                                     Şekil 3.1: 

Kurumsal Organizasyon Çeşitleri - I 

 

 

 

 

AÇILIŞ-TEMEL ATMA 

AYRILIŞ-HOŞGELDİN 

PANEL 

KONFERANS 

 

TOPLANTI 

SEMİNER 

BAYİİ TOPLANTSI 

AÇIK OTURUM 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

KURUMSAL ORGANİZASYON 

ÇEŞİTLERİ –I 
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3.1. Açılış – Temel Atma 
  

Kurumsal organizasyonun sosyal etkinliklerinden biri açılış – temel atma törenleridir. Açılış tö-

renleri herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşunun ilk kez hizmete girişi, üretime geçişi, geniş-

letme ve modernizasyon çalışmaları vb. dolayısıyla düzenlenmektedir.  

 

 
Resim 3.1: Açılış 

 
Özellikle ülkemizde biraz da politik malzeme olarak kullanılan temel atma, açılış gibi törenler 

görkemli geçmekte ve yığınların toplanmasına yol açmaktadır. Sözkonusu etkinliklerin organizasyon 

hizmetleri açısından yararları bulunduğu gerçektir. Sosyal etkinlikleri düzenlemek, uygulamak organi-

zasyon hizmetlerinin görevleri arasında yer almaktadır. Açılış ve temel atma törenleri titiz bir çalışma 

ile planlanmalı, kimlerin davet edileceği, programın  

yeri,  zamanı ve senaryosu önceden belirlenmelidir. Davetiyelere özen gösterilerek hazırlanmasının  

çağırılan kimseye verilen değerin bir göstergesi olacağı unutulmamalıdır.  

Bu tür törenler kurumun kendisini anlatabilme fırsatı bulacağı ve tanıtımını yapabileceği törenlerdir. 

Açılış ve temel atma etkinliklerinin başarılı olması, konuklara gerekli hizmet ve bilgilerin verilmesine 

bağlıdır.  

 
Resim 3.1.1: Açılış Töreni 
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Tören sona erdikten sonra organizasyon hizmetleri elemanı, törene katılanlara ve basın görevli-

lerine teşekkür mektupları yollamalı ya da basında çıkacak teşekkür ilanları hazırlamalıdır. 

3.2. Ayrılış (Jübile) - Hoşgeldin 
 

Hoş geldin – Güle Güle törenleri, kuruma yeni insanlar katılması ve eski çalışanların ayrılması 

sırasında düzenlenen etkinliklerdir. Organizasyon hizmetleri; kurumun bu değişikliklerle baş edebil-

melerine ve yeni gruplar oluşturmalarına yardımcı olur.  

Bu değişiklikler sırasında düzenlenen etkinliklerin üç temel işlevi vardır: 

 Birbirinden ayrı insanların kaynaşmasına yardımcı olur, yeni durumlara uyum sağlamaya 

yardımcı olur. 

 Kalanların rahatlamalarına ve eski anları düşünerek acı çekmeden yollarına kolaylıkla 

devam edebilmelerine yardımcı olur. 

 Eskilerin yerini alan yeni çalışanların işe adapte olmalarını ve kendilerini yeni konumla-

rına kabul ettirmelerini kolaylaştırır. 

 

Resim 3.2: “Hoş geldin” Organizasyonu 

Zafer, başarı ve başlangıçlar kollektif katılım gerektirir. İnsanları kutlama yapmak üzere bir ara-

ya toplamak, şirket ruhunu ortaya çıkarır; gelecek, emek ve yüksek performans için umut, inanç, şevk, 

gayret uyandıran hatıralar yaratır. 

 

3.3. Seminer 

 
Resim 3.3: Seminer 

Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yö-

netimi altında düzenlenen toplantılardır. Aynı zaman grup çalışması da denilebilir.  

 Kurumlar çalışanlarına kurum içi eğitim  vermek için seminerler düzenlerler. Bu  seminerlerin orga-

nize edilmesi organizasyon  şirketleri aracılığıyla planlanır. Seminerler  
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 kurum içi veya kurum dışında planlanır. Kurum içinde; toplantı salonunda gerçekleşen Bu toplantılar, 

kurum dışında kurumun diğer ünitelerinde olacağı gibi, herhangi bir salonda da organize edi-

lebilir. 
Kimlerin katılacağı (kurum çalışanları) saptanır. Katılımları için davetiye gönderilir, konu hak-

kında bilgi verilir, yetkililer tanıtılır ve yer – zaman belirtilir. Seminer programı hazırlandıktan sonra, 

program doğrultusunda yapılacak çalışmalar, kullanılacak araç-gereç, etkinlikler, catring hizmetleri 

planlanır. Seminer sonunda katılımcılara verilecek sertifikalar hazırlanır ve kapanış töreniyle seminer 

sonlandırılır. 

Genellikle birkaç gün ve birkaç oturum süren seminerler, uzun bir zaman dilimini kapsar. Semi-

nerlerde birden fazla konuşmacı, uzman bir kişinin yönlendirmesiyle hazırladıkları bildirileri sunarak 

ele alınan konuyu çeşitli yönlerle incelerler. Bu toplantılar sorulara, tartışmalara ve eleştirilere olanak 

sağladığı için sınırlı sayıdaki katılımcının ele alınan konuya ayrıntılarıyla değerlendirmesini ve karşı-

lıklı etkileşimi kolaylaştırır. 

 

 

Resim 3.3.1: Seminer 

3.4. Konferans 

 
Resim 3.4: Konferans 

Bir konuya açıklık kazandırmak ya da bir konuda bilgi vermek amacıyla bilim, sanat, fikir 

adamları ve ilgili uzmanların yaptıkları hazırlık konuşmalarına konferans denir. 
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Konferansın en belirgin özelliği öğretici olmasıdır ve her türlü konu hakkında verilebilir. Konfe-

ranslar genellikle aynı adı taşıyan geniş salonlarda dinleyici topluluğuna hitaben yapılır.  

 

Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak 

hatta bir ürünü tanıtmak konferansın amaçları arasındadır. Konferans; hedef kitleye belirli bir süre 

zarfında ileti veya çeşitli düşünce ve görüşlerin aktarılması amacıyla düzenlenir. Konferans boyunca 

söylenenlerin yeterince ilgi çekebilmesi için konunun yeni ve güncel olmasının yanı sıra, konuşmacı-

nın da hedef kitlenin yapısını ve psikolojisini bilerek metnini oluşturması ve görsel malzemelerle des-

teklemesi gerekmektedir. 

 

3.5. Panel 

 

Resim 3.5: Panel 

Belirlenmiş bir konuda, konuyla ilgili kimselerin dinleyiciler önünde yaptıkları tartışmalı top-

lantılara “panel” denir. Bir konudaki değişik görüş ve değer yargılarının ortaya çıkardığı anlaşmazlık-

ları gidermek, sorunları çözümlemek ve konuyu açıklığa kavuşturabilmek için düzenlenir. 

 

Resim 3.5.1: Panel 
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Toplantı; bilgilendirmek, müzakere etmek ve tartışmak gibi amaçlarının yanı sıra, teşvik ver-

mek, eğitim, politik ve ekonomik amaçlarla grupların bir araya gelmesidir. 

 

 

Resim 3.6: Toplantı 

 

Başarılı bir toplantı gündemi hazırlamadan önce, bir toplantının gerekli olup olmadığına karar 

verilmelidir. Gündem; toplantıda yer alacak konuların özetini sunar. Gündem, toplantı türüne bağlı 

olarak değişir. Bu nedenle gündemin bir tek doğru formatı yoktur. 

 

Toplantının yapılmasının gerekli olduğu durumlar şunlardır: 

 

 Belli bir konunun aydınlatılması gerektiğinde, 

 Ekiple paylaşılacak düşünceler olduğunda, 

 Gruptan bilgi almak istendiğinde, 

 Bir soruna çözüm yolu aramak veya bir konuda karar vermenin gerekli olduğu durumlar-

da, 

 Motive etmek, geri bildirim sağlamak, ikna etmek, eğitmek ve geliştirmek, statüyü güç-

lendirmek, 

 Çalışanlardan toplantı yapılması yönünde bir istek geldiğindedir. 

 

Başarılı toplantının gündemi, toplantının hangi amaç için yapıldığına göre belirlenir. Verimli bir 

toplantı yapabilmek ve gündem oluşturmak için herşeyden önce bir “toplantı planı” yapılması şarttır. 
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Resim 3.6.1: İş Toplantısı 

Bu planda; 

 

 Toplantının amacı açık olarak belirlenir. 

 Açık ve anlaşılır bir gündem hazırlanır. 

 Toplantının başarısı için katılımcıların hazırlıklı olmasına yardımcı olunur. 

 Toplantı odasının ve oturma planının, toplantının amacına uygun olması sağlanır. 

 Karar vermede kolektif aklın ortaya çıkmasına çalışılır. 

 

Toplantı salonlarının ışıklandırma, nem, havalandırma ve gürültü bakımından toplantının ya-

pılmasına uygun koşullarda olmasına dikkat edilmelidir. Bu koşulların sağlanması, büyük ölçüde top-

lantının verimliliğine katkı sağlar. Toplantıların yemekli olması durumunda, yemeğe kaç kişinin katı-

lacağının önceden tespit edilmesi gerekir. 

Organizasyon firması toplantı talebi ile karşılaştığında, tesisin tüm imkânları özellikle de top-

lantı salonları görülmelidir. Toplantı hizmet salonları üç grupta incelenmektedir. Bunlar: 

 Sergi salonları 

 Balo salonları 

 Toplantı salonlarıdır. 

 

Delegelerin rahatı için toplantı salonlarının çok iyi inşa edilmiş olması gerekmektedir. Görüntü 

düzeni, konuşmacıların yeri, trafik akımı, gerekli hallerde yapılacak yiyecek-içecek servisinin akış 

düzeni incelenerek salonlar dizayn edilmelidir. 

 

Toplantı düzenlenen mekânlar için salon düzenlemelerinde kullanılan üç yöntem vardır.  

Bunlar; 

 Tiyatro şeklinde oturma düzeni, 

 Sınıf şeklinde oturma düzeni , 

 Konferans şeklinde oturma düzenidir. 

 

 Tiyatro Şeklindeki Oturma Düzeni: 

 

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

ma düzeni olarak çoğunlukla tiyatro şekli uygulanır. 
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Resim 3.6.2: Tiyatro şekli oturma düzeni 

 

 Sınıf Şeklindeki Oturma Düzeni: 

 

Resim 3.6.3: Sınıf şekli oturma düzeni 

 

Eğer toplantı süresince delegelerin not almaları gerekiyorsa sınıf şeklindeki oturma düzeni ter-

cih edilir. Böylece bu düzende delegeler önlerinde bulunan sıralar üzerine mikrofon, ses ayarı vb. tek-

nik donanımlar yerleştirilebilir. 

 

 Konferans Şeklindeki Oturma Düzeni: 

 

Genel toplantılar dışında katılımcıların konuları ile ilgili olarak farklı çalışmalar için farklı sayı-

larda gruplara ayrılabilirler. Bu gruplarda yer alan katılımcıların sayıları 15-120 kişi arasında değişebi-

lir. Bir konu üzerinde ayrıntılı olarak görüşlerin bildirildiği ve tartışmaların yapıldığı bu toplantılar, 

delegelerin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunabilmelerine de olanak verdiğinden oldukça önemli-

dir. 
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Resim 3.6.4: Yarım ay şekli 

 

 
   

Resim 3.6.5: U şekli 

   
 

 
            Resim 3.6.7: Yönetim masası şekli                               Resim 3.6.8: Yuvarlak şekil 
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3.7. Bayi Toplantısı 
 

Hedefleri tutturan çalışkan bayileri kaynaştırmak ve bir senenin yorgunluğunu attırmak için, di-

ğer yandan da kurum içi iletişimi güçlendirmek için yapılan toplantılardır. 

 

Bayi toplantıları uygun yer ve zaman göz önüne alınarak yurt içi veya yurt dışında yapılan et-

kinliklerdir. Bayi toplantıları eşli olarak da düzenlenebilir. Eşli toplantılarda eşler için değişik aktivite 

programları düzenlenebilir. 

 

 

Resim 3.7: Yemekli bayi toplantısı 

 

Bayi toplantıları; değişik şehirlerde yaşayan aynı ürünü satan bayileri tanıştırmak, kaynaştırmak 

ve aralarında dayanışma ve bağlılığı güçlendirip güven duygularını geliştirmek açısından çok yararlı-

dır. Bu toplantılarda yönetim ile “yüz yüze” (doğrudan) ilişki kurulmaktadır. 

 

Bayi toplantılarının amacı: 

 İş kalitesini arttırmak, 

 Yeni tecrübeler kazanmak, 

 Müşterilerine daha iyi hizmet vererek bilgi edinmek, 

 Gelişmeleri takip etmek, 

 Sorularına cevap bulacağından emin olmaktır. 

 

Konaklama, catring, dekorasyon – düzenleme, teknik ekipman, aktiviteler, sanatçı organizas-

yonları ve ulaşım, organizasyon hizmetleri firmaları tarafından planlanır ve uygulanır. 
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3.8. Açık Oturum 
 

Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafın-

dan seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. 

 

 

Resim 3.8: Açık Oturum 

 

Açık oturumda değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir ve bir başkan eşli-

ğinde oturum gerçekleştirilir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra sırasıyla konuşma-

cılara söz verir. Konuşmacılar birbirlerini dikkatle dinler ve gerekirse not alırlar. Başkan genellikle 

yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler. 

 

Açık oturum; büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi, stüdyoya davet edilen 

dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan radyoda veya televizyonda yapılabilir. Açık otu-

rumda konuşmacı sayısı üç veya beş kişi olarak tespit edilir. Başkanın konuya hakim olabilmesi için, 

konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Ayrıca, tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara 

verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek baş-

kanın başlıca görevleri arasındadır. Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Sınıfınızda gruplar oluşturunuz. Değişik organizasyon firmalarına giderek düzenledikleri ku-

rumsal organizasyon çeşitlerini inceleyeniz. Hazırlanan bir etkinliğin aşamalarını not ediniz. Bilgi 

birikiminize göre dosya hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Grup oluşturunuz 
 3. faaliyetteki organizasyon çeşitlerini 

sınıf mevcuduna göre gruplandırınız. 

 İş bölümü yapınız.  Olumlu iletişim içinde olunuz. 

 Değişik organizasyon firmalarını araştırınız. 
 İnternet, broşür, reklâm ve kartvizit-

lerden yararlanınız. 

 Firmalardan randevu alınız.  Etkili ve güzel konuşunuz. 

 Öğrenmek istediklerinizi not alınız.  Hazırlıklarınızı zamanında yapınız. 

 Sorular hazırlayınız.  Her biriniz değişik soru hazırlayınız. 

 Firmaları ziyaret ederek yetkili kişilerle görü-

şünüz. 

 Giyiminize, temizliğinize dikkat edi-

niz ve güler yüzlü, sempatik olunuz. 

 Alınan bilgileri ve gözlemlerinizi not ediniz. 
 İyi bir gözlemci olup, dikkatle not 

alınız. 

 Bilgi ve gözlemleriniz doğrultusunda organi-

zasyon etkinlik dosyası hazırlayınız. 
 Grup olarak dosya hazırlayınız. 

 Sınıfta arkadaşlarınıza sunum yapınız. 

 Topladığınız broşür, afiş, slayt, cd vb. 

yararlanarak dosyanızı sınıf arkadaşla-

rınıza sununuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da grubunuzun yaptığı çalışmayı 

değerlendiriniz. “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun kutucuğu işaretleyiniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Grup oluşturdunuz mu?   

2 İş bölümü yaptınız mı?   

3 Gideceğiniz firmalardan randevu aldınız mı?   

4 Gözlemlerinizi not ettiniz mi?   

5 Doğal ve samimi oldunuz mu?   

6 Etkili ve güzel konuştunuz mu?   

7 Giyiminize ve temizliğinize dikkat ettiniz mi?   

8 Firmada çalışanların birbirleriyle olan diyalogunu incelediniz mi?   

9 Değişik etkinlik örneklerini not ettiniz mi?   

10 Dosya hazırlamak için gerekli bilgi ve doküman topladınız mı?   

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
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ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyerek durumunuzu değerlendi-

riniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü. öğrenim faaliyetindeki kurumsal organizasyon çeşitleridir? 

 

A) Fuar – Sergi       B) Kongre – Toplantı    C) Şenlik - Festival         D) Düğün - Nişan 

 

2. Aşağıdaki organizasyonlardan hangisi kurum ve kuruluşun ilk kez hizmete girişinde, üretime geçi-

şinde düzenlenir? 

 
A) Ayrılış – Jübile   B) Bayi Toplantısı        C) Açılış – Temel Atma    D) Sponsorluk 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bayi toplantısının amacıdır? 

 

A) Ürün tanıtmak     B) Ekip çalışması yapmak 

C) Aynı ürünü satanları kaynaştırmak  D) Emeklileri uğurlamak 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi “seminer”i tanımlar? 

 

A) Müşterileri tanımak 

B) Bildiri sunmak, ele alınan konuyu incelemek 

C) Kurumun adını duyurmak 

D) Tartışma toplantısı 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi toplantı yapılmasının gerekli olduğu durum değildir? 

 

A) Belli bir konunun aydınlatılması 

B) Gruptan bilgi almak 

C) Bir soruya çözüm aramak 

D) Reklam ve tanıtım yapmak 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi toplantı salonudur? 

 

A) Sergi salonu   B) Düğün salonu   C) Fuar salonu   D) Stadyum 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi konferansın amacı değildir? 

A) Hedef kitleye iletilerin aktarılması 

B) Konuların güncel olması 

C) Katılımcıları kaynaştırıp, tanıştırmak 

D) Görsel malzemelerle desteklenmesi 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi toplantı düzenlenen mekânlar için salon düzenleme şekli değildir? 

A) Tiyatro şekli    B) Sınıf şekli    C) Meclis şekli   D) Konferans şekli 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. Aşağıdakilerden hangisi “açık oturum”un temel ilkesidir? 

A) Başkan ve konu belli değildir. 

B) Değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesidir. 

C) Başkanın konu hakkında bilgisi yoktur. 

D) Konu süreye göre ayarlanmaz. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi açık oturumdaki kişi sayısıdır? 

A) 3-5    B) 2-4     C) 3-6     D) 4-6 

 

 

 

 

 

 

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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. 



 

 37 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 
 Bu faaliyetle uygun ortam sağlandığında verilen bilgiler doğrultusunda kurumsal organizasyon 

çeşitlerini, organizasyon firmalarının sundukları yöntemleri ve etkinlikleri doğru olarak tanımlayabile-

cek ve örnek organizasyon dosyası (proje) hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çeşitli organizasyon firmalarına giderek, organizasyonlarda kullanılan proje ve donanım-

ların kullanım şekillerini öğreniniz. 

 Çeşitli organizasyon firmalarında kullanılan kurumsal proje örneklerini toplayarak sınıfta 

sunum yapınız.  

 Çeşitli organizasyon firmalarını ziyaret ettikten sonra sundukları hizmetler ve yöntemler 

hakkında bilgi toplayarak, edindiğiniz bilgiler doğrultusunda dosya (proje) hazırlayınız. 

 

4. KURUMSAL ORGANİZASYON ÇEŞİTLERİ - II 
 

 
Şekil 4.1: Kurumsal Organizasyon Çeşitleri - II 

4.1. Tanıtım (Lansman) 

 
Organizasyon hizmetlerinin amacı; bir kurumu tanıtma ve bireyleri etkilemektir.  

Kurum ya da kuruluşun adını duyuracak ürünü ve saygınlığını arttırıcı tanıtımlar yapılabilir. 

 

Bu tanıtımlar yapılırken dikkat edilecek noktalar şunlardır: 

 

 Basitlik kuralı, 

KURUMSAL ORGANİZASYON ÇEŞİTLERİ-II  

TANITIM 

KAMPANYA 

PROMOSYON 

SORUMLULUK 

ROADSHOW 

GEMİ İNDİRME 

TÖREN 

KONSER-TURNE 

YARIŞMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Çekicilik, 

 Sempati, 

 Hedef kitle ve araçların seçimi, 

 Doğruluk, 

 İçtenlik, 

 İnandırıcılık, 

 Zamanlamadır. 

 

Doğruluk, içtenlik ve inandırıcılık kuralı, tanıtımın gerçekleri yansıtmasını öngörmektedir. 

 

  

Resim 4.1: Şirket tanıtımı 

 

Organizasyon hizmetlerinin sorumluluk alanındaki etkinliklerin önemli bir kısmını tanıtım oluş-

turur. Bir kişi, topluluk veya kurum tarafından uygun görülen yöntem, teknik ve iletişim araçlarından 

yararlanarak hedef grupları bir durum ya da olay konusunda veya bir tutum ve davranışa yöneltmek 

amacıyla yapılan etkinliktir. 

 

Makro tanıtımda amaç ülke hakkında olumlu imajlar oluşturmak ve uluslararası piyasada gele-

cekte iyi bir yer edinmek olarak ifade edilebilir. 
 

Organizasyon firmasının yaptığı tanıtım faaliyetleri için de, öncelikle potansiyel katılımcıların 

tespit edilmesi gerekir. Potansiyel katılımcıların; iş grupları, cinsiyetleri, yaş grupları vb. dikkate alına-

rak bu kişilerin katılma olasılığının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. 

 

Tanıtım faaliyetlerinin üç ilkesi vardır: 

 Tanıtım hedef gruba hitap etmelidir. 

 Tanıtım markanın kimliği ile tutarlı olmalıdır. 

 Tanıtımda rasyonel cazibe ile duygusal cazibe beraber kullanılmalıdır. 
 

4.2. Kampanya 
 

Kurumların; özellikle daralan pazarlar ve doyuma ulaşmış pazarlar için satış ve geliri arttırmaya 

yönelik, en cazip araçlarla pazarı canlandırmak adına yaptırdığı etkinliklerdir. 
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Kampanya çeşitleri: 

 Hedef odaklı kampanyalar, 

 Kitlesel kampanyalar, 

 Pazarlama kampanyalarıdır 

 

Kampanya planlanırken atılması gereken ana adımlar ve her adımda özellikle dikkat edilmesi ge-

reken noktalar şöyle sıralanabilir: 

 

 Kampanya planlama safhası:  

 

Planlama safhasında en önemli nokta, kampanya için en doğru zamanı seçmektir. Burada özel-

likle üç noktanın zamanlamasındaki uyum çok önemlidir: Ürünün hazır olması, kurumsal yapının ha-

zır olması ve piyasa koşullarının uygun olması. 

Ürün ve kurumsal mesaj hazır değilken başlatılan kampanyalar, artı değer yaratmak yerine, ku-

rumun öncesinden de kötü duruma taşıyacak bir negatif sonuca neden olabilir. 

Planlama safhasındaki diğer önemli nokta ise; kampanya bütçesinin ve özellikle de yatırımın 

geri dönüş planının mutlaka önceden yapılmış olmasıdır. 

 

 Kampanya yürütme safhası: 

 

Her kampanya mutlaka bir yan fayda olarak veri toplama aracı olmalıdır. Elde edilen verilerin 

önceden belirlenmiş performans kriterleri aracılığıyla kampanyanın kendisine yön vermesine, hatta 

yeri geldiğinde şekillendirilmesine izin vermek gerekir. 

 

 Kampanya sonuç safhası: 

 

Kampanya sonuçlandığında en önemli nokta, sonuçların doğru olarak değerlendirilmesidir. 

Kampanya sonuçlandığında değerlendirmeler hemen geçiştirilmemeli, sonuçlar beklenenlerle karşılaş-

tırılarak takip eden kampanya planlarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

 Post kampanya safhası: 

 

Bir kampanyanın sonuçlanmasının ardından gelen tehlike, kampanya sonrası rehavetidir. Başa-

rılı geçen bir kampanyanın asıl kazancı yeni kampanyaların oluşturulmasında yatar. Başarılı geçen bir 

kampanyadan sonra yakalanan başarıyı yeni kampanyalara taşımak gerekir. Kampanyanın sonucunu 

bir sonrakinin başlangıcı ile birleştirmek, hatta kampanyaları bir diyalog havasında sürdürerek bir 

bütün haline dönüştürmektir. 

 

 Kampanya başarısı için yapılması gerekenler: 

 

 Takımınızı hazırlayınız. 

 Pazar araştırması yapınız. 

 Hedef kitleyi saptayınız. 

 Müşterinin dikkatini çekiniz. 

 Müşterinize anlatınız. 

 Müşteriyi ikna ediniz. 

 Mesajı güçlendiriniz. 

 Kampanya raporu hazırlayınız. 

 Kampanya analizi yapınız. 



 

 40 

4.3. Promosyon 
 

Organizasyon hizmetlerinde diğer bir kavram da promosyondur.                                      
 

 

Promosyon; belirli bir ürünün satışını kolaylaştırmak 

amacıyla yapılan çeşitli teşvik ve özendirme çabalarıdır. Bir ürün 

ya da hizmetin albenili satışa sunumu (görsel yanı ağır basan 

ambalajların ya da fuar hosteslerinin satış teşviki) veya bir arma-

ğan eşliğinde ürünün satışa sunumuna (meyve suyu alınca yanın-

da hediye edilen bardak gibi) promosyon denir.  

Promosyon kavramını reklamdan ayıran en önemli özelli-

ği; ürünü ya da hizmeti tanıtmak değil, satışına katkı sağlamaktır. 

Organizasyon hizmetleri, kurumların promosyon etkinliklerini en 

iyi şekilde planlayıp uygulamaya koyarak satışın artmasında 

katkıda bulunur. Çeşitli alışveriş merkezlerinde, şehrin işlek cad-

delerinde veya evlere giderek promosyon etkinlikleri düzenlene-

bilir. 

 
Resim 4.3 Promosyon standı    
 

4.4. Sponsorluk  
  

Sponsorluğun özelliği, hedef kitleyle işbirliği halinde etkinlik gösterebilme olanağıdır. Son yıl-

larda ülkemizdeki en büyük kuruluşların çok fazla ilgi gösterdiği bu olayın özünde kamuoyunun ilgi 

ve sevgisini çekebilecek sanat, spor vb. düzenlemelerin finansal açıdan desteklenmesi veya bu etkinli-

ğin bizzat düzenlenmesi yatar. 

 

Ülkemizde belki de yüzyıllardır uygulanmakta olan, sanatçıları ve sanat olaylarını himaye etme 

olgusunun çağdaşlaşmış biçimidir. 

 

 

Resim 4.4: Etkinlikte sponsor olan firmalar 
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Sponsorluk konusunda karar verilirken olayın maliyeti ve olası getirisi (tanıma, destek ve güven 

açısından) dikkatle incelenmelidir. Olayın basın-yayın kuruluşlarının ilgisini çekip çekmeyeceği düşü-

nülmelidir. Aynı olayda başka sponsor firmalar varsa, kurumun adının diğer firmalarla karıştırılıp öne 

çıkmada zorlanmaması için çaba gösterilmelidir. 

 

Sponsorluğu üstlenilecek etkinliğin, kurumun faaliyet alanıyla doğrudan ilgili olması gerekmez. 

Burada önem taşıyan durum; geniş bir kitlenin ilgisini çekecek bir etkinlikte kurum hakkında olumlu 

bir düşünce yaratmaktır. 

 

Sponsorluk çalışmaları dikkatle seçilmeli ve uygulanmalıdır; çünkü denetim elden kaçırılmadığı 

müddetçe güçlü bir tanıtım aracıdır. Ne var ki; seçim rast gele yapılmış ve etkin denetim sağlanma-

mışsa harcanan para, zaman ve emekler boşa gider. 

 

Sponsor demek; destek, himaye, korumak demektir. En soyut tanımıyla; bir kuruluş ya da kişi-

nin kendi uzmanlık alanının dışındaki herhangi bir olay ya da etkinliğe bir yarar ve kar amacı güderek 

destek sağlamasıdır. Kısacası amaca ulaşabilmek için kişi ve kurumlar tarafından spor, sanat, kültür ve 

sosyal alanda desteklemek demektir. Bu destekleme yapılırken yardımseverlik karşılıksız değildir. 

Sponsorlar verdiği destek için panolarda firma logosunun yer almasını, kıyafetlerin üzerine logoların 

baskısının yapılmasını ve medyaya açıklama yapılmasını isterler. Yani, etkinliğin sponsor firmaya da 

yarar getirmesi sağlanır. 

 

Günümüzde büyük firmalar, kurumları ve ürün imajını desteklemek düzenlenen etkinliklerde 

sponsorluğu üstlenmektedirler. Sosyal alanlarda yapılan sponsorluklar kamuoyu tarafından önemsen-

mekle ve kuruma karşı güven duygusu geliştirmekle kalmayıp, kurumun personeli üzerinde de olumlu 

etki yapar. Bu durum, kurumun reklam çalışmalarına canlılık kazandırdığı gibi, medya ile ilişkilerini 

de güçlendirmektedir. 

 

4.5. Road Show 
 

Road Show’un iki tanımı vardır.  

 

 Bir şirketin halka arzı sırasında ulusal veya uluslararası arenaya çıkarak, şık toplantılarla 

ve sunumlarla yapılan tanıtıma denir. 

 

Resim 4.5:  Road Show tanıtımı 1  
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 Bir mesajı iletmek, yeni bir ürünü tanıtmak, eğitim vermek, gösteri yapmak gibi amaçlar-

la eğitilmiş bir ekibin, özel olarak tasarlanmış bir araçla belirli bir güzergâh takip ederek 

hedef kitleye ulaşması için yapılan tanıtım türüdür. 

 

                                                     Road Showlarda kullanılan araçların bir kısmı sadece  

ekip malzemeleri taşımak ve görsellik sağlamak için  

özel olarak giydirilmiş otobüs, minibüs, tır gibi nakliye  

araçlarıdır. Bir kısmı ise içi özel bir amaç için  

tasarlanmış, otobüs ve kamyonlardır. Bunların içi  

eğitim amaçlı bilgisayarlarla donatılabilir, sağlık  

taraması amacıyla klinik ortamı yaratılabilir veya  

demonstrasyon, numune dağıtımı, bilinirlik yaratmak  

için gerekli teçhizatın konacağı bir platform haline  

dönüştürülebilir.         

 
Resim 4.5.1: Road Show Tanıtımı 2 

 

 
 

Resim 4.5.2: Road Show araçları 

 

Organizasyon firma; araçların amaca uygun olarak yaptırılması, iç donanımın sağlanması, trafik 

– belediye vb. kurumlardan izinlerin alınması, ekibin eğitilmesi ve oluşturulması, gidilen şehirlerde 

konaklama, animasyon, dans gösterilerinin hazırlanması gibi işleri üstlenmektedir. 

 

4.6. Gemi İndirme 

 

Resim 4.6: Gemi İndirme Töreni 
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Çok duyulan, ancak temelinde nasıl bir felsefenin yattığı pek bilinmeyen geleneklerden biri de 

“Gemi İndirme Töreni”dir. Gemilerin de, tüm canlılarda olduğu gibi “doğum”la başlayıp “ölüm” ile 

biten bir hayatı vardır. Bir gemi suya indirildiğinde doğar ve hizmet dışı bırakıldığında ölür. 

 

Suya indirme törenlerinde gemileri hep “Kadınlar” suya indirirler. Bunun nedeni kadınların do-

ğurganlık yeteneğidir. Yeni bir gemi doğacaktır ve bu görev doğal olarak bir kadına verilir... Kadınlar 

bir anlamda gemileri dünyaya getirir ve aynı zamanda onlara “İsim Anneliği” yaparlar. Bu görev ge-

nelde gemi sahibi armatörün eşine aittir. Resmi törenlerde Devlet Başkanı’nın eşi veya protokol sıra-

sındaki kişinin eşi bu görevi üstlenir. 

 

Gemilerin denize inişi töreni sırasında söylenen konuşma metini: 

         

 

4.7. Törenler 
 

Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri 

ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güç-

lendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen etkinliklere “tören” denir. 

Ayrıca anma, kutlama, mezuniyet, nişan, evlenme, ölüm gibi 

sebeplerle yapılan merasimlerdir. 

 

Açılış; bir kurumun ilk hizmete girişini veya bir malın ilk 

kez pazara sürülüşü nedeniyle yapılan etkinliktir. Yıldönümü 

kutlamaları kurumun ilk kez çalışmaya başladığı günün yıldö-

nümünde yapılır.  

 

Uğurlama töreni; emekliye ayrılan veya kurum değiştiren 

kişiler için gerçekleştirilir.  

Kurumun düzenlediği eğitim-öğretim, konferans, semi-

ner vb. etkinlikler sonunda sertifika ve diploma törenleri düzen-

lenmektedir. 
 

Resim 4.7: Mezuniyet Töreni 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GEMİSİ, 

“(geminin adı)” 

SENİ DENİZE İNDİRİYORUM. 

VATANIMA, MİLLETİME HAYIRLI VE UĞURLU OLMANI; 

ŞANLI TÜRK BAYRAĞINI DÜNYA DENİZLERİNDE 

ŞEREFLE VE BAŞARIYLA DALGALANDIRMANI DİLİYORUM. 

BAHTIN AÇIK, 

DENİZLERİN SAKİN, 

PRUVAN NETA OLSUN. 



 

 44 

 

        Resim 4.7.1: Madalya töreni                                 Resim 4.7.2: Ödül töreni 

 

Törenlerin başarılı olması ve istenen sonuçların elde edilmesi için özenli bir çalışma gerekmek-

tedir. Etkinliklerin her aşamasında organizasyon sorumlusunun bilgi-beceri, alın teri ve göz nuru var-

dır. 

Törenler üç aşamada gerçekleştirilir: 

 

 Tören öncesi çalışmalar, 

 Tören sırasında yapılan çalışmalar, 

 Tören sonrası çalışmalardır. 

Organize edilen törenlerin başarılı olmasının, başta medya olmak üzere ilgililerle iletişimin iyi 

sağlanması ve katılımcılara gerekli bilgilerin verilmesine bağlıdır. 

 

 

Resim 4.7.3: Evlilik Töreni 

 

 

 

 

"Bir organizas-

yonun ne kadar 

büyük olduğu 

değil, ne kadar 

mükemmel ve 

hatasız olduğu 

önemlidir." 
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4.8. Konser – Turne 
 

 

Resim 4.8: Konser 

Konser; çeşitli sanatçıların ve müzik gruplarının; topluluk önünde, televizyonda, özel gün ve 

gecelerde kendi istekleri doğrultusunda müzik eşliğinde sanatlarını icra etmelerine denir. 

Sanatçı ve müzik aktiviteleri organizasyonları: 

 Halk konseri, 

 Yardım konseri, 

 Tanıtım konseri, 

 Dans gösterileri, 

 Şenlik – festival, 

 Halk oyunları, 

 Orkestra ve solist grupları, 

 Mehter, 

 Bando, 

 Tasavvuf müziği, 

 Revü grupları, 

 Oryantal gibi. 

 

 

Resim 4.8.1: Turneden bir görüntü 
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Turne; bulunduğu şehirden başka şehir veya ülkelere gösteri yapmak amacıyla giden tiyatro, 

dans veya müzik sanatçılarının gezisine denir. 

 

Kurumsal organizasyon hizmetleri; bünyesinde barındırdığı etkinliklerden olan konser ve turne 

ile müzik, dans, tiyatro; kısacası sanat ve sanatçı topluluklarını yurt içinde ve yurt dışında halkın önü-

ne çıkarmakla görevlidir. 

 

Etkinlik alanları: 

 

 Kapalı alanlar: Gösteri merkezi, konser salonu, sinema salonu, kapalı spor salonu, alışve-

riş merkezi, kongre merkezi, kültür merkezi) 

 Açık alanlar: Stadyum, hipodrom, anfi tiyatro, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, şehir mey-

danı, park, otopark) 

 

Organizasyon firmasının, etkinliği düzenlemeden önce titizlikle üzerinde durması gereken bazı 

noktalar vardır. Bunlar; 

 

 Katılacak sanatçı veya grupları belirleme, 

 İçerik (tema), 

 Hedef kitle, 

 Mekan, 

 Tanıtım, 

 Hava koşulları, 

 Ulaşım, 

 Konaklamadır. 

 

4.9. Yarışma 
 

Kurumsal organizasyonun etkinliklerinden biri olan yarışmanın, alanlarına göre beş farklı açık-

laması vardır: 

 

 Yarışmak işi, 

 Bilgi, yetenek, güzellik gibi alanlarda üstünlüğünü göstermek için yapılan yarış, 

 Ticarette üstünlük gösterme çabası, rekabet, 

 Katılanlar arasında en iyi olan ve en çok dikkat çeken başarılı yarışmacıları ya da yapıtla-

rı belirlemek – ödüllendirmek amacıyla düzenlenmiş yarıştır. 

 

Yarışmanın belli başlı amaçları ise şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Kurumsal olarak; düşünce üretmeyi özendirmek, 

 Üretilen çalışmaların paylaşılmasını sağlamak, 

 Yeni ürün fikirlerinin oluşturulması ve uygulamaya konulmasını sağlamak, 

 Modern ekipmanların kullanımı ile yeni ürünlerin üretilerek hizmete sunulması sağlamak-

tır. 
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Resim 4.9: Ürün Tasarım Yarışması’nda ödül almış bir ürün 

 

 

Kurumlar tarafından;                                       

 Şirketler arası yarışmalar,  

 Proje,  

 Logo (amblem),  

 Ayın elemanı,  

 Ürün tasarım  

       ve benzeri yarışmalar düzenlenir. 

 
 

Resim 4.9.1: Proje Yarışması duyurusu 

 
Düzenlenen bu yarışmalara katılım bireysel olacağı gibi ekip katılımı ile de olabilir. Ayrıca, sa-

dece ulusal platformda değil, uluslar arası platformda da gerçekleştirilebilir. 

Yarışma organizasyonu öncesinde öncelikle; yarışmanın türü ve şekli, yarışmanın konusu ve ye-

ri, yarışmaya katılım koşullarını (şartname), yarışmaya katılacak kişilerde aranan şartlar, yarışma tak-

vimi, yarışma ilanı, son başvuru, jüri üyeleri, ödül ve mansiyonlar, belirlenir. Daha sonra da yarışma 

duyurusuyla birlikte ilan edilir. 

 

Yarışma çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz: 

 

Resim Yarışması, 

Tiyatro Yarışması,  

Heykel Yarışması, 

Dans Yarışması, 

Bilgi Yarışması, 

Film/Video Yarışması, 

Edebiyat Yarışması (kitap, şiir, yazı vb.), 

       Resim 4.9.2: Bilgi Yarışması Fotoğraf Yarışması, 

Afiş Yarışması, 

                                Sportif Yarışmalar, 

Müzik – Beste Yarışmaları, 

Bilim – Teknik Yarışmaları, 

Yemek Yarışması, 

Ürün Yarışması, 

Tarımsal Yarışmalar (yetiştirilmiş hayvan vb.), 

Üretim Araçları Yarışması 

Ve diğer yarışmalardır. 

 
Resim 4.9.3: Güzellik Yarışması 
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   Resim 4.9.4: Müzik      Resim 4.9.5: Dans          Resim 4.9.6: Resim Y.      Resim 4.9.7:Tiyatro 

   
  
Resim 4.9.8: Film          Resim 4.9.9: Sportif         Resim 4.9.10: Fotoğraf     Resim4.9.11:Edebiyat 

 
Yarışma organizasyonunda dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar vardır, bunlar: 

 

 Yarışma mevsimi, 

 Yarışmalara katılım listesi, 

 Yarışmalara katılacak kişilerde aranan şartlardır. 

 

 Yarışma çeşitleri, 

 Resmi yarışmalar, 

 Özel yarışmalardır, 

 Yarışma şartları 

 

Yalnız sportif alanda değil; sanat, edebiyat vb. alanlarda düzenlenen yarışmalar ulusal olduğu 

kadar uluslararası ilişkilerin kuvvetlenmesi açısından da yararlı olmaktadır. Bu yarışmaların sonunda 

düzenlenen ödül törenleri, kokteyller ve benzeri toplantılar bunun için uygun birer ortamdır. 

 

Kamuoyunun ilgisini çeken özellikle uluslar arası yarışmalar, sponsorluk için uygun araç ol-

makla beraber, kurum imajı için de bir iletişim olmaktadır. 

 



 

 49 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir organizasyon firmasına giderek çalışanları gözlemleyiniz. Hazırlanan bir etkinliğin aşamala-

rını not ediniz. Etkinliğin organizasyonu (uygulanması) sırasında mekanda bulunmak için izin alınız 

ve bilgi birikiminize göre dosya hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Organizasyon firması seçiniz.  İnternet, broşür, kartvizit 

 Randevu alınız.  Etkili ve güzel konuşunuz. 

 Sorular hazırlayınız.  Sorular anlaşılır ve açık olmalıdır. 

 Yetkili kişilerle konuşunuz. 
 İyi iletişim kurarak, güler yüzlü ve 

samimi olunuz. 

 Çalışanların ekip çalışmalarını izleyiniz.  İnsan ilişkilerine özen gösteriniz. 

 Proje ekibiyle görüşünüz.  Detaylara özen gösteriniz. 

 Organizasyon aşamalarını not ediniz.  Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz.  İyi bir gözlemci olunuz. 

 Mekan hazırlamayı inceleyiniz.  Yeniliklere açık olunuz. 

 Araç – gereç ve süslemeleri dikkatle inceleyi-

niz. 

 Düzenli, titiz ve dikkatli çalışmanın 

yanı sıra, estetiğe de önem veriniz. 

 Organizasyonu başından sonuna kadar izleyi-

niz. 
 Bulunduğunuz ortama göre giyininiz. 

 Organizasyon sonunda yapılanları not alınız. 
 Mekânın toplanmasını dikkatle izleyi-

niz. 

 Bilgi ve gözlemlerinize göre bir organizasyon 

dosyası hazırlayınız. 

 Edindiğiniz bilgi ve topladığınız do-

kümanlardan yararlanarak dosya ha-

zırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın yaptığı ça-

lışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan kutu-

cuğu işaretleyiniz. 

 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Organizasyon firmasını seçip, randevu aldınız mı?   

2 Organizasyon çeşitleri ile ilgili sorular hazırladınız mı?   

3 Yetkililerle görüştünüz mü? Çalışanların ekip çalışmasını izlediniz mi?   

4 Proje sorumlusuyla (ekibiyle) görüştünüz mü?   

5 Organizasyon aşamalarını öğrendiniz mi?   

6 Etkili ve güzel konuşup, iyi iletişim kurdunuz mu?   

7 Detaylara özen göstererek yeniliklere açık oldunuz mu?   

8 Bulunduğunuz ortama göre giyinip temiz ve düzenli oldunuz mu?   

9 Araç ve gereçleri incelediniz mi?   

10 Yapılan süslemelere dikkat edip, estetik yönden değerlendirdiniz mi?   

11 Organizasyon başlangıcında yapılanları gözlemlediniz mi?   

12 Organizasyon sonunda yapılanları dikkatle izlediniz mi?   

13 Güler yüzlü ve samimi oldunuz mu?   

14 Bilgi ve dokümanları titizlikle topladınız mı?   

15 Dosya hazırlama planı yaptınız mı?   

 

 

 

 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

ÖLÇME SORULARI 
 

Bu faaliyet ile ilgili hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi “tanıtım”ı (lansman) tanımlar? 

 

A) Güler yüz, samimiyet 

B) Doğruluk, içtenlik 

C) Etkili ve güzel konuşma 

D) Değer yargılarını ortaya çıkarmak 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi “tanıtım”da potansiyel katılımcılardan değildir? 

 

A) İş grupları  B) Aile grupları  C) Cinsiyet   D) Yaş grupları 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kampanya çeşidi değildir? 

 

A) Hedef odaklı     B) Pazarlama    C) Kitlesel    D) Tanıtım 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kampanya safhasıdır? 

 

A) Planlama – yürütme 

B) Proje tasarım 

C) Toplantı, tanıtım 

D) Pazarlama, tanıtım 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir ürünün satışını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çeşitli teşvik ve 

özendirme çabalarının tanımıdır? 

 

A) Sponsorluk      B) Lansman    C) Promosyon   D) Road Show 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi promosyon etkinliklerinin yapıldığı yerlerden biridir? 

 

A) Park   B) Alışveriş merkezi   C) Kongre    D) Seminer 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi “road show”un tanımı değildir? 

 

A) Şirketin halka arzı 

B) Yeni bir ürünü tanıtmak 

C) Eğlence düzenlemek 

D) Ürün hakkında eğitim vermek 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi “road show”da kullanılan araç değildir? 

 

A) Tır, kamyon        B) Otobüs    C) Minibüs    D) Tren 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. Aşağıdakilerden hangisi gemi indirme töreni geleneğidir? 

 

A) Gemileri suya askerler indirir. 

B) Gemileri suya kadınlar indirir. 

C) Gemileri suya işçiler indirir. 

D) Gemileri suya protokol indirir. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi; sanatçıların ve müzik gruplarının müzik eşliğinde topluluk önünde sanat-

larını icra etmelerini tanımlar? 

 

A) Tiyatro    B) Konser   C) Defile    D) Gala 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi sanatçıların turneye çıkış nedenlerinden biridir? 

 

A) Bireysel istek     B) Gezmek    C) Tatil yapmak   D) Tanışmak 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi tören düzenleme aşamalarındandır? 

 

A) Tören sırasında yapılanlar 

B) Tören yeri ve zamanı belirleme 

C) Törende müzik etkinliği düzenleme 

D) Törende ödül verme 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir töreni tanımlar? 

 

A) Bilgi birikimi 

B) Özenli bir çalışma 

C) Aktivite hazırlama 

D) Konferans verme 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi yarışma çeşidi değildir? 

 

A) Resim yarışması   

B) Bilgi yarışması    

C) Sınıf yarışması   

D) Yemek yarışması 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yarışmadır? 

  

A) Bilim – teknik     B) Film    C) Müzik    D) Proje 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 Tüm soruları doğru cevaplandırmışsanız eğer tebrikler. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

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

değerlendiriniz. 

 

 Objektif Testler (Ölçme Soruları) Doğru Yan-

lış 

1 Kurumsal organizasyon, zamanında ve müşteri talebine uygun olarak öngö-

rülen bütçe ile kurum yararına tamamlanmasıdır. 

  

2 Kurumsal organizasyonun temel amacı aktivite düzenlemektir.   

3 Kurumsal organizasyon etik değerlerden ödün vererek proje hazırlar.   

4 Kurumsal organizasyon birleştirici, pekiştirici ve destekleyici bir nitelik arz 

eder. 

  

5 Kurumsal organizasyon kurum içi ve kurum dışında yapılan etkinliklerdir.   

6 Kurumsal organizasyon toplumsal sorumluluk bilincini sürekli geliştirmez.   

7 Kurumsal organizasyon kurum kültürünü geliştirmekte yardım eder.   

8 Kurumsal organizasyonun müşteri temeline göre yararı yoktur.   

9 Kurumsal organizasyonun bir amacı, odak noktası, nedeni, teması vardır.   

10 Kurumsal organizasyon yapılırken neden, niçin gibi sorular sorulmaz.   

11 Planlama ve programlama kurumsal organizasyonun aşamasıdır.   

12 Uygulama ve yürütme kurumsal organizasyonun aşaması değildir.   

13 Kurumsal organizasyonda performans ve başarı aynı şeydir.   

14 Açılış – temel atma törenleri kurumun kendini anlatabileceği etkinliklerdir.   

15 Kuruma yeni katılanların ve eski çalışanların ayrılışı için düzenlenen orga-

nizasyonlara “jübile – hoş geldin” töreni denir. 

  

16 Bilim, sanat, fikir adamlarının yaptıkları konuşmalara panel denir.   

17 Kamuoyu önünde yapılan tartışmalara açık oturum denir.   

18 Promosyon; belirli bir ürünün satışını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çeşit-

li teşvik ve özendirme çalışması değildir. 

  

19 Tanıtım, markanın kimliği ile tutarlı olmaz.   

20 Sponsor; destek, himaye, koruma anlamındadır.   

21 Konferanslarda, konferans şekli oturma düzeni kullanılır.   

22 Kampanyalar hedef odaklı değildir.   

23 Road Show araçları görsellik sağlamak için özel olarak yapılır.   

24 Gemilerin, doğumla başlayıp ölümle biten hayatları vardır.   

25 Konser kapalı alanlarda yapılır.   

26 Konser, yurt içi ve yurt dışı etkinliğidir.   

27 Logo yarışması kurumsal yarışma değildir.   

28 Yarışmalara bireyler ve ekipler katılır.   

29 Tören sonunda diploma, sertifika verilir.   

30 Törenler üç aşamada gerçekleştirilir.   

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 



 

 54 

 

PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME) 
 

Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 

1 - Kurumsal Organizasyon İle İlgili Kavramlar   

a) Kurumsal organizasyonun tanımını doğru olarak yapabiliyor mu-

sunuz? 

  

b) Kurumsal organizasyonun amaçlarını doğru olarak öğrendiniz 

mi? 

  

c) Kurumsal organizasyonun önemini doğru olarak öğrendiniz mi?   

d) Kurumsal organizasyonun aşamalarını doğru olarak öğrendiniz 

mi? 

  

2 - Kurumsal Organizasyonun Yararları Ve Özellikleri   

a) Kurumsal organizasyonun yararlarını doğru olarak öğrendiniz mi?   

b) Kurumsal org. özelliklerini doğru olarak öğrendiniz mi?   

3 - Kurumsal Organizasyon Çeşitleri - I   

a) “Açılış – Temel Atma”yı doğru olarak öğrendiniz mi?   

b) “Ayrılık – Jübile”yi doğru olarak öğrendiniz mi?   

c) “Panel”i doğru olarak öğrendiniz mi?   

d) “Seminer”i doğru olarak öğrendiniz mi?   

e) “Konferans”ı doğru olarak öğrendiniz mi?   

f) “Toplantı”yı doğru olarak öğrendiniz mi?   

g) “Bayi Toplantısı”nı doğru olarak öğrendiniz mi?   

h) “Açık Oturum”u doğru olarak öğrendiniz mi?   

4 - Kurumsal Organizasyon Çeşitleri - II   

a) “Tanıtım – Lansman”ı doğru olarak öğrendiniz mi?   

b) “Kampanya”yı doğru olarak öğrendiniz mi?   

c) “Promosyon”u doğru olarak öğrendiniz mi?   

d) “Sponsorluk”u doğru olarak öğrendiniz mi?   

e) “Road Show”u doğru olarak öğrendiniz mi?   

f) “Gemi İndirme”yi doğru olarak öğrendiniz mi?   

g) “Konser – Turne”yi doğru olarak öğrendiniz mi?   

h) “Tören”i doğru olarak öğrendiniz mi?   

i) “Yarışma”yı doğru olarak öğrendiniz mi?   
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI 

Soru Cevap 

1 D 

2 B 

3 B 

4 C 

5 A 

6 C 

7 A 

8 D 

9 C 

10 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI 

Soru Cevap 

1 D 

2 D 

3 A 

4 B 

5 C 

6 D 

7 C 

8 A 

9 Y 

10 D 

11 D 

12 Y 

13 D 

14 Y 

15 Y 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3 CEVAP ANAHTARI 
 

Soru Cevap 

1 B 

2 C 

3 C 

4 B 

5 D 

6 A 

7 C 

8 C 

9 B 

10 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -4 CEVAP ANAHTARI 
 

Soru Cevap 

1 B 

2 B 

3 D 

4 A 

5 C 

6 B 

7 C 

8 D 

9 B 

10 B 

11 A 

12 A 

13 B 

14 C 

15 D 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

Soru Cevap 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 

11 D 

12 Y 

13 Y 

14 D 

15 D 

16 Y 

17 D 

18 Y 

19 Y 

20 D 

21 Y 

22 Y 

23 D 

24 D 

25 Y 

26 D 

27 Y 

28 D 

29 Y 

30 D 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Kurumsal organizasyon modülü ile kazandığınız bilgilerin cevaplarını cevap anahtarı ile karşı-

laştırınız. 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. 
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