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AÇIKLAMALAR 
KOD 342PR0061 

ALAN Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK Organizasyon Hizmetleri Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Sosyal Organizasyonlar 

MODÜLÜN TANIMI 
Sosyal organizasyonlar düzenleme sürecini takip etme 

hakkında bilgi içeren öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur. 

YETERLİK Sosyal organizasyonlar düzenlemek  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında düzenleme 

süreçlerini takip ederek piknik, gezi, şenlik, festival 

düzenleyebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Düzenleme sürecini takip ederek piknik 

düzenleyebileceksiniz. 

2. Düzenleme sürecini takip ederek gezi 

düzenleyebileceksiniz. 

3. Düzenleme sürecini takip ederek şenlik 

düzenleyebileceksiniz. 

4. Düzenleme sürecini takip ederek festival 

düzenleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

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

tanıtım broşürleri, rehber, telefon, internet vb. 

Donanım: Bilgisayar, internet, projeksiyon makinesi, tepegöz, 

kamera çekimleri, video, CD/DVD/VCD 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içindeki her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme 

araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Günlük yaşamda insanlar doğa ile iç içe yaşamak istemektedir. Aileleriyle, dostlarıyla, 

iş arkadaşlarıyla veya çalışma arkadaşlarıyla keyifli bir hafta sonu ya da stresli çalışma 

günlerinden sonra dostlarıyla birlikte eğlenceli saatler geçirmek için pikniklere, gezilere, 

şenliklere, festivallere katılma ihtiyacı hissetmektedirler. 

 

İnsanlar, yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özelliklerini, yaşam 

biçimlerini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini öğrenmek için gezilere, doğup büyüdükleri 

kültürlerini kendi çocuklarına yaşatmak, tanıtmak göstermek amacıylada şenliklerine 

katılmak istemektedirler. Sanat, müzik, kültür, folklor gibi çok çeşitli konularda düzenlenen 

ve sosyal etkinliklerle renklendirilen festivallere de katılarak hem eğlenip hem de 

bulundukları çevreden, festivale katılan ülke ve kurumlarda olan gelişmelerden,  

yeniliklerden haberdar olmaktadırlar. 

 

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

insanların piknik, gezi, şenlik ve festival gibi eğlence ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkin 

bir rol oynamaktadır. Başarılı bir organizasyon hizmetleri sorumlusu, insanların eğlence 

ihtiyaçlarını onların istekleri doğrultusunda ve en iyi şekilde karşılamalıdır. 

 

Bu modülle sosyal organizasyonlar hakkında değişik fikirler edinecek ve farklı 

etkinliklerle organizasyonları planlayabilecek düzeye geleceksiniz. Ayrıca bu modülden 

edineceğiniz bilgileri çevrenizdeki insanlarla paylaştığınızda toplum bilincine katkı sağlamış 

olacaksınız. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda piknik çeşitlerini, etkinliklerini, teknik ve destek ekipmanlarını 

öğrenerek düzenleme sürecini takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Organizasyon firmalarında piknik düzenleme çalışmalarını araştırınız.  

 Organizasyon firmaları ile görüşerek piknik organizasyonları ile ilgili bilgi ve 

dokümanlardan oluşan dosya hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Piknik çeşitlerini araştırarak örnek bir piknik organizasyon projesi hazırlayınız. 

 

1. PİKNİK PLANI HAZIRLAMA 
 

Günlük yaşamda insanlar doğa ile iç içe yaşamak istemektedir. Aileleriyle, dostlarıyla, 

iş arkadaşlarıyla veya çalışma arkadaşlarıyla keyifli bir hafta sonu ya da stresli çalışma 

günlerinden sonra dostlarıyla birlikte eğlenceli saatler geçirmek için pikniklere katılma 

ihtiyacı hissetmektedirler. 

 

Günümüzde artık her çeşit gruba hitap eden piknikler, organizasyon şirketleri 

tarafından düzenlenmektedir. 

 

Organizasyon firmaları bahar aylarından itibaren, sonbahar ortalarına kadar devam 

eden piknik etkinliklerine uzman kadroları ile profesyonelce piknik organizasyonları 

planlayarak insanlara rahat ve huzurlu bir gün geçirmelerini sağlamaktadır. Motivasyon 

amacıyla yapılan piknik organizasyonlarında yüzlerce hatta binlerce kişiyi bir arada tutmak, 

onları eğlendirmek ve bunu yaparken çıkması muhtemel sorunlara karşı önlemler 

geliştirilmektedir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Piknik Çeşitleri 
 

 Özel grup piknikleri  

 

 

Resim 1.1: Solo piknik 

 

 

Ülkemizde yaygın olan aile, arkadaşlar ve komşularla birlikte düzenlenen pikniklerdir. 

Pikniğe giderken rahat kıyafetler giyilmektedir. Sepetler, mangallar, kilimler, hasırlar, 

yastıklar vb. götürülebilecek yani arabaya sığan ne varsa götürülmektedir. Yemekler yenip 

eğlenerek dönülmektedir. 

 

Piknik alanlarında hafta sonları ailece gidilen solo piknikler diye de 

tanımlayabileceğimiz piknikler yapılmaktadır. 

 

 Dernek ve vakıf piknikleri 
 

 

Resim 1.2: Dernek pikniği 
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Dernekler, insanları bir araya getirerek eğlence ve dayanışma imkânı sağlamaktadır. 

Pikniğin amacı, insanları bir araya getirerek onların kaynaşmalarını sağlamak ve 

unutamayacakları güzel bir gün yaşatmaktır. Piknikler, geleneksel hâle getirilerek her yıl 

düzenlenmekte ve özellik katmak için “ pilavlı piknik, helvalı piknik, aşure pikniği vb.”  gibi 

isimler verilmektedir. 

 

Pikniği düzenleyen dernek ve vakıf başkanının hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan 

piknik, yöreye özgü eğlence ve yarışma etkinlikleri ile son bulmaktadır. Yöreye özgü 

yemekler ikram edilir. Genellikle yılda bir kez yapılır. Dernekler, piknik etkinliğin sorunsuz 

yapılabilmesi için organizasyon firmalarının uzman kadroları ile profesyonelce planlayarak 

gerçekleştirmektedir.  

 

 Halk piknikleri 

 

Bir arada yaşayanların birlik ve beraberliğinin sağlanması birlikte eğlenmesi, 

tanışması, kaynaşması amacıyla düzenlenmektedir. 

Çeşitli grup yarışmaları, çekilişler ve skeçlerle hep birlikte çekilen halaylarla gelecek 

yıl yapılacak olan piknikte buluşma dileğiyle son bulmaktadır. Halk pikniklerini genellikle 

belediyeler düzenlemektedir. Belediyeler, mahallelerde gerçekleştirdiği halk pikniklerini, her 

yaş grubunun gönlünce eğlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. 

Halk pikniğinde belediye başkanı mahalle sakinleri sohbet etme onların sorunlarını 

dinleme imkânı bulabilmektedir. Bu tür organizasyonlarla aynı bakkaldan, aynı kasaptan, 

aynı parktan yararlanan mahalleliye birbirleri ile tanışma ve kaynaşma imkânı sağlanarak 

kültür mozaikleri sergilenmektedir. Halk piknikleri şölen havası içerisinde hazırlanmaktadır. 

Pikniğe katılan halka yiyecek ve içecek olarak katılımcı sayısına göre çeşitli ikramlar 

sunulmaktadır(ekmek arası kavurma ve ayran vb.). 

 

 

Resim 1.3: Halk pikniği için yemek hazırlama 

 

Çocuklara palyaço tarafından sakız, şeker ve oyuncak gibi çeşitli hediyeler 

dağıtılmaktadır. Halk pikniğinde yörenin sevilen sanatçılarının eşliğindeki müziklerle 

katılımcıların gönüllerince eğlenmeleri sağlanmaktadır. Yöreye özgü çeşitli oyunlar ve 

yarışmalar( halat oyunu, yumurta ile yürüme yarışması vb.) düzenlenmektedir. 
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 Kurum pikniği 

 

Kurum yetkilileri çalışanlarının başarılı ve verimli bir çalışma sergilemeleri için 

aileleri ile biraraya gelerek kaynaşmalarını sağlamak amacıyla piknikler düzenlemektedir. 

Bu piknikler, personelle iletişim kurmanın yollarından biri olarak da görülmektedir. 

Piknik düzenleme işlemleri kurumların çok zamanını almaktadır. Günümüzde 

organizasyon firmaları, tüm işlemleri profesyonelce düzenlemektedir. 

 

Organizasyon firmaları kurum yetkililerinin istekleri ve katılımcıların özellikleri 

doğrultusunda planlama yaparak hizmet sunmaktadır. 

 

 

Resim 1.4: Grup pikniği 

 

Kurum kimliğine uygun piknik organizasyonunda firmaların sunduğu hizmet 

aşamaları: 

 

 Piknik alanını belirlemek 

 Piknik zamanı (gidiş-dönüş) belirlemek 

 Ulaşım aracını belirlemek(gidiş-dönüş) 

 Piknik için yiyecek çeşitlerini belirlemek 

 Piknik etkinliklerini belirlemek 

 Piknikte gerekli donatı elemanlarını belirlemek 

 Maliyet hesabı yapmak 

 Piknik akış programını hazırlamak 

 Kurum kimliğine uygun piknik programının duyuru afişlerini hazırlamak 

 Katılımcılara duyuru yapmak 

 Katılımcı sayısını belirlemek 

 Piknik organizasyonunu uygulamak 

 Piknik sonrası değerlendirme yapmaktır. 
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Resim 1.5: Piknik yiyecek araç gereçleri 

 

 Sosyal amaçlı piknikler 
 

Çeşitli amaçlarla "yaza merhaba" pikniği, "yaza elveda" pikniği gibi birçok amaçlarla 

sosyal içerikli piknikler düzenlenmektedir. 

 

Tanışmak, istek ve görüşleri öğrenmek, topluluk hakkında detaylı bilgi alabilmek ve 

hoşça vakit geçirmek amacıyla düzenlenmektedir. 

 

“Dayanışma teması”yla aşure etkinlikleri de düzenlenmektedir. Katılımcılar 

malzemeleri getirerek belirtilen mekânda aşure kazanları kurarak pişirmektedirler. Gruplar, 

geleneksel aşure etkinliğini her sene aşure döneminde gelenekselliğini koruyarak kolektif 

çalışmanın ve dayanışmanın örneği olarak sürdürmektedirler. 
 

 

Resim 1.6: Sosyal amaçlı grup pikniği 
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1.2. Piknik Yerleri 
 

Öncelikli olarak piknik yapmaya elverişli mekânlar araştırılır. Piknik merkezleri, 

ormanlar, özel ya da kamuya ait mekânlar seçilebilir. Günümüzde özel olarak işletilen piknik 

mekânları çok sayıda bulunmaktadır. 

 

1.2.1. Mekânlarda aranılacak özellikler 
  

1.2.1.1. Ulaşım 
 

 Ulaşımın kolay olmasına, 

 Krokisine, 

 Hangi yollardan nasıl gelinebildiğine, 

 Yollarının düzgünlüğüne, 

 Organizasyon günü yerleştirilecek ekipmanların rahatlıkla taşınabileceğine 

dikkat edilmelidir. 
 

 

Resim 1.7: Ulaşım aracı 

 

 

Resim 1.8: Piknik alanı çeşmesi 
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1.2.1.2. Su Kaynakları 
  

Pikniklerde en çok tüketilen şey, sıvılardır. Su da en önemli sıvıdır. Hem içmek hem 

de temizlik için su kaynaklarının yeterli olmasına dikkat edilmelidir. 

 

1.2.1.3. Tuvalet-Lavabo 

 
 Yeterli sayıda tuvaleti olmasına, 

 Temizliğine,  

 Piknik alanından uzaklığına dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 1.9: Mobil tuvaletler 

1.2.1.4. Elektrik 
 

Kurulacak her türlü elektrikli ekipman için alanın gerekli yerlerinde elektrik enerjisi 

olup olmadığına, yeterli güçte mi değil mi olduğuna mutlaka dikkat edilmelidir. 

 

1.2.1.5. Güvenlik 

 

Alan bir dere veya göl kenarında olabilir. Hendek, çukur vb. yükseltiler olabilir. Tüm 

tehlike olasılıklarını düşünerek ne tür önlemler alınabileceği belirlenmelidir.  

  

Ağaçlıklı alan ise; 

 

 Doğru şekilde ilaçlanmış olması çok önemlidir. 

 İlaçlama yapılmıyorsa sinek ve tırtıllar misafirleri huzursuz edecektir. 

 İlaçlanma yapılıyorsa ve alanda meyve ağaçları varsa misafirlerin ve özellikle 

çocukların bu konuda uyarılması gerekir.  

 Tamamen açık bir düzlükse çadır ve benzeri gölgeliklerin ek maliyetleri 

hesaplanmalı piknik merkezinin olanakları öğrenilmelidir.  
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Resim 1.10: Piknik alanında otopark Resim 1.11: Piknik alanı oturma masası 

 

1.2.1.6. Otopark 
 

 Otoparkının olup olmadığı 

 Kaç araçlık park gerektiği,  

 Araç güvenlik önlemleri, 

 Güvenlik görevlisinin olup olmadığı konularına dikkat edilmelidir.  

 

1.2.1.7. Oturma Alanları  
 

Oturulacak yerler, masa sandalye, minderler çadır ve gölgeliklerin katılımcı sayısına 

göre yeterli olup olmadığına dikkat edilmelidir. 

 

1.2.1.8. Aktivitelere Uygunluğu   
 

 Yeterince alan olup olmadığına,  

 Elektrik fişlerinin aktivitelere yetecek sayıda olup olmadığına,  

 Zemin yumuşaklığının aktivitelere uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir.  

 

1.2.1.9. Yiyecek İçecekler 

 

Pikniklerde en çok tüketilen gıda, et ve benzeri ürünlerdir. Markalı ürün kullanan 

mekânları tercih etmek gerekmektedir. 

 

Piknik merkezinin mutfağının gezilerek servis elemanlarını tanımak gereklidir. 

 

1.2.1.10. Yer Kirası  
 

Pazar günleri yoğun olan piknik mekânları genelde cumartesi günleri daha uygun 

koşullarda kiralanabilmektedir. 
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1.2.1.11. Toplu Organizasyon Referansları  
 

Piknik organizasyonunun sorunsuz yapılması için mekânın, bu konudaki geçmişi 

araştırılarak veya referans alarak seçilmelidir. 
 

  

Resim 1.13: Mesire yeri Resim 1.12: Piknik alanı ocak yeri 

 

1.2.2. Piknik Alanları 
 

1.2.2.1. Mesire Yerleri 
 

Ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak 

amacıyla ormanlık alanlardan ayrılan estetik kaynak değerlere sahip olan orman içi dinlenme 

yerleri ve kent ormanlarıdır.  
 

 Mesire yerlerinin özellikleri 

 Orman rejimi içerisindeki sahalar olmalıdır. Yöresel talebi karşılayacak 

nitelikte ve yeterli büyüklükte olmalıdır. 

 Heyelan veya sele maruz bulunmamalı, jeolojik açıdan sakıncalı yerler 

dışında olmalıdır.  

 Yol, su, elektrik gibi alt yapı imkânlarına veya bu tesislerin; ekonomik, 

idari, yasal, topografik yapı gibi özellikler açısından kolaylıkla 

getirilebileceği bir konuma sahip olmalıdır. 

 Üzerinde yapılacak tesis ve donatılar, çıkarılacak teknik şartname 

kapsamında öngörülen doğal dokuyu bozmayan nitelikte, kalıcı ve çok 

katlı olmayan, genellikle ahşap ağırlıklı malzemeden olmalıdır.   

 

 Mesire yerlerinin korunmasında alınacak önlemler 

 Mesire yerlerinden halkın rahatça faydalanması, ziyaretçilerin rahatsız 

edilmemesi, doğal dokunun tahrip edilmemesi ve çevre güvenliğinin 

sağlanması ile yangın ve diğer zararlıların önlenmesine yönelik her türlü 

tedbir idarece alınır veya aldırılır. 
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 Mesire yerlerinin kullanım amacı dışında, sahanın bütünlüğünü bozan 

doğal topografya ve peyzaj görüntüsü ile her türlü kaynak değerlerini 

olumsuz yönde etkileyen veya sonraki aşamalarda etkileyecek türde 

hiçbir yapı, tesis ve faaliyete izin verilemez ancak, ulusal savunma ve 

stratejik önemi haiz konularda tesis ve donatı değişikliği yapılabilir. 

 

1.2.2.2. Orman İçi Dinlenme Yeri  
 

Halkın günübirlik dinlenme ve piknik ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen 

alanlardır.  

 

 Orman içi dinlenme yerleri bulunması gereken donanımlar 

 Giriş kulübesi 

 Otopark  

 Piknik üniteleri  

 Masa  

 Ocak 

 Tuvalet 

 Çeşme 

 Büfe  

 Kamelya 

 Yağmur barınağı  

 Kır gazinosu veya lokantası 

 Çocuk oyun alanları ve mini spor alanları bulunmalıdır. 

 

 

Resim 1.14: Orman içi dinlenme yeri 

 

1.2.2.3. Kent Ormanı  
 

Geleneksel piknik anlayışının dışında daha çok ormanların sağlık, spor, estetik, 

kültürel ve benzeri gibi sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak, aynı zamanda 

teknik ormancılık faaliyetleri ile yöredeki flora ve faunanın da tanıtılması amacıyla 

metropoller, iller ve büyük ilçeler gibi yerleşim yerleri bitişiğinde veya civarında düzenlenen 

alanlardır. 
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 Kent ormanı dinlenme yerleri bulunması gereken donanımlar 

 Giriş kulübesi 

 Otopark 

 Ziyaretçi tanıtım merkezi 

 Yürüyüş yol ve patikaları  

 Çocuk oyun alanları  

 Mini spor alanları  

 Doğal gezinti köprüleri  

 Büfe, kır kafeteryası  

 Gözlem kulesi 

 Seyir terasları 

 Oturma grupları  

 Dinlenme alanları  

 Yağmur korunakları 

 Ormancılık uygulamaları tanıtım alanları 

 Tanıtım alanları 

 Çeşme 

 Tuvalet  

 Doğal ve yapay su göletleri 

 Yerel halkın ürünlerini sergilediği geçici sergi alanları  

 Alışveriş ünitesi gibi tesisler ve donatılar bulunur. 

 

1.2.2.4. Özel Piknik Alanları 
 

Firmaların çalışanları, iş ortakları, bayileri için özel piknik organizasyonları için 

tesisler bulunmaktadır. Bu organizasyonlarla insanların iyi vakit geçirmeleri, eğlenmeleri, 

motive olmaları, eksi sinerjilerini artıya dönüştürmeleri, ailelerin birbirleriyle tanışıp 

kaynaşmaları için özel mekân şirketleri tarafından her türlü imkânlar sağlanarak 

hazırlanmıştır. 

 

Bol oksijenli ağaçların altında, doğa harikası mekânlar, özel düzenlenmiş bahçeleriyle 

insanları doğa ile iç içe yaşamalarını sağlamaktadır. Çocuklar içinde "Çocuk Kulübü" ve 

uzman eğitmen gözetiminde ve sağlıklı bir ortamda oynama imkânları sunulmaktadır. 

 

Katılımcılar hoşça vakit geçirirken çocuklar da düzenlenen çocuk parkında oynayarak 

ve sportif aktivitelerle eğlenmeleri sağlanmaktadır. 
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Resim 1.15: Piknik alanlarında çocuk eğlence parkları 

 

 

Resim 1.16: Piknik tüpü 

 

1.2.3.Piknik Alanlarının Korunması 
 

Mevsim gereği meydana gelmesi olası orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can 

güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman Bakanlığının belirlediği koruma altına alınan 

orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun, hiçbir 

şekilde giriş ve çıkış yapılması, buralarda ateş yakılması, ateşli maddeler ile dolaşılması ve 

yol kenarlarında piknik yapılması yasaklanmıştır. 

 

Piknikçiler,  belirlenen piknik alanlarında gösterilen yerlerde mangal yakarak 

faydalanabilmektedirler. Ayrılırken yakılan ateşi tamamen söndürdükten ve çöplerini çöp 

bidonuna attıktan sonra piknik yerini terk etmeleri gerekmektedir. 

 

Piknik yerleri ve orman alanı,  civarındaki konaklama yerleri ile sanayi tesisleri 

yangına karşı gerekli tedbirleri alarak kendi söndürme ve koruma ekiplerini oluşturarak 

yangına müdahalede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılmalıdır 

Yangını gören ve haber alan herkes, resmi ve özel kuruluşlar en yakın orman 

teşkilatına veya 177 nu.lı “Alo Yangın İhbar” telefonuna bildirmelidir. Ulaşılamayan kör 

noktalardan 110 İtfaiye,112 Hızır Acil aranmalıdır. 
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1.2.4.Park ve Piknik Alanlarının Temizliği  
  

Park ve piknik alanlarında “Mobil Yaşam Destek Hizmetleri” ekiplerinin pratik 

çözümleri ile hijyenik bir ortam sağlanarak pikniklerde daha eğlenceli ve sağlıklı ortamlar 

sağlanmaktadır. Organizasyon süresince ihtiyaç duyulabilecek mobil tuvaletlerin, lavaboların 

sevkiyat ve kurulum işlemlerini sağlayan mobil yaşam destek hizmetleri şirketleri 

bulunmaktadır. 

 

Bu şirketler piknik alanlarında organizasyonun ihtiyacı olan donanımları uygun 

yerlere geçici veya kalıcı kurarak insanlara hizmet vermektedir. 

 

“Çevre Temizliği Sistemi” kurarak piknik sonrası temizlik işlemlerini de 

yürütmektedir. 

 

 

Resim 1.17: Çevre temizlik ekibinin çalışmaları 

 

         

Resim 1.18: Mobil lavabo ve kabinler 
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1.3.Katılımcı Sayısını Belirleme 
 

Katılımcıların net sayısı çok önemlidir çünkü tüm hizmetler bu sayıya göre organize 

edilmektedir. Bu yüzden piknik tarihine en geç bir hafta kala net katılımcı sayısının 

belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Genellikle bu sayı değişken çıkmakta, azalmakta ya da çoğalmaktadır. Obsiyonel 

hesaplamalar, yapılarak tedbirli olunmalıdır. Duyuruya mutlaka ulaşılacak telefon numarası 

ve “Pikniğe katılmak için isim kaydettirilmesi, verilecek ikramın sayısı için gereklidir.” 

uyarısı yazılmalıdır. 

 

1.4. Katılımcılara Duyuru Yapma 
 

Duyuru yaparken dikkat edilecek hususlar 

 

 Piknik programı  

 Piknik tarihi  

 Piknik yeri 

 Buluşma noktası  

 Buluşma saati  

 Geri dönüş için hareket saati 

 Piknik ikramları 

 Ücret (kişi başı… TL ) 

 Detaylı bilgi ve kayıt için telefon numaraları  

 İrtibat için aranacak kişiler belirtilmelidir. 

 

1.4.1. Piknik Özelliğine Göre Getirilmesi Gerekli Kişisel Malzemeler 

 
 Uygun bir yürüyüş ayakkabısı ( tabanı kalın ve bilekleri saran bir model )  

 Hava alan mevsime uygun rahat bir yürüyüş giysisi ( Rüzgârlık, yağmurluk 

bulundurmakta da fayda vardır.) 

 Sırt çantası ( Şart olmamakla beraber içinde su, havlu ve yedek fanila 

bulunabilir.) 

 Şapka ( güneşten korunmak için) 

 Pikniğe gelecek kişiler yiyecek ve içeceklerini kendileri getirebilecekleri gibi 

piknik yerinden de tedarik edebilirler. 

 Piknik yerinden tedarik edecekler için yiyecek fiyatları 

 Masa ve mangal piknik  

 

1.4.2. Piknik Etkinlikleri İçin Gerekebilecekler Malzemeler 
 

 Yedek giysi  

 Havlu  

 İçme suyu ve kabı  

 Güneş kremi  
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 Yedek ayakkabı ve çorap  

 Varsa kullanılan ilaçlar  

 Anılar için fotoğraf makinesi 

 Üzerinde oturabilecek örtü 

 Çöp torbası  (çevre temizliği için) 

 Spor malzemeleri (ip, top, frezzbee vb.)  

 Kitap veya dergi  

 

Kurum pikniği davetiye örneği: 

 

 

DOĞA HARİKASI ABANT’ TA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ, PİKNİK  
X,,,,,,,,,,, , tüm aile fertlerinin birlikte katılabileceği bir günlük hafta sonu Abant Gezisi 

düzenliyor. İş stresinden uzakta doğanın rahatlatıcı ortamı ve yeşilin binbir tonları 

arasında yorgunluğunuzu atacak, dostlarınız, eş ve çocuklarınızla beraber 

unutamayacağınız bir hafta sonu geçireceksiniz. 

Doğa yürüyüşü yaparken toprakta yürümenin, çimen kokusu almanın, derelerde taşlara 

basarak geçmenin zevkini yaşayacaksınız. Çocuklarınız canlı bir kurbağa belki de bir 

kaplumbağa görecekler. Hep birlikte yön bulmanın, doğal ortamda hayat sürmenin 

tekniklerini öğreneceksiniz ve daha neler neler… 

Piknik bölümünde ızgarada yapılmış ekmek arası köftelerle başlayan etkinliğimiz halat 

çekme, çuval, tırmanma yarışmaları ve eğlenceli müsabakalarla devam edecek. 

Hepinizi kontenjanı sınırlı bu gezimize bekler, başarılar dileriz. 

                                                                                                        Kurum yetkilisi  

    X………..  X………. 

 P R O G R A M 

07:30  x….Belediyesi önünden hareket – otobüste hafif ikram 

11:00         Doğa yürüyüşü, rehber eşliğinde –  

13:00          Piknik ( ekmek arası köfte ikramı) 

17:30          Son hazırlıklar, ikindi çayı ve ikram 

18:00           Geri dönüş için hareket  

Tarih:          ../ Mayıs/2… Pazar Günü  

Ücret:          Kişi başı ….. TL  

Detay Bilgi ve Kayıt :  Tel ;………………….. 

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ İÇİN GEREKLİ KİŞİSEL MALZEMELER 
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*Uygun bir yürüyüş ayakkabısı ( tabanı kalın ve bilekleri saran bir model )  

*Hava alan mevsime uygun rahat bir yürüyüş giysisi ( Rüzgârlık, yağmurluk 

bulundurmakta da fayda vardır.) 

*Sırt çantası ( Şart olmamakla beraber içinde su, havlu ve yedek fanila bulunabilir.) 

*Şapka ( güneşten korunmak için ) 

 

 

 

DİĞER ETKİNLİKLER İÇİN GEREKEBİLECEKLER  

*Yedek giysi  

*Havlu  

*İçme suyu ve kabı  

*Güneş kremi  

*Yedek ayakkabı ve çorap  

*Varsa kullandığınız ilaçlar  

*Anılarınız için fotoğraf makinesi 

Ayrıca tabiatın ve birlikteliğin keyfini çıkarabileceğiniz birkaç malzemeyi de 

sıralamak gerekirse, 

*Üzerinde oturabileceğiniz ve uzanabileceğiniz bir örtü 

*Çöp torbası  ( çevre temizliği ve komşularımıza da örnek olmamız için) 

*Spor malzemeleriniz ( ip, top, frezzbee vb.)  

*Mutlaka bir kitap veya dergi ( Tabiatta kuş sesleri içinde kitap okumanın keyfi başkadır.) 

 

1.5. Ulaşım  
 

Mekân seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli şeylerden birisi de ulaşım 

kolaylığıdır. Ulaşım için katılımcı sayısına göre firmalardan araç temin edilmelidir. Aracın 

piknik güzergâhında yolun özelliğine uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Katılımcılar için özel olarak temin edilmiş servisler olmasına rağmen, birçok kişi özel 

aracıyla piknik merkezine ulaşmak isteyecektir. Özel araçlarla gelme yasaklanamayacağına 

göre bu kişilerin mekâna ulaşmasını kolaylaştıracak ayrıca alana zamanında ve problemsiz 

ulaşmasını sağlayacak önlemleri önceden almak gerekmektedir. Mekâna gidilebilecek 

yolların krokilerini dağıtacak davetiyelere basılabilir, davetiye dağıtılmayacaksa bu 
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krokilerden servislere ve özel aracıyla gelmek isteyenlere verebilir. Ayrıca alana giden 

yollarda uygun olan yerlere bez afişler ve yön gösteren işaretler koymak gerekir. Mekânda 

görevli kişinin GSM numarası, varsa piknik alanında sabit bir telefon numarası mutlaka 

gereken kişilere verilmelidir. Servis araçlarıyla ilgili organizasyonda güzergâh çalışması da 

katılımcılar açısından önemlidir. 

 

1.6. Piknik Yiyecek Çeşitleri 
 

Kırlara çıkıp piknik yapma zamanı geldiğinde güzel bir piknik sofrası kurmak çok 

önemlidir. Sağlıklı ve taze ürünlerden oluşmuş bir piknik sofrasının keyifli olabilmesi için 

piknik masasına, güzel örtülere,  şık servis tabaklarına ihtiyaç vardır. 

 

Genel olarak piknik türü aktivitelerde barbekü ve zeytinyağlılar için açık büfe kurulur. 

Sabah saatlerinde başlayacak bir piknik ise kahvaltı, mutlaka menüye eklenmelidir. Ara öğün 

olarak da börek, kurabiye, poğaça ya da sıcak servis (gözleme vb. hizmetler) sunulabilir. 

Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik karnaval yiyecekleri de bu kategoride ele 

alınmalıdır. Pikniğin çeşidine katılımcı sayısına veya bütçeye göre özel sandviç ekmeği ve 

değişik içerikleriyle kumanyalar temin edilmektedir. 

 

 

Açık büfe 

menü çeşidi 
Ara sıcak Barbekü Tatlı ve meyveler 

Meşrubat ve 

içecekler 

Soslu patlıcan 

Patlıcan salata 

Amerikan 

Salata 

Yoğurtlu ve 

Havuç tarator 

Mayonezli 

Patates salata 

Cevizli kabak 

Tarator, 

yoğurt 

Çoban salata 

Göbek marul 

(Yeşil ) 

Havuç 

Kırmızılahana 

Sebzeli pilav 

Patates 

Kır böreği  

( soya soslu ) 

 

 

 

 

 

 

Köfte 

Kuzu şiş 

Tavuk şiş · 

Tavuk pirzola 

Külbastı 

Soslu kanat 

 

 

 

Ev baklavası 

Mevsim 

meyveleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyve suyu 

Ayran 

Asitli 

içecekler 

Çay 

Kahve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.19: Açık büfe menü çeşitleri 
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Karnaval Yiyecekleri 

 Popcorn 

 Haşlanmış mısır 

 Közde mısır  

 Pamuk şeker 

 Macun şeker  

 Horoz seker  

 Elma şekeri  

 Kâğıt helva 

 Maraş dondurma 

 Kahveci güzeli 

 Simitçi vb. 

 

  

Kahveci güzeli Macun şeker 

Resim 1.20: Karnaval yiyecekleri 

 

  

Resim 1.21: Mısırcı Resim 1.22: Dondurmacı 
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Resim 1.23: Macuncu Resim 1.24: Kâğıt helvacı 

 

1.7. Piknik Etkinlikleri 
 

Piknik türü aktivitelerin birincil özelliği, insanların iyi vakit geçirmeleri, eğlenmeleri 

ve tabi motive olmalarıdır. Bu eğlence ortamının yaratılması için hizmet alınacak 

organizasyon firmasının eğlence aktiviteleri konusunda iyi bir geçmişinin olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

1.7.1. Büyükler İçin Oyunlar Animasyon Yarışmaları 

 
 Halat çekme 

 Çuval yarışı 

 Dikkat sopa düştü 

 Şişeye kalem sokma 

 Sandalye kapmaca 

 Eş taşıma 

 Kahkaha atma 

 Yumurta yakalama 

 Su tüfeğiyle bardak doldurma 

 Şapka kimde kaldı 

 Makarna oyunları 

 Balon oyunları 

 Halat altından geçme 

 Yetenek yarışmaları  

 Klasik dart yarışması 

 Halka atma 

 Mini kaleye şut çekme 

 Kaşıkla yumurta ( top ) taşıma vb.  
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Resim 1. 25: Sandalye kapmaca oyunu 

 

 

Resim 1.26: Sandalye kapmaca oyunu 

 

  

Resim 1.27: Çuval yarışı Resim 1.28: Bisiklet yarışı 
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1.7.2. Turnuvalar 
 

 Tavla turnuvası 

 Dart turnuvası 

 Langırt turnuvası 

 
Resim 1.29: Langırt turnuvası 

 

1.7.3. Çeşitli Gösteri ve Aktiviteler 
 

 Skeçler ve parodiler 

 Akrobasi 

 Müzik grubu 

 Sabah jimnastiği 

 Karikatürist 

 

1.7.4. Spor Etkinlikleri 

 
 Trekking 

 Bisiklet gezisi (5 adet bisikletle ) 

 Voleybol 
 

 

Resim 1.30: Palyaçolar 
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1.7.5. Dinlendirici Aktiviteler 

 
 Şiir dinletisi 

 Balık tutma ( uygun alanlarda ) 

 

1.7.6. Çocuklar için 
  

 Uçurtmalar 

 Şişme oyun parkurları 

 Zıpzıp oyun evi 

 Top havuzları 

 Yumuşak dağ 

 Engelli parkur 

 Çocuk sumo 

 Balon evi 

 

 

Resim 1.27: Şişme oyun parkurları 

 

 

Resim 1.27: Çocuk sumo oyunu 
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Resim 1.28: Balon evi 

 

1.7.7. Adrenalin Spor ve Oyunları 

 

 Paintball 
 

Son 20 yıldır dünyada yaygın bir şekilde oynanan, ülkemize de dört yıl önce girmiş 

olan "paintball" bir "takım ve strateji" oyunudur. 

 

 

Resim 1.29: Paintball 

 

Paintball'da her oyuncunun yüzünde, kırılmaz camlı özel bir maskesi ve elinde ise 

özel, gazlı silahları vardır. Bu silahlar görünümleriyle gerçek silahları andırır ancak farklı 

olarak bunlar öldüren mermiler değil, boyayan kapsüller atar. Kapsüller, görünüm olarak 

misketten farklı değildir, üstleri plastik benzeri bir malzeme kaplı olan bu malzeme, doğa 

dostudur ve çevreyi kirletmeden kendiliğinden yok olur. Kapsülün içindeki boya ise gıda 

boyasıdır yani doğaya ve insanlara zararlı değildir. Ayrıca giysilerden de ıslak bir bezle dahi 

kolayca çıkabilir. Oyunun temel kuralı çok basittir. Boyanan oyuncu oyundan çıkar yani o 

oyun için "ölür". Tabi sadece yeni oyun başlayana kadar çıkmış olur. 
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Oyunun amacı ise verilen görevi gerçekleştirmektir. Buna "senaryoyu uygulamak" 

denir. Amacınız, belli bir süre içinde karşı takımın kalesindeki bayrağı ele geçirmek, bir 

rehineyi kurtarmak, başkanınızı güvenli bir şekilde hedefe ulaştırmak, karşı takımın 

tamamını elemek, tek başına vurulmadan kalan son kişi olmaya çalışmak, bir kaçağı 

yakalamak, bir tepeyi savunmak, bir köprüyü uçurmak veya ikili timlere ayrılıp diğer timleri 

elemek gibi birçok seçenekten oluşabilir. Oyun sırasında hakemler, sürekli olarak oyunun 

akışını kontrol ederler ve kuralların uygulanmasını sağlar. 

 

1.8. Piknik Ekipmanları 
 

Piknikler için gereken teknik ekipmanlar:  

 

 Ses sistemi + DJ sistem 

 Sahne, podyum vb. ( partner firma desteği ) 

 Çadırlar, gölgelikler ( yeterli olmayan durumlarda partner firma desteği ) 

 Minderler 

 Hasırlar 

 Hamak 

 Tabure veya oturma grupları 

 Mekân düzenlenmesi  ( balon süsleme, bez afiş vb. ) 

 

 

Resim 1.30:Çadırlar 

 

 Yönlendirme ekipmanları 

 Servisler ( partner firma desteği ) 

 Temizlik ve güvenlik ekibi ( partner firma desteği ) 

 Ambulans ve sağlık hizmetleri ( partner firma desteği ) 

 Mekân danışmanlığı 

 Eğlence ekipmanları 

 Yiyecek içecek ekipmanları 
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Resim 1.31: Yer minderleri 

  

Resim 1.33: Ses sahne sistemi 

 

 

Resim 132: Hamak 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak kurum çalışanlar pikniği organizasyonu 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Piknik alanını belirleyiniz. 

 Piknik zamanı (gidiş-dönüş) belirleyiniz. 

 Ulaşım aracını belirleyiniz (gidiş-dönüş). 

 Piknik için yiyecek ve içecek çeşitlerini 

belirleyiniz. 

 

 Piknik etkinliklerini belirleyiniz. 

 Piknikte gerekli donatı elemanlarını 

belirleyiniz. 

 

 Maliyet hesabı(taslak olarak) yapınız. 

 Piknik akış programını hazırlayınız. 

 Kurum kimliğine uygun piknik programının 

duyuru afişlerini hazırlayınız. 

 

 Katılımcı sayısını belirleyiniz. 

 

 Piknik mekânında tüm ekipmanların 

hazırlıklarını kontrol ediniz. 

 

 Planladığınız organizasyonu sunumunu 

yapınız. 

 

 Hazırladığınız piknik organizasyonu ile ilgili 

dokümanları dosyalayarak öğretmeninize 

sununuz. 

 

 İnternetten, organizasyon 

firmalarından, çevrenizden 

faydalanınız. 

 

 Organizasyon firmalarından 

randevu alarak piknik 

organizasyonları hakkında görüşme 

yapınız.  

 

 

 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı 

ve güler yüzlü olunuz. 

 

 

 Piknik organizasyonları hakkında 

görüştüğünüz firmalardan yazılı ve 

görsel dokümanlar alınız. 

 

 

 Ayrıntılara dikkat ediniz. 

 

 

 Sunum sırasında güler yüzlü 

olunuz, gelebilecek sorulara karşı 

dikkatli ve hazırlıklı olunuz. 

 

 Eleştirilere açık olunuz. 

 

 Değerlendirmeleri dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Piknik alanını belirlediniz mi?   

2. Piknik zamanı (gidiş-dönüş) belirlediniz mi?   

3. Ulaşım aracını belirlediniz mi? (gidiş-dönüş)   

4. Piknik için yiyecek ve içecek çeşitlerini belirlediniz mi?   

5. Piknik etkinliklerini belirlediniz mi?   

6. Piknikte gerekli donatı elemanlarını belirlediniz mi?   

7. Maliyet hesabı(taslak olarak) yaptınız mı?   

8. Piknik akış programını hazırladınız mı?   

9. Kurum kimliğine uygun piknik programının duyuru 

afişlerini hazırladınız mı? 
  

10. Katılımcı sayısını belirlediniz mi?   

11. Piknik mekânında tüm ekipmanların hazırlıklarını kontrol 

ettiniz mi? 
  

12. Görüşmeleri kayda aldınız mı?   

13. Organizasyonunuzla ilgili hazırladığınız çalışmayı bilgi ve 

görsel araçlarla, sınıftaki arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli 

olabildiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1. Çeşitli amaçlarla "yaza merhaba" pikniği, "yaza elveda" pikniği gibi birçok amaçlarla 

…………………………………… düzenlenmektedir. 

 

2. ………………….. ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkın 

hizmetine sunmak amacıyla ormanlık alanlardan ayrılan estetik kaynak değerlere sahip 

olan orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarıdır.  

 

3. ………………………. halkın günübirlik dinlenme ve piknik ihtiyacını karşılamak 

amacıyla düzenlenen alanlardır. 

 

4. ………………… geleneksel piknik anlayışının dışında, daha çok ormanların sağlık, 

spor, estetik, kültürel ve benzeri gibi sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak, 

aynı zamanda teknik ormancılık faaliyetleri ile yöredeki flora ve faunanın da 

tanıtılması amacıyla metropoller, iller ve büyük ilçeler gibi yerleşim yerleri bitişiğinde 

veya civarında düzenlenen alanlardır. 

 

5. Organizasyon süresince ihtiyaç duyulabilecek mobil tuvaletlerin,lavaboların sevkiyat 

ve kurulum işlemlerini sağlayan ………………………………………..şirketleri 

bulunmaktadır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

  

6. (   ) İnsanlar aileleriyle, dostlarıyla, iş arkadaşlarıyla veya çalışma arkadaşlarıyla 

keyifli  bir hafta sonu ya da stresli çalışma günlerinden sonra dostlarıyla  birlikte 

eğlenceli saatler geçirmek için pikniklere katılma ihtiyacı hissetmezler. 

 

7. (   ) Organizasyon firmaları bahar aylarından itibaren, sonbahar ortalarına kadar devam 

eden piknik ve outdoor aktiviteleri gibi konularda uzman kadroları ile profesyonelce 

piknik organizasyonları planlayarak insanlara rahat ve huzurlu bir gün geçirmelerini 

sağlamaktadır. 

 

8. (   ) Dernek ve vakıf piknikleri geleneksel hâle getirilmez. 

 

 

9. (   ) Halk piknikleri bir arada yaşayanların  birlik ve beraberliğinin sağlanması birlikte 

eğlenmesi, tanışması, kaynaşması amacıyla düzenlenmektedir. 

 

10. (   ) Halk pikniğinde yöreye özgü çeşitli oyunlar ve yarışmalar( halat oyunu, yumurta 

ile yürüme yarışması vb.) düzenlenmektedir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. (   ) Piknik mekânı seçiminde ulaşımın kolay olmasına, krokisine, hangi yollardan nasıl 

gelinebildiğine dikkat edilmelidir. 

 

12. (   ) Piknik alanlarında otoparkı, araç güvenlik önlemleri olup olmadığına dikkat 

edilmemelidir. 

 

13. (   ) Mesire yerlerinden halkın rahatça faydalanması, ziyaretçilerin rahatsız 

edilmemesi, doğal dokunun tahrip edilmemesi ve çevre güvenliğinin sağlanması ile 

yangın ve diğer zararlıların önlenmesine yönelik her türlü tedbir idarece alınır veya 

aldırılır. 

 

14. (   ) Katılımcılara duyuru yaparken piknik programı mutlaka belirtilmelidir. 

 

15. (   ) Piknik mekânında görevli kişinin GSM numarası, varsa piknik alanında sabit bir 

telefon numarasının davetiyeye basılması gerekmez. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gezi çeşitlerini, zamanlarını, yerlerini, etkinliklerini, teknik ve 

destek ekipmanlarını öğrenerek düzenleme sürecini takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çeşitli organizasyon firmalarında araştırma yaparak, gezi düzenleme 

çalışmalarını ve yararlarını öğrenerek rapor hâlinde sununuz. 

 Çeşitli organizasyon firmalarının yetkilileri ile görüşerek gezi düzenleme zamanı 

ve yerlerini öğrenerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Çeşitli organizasyon firmalarının yetkilileri ile görüşerek gezi düzenleme 

planlamalarını öğrenerek rapor hâlinde sununuz. 

 Farklı gezileri araştırarak örnek bir gezi planlaması hazırlayınız. 

 

2. GEZİ DÜZENLEME 

 

Gezilere yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özellikleri; yaşam 

biçimleri, inanç, gelenek ve göreneklerini öğrenmek amacıyla gidilmektedir. 

 

2.1. Gezi Çeşitleri 

 
İnsanların gezmek,  görmek ve eğlenmek arzularını gidermeleri için firmalar çeşitli 

gezi organizasyonları düzenlenmektedir. 

 

2.1.1. Kültürel Geziler 
 

İnsanlar ilk çağlardan başlayarak din, savaş, fetih, ticaret, göç ve merak gibi değişik 

etkenlere bağlı olarak seyahat etmişler ve bu etkenlere bağlı olarak seyahat etme 

nedenlerinin başında da kültür ilk sıralarda yer almıştır. 

 

Bir yörenin, bölgenin ve ya ülkenin tarihini, coğrafyasını, sosyal yaşamını, sanatlarını, 

ekonomisini ve diğer tüm kültürel zenginliklerini görmek, incelemek ve hoş vakit geçirmek 

amacıyla düzenlenen gezilere kültürel geziler denir. Anadolu toprakları insanoğlunun 

uygarlık çizgisinde gelişiminin ve ilerlemesinin sergi salonu gibidir. Bu sergi salonunun belli 

bir turistik organizasyon ile gezilip gösterilmesi olgusuna kültür turizmi adı verilmektedir.  

Turizmin başlangıcı, çoğunluğun sandığı gibi tatil turizmi değil, bilinmeyeni bilme, 

görülmeyeni görme ve öğrenme içgüdüsü ile gerçekleşen kültürel gezilerdir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kültür turizmini turizm ekonomisi içinde iki bölüme ayırabiliriz: 

 

 Güncel kültür turizmi: Etkinlikler önemli bir rol oynar. Bu etkinlikleri, 

özellikle izleyici sayılarını göz önünde bulundurarak belli başlı beş bölüm içinde 

inceleyebiliriz:  

 

 Yöresel etkinlikler: Çeşitli müzik, tiyatro gruplarının gösterisi, resim 

sergileri, yöresel festivaller (karpuz, kiraz festivali, deve güreşi, yağlı 

güreş organizasyonları, panayırlar, vb.) 

 Küçük bölgesel etkinlikler: Çeşitli ticaret ve sanayi fuarları (Uluslararası 

İzmir Fuarı, Selanik Fuarı, vb.), özel mesleki fuarlar ve sergiler (banyo 

fuarı, turizm fuarı, kuyumculuk fuarı, vb.)  

 Önemli bölgesel etkinlikler: İstanbul Müzik Festivali, vb.  

 Ulusal etkinlikler: Rio Karnavalı, Cannes Film Festivali, vb.  

 Uluslararası büyük etkinlikler: Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları, vb.  

  

 Tarihsel kültür turizmi: Ulusal sınırlar içinde kalan tarihi kültür mirasının belli 

bir turistik organizasyon yardımıyla gösterilmesi esasına dayanır. 
 

2.1.2. İş Gezileri 

 

 Promosyon gezileri: Satışların artmasına veya tercih edilmesine katkıda 

bulunacak "Hediye Tatil"ler adı altında geziler düzenlenmektedir. Günümüzde 

birçok organizasyon firması promosyon gezileri organize ederek hizmet 

vermektedir.  

 Teşvik gezileri: İş yerindeki elemanların, ürünleri pazarlayan bayilerin daha iyi 

çalışması satışlarını, performanslarını, motivasyon ve morallerini yükseltmek 

amacı ile organize edileceği gibi eğitim amacı ile de organize edilmektedir. 

Genelde sezon dışı olan zamanlarda organize edilerek maliyetlerin düşük olması 

sağlanabilmektedir.  

 

2.1.3. İsteğe Göre Düzenlenen Geziler 
 

 Sağlık ve termal turizmi: Zengin ve şifalı termal sulara sahip olan Türkiye, bir 

kaplıca cennetidir. Şifa arayanların gidebileceği yerlerde tesisler bulunmaktadır.  

 Kış turizmi: Yaz-kış üzerinde kar eksik olmayan dağlara ve bu dağlarda 

kurulan kayak tesislerine yapılan gezilerdir. Kayak yapmak isteyenlerin 

gidebileceği yerlerde tesisler bulunmaktadır.  

 Yayla turizmi: İnsanların yaşama kültürü içindeki yayla yaşantısı özlemini 

gidermek amacıyla düzenlenmektedir.  

 Mağara turizmi: Mağara meraklıları için düzenlenen gezilerdir. Dünyadaki 

diğer ülkelere göre "mağara cenneti" ülke konumunda olan Türkiye' de yaklaşık 

40.000 adet mağara bulunmaktadır.  
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 Av turizmi: Yaban hayati, avcılığa ve av turizmine ilgi duyanlara düzenlenen 

gezilerdir. 

 

 Kongre gezileri: Toplantı ve kongrelerin yapıldığı yerlerde motivasyon 

amacıyla çevre gezileri düzenlenmektedir.  

 

 Golf turizmi: Golf severlerin bir araya getirilerek golf merkezlerine düzenlenen 

gezilerdir. 

 

 Gençlik turizmi: Gençlere ucuz tatil yapma olanağı sağlama amacıyla tesis ve 

kamp merkezlerine düzenlenen gezilerdir. 

 

 Yat turizmi: Koy ve körfezlere iyi donanımlı marinalara düzenlenen, yatçılara 

düzenlenen gezilerdir.  

 

 Botanik turizmi: Çeşitli coğrafi özelliklere, coğrafi farklılığın getirdiği iklim 

çeşitliliğine, bitki çeşitliliğine ilgi duyanlar için düzenlenen gezilerdir. 

 

 İpek yolu turizmi: Çin' den başlayıp Orta Asya' dan Avrupa' ya uzanan tarihi 

İpek Yolu' na ilgi duyanlar için düzenlenmektedir. 

 

 İnanç turizmi: İnsanların inançları doğrultusunda kutsal sayılan bölgelere 

düzenlenen gezilerdir. 

 

 Hava sporları turizmi: Yamaç paraşütü, yelken kanat, planör, paraşüt, balon 

gibi hava sporları meraklıları düzenlenen gezilerdir. 

 

 Dağcılık turizmi: Doğa tutkunu, maceracı insanlar için düzenlenen gezilerdir. 

 

 Akarsu-rafting turizmi: Uzun ve coşkun akan nehirlerde su sporlarına meraklı 

maceracı insanlar için düzenlenen gezilerdir  

 

 Su altı dalış turizmi: Önemli batıklar ve su altı mağaralarına dalan dalıcılar için 

düzenlenen gezilerdir. 

 

 Kuş gözlemciliği turizmi: Doğayı, kuşların dünyasından tanımayı amaçlayan 

insanlar için düzenlenen gezilerdir. Türkiye'de şimdiye kadar 450 çeşit kuş türü 

olduğu belirtilmektedir. 

 

2.2. Gezi Zamanları 

  
 Kültür gezileri: Tarihi ve turistik yörelerin coğrafi ve iklim özelliğine göre gezi 

zamanları belirlenir. 

 

 İş gezileri: Kurumların iş özelliğine göre uygun zamanlarda ve sezon dışı olan 

zamanlarda maliyetlerin düşük olması da düşünülerek gezi zamanları belirlenir.  
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 İsteğe göre düzenlenen geziler: Gezinin amacı ve yerine göre belirlenir. 

 

Örneğin, 

 

 Kış gezileri: Kış aylarında kar yağdığı, kayak yapmaya elverişli 

zamanlarda düzenlenir. 

 Termal gezileri: Termal tesislerinin özelliğine göre yılın dört mevsiminde 

düzenlenebilmektedir. 

 Macera gezileri: Yılın dört mevsiminde düzenlenmektedir. Dağcılık, 

trekking vb. macera gezileri ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde tercih 

edilmektedir. 

 

2.3. Gezi yerleri 
 

 

Resim 2.1: Türkiye’mizin kültürel haritası 

 

2.3.1. Kültürel Gezi Yerleri 
  

 Eski uygarlıklar, eski kentler 

 Surlar, kaleler 

 Saraylar, köşkler, kasırlar, yalılar, konaklar 

 Dinsel yapılar 

 Medreseler, darüşşifalar, imaretler, hamamlar 

 Hanlar, kervansaraylar, çarşılar, bedestenler 

 Kutsal yerler, eşyalar, dergâhlar 

 Mezarlar, kümbetler, türbeler 
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 Köprüler, su kemerleri, sarnıçlar, şadırvanlar 

 Çeşmeler, sebiller, selsebiller, havuzlar 

 Mozaikler, minyatürler, deri tasvirler 

 Ebrular, haritalar, ciltler 

 Cam sanatı, çiniler 

 Taş oymalar, bezemeler, maden ve mücevher sanatı 

 Ağaç oyma, sedef kakma, kalem işleri 

 Giysiler, kumaşlar, işleme ve oyaların bulunduğu yerler 

 

2.3.2. Amaca Göre Düzenlenen Gezi yerleri 

 
2.3.2.1. Sağlık ve Termal gezileri  

 

 
Resim 2.2: Sağlık ve termal tesisleri 

 

Memleketimiz kaplıca yönünden oldukça zengindir. 1300 kadar kaplıca ve içmemiz 

varsa da bunlardan pek azından yararlanabiliyoruz. Kaplıcalarda yeterli ve nitelikli tesislerin 

olması kaplıcaların turizme açılmasını sağlamaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında kaplıcalar 

bulunmaktadır. Turizm Bakanlığı web sitesinden tüm sağlık ve termal bölgelerin adresine ve 

özelliklerine ulaşılabilmektedir. 

 

2.3.2.2. Kış Gezileri 
 

İnsanlar, kış mevsimi geldiğinde kayak yapmak için kayak merkezlerine gitmek 

isterler. Bu işi profesyonelce organize eden tur şirketleri her kış kayak yapmak için turlar 

düzenlemektedir. 
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Resim 2.3: Kayak merkezleri 

 

 Ülkemizde bulunan kayak merkezleri 

o Ağrı - Bubi Dağı 

o Antalya - Beydağları 

o Ankara - Elmadağ 

o Bitlis - Merkez 

o Bingöl - Yolaçtı (Kuruca dağ) 

o Bolu - Kartalkaya 

o Bursa - Uludağ 

o Erzurum – Palandöken 

o Gümüşhane - Zigana 

o Kars - Sarıkamış 

o Kayseri - Erciyes 

o Kastamonu - Ilgaz 

o Erzincan - Bolkar 

  

2.3.2.3. Yayla Gezi Yerleri 
 

 Giresun Bektaş Yaylası  

 Trabzon Akçaabat Karadağ  

 Trabzon Tonya Armutlu Gümüşhane Kürtün Erik Beli   

 Artvin Kaçkar  

 Artvin Kafkasör  

 Giresun Kümbet Yaylası  

 Giresun Yavuz Kemal Yaylası  

 Gümüşhane Zigana  

 Ordu Çambaşı Yaylası  

 Ordu Akkuş Argın Yaylası  

 Ordu Aybastı Perşembe Yaylası  

 Rize Anzer    

 Ordu Mesudiye Keyfalan Yaylası  

 Gaziantep İslâhiye Huzurlu Yaylası  
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Resim 2.4: Yayla 

 

 Antalya İbrada Maşata yaylası  

 Ordu Mesudiye Yeşilce Topçam Yaylası  

 Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaşı Yaylası   

 Sinop Ayancık Akgöl  

 Sinop Koz Fındık Bozar Mut Yaylası  

 Sinop Türkeli Kurugöl  

 Trabzon Maçka Şolma  

 Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası  

 Bayburt Kop Dağı  

 Rize Çamlıhemşin Ayder Kaplıcası kaplıca+kış  

 

2.3.2.4. Mağara Gezileri  
 

Dünyadaki diğer ülkelere göre "mağara cenneti" ülke konumunda olan Türkiye' de 

yaklaşık 40.000 mağara bulunmaktadır.  

 

 

Resim 2.4: Mağara gezisi 



 

 39 

2.3.2.5. Av Gezileri  
 

Türkiye'nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin 

gelişmesine elverişli konumdadır. Av turizmine açılacak avlaklar, ülkemizin av hayvanı 

potansiyeli dikkate alınarak Orman Bakanlığı (Millî Parklar, Av ve Yaban Hayatı Genel 

Müdürlüğü) tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Yabancı turist avcılar, Orman 

Bakanlığınca A grubu seyahat acentelerine verilen Av Turizmi İzin Belgesi ile 

avlanabilmektedirler. Ayrıca, yabancı turist avcılar Orman Bakanlığı Millî Parklar ve Av-

Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce tescil edilen özel avlaklarda, sadece buralarda üretilip 

serbest bırakılan türleri avlayabilmektedir. 

 

2.3.2.6. Kongre Gezileri  
 

Türkiye bugün her tür ve boyutta toplantı, konferansa uygun konfor ve tarzda 

düzenlemek üzere tüm donanıma sahiptir. Geleneksel Türk konukseverliği,  yüksek 

standartta mahalli yemek ve şarap, sonsuz eğlence ve gezi imkânları Türkiye'de 

düzenlenecek her kongreyi yankılar uyandırıcı başarıya ulaştırmanın garantisidir. 

 

Türkiye birinci sınıf otel konaklama ve konferans tesisi zenginliği, dünyanın belli başlı 

şehirlerine kolayca ulaşım, güzel dekorlar ve eşsiz manzara cazibesi sunmaktadır. Bütün 

bunlara, mükemmel bir iklim ve alternatif destinasyonlara göre çok daha düşük maliyet 

avantajı eklenmektedir.  

 

2.3.2.7. Golf Gezileri  
 

Özellikle Antalya'nın 30 km doğusunda yer alan Belek beldesi, gerek eşsiz kültürel, 

tarihsel ve doğal yapısıyla gerekse nitelikli golf sahaları ve tesisleri ile eşsiz bir golf turizmi 

potansiyelini oluşturmaktadır. 

 

Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Muğla'da gerek işletme faaliyetinde gerekse 

yatırım kapsamında yer alan uluslararası standartlarda golf tesislerimiz planlanmıştır. 

 

 
Resim 2.5: Golf oyunu 
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Ülkemizde golf tesisleri çoğunlukla sahile yakın yüksek kapasiteli zengin yeme-içme, 

alışveriş, eğlence olanaklarının sunulduğu konaklama tesislerinin yakınındadır. 

 

2.3.2.8. Gençlik Gezileri  

  
Gençlerin seyahat etmeleri, onların kişiliklerini geliştirmelerinde, yeni yerleri ve 

yaşamları öğrenmelerinde sosyal ilişkilerini artırmada en etkin yollardan biridir. 

Bu nedenlerle gençlerin güvenilir, temiz ve uygun fiyatlı dinlence ve eğlence 

imkânlarının yaratılarak turizme katılımlarının teşvik edilmesi, kamu ve özel, sorumlu 

tarafların görevidir.  

 

 

2.3.2.9. Yat Gezileri  

 

Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi, Türkiye'yi kuzey, batı ve 

güneyden çevrelemektedir. Türkiye, yatçıların her gece değişik, özel demir atacakları koy, 

körfez ve plajların hazinesidir ve “Mavi Yolculuk”a ev sahipliği yapmaktadır. 

 

Yat gezileri aşağıda açıklanan bölgeler arası seyahat ajansları tarafından 

düzenlenmektedir: 

 

 

Resim 2.6:Yat gezileri 

 

 İstanbul ve çevresi  

 İzmir'den Kuşadası'na 

 Kuşadası'ndan Bodrum'a 

 Bodrum'dan Marmaris'e 

 Marmaris'ten Fethiye'ye 

 Fethiye'den Kaş'a 

 Kaş'tan Antalya'ya  
 

2.3.2.10. Botanik Gezileri  
 

Türkiye hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan üç farklı bitki alanının kesişme noktasında 

yer almaktadır. 
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Resim 2.7: Botanik gezileri 

 

Bu bitki alanları  

 

 Akdeniz Bitki Alanı (Akdeniz ve Ege Bölgeleri’ni kapsamaktadır.),  

 Avrupa-Sibirya Bitki Alanı (Karadeniz ve Marmara Bölgesi’ni kapsamaktadır.),  

 İran-Turan Bitki Alanı (İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni 

kapsamaktadır.) dır. 

 

2.3.2.11. İpek Yolu Gezileri 
 

Bakanlığımızın, turizmin ülke sathına ve tüm yıla yaygınlaştırılması politikası 

çerçevesinde yürüttüğü çalışmalardan birisi olan “İpek Yolu Projesi” ile kültürel mirasımızın 

en önemli unsurlarından olan ve çoğu doğaya ve çevresel etkenlere yenik düşmüş bulunan bu 

hanların (Kervansarayların) korunması, bir koruma-kullanma dengesi içinde yaşatılarak 

“Tarihi İpek Yolu”nun canlandırılması planlanmıştır. 

 

 Anadolu’da İpek Yolu güzergâhı 

 

 Kuzeyde: Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya, 

Kastamonu, Adapazarı, İzmit, İstanbul, Edirne 

 Güneyde: Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, 

Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Denizli, Antalya merkezlerini 

izlemektedir.  

 Ayrıca Erzurum, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İznik, İzmit, 

İstanbul güzergâhının da kullanıldığı bilinmektedir. 

 

2.3.2.12. İnanç Gezileri  
 

İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları 

yerlerin dışında, inanç çekim merkezlerine, dini inançlarını tatmin etmek amacıyla yaptıkları 

ve bu seyahatleri sırasında genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep 

ederek geçici konaklamalardan doğan olaylar ve ilişkiler bütünü olarak tanımlanabilen 
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“İnanç Turizmi” de yukarıda sayılan turizmin genel nitelikleri açısından ülkemizde çok 

büyük öneme sahiptir. 
 

 

Resim 2.8: Sultanahmet Cami 

 

2.3.2.13. Hava Sporları  
 

Yamaç paraşütü, yelken kanat, balon gibi oldukça çok  alternatifler düzenlenmektedir.  
 

2.3.2.14. Dağcılık Gezileri 
 

Türkiye, farklı yüksekliklerde, zengin jeomorfolojik ve tektonik yapıya sahip, flora ve 

faunası olan ormanlara ve siluete sahip, zengin av ve yaban hayatı olan dağlarıyla hem kış 

turizmi hem de dağ yürüyüşü ve tırmanışları için dağcılık sporunu sevenlere olağanüstü 

çekici ve ilginç olanaklar sunmaktadır. 
 

Türkiye'yi her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda turist, dağ tırmanışı ve 

yürüyüşü için ziyaret etmektedir. Türkiye’nin dört bir yanında birbirinden güzel doğası ile ve 

sunduğu seçeneklerle yükselen dağlar, her yönüyle geniş olanaklar barındırmaktadır. 
 

  

Resim 2.9: Yamaç paraşütü Resim 2.10: Dağcılar 

 



 

 43 

2.3.2.15. Akarsu Rafting Gezileri Düzenlenebilecek Nehirlerimiz 
 

Çoruh Nehri, Dalaman Çayı, Köprüçay, Melen (Büyük), Akdeniz Bölgesi’nin diğer 

parkurları bölgede dağlardan doğan ve küçük akarsularla beslenen nehirlerin hemen hepsi 

rafting için uygundur. 

 

Rafting için uygun olan akarsuların başında, 

 

 Manavgat Çayı, Göksu Deresi’nin 4 günlük ekspedisyonla aşılabilen Hadım-

Silifke arasında kalan kesimi  

 Alanya il sınırları içinde kalan Dim Çayı  

 Alara Çayı, Seyhan’ın Göksu ve Zamantı kolları gelir. 

 

2.3.2.16. Su Altı Dalış Gezileri 
 

 B-24 Amerikan Savaş Uçağı Batığı: Antalya'nın Manavgat ilçesi yakınlarında  

 Uluburun Antik Batığı: Kaş ilçesinin güney doğusunda  

 Gelidonya Antik Batığı: Antalya körfezinin batı ucunda  

 Fransız (Sosyete) Batığı: Antalya’da  

 Falezler: Antalya'nın iki büyük plajı olan Lara ve Konyaaltı arasında kalan bölge 

de karadan dalış için elverişli noktalara sahiptir. 

 Datça: Ünlü coğrafyacı Strabon'un "Tanrı çok sevdiği kulunu, ömürlü olsun diye 

Datça yarımadasına gönderir." dediği Datça'da harika dalış alanları 

bulunmaktadır. 

 Saros: İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla dalıcıların gözdesi olan Saros, dalıcıların 

ilgisini çekecek batıklarla doludur.  

 Mersin: Dana adasının batı burnunda ters dönmüş yük gemisi dalgıçlar 

tarafından sık ziyaret edilen batıklar arasındadır.  

 Kemer: Ülkemizin en çok dalış okullarının bulunduğu bu dünyaca ünlü turistik 

beldemiz, bünyesinde çeşitli dalış alternatifleri bulundurmaktadır.  

 Kalkan: 30'lu metrelerde yüzlerce ıskarmoz, orfozların akıntıda durabilme 

becerileri seyredilmeye değerdir. Kaplumbağa, orkinos, vatos, köpekbalığı 

görülebilecek deniz canlıları arasındadır.  

 

 

Resim 2.9: Su altı dalış 
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2.3.2.17. Kuş Gözlemciliği Gezileri 
 

Ülkemizin önemli sulak alanlarında (Manyas, İzmir, Göksu Deltası vb.) kuş gözlem 

istasyonları ve gözlem kuleleri kurularak ornitoturizm ile ilgili atılımlar yapılmıştır. 

 

Ülkemizde özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen kuş göçlerinin önemli 

geçiş noktaları İstanbul ve Çanakkale Boğazları, 

 

 
Resim 2.12: Kuş gözlemciliği 

 

Doğu Akdeniz (Adana, Hatay, Gaziantep) ve Kuzeydoğu Anadolu'dur (Artvin, Rize, 

Kars). 

 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, özellikle yırtıcı kuşlar açısından önemli bir potansiyel 

arz etmektedir. Örneğin, Kuzeydoğu Anadolu'da, sadece Gürcistan ve bu yöreye has bir tür 

olan Kafkas Horozu'na dünyanın başka hiçbir yöresinde rastlanamaz.  

Özellikle kuş göç yolları üzerinde yer alan sulak alanların kuşlar açısından çok önemli 

potansiyel içerdiği dikkat çekmektedir. Türkiye'de kuş gözlemciliği son yıllarda hızla 

yayılmaktadır. 

 

2.4. Gezi Ulaşım Araçları 
 

Özel tur ve gezi taşımacılık şirketleri, bireysel gezilerde en rahat ve konforlu şekilde 

yolculuk yapılmasını sağlamak ve şehir içi şehir dışı, tur, özel günler, toplantı, fuar ve 

seminer gibi faaliyetlerde kullanmak üzere her türlü aracı temin etmektedir.   

 

Bu hizmeti alırken, 

 

 Sürücülerinin, 

 Sorumluluklarını bilen, 

 Herhangi bir sağlık problemi ve sabıkası olmayan, 

 Trafik kurallarına uyan, 
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 Konusunda son derece tecrübeli ve güvenilir, 

 Her türlü belgeye sahip, 

 3 yıldan fazla tecrübeli, 

 Güler yüzlü kişiler olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 Araçların, 

 

 Turizm Taşıma vasıflarına uygun, 

 Periyodik bakımları özenle ve zamanında yapılan, 

 İç ve dış temizlikleri günlük yapılan, 

 Konforlu, ısıtma ve soğutma sistemleri çalışan, 

 Hava ve yol şartlarına göre her türlü teçhizatı bulunan, 

 Yüksek modelli, 

 Mecburi teçhizat ve avadanlıkları (yangın söndürme cihazı, ilk yardım 

çantası, trafik seti) eksiksiz, kullanılmaya hazır olan, 

 Trafik, kasko, ihtiyari mali mesuliyet sigortası ve ferdi koltuk sigortaları 

yapılmış araçlar olmasına dikkat edilmelidir. 
 

 

Resim 2.13: Yol krokisi (haritası) 

 

2.5. Gezi Planlama  
 

Bir gezi, genelde önceden planlama, gezi yapma ve geziden sonra değerlendirme 

evrelerinden oluşur.  Her üç evrede dikkatle izlenmesi gereken kurallar vardır.  İyi planlanıp 

yürütülemeyen bir gezi amacına ulaşamayacağı gibi, çeşitli sorunlar doğurur.  

  

Gezi planlanmadan önce aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:  

 

 Gidilecek yer önceden görülmeli, gerekirse çevrede önlemler alınmalı, gezinin 

tarihi ve saati belirlenmelidir.   

 Gezi için gerekli yazılı izinler alınmalıdır.   

http://www.travelturkey-expo.com/images/map_tr_zoom.jpg
http://www.travelturkey-expo.com/images/map_tr_zoom.jpg
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 Gezi öncesi katılımcılarla görüşülerek gezinin önemi, amacı, gezi etkinliklerinin 

biçimi ve sıralanışı, vb. kararlaştırılmalıdır.   

 Katılımcılarla birlikte gezinin günü, hareket saati, götürülecek şeyler, 

yolculuğun ayrıntıları, güvenlik önlemleri, davranışlar, dönüş saati, vb. 

görüşülmelidir. Görüşmelerin sonucunda gezi planı hazırlanmalıdır. 

 Gezi sırasında gezi planına uyum sağlanmalıdır.   

 Döndükten sonra geziye ilişkin görüşler alınmalıdır. Gezi sonunda 

katılımcılardan yazılı değerlendirme alınmalıdır. 

  

2.5.1. Gezi Organizasyonu Planlamasında Yapılması Gereken İşlemler 
 

 Talebe uygun yerleri araştırma 

 Gezi yapılacak yerin tarihi ve kültürel özelliklerini araştırma 

 Katılımcıların yaş grupları ve kişiliklerini belirleme 

 Kişilerin özelliklerine göre gruplama yapma 

 Yurt dışı gezilerde vize-pasaport-gümrük işlemleri 

 Seyahat firmalarını araştırma 

 Kara yollarından yol güzergâhını araştırma 

 Konaklama tesislerini araştırma 

 Gerekli izin alma prosedürlerini araştırma 

 Oturum planı yapma 

 Gezi tarihini belirleme 

 Gidiş dönüş saat ve tarihi belirleme   

 Katılım sayısını belirleme  

 Rehberlik hizmeti sağlama 

 Gezinin maliyetini hesaplama 

 Gezi etkinliklerini belirleme     

 Gezinin reklam ve tanıtımını yapma 

 Gezi türüne uygun planlama yapma 

 Gezi planını katılımcılara iletme 

 Geziye çıkarken götürülecek yanına alınacakların hakkında bilgilendirme 

 Yolculuğun ayrıntılarını açıklama bildirgesi hazırlama 

 Güvenlik ve sağlık ilk yardım malzemelerinin temin etme 

 Gezi sonunda katılımcılardan yazılı değerlendirme alma 

 

2.5.2. Gezi Organizasyonunda Katılımcılara Yapılması Gerekli Uyarılar 
 

Gezilerde planlanan aktivitelerin çoğunda çeşitli malzemelere ihtiyaç 

duyulabilmektedir. Beklenmedik durumlarda malzemelerin katılımcıların yanlarında olması 

faydalı olacaktır. 

 

Katılımcıların gezilerde uyması gereken genel kurallar şöyledir: 

 

 Geziye katılan her kişi rehberin talimatlarına uymalıdır. 

 Grup düzenini bozucu hareketlerde bulunulmamalıdır. 

 Çevrenin kirlenmemesine önem verilmelidir.  
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Kısa gezilerde bile her katılımcının yanında bulundurması gereken temel malzemeler 

aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Harita (tercihen su geçirmez bir kılıf içinde) 

 Pusula (mümkünse ek olarak bir adet GPS) 

 Ekstra giyecek (Mevsim koşullarına uygun) 

 Ekstra yiyecek ve su 

 İlk yardım çantası 

 Kafa feneri ya da fener (yedek pilleriyle) 

 Kibrit (su geçirmez bir kutuda) 

 Ateş başlatıcı (kibriti destekleyici) 

 Bıçak (ya da çok amaçlı çakı) 

 Güneşlik/Yağmurluk 

 Güneş gözlüğü 

 Güneş kremi 

 Su filtresi (ya da suyu dezenfekte etmek için başka bir yöntem) 

 Düdük 

 Diğer 

 

2.5.3. Gezi Programı Örnekleri 
 

 Günübirlik gezi programı örneği 

 

ANKARA ŞEHİR TURU "Başkentimizi Tanıyalım" 

 

 

*Otelimizden sabah kahvaltısını aldıktan 

sonra özel aracımızla Büyük Önder 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi 

istirahatgâhının bulunduğu Anıtkabir ve 

Atatürk müzesi ziyaret edilmesi  

*Asırlardır kentin bekçiliğini yapan 

Ankara Kalesinin gezilmesi ve öğle 

yemeği  

*Öğle yemeği aldıktan sonra Ankara’nın 

 

 
 

 
 

*Ankara’nın eski merkezlerinden olan Ulus 

Meydanı’nın hemen yanındaki Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya 
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en modern alışveriş merkezlerinden olan 

Karum İş Merkezi veya Armada İş 

Merkezinin gezilmesi ve alış veriş 

imkânı  

    *Ardından otelimize dönüş ve geceleme 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN 

HİZMETLER 

*Yemeklerdeki içecekler 

*Özel harcamalar 

       *Müze ve ören yerleri giriş ücretleri 

 

 

Müzelerinin gezilmesi 

Minimum 15 kişilik grup için, GEZİ 

ÜCRETİ: xxxxx-TL 

ÜCRETE DAHİL OLAN 

HİZMETLERİMİZ  

*Özel tur aracımızla ulaşım  

*Bir öğle yemeği 

*Rehberlik hizmetleri 

*Refakat ve ikramlar 

 
 İki günlük gezi programı örneği 

 

GÖLCÜK - BEYPAZARI - MUDURNU - GÖYNÜK - SÜNNET GÖL – CENNET 

GÖL 

1.GÜN* 

*Hareket ile Adapazarı Geyve Taraklı üzerinden Göynük’ e varış, 

 *Göynük’ te, Gazi Süleyman Paşa Cami, Fatih Sultan Mehmet’ in 

hocası Akşemsettin Türbesi, Bakırcılar Sokağı, Eski Hükümet Binası, 

Eski Osmanlı Hamamı, Eski Konak ile Zafer Kulesini gezilerek 

görülmesi ardından tarihi Çınaraltı’ nda çaylarımızı içerek yörenin 

keyfini çıkarıyoruz. 

*Ardından Sünnet Göl’e varış. Göl kenarında yapacağımız keyifli bir 

yürüyüş sonrasında dileyen misafirlerimiz çay kahvelerini afiyetle içilmesi sonrasında 

Mudurnu’ya varıyoruz. 

 

 
 

*Tarihi camii, hamam ve çarşı gezilerimiz sonrasında yöreye özgü meşhur saray  

helvasının tadına bakıp yapacağımız alışveriş sonrasında daha henüz keşfedilen ve turizme 

Saat 07.00 > 
x…. Otoparkı 

Saat 07.45 > 
x…..Durağı 

Saat 08.30 > 
x….. Oteli önü  
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yeni açılan Travertenleri ile Pamukkale’yi andıran Akkayalar’ı görerek Cennet Göl’e 

varıyoruz(ekstra). 

 

 *Buradaki serbest molamızın sonrasında otelimize hareket. Akşam yemeği ve konaklama 

otelimizde 

2.GÜN 

 

*Sabah kahvaltısı sonrası otelimizden ayrılarak Beypazarı’na varış 

*Beypazarı mutlaka görülmesi gereken bir ilçemizdir. Çünkü en az Safranbolu kadar 

ilginç ve onun kadar bozulmamış, daha yepyeni bir turizm merkezi, Kaya Doruğu Ülkesi 

anlamına gelen 'Lagania' Beypazarı’nın eski ismi, zengin tarihi boyunca birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu şirin ilçede eski ve yeniyi bir arada yaşarken  göz 

okşayan sıcak ve estetik mimarisini 400 m yükseklikteki Hıdırlık Tepesi’ndeki seyir 

terasından tarihi camileri restore edilerek yenilenmiş evleri görüp terastaki kahve 

molamızın ardından gezimizin diğer durakları, 

*Geleneksel Türk Evi’nin tüm tasarım ve yaşam özelliklerini yansıtan Müze, Suluhan, 

Selçuklu Camisi, Çarşı, Telkari ve Gümüşçüler Çarşısı, ihtişamlı bir konak olan eski okul 

binası,  

*Taş Ev’de yöresel yemeklerden oluşan mutfağında Beypazarı’nın asıl gurur duyduğu etli 

yaprak sarmasını özellikle tavsiye ediyoruz.  

*Telkari gümüşü ve bezleri ile ünlü çarşısında vereceğimiz serbest alışveriş molasının 

ardından hareketle Bolu, Adapazarı, İzmit güzergâhından İstanbul’ a varış. 

ÜCRETLER xxxx Doğa Otel 

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI xxx.00 TL 

ODADA 3. KİŞİ xxx.00 TL 

TEK KİŞİLİK ODA  xxx.00 TL 

07-12 YAŞ ÇOCUK xxx.00 TL 

0-06 YAŞ ÇOCUK xx.00  TL 

 

 

GEZİ TARİHLERİ: 10 / 12 Nisan 2011 

 

TUR PROGRAMINA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ 

 Konforlu otobüslerle ulaşım ve çevre gezileri  

 Otobüs içi ikramlar  

 Otelde 1 Gece YP (Sabah kahvaltı + Akşam Yemek) konaklama.  

 Rehberlik hizmetleri 

 

PROGRAMA DAHİL OLMAYANLAR 

 Otelde ve gezi boyunca alınan yapılan ekstra harcamalar 

 Öğlen yemekleri, içecekler  
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 Müze ve ören yeri giriş ücretleri  
 Ekstra turlar, aktiviteler, gece programları 

AÇIKLAMALAR 

 Müze ve ören yeri giriş ücretleri, Cennet Göl ekstra turu ve rehberlik hizmeti için 

tam: 15,00 TL/ ilköğretim öğrenci: 10,00 TL rehberimiz tarafından araçta toplanacaktır. 

Bu ücretin toplanış maksadı, müze ve ören yerlerinde bekleme yapmadan daha hızlı 

hareket edilmesini sağlamaktır. Tura iştirak eden misafirlerimiz bu ücreti ödemekle 

yükümlüdür.  

 E-Mail listemize üye olursanız promosyon ve indirimlerden düzenli olarak 

haberdar olursunuz.  

Tur rehberimiz programın tamamını uygulamak şartı ile programın akışında değişiklik 

yapma hakkına sahiptir.  

 

 Yurt dışı gezi örneği 

 

VENEDIK  

 
1.GÜN: İSTANBUL –LJUBLJANA - VENEDIK  

 

*ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde saat 03:30'da buluşma  

*xxxxxx Hava Yolları’nın tarifeli seferi ile saat 05:40'ta Ljubljana’ya hareket. Saat 

06:50’de varışın ardından, Venedik’e hareket  

*Venedik’e varışımızın ardından şehir turu 

 

 
 

*Görülecek yerler arasında San Marco Meydanı ve Kilisesi - Tövbe Köprüsü, Rialto 

Köprüsü, Dükler Sarayı, Çan ve Saat Kulesi, Santa Marıa Della Salute Kilisesi, San 

Gıorgıo Maggıore Kilisesi ve Grand Kanal bulunmaktadır. 

* İsteyenler ile ekstra GONDOL TURU (xx€). Venedik’e özgü gondollar ile yapılan bu 

gezimide şehrin ince su kanallarında akordionlarıyla arya söyleyen sanatçılar eşliğinde 

yüzlerce yıllık evleri, köprüleri görecek ve romantik bir yolculuk yaparak Venedik’i 

yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Geceleme otelinizde.  

 

2.GÜN: VENEDIK / MURANO VE BURANO ADALARI  

http://www.atolltourism.com/uyelik.asp
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*Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman 

*Alışveriş ve gezme imkânı  

*Arzu eden misafirlerimizle ekstra MURANO & BURANO turu.(xx€) Dünyaca ünlü cam 

işlerinin yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapıldığı Murano ve tipik bir balıkçı köyü olan 

elişi dantelleriyle meşhur Burano adalarını gezeceğiz. 

* Geceleme otelinizde  

  

3.GÜN: VENEDIK / GARDA  

 

*Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman, dileyenler ile ekstra VERONA & GARDA 

turu.(xx€). Bölgede çok sayıda önemli Roma dönemi kalıntısına raslanmış olup Verona 

kenti arenası bu konuda en güzel örnektir. 

* Görülecek yerler arasında Romeo ve Julıet’in Evi, Arena, Erbe Meydanı, Düklük 

Sarayı, Dante Meydanı, Scalıgerı Aile Kilisesi ve Mezarlığı bulunmaktadır. Venedik 

civarında Bizans etkisi açıkça görülmektedir (St. Mark ve Torcello Katedralleri); denizden 

içeri doğru bir geniş alanda Romanesk ve Gotik sanatının göze çarpan birçok örneğini 

barındırmakta olan bölgede sanat değeri yüksek çok sayıda Rönesans dönemi sarayları  

bulunan yerleşim yerini ziyaret ettikten sonra İtalya’nın ve Avrupa’nın en büyük 

göllerinden Garda Gölü kıyısında harika bir doğa güzelliği içinde yer alan Sirmione 

Kasabası ve eski şehrini gezeceğiz. 

* Turumuzun ardından otelimize geri dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  

 

4.GÜN: VENEDİK–LJUBLJANA-İSTANBUL  

*Sabah kahvaltısından sonra Ljubljana’ya hareket 

*Dileyen misafirlerimizle ekstra doğa harikası BLED Gölü ve Ljubljana turu.( 30 €) 

*Akşam Ljubljana havalimanına transfer 

* xxxxx Havayollarının xxxxxxxx sefer sayılı uçağı ile 23:45’de İstanbul’a hareket , gece 

saat 02:50’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

 

ÜCRETLER  BÖLGE 

İKİ 

KİŞİLİK 

ODADA 

KİŞİ 

BAŞI 

ODADA 

3. KİŞİ 

TEK 

KİŞİLİK 

ODA 

03-12 

YAŞ 

ÇOCUK 

4* OTEL  Mestre XX €  XXX €  XXX €  XXX €  

 

GEZİ TARİHİ:XX/XX/XXXX  

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ: 
 xxxx Havayolları ile ISTANBUL - LJUBLJANA – ISTANBUL uçuşları  

 Havaalanı / Otel / Havaalanı arası transferler  

 4* otellerde 3 gece oda kahvaltı konaklama  

 Yarım günlük VENEDIK şehir turu  

 Rehberlik hizmetleri  
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TUR PROGRAMINA DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ: 
 Havalimanı vergileri: xxx Euro  

 Vize ücreti: xx Euro  

 Zorunlu Seyahat Sigortası: xx Euro  

 Venedik’te Vaporetto ücreti: xx Euro  

 Ekstra turlar  

 Öğlen ve akşam yemekleri ve otelde alınacak ekstralar  

 Yurt dışı çıkış fonu: xx.00 YTL  

 

ACIKLAMALAR:  
  

dilmesi gerekmektedir.  

E-Mail listemize üye olursanız promosyon ve indirimlerden düzenli olarak haberdar 

olursunuz.  

şlardır.  

 

tüketiciye bildirilir.  

re göre parkurlarda değişiklikler olabilir.  

ntemiz hava yolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup 28/09/1955 Lahey 

Protokolüne tabidir.  

“Ön Rezervasyon Formu”nu doldurunuz veya e-

mail gönderiniz . 

 

http://www.atolltourism.com/uyelik.asp
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturup farklı bölgelerin gezi düzenlenebilecek yerlerini 

araştırınız. Belirlediğiz yurt içinde bir bölgeye 40 kişilik gezi organizasyonu hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Talebe uygun yerleri araştırarak belirleyiniz. 

 

 Gezi yapılacak yerin tarihi ve kültürel 

özelliklerini araştırarak belirleyiniz. 

 

 Seyahat firmasını belirleyiniz. 

 

 Kara yollarından yol güzergâhını temin 

ediniz. 

 

 Konaklama tesislerini belirleyiniz. 

 

 Yiyecek ve içecek planlaması yapınız. 

 

 Gerekli izin alma prosedürlerini 

hazırlayınız. 

 

 Katılımcıların yaş grupları ve kişiliklerine 

göre oturum planı hazırlayınız. 

 

 Gezi tarihini belirleyiniz. 

 

 Gidiş dönüş saat ve tarihi belirleyiniz. 

 

 Katılım sayısını belirleyiniz. 

 

 Rehberlik hizmetini temin ediniz. 

 

 Gezi maliyet hesabı(taslak olarak) yapınız. 

 

 Gezi etkinliklerini belirleyiniz.    

 

 Gezinin reklam ve tanıtım, duyuru 

işlemlerini planlayınız. 

 

 Gezi türüne uygun planlama yapınız. 

 

 Gezi planı hazırlayarak katılımcılara dağıtım 

işlemini yapınız. 

 

 Yurt içi gezi yapılabilecek bölgeleri 

internette Kültür Bakanlığı 

sitesinden, tur  operatörlerinden, 

organizasyon firmalarından, 

çevrenizden araştırınız. 
 
 
 
 
 

 Tur peratörlerinden, organizasyon 

firmalarından randevu alarak gezi 

düzenleme işlemleri hakkında 

görüşmeler yapınız.  

 

 

 

 

 

 

 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı 

ve güler yüzlü olunuz. 

 

 

 

 

 

 Gezi ve etkinlikleri hakkında 

firmalar ile görüşüp yazılı ve görsel 

dokümanlar alınız. 

 

 

 

 Ayrıntılara dikkat ediniz. 

 

 

 Sunum sırasında güler yüzlü 

olunuz, gelebilecek sorulara karşı 

dikkatli ve hazırlıklı olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Geziye çıkarken yanına alınacakların 

hakkında bilgilendirme toplantısı 

düzenleyiniz. 

 

 Yolculuğun ayrıntılarını açıklama bildirgesi 

hazırlayınız. 

 

 Güvenlik ve sağlık ilk yardım 

malzemelerinin temin ediniz. 

 

 Gezi sonunda katılımcılardan yazılı 

değerlendirme için form hazırlayınız. 

 

 Gerekli destek ve teknik ekipmanları 

belirleyerek bağlantı kurunuz. 

 

 Tüm ekipmanların hazırlıklarını kontrol 

ediniz. 

 

 Planladığınız organizasyonun sunumunu 

yapınız. 

 

 Hazırladığınız bayi toplantısı organizasyonu 

ile ilgili dokümanları dosyalayarak 

öğretmeninize sununuz. 

 

 

 

 

 

 Eleştirilere açık olunuz. 

 

 

 

 

 

 Değerlendirmeleri dikkate alınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütü Evet Hayır 

1. Talebe uygun gezi yapılacak yeri belirlediniz mi?   

2. Gezi yapılacak yerin tarihi ve kültürel özelliklerini araştırarak 

belirlediniz mi? 
  

3. Seyahat firmasını belirlediniz mi?   

4. Kara yollarından yol güzergâhını temin ettiniz mi?   

5. Konaklama tesislerini belirlediniz mi?   

6. Yiyecek ve içecek planlaması yaptınız mı?   

7. Gerekli izin alma prosedürlerini hazırladınız mı?   

8. Katılımcıların yaş grupları ve kişiliklerine göre oturum planı 

hazırladınız mı? 
  

9. Gezi gidiş dönüş saati ve tarihini belirlediniz mi?   

10. Katılım sayısını belirlediniz mi?   

11. Rehberlik hizmetini temin ettiniz mi?   

12. Gezi maliyet hesabı(taslak olarak) yaptınız mı?   

13. Gezi etkinliklerini belirlediniz mi?   

14. Gezinin reklam ve tanıtım, duyuru işlemlerini planladınız mı?   

15. Gezi planı hazırlayarak katılımcılara dağıttınız mı?   

16. Geziye çıkarken yanına alınacaklar hakkında yapacağınız 

bilgilendirme toplantısında verilecek bilgileri hazırladınız mı? 
  

17. Gezi sonunda katılımcılardan yazılı değerlendirme için form 

hazırladınız mı? 
  

18. Tüm ekipmanların hazırlıklarını kontrol ettiniz mi?   

19. Organizasyonunuzla ilgili hazırladığınız çalışmayı bilgi ve 

görsel araçlarla, sınıftaki arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli 

olabildiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Karpuz, kiraz festivali, deve güreşi, yağlı güreş organizasyonları, panayırlar 

………………….. ………………..e örnek olarak verilebilir.  

 

2. ……………………. gençlere ucuz tatil yapma olanağı sağlama amacıyla tesis ve 

kamp merkezlerine düzenlenen gezilerdir. 

 

3. …………………… koy ve körfezlere iyi donanımlı marinalara, yatçılara düzenlenen 

gezilerdir.  

 

4. ……………………….. iş yerindeki elemanların, ürünleri pazarlayan bayilerin daha iyi 

çalışması satışlarını, performanslarını, motivasyon ve morallerini yükseltmek amacı ile 

organize edileceği gibi eğitim amacı ile de organize edilmektedir. 

 

5. İnsanlar ilk çağlardan başlayarak din, savaş, fetih, ticaret, göç ve merak gibi değişik 

etkenlere bağlı olarak seyahat etmişler ve bu etkenlere bağlı olarak seyahat etme 

nedenlerinin başında da ………………….ilk sıralarda yer almıştır . 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Gezilere yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özellikleri; yaşam 

biçimleri, inanç, gelenek ve göreneklerini öğrenmek amacıyla gidilmektedir. 

 

7. (   ) Tarihsel kültür turizmi ulusal sınırlar içinde kalan tarihi kültür mirasının belli bir 

turistik organizasyon yardımıyla gösterilmesi esasına dayanır.  

 

8. (   ) Yayla turizmi insanların yaşama kültürü içindeki deniz yaşantısı özlemini 

gidermek amacıyla düzenlenmektedir.  

 

9. (   ) Hava sporları turizmi uzun ve coşkun akan nehirlerde su sporlarına meraklı 

maceracı insanlar için düzenlenen gezilerdir.  

 

10. (   ) Su altı dalış turizmi, önemli batıklar ve su altı mağaralarına dalan dalıcılar için 

düzenlenen gezilerdir.  

 

11. (   ) Ülkemiz üç farklı bitki alanının kesişme noktasında olması nedeniyle botanik 

gezileri için uygun değildir.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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12. (   ) Ulaşım hizmeti temininde araçların hava ve yol şartlarına göre her türlü teçhizatı 

olmasına dikkat edilmelidir.  

 

13. (   ) Gezi planlanmadan önce gidilecek yer önceden görülmeli, gerekirse çevrede 

önlemler alınmalı, gezinin tarihi ve saati belirlenmelidir.  

 

14. (   ) Gezi için ilgili makamlardan yazılı izin alınmaz.  

 

15. (   ) Gezi organizasyonu planlarken karayollarından yol güzergâhı araştırılmalıdır.  
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda şenlik çeşitlerini, zamanlarını, alanlarını, düzenleme işlemlerini, 

donatı elamanlarını ve etkinliklerini öğrenerek şenlik düzenleme sürecini takip 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çeşitli organizasyon şirketlerince uygulanan şenlik düzenleme proje 

örneklerinden dosya oluşturunuz. 

 Çeşitli organizasyon şirketlerine giderek şenliklerde yapılan etkinlikleri ve bu 

etkinliklerde kullanılan donanımları araştırınız. 

 Bölgenizde hizmet veren organizasyon firmalarını ziyaret edip düzenledikleri 

şenlikleri ve düzenleme işlemleri hakkında bilgi toplayınız. 

 

3. ŞENLİK DÜZENLEME 
 

İnsanlar, doğup büyüdükleri kültürleri kendi çocuklarına yaşatmak, tanıtmak 

göstermek amacıyla yaylaya ve yayla şenliklerine katılmaktadırlar. Şenliklerde dost ve 

arkadaşlarla görüşülebilmektedir 

 

Şenlikler, tarihi bir olayı, özel bir günü kutlamak amacı ile düzenlenmiş eğlencelerdir. 

Zengin kültür mirasımızın seslendirilmesi niteliğini de taşıyan şenlikler, yerleşim yerlerine 

ekonomik ve sosyal açıdan canlılık kazandırmaktadır. 

 

Sosyal boyutları dışında aynı zamanda halkla ilişkiler uygulaması olan şenlikler, 

ulusların ve yörelerin tanıtımında da önemli bir işlevi de üstlenmektedir. 

 

Şenlik organizasyonu planlama işlemleri 

 

 Şenlik çeşidini belirlemek 

 Şenliğin zamanı belirlemek 

 Katılımcı sayısını göre şenlik alanını seçmek 

 Şenlik etkinliliklerini planlamak 

 Şenlik yiyecek çeşitlerini belirlemek 

 Şenlik etkinlilikleri için sponsor bulmak 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Şenlik için gerekli donatı elemanlarını belirlemek 

 Şenlik için güvenlik tedbirlerini almak  

 Maliyet hesabı yapmak 

 Şenlik organizasyonu yapmak1 

 Şenlik sonrası değerlendirme yapmak 

 

3.1. Şenlik Çeşitleri 
 

Her yıl belirli zamanlarda düzenlenen şenliklerle, insanların bir araya gelip 

eğlenmeleri sağlanmaktadır. Şenliğin yapılacağı hafta, şenlik alanı dolmaya başlar. Çevre  il 

ve ilçelerinden gelen seyyar satıcılar, pazar tezgâhlarını şenlik alanı çevresine kurarlar. 

Şenlik günü başlayan eğlenceler yöreye özgü etkinliklerle gün boyunca devam eder. 

Düzenlenme amacına göre birçok şenlik çeşitleri vardır. 

 

3.1.1. Bahar Şenlikleri  
 

 Kale şenlikleri  

 Yayla şenliği  

 Çevre ve çiçek şenliği  

 Çiçek hasat şenlikleri  

 Cirit şöleni  

 Denizle bahara merhaba şenliği  

 Doğa turu şenlikleri 

 Geleneksel bağbozumu şenliği  

 Geleneksel bahar şenliği  

 Helva bayramı  

 İlkbahar panayırı  

 Yaz şöleni  

 Isırgan şenliği  

 Göl akşamları şenliği 

 Özel okullar şenliği  

 Sonbahar panayırı  

 Turizm ve tanıtım derneği şenlikleri  

 Uçurtma ve bahar şenliği  

 Uluslararası çocuk şenliği  

 Yaz akşamları etkinlikleri  

 Yörük şenliği  

 Kadırga şenlikleri  

 Kalkan denizcilik bayramı şenliği  

 Kaynaşma ve dayanışma şenliği  

 Söğüt şenliği  
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3.1.2. Kültür Şenlikleri  

 
 Kültür sanat şöleni  

 Âşıklar şenliği  

 Köy kültür ve şenlikleri  

 Çömlekçilik şenliği  

 Dayanışma şenliği  

 Dede Korkut kültür şöleni  

 Ecdadı anma şöleni  

 Eğitim bilim ve kültür şenliği   

 Göl şenliği  

 Kış turizm şenliği  

 Geleneksel hıdrellez şenlikleri  

 Geleneksel kültür şenliği  

 Yörük şenliği  

 Hasata başlama şenliği  

 Pilav günü ve kültürel şenlikler  

 Halk dansları şenliği  

 Katmer şenliği  

 Kervan günü şenliği 

 Koca meşe şenlikleri  

 Kültür ve güreş şenlikleri  

 Liselerarası tiyatro şenliği  

 Mahalle şenlikleri  

 Pancar şenliği  

 Tarih kültür ve spor şenlikleri  

 Yaren şenliği  

 Koyun yıkama şenliği  

 Yunus emre kültür şenlikleri  

 Zeytin şenlikleri  

 

 

3.1.3. Kutlama Şenlikleri  
 

 Kurtuluş Şenlikleri  

 Kuvay-ı Milliye Şenlikleri  

 Zeytin Beli Şenliği  

 Anma Şenlikleri  

 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği  

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şenliği 

 Ali pir civan şenlikleri  

 Ankara Kalesi Şenliği  

 Dünya Öykü Günleri Şenliği 

 Dağcılık Şenliği  

 Geleneksel Âşıklar Şenliği  

 Geleneksel Şairler Günü Şenliği  

http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=24&AltKategoriID=234&FirmaID=369
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=24&AltKategoriID=234&FirmaID=369
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 Gençlik Şöleni Ödül Töreni  

 İzci Şenliği  

 Nasrettin Hoca Doğum Şenlikleri  

 Özürlüler Şenliği  

 Turizm Haftası  

 

3.1.4. Müzik Şenlikleri  
 

 Müzik Şenlikleri  

 Piyano Resitali  

 Oda Orkestrası  

 Keman Resitali  

 Antik Tiyatroda Halk Konseri  

 Gitar Resitali  

 Geleneksel Halk Konseri  

 Halk Ozanları Şenliği   

 Viyolonsel Resitali 

 Okullar Arası Tiyatro-Resim Müzik Şenliği  

 Oda Müziği  

 

3.2. Şenlik Zamanları  
 

Şenlik zamanı, bölgenin coğrafi durumuna ve iklim durumuna göre ayarlanır. Şenlik 

kutlamalarının zamanı doğada, iklimde ve çevrede hüküm süren şartlara göre değişebilir. 

Örneğin, koç sayısının artması, kış mevsiminin kısa sürdüğü ve ilkbaharın erken geldiği 

bölgelerde sonbaharın başında kutlanırken ilkbaharın geç geldiği bölgelerde sonbaharın 

sonunda kutlanır. Diğer taraftan, hıdrellez ve nevruz gibi şenlikler bütün bölgelerde aynı 

zamanda kutlanır. Çevrenin yeşermesi ve havaların ısınmasıyla yapılan bu şenlikte insanlar 

sevinçli ve neşelidirler. Nevruz, zamanla değişik kültürlere geçmiştir. 

 

Nevruzda insanlar kırlara çıkarak bir bayram yapar. Nevruz günü türküler söylenir, 

nevruza özgü şiirler ve öyküler yazılır. İnsanlar birbiriyle hediyeleşir. Bütün bitki, hayvan 

âlemi bir canlılık kazanır. 

 

Bazı şenlik tarihleri mahalli üretim koşullarına bağlıdır ve bazıları da geleneksel 

takvime göre belirlenir.  

 

Bu mevsimsel şenlikler şunlardır: 

 

 Bahar şenlikleri 

 

 Bahar şenlikleri, nevruz, çiğdem, betnem (kızıl yumurta), hıdrellez 

 Yaz, gündönümü 

 Kış yarısı, yeni yıl 
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 Özel mevsimsel şenlikler 

 

 Koyun şenlikleri, koç veya koyunların çoğalması,  

 Fide dikme şenlikleri 

 Ekin üreticilerinin, meyve yetiştirenlerin ve üzüm üreticilerinin şenlikleri 

 Göç şenlikleri vb. 

 

 Aylara göre düzenlenen şenlikler 

 

Ocak Ayı Festival ve Şenlikleri 
 

 

 

DEVE GÜREŞLERİNDE DÜNYADA TEKİZ            
Deve güreşleri, Ege Bölgesi’nde daha çok yaygındır. Aydın, İzmir, Manisa, Muğla ve 

Denizli'nin birçok ilçe, kasaba ve köylerinde yapılıyor. Ayrıca, Balıkesir Çanakkale, 

Burdur, Isparta ve Antalya da deve güreş geleneğine sahiptir. Deve güreşleri tek hörgüçlü 

dişi ‘yoz’ develer ile ‘buhur’ adı verilen çift hörgüçlü erkek develerin çiftleşmesinden 

meydana gelen ve ‘Tülü’ adı verilen erkek develer arasında yapılır. Develer, yarışlardan 

önce davul zurna eşliğinde şehir içinde yürütülür. Davul zurnayla birlikte develerin 

boynundaki zil ve çanların çıkardığı sesler şehirde gerçek bir şenlik havası estirir. Deve 

güreşleri Festivali, Kale Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir. 

 
İZMİR-SELÇUK 

 

Selçuk Deve güreşleri İzmir'in Selçuk ilçesi, sadece tarihsel zenginliğiyle değil, "deve 

güreşleri"yle de yabancıların ilgi alanındadır. Bu ilgi, aynı zamanda bu adla yapılan 

festivale de yöneliktir. "Deve Güreşleri Festivali’ Selçuk’ta ocak ayının üçüncü haftasını 

sonunda düzenlenmektedir. Sadece 1 günlük olan bu festivalin bir gün öncesinde kortej 

geçişi, tanıtım ve eğlenceler yapılıyor. Sabah saat 10’da başlayan güreşler ve aynı günün 

içerisinde biter.

 
AĞRI ÂŞIKLAR BAYRAMI 

 

Ağrı'da her yıl, 1-3 ocak tarihleri arasında "Âşıklar Bayramı" kutlamaları yapılıyor. Bu 

bayram, Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. 

 

  

 

 
 



 

 63 

Şubat Ayı Festival ve Şenlikleri 

 
ULUSLARASI MARATON 

 

Trabzon'un kurtuluşu olan 24 Şubat'ta her yıl "Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu" 

düzenleniyor. Akçaabat, Akçakale mevkiinden başlayıp Trabzon Belediyesi önünde son 

bulan maratonda, ilk üçe girenler 800-600 dolar arasında parayla ödüllendirilmektedir. 

 

Uluslararası Maratonu 

Düzenleyen Kuruluşlar 

Trabzon Valiliği 

Belediye Başkanlığı 

 

 
HALKEVLERİNİN KURULUŞUNU ANMA GÜNÜ 

Halk evlerinin kuruluş yıldönümü, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Atatürk'ün 

kurdurduğu halkevlerinin kuruluş günü olan 19 Şubat'ta, ülke genelinde şenlikler, paneller 

toplantılar düzenlenmektedir.  

 

 

 

Mart Ayı Festival ve Şenlikleri 

 
NEVRUZ'LA BAHARA MERHABA 

Yeni yılın ilk günü ve baharın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz, uyum ve barışıklık 

anlayışını yansıtan ortak bir değer olarak, barış dostlu ve kardeşlik gibi evrensel değerlerin 

paylaşıldığı bir özel gündür. Her yıl, 21 Martta tüm yurtta şenliklerle kutlanmaktadır. 

 
H.RAHMİ GÜRPINAR'I ANMA GÜNÜ 

Bir Türk klasiği olan Yazar Gürpınar, Heybeliada'da bulunan ve müze hâline getirilen 

evinde, her yıl 8 Mart günü anılmaktadır.  

 
KADIKÖY YÜZME ŞENLİĞİ 

İstanbul'da 1996 yılından bu yana "Kadıköy Yüzme Şenliği" adı altında su sporları 

etkinlikleri düzenlenmektedir (21 Mart).  

DENİZLİ AKKOY YAĞLI 

PEHLİVAN GÜREŞLERI 

Denizli’nin Akkoy ilçesinde, her yıl mart ayında, geleneksel "Karakucak Pehlivan 

Güreşleri" yapılır. Önceleri ilçede, düğün ve bayramlarda yöresel olarak yapılan 

"Karakucak Güreşleri" daha sonraları görkemli ve gösterişli duruma getirilmiş. Son 10 

yılda ise aralıksız olarak her yıl gerçekleştirilmektedir. 15-25 Mart tarihleri arasında 

yapılan bu güreşler, bugüne kadar Kırkpınar'dan "altın kemer" almıştır. Dünyaca tanınmış 

birçok pehlivan bu güreşlere katılmıştır.  
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OZANLAR HAFTASI 

 

Ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel ŞATIROĞLU her yıl, 15-21 Mart 

tarihleri arasında Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde düzenlenen törenlerle 

anılıyor. Onlarca ozanın da katıldığı bu etkinlikler, "Ozanlar 

Haftası" adı altında Aynı etkinlik, mahalli kutlama düzeyinde 

Kayseri'de de gerçekleştirilmektedir. "Âşık Veysel ve Ozan 

Haftası" adı altındaki bu kutlama ise 15 Martta başlayıp 21 Marta 

kadar devam etmektedir.  

 

 

Nisan Ayı Festival ve Şenlikleri 

 
ÜRGÜP'TE TURİZM BAYRAMI 

15-22 Nisan tarihlerinde ülkemizde geleneksel olarak kutlanan Turizm Haftası, 

Ürgüp'te adeta bir "turizm bayramı" gibi kutlanır. Bu günde bölgesel halk oyunları ve 

yerel oyunlar sergilenir. Birçok şenlik ve etkinlikle birlikte "Turizm Haftası" turistler 

tarafından da ilgiyle izlenir. 

MİMAR SİNAN'I ANMA HAFTASI 

Yaptığı muhteşem eserlerle tanınan Mimar Sinan, her yıl ölüm yıldönümü olan 9 

Nisan'da Edirne'de anılır. "Mimar Sinan'ı Anma Haftası" adı altında düzenlenen bu 

etkinlikleri bir hafta sürer.  

MESİR MACUNU ŞENLİKLERİ 

Manisa, her yıl ilginç bir etkinlikle adını duyurur. Bir hafta (bazen 10 gün) kadar süren bir 

programla "Mesir Macunu Şenlikleri" kutlanır. 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 

bu şenliklerde "mesir macunu saçılış töreni" en ilgi görenidir. Çeşitli sosyal ve kültürel 

faaliyetlerle, eğlencelerin de yer aldığı şenliklerden bir hafta önce evlerde hazırlıklar 

başlar. Dışarıdan gelecek misafirler için özel hazırlıklar yapılır. Adeta bir bayramı karşılar 

gibi temizlik yapılır, giysiler yenilenir. Gelen misafirlerle birlikte, çoluk çocuk Manisa 

Sultan Camii'nin etrafını doldurmaya başlar. Öğle namazından sonra temsili Merkez 

Efendi ve müritleri Külliye'nin kubbelerinden macunları saçmaya başlar.  

ANADOLU'NUN SANATI 

*Mahalli Halk Müziği Saz ve Söz Yarışması Nisan'ın birinci cumartesi, Konya/Cihanbeyli 

ilçesinde düzenlenir. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ise "Uluslararası Nysa Kültür ve Sanat 

Festivali" Nisan'ın son haftası'nda kutlanır. 
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Mayıs Ayı Festival ve Şenlikleri 

 
HIDIRELLEZ'LE BEREKET 

BOLLUK VE SAĞLIK 

 

Hıdırellez Kültür-Bahar Bayramı kutlamaları her yıl, mayıs ayı içinde tüm ülkede kutlanır. 

Bahar bayramları içinde önemli yeri vardır. Bereket, bolluk, sağlık ve uğur sembolüdür. 

Halk farklı kutlamalarla, şenliklerle merhaba der Hıdırellez'e. Kimi yeşil alanlarda 

toplanıp ateşler yakıp bu ateşin üzerinden atlar. Kimi de dere boylarına inip soğuk sularda 

yıkanır, dilek tutar. Bazen de yayla şenlikleri tam Hıdırellez'e denk getirilir. Trabzon 

Acısu Şenlikleri'nde olduğu gibidir. Bereket, bolluk, sağlık ve uğur sembolüdür Hıdırellez. 

 
KIZILCABÖLÜK'TE 

                 ŞENLİKLERLE BAHAR 

 

Denizli Tavas'a bağlı "Kızılcabölük Geleneksel Bahar Şenliği" 28 

Mayıs günü gerçekleşir. 1995 tarihinden itibaren Kızılcabölük 

Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik "Bahar Şenlikleri" 

olarak anılır.  

 
                          KİRAZ SEVİNCİ 

Kiraz, çok rağbet gören bir meyvedir. Birçok ilde, olgunlaştığı ayda 

şenlikler, festivaller düzenlenir. İşte bir örneği: 

Kiraz Bayramı Şenlikleri (27 Mayıs)Aydın/ HONAZ KİRAZ FESTİVALİ 

Honaz ilçesi, kiraz yetiştiriciliğinde ülkenin önde gelen yerlerinden biridir. Yıllık rekoltesi 

5-6 bin ton olarak gerçekleşen ve ilçenin ekonomisinde önemli yeri bulunan kiraz 

üreticiliği halkın başlıca uğraşı durumundadır. Kirazın öncelikle yurt çapında, daha sonra 

yurt dışında tanıtılması amacıyla, 1954 yılında başlayarak 1978 yılına kadar aralıksız 

düzenlenmiş olan "Kiraz Festivali" bir süre ara verilerek 1991 yılından itibaren her yıl 

yeniden yapılmaya başlanmıştır. Her yıl 10-11 Haziran'da düzenlenen bu festivalde 

yörenin en güzel kirazı da düzenlenen bir yarışmayla seçilir.
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Haziran Ayı Festival ve Şenlikleri 

 

KÖROĞLU ŞENLİKLERİ 

Bolu'nun Gerede ilçesinde Haziran ayının 5'inde halk kahramanı Köroğlu adına şenlikler 

düzenlenir. 989 yılında yazılmış bir hükümde; “Gerede kazasında, Köroğlu adında 

birinin Celali olup ahval-i vilayete rahat vermediği, Bolu beylerinin buna yardım ettiği” 

yine 989-990 tarihli bir başka vesikada ise; “Eşkıyaya baş olmuş Köroğlu Ruşen”den söz 

edilir. Köroğlu hakkında söylenenler, diğer epik eserler gibi sürekli değişen halk 

edebiyatı ürünlerindendir. 

BANDIRMA FESTİVALİ 

Bandırma Belediyesi, başta Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm 

Festivali olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. İlk defa Bandırma Kültür ve 

Eğitim Vakfı tarafından organize edilen festival, 1989 yılından beri haziran ayının ilk 

haftasında gerçekleşmekte ve beş gün sürmektedir. Festival süresince, Kuş Cenneti'nin 

yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapmak ve çevre bilincini yerleştirmek amacı ile 

paneller, sergiler, tiyatrolar, halkoyunları gösterileri ve festival koşusu gibi etkinlikler 

düzenlenmektedir. 

NASRETTİN HOCA 

Her yıl temmuz ayının ilk haftası içinde Akşehir'de kutlanan ve 

artık pek çok ünlü mizahçının da katılımıyla gelenekselleşen 

Nasrettin Hoca Şenlikleri'nde Nasrettin Hoca'yı temsil eden bir 

şahıs, göle yoğurt mayalar. Ünlü mizah ustası Nasreddin Hoca, 

605 (1208-1209) yılında Hocanın ayrıca Konya Medresesi'nde 

okuduğu, Akşehir'de, Sivrihisar'da ders okutup imamlık ve 

hatiplik yaptığı sanılmaktadır. Fıkraları Batı dillerine de 

çevrilen Nasrettin Hoca; İran, Mısır, Irak gibi ülkelerde, 

Kafkaslarda, Balkan ve Avrupa ülkelerinde de tanınan ünlü bir 

mizah ustasıdır.  

 

 ASPENDOS'TA DÜNYA BULUŞUYOR 

Her yıl 9 Haziran'da başlayan "Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali", opera, 

bale ve çok sesli müziğin en seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Antik 

Aspendos Tiyatrosu'nda gerçekleşen festival Türkiye'nin kültür turizmine önemli bir 

katkıda bulunuyor. 
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Temmuz Ayı Festival ve Şenlikleri 

ÜZÜM FESTİVALİ 

Her yıl Temmuz ayının 3. pazarı, "Buldan Yenicekent Çekirdeksiz 

Üzüm Festivali"nde yörenin çekirdeksiz üzümleri görücüye çıkar gibi 

stantlara, sepetlere dizilir 

Ülkenin en kaliteli üzümü olan Sultaniye çekirdeksiz üzümü oldukça 

ünlüdür. 

 

"KESMECE BUNLAR" 

İzmir Bayındır'da temmuz ayında düzenlenen Uluslararası Karpuz 

Festivali'ne özellikle yabancılar ilgi göstermektedir. 27 

Temmuz'da, Şanlıurfa Bozova'nın ünlü karpuzu adına düzenlenen 

şenliğe olan ilgi de öyledir.  

 
AYANCIK KETENİ 

 

Karadeniz’in şirin ilçesi Ayancık, ilçe ekonomisine büyük katkı 

sağlayan ketenin tanıtımı için 12 yıldır "Kültür sanat ve keten 

Festivali" düzenlemektedir. Keten bitkisinin yetiştirilmesi ve 

kumaş olarak hazırlanmasının güçlükleri nedeniyle ölmek üzere 

olan el sanatı, bu festivalle yok olmaktan kurtulmaktadır. 

Ayancıklı kadınlar zamanlarının büyük bir bölümünü bu işe 

ayırmaktadırlar. 

 
AYDER YAYLA ŞENLİKLERİ 

Karadeniz Bölgesindeki yaylalarda onlarca şenlik, festival 

düzenlenmektedir. 

Geleneksel Ayder Yayla Festivali ve Ödüllü Boğa Güreşleri de bunlardan biridir. 7-8 

Temmuz tarihlerinde yapılan festivale her yıl 50 binin üzerinde yerli-yabancı turist 

katılmaktadır. 

 
GERZE'DE SANATA DAVET 

Sinop’un Gerze ilçesi, "Gerze Kültür ve Sanat Festivali"ne sahiplik yapar her sene. 

Festivalde ilginç yarışmalar da düzenlenir.  
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Ağustos Ayı Festival ve Şenlikleri 

 
KARPUZLU KAVUNLU ŞENLİKLER 

Yazın en güzel meyveleri olan karpuz ve kavun ağustosla birlikte 

festivallerin gülü hâline gelir. Turistler, yöresel festivallere karşı 

oldukça ilgilidir. Bafra'da 22-23 Ağustos'ta düzenlenen Karpuz 

Festivali, Karadeniz'de en renkli geçen etkinlikler arasında yer 

almaktadır. Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin meşhur karpuzu da, 3 Ağustos'taki 

festivalle birlikte yöredeki itibarını iyice yükseltmiştir. Çankırı Kızılırmak’ta da tezgâhları 

mis kokulu kavunlar süslemektedir. 

 
KAPADOKYA EL SANATLARI 

Kapadokya'nın "El Sanatları Festivali"nde her yıl İç Anadolu Bölgesindeki 12 ilin el 

sanatları eserleri sergilenmektedir. 18-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen festivale Fransa, 

Japonya, Belçika, İtalya, Almanya ve ABD'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından basın 

mensupları bu davet edilmektedir. 

 
NEMRUT FESTİVALİ 

Adıyaman'ın efsanevi Nemrut Dağı, "güneşin en güzel doğduğu yer" olarak bilinir. 

"Tanrıların Dağı" adıyla Adıyaman, dünyanın en çok ilgi çakan yerlerinden biridir. Büyük 

boyutlarda tanrı heykellerinin bulunduğu Nemrut Dağı'nın adını alan Nemrut Festivali 20 

Ağustos'tadır. 

 
RASTGELE ULUSLARARASI BALIKÇI VE DENİZ 

BELGESELLERİ FESTİVALİ 

" Rastgele Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali” 29 Ağustos - 2 Eylül 

tarihleri arasında Foça’da gerçekleştirilmektedir.  

 
KAYISI FESTİVALİ  

Sivas Gürün'ün geleneksel Kayısı Festivali 14 Ağustos'ta Gürün'de yapılır.

 
BAL, KAVUN, KÜLTÜR VE YAYLA 

*25-26 Ağustostarihinde, (cumartesi-pazar) "Zara Bal Kültür ve Güreş Festivali" 

düzenlenmektedir. 

İletişim: www.zarahaber.com.tr 

*Çankırı'nın ilçesi Kızılırmak'ta "Kavun Festivali" düzenlenmektedir. 

*Güneysu Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından "Handüzü Yayla Şenlikleri", 19 

Ağustos'ta düzenlenmektedir. 

 
KAZDAĞI (AYAZMA) ŞENLİĞİ 

Bayramiç ilçesi, Evciler köyünden sonra 5 km mesafededir. Kazdağı’na özgü uzun 

ağaçları, gürül gürül akan soğuk suları ve piknik yerleri ile ilin en güzel mesire 

yerlerinden birisidir. Kazdağı’nda (Ayazma) her yıl ağustos ayı içinde geleneksel Kazdağı 

güzellik yarışması düzenlenir. Mitolojiye sahne olan Kazdağı ile ilgili güzel bir efsane 

(fakat çok acıklı) anlatılır: Edremit'in Güre köyünde Sarıkız adında çok güzel, iyi yürekli 

http://www.zarahaber.com.tr/
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yardımsever bir kız yaşardı. Bir gün, ona atılan iftiralar yüzünden 

babası Sarıkız'ı 5-10 kazla birlikte Kazdağı’na bırakır. Uzun bir 

zaman sonra baba kızını görmeye gelir. Dağda abdest almak için 

kızından su ister. 

Sarıkız dağın tepesinden elini Körfez'e uzatarak tasını doldurunca 

kızının erdiğini anlar. Sırrı anlaşılınca Sarıkız oracıkta can verir. 

Buna çok üzülen babası da başka bir tepede can verir. Bu rivayete 

göre İda dağı, "Kazdağı", dağın doruğu "Sarıkız tepesi", babasının öldüğü yer de "Baba 

Dağı" diye anılır. İşte bu efsanevi dağda, muhteşem bir doğal görüntüyü tamamlayan 

ayazma, aynı zamanda adını bir festivale vermiş. 17-19 Ağustos'ta yapılan Ayazma 

Festivali'nin de sazıyla sözüyle ortalık şenlenmektedir. 

 
SİLİFKE ŞENLİKLERİ 

Silifke'nin dağlık kesimlerinde, yükseklikleri 600 ile 1200 m arasında değişen Gökbelen, 

Balandız, Uzuncaburç, Kırobası yaylaları Silifke'nin sıcağından kurtulmak isteyenler için 

ve yörede hâlâ yaygın olarak yaşayan göçerlerin tercih ettikleri yerlerdendir. Yaylaya 

çıkma zamanı da yörelere göre değişir. Hemen hemen hepsi şenliklerle kutlar "yayla 

zamanı"nı. Bunlardan en ünlüsü pehlivanların da boy gösterdiği "Gökbelen Karakucak 

Güreşleri ve Yayla Şenliği". Şenlik, 30 Ağustos'ta başlar. 

 
KARTAL GÖLÜ, EREN GÜNÜ 

Her yıl, ağustos ayının son perşembesi Beyağaç'taki Kartal Gölü'nde "Eren Günü" 

düzenlenir. 

Hazırlıklar yapılır, çarşamba gününden Çiçekbaba Dağı'na çıkılır ve yaylada konaklanır. 
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Eylül Ayı Festival ve Şenlikleri 
 

 

 

FESTİVALLER-EYLÜL 

KAÇIRILMAYACAK BİR FESTİVAL 

 

“Safranbolu  Altın Safran Belgesel Film Festivali” 20 eylül'de başlar. Bu festival sadece 

Safranbolu'nun değil, Anadolu'nun bütün değerlerini, güzelliklerini belgeseller aracılığıyla 

karşımıza çıkarmaktadır. 3 gün süren festivalin amacı ve ana teması "Onlarca medeniyete 

ev sahipliği yapan Anadolu’nun zengin kültürel varlıklarını açığı çıkarmak, belgelemek ve 

gelecek kuşakların bilgisine ve yararlanımına sunmaktır." Bilgi için tel ve faks(belgegeçer): 

(0 370) 712 11 80 - 712 12 13  

 
HAVUÇ FESTİVALİ 

 

Havuç Festivali de olur mu demeyin. Havucun ne eksiği var ki o bunu hak etmesin! 

Gölhisar'a bağlı Yusufça Kasabası 1994 yılından "Havuç Festivali"ni düzenlenmektedir. 

26-28 eylül tarihlerinde gerçekleşen bu etkinlik 3 gün sürmektedir. 

 
GEREDE HAYVAN VE EMTİA PANAYIRI 

 

"Hayvan ve emtia panayırları" birçok ilde gerçekleşiyor. Asıl olarak hayvanlarını görücüye 

çıkaran köylüler,bu geleneksel günleri bir şenlik havasında yaşamaktadır. Bolu Gerede'de 

de her yıl yapılan Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ikincisi 28-29-30 eylül 

günlerinde gerçekleştirilmektedir. Ülkenin her tarafından satıcı ve alıcıların geldiği bu 

panayırın bütün ön hazırlıkları Belediye Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.  

 
MENGEN PANAYIRI 

 

Aşçılarıyla ve yöresel yemekleriyle ünlü Mengen'de her yıl, ağustosun ilk haftasında 

"Aşçılar Festivali" düzenlenir. Mengen'in yöresel etkinlikleri bununla da bitmiyor elbette. 

Eylül sonunda da "Mengen Panayırı" var. İlgilenenler için telefon: 0 374 356 10 49  

 
LÜLETAŞI 

 

Türkiye’de yalnız Eskişehir’de çıkarılan, çeşitli süs eşyaları yanında pipo yapımında da 

kullanılan lületaşı, kentin önemli ihraç ürünlerinden biridir. Böyle bir öneme sahip bu taş 

adına festivaller düzenlenmektedir. "Uluslararası Lületaşı Beyaz Altın Festivali" 

Eskişehir'de 

 

21 Eylül'dedir.  
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Ekim Ayı Festival ve Şenlikleri 

 
SONBAHARDA BAĞBOZUMLARININ 

ŞARAPLI ŞENLİKLERİ 
Üzümün bol yetiştiği yörelerin bazıları, genellikle "Bağbozumu" Şenlikleri"yle üzümünü 

görücüye çıkarmaktadır. Aynı festivallerde yöre şaraplarının tanıtımı için de mükemmel fırsatlar 

doğmaktadır. Selçuk'a bağlı "Şirince Bağbozumu ve Şarap Festivali" de bu amaçla 14 ekim'de 

yapılmaktadır. Şirince Köy Muhtarlığı'nın düzenlediği Festival oldukça renklidir. 

Tel: (o 232) 898 30 10  

 
GELENEKSEL GÜREŞLER 

Demirşeyh Belediyesi Geleneksel Lahana Festivali ve Karakucak Güreşleri 13-14 ekim'de 

Sungurlu'dadır. Bu etkinliği Demirşeyh Belediyesi gerçekleştirmektedir. Tel:(364)338 82 40 - 338 

82 42  

 
YENİCEKENT'İN NARLARI 

Buldan Yenicekent Nar Şenlikleri 

Ekim'in 3. haftasında Buldan'da yapılmaktadır. Tel:(o 258) 434 60 45  

 
MUDURNU'DA AHİ GELENEKLERİ 

Her yıl Ekim ayının 2'nci pazartesi günü başlayan "Ahilik Haftası" 7 gün sürüyor. 

Mudurnu'da bazı Ahi gelenekleri hâlâ yaşıyor. Örneğin, her hafta cuma günleri "cuma selası" 

okunuyor. Esnaf arasında "orta parası" adı altında yardım toplamak da hâlâ sürmekte.  

 
DÜNYA SANATÇILARI ESKİŞEHİR'DE 

7. Uluslararası Eskişehir Festivali, 

7-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Programda, klasik müzik, caz, dans ve 

tiyatro gösterileri ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ülkemizin yetiştirdiği başarılı sanatçılar ve dünya 

çapındaki isimler ağırlanmaktadır dokuz gün boyuncadır. İzleyenler sanat dolu, keyifli saatler 

yaşamaktadır.  

 

 
CEVİZ TOPLANIRKEN 

Oğuzlar Kültür Sanat ve Ceviz Festivali 5-7 Ekim tarihleri 

arasında Oğuzlar Belediye Başkanlığı tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Olgunlaşmış cevizlerin toplandığı ve pazara 

çıktığı bu ayda, birçok belde ilçede bu şenliklere tanık oluyoruz. 

 
Tel:(0 364) 561 70 09 

Tel:(0 364) 561 70 45 

Faks(belgegeçer): 561 21 50  

 
KARAMAN'DA "ELMA"NIN ŞANI 

Tarım İl Müdürlüklerinin organizasyonu ile gerçekleşen ve o yörenin en ünlü ürününü tanıtan 

etkinliklerden biri de 4-5 ekim'de Karaman'da yapılmaktadır. 
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3.3. Şenlik Alanları 
 

Şenliklerde katılımcı sayısına ve amaca göre şenlik alanları seçilmelidir. Örneğin, 

yayla şenliği düzenlenmek için şenlik alanının katılımcı sayısına ve yaylanın doğa şartları 

dikkate alınmalıdır. 

 

Turizm Bakanlığınca deniz, güneş, kum ağırlıklı turizmin yanında, turizmin 

çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması amacıyla başlatılan çalışmalar içerisinde,  tüm 

bölgelerde kültür turizminin yanı sıra alternatif turizm olarak “Yayla  Turizmi” ön plana 

çıkarılmış ve çalışmalara başlanmıştır. “Yeşil Turizm” olarak da bilinen bu tip aktiviteler 

yenidir. 

 

 Ülkemizin alternatif turizm koşulları bakımından en uygun yörelerinden birisi de 

Karadeniz Bölgesidir. Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi şartlarına en uygun turizm çeşidi ise 

“Yayla Turizmi”dir.  

 

Yaylalardan yararlanma süresi genelde mayıs sonları ya da haziran başı ile eylül 

ortaları arasındaki 4-5 ay olup yaylaya çıkışlar muhtar ve ihtiyar heyetinin ortaklaşa 

belirlediği bir tarihte yapılır. Yörede karlar erir erimez, yayla hazırlıkları başlar. En geç 

haziran ortalarında şenliklerle (göç şenliği) yaylalara çıkılır.  

 

 Yayla Şenliklerinde Alınacak Önlemler 

 

 Özel seferlerle kendi özel aracı olmayanların rahat bir şekilde yaylaya 

çıkışlarının sağlanması, 

 Yayla şenliklerine gelen katılımcılar için wc, çeşme, haberleşme 

hizmetleriyle bir kısım ihtiyaçlar  karşılanması 

 Yayla yolunun ulaşıma uygun hâle getirilmesi  

 Sağlık ve güvenlik önlemleri önceden alınması 

 

3.4. Şenlik Etkinlilikleri 

 
Şenlik etkinliklerinde insanların iyi vakit geçirmeleri, eğlenmeleri sağlanmalıdır. 

Organizasyon firmaları yörenin özelliğine göre eğlence etkinlik çeşitlerini belirleyerek 

uygulamaktadır. Örneğin, şenliklerde yaylaların niteliğine göre dağcılık, kış sporları, doğa 

yürüyüşleri, atlı safari, çim kayağı vb. aktiviteler de düzenlenebilmektedir. 

 

Piknik eğlence etkinliklerinin çoğu açık hava eğlenceleri olduğu için şenlik 

organizasyonlarında da aynı etkinlikler düzenlenmektedir. 
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3.5. Şenlik Ekipmanları 
 

Şenlikler için gereken teknik ekipmanlar şunlardır: 

 

 Ses Sistemi + DJ sistem 

 Sahne   

 Çadırlar, gölgelikler ( yeterli olmayan durumlarda partner firma desteği ) 

 Tabure veya oturma grupları 

 Mekân düzenlenmesi ( Balon süsleme, bez afiş vb.) 

 Yönlendirme ekipmanları 

 Servisler ( partner firma desteği ) 

 Temizlik ve güvenlik ekibi ( partner firma desteği ) 

 Ambulans ve sağlık hizmetleri ( partner firma desteği ) 

 Mekân danışmanlığı 

 Eğlence ekipmanları 

 Yiyecek içecek ekipmanları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak şenlik çeşidi seçerek organizasyon planlamasını 

yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Şenlik türünü belirleyiniz. 

 Şenliğin amacına uygun planlama 

yapınız. 

 Şenliğin temasına uygun mekânı 

belirleyiniz. 

 Zamanı belirleyiniz. 

 Yiyecek ve içecek çeşitlerini 

belirleyerek temin edilecek firmaları 

belirleyiniz. 

 Şenliğe uygun araç ve gereçlerini 

belirleyiniz. 

 Gerekli ekipmanı belirleyerek bağlantı 

kurunuz. 

 Davetli listesi oluşturunuz. 

 Davetiye, afiş, broşürlerin 

hazırlanmasını sağlayınız.  

 Şenlik etkinliklerini belirleyiniz. 

 Maliyet hesabı(taslak olarak) yapınız. 

 İletişim araçları ile (medya, radyo, afiş, 

bilboard, broşür) hedef kitleye 

etkinlikle ilgili tanıtım ve duyurunuzu 

yapınız. 

 Mekânı düzenleyiniz. 

 Protokol oturma planı hazırlayınız. 

 Ulaşım planlamasını ve yön levhalarını 

hazırlayınız. 

 Şenliğin düzenli yürütülmesini 

sağlamak için güvenlik tedbirlerini 

sağlayınız. 

 Tüm ekipmanların hazırlıklarını 

kontrol ediniz. 

 Planladığınız organizasyonun 

sunumunu yapınız. 

 Hazırladığınız festival organizasyonu 

ile ilgili dokümanları dosyalayarak 

öğretmeninize sununuz. 

  

 

 Değişik bir şenlik teması araştırınız. 

 

 İnternetten, organizasyon firmalarından, 

çevrenizden faydalanınız. 

 

 Organizasyon firmalarından randevu 

alarak şenlik düzenleme işlemleri 

hakkında görüşmeler yapınız.  

 

 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı ve 

güler yüzlü olunuz. 

 Şenlik çeşitleri ve etkinlikleri hakkında 

firmalar ile görüşüp yazılı ve görsel 

dokümanlar alınız. 

 

 Ayrıntılara dikkat ediniz. 

 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz, 

gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve 

hazırlıklı olunuz. 

 

 Eleştirilere açık olunuz. 

 

 

 Değerlendirmeleri dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol 

ediniz.  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kampanya yapacağınız sektörü ve temayı belirlediniz mi?   

2. Temaya uygun kampanya planlaması hazırladınız mı?   

3. Temaya uygun iletişim araçlarını belirlediniz mi?   

4. Ulaşmak istediğiniz hedef kitleyi belirlediniz mi?   

5. Temaya uygun mekân düzenini belirlediniz mi?   

6. Gerekli ekipmanları araştırarak belirleyip bağlantı kurdunuz 

mu? 

  

7. Davetiye, afiş, broşür, promosyonların hazırlanıp hedef 

kitleye ulaşmasını sağladınız mı?  

  

8. Kampanya tanıtım etkinlikleri belirlediniz mi?   

9. Maliyet hesabı(taslak olarak) yapınız   

10. İletişim araçları ile(medya, radyo, afiş, bilboard, broşür) hedef 

kitleye etkinlikle ilgili tanıtım ve duyurunuzu yaptınız mı? 

  

11. Tüm ekipmanların hazırlıklarını kontrol etiniz mi?   

12. Görüşmeleri kayda aldınız mı?   

13. Organizasyonunuzla ilgili hazırladığınız çalışmayı bilgi ve 

görsel araçlarla, sınıftaki arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli 

olabildiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi şenlik çeşidi değildir? 

A) Bahar  

B) Kongre  

C) Kutlama  

D) Müzik  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi özel mevsimsel şenlikleridir? 

A) Koyun şenlikleri, koç veya koyunların çoğalması,  

B) Fide dikme şenlikleri 

C) Göç şenlikleri vb. 

D) Hepsi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yayla şenliklerinde alınacak önlemlerdir? 

A) Yayla şenliklerine gelen katılımcılar için bir kısım ihtiyaçlar karşılanması 

B) Yayla yolunun ulaşıma uygun hâle getirilmesi  

C) Sağlık ve güvenlik önlemleri önceden alınması 

D) Hepsi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bahar şenlikleridir? 

A) Hıdrellez 

B) Yaz 

C) Kış 

D) Gündönümü 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi şenliklerinde gereken teknik ekipmanlardan değildir? 

A) Ses sistemi + DJ sistem 

B) Çadırlar, gölgelikler ( Yeterli olmayan durumlarda partner firma desteği ) 

C) Mekân düzenlenmesi ( Balon süsleme, bez afiş vb. ) 

D) Hepsi 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Şenlikler; tarihi bir olayı, özel bir günü kutlamak amacı ile düzenlenmiş 

eğlencelerdir. Zengin kültür mirasımızın seslendirilmesi niteliğini de taşıyan şenlikler, 

yerleşim yerlerine ekonomik ve sosyal açıdan canlılık kazandırmaktadır. 

 

7. (   ) Sosyal boyutları dışında aynı zamanda halkla ilişkiler uygulaması olan şenlikler, 

ulusların ve yörelerin tanıtımında rol oynamaz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. (   ) Şenlik organizasyonu planlarken yiyecek çeşitlerini belirlenmez.  

 

9. (   ) Her yıl belirli zamanlarda düzenlenen şenliklerle, insanların bir araya gelip 

eğlenmeleri sağlanmaktadır.  

 

10. (   ) Şenlik zamanı, bölgenin coğrafî durumuna ve iklim durumuna göre ayarlanır.  

 

11. (   ) Şenlik kutlamalarının zamanı doğada, iklimde ve çevrede hüküm süren şartlara 

göre ayarlanmaz.  

 

12. (   ) Bazı şenlik tarihleri mahalli üretim koşullarına bağlıdır ve bazıları da geleneksel 

takvime göre belirlenir.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda festival çeşitlerini, zamanlarını, alanlarını, düzenleme işlemlerini, 

ekiplerini, donatı elamanlarını ve etkinliklerini öğrenerek festival düzenleme sürecini takip 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çeşitli organizasyon şirketlerince uygulanan festival düzenleme proje 

örneklerinden dosya oluşturunuz. 

 Çeşitli organizasyon şirketlerine giderek festivallerde yapılan etkinlikleri ve bu 

etkinliklerde kullanılan donanımları araştırınız. 

 Bölgenizde hizmet veren organizasyon firmalarını ziyaret edip düzenledikleri 

festivalleri ve düzenleme işlemleri hakkında bilgi toplayanız. 

 

4. FESTİVAL DÜZENLEME 
 

Festivaller, dönemleri, yapıldığı çevre ve katılanların sayısı veya niteliği, programda 

yer alan eserler bakımından özel önemi olan konser dizisi veya sanat gösterisidir. 

 

Festivaller, kent, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenmektedir.  

Sanat, kültür, folklor gibi çok çeşitli konularda düzenlenen festivaller, iyi organize 

edildikleri taktirde son derece etkili organizasyonlardır. Çeşitli sosyal etkinliklerle 

renklendirilen festivaller, günümüzde özellikle küçük ve orta büyüklükteki yerleşim 

merkezlerinin halkla ilişkilerinde tercih edilmektedir. 
 

Festivaller, bir yandan çevrelerini etkilerken bir yandan da festivale katılan ülke veya 

kurumların ya da belirli bir olayın adının duyurulmasında önemli rol oynar.  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1:Festival afişi 

 

Örneğin, Antalya’da “Altın Portakal”, Adana’da “Altın Koza” film festivalleri, bu 

kentlerde yaşayanların sanata ve kültüre önem veren kentliler olarak tanınmalarını 

sağlamıştır.  

 

Yine aynı şekilde, büyük bir başarıyla yıllardır uluslararası düzeyde gerçekleştirilen 

“İstanbul Sanat ve Kültür Festivali”, İstanbul’un dünyadaki saygın konumunun daha da 

güçlenmesine yardımcı olmuştur. 

 

Kurumlar, bu tür festivalleri destekleyerek adlarını duyurma, toplumsal sorumluluğu 

gelişmiş kurum imajı yaratma olanağı elde etmektedir. Festivallerin ana amacı, geniş halk 

kitlesinin ilgisini belirli bir bölgede, yoğunlaştırmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde 

düzenlenecek festivaller, yöre halkı için hem ticari hem de tanıtım açısından büyük önem 

taşır. 

 

Müzik festivallerinde tanınmış sanatçıları dinleme olanağı sağlanması amacıyla 

düzenlenmektedir. Müzik festivalleri sponsorların desteği ile düzenlenebilmektedir. Festival 

programı çalışmaları, yıl boyunca yapılan başvurular ve sürdürülen temaslar sonucu 

hazırlanmaktadır. Müzik kurumlarının temsilcilerinin oluşturduğu Festival Kurulu'nun 

görüşüne sunulur ve bu kurulda son şeklini alır. 
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4.1. Festival Çeşitleri 
 

Festival belirli bir müzik dalında (Örneğin, opera, bale, oda müziği) veya sadece 

müzik ya da müzikle beraber değişik sanat dallarında, periyodik olarak genellikle yılda bir 

düzenlenen etkinliklerdir. Festival çeşitleri amaçlarına göre gruplayabiliriz. 

  
 

4.1.1. Kültür Festivalleri 
 

 Kültür ve dostluk festivali  
 Uluslararası zafer festivali  
 Ahilik kültür haftası 
 Ahlat kültür haftası 
 Ahşap tekne ve yat festivali  
 Altın kiraz kültür ve sanat festivali 
 Âşıklar gecesi ve pilav festivali   

 Av ve balık festivali   

 Avrupa ve Anadolu kültürleri  

 Ayran festivali   
 Balıkçılık ve deniz festivali  
 Keşkek festivali  
 Göl festivali  

 Çocuk ve gençlik tiyatro festivali  

 Kar festivali  

 Doğa ve tulum peyniri festivali  

 Dondurma festivali  

 Halk oyunları festivali  
 Hindi festivali 
 Balık festivali 
 Arı ve bal festivali  
 Kaya tuzu festivali  
 Kaymak festivali  
 Kemençe ve horon festivali  
 Lale festivali  
 Kuş cenneti kültür festivali  
 Aşçılar festivali  
 Tatlı şenlikleri  
 Termal turizm festivali  
 Dostluk festivali  
 Yayla göçü festivali  

http://www.festivallerimiz.com/festival.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=218
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=126
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=431
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=412
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=380
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=799
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=258
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=814
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=241
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=791
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=851
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=753
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=321
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=517
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=121
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=619
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=188
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=360
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=425
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=476
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=122
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=495
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=310
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4.1.2. Sanat Festivalleri 

 
 Tekstil ve moda festivali 
 Uluslararası karikatür festivali  
 Müzik festivali ( caz festivali, ulusal rock festivali, Mersin uluslararası müzik 

festivali, kemençe ve horon festivali vb.) 

 Birleşmiş çocuklar resim yarışması  

 Cevre kültür ve sanat festivali   

 Çocuk ve gençlik tiyatro festivali  

 Folklor festivali  

 Gençlik ve çiçek festivali  

 Geleneksel şairler günü  

 Gençlik ve el sanatları festivali  

 Dokuma ve el sanatları festivali  

 Film festivali ( İstanbul Film Festivali, Antalya Altın Portakal Film Festivali, 

uluslararası Altın Koza Film Festivali vb.) 

 Halı kültür ve sanat festivali  

 Halk dansları festivali  

 Halk oyunları festivali  

 Müzik ve yağlı güreş festivali  

 Doğa festivali  

 Yaz oyunları festivali  

 Yunus Emre’yi anma etkinlikleri  
 

4.1.3. Tarım Ürünleri Festivalleri 

 
 Kültür sanat ve nar festivali  

 Kültür turizm ve üzüm festivali 

 Kültür sanat ve ceviz festivali  

 Kültür ve sarımsak festivali 
 Kültür sanat peynir ve leblebi festivali  

 Kültür sanat ve barbunya festivali  

 Tarım ve kültür festivali  

 Tuz, kavun, sanat ve kültür festivali  

 Kültür ve sarımsak festivali 

 Kurtuluş şenlikleri ve incir festivali 

 Altın kiraz kültür ve sanat festivali 

 Ekin festivali  

 Bal festivali 

 Tarım festivali  

 Bağ bozum festivali   

 Bal elma ve güreş festivali  

 Hayvancılık festivali  

 Karpuz festivali  

 Başak festivali  

http://www.festivallerimiz.com/festival.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=197
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=527
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=175
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=730
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=197&FirmaID=780
http://www.festivallerimiz.com/festival.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=612
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=585
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=521
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=877
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=544
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198&FirmaID=208
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=877
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=826
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=799
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=618
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=292
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=41
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=502
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=590
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=874
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=239
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=260
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 Biber ve tarhana festivali   

 Çağla festivali  

 Çam fıstığı festivali  

 Çilek festivali  

 Domates festivali  

 Dut ve pekmez festivali  

 Erik ve bamya festivali  

 Geleneksel çay vişne festivali   

 Geleneksel kar ve kızak festivali  

 Geleneksel kayısı ve kültür festivali   

 Yağlı güreş festivali  

 Göle kaşar festivali   

 Kültür ve kırmızıbiber festivali  

 Kültür ve pirinç festivali   

 Midye balık ve incir festivali  

 Nar festivali   

 Zeytin ve zeytinyağı festivali  

 

4.2. Festival Organizasyonu Planlama İşlemleri 
 

Festival planlarken önce aşağıdaki iki sorunun cevabı bulunmalıdır: 

 

 Bu festival ile kimler etkilenmek isteniyor? 

 Niçin? 

 

Cevaplar çevredeki insanlarla bir faaliyet yapmak veya bir etkinlik gerçekleştirmek 

vb. olabilir. Sorulara verilen cevaplarla hedef belirlenmelidir.  

 

Organizasyondaki en önemli unsur planlamadır. Böyle bir planı yapmak için başlangıç 

noktası yapılması gereken işlerin sıralandığı bir listedir. 

 

Bu listeye göre, 

 

 Arz ve talebi araştırma, 

 Festival türünü belirleme, 

 Temaya uygun mekânı araştırma, 

 Zamanı planlama, 

 Gerekli ekipmanı belirleme, 

 Afiş ve broşür hazırlanmasını sağlama, 

 Davetli listesi oluşturma, 

 Catring hizmeti temini planlama, 

 Medya ile iletişim sağlama, 

 Maliyet hesabı yapma, 

 Mekân düzenini tasarlama, 

 Oturma planı hazırlama, 

http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=835
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=508
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=332
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=379
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=212
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=666
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=805
http://www.festivallerimiz.com/festivaldetay.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194&FirmaID=507
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 Ulaşımı sağlama, 

 Festivalin düzenli yürütülmesini sağlama, 

 Festivalin güvenliğini sağlama, 

 Festivali değerlendirme işlemleri yapılmalıdır. 

 

4.2.1. Festivalden Önce Yapılacak İşlemler 

 
 Hedef kitle ve katılımcı sayısı belirlenmelidir. 

 Festival tarihi ve yerinin belirlenmesi ve gerekli izinlerin alınmalıdır. 

 Sponsor veya yardımcı olacak kuruluşlar ( Belediye, izciler, dernekler, spor 

kulüpleri vb. ) araştırılarak belirlenmelidir. 

 Festivali duyurmak için yerel gazete, radyo, anons sistemleri vb. imkânlar 

araştırılarak görüşmeler yapılmalıdır. 

 Katılımcıların sayısına göre oturum planı hazırlanmalıdır. 

 Alan özelliğine uygun donatı elemanları ve mekân süslemeleri belirlenerek, 

gerekli destek hizmetleri temin edilmelidir. 

 Katılımcıların otopark ihtiyacı belirlenmeli ve yerleşim planı hazırlanmalıdır. 

 Festival alanına giriş çıkıştaki trafiği düzenlemek için trafik polislerinden, 

yangın çıkma olasılığı olan bir yer ise itfaiyeden yardım istenmelidir.  

 Festival alanında katılımcıların ihtiyaçları belirlenmeli ve temin 

edilmelidir.(lavabo, tuvalet vb.) 

 Festival özelliğine göre gerekli ses, ışık, görüntü sistemleri belirlenip temin 

edilmelidir. 

 Giriş, açılış konuşmasının kim tarafından yapılacağı belirlenip görüşmeler 

yapılmalıdır.  

 İklim şartlarına ve katılımcıların özelliğine göre sağlık önlemleri araştırılarak 

belirlenmelidir.  

 Festival alanına ve katılımcıların özelliklerine uygun güvenlik önlemleri 

araştırılarak belirlenmelidir. 

 Festival alanının temizliğini sağlayacak şirketler araştırılarak belirlenmelidir. 

 Yön ve uyarı levhaları belirlenerek hazırlanmalı uygun yerlere yerleştirilmelidir. 

 Festivalde düzenlenebilecek yarışmalar için yarışma yönetmeliğince gerekli 

şartlar araştırılarak düzenlenmeli, jüri üyeleri belirlenmelidir.  

 Yarışmalarda kazananlara verilecek hediyeler konusunda sponsorlar araştırılarak 

belirlenmelidir. 

 Festival organizasyon ekibine, görevli olduklarını gösterir bir yaka kartı veya 

sırt yazısı vb. ayarlanmalıdır.  

 Festival alanında yerleşimin nasıl olacağı, arabaların nereye park edeceği, müzik 

ekipmanlarının nerede olacağı vb ile ilgili bir proje hazırlanmalıdır.  

 Festivali duyurmak için en az iki hafta önceden yerel radyo ve basına haber 

verilmelidir. 

 Afişler bastırılarak uygun yerlere asılması sağlanmalıdır. 

 Afişte festivalin amacı, etkinlikler, yeri, tarihi, saati, ulaşım ve iletişim için 

telefon numarası vb. açıklamalar belirtilmelidir.  
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4.2.2. Festival Süresince Yapılacak İşlemler 

 
 Açılış konuşması yapılarak festivalin amacı ve etkinliklerle ilgili açıklamalar 

yapılmalıdır. 

 Festivale gelenlere yiyecek, içecek, su, tuvalet gibi ihtiyaçlarla ilgili açıklamalar 

yapılmalıdır.  

 Yarışma yapılacak ise şartları ve jüri hakkında açıklamalar yapılmalıdır.  

 Oturum planına göre yerleşim sağlanmalıdır. 

  Sponsor firmaların stantlarının, ses, ışık, görüntü ekipmanlarının vb. alan 

yerleşim planına uygun şekilde yerleşimi kontrol edilmelidir. 

 Teknik ve destek ekipmanların çalışmaları sık sık kontrol edilmelidir. 

 

4.2.3. Festivalden Sonra Yapılacak İşlemler 

 
 Festival alanında temizlikten sorumlu ekibin işlerini kontrol edilmelidir.  

 Ekibe ve sponsorlara teşekkür edilerek etkinlik bitirilmelidir. 

 

4.2.4. Festival Alanının Seçilmesi  
 

Festival alanı seçimi çok önemlidir. Ulaşımı, park alanları, girişi çıkışı rahat yerler 

seçilmelidir.  

 

4.2.5. Sponsorlar Bulmak  
 

Sponsor demek, sadece para desteği veren demek değildir. İş - emek, malzeme olarak 

festivali duyurmak, hediyelerini ürünleri ile renklendirmek vb. şekillerde de sponsorluklar 

araştırılmalıdır.  

 

Sponsorlara para yardımı talep edilerek gidilmemelidir. Ödül temini veya festival 

düzenlemek için hazırlanan listedeki ihtiyaçlardan hangisini temin edebilecekleri 

sorulmalıdır. 

 

 Sponsorlarınızla görüşmeye en büyüklerinden başlanmalıdır. İhtiyaçlar sayı olarak ne 

kadar az sponsor ile çözülürse sponsor da o kadar çok öne çıkartılmış olur.  

 

Başvurulabilecek sponsorlar 

  

 Büyük alışveriş merkezleri (marketler vb.)  

 Bankalar  

 Lokal radyolar  

 Yiyecek, içecek firmaları  

 İnşaat şirketleri  

 Bölgedeki büyük, ünlü firmalar 
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4.2.6. Film Festivali Örneği 

 

Ankara Uluslararası Film Festivali 

18. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 

12-22 NİSAN 2011 
  

 

Ankara Uluslararası Film Festivali Ankara Film Şenliği adıyla 

1988 yılında Mahmut Tali ÖNGÖREN, on iki sinema 

gönüllüsü ve profesyonelinin katkılarıyla kuruldu. Kısa sürede 

uzun metrajlı ulusal film yarışmasına ve uluslararası filmlere, 

kısa, belgesel ve canlandırma gösterim ve yarışmalarını da 

ekleyerek büyüdü ve gelişti. Her yıl sinema sanatının çeşitli dallarında ödüller vermeye 

başladı. Ankara Film Şenliği, film yarışmalarının ve gösterimlerinin yanı sıra, sinema 

konulu karikatür yarışmaları, sinema ile ilgili diğer sanat dallarını bütünleştiren açık 

oturumlar ve sergiler düzenleyerek kapsamlı bir sanat etkinliğine dönüştü. 

  

Ankara Film Şenliği 1991 yılında Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı adıyla bir vakıf 

kurarak şenliğe kurumsal bir kimlik kazandırdı. 1992 yılında uluslararası bir film festivaline 

dönüşerek Türkiye'nin en önemli ikinci festivali hâline geldi. 1993 yılında Uluslararası 

Canlandırma Filmleri Yarışması'nın programa dâhil edilmesiyle dünyada bu alanda yarışma 

düzenleyen sayılı festivaller arasında yerini aldı. Ankara Uluslararası Film Festivali on dört 

yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya, Gürcistan'dan Avustralya'ya kadar 

dünyanın pek çok ülkesinden bir çok yönetmeni, oyuncuyu, yazarı, eleştirmeni, yapımcıyı, 

sinema profesyonelini konuk etmektedir. Her yıl yaklaşık 30 yabancı sinemacı ve 100 kadar 

Türk sinema sanatçısını Ankara'da buluşturarak film gösterilerinin yanı sıra Festival 

kapsamında tartışma ve paneller düzenleyerek yoğun bir sinema ortamı yaratmaya 

çalışmaktadır.  

Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Amaçları 

 Türk sinema sanatının gelişmesini, nitelikli ürünler vermesini ve desteklenmesini 

sağlamak  

 Türk sinemasının genç ve umut veren yapımcıların, yönetmenlerini, senaryo 

yazarların, oyuncularını, teknik alt yapı kuruluşlarını ve diğer görevlilerini desteklemek  

 Türk sinemasının nitelikli ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını 

sağlamak  

 Türk sinemasının dünya film pazarına girmesini sağlamak ve uluslararası alanda 

etkinliğini arttırmak  

 Türkiye'nin tarihi, sanatsal ve doğal zenginliklerini tanıtımını yapan filmleri 

desteklemek, yapımı gerçekleştirmek ve bu filmlerin yurt içinde ve dışında televizyon ve 

sinemalarda gösterimini sağlamak  

 Dünya sinemasının hem en yeni yapıtlarına hem de klasikleşmiş eserlerine yer 

vermek ve başkent seyircisinin ticari sinemalarda göremeyeceği nitelikli filmlerle 

buluşmasını sağlamak 

 Sinema ile ilgili diğer sanat dallarını (grafik, karikatür vb. gibi) festival kapsamı 

içine alarak desteklemek  

http://www.filmfestankara.org.tr/index2.php?option=com_content&task=view&id=12&pop=1&page=0&Itemid=70
http://www.filmfestankara.org.tr/index2.php?option=com_content&task=view&id=12&pop=1&page=0&Itemid=70
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 Ticari gösterim şansı olmayan kısa, belgesel ve canlandırma filmlerinin seyirci ile 

buluşmasında aracı olmak, bu filmlerin üretimini ve yönetmenlerini destekleyerek Türk 

sinemasının gelişmesine katkıda bulunmak  

 Türk Sinemasını yaptıkları işler ile yüceltmiş ve sinema sanatım yaygınlaştırmak 

için çalışmış kişi ve kuruluşları desteklemek 

 

4.3. Festival Zamanları  
 

Festival tarihi önceden belirlenmelidir. Festivalin amacına göre zaman belirlenmelidir. 

Tarihin herhangi başka bir festival, kutlama vb. ile çakışmaması konusunda dikkatli 

olunmalıdır. Seçilen tarihteki hava durumu ile ilgili bilgiler geçmiş yıllara dönük olarak 

meteorolojiden alınmalıdır.  

 

Festival zamanları şenlik faaliyetinde birlikte verilmiştir. 

 

4.4. Festival Alanları 
 

Katılımcılar için her türlü sanatsal ve yaşamsal ihtiyacın eksiksiz olarak karşılandığı 

bir festival alanı düzenlenmelidir. Festival alanı belirlerken ulaşımı uygun alanlar 

seçilmelidir. 

 
 Festival Alanlarında Bulunması Gerekli Donanımlar 

 Konserlerin alanları 

 Aktivite / eğlence alanları 

 Haberleşme merkezi 

 Yiyecek ve içecek stantları 

 Sağlık merkezi/ ilk yardım istasyonları 

 Dinlenme alanları / çadırları 

 Lavabo / tuvaletler 

 Kamp ve otopark alanları 

 Karşılama ve giriş alanları 

 Bilet satış ve güvenlik kontrol noktaları  

 

 Festival Mevsimi ve Süresine Göre Açık Festival Alanlarına Getirilmesi 

Gerekli Malzemeler 

 Çadır ve kamp malzemeleri 

 Çöp poşeti 

 El feneri 

 Mayo ve havlu 

 Yeterli giysi 

 Uyku tulumu 
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 Gece için sıcak tutacak giysiler 

 Yeterli para 

 İlk yardım malzemesi 

 Güneşlik/yağmurluk 

 Plastik tabak ve bardak 

 Bireysel temizlik malzemeleri 

 Sabun 

 Kulak tıpası 

 

 Festival alanlarına getirilmemesi gerekenler ve uyulması gerekli kurallar 

 Havai fişek, patlayıcı herhangi bir madde, 

 Her türlü silah, 

 Kötü ve saygısız davranışlar, 

 Mangal( Kamp ateşi sadece izin verilen bölgelerde yakılmalıdır.)  

 Girişte verilen giriş kartı, bileziği vb kişi tanıtıcı kartlar festival süresi 

içerisinde her zaman katılımcı tarafından taşınmalıdır. 

 Festival Bölgesine ait diğer kurallara uyulmalı ve girilmesi yasaklanmış 

yerlere girilmemelidir. 

 

4.5. Festival Etkinlilikleri 
 

4.5.1. Fotoğraf ve Film Etkinlikleri 
 

 Plastik sanatlar sergisi  

 Tiyatrolar 

 Atölye çalışması 

 Söyleşi 

 Sergi 

 Konserler 

 Koro 

 Orkestra gösterileri 

 Tiyatrolar 

 Söyleşiler 

 Şiir dinletileri 

 Panel 

 

Festival programına yer alan kuruluş temsilcileri ve bağımsız katılımcılar, bilim, 

sanat, kültür ve düşün alanında gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarında, konserlerde, 

sergilerde, edebiyat söyleşilerinde, film, saydam gösterilerinde, resim ve heykel 

çalışmalarında, panel, konferans ve konserlerde gerçekleştirecekleri etkinlik ve ürünlerle 

projeye değerli katkılar yapacaklar, yerel katılımcılar kendilerini ifade edebilecekleri ve 

özgün bölge kültürlerini tanıtacakları bir ortamda kullanıp proje içindeki yerlerini daha iyi 

görebileceklerdir. 
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4.5.2. Folklorik ve Sanatsal Gösteriler  

 

Bu alanda ulusal ve uluslararası sanatçılar ve grupların yanında yöresel sanatçılar da 

yer almalıdır. 

 

 Bu doğrultuda alanda kıl çadır kurulabilir.  

 Yörük müzesi  

 Cura  

 Sipsi 

 Kaval gibi müzik aletleri çalanlar 

 Yöre yemekleri 

 Kilim  

 Dastar 

 Halı  

 Delbek çalanlar  

 Dinleti programları düzenlenebilir. Yörenin zenginliği yaşatılmaya çalışılabilir.  

 

4.5.3. Sportif Etkinlikler Kültür Gezileri 
 

Oda birimleri hem programa katılım için hem de çevreyi tanıma açısından bölgeye 

kültür gezileri düzenleyebilir. Ayrıca yamaç paraşütü, dağcılık, su sporları alanlarında 

programlar düzenlenebilir. 

 

4.6. Festival Ekipleri 
 

 Bölgede yapılacak hazırlık çalışmalar  

 Atölye çalışmaları için açık ve kapalı mekânların saptanması ve hazır 

hâle getirilmesi,  

 Gösteriler için kullanılacak alanın hazırlanması / düzenlenmesi , 

 Yetersiz olan telefon kulübeleri için ilgili kurumlarla ilişkiye geçilerek 

çözüm getirilmesi,  

 İnternet bağlantısı için gerekli ekipman odası,  

 WC ve su gereksinimi için gereken önlemlerin alınması,  

 Gerekli olabilecek araç gereç listesinin hazırlanması,  

 Çocuklar ve gençlere yönelik olarak bir kitap kampanyasının 

başlatılması, bilgisayar temini , 

 Konaklama için kullanılabilecek evlerin hazırlanması,  

 Acil sağlık ve ilk yardım organizasyonu,  

 Atık ve geri dönüşüm organizasyonu,  

 Danışma ofisleri,  

 Ulaşım ve konaklama organizasyonudur. 
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Resim 4.2: Orkestra 

 

4.7. Festival Alanları Donatıları 
 

 Festival ve konser 

 Sanatçı ve orkestra temini  

 Ses ve ışık temini  

 Havai fişek gösterimi  

 Lazer gösterimi  

 Sahne tasarımı uygulaması  

 Animasyon gösterimleri  

 Alan süsleme ve giydirme  

 Tribün kurma  

 Promosyon malzemesi  

 Afiş, davetiye hazırlık ve baskısı  

 Bayrak, flama ve afiş hazırlığı  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak festival çeşidi seçip organizasyon planlamasını 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Festival türünü belirleyiniz. 

 Festivalin amacına uygun planlama 

yapınız. 

 Festivalin temasına uygun mekânı 

belirleyiniz. 

 Zamanı belirleyiniz. 

 Yiyecek ve içecek çeşitlerini 

belirleyerek temin edilecek firmaları 

belirleyiniz. 

 Festivale uygun araç gereçlerini 

belirleyiniz. 

 Gerekli ekipmanı belirleyerek bağlantı 

kurunuz. 

 Yarışmalar için gerekli hazırlıkları 

yapınız. 

 Davetli listesi oluşturunuz. 

 Davetiye, afiş, broşürlerin 

hazırlanmasını sağlayınız.  

 Etkinlikleri belirleyiniz. 

 Maliyet hesabı(taslak olarak) yapınız 

 İletişim araçları ile (medya, radyo, afiş, 

bilboard, broşür) hedef kitleye etkinlikle 

ilgili tanıtım ve duyurunuzu yapınız. 

 Mekânı düzenleyiniz. 

 Oturma planı hazırlayınız. 

 Ulaşım planlaması yapınız. 

 Festivalin düzenli yürütülmesini 

sağlamak için güvenlik tedbirlerini 

sağlayınız. 

 Tüm ekipmanların hazırlıklarını kontrol 

ediniz. 

 Planladığınız organizasyonun 

sunumunu yapınız. 

 Hazırladığınız festival organizasyonu ile 

ilgili dokümanları dosyalayarak 

öğretmeninize sununuz.  

 

 

 İnternetten, organizasyon firmalarından, 

çevrenizden faydalanınız. 
 

 Organizasyon firmalarından randevu 

alarak festival düzenleme hakkında 

görüşmeler yapınız.  

 

 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı ve 

güler yüzlü olunuz. 

 

 Firmaların festival çalışmalarını 

araştırınız. 

 

 Festival çeşitleri ve etkinlikleri 

hakkında firmalar ile görüşüp yazılı ve 

görsel dokümanlar alınız. 

 Ayrıntılara dikkat ediniz. 

 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz, 

gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve 

hazırlıklı olunuz. 

 

 Eleştirilere açık olunuz. 

 Değerlendirmeleri dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütü Evet Hayır 

1. Festival çeşidini belirlediniz mi?   

2. Festivalin amacına uygun plan hazırladınız mı?   

3. Mekân belirlediniz mi?   

4. Festival araç gereçlerini belirlediniz mi?   

5. Gerekli ekipmanı belirleyerek bağlantı kurdunuz mu?   

6. Davetli listesi oluşturarak hazırlanmasını sağladınız mı?   

7. Görüşmeleri kayda aldınız mı?   

8. Etkinlikleri belirlediniz mi?   

9. Maliyet hesabı (taslak olarak) yaptınız mı?   

10. İletişim araçları ile(medya, radyo, afiş, bilboard, broşür) 

hedef kitleye etkinlikle ilgili tanıtım ve duyurunuzu yaptınız 

mı? 

  

11. Mekânı düzenlediniz mi?   

12. Tüm ekipmanların hazırlıklarını kontrol ettiniz mi?   

13. Organizasyonunuzla ilgili hazırladığınız çalışmayı bilgi ve 

görsel araçlarla, sınıftaki arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli 

olabildiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi festival çeşitlerinden değildir? 

A) Caz Festivalleri   

B) Kültür Festivalleri 

C) Sanat Festivalleri  

D) Tarım Ürünleri Festivalleri 

 

2. Festival organizasyonu planlama işlemleri yaparken aşağıdakilerden hangisi 

önemlidir? 

A) Afiş ve broşür hazırlanmasını sağlamak 

B) Davetli listesi oluşturmak 

C) Medya ile iletişim sağlamak 

D) Hepsi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sponsor olarak baş vurulacak kuruluşlardır? 

A) Büyük alışveriş merkezleri (marketler vb.)  

B) Okullar 

C) Bankalar  

D) Lokal radyolar  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi festival alanlarına getirilmesi gerekli malzemelerden değildir? 

A) Mangal 

B) Çadır ve kamp malzemeleri 

C) El feneri 

D) Yeterli giysi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi festival alanlarında uyulması gereken kurallardır? 

A) Havai fişek patlayıcı herhangi bir madde bulundurmamak 

B) Kötü ve saygısız davranışlarda bulunmamak 

C) Görevlilerin uyarılarına uymak 

D) Hepsi 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Dönemleri, yapıldığı çevre ve katılanların sayısı veya niteliği, programda yer alan 

eserler bakımından özel önemi olan konser dizisi veya sanat gösterisidir. 

 

7. (   ) Festivaller, katılan ülke veya kurumların ya da belirli bir olayın adının 

duyurulmasında önemli rol oynamaz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

http://www.festivallerimiz.com/festival.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=193
http://www.festivallerimiz.com/festival.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=198
http://www.festivallerimiz.com/festival.asp?KategoriID=16&AltKategoriID=194
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8. (   ) Festival organizasyonu planlama işlemleri yaparken arz ve talebi, türünü 

belirleyerek başlanmalıdır. 

 

9. (   ) Çeşitli sosyal etkinliklerle renklendirilen festivaller, günümüzde özellikle küçük 

ve orta büyüklükteki yerleşim merkezlerinin halkla ilişkilerinde tercih edilmez. 

 

10. (   ) Festivallerde önceden giriş, açılış konuşmasının kim tarafından yapılacağı 

belirlenip görüşmeler yapılmalıdır.  

 

11. (   ) Festivallerde yarışma düzenlenmez. 

 

12. (   ) Festival süresince teknik ve destek ekipmanların çalışmaları sık sık kontrol 

edilmelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan yerlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Organizasyon firmaları, motivasyon amacıyla piknik organizasyonları 

düzenlemektedir. 

2. (   ) Pikniğin amacı, insanları bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak ve 

unutamayacakları güzel bir gün yaşatmaktır. 

3. (   ) Halk pikniklerini belediyeler düzenlemez. 

4. (   ) Kurum piknikleri, personelle iletişim kurmanın yollarından biri olarak görülmez. 

5. (   ) Piknik mekânı seçiminde hem içmek hem de temizlik için su kaynaklarının yeterli 

olması önemli değildir. 

6. (   ) Piknik alanlarında doğru şekilde ilaçlanmış olması çok önemlidir. 

7. (   ) Pikniklerde markalı ürün kullanan mekânları tercih etmek gerekmemektedir. 

8. (   ) Piknik merkezinin mutfağının gezilerek servis elemanlarını tanımak gereklidir. 

9. (   ) Katılımcıların net sayısı çok önemli değildir. 

10. (   ) Pikniğe giderken yedek giysi götürülmesi gerekir. 

11. (   ) Piknik mekânı seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birisi 

ulaşım kolaylığıdır. 

12. (   ) Aracın piknik güzergâhında yolun özelliğine uygun olması önemli değildir. 

13. (   ) Piknik mekânına gidilebilecek yolların krokilerini dağıtacak davetiyelere 

basılmalıdır. 

14. (   ) Pikniklerde yönlendirme ekipmanlarına gerek yoktur. 

15. (   ) Pikniklerde çadırlar, gölgelikler temin edilmelidir. 

16. (   ) Sağlık ve termal turizmi zengin ve şifalı termal sulara sahip olan Türkiye, bir 

kaplıca cennetidir. 

17. (   ) Dağcılık turizmi doğayı kuşların dünyasından tanımayı amaçlayan insanlar için 

düzenlenen gezilerdir. 

18. (   ) Termal gezileri, termal tesislerinin özelliğine göre yılın dört mevsiminde 

düzenlenebilmektedir. 
 

19. (   ) Macera gezileri sadece yazın düzenlenir. 

20. (   ) Ulaşım hizmeti temininde sürücülerinin güler yüzlü kişiler olmasına dikkat 

edilmelidir. 

21. (   ) Ulaşım hizmeti temininde sürücülerinin yüksek modelli olması önemli değildir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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22. İyi planlanıp yürütülemeyen bir gezi amacına ulaşamayacağı gibi çeşitli sorunlar 

doğurur. 

23. (   ) Gezi organizasyonu planlarken gezi yapılacak yerin tarihi ve kültürel özelliklerini 

araştırılmaya gerek yoktur. 

24. (   ) Şenlik organizasyonu planlarken zaman belirlenmelidir. 

25. (   ) Şenlik günü başlayan eğlenceler, yöreye özgü etkinliklerle gün boyunca devam 

eder. 

26. (   ) Şenliklerde, katılımcı sayısına ve amaca göre şenlik alanları seçilmez. 

27. (   ) Yayla şenliği düzenlenmek için şenlik alanının katılımcı sayısına ve yaylanın doğa 

şartları dikkate alınmalıdır. 

28. (   ) Yaylalardan yararlanma süresi eylül ile nisan ayları arasındadır. 

29. (   ) Festivaller,  kent, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenmektedir. 

30. (   ) Müzik festivalleri tanınmış sanatçıları dinleme olanağı sağlanması amacıyla 

düzenlenmektedir. 

31. (   ) Festival organizasyonu planlama yaparken ulaşımın planlanmasına gerek yoktur. 

32. (   ) Festival sonunda değerlendirme yapılarak bir sonraki festivali ışık tutması 

sağlanmalıdır. 

33. (   ) Festivallerde önceden katılımcıların otopark ihtiyacı belirlenmeli ve yerleşim 

planı hazırlanmalıdır. 

34. (   ) Festivallerde yön ve uyarı levhalarına gerek yoktur. 

35. (   ) Festival organizasyon ekibine, görevli olduklarını gösterir bir yaka kartı veya sırt 

yazısı vb. ayarlanmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Yeterlilik Ölçme”ye geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI  

 

1 Sosyal içerikli piknikler 

2 Mesire yerleri 

3 Orman içi dinlenme yeri 

4 Kent ormanı 

5 
Mobil yaşam destek 

hizmetleri 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 D 

12 Y 

13 D 

14 D 

15 Y 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI  
 

1 Yöresel etkinlikler 

2 Gençlik turizmi 

3 Yat turizmi 

4 Teşvik gezileri 

5 Kültür 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 D 

11 Y 

12 D 

13 D 

14 Y 

15 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 D 

4 C 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 Y 

12 D 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI  
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 A 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

11 Y 

12 D 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI  
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

11 D 

12 Y 

13 D 

14 Y 

15 D 

16 D 

17 Y 

18 D 

19 Y 

20 D 

21 Y 

22 D 

23 Y 

24 D 

25 D 

26 Y 

27 D 

28 Y 

29 D 

30 D 

31 Y 

32 D 

33 D 

34 Y 

35 D 
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