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AÇIKLAMALAR 
KOD 812STE028 

ALAN Eğlence Hizmetleri 

DAL/MESLEK Animatörlük 

MODÜLÜN ADI Tesis Dışı Özel Organizasyonlar 

MODÜLÜN TANIMI 

Eğlence hizmetleri alanında katılımcıların ve organizasyonun 

özelliklerine uygun olarak tesis dışında düzenlenen ve dış 

kaynaklı organizasyonları planlama ve gerçekleştirmeye 

yönelik konuları içeren öğrenim materyalidir.  

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Özel Organizasyon Programları Modülünü almış olmak 

YETERLİK Özel organizasyonlar hazırlamak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül ile; çeşitli organizasyonlarda katılımcıların ve 

organizasyonun özelliklerine uygun olarak gösteri (show) 

amaçlı tesis dışı ve dış kaynaklı özel organizasyonlar 

planlayarak gerçekleştirebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Çeşitli organizasyonlarda katılımcıların ve 

organizasyonun özelliklerine uygun olarak gösteri (show) 

amaçlı tesis dışı özel organizasyonları planlayarak 

gerçekleştirebileceksiniz. 

2. Eğlence hizmetleri departmanında ve çeşitli 

organizasyonlarda konukların ve tesisin özelliğine uygun 

olarak dış kaynaklı organizasyonları planlayarak 

gerçekleştirebileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, sektör, atölye 

Donanım: Bilgisayar donanımları, Internet ortamı, VCD, 

DVD, Tepegöz, televizyon, projeksiyon, organizasyonlara ait 

araç gereçler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Kendi kendinizi değerlendirebileceğiniz, doğru yanlış 

tarzındaki değerlendirme soruları yer almaktadır. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Dünyada ve Türkiye’de eğlence sektörü çok hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Bu 

amaçla değişik firmalar kurulmakta ve bu sektörde hizmet vermektedir. Tesiste konaklayan 

konukların memnuniyetlerini sağlayarak yeniden gelişlerini (re-trip/return) ve tesise 

bağımlılığını arttırmak amacıyla çok çeşitli ve farklı organizasyonlar ve bu organizasyonlar 

içinde çeşitli etkinlikler yaratmak gerekir. Tesisin kendi bünyesinde ihtiyaç duyulan ancak 

kendisinin yapamadığı ya da yetersiz kaldığı durumlarda dış kaynaklı organizasyonlar 

düzenlenir. 

 

Ancak unutulmamalıdır ki eğlence hizmetleri sadece konaklama işletmelerinde hizmet 

vermemektedir. Konaklama işletmelerinde hizmetlerin yanı sıra tesis dışında kongre, fuar, 

festival ve tur organizasyonlarında organizasyon merkezi olarak seçilen alanlarda hizmet 

vermektedir.  Bu anlamda bu tip tesis dışı özel organizasyonlar planlaması ve uygulaması 

bakımından eğence hizmetlerinin sunduğu hizmet planlamalarından farklılık gösterir. Bu 

organizasyonları planlayan ve ekipte görev alacak animatörlerin bu tip organizasyonların 

özelliklerini iyi bilen, tecrübeli ve ekip ruhuna sahip profesyonel kişiler arasından seçilmesi 

gerekir. 

 

Tesis dışı özel organizasyonlar modülü size eğlence hizmetleri alanında kongre, fuar, 

festival ve tur organizasyonlarında program hazırlama, planlama, uygulama konularının yanı 

sıra dans gösterileri, drama gösterileri ve görsel sunumların çeşitleri, organizasyonlarda 

program hazırlama, planlama, uygulama konularında gerekli bilgileri verecektir. Çeşitli özel 

organizasyonlarda kullanılmak üzere planlanan programların hazırlanması, uygulanması 

sırasında dikkat edilmesi gereken ilkeleri, organizasyon türünün özellikleri hakkında ön 

bilgiye sahip olacaksınız.Bu modülde verilen bilgiler doğrultusunda çeşitli 

organizasyonlarda katılımcıların ve organizasyonun özelliklerine uygun olarak gösteri 

(show) amaçlı çeşitli tur organizasyonları gerçekleştirebileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Eğlence hizmetleri alanında çeşitli organizasyonlarda katılımcıların ve 

organizasyonun özelliklerine uygun olarak gösteri (show) amaçlı tesis dışı özel 

organizasyonları planlayarak gerçekleştirebileceksiniz. 
 

 

 

 
 

 Çevrenizdeki çeşitli işletmelerde kongre, fuar, festival, tur organizasyonlarında 

kullanılan aktivite çeşitlerini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Kongre, fuar, festival, tur organizasyonları için program hazırlayıp uygulayan 

meslek elemanları ile görüşerek hazırlık aşamaları, uygulama alanları, 

kullanılan araç gereçler ve dikkat edilecek ilkelerle ilgili bilgi toplayınız. 

Araştırma sonuçlarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. TESİS DIŞI ÖZEL ORGANİZASYONLAR 
 

Eğlence hizmetleri sadece konaklama işletmelerinde hizmet vermemektedir. 

Konaklama işletmelerinin yanı sıra tesis dışında düzenlenen kongre, fuar, festival ve tur 

organizasyonlarında organizasyon merkezi olarak seçilen alanlarda da hizmet vermektedir.  

Bu anlamda bu tip tesis dışı özel organizasyonlar planlaması ve uygulaması bakımından 

eğence hizmetlerinin sunduğu hizmet planlamalarından farklılık gösterir.  

 

1.1. Çeşitleri 
 

 Kongre organizasyonları 

 Fuar organizasyonları 

 Festival organizasyonları 

 Tur organizasyonları 

 

1.1.1. Kongre Organizasyonları 
 

Kongre; Latince toplanmak, bir araya gelmek anlamını taşıyan “Congressus”  

kelimesinden gelir. Bundan yola çıkarak kongreyi tanımladığımızda; belirli meslek 

gruplarına ait, konusunda söz sahibi olan kişilerin bir davetle bir araya gelerek üzerinde 

çalıştıkları ve uzmanlaştıkları alanla ilgili gelişmeleri, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini 

belirli bir merkezde, belirli bir zamanda ve belirli bir süre içersinde paylaşmalarıdır. 

 

Kongre organizasyonları kapsamı açısından; 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Bölgesel 

 Ulusal  

 Uluslararası nitelikte düzenlenir. 

 

Düzenlenmesi planlanan kongrenin zamanı ve ne kadar süreceği önceden belirlenir ve 

ona uygun planlama yapılır. Bu organizasyonlarda kongrenin hangi konu üzerine 

gerçekleştirileceği de önceden belirlenir. Konular ilgi çekici ve katılımı arttırması açısından 

genellikle katılanların ortak ilgisi olan ya da mesleki anlamda güncellemelerin gerekli 

olduğu hususlardan seçilir. Kongre organizasyonu ve konusu kongreye katılabilecek 

durumdaki konu ile ilgili potansiyel katılımcılara duyurulur. Kongreler en kalabalık katılımlı 

toplantılardır. Konu önceden saptanıp potansiyel katılımcılara duyurularak katılımcı 

toplandığı için listeler tamamlanmadan kişi sayısı net olarak belli olmaz. Kongre 

organizasyonları genellikle daha ucuza mâl etmek için turizm sezonunun dışındaki tarihler 

olan Ekim, Kasım Nisan, Mayıs aylarında düzenlenir. Bu tarihlerde hem fiyatlar düşüktür, 

hem de hava koşulları seyahat etmeye uygundur.  
 

Kongreler meslek odaları, dernekler vb. gibi topluluklar kurum ya da kuruluşlar adına 

organize edilirler. Kongre düzenlenmesini talep edenler kamuya bağlı ya da özel kuruluşlar 

olabilir. Ancak bu organizasyon içinde ulaşım, konaklama, yeme içme gibi ihtiyaçları da 

barındırdığı için turizm olgusu da organizasyonun içinde yer alır. 

 

 
 

Resim 1.1: Uluslararası Spor Kongresinde Toplantı Anına Bir Örnek 

 

Kongre organizasyonu çok kapsamlı, detaylı ve uzmanlık gerektiren bir çalışmadır. 

Kongre organizasyonlarında uzmanlaşmış kongre düzenleyicilere “Profesyonel Kongre 

Düzenleyicisi” (PCO) denir. PCO’lar kendi adına kongre organizasyonu düzenlemezler. 

Kongre sahiplerinde gelen talep üzerine organizasyon sırasında toplantı, yeme içme vb. 

ihtiyaçları da içinde barındıracak şekilde, kongreyi talep edenlerin talep ve beklentileri 

doğrultusunda organizasyonu planlar. Planlanan organizasyonun kongrenin amacı ve 

temasına uygun olarak gerçekleştirilmesi de PCO’nun sorumluluğundadır. 
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1.1.1.1. Amacı 
 

Kongreler tanımından da anlaşılacağı gibi bir toplantı çeşididir. Amaç birçok insanın 

aynı anda bilimsel, ekonomik, politik, etnik vb. konularda paylaşımlarda bulunabilmesidir. 

Bu paylaşımları daha sonrasına taşımasına fırsat vermesidir. 

 

Temel amacı bilgi paylaşımı olan kongreleri düzenlemenin iki amacı vardır: 

 

 Bilimsel ve teknolojik konulu bilgi alışverişini sağlamak, deneyimleri, 

gelişmeleri paylaşmak, 

 Katılımcıların birbirleriyle tanışıp, kaynaşarak kendi aralarında bireysel bilgi 

alışverişine yol açmak ve/veya yeni arkadaşlıkların, işbirliklerinin oluşmasına 

yol açmaktır. 

 

Kongre sonrasında kongresistler (katılımcılar) sadece kongre konusuna ait gelişmeler 

ve yenilikler hakkında bilgilenmekle kalmazlar. Bu paylaşımlar sırasında kurulan ilişkiler ve 

bağlantılarla kongre sonrasında da bilgi paylaşımlarını ve/veya dostlukları, işbirliğini 

sürdürürler. 

 

Kongre organizasyonlarını Uluslararası dernekler Birliği (UTA)’ne göre aşağıdaki gibi 

gruplandırabiliriz: 

 

 Tıp/Sağlık, 

 Eğitim/Gençlik, 

 İlim, 

 Ekonomi/Finans, 

 Politika 

 Sanat/Radyo/Sinema, 

 Spor/Eğlence, 

 Teknoloji, 

 Bibliyografya/Doküman/Basın, 

 Hukuk/Kamu İdaresi, 

 Din/Etik, 

 Sosyal Bilimler/Hümanist Çalışmalar, 

 Ticaret/Sanayi, 

 Ulaşım/Seyahat, 

 Tarım, 

 Sosyal Yaşam Seviyesi 

 Uluslararası İlişkiler 

 

Kongre katılımcıları delege olarak isimlendirilir. Kongrelere katılan 

delegeler/katılımcılar (kongresist) incelendiğinde iki tür delege tipi ile karşılaşılır; 

 

 Kongrenin mesleki yönünün daha ağır bastığı, mesleki anlamda gelişmeleri 

takip eden kişiler, 
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 Kongrenin bilgilendirme amacından çok yeni yerler ve kültürler görmesine 

fırsat veren yönü ile ilgilenen kişiler. 

 

İkinci tip yani turistik yönü ağır basan delege organizasyonları bu istekleri 

gerçekleştirebileceği bir fırsat olarak görür ve bu fırsatı değerlendirmek ister. Kongrelerin 

başarısı katılımcı sayısı ile de değerlendirildiği için ve kongrenin cazip kılınabilmesi, 

monotonluktan çıkarılması için bu tip delegelerin beklentileri de dikkate alınmalıdır. Bazı 

delegeler beraberlerinde kongre konusu ile ilgisi olmasa ailelerini, eşlerini vb. birilerini 

getirir. Onların toplantıda oldukları sıralarda bu kişilerinde sıkılmamaları için birçok 

planlamalar yapılır. 

 

 
 

Resim 1.2: Kongre Organizasyonunda Cafe Break Alanına Bir Örnek 

 

Kongre organizasyonları birçok açıdan sağladığı yararlar vardır. Delegelere bilgi 

paylaşımı, yenilikleri ve gelişmeleri takip etme fırsat verdiği gibi kongre düzenleyen firmaya 

da gelir sağlamak, kâr elde etmek ve önemli bir organizasyonu gerçekleştirmenin getireceği 

prestij açısından da yarar sağlar. Bunların dışında kongre merkezi olan bölge ya da ülkeye de 

sağladığı çok önemli yararları vardır. 
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Resim 1.3: Kongre Organizasyonunda Sergilenen Etkinliğe Bir Örnek 

 

Kongrenin yapıldığı ülkeye sağladığı yararlar: 
 

 Kültür alış verişine imkân verir, 

 Ülkeyi, yöreyi, bölgeyi ve düzenleyen kuruluşu tanıtmaya katkıda bulunur, 

 Ülke ve kongre düzenleyen kuruluşun politik, bilimsel ve teknolojik görüşünü 

kongrede yer alan diğer ülkelere duyurma ve onları etkileme imkânı verir, 

 Sezon dışı tarihlerde düzenlenen kongre faaliyetleriyle cirosu düşük olan ya da 

sezon dışı tarihlerde çalışmayan konaklama işletmelerinin yüksek kapasiteyle 

çalışmasını ve/veya kongre nedeniyle çalışmalarını sağlar, 

 Katılımcıların kongre ücreti dışında kongre süresince yaptıkları tüm harcamalar 

ülke için önemli bir döviz girdisi sağlar. 

 

Uluslararası nitelikte yapılan kongrelerde diğer ülkelerin özellikle bilim ve teknolojik 

açıdan gelişmelerini takip edilmesine yardımcı olur. Ülkenin ve kongre düzenleyicisinin 

tanınmasını sağlar. Bu durum o ülkenin ve kongre düzenleyici firmanın farklı konulu ve 

alanlardaki organizasyonlarda da tercih sebebi olmasını sağlar. En önemli noktada 

katılımcıların kongre katılım bedeli dışındaki harcamalardan elde edilen gelirlerle ülke 

ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış olur. 

 

PCO (Profesyonel Kongre Düzenleyicisi) tarafından düzenlenecek olan kongre 

organizasyonlarında eğlence hizmetlerinden de yararlanabilinir. Böyle bir organizasyonda 

eğlence hizmetlerinin üstlendiği görev düzenlediği diğer özel organizasyonlardan farklıdır. 

Diğer özel organizasyonlar teması, amacı ve hedefini kendisinin planladığı etkinliklerden 

oluşurken, kongre organizasyonlarında kongrenin konusu ve amacı önceden kongre 

düzenleyiciler tarafından belirlenmiştir. Bundan başka kongrenin düzenleneceği mekân, 

zaman ve süresi de PCO tarafından önceden belirlenmiştir. Eğlence hizmetlerinden beklenen 

hedef kitlesi belli olan bu organizasyona yönelik, kongrenin özelliği, teması, süresi, toplantı 

saatleri vb. noktalar dikkate alınarak etkinliklerin planlanmasıdır. Bu ifadeden de 

anlaşılacağı gibi eğlence hizmetleri temayı, zamanı ve ne kadar süreceğini kendisi 

planlamaz, daha önceden planlanmış bir organizasyonun içersinde yer alacak etkinlikleri için 

kendi planlamasını gerçekleştirir. 
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68. DÜNYA SKAL KONGRESİ 

(Skal International) 

04–09.11.2007 

04.11.2007  

Karşılanma, 

Kayıt, 

Akşam Buluşma Partisi 

05.11.2007  

Kayıt İşlemleri, 

Açılış Seremonisi 

Yarım gün Perge Turu 

06.11.2007 

Genel Kurul 

DELEGELER HARİCİ TÜM GÜN TURLAR 

Tur A: Antalya Şehir Ve Alışveriş Turu 

Tur B: Aspendos – Side 

Tur C: Kemer - Phaselis 

07.11.2007 

Turizm Forumu 

DELEGELER HARİCİ TURLAR 

Tur A: Antalya Şehir Ve Alışveriş Turu 

Tur B: Aspendos – Side 

Tur C: Kemer - Phaselis 

Başkanın Gala Yemeği 

08.11.2007 

Golf Turnuvası 

Alanya Turu 

Veda Partisi 

Kaynak: Antalya tanıtım vakfı (www.antalyaguide.org) 
 

Tablo 1.1: Kongre Organizasyonu Genel Programına Bir Örnek 

 

Bu planlama çalışmaları sırasında PCO (Profesyonel Kongre Düzenleyicisi) ile 

koordineli çalışmak durumdadır. Çünkü PCO’nun belirlediği kongre organizasyonuna ait 

hedef ve amaçtan sapmamak ve ona uygun hareket etmek zorundadır. Kongre 

organizasyonundaki animasyon etkinliklerinde görev alan animatörlerin deneyimli kişiler 

arasından seçilmesinde yarar vardır. Kongre organizasyonlarının özelliklerini, delegelerin 

özelliklerini, onlara yaklaşımları ve aktiviteler sırasında dikkat edilmesi gereken durumları 

bilen, bunlara uygun tutum ve davranışlar sergileyen animatörler kullanılmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, eğlence hizmetlerinin tesis dışı özel organizasyonlar dışında 

gerçekleştirdiği etkinlikler ve aktivitelerdeki katılımcılar tatil gibi boş zamanlarını 

değerlendirmek amacıyla bu tip etkinliklere katılırlar. Oysaki kongre organizasyonundaki 

katılımcıların orada bulunmalarının amacı uzmanlık alanlarındaki gelişmelerle ilgili 

bilgilenmek yani iştir. Zamanlarının büyük bir çoğunluğu bilgilendirme ile geçer, bu sıra da 

dikkatlerinin dağılmaması ve paylaşımın bölünmemesi gerekir. Diğer organizasyonlardaki 

gibi bu aktivite ve etkinlerden yararlanmak için katılımcılar özel bir zaman ayırmaz ama 

onların çalışmaları sırasında çalışmalarına engel olmadan, küçük aktivitelerle kongrenin 

monotonluğundan uzaklaştıracak, keyif almalarını ve hatta motivasyonlarını arttıracak minik 

aktiviteler planlanır. 
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Örneğin; bir tıp kongresinde paylaşım sırasında doktor ve/veya hemşire kılığında bir 

animatör doktor ve/veya hemşire kılığında toplantı salonuna girerek en fazla 5 dakika 

sürecek şekilde hiciv katıp, komik bir şekilde tansiyon ölçererek, steteskop ile muayene 

ederek sağlık personelini canlandırabilir. Bu delegeler (katılımcı/kongresist) için son derece 

eğlenceli olacağı gibi konudan, paylaşımdan uzaklaşmadan dikkatlerini toplamalarına 

yardımcı da olacaktır. Eğlence hizmetlerine ait etkinliklerin kongre organizasyonunda yer 

alması organizasyonu renklendirecek ve sonraki kongre organizasyonları için özendirici 

olacaktır. Bunun dışında organizasyonun gerçekleştiği tesisin katılımcılar tarafından tatil 

amaçlı seçilmesine de neden olabilecektir. 

 

1.1.2. Fuar Organizasyonları 
 

Ticari mal ve hizmetlerin sergilenmesini, pazarlanmasını amaçlayan, önceden 

belirlenmiş zamanda, yerde ve belirli bir sürede ziyaretçilerin eğlenceli zaman geçirmesi 

sağlayarak katılıcılarla ziyaretçileri buluşturan etkinlikler, organizasyonlardır. 

 

Fuarlar ticari etkinliklerinin yanı sıra insanları bir araya getiren, buluşturan sosyal 

etkinliklerdir. Bu nedenle organizasyonun yapıldığı dönem içersinde yeni ilişkiler ve 

bağlantılar kurulabilir. 

 

Bu ilişkinin içersinde katılımcılar ve ziyaretçiler olarak tanımlanmış iki taraf vardır. 

Katılımcılar firmalarının ve sundukları ürünlerin tanıtımlarını yapmak, bu sayede satışlarını 

arttırmak ve yeni satış alanları oluşturmak amacı güderler. Ziyaretçiler ise; gelişmeleri, 

piyasa yeni çıkan ürünleri tanımak, bilgilenmek için katılırlar. 

 

Fuarlarda ticari bir olgu söz konusu olduğu için ziyaretçi profili iki şekilde karşımıza 

çıkar; 
 

 Gerçek anlamda ziyaretçiler (ki bunlar sadece ürünleri tanımak ve bilgilenmek 

amacıyla fuarlara katılırlar yani tüketicilerdir.), 

 Talepçi olarak nitelendirilenler (bu kişiler fuarlara katılan firmaları, ürünlerini 

tanımak, işbirlikleri oluşturmak amacıyla katılırlar). 
 

 
 

Resim 1. 5: Fuar Alanından Bir Örnek 
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1.1.2.1. Fuar Türleri 
 

Fuarları türlerine göre sınıflandırmak istediğimizde aşağıdaki gibi iki tip sınıflandırma 

yapabiliriz: 

 

 Kapsadıkları alan açısından, 

 İçeriğine, konusuna göre  

 Kapsadıkları alan açısından fuarlar; kapsadıkları alanlar açısından fuarlar 

kendi içinde çeşitlilik gösterirler. Bunları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz; 

 

 Ulusal 

 Uluslararası 

 Yerel/Bölgesel  

 

Ulusal nitelikteki fuarlar bir ülke içersinde faaliyet gösteren firmaların ve 

ürünlerinin tanıtımlarının yapıldığı fuarlardır. Uluslararası fuarlar ulusal 

boyuttaki firma ya da ülke temsilciliklerinin tanıtımlarının yapıldığı, belli bir 

sektöre yönelik fuarlardır. Örneğin ITB Berlin Turizm fuarı gibi. Bu fuarda hem 

tüm tur operatörleri, acenteler ve ülke temsilcilikleri yer almaktadır. Burada tur 

operatörleri ürünlerini tanıtarak kendilerine karşılayıcı olarak nitelendirilen 

ürünlerinin gerçekleştirilmesi sırasında aracılık görevi üstlenecek acenteler 

ararlarken, acentelerde kendilerine müşteri getirecek tur operatörleri ile bağlantı 

kurma arzusundadırlar. Bunun dışında tur operatörlerinin ürünlerine konu olan 

ülkelere ait tanıtımları da yaparlar ayrıca her ülkenin tanıtım grupları örneğin 

Türkiye için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türsab gibi kurum ve kuruluşlarda 

tanıtım görevlerini üstlenirler. 

 

Yerel ve bölgesel nitelikteki fuarlar diğerlerine göre daha dar alanları 

kapsayan fuarlardır. Yerel fuarlar şehir, belde, bir nokta vb. gibi çok daha kısıtlı 

bir alana hitap ederken bölgesel fuarlar “…….Akdeniz Bölgesi Üreticileri” gibi 

yerel fuarlara göre biraz daha geniş kapsamlı olarak gerçekleşmektedir. 

 

 
Resim 1.6: Teknoloji Fuarından Bir Örnek 
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 İçeriğine, konusuna göre fuarlar; bu tip fuarlar adından da anlaşılacağı gibi 

sunulan ürünlerin türüne, konusuna göre düzenlenmektedir. Hizmet fuarları, 

teknoloji fuarları, bilişim fuarları, endüstriyel fuarlar gibi. 

 

1.1.2.2. Fuar Organizasyonunun Amaçları 
 

Fuar öncesi, sırası ve sonrasında birçok konuda karar vermeyi ve değişen koşullara 

göre farklı hamleler gerektiren, profesyonel kişilerce hazırlanması ve çalışılması gereken 

organizasyonlardır. Bu organizasyonlar sırasında fuarı düzenleyenler tarafından 

katılımcıların ve ziyaretçilerin beklentileri, ihtiyaçları dikkate alınarak fuarın tarihi, süresi, 

ülke-şehri ve mekânı belirlenir. Fuar organizasyonu çok kapsamlı ve detaylı çalışma 

gerektirdiği için işlerin çok çabuk bitmesi mümkün değildir. Fuar düzenleyiciye göre fuar 

organizasyonlarının amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

 

 Katılımcıların ürün ve hizmetlerini uygun bir ortamda tanıtmalarını sağlamak, 

 Ziyaretçilerin ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, 

 Fuarın yapıldığı kentin ya da ülkenin imajına katkıda bulunmak, 

 Kentsel doku içersinde hoş bir rekreasyon alanı yaratmaktır. 

 

Fuar organizasyonlarında dikkate alınması gereken ilkeleri aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz; 

 

 İlgiyi artırma amaçlı, 

 Fuarın tümüne ya da tek standa yönelik, 

 Tanıtım amaçlı olmalı 

 

 İlgiyi artırma amaçlı 

 

Eğlence hizmetlerinden beklenen fuara ve fuarda sergilenen ürünlere olan ilgiyi 

arttırmasıdır. Özellikle ziyaretçilerin ilgilerinin arttırılması beklenir. Çünkü fuar 

organizasyonlarının başarısı ziyaretçi sayısı ile değerlendirilir. Bu organizasyonlardaki 

caziplik ve ilgi çekicilik bir sonraki gerçekleşmede katılımcı ve ziyaretçi sayısındaki artış 

şeklinde olumlu olarak geri dönecektir. Bu nedenle etkinlikler planlanırken bu bir ilke olarak 

kesinlikle dikkate alınmalı ve bunu karşılayacak nitelikte etkinlikler planlanmalıdır. 
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Resim 1.7: Kitap Fuarında İmza Günü 

 

 Fuarın tümüne ya da tek standa yönelik  

 

Fuar organizasyonunda yapılan anlaşmaya göre, yani organizatör firma ile 

organizasyonun tümüne yönelik bir anlaşmamı yoksa organizasyonda yer alacak katılımcı 

firma ile standa, firmaya yönelik bir anlaşmamı olduğu çok önemlidir. Organizatör firma ile 

yapılan anlaşmalarda eğlence hizmetleri tüm organizasyona yani fuarın kendisine yönelik bir 

çalışma içersinde olacaktır. Bu tip çalışmalarda tüm fuar alanında etkinlikler planlanır. Belli 

bir firmaya değil fuarın konusuna, organizasyonun kendisine hizmet vereceği için herhangi 

bir firmayı işaret etmeyen etkinlikler planlanmalıdır. 

 

Organizasyonda yer alacak katılımcı firma adına gerçekleştirilecek çalışmalarda 

tamamen firmayı ve onun ürünlerini çağrıştıracak planlamalar yapılır. Planlanan bu 

etkinliklerin uygulama yeri katılımcı firmanın standı olabileceği gibi katılımcı firmaya ait bir 

etkinlik olduğunu belli edecek şekilde fuar alanına girişi, kafeterya vb. ortak alanlar da 

olabilir. 
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Resim 1.8: Fuar Organizasyonunda Tanıtım/Kutlama  

Amaçlı Sergilenen Etkinliğe Bir Örnek 

 

 Tanıtım amaçlı olmalı 
 

Fuarlarda yapılan organizasyonlar tanıtım amaçlı olduğu için eğlence hizmetlerinin 

hazırlayacağı etkinliklerde tanıtım amaçlı olmalıdır. Bu tanıtımın kapsamı dikkate alınarak 

yapılmalıdır. Eğlence hizmetlerinden beklenen tanıtım konuları aşağıdakilerden bir tanesi ya 

da bileşenli olarak belirlenmiş olabilir. 

 

 Fuarın konusuna, tamamına yönelik, 

 Organizasyonda yer alan tüm firmalara yönelik, 

 Organizasyonda yer alan tüm firmaların ürünlerine (hizmet ve mal) 

yönelik genel tanıtım, 

 Katılımcı tek bir firma ve onun ürünlerine yönelik, 

 Ülke veya bölge tanıtımı. 

 

1.1.2.3. Fuar Organizasyonunun Özellikleri 
 

Fuar organizasyonlarında ziyaretçileri çekebilmek için organizasyonun cazip hale 

getirilmesi gerekir. Burada en çok dikkat edilmesi gereken şey ziyaretçilerin beklentilerine 

ve taleplerine cevap verebilecek nitelikte planlanmış olmasıdır. Bu arada fuar düzenleyici 

firma fuarı renklendirmek ve hareketlendirmek için kongre organizasyonlarındaki gibi 

eğlence hizmetlerinden yararlanmak isteyebilirler. Eğlence hizmetleri fuar organizasyonun 

içersinde fuarın temasına uygun etkinlikler planlayarak organizasyon boyunca 

organizasyonun tamamına yönelik çalışmalar hazırlar. Bunun dışında fuar organizasyonunu 

düzenleyen firmadan bağımsız olarak katılımcı firmayla da çalışabilir. Planlanan 

etkinliklerle ilgili olarak kongre organizasyonuyla benzerlikler gösterir. Ancak kongre 

organizasyonunda bağlı olarak çalıştığı firma sadece kongre düzenleyici firma iken fuar 

organizasyonunda fuar organizatör firma (organizasyonu düzenleyen) ya da organizasyonda 

yer alacak katılımcı firma ile de çalışabilir. 
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Çalışacağı kapsam belli olduktan sonra yani organizasyonu düzenleyen organizatör 

firmayla mı yoksa katılımcı firmayla mı çalışacağı belli olduktan sonra organizasyonun 

gerçekleşeceği, zamanı, süresini, fuarın açılış ve kapanış saatlerini, çalışma kapsamına göre 

etkinliği gerçekleştireceği alanları, firmanın beklentilerini belirler. Ne kadar çok dikkat 

çekici, cazip etkinlikler planlar ve gerçekleştirirse o kadar başarılı olacaktır. Katılımcı 

firmayla çalışmada eğlence hizmetlerinden beklenen standa, firmaya yönelik tanıtımı 

arttırmak ve satış destekleyici olmaktır. Yapılan etkinliklerle firmayı ve ürünlerini 

organizasyon dışında da çağrıştıran çalışmalar yapmasıdır. 

 

Kongre organizasyonlarında olduğu gibi toplantılar olmadığından zaman sınırlamaları 

da olmayacaktır. Bu nedenle etkinlikleri tüm fuar süresince dağıtarak planlayabilir. Özellikle 

fuarda ziyaretçi yoğunluğunu yaşandığı saatlerde planlanan etkinlikler daha fazla kişi 

tarafından izlenme şansına sahip olduğu için program planlanması sırasında 

değerlendirilmelidir. Bu nedenle bu organizasyona ait planlamaların fuar 

organizasyonlarının, katılımcıların ve ziyaretçilerinin özelliklerini bilen daha önce benzer 

planlamaları yapmış deneyimli kişilerce hazırlanması gerekir. Bu etkinliklerde bazen bir 

ürüne yönelik bir etkinlik planlanacağı gibi firmanın kendisine ya da organizasyonun tümüne 

yönelik hatta katılımcı ya da ziyaretçilerin aktif olarak içersinde yer alabileceği etkinliklerde 

planlanabilinir. 

 

Fuarlarda katılımcı olarak nitelendirdiğimiz ticari işletmeler kendi ürünlerini 

sergilerler. Bu ürünler sadece mal niteliğinde ürünler değildir. Turizm sektöründe olduğu 

gibi hizmete yönelik ürünlerde fuarlarda yer alabilir. Örneğin bir tur operatörünün turizm 

fuarında sunduğu paket turlar, özel ilgi turları vb. gibi tüm ürünlerini sergilemesi gibi. 

Fuarlarda sadece sergilemek unsur olmamaktadır. Katılımcılar sergiledikleri ürünlerle ilgili 

satış ya da daha sonra çalışmak üzere bağlantılarda kurabilirler. Fuar organizasyonlarının 

başarılı olabilmesi için kesinlikle doğru zamanın ve doğru yerin seçilmesi şarttır. Aynı 

tarihlerde ya da yakın tarihlerde başka bir fuarın yapılıyor olmamasına dikkat etmek gerekir. 

Çünkü katılımcılar fuar organizasyonlarında yer (stand) almak için fuar düzenleyiciye ciddi 

rakamlar öderler. Tarihlerin çakışması ya da yakın tarihlerde katılabileceği başka bir fuar 

organizasyonun olması durumunda birinden birini tercih etmek durumunda kalabilir. Bu da 

diğer organizasyonun sönük geçmesi anlamına gelir. Bu nedenle bu tarihler önceden 

araştırılmalı ve eğer böyle bir durum varsa kesinlikle tarihler değiştirilmelidir. Çünkü fuar 

organizasyonları devamlılık gösterecektir ve tarihlerinin de her sene aynı zamanlarda olması 

gerekir ki katılımcılar planlamalarını bu tarihlere göre yapabilsin. 

 

Fuar organizasyonlarının kendine özgü bazı özellikleri vardır. Bu özellikleri aşağıdaki 

gibi sıralayabiliriz; 

 

 Organizasyonun belli bir yerde yapılması, 

 Belli zaman ve sürelerde yapılması, 

 Mal, ürün ve hizmetlerin pazarlanması, 

 Bilgi ve kültür alışverişini sağlamak 

 Fuar organizasyonları ile insanlara iyi vakit geçirtmek, 

 



 

 15 

 
 

Resim 1.9: Fuar Organizasyonundan Bir Örnek 

 

1.1.3. Festival Organizasyonları 
 

Türk Dil Kurumu festivalin tanımı aşağıdaki gibi açıklar; 

 

 Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve 

özel önemi olan sanat gösterisi. 

 Sinema, tiyatro  Belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve 

gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya 

uluslararası gösteri dizisi, şenlik:  "Antalya film festivali." . 

 Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik: "Kiraz festivali." 

 

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak festivalin tanımını şu şekilde yapabiliriz; tarihi, 

süresi, yapıldığı yer veya kapsadığı alan, katılımcıların sayısı ve niteliği programla 

belirlenen, özel önemi olan ödüllü ya da ödülsüz düzenlenen gösteri ve şenliklere festival 

denir. 

 

Festival organizasyonları kapsamı açısından; 

 

 Bölgesel/yerel 

 Ulusal  

 Uluslararası nitelikte düzenlenir. 

 

Bölgesel ve yerel nitelikte olanlar daha dar çevre içersinde düzenlenir. Genellikle 

katılımcılar yakın yerleşim yerlerinden gelenlerdir. Ulusal nitelikte olanlar tüm yurda yaygın 

olarak duyuruları yapılmış ve gene ülkenin tüm noktalarından katılımcılara açık 

organizasyonlardır. Uluslararası festivallerde kapsam daha geniş olduğu için tüm ülkelere ve 

o ülkelerin katılımcılarına açıktır. 

 

1.1.3.1. Festival Türleri  
 

Tıpkı kongre ve fuar organizasyonlarında olduğu gibi çok farklı türlerde festival 

organizasyonları düzenlemek mümkündür. Dikkat çekilmesi istenilen bir özellik, ürün ve 
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konu esas alınarak düzenlenen festival organizasyonlarının türlerini aşağıdaki gibi 

gruplandırabiliriz. 

 

 Tarımsal ürünler 

 Spor  

 Müzik 

 Dans 

 Film 

 Kültür 

 

Domates Festivali, Kiraz Festivali, Karpuz Festivali gibi tarımsal ürünlerin konu 

alındığı festivallerde genellikle bölgenin en meşhur olduğu veya en çok ürettiği tarım 

ürünlerinin sergilendiği, “En Güzel/En Büyük Karpuz” gibi yarışmalarında yer aldığı 

organizasyonlar düzenlenir.  

 

İstanbul Satranç Festivali-Satranç Federasyonu, Davraz Kar Festivali-Isparta,  

Fenerbahçe Yelken Festivali gibi spor konulu organizasyonlarda seçilen spor dalına ait 

turnuvalar, yarışmalar vb. benzeri ödüllü etkinlikler düzenlenir. 

 

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararası Caz Festivali gibi müzik 

konulu ve dans konulu festivallerde genellikle tanınmış, konusunda ustalaşmış sanatçılar 

davet edilir. Belirli tarihlerde onların dinleti, konser ve gösterileri sergilenir. Ayrıca 

gençlerin oldukça büyük ilgi gösterdikleri Rock'n Coke festivalinde çeşitli gruplar ve 

solistler yer alır. Bu festival sırasında konserler dışında da çeşitli etkinlikler de düzenlenir. 

 

Uluslararası Antalya Film Festivali, Safranbolu Uluslararası Belgesel Film Festivali 

gibi film konulu festival organizasyonlarında seçilen tema ve özelliğe göre film, kısa metrajlı 

film, belgesel vb. çekimlerin sergilendiği, birbiriyle yarıştığı etkinlikler sergilenir. Bu tür 

etkinlikler genellikle uluslararası nitelikte organizasyonlar olduğu için kültür alışverişlerinin 

ve etkileşimin daha fazla olduğu etkinliklerdir. 

 

Amerika/Chicago Türk Festivali gibi belirli bir kültürün tanıtımı amaçlanan kültürel 

içerikli, festival organizasyonlarında seçilen ülke ya da yörenin kültürüne özgü sergileme ve 

tanıtımlar organize edilir. Örneğin Amerika/Chicago’da geleneksel olarak düzenlenen “Türk 

Festivali”’nde konu edilen Türk kültürüdür. Bu organizasyonda kültürümüzü tanıtan çağdaş 

Türk giysileri, modern halk dansları, sema gösterileri, halk müziği konserleri, Türk 

mutfağından örnekler, Hacivat-Karagöz, ebru sanatı, el dokuma kilimler, halılar, İznik 

seramikleri, vb. örnekler sergilenmektedir. Aynı zamanda çeşitli geleneksel sanat ürünlerinin 

tanıtımı ve hediyelik eşya satışları yapılmaktadır. Türkiye ile ilgili posterler, afişler ve 

tanıtım amaçlı film gösterileri sergilenmektedir. Bu festival organizasyonunda sergilenen 

etkinliklerin amaca ulaşması ile iki toplum arasındaki yaklaşımı pekiştirmek amacıyla 13 

Eylül tarihi Türk-Amerikan günü ilan edilmiştir. Bu da bize festivallerin farklı kültürlere 

sahip kişileri kaynaştırdığının en güzel örneğidir. 
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Resim 1.10: Chicago Türk Festivalinden Bir Örnek 
 

1.1.3.2. Yararları 
 

Amacı; dikkat çekmek, ilgiyi sağlamak ve kutlama havasında gerçekleştirmek olan 

festival organizasyonlarının gerçekleştirildiği bölge ve ülkeye birçok yararlar sağlar. Bu 

yararları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

 

 Bölgenin, ürünün, temanın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması, 

 Pazarlama unsurunun oluşması, 

 Farklı bölgelerden, kültürlerden kişilerin kaynaşması, yeni dostlukların 

oluşması, 

 Kültürel etkileşim, 

 Coğrafi hareketlilik, 

 Ekonomik hareketlilik, 

 Turizm gelirlerinde artış, 

 Festivalin temasına olan ilginin/bilincin artması, 

 Bölge halkının ve katılımcıların sosyalleşmesi, 

 Kamu yararları, 

 Katılımcıların festival sonrasında olumlu izlenimlerini başka kişilere aktararak 

reklam unsuru oluşturmak, 

 Kültür turizminin gelişmesine yardımcı olmak, 

 Fiziki çevre düzenlemesi. 

 

 Bölgenin, ürünün, temanın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının 

yapılması; düzenlenen festival organizasyonları ile festivalin konusu olan 

çekim merkezine (festivalin düzenlendiği yer) özgü ürün veya festivale özgü 

tema organizasyonun kapsadığı alana göre ulusal ya da uluslararası düzeyde 

tanıtımı gerçekleşir. Tanıtımın yapılması sayesinde daha çok kişinin hem 

etkinliklerden hem de etkinliğin gerçekleştirildiği çekim merkezi hakkında 

bilgisi olacaktır. Bu durumda daha sonraki etkinliklerin daha canlı ve daha 

katılımlı geçmesi sağlanacaktır. 
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 Pazarlama unsurunun oluşması; bu organizasyonlar sırasında tanıtılan ürünler 

için aynı zamanda bir pazarlama unsuru oluşturmaktadır. Bu ürünlerle birlikte 

festivalde sergilenen diğer ürünler içinde bir pazar oluşturur. 

 

 Farklı bölgelerden, kültürlerden kişilerin kaynaşması, yeni dostlukların 

oluşması; festival organizasyonlarına katılan farklı ülke ve kültürlerden kişiler 

bu organizasyon sayesinde tanışıp, yeni dostluklar kurabilirler. Çünkü festival 

organizasyonlarında gerçekleştirilen etkinlikler buna imkân vermektedir. 

 

 Kültürel etkileşim; özelikle ulusal ve uluslararası festival organizasyonlarında 

farklı kültürlere sahip kişilerin bir araya gelmesi nedeniyle kültürel 

farklılıklarda ortaya çıkar. Bu organizasyonlarda çekim merkezine özgü mutfak, 

sanat, giyim, yaşam tarzı vb. birçok kültürel özellikte aynı zamanda 

sergilenmektedir. Dışardan gelenler bu farklılıklardan etkilenebileceği gibi 

çekim merkezinde yaşayan kişilerde dışarıdan gelen farklı kültürlere sahip 

kişilerin kendi kültürlerini görüp etkilenirler. Yani karşılıklı bir etkileşim söz 

konusudur. 

 

 Coğrafi hareketlilik; festival organizasyonu süresince organizasyona katılanlar 

kendi bulundukları bölgelerden organizasyonun bulunduğu çekim merkezine 

gelirler. Organizasyon süresince gerçekleşen hareketler gerek katılımcılar 

gerekse organizasyonun bulunduğu çekim merkezi açısından bir 

hareketlenmeye neden olur. Bu süre içersinde çekim merkezinin nüfusunda 

artışlara neden olur. 

 

 Ekonomik hareketlilik; organizasyon süresince gerek organizasyon 

komitesinin yaptığı gerekse katılımcıların yaptığı harcamalar çekim merkezinin 

ekonomik anlamda canlanmasına neden olacaktır. Bölge halkı ve esnafı yapılan 

harcamalardan ekonomik anlamda kazanç, gelir elde edeceklerdir. Ayrıca 

ulaşım açısından da yapılan harcamalarda ekonomik hareketlenmeye neden 

olacaktır. 

 

 Turizm gelirlerinde artış;  konaklama, yeme içme ve ulaşım için yapılan 

harcamalar turizm olgusu içersinde yaşanan bu hareketlenme ile özellikle 

uluslararası organizasyonlarda turizm gelirlerine ve ülke ekonomisine katkıda 

bulunacaktır. Bu da turizm gelirlerinde artış olarak karşımıza çıkacaktır. 

 

 Festivalin temasına olan ilginin/bilincin artması; festival organizasyonuna 

seçilen fotoğrafçılık, film, satranç, spor dalları vb temalar öncelikle katılımcılar 

üzerinde etkili olacak şekilde hazırlanması amaç edinilir. Buralarda beklenen 

daha çok kişinin bu konularla amatör ruhla da olsa ilgilenmesi, çevre ve 

toplumsal içerikli konularda da bilinçlenmesidir. Organizasyonların 

profesyonelce planlaması ile bu hedefe ulaşmak mümkün olur. 

 

 Bölge halkının ve katılımcıların sosyalleşmesi; belirli zaman ve sürelerde de 

olsa bireylerin sosyal olgular içersinde yer alması onların sosyalleşmelerine 

neden olacaktır. Organizasyon süresince birbirleriyle iletişim ve paylaşım 
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içersinde olan insanlar günlük hayatlarının monotonluğundan uzaklaşacaklar ve 

sosyal bir grup içersinde yer alacaklardır.  

 

 Kamu yararları; festival organizasyonun düzenlendiği zaman içersinde çekim 

merkezinde bir hareketlenmeye neden olacaktır. Ancak çekim merkezinin 

hedeflenen katılıma ulaşmak ve organizasyon süresince ulaşım gibi ihtiyaçların 

karşılanabilmesi için yol, su, elektrik vb kamu hizmetlerinin düzenlenmesi bazı 

alt yapı hizmetlerinin tamamlanması gerekir. Bu hizmetlerin sağlanması 

bölgesel gelişime neden olacaktır. Bu da kamu yararı yani o bölge halkının 

yararınadır.  

 

 Katılımcıların festival sonrasında olumlu izlenimlerini başka kişilere 

aktararak reklâm unsuru oluşturmak; bu tip organizasyonlarda memnuniyet 

üst düzeyde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki profesyonel hazırlanan reklam ve 

tanıtımlar kadar kişilerin izlenimlerini çevrelerine aktarmaları profesyonel 

hazırlanan reklamlardan çok daha etkilidir. Çünkü insanlar denemiş ürünlerin 

memnuniyetlerinin test edilmesinden hoşlanırlar. Bu durum onlar için 

reklamlardan çok daha güvenilirdir. O nedenle organizasyondaki herkesin 

organizasyonun sonunda mutlu, keyifli ve hoş anılarla ayrılmasını sağlamak 

şarttır. 

 

 Kültür turizminin gelişmesine yardımcı olmak; farklı kültürleri tanıma 

arzusu içinde olanlar, yeni yerler görmek ve tanımak isteyenler için 

organizasyonda yer alan etkinlikler ve festivalin teması son derece cazip 

olacaktır. Bu şekilde yer değiştirenler turizm olgusu içersinde yer alırlar ve 

özellikle kültür turizminin gelişmesine neden olurlar. Festival organizasyonları 

da bunun itici gücüdür. 

 

 Fiziki çevre düzenlemesi; çekim merkezinin daha cazip hale gelmesi için çevre 

düzenlemesi yapmak gerekir. Çekim merkezinin konumuna ve fiziki koşullarına 

uygun olarak yapılan örneğin ağaçlandırma çalışmaları, rekreasyon alanları vb. 

çalışmalarda fiziki çevrenin olumlu yönde değişmesidir. Yapılan fiziki çevre 

düzenlemeleri bireylerin festival organizasyonu dışında da bu bölgeye 

gelmesine neden olur. 

 

 
 

Resim 1.11: Satranç Federasyonunun Düzenlediği Satranç Festivalinden Örnek 
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1.1.3.3. Özellikleri 
 

 Tanıtım ve pazarlama amaçlı olması, 

 Sanatsal amaçlı olması, 

 Şenlik ve gösteri amaçlı olması, 

 

 Tanıtım ve pazarlama amaçlı olması; Belirli bir bölgenin ünlü tarımsal 

ürününün tanıtımı ve pazarlanması için planlanır ve organizasyon 

gerçekleştirilir. Bölgenin, ürünün tanıtımı ve satış artışı hedeflenir.  

 

 Sanatsal amaçlı olması; müzik, dans, film vb belli bir türdeki sanat dalında ve 

hatta spor alanında da organizasyonlar planlanır. Burada amaç insanları bu tip 

etkinliklere özendirmek, bu alanlarda bilinçlendirmektir. 

 

 Şenlik ve gösteri amaçlı olması; planlanan organizasyonların bir şenlik 

havasında ve gösteri niteliğinde gerçekleşmesini sağlamaktır. Ödüllü ya da 

ödülsüz olarak düzenlenir. Festivallerdeki ortak karakter şenlik veya gösteri 

niteliğinde sergilemelerin olmasıdır. 
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2006 - ALTIN PORTAKAL ETKİNLİK PROGRAMI (16–23 Eylül) 

1
6

 .
  

0
9
 

 

19:00 

 

 

 

21:00 

21:30 

22:30 

43. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM 

FESTİVALİ AÇILIŞI 

Yıldızlar Korteji 

ATSO Günü Birlik Tesisleri, Tramvay yolunu 

takiben                                  Antalya Müzesi önü, 

Falez Kavşağı, 100. Yıl Bulvarı, (ters                             

yönden) Dumlupınar Kavşağı, Konyaaltı Açıkhava 

Tiyatrosu 

43. Antalya Altın Portakal Açılış Töreni 

Bollywood & Bhangra Beats  

Yılmaz Erdoğan Altın Portakal Özel Gösterisi  

 

ATSO Günü Birlik 

Tesisleri- Konyaaltı 

Açıkhava Tiyatrosu  

 

 

Konyaaltı Açıkhava 

Tiyatrosu 

1
7
. 

0
9
 

19:00 

 

 

20:30 

2. ULUSLARARASI AVRASYA FİLM 

FESTİVALİ AÇILIŞI 

Kokteyl Prolonge 

 Performans:  Antalya Oda Orkestrası    

Avrasya Film Festivali Açılış Töreni 

Performans : Hüsnü Şenlendirici 

 

AKM önü 

AKM önü 

 

AKM Aspendos 

Salonu 

 

20:00 

 

 

 

00:30 

KENT ETKİNLİKLERİ 

Etkinlik noktaları: Karaalioğlu Parkı Sol Mirador 

(Deniz Restaurant’ın yanı), Cumhuriyet Meydanı, 

Habipler Kapalı Pazar Yeri, Dokuma Antkoop Yanı, 

Güzeloba Kapalı Pazaryeri 

 (Film gösterimi ardından konser) 

REAL PARTİSİ 

Performans: Kudu 

 

 

 

 

 

Hillside Su 

1
8

 .
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9
 

20:30 

 

 

 

21:30 

 

22:00 

BÜYÜK AVRASYA GECESİ 

Kokteyl Prolonge 

Performans : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 

Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri 

Büyük Avrasya Gecesi 

Tören 

Sema Gösterisi 

Fazıl Say Konseri  

Cam Piramit Kral 

Yolu  

 

 

 

 

Konyaaltı Açıkhava 

Tiyatrosu 

20:00 

 

 

 

 

00:30 

KENT ETKİNLİKLERİ 

Etkinlik noktaları: Karaalioğlu Parkı Sol Mirador 

(Deniz Restaurant’ın yanı), Cumhuriyet Meydanı, 

Habipler Kapalı Pazar Yeri, Dokuma Antkoop Yanı, 

Güzeloba Kapalı Pazaryeri 

(Film gösterimi ardından konser) 

DIGITURK PARTİSİ 

Performans 

 

 

 

 

 

Hillside Su 
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1
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20:00 

 

 

 

21:30 

KENT ETKİNLİKLERİ 

Etkinlik noktaları: Karaalioğlu Parkı Sol Mirador 

(Deniz Restaurant’ın yanı), Cumhuriyet Meydanı, 

Habipler Kapalı Pazar Yeri, Dokuma Antkoop Yanı, 

Güzeloba Kapalı Pazaryeri 

 (Film gösterimi ardından konser) 

ÜLKÜ ERAKALIN TİYATROSU REAL 

FESTİVAL ETKİNLİĞİ 

Halka açık / Davetiyeli  

 

 

 

 

 

Konyaaltı Açık Hava 

Tiyatrosu 

2
0
 .

  
0

9
 

20:00 KENT ETKİNLİKLERİ 

Etkinlik noktaları: Karaalioğlu Parkı Sol Mirador 

(Deniz Restaurant’ın yanı), Cumhuriyet Meydanı, 

Habipler Kapalı Pazar Yeri, Dokuma Antkoop Yanı, 

Güzeloba Kapalı Pazaryeri 

 (Film gösterimi ardından konser) 
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20:00 

 

21:30 

 

22:00 

23:00 

20:00 

TROYA GECESİ (RİXOS PREMIUM BELEK) 

Kokteyl Prolonge /  

Urart Troya Mücevher ve Obje Sergisi  

Troya Gecesi 

Performans: Mercan Dede konseri 

Troya Partisi 

DJ Arkın Allen (Mercan Dede) 

KENT ETKİNLİKLERİ 

Etkinlik noktaları: Karaalioğlu Parkı Sol Mirador 

(Deniz Restaurant’ın yanı), Cumhuriyet Meydanı, 

Habipler Kapalı Pazar Yeri, Dokuma Antkoop Yanı, 

Güzeloba Kapalı Pazaryeri 

 (Film gösterimi ardından konser) 

 

Rixos Premium Belek 

Troya Kenti 

 

 

 

Rixos Premium Belek 

Troya Kenti 

 

 

Kaynak: Antalya Altın Portakal Film Festivali Tertip Komitesi 2006 Programı 
 

Tablo 1.2: Sanatsal Festival Programına Bir Örnek 

 
 

EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK FESTİVALİ  

2005 GENEL PROGRAMI 

16 MAYIS -PAZARTESİ 

14:00-17:00 Yabancı Konukların Karşılanması 

17:00-18:00 Kampa Gidiş 

18:30- 19:30 Akşam Yemeği 

17 MAYIS - SALI 

08:00- 09:00 Kahvaltı 

09:00- 10:30 Kampüse Geliş 

10:30- 13:00 Kortej Yürüyüşüne Katılım 

13:00- 14:00 Öğle Yemeği 

14:30- 15:30 Festival Açılışı ve Tanıtım Programı 

15:30- 17:00 Açılış Kokteyli 

17:00- 22:00 Çevre Belediyede Gösteri ve Akşam Yemeği 
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22:00- Kampa Dönüş 

18 MAYIS - ÇARŞAMBA 

08:00- 09:00 Kahvaltı 

09:00- 10:30 Kampüse Geliş 

10:30- 12:30 Streetball  Müsabaka Başlangıcı 

13:00- 14:00 Öğle Yemeği 

14:00- 15:00 Halk Oyunları Gösterileri ( Panayır Alanı ) 

14:00- 18:00 Müsabakaların Devamı (Dans Gösterileri ve Animasyonlar) 

18:00- 19:00 Akşam Yemeği 

19:00- 23:00 KONSER 

23.00- Kampa Dönüş 

19 MAYIS - PERŞEMBE 

08:00- 09:00 Kahvaltı 

09:00- 10:30 Kampüse Geliş 

10:30- 12:30 Streetball  

13:00- 14:00 Öğle Yemeği 

14:00- 15:00 Halk Oyunları Gösterileri ( Panayır Alanı ) 

14:00- 17:00 Streetball ( Animasyonlar ve Dans Gösterileri ) 

14:00- 18:00 İzmir Gezisi ( Alsancak – Konak ) 

18:00- 19:00 Akşam Yemeği 

19:00- 20:00 Serbest Zaman 

20:00- 23:00 KONSER ve Kampa Dönüş 

20 MAYIS -CUMA 

08:30- 09:30 Kahvaltı 

09:30- 11:00 Kampüse Geliş 

11:30- 12:30 Streetball  Yarı Finalleri 

13:00- 14:00 Öğle Yemeği 

14:00- 15:00 Halk Oyunları Gösterileri ( Panayır Alanı ) 

14:00- 17:00 Streetball  Finalleri ve Ödül Töreni ,Animasyonlar  

17:00- Çevre Belediyede Gösteri ve Akşam Yemeği 

21 MAYIS -CUMARTESİ 

09:30- 10:30 Kahvaltı 

11:00- 17:00 Efes Gezisi (Öğle Yemeği ) ve Kampa Dönüş (17:00- 18:00) 

18:30- 19:30 Akşam Yemeği  

19:30 Kültürel Gece Eğlencesi 

22 MAYIS -PAZAR 

09:00- 10:30 Kahvaltı, Konukların Uğurlanması ve Kamptan Ayrılış 

Kaynak: Ege Üniversitesi Gençlik Festivali Programı (festival@bornova.ege.edu.tr)  
 

Tablo 1.3: Gençlik Temalı Festival Programına Bir Örnek 

 

Festival organizasyonlarına kişileri çekebilmek için organizasyonun cazip hale 

getirilmesi gerekir. Festival organizasyonlarını yerel yönetimler, dernekler, odalar, birlikler 

vb. resmi ve özel kuruluşlar düzenleyebilir. Ticari bir beklentiden ziyade daha çok tanıtım 

yönü ağır basar. Ancak ağırlıklı olarak tanıtım amaçlı olduğundan özellikle uluslararası 

mailto:festival@bornova.ege.edu.tr
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nitelikli organizasyonlarda oldukça önemli bir misyon yüklenir. Bu nedenle organizasyon 

planlamasının kesinlikle profesyonel kişilerce yapılması gerekir. Öncelikle festivalin teması, 

üstlendiği misyon, hedef kitlesi ve amacı belirlenmelidir. Daha sonra festival programı 

belirlenir. Programda coşkuyu ve katılımcılar üzerinde olumlu etkiyi arttırmak için eğlence 

hizmetlerinden yararlanılmak istenirse eğlence hizmetleri de bu organizasyonda yer alır. 

 

Eğlence hizmetleri öncelikle festival organizasyonunun amacını, temasını, hedef 

kitlesini, gerçekleşeceği zamanı, süreyi, programı, saatlerini, çalışma kapsamına göre 

etkinliği gerçekleştireceği alanları, beklentileri konusunda bilgi edinir. Çünkü organizasyon 

için en sağlık planlama ancak bu bilgiler edinildikten sonra gerçekleştirilir. Ne kadar çok 

dikkat çekici, cazip etkinlikler planlar ve gerçekleştirirse o kadar başarılı olacaktır. Burada 

en çok dikkat edilmesi gereken şey festival düzenleyicilerin beklentilerine ve taleplerine 

cevap verebilecek nitelikte planlanmış olmasıdır. Eğlence hizmetleri festival organizasyonun 

içersinde temaya uygun etkinlikler planlayarak organizasyonun tamamına yönelik çalışmalar 

hazırlar. 

 

Festival organizasyonları kongre ve fuar organizasyonlarından farklı olarak tek bir 

mekânda düzenlenmez. Organizasyonda yer alacak etkinlikler geniş bir alana yaygın olarak 

planlanır. Eğer festival organizasyonun gerçekleştirileceği alan şehir ise; etkinlikler tek 

noktada değil şehrin her yerinde planlanmalıdır. Çünkü organizasyon ne kadar geniş bir 

alanda gerçekleştirilirse o kadar hareketli, yaygın ve etkili olacaktır. 

 

Festival organizasyonlarında yer alabilecek etkinlikler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

 Dj yayınları  

 Dans 

 Dans müzikleri 

 Çeşitli Showlar 

 Animasyon gösterileri, 

 Festival korteji, 

 Havai fişek gösterileri, 

 Halk dansları vb., 

 Geziler, 

 Sergiler, 

 Yarışmalar, 

 Müzik topluluğu gösterileri vb. 

 

Bu etkinlikler festival organizasyonunun konusu, amacı, vizyonu ve misyonuna göre 

çeşitlendirilebilir. Çeşitlilik tamamen yaratıcılığa bağlıdır. 



 

 25 

 

ISPARTA 4. DAVRAZ KAR FESTİVALİ PROGRAMI 

(16-17-18-19 Şubat 2006) 

16 Şubat 2006 Perşembe 

09:00 -    Kardan Heykel Yarışmasına Katılanların Çalışmalarına Başlamaları 

17 Şubat 2006 Cuma 

09:00 -    Kardan Heykel Yarışmasına Katılanların Çalışmalarına devam Etmeleri 

18 Şubat 2006 Cumartesi 

09:30 -    Kardan Adam Yarışmasına Katılan Öğrencilerin Çalışmalara Başlamaları 

 

11:00 -    Açılış Konuşmaları 

          -    Halk Oyunları Gösterileri (Isparta/Gönen Kızılcık Köyü Halk Oyunları 

Topluluğu) 

          -    Köy Seyirlik Oyunları Gösterileri (Isparta/Ş.Karaağaç Karakaya Köyü Seyirlik  

                Oyunları Topluluğu) 

 

12:00 -    Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Aktivitelerinin 

Gezilmesi  

          -    İzci Aktivitelerinin Gezilmesi 

          -    Kızak Yarışmaları 

 

12:30 -    Fotoğraf ve Afiş Yarışması Sergileri(Sirene Davraz Otel) 

               (Davraz Dağından Yansımalar – Davraz Dağının Tanıtım Afişi) 

          -    Kokteyl ve Kar Helvası İkramı 

 

14:00 -    Snowboard Kayak Gösterileri 

          -    Engelliler Kayak Gösterileri 

          -    Minikler Kayak Yarışmaları 

          -    Yıldızlar Kayak Yarışmaları 

          -    Gençler Kayak Yarışmaları 

 

18:00 -    Meşaleli Kayak Gösterileri 

 

18:30 -    Havai Fişek Gösterileri 

19 Şubat 2006 Pazar 

11:30 -    Bayraklı Tur Kayağı Gösterileri 

12:00 -    Yapılan Heykel Çalışmalarının Gezilmesi 

                Kar Üzerine Resim Çalışmaları (Hava Uygun Olursa) 

                Kardan Adam Yarışması Çalışmalarının Gezilmesi 

13:00 -    Tüm Aktivite ve Yarışmaların Sona Ermesi ve Tamamlanması 

14:30 -    Ödül Töreni 

20:00 -    Konser-Halk Oyunları Gösterileri(Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçıları ve 

Halk  

                Oyunları Topluluğu)    (Yer: Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı) 

Kaynak: Davraz kayak ve doğa sporları sitesi  (www.davraz.com) 
 

Tablo 1.4: Spor Temalı Festival Programına Bir Örnek 
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1.1.4. Tur organizasyonları 
 

İnsanlar asırlardır çeşitli nedenlerle seyahat ederler. Ancak bu nedenler para kazanma 

amacına dayanmadığı ve devamlı ikamet etmek yani yerleşmek amacı içermediği zaman 

turizm olgusu içersinde yer alır. Yani her yer değiştirme turizm olgusu sayılmaz. Çünkü 

turizm; insanların sürekli bulundukları yerlerden başka bir yere yerleşme ve para kazanma 

amacı gütmeden gitmeleri ve seyahatleri sırasında konaklama, yeme içme, eğlenme vb 

ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.  İlk dönemlerde daha çok bireysel hareketlerin görüldüğü yer 

değiştirmeler özellikle sanayi devriminden sonra büyük gelişmeler göstermiş ve bugünkü 

seviyeye gelmiştir. Turizm olgusu içersinde insanlar konaklama, yeme içme vb ihtiyaçlarını 

karşılamak durumundadırlar. Bu ihtiyaçların giderilme zorunluluğu beraberinde bunlara 

cevap verecek nitelikte otel, restaurant gibi işletmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Teknolojinin gelişmesi ile gelinen son nokta insanları turizm olgusuna daha çok teşvik eder 

niteliktedir. 

 

Günümüz ekonomik koşulları ve çalışma hayatının zorlukları insanların daha planlı 

seyahat etmelerine neden olur. Yani insanlar ulaşım araçlarının aracılıyla aşmış oldukları 

uzun yollardan sonra gittikleri yerlerde konaklayacak ya da beklentilerine cevap verebilecek 

nitelikte bir otel bulamamaları ciddi problemlere neden olur. Böyle bir durumla 

karşılaşmamak için çeşitli arayışlar içersinde olan insanların bu sıkıntılarına karşılık olarak 

tatil öncesi tatilleriyle ilgili her türlü organizasyonu gerçekleştirecek kuruluşlar yani seyahat 

acenteleri ortaya çıkmıştır. Seyahat acentelerinin görevleri turistlerin konaklama, ulaşım, 

yeme içme gibi tatilleri sırasında ihtiyaç duydukları her türlü gereksinimlerin sağlanmasına 

aracılık etmektir. Seyahat acenteleri aracılığıyla seyahat eden kişiler seyahatleri sırasında 

olumsuz sürprizlerle karşılaşmadıkları gibi acentelerin önceden toplu alışlar yani yer 

kiralamaları sayesinde bireysel olarak satın almaları sırasında yapacakları harcamalara göre 

çok daha ucuza tatil yapma imkânına sahip olurlar. 

 

Yoğun çalışma temposu yüzünden tatil için ayrılacak fazla zamanı olmayanlar ve 

özellikle az zamanda çok yer görmek isteyenler için bu görevi seyahat acenteleri 

üstlenmiştir. Müşterilerine daha ucuz, alternatif olabilecek ve seyahatleri sırasında ihtiyaç 

duydukları birçok bileşeni bir arada sunan tatil paketleri hazırlarlar. Bunların içersinde 

konaklama, ulaşım, yeme içme, eğlence vb. birçok ürün bir arada bulunabilir. İlk paket turlar 

1841’de İngiltere’de “Thomas Cook” tarafından hazırlanmış ve satılmıştır. Paket turların en 

belirgin özelliği tüm bileşenlerinin tek bir fiyat üzerinden satılmasıdır. Bu özelliği de 

bileşenlerin tek tek alınması durumunda paket fiyattan daha pahalıya gelmesidir. Yani paket 

olarak almak %30 kadar daha ucuza gelir. 

 

Tur kavramının tanımını yapmak gerekirse; konaklama, yeme içme, ulaşım, rehberlik, 

eğlence vb. bileşenlerin en az ikisinden oluşan ve tamamı için tek bir bedelle fiyatlandırılan 

ve acenteler aracılığıyla temin edilen ürünlerdir diyebiliriz. 

 

Genel olarak turları sınıflandırmak gerekirse aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz; 

 

 Back to back turlar,  

 Günlük turlar, 



 

 27 

 Kapalı gruplara yönelik turlar, 

 Ekstra turlar.  

 

 Back to back turlar;  Peş peşe ve kesintisiz olarak düzenlenen turlardır. 

Genellikle sezon içinde önceden yapılan planlamaya göre başlayıp sezon 

sonunda en son belirlenen tarihe kadar bir hafta, on beş gün vb gibi belirlenen 

periyotlarla aynı programla tekrarlanan turlardır. Sezon öncesinde bu turların 

başlangıç ve bitiş noktası, periyotları, durakları, gecelemeleri, otel/otelleri, 

pansiyon durumu, restaurantları, ulaşım araçları vb. bileşenleri belirlenir. Turu 

satın alanlar tek bir fiyattan neleri satın aldığını bilirler. Bu tip turların tüm 

sezon boyunca programı değişmez. Tur satın alanlar grubu oluştururlar ve gruba 

dâhil olanlar ülkenin çok çeşitli yerlerinden gruba dâhil oldukları için 

birbirlerini tanımazlar. 

 

Back to back turları incelerken bu turları kendi içinde aşağıdaki gibi 

sınıflandırabiliriz; 

 

 Weekend turları (hafta sonu turları); hafta sonlarını içeren turlardır. 

Genellikle Cuma başlangıç-pazartesi çıkış olabileceği gibi, Perşembe 

giriş-pazartesi çıkış şeklinde periyotlarla da düzenlenebilir. Weekend 

turlarında konaklama otel, tatil köyü gibi konaklama işletmeleri 

olabileceği gibi gemi, tekne turları gibi ulaşım araçlarında da olabilir. 

Çoğunlukla tek bir noktalı turlardır. 

 

 Bölgesel Turlar; belirli periyotlarla sadece belirli bir bölge için 

planlanmış turlardır. 

 

 Anadolu Turları; yine belirli periyotlarla ancak daha geniş bir alana 

yayılmış noktalarda yani birden fazla duraklı turlardır. Duraklar fazla 

olduğu için turun süresi de weekend (hafta sonu) turlara göre daha 

uzundur. 
 

 Kapalı Gruplara Yönelik Turlar; katılımcıları birbirini tanıyan belirli bir 

kurum, meslek grubu gibi kişilerin grubu oluşturduğu turlardır. Örneğin bir 

holdingin yöneticilerinin ve ailelerinin gurubu oluşturduğu turlardır. Tur 

programı ulaşım araçları, konaklama yerleri, zamanı, süresi, pansiyon durumu, 

otel standardı gibi özellikleri kişilerin istekleri doğrultusunda bu gruba özel 

olarak hazırlanır. Dışarıdan herhangi bir kişi böyle bir gruba katılamayacağı için 

bu tip gruplar kapalı gruplar olarak nitelendirilir. Back to back turlar gibi peş 

peşe düzenlenen turlar değildir. Sadece bu yönde talep geldiğinde planlanır ve 

gerçekleştirilir. Yani genellikle tek seferlik turlardır. 

 

 Ekstra turlar; acentelerin normal tur programlarının dışında, ayrıca ücrete tabii 

olarak hazırladıkları ve müşterilerine sundukları turlardır. Gece Showları, 

yemekli tekne turları vb. turlar gibi. Genellikle münferit (bireysel) yolcular 

olmak üzere grup yolcularına da özellikle boş zamanlarını doldurmak amacıyla 
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satılır. Bu gruptaki turları incelediğimizde karşımıza çok sayıda çeşit 

çıkmaktadır. 

 

Turizm sektörünün canlandırılabilmesi için sunulan ürünlerin renklendirilmesi 

gerekliliği ve alınan taleplerle aslında seyahat acentecilerinin çeşitlilik yaratma 

konusundaki işleri kolaylaşmaktadır da. Herkesin turizm olgusundan 

yararlanma isteği ve beklentisi farklı olduğu için ve hatta günümüzde sadece 

bireyler değil artık şirketler de bu sektörden yararlanmak istediği için seyahat 

acenteciliği faaliyetleri de artık farklılıklar göstermektedir. 

Gelir düzeyi yüksek ve bağımsız hareket etmek isteyen kişiler kapsamlı paket 

turlar yerine Independent Tour (bağımsız tur) denilen ürünleri tercih 

etmektedirler. Bu tip ürünler esneklik ve serbestliğin hâkim olduğu turlardır. 

Bazen bu tip turlara sadece ulaşım ve konaklama dâhil edilir, müşteri yeme-

içme, eğlenme ve geziler gibi diğer ihtiyaçlarını önceden planlamaz, anlık 

olarak gerçekleştirirler. 

 

Bazı müşteri profilleri de, özellikle genç ve maceradan hoşlananlar, klasik 

tarzda turlara katılmak yerine temposu daha yüksek ve heyecan dolu turları 

tercih etmektedirler. Doğaya, sanata, kültüre ilgi duyanlar ise farklı tipte 

hazırlanmış turları tercih etmektedirler. Birbirinden farklı ilgi alanlarıyla ilgili 

bu turları hazırlayabilmek için bunlarla ilgili bilgi edinilmesi ve bu tip turlar 

sırasında ne tür gereksinimlerin ortaya çıktığı konusunda derlemeler yapılması 

gerekir. Müşteri profillerini de mutlaka çok iyi değerlendirmeliyiz, hedef 

kitlemizi çok iyi tespit etmeliyiz. Örneğin; yükseklik korkusu olan birine 

içersinde ‘‘yamaç paraşütü’’ gibi etkinliklerin yer aldığı bir ürünü satmak ne 

kadar zorsa, kendisini deniz tutan birine tekne gezisi satmak da o denli zordur. 

 

Ekstra turları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz; 

 

 Animative Turlar (Eğlence Ağırlıklı Turlar); kişilerin turizm olgusuna 

yönelmelerindeki en büyük etkenlerden birinin süre gelen yaşantının 

sıradanlığından kaçış olması onları tatilleri süresince günlük 

yaşantılarında yapamadıklarını gerçekleştirme seçimine yöneltir. 

Yaşamak istedikleri bir serüven de olsa zaman ve para kısıtlaması 

nedenleriyle de planladıkları, hayal ettikleri tatilin herhangi bir 

olumsuzlukla bozulmasına tahammül edemeyeceklerdir. Çünkü bu turlara 

katılanların kafalarındaki beklentiler zihinsel ve bedensel olarak 

dinlenmek, yenilenmek ve belki de olağanüstü şeyleri denemektir ve her 

ne şekilde olursa olsun bu beklenti karşılanmalıdır. Bu kişilerin 

beklentilerine standart paket turların cevap veremeyeceği kesindir. Bu tür 

gruplar kapalı gruplarla karıştırılmamalıdır. Çünkü kapalı gruplar belirli 

sayıda kişilerin farklı program talepleriyle sadece o grup için planlanmış 

bir programı veya mevcut program uygulansa bile sadece o grubun 

üyeleri için uygulanır. Bir derneğin, bir kurumun veya belli bir statüye 

sahip birbirini tanıyan insanların bir araya gelerek oluşturdukları bir grup 

kapalı bir tur talebinde bulunabilir. Yani dışarıdan kimseye satış 

yapılamaz ve bu grupla ilgili bilgi katalogda yer almaz. Oysa özel ilgi 



 

 29 

grupları ile ilgili bilgiler katalogda yer alır ve kontenjanlar dâhilinde tur 

satın almak isteyenlere sunulur. Belirli bir ilgi nedeniyle gerçekleştirilen 

turlara kısaca özel ilgi turları demeliyiz. Animative turlar daha çok 

hareket gerektiren, sportif, macera dolu aktivitelerin ağır bastığı turlardır. 

Örneklemek gerekirse rafting, tracking, yamaç paraşütü, balonla seyahat, 

her tipte safari turları, kayak, golf turları vb. şeklinde çok fazla sayıda 

turları sıralayabiliriz. 

 

 
 

Resim 1.12: Golf sporu 

 

 Informative Turlar (Bilgilendirici Turlar); informative turlar ise 

doğaya dönük turların, kültürel etkinliklerin ağır bastığı, bilgilenmeye 

yönelik turlardır. Flora ve fauna turları, kuş gözetleme   (birding/bird 

watching), opera, konser gibi sanatsal etkinlik turları, festivaller, 

antropoloji ve arkeolojik turları örnek olarak sayabiliriz. Bu tip geziler 

kısa sürelidir ve gezi süresi bir haftayı aşmaz. Konaklama, ulaşım, 

transfer, yeme-içme, eğlence, gezi ve toplantılar bu tip turların içeriğini 

oluşturur.  Incentive program planlamaları olası katılımcılara teşvik 

etmesi amacıyla duyurulur. Duyuru sırasında akılda kalıcı ve çarpıcı bir 

slogan seçilmesi faydalı olacaktır. Tüm bu harcamaların maliyeti oldukça 

fazla olduğu için genellikle yüksek sezonda değil, talebin ve fiyatların 

düşük olduğu dönemlerde gerçekleştirilir. Incentive programını 

gerçekleştirecek olan acenteler programı hazırlar, maliyeti çıkarır. Yurt 

dışında bu işi yürüten firmaların seyahat acentesi olma zorunluluğu 

yoktur. Konusunda uzman incentive house şirketleri bu işleri yürütürler. 

Incentive house ve seyahat acentesi için kâr marjı yüksek bir faaliyettir. 
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Resim 1.13: Özel İlgi turizmine bir örnek – Kanoculuk 

 

 Tedaviye Yönelik Turlar; tedaviye yönelik turlardan bahsetmek 

istediğimizde ise yine karşımıza son derece geniş bir kavram çıkmaktadır. 

Sağlık turizmi, eski Roma’ya kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Seyahat 

etmek suretiyle, ikamet ettiği yerleşmenin dışında konaklayarak tedavi 

olmayı amaçlayan insanların bu hareketi, büyük ölçüde termal turizmi de 

içeren ama onun ötesinde ve çok daha geniş bir kavramdır. Mineralize 

termal sular ile çamurları, kaynağın yöresindeki çevre ve iklim faktörleri 

bileşiminde, insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman hekim 

denetim ve programında; fizik tedavi, rehabilitasyon (iyileştirme), 

egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerle koordineli kür 

uygulamaları için yapılan turizm hareketi “Termal Turizm” olarak 

adlandırılır. Termal turizm işletmelerinde teşhis tedavi birimlerinin 

bulunduğu ve kür uygulamaları yapıldığı bölümdür. 

 

Sağlık nedenleri ile yapılan hareketler elbette sadece modern çağa ait 

değildir. Çok eski çağlarda bile bununla ilgili izlere rastlanmaktadır. 

Örneğin Bergama–Asklepion tarihte tedavi amaçlı kullanılan çok büyük 

merkezlerden biri olmuştur. Askelpion eskiden ana kente (Pergamon) 820 

metrelik sütunlu bir kutsal yolla bağlıydı. Günümüzde bu yolun bir kısmı 

ortaya çıkartılmıştır. Tedavi merkezinde tedavi yerleri, kaplıca ve çamur 

banyosu için havuzlar, psikiyatrik tedavi için uyku odaları gibi sağlıkla 

ilgili üniteler bulunuyordu. Bugün hâlâ içinde gezilebilen ve o dönemde 

terapi amaçlı kullanılan 80 metrelik tünel kutsal havuzlarla çeşmeleri 

uyku odalarına bağlıyor. Hastalar burada su sesini dinleyerek 

rahatlıyordu. Tünel tıbbî tedavinin yapıldığı binada sona eriyor. Bu sağlık 

merkezinin bir özelliği de ölümcül olmayan hastaların tedavi içi kabul 

edilmesi idi. Sağlık Tanrısı Asklepios, Baş Tanrı Zeus’un üzerine 

gönderdiği yıldırımlardan ölürken her derde deva bir reçete yazmıştı. 

Ama ne yazık ki yağmur reçetelerini silmiş, onun yerinde ise sarımsak 
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yetişmiş. Bu nedenle reçetede yazılanın sarımsak olduğuna hep 

inanılmıştır. 

 

 Dinî Misyona Yönelik Turlar;  Din turizmi, kutsal yerlerde dini bir 

görev olarak ibadet etmek; din ulularının doğduğu yaşadığı ve öldüğü 

yerlerde bulunmak, eski dindaşlarının yaşadığı yerleri görmek, büyük 

ibadet merkezlerini ziyaret etmek veya buralarda ibadet etmek amacıyla 

yapılan turizm türü. Eski çağlardan sanayi devrimine kadar, insanların 

seyahat hareketlerinin amaçları dinsel veya ticari olmaktaydı. O 

dönemlerde turizm hareketlerinin örnekleri aranırsa, buna en güzel örneği 

Müslümanların Mekke’yi, Hristiyanların Kudüs’ü ziyaret etmeleri grup 

seyahatleri olarak kabul edilebilir. Ülkemiz bu açıdan da oldukça şanslı, 

çünkü üzerinde dünya dinlerinin en önemlilerinden olan Hristiyanlık, 

Musevilik ve Müslümanlık dinlerinin izlerini taşımaktadır. Üstelik bu 

dinler tarafından oldukça büyük önem taşıyan birçok değerlere de 

sahiptir.  Hristiyanlık dini için önemli olan Selçuk-Meryem Ana, Selçuk-

Yedi Uyuyanlar, Demre-St. Nicolas (Noel Baba), İncil’de adı geçen yedi 

kiliseden biri olan Salihli-Sart Klisesi, Musevilik dini için önemli olan 

Salihli-Sardis Sinagogu, Tevrat’ta adı geçen Urfa-Harran, Müslümanlık 

dini için önemli olan Konya-Mevlana Türbesi yine ülkemiz 

topraklarındadır. Verilebilecek örnekler bunlarla sınırlı değildir, daha 

yüzlerce örnek verilebilir. Tüm dünyada insanlar kendi dinlerinin 

gereklerini yerine getirmek için çabalarlar, hac olgusu da bunlardan bir 

tanesidir. Bulunduğu ortamdan hiç ayrılmayan insanlar dahi sadece bu 

nedenle bile seyahat ederler. İnsanların bu yöndeki inançları fark edilmiş 

ve bu bir sektör şekline dönüştürülmüştür. 
 

 
 

Resim 1.14: Din turizmi 

 

Demre’de Hıristiyan dini için oldukça büyük bir önem taşıyan St. Nicolas 

(Noel Baba)’ın her yıl ölüm yıl dönümü olan 6 Aralık’ta Noel Baba 

kilisesinde ‘‘NOEL BABA ve DÜNYA BARIŞINA ÇAĞRI’’ etkinlikleri 

düzenleniyor. Uluslararası tanıtım için ilk kez 1981’de Turizm 

Bakanlığının girişimi ile ölüm gününde Noel Baba Sempozyumu 

düzenlendi ve bu gelenekselleşti. Fener Ortodoks Patrikhanesi başta 

olmak üzere dünyanın dört bir yanından din ve bilim adamlarının 

katıldığı etkinliklere dönüştü. Yabancı basının izlediği ve haber yaptığı 

bu etkinlikler Demre ve Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı 
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sağlamaktadır. Demre’nin ününün uluslararası platforma yayılmasının 

nedeni ‘‘Noel Baba’’ olarak bilinen St. Nicolas (Nicolaus)’ın yaşadığı, 

Piskoposluk yaptığı ve mezarının da burada bulunmasından 

kaynaklanıyor. Ancak bazı tarihçiler 1087 yılında bazı İtalyan denizciler 

tarafından mezarının açılıp kemiklerinin çalındığını iddia ederler. Ancak 

St. Nicolas ait olduğu belirtilen bazı kemik parçaları da Antalya 

Müzesinde sergilenmektedir. 

 

Başka bir örnek daha vermek istersek Selçuk’ta ki Meryem Ana ören 

yerinde küçük bir Bizans Kilisesi bulunmaktadır. Burada İsa 

Peygamberin annesi Meryem Ana’ nın yaşadığına ve yine burada 

öldüğüne inanılır. Burasının Meryem Ana Kilisesi adını alması 431 

yılında Ekümenik Meclis’in (Din Bilim adamları) Efes’te toplanmasına 

da bağlı olabilir. Hıristiyanlar kadar Müslümanlarca da kutsal sayılan bu 

kilise her yıl binlerce ziyaretçi akınına uğrar. Dualar edilir, hastalara 

şifalar aranır, adaklar adanır ve kutsal olduğuna inanılan suyundan da 

içilir. Burası Hıristiyan dünyasınca kutsal sayılan ve ziyaret edenlerin 

‘‘Hacı’’ olduğuna inanılan başlıca yerlerden birisidir. Katolik Kilisesi 

önceleri çekimser kaldıysa da Papa XXIII. Johannes 1961'de Meryem 

Ana Evi'ni kutsal hac yeri ilan etti. VI. Paul’un 1967’de ve Papa Jean 

Paul’un 1976’da ayrı ayrı zamanlarda yaptıkları ziyaretlerle de ünü daha 

da artmıştır. 1800’lü yılların başından beri gelenek haline gelen ve her yıl 

15 Ağustos’ta  ‘‘Meryem Ana’’ ayini düzenlenmektedir. Ayrıca her gün 

ve her pazar günleri de ayinler düzenlenmektedir. Çevresinde lokanta, 

dükkân gibi hizmet tesisleri bulunan Meryem Ana Evi, giderek çok canlı 

bir dinsel ve turistik yer haline gelmiştir. 
 

 
 

Resim 1.15: Meryem Ana Evi 
 

Daha fazla bilgi için Seyahat Acenteciliği Alanı “Tur Organizasyonu”  

modülüne bakınız. 
 

Turlarda hazırlanan programlara ve planlamaya göre çeşitli ulaşım araçları kullanılır. 

Bu araçlar iki etap arasındaki mesafeye, ona bağlı olarak süreye, değişik atmosferler yaratma 

ve ilgi çekiciliğine belirlenir. Bu araçları, araçların tercih nedenlerini ve kullanım şekillerini 

aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz. 
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 Denizyolları/Suyolları, 

 Karayolları, 

 Demiryolları, 

 Havayolları. 

 

 Denizyolları/Suyolları; tur esnasında denizlerde, nehir ya da göllerde de ulaşım 

sağlanabilir. Bu ulaşım yöntemi genellikle değişik bir atmosfer yaratmak 

istenildiğinde veya bir kara parçasında diğerine geçerken kullanılması 

gerektiğinde tercih edilir. Maliyetleri kullanılan araca, kullanım şekline ve etaba 

göre değişiklik gösterir. bu araçları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 
 

 Feribot; bir kara parçasından diğerine geçerken karayolu ulaşım aracıyla 

birlikte binilen, kullanılan suyolu aracıdır. Kısa süreli kullanımlar içerir.  

 

 Kruvaziyer; belirli bir süre içinde yolcuların gezme, eğlenme, dinlenme 

ihtiyaçlarını birlikte sağlayan ve kapsamlı bir organizasyonu gerektiren 

her türlü konforun bir arada olduğu yolcu gemileri ve bunlarla yapılan 

gemi yolculuğu, turu. Lüks yolcu gemileridir ve genellikle en az bir 

haftalık turlar hainde organize edilir. Tüm yolculuk boyunca gemide 

bulunur. Değişik bir atmosfer oluşturur. Ancak bazı durumlarda en pahalı 

olanıdır. Turlar sırasında Kruvaziyer gemide tıpkı tatil köylerinde 

gerçekleştirilen her türlü etkinlik gerçekleştirilir. Gecelemelerde bu 

gemilerde gerçekleştirilir. 

 

 Yat; mavi yolculuklarda önceden belirlenen kiralama koşullarına uygun 

olarak kullanılır. Kamaralıdır ve birden fazla ailenin aynı anda 

yaralanacağı şekilde hazırlanmışlardır. Denizi seven ve değişik ortamlar, 

atmosferler görmek isteyenler tarafından tercihe edilir. Maliyeti 

yüksektir. 

 

 
 

Resim 1.16: Kurvaziyer  
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 Karayolları; tur esnasında en çok kullanılan ulaşım yöntemidir. Etaplar 

arasında otobüslerle ulaşım gerçekleştirilir. Tercih edilme nedenleri öncelikle 

tüm ulaşım araçlarına göre en ucuz olması, tüm coğrafi koşullarda 

kullanılabilmesi ve geniş bir ulaşım ağına sahip olmasıdır. Yani en 

ulaşılamayacak alanlarda bile mutlaka bir yolun olması bu ulaşım aracının ve 

yöntem olarak karayollarının tercih edilmesine neden olur. Sadece bir etaptan 

(şehir gibi) bir başka etaba giderken değil bu etaplar arasında uğranılan ören 

yerlerine (doğal olayların ya da savaş, yangın etkisiyle yıkılan, terk edilen eski, 

antik yerleşme yeri kalıntısı, şehir veya kale yıkıntısı, harabe) giderken de 

kullanılıyor olması son derece caziptir. 

 

 Demiryolları; mesafesi uzun, yorucu iki etap arasında kullanılabileceği gibi 

özellikle farklı bir atmosfer içinde değişik bir tatil geçirmek içinde kullanılabilir 

(Orient Express gibi- Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet"i de dâhil 

olmak üzere pek çok edebi esere esin kaynağı olmuş, yolculuk konsepti aşk, 

macera ve heyecan üzerine olan efsanevi tren. 1883 yılından bu yana, hayattan 

zevk almayı ilke edinmiş seçkin insanların seyahat ettiği birer haftalık 

programlar şeklinde turlar düzenlenir. Avrupa’nın birçok şehrine ve İstanbul’a 

da uğrayan bir turdur. Programa trende tam pansiyon yolculuk, varılan ülkelerde 

5 yıldızlı otellerde konaklama, kahvaltı ve şehir turları dâhildir). Bu şekilde 

kullanıldığında oldukça pahalıdır.  

 

 Havayolları; genellikle iki etap arasındaki mesafenin çok ve yorucu olduğu 

durumlarda tercih edilir. Özellikle çekim merkezi olan ülkeye gelişlerde 

(arrival) ve tatil için geldiği ülkeden gidişlerde (departure) çoğunlukla kullanılır. 

Bazen turun gerçekleşmesi sırasında etaplar arasındaki mesafelerin oldukça 

uzun ve yorucu olduğu zamanlarda da kullanılır. Ancak karayolu ve 

demiryoluna göre oldukça pahalı olduğu ve tur maliyetlerini arttırdığı için 

mümkün olduğunca az kullanılır. “Charter” denilen dolmuş uçak gibi kullanılan 

havayollarının tarifeli uçuşlarının dışında hareket eden uçaklarda vardır. Birden 

fazla tur operatörü bir araya gelerek bir uçağın tüm koltuklarını kendi ihtiyaçları 

kadar belirli bir süre için kiralarlar. Bu koltuklar dolsa da dolmasa da 

kiraladıkları toplam koltuk bedellerini hava yolu şirketine öderler. Tıpkı 

otellerde kiraladıkları odalar gibi toplu alışlar yaptıkları için bu koltukları daha 

ucuza kiralar ve böylece tarifeli uçaklara göre daha ucuza mal ederler. Bu 

nedenle Charter uçuşlar daha çok kullanılır. Ancak bu uçuşları sadece dış 

hatlarda yani bir ülkeden diğer ülkeye gidiş-gelişlerde kullanabilirler. Charter 

uçuşları uçuş saat ve tarihlerini uçağın koltuklarını kiralayan tur operatörler bir 

araya gelerek ortak bir kararla belirlerler ve genellikle bir sezon boyunca 

kullanırlar. 

 

Tur organizasyonlarının planlanması sırasında turların daha cazip ve etkileyici hale 

gelmesi için eğlence hizmetlerinden yararlanmak istenilebilir. Tur organizasyonu diğer tüm 

özel organizasyonlardan farklı olarak gerçekleştirilir. Kongre, festival ve fuar 

organizasyonlarında uygulamanın yapılacağı sabit bir çalışma alanı mevcutken, tur 

organizasyonlarında bu alanlar değişkendir. Yani tur esnasında grupla birlikte tur 

güzergâhınca hareket ederek turu tamamlarlar. Animatör rehber kavramı bu ihtiyaçtan ve 
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uygulamadan ortaya çıkmıştır. Animatör rehberin görevi turun eğlenceli ve daha cazip hale 

gelmesini sağlamaktır. Animatör rehberleri profesyonel turist rehberleri ile karıştırmamak 

gerekir. Çünkü profesyonel rehberin Turizm Bakanlığının açmış olduğu kurslarda başarılı 

olup kokart almaları gerekir. Animatör rehberlerin böyle bir zorunluluğu yoktur. Ancak 

profesyonel turist rehberlerinin sahip olduğu liderlik, ülkenin kültürel özelliklerini tanıma 

vb. nitelik ve özelliklere sahip olması şarttır. Özellikle yabancı turistlerden oluşan turlarda 

(incoming) tura eşlik eden profesyonel turist rehberi, animatör rehber ve acente 

temsilcilerinin hem acentelerini hem de ülkeyi temsil etme gibi bir misyonları vardır. Bu 

nedenle bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeleri gerekir. 

 

Eğlence hizmetlerinin tur organizasyonlarında üstlendikleri görev alanları acentelerle 

yaptıkları anlaşmalarla belirlenmiştir. Ulaşım aracı olarak otobüsün seçildiği turlarda 

animatör rehber profesyonel rehberle birlikte gruba eşlik eder. Ancak gruba tur 

güzergâhlarında uğranılan ören yerleri ile ilgili olarak bilgilendirmeyi profesyonel rehber 

yapar. Çünkü bu iş animatör rehberin yetki alanı dışındadır. Uygulamadaki kanun ve 

yönetmeliklerle bu işi ancak kokartlı profesyonel rehberlerin yapabileceği karara 

bağlanmıştır. Bunun aksine uygulama yapan acente ve kişiler hakkında yasal işlemler yapılır. 

Tur sırasında animatör rehber özellikle uzun güzergahlarda gruptakileri sıkılmalarına engel 

olmak, turun ve gidilen yerlerin cazibesini arttırmak ve en önemlisi akıllarda unutulmaz hoş 

anıların yerleşmesini sağlamaktır. Bu bir yatırımdır, bununla ulaşılmak istenilen nokta re-trip 

(tekrar geliş)’leri sağlamak ve arttırmaktır. Bunun dışında turdaki kişilere (turist/konuk) 

acentenin özellikle en çok kâr elde ettiği extra tur satışlarının arttırılmasını sağlamak ta 

amaçların içinde yer alır. Bu nedenle tur organizasyonlarında eğlence hizmetleri ile 

acentenin birbiriyle uyum, işbirliği ve koordineli bir çalışma içinde olması şarttır. Bu şekilde 

gerçekleştirilen tur organizasyonların başarısı son derece yüksek olacak ve hedeflenen 

memnuniyet sağlanacaktır. 

 

Bunların dışında kurvaziyer yolcu gemileriyle yapılan turlarda genellikle yolcu 

işletmesinin kendisi böyle bir organizasyonu gerçekleştirir. Bu tip organizasyonlarda eğlence 

hizmetlerine ait ekip tıpkı bir tatil köyünde gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri burada da 

gerçekleştirme imkânına sahip olur. Ayrıca kurvaziyerle yapılan turlara katılan kişilerin 

ekonomik sosyal durumlarının yüksek olması kesinlikle dikkate alınmalı, iletişim ona göre 

sağlanmalıdır. Tüm çalışmaların etkisiyle organizasyonun cazibesini arttırmak mümkündür.  

 

Tur organizasyonlarında eğlence hizmetlerinin hazırlayacağı program özelliklerini 

aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

 

 Satış amaçlı olmak, 

 Uzun güzergâhlarda vakit geçirmek, 

 Gemi, otobüs gibi ulaşım araçlarında, 

 Gidilen yerin cazibesini arttırmak, 

 Organizasyonun cazibesini arttırmak. 
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Resim 1.17: Organizasyonda Yer Alan Etkinliğe Bir Örnek 
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1. GÜN 23.03.2002 

 

SAATLE

R 
VİSİTLER 

05
00

–0630 Muhtelif otellerden alınış 

07
00

 
Akseki’de kahvaltı (Ada Din. 

Tes.)
                      

 

08
00 

Hareket 2. GÜN                                                                                                              24.03.2002 

10
00 Konya  SAATLE

R 
VİSİTLER 

10
30 

Mevlana müzesi  09
00

 Hareket (Perissia) 

11
15 

Hareket 09
30

 Kaymaklı  

12
30 

Mola (Orhan Ağaçlı) 10
15

 Hareket 

12
45

 Hareket 10
30

 Fotoğraf/Uç Hisar 

13
45

 L : KORU REST. (Nevşehir) 11
00

 Hareket 

15
10

 Hareket 11
15

 Fotoğraf/Paşabağları  

15
15

 
Göreme-Avcılar 

Vadisi/Fotoğraf 
11

45
 

Hareket 

15
45

 Hareket 12
00

 L: KİBELE REST. 

16
00

 
Seramik el sanatları fab. 

Ziyareti 
13

15
 

Hareket 

16
45

 Hareket 13
30

 Halı mağazası 

17
15

 Otele varış /Perissia Htl. 15
00

 Hareket 

19
30

 D: Htl 15
15

 Göreme Açık Hava Müzesi 

21
00

 Türk gecesi/ Harmadalı Rest. 16
45

 Hareket 

24
00

 Otele varış/ Perissia Htl.(HB) 17
00

 Fotoğraf/Dervent Vadisi 

3. GÜN 25.03.2002 17
30

 Hareket 

SAATLE

R 
VİSİTLER 17

45
 

Onyx fab. 

08
00

 Hareket (Perissia) 18
30

 Hareket 

09
00

 Ağzıkarahan Kervansaray 18
45

 Otele varış/ Perissia Htl 

09
30

 Hareket 19
30

 D: Htl 

10
00

 
Mola (Orhan Ağaçlı) 

21
00

 
Hareket- Mevlâna gösterisi 

için 

10
15

 Hareket 21
15

 Motif Gösteri Merkezi 

12
15

 Konya’ya varış 22
00

 Hareket 

12
30

 
L: METRO 

22
30

 
Otele varış/ Perissia 

Htl.(HB) 

13
30

 Hareket  

15
30

 Ömer Duruk   

15
45

 Hareket 

18
00

 Otellere varış 
 

Tablo 1.5: Örnek Kapadokya turu ( 3 gün/ 2 gece) 
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1.2. Planlama 
 

Eğlence hizmetlerinin gerçekleştirdiği tüm organizasyonlarda olduğu gibi tesis dışı 

organizasyonların planlaması ve gerçekleştirilmesi sırasında da dikkat edilmesi gereken 

durumlar vardır. Bunlar gerçekleştirilecek organizasyon türüne, özelliğine ve temalarına göre 

farklılıklar gösterdiği için kesinlikle birbirinden çok farklı olacaktır. Bu nedenle hem 

planlama hem de gerçekleşme sırasında bu farklılık ve özellikler dikkate alınmalıdır. 

 

Planlamanın ilk basamağı gerçekleştirilecek organizasyon türünün ve amacın 

belirlenmesidir. Yapılacak organizasyon bir kongre mi yoksa fuar ya da festival mi olacağı 

belirlenerek planlamaya buna göre başlanır. Organizasyonun türü belirlendikten sonra 

amacın ne olduğuna bakılır. Bu aşamada kesinlikle organizasyonun düzenleyicileri ile 

koordineli çalışmak gerekir. Tesis dışı özel organizasyonlar içinde gerçekleştirilmesi 

planlanan eğlence hizmetlerinin üstlendiği aktivitelerin planlama aşamasında aşağıdaki şu 

sıra takip edilir: 

 

 Organizasyon düzenleyicileri ile görüşülerek konu ve amaç öğrenilir, 

 Organizasyonun tarihi ve süresi öğrenilir, 

 Organizasyon düzenleyicilerinin hazırlamış olduğu program incelenir, 

 Katılımcı özellikleri belirlenir, 

 Eğlence hizmetlerinden beklentiler öğrenilir, 

 Organizasyon için ayrılmış olan alanlar öğrenilir, 

 Organizasyon için eğlence hizmetlerinin amacı ve teması belirlenir, 

 Aktivitelerde kullanılacak çalışma alanları incelenir ve belirlenir, 

 Temaya uygun aktivite ve etkinlikler tespit edilir, 

 Etkinlik ve aktivitelerin zamanları, süreleri ve uygulama alanları tespit edilir, 

 Ekipte görev alacak animatörler tespit edilir ve görev dağılımları yapılır, 

 Kullanılacak araç-gereç, malzemeler ve kostümler tespit edilir, 

 Çalışma alanları için gerekli hazırlıklar planlanır, 

 Organizasyon düzenleyicileri ve düzenlendiği işletme ile işbirliği yapılması 

gereken durumlar tespit edilir, 

 Prova yapılması gereken durumları belirlenir,  

 Program ve çalışma planı hazırlanır,  

 Son kontroller yapılarak organizasyon düzenleyicileri ve düzenlendiği işletme 

ile program değerlendirilir. 

 

1.2.1. Organizasyonun Konusu ve Amacını Öğrenmek 
 

Tesis dışı özel organizasyonlardan eğlence hizmetlerinin üstlendiği görev için 

planlamaya başlamadan önce ilk yapılası gereken şey organizasyon düzenleyicileri ile 

bağlantı kurarak organizasyonun konusu ve amacı belirlenmelidir. Çünkü bunları bilmek 

bizim kendi amacımızı, temamızı ve hedefimiz belirlememiz için yol gösterici olacaktır. 

Örneğin tarih konulu bir kongre organizasyonun hedef kitlesi, konusu farklı olacağı için ona 

uygun hazırlanması gereken espriler de farklı olacaktır. Aynı esprilerin, konusu farklı bir 

organizasyonda kullanılması son derece yanlış, itici ve aynı zamanda hem katılımcılar hem 
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de kongre düzenleyiciler açısından memnuniyetsizlik duyulmasına sonucunda da 

başarısızlığa neden olacaktır. 

 

1.2.2. Organizasyonun Tarih ve Süresini Öğrenmek 
 

Diğer önemli nokta organizasyonun düzenleneceği tarih aralığının ve süresinin 

bilinmesidir. Bu tarih aralığı bizim çalışmalarımızın da başlangıcını ve bitişini 

belirleyecektir. 

 

1.2.3. Organizasyon Programını İncelemek 
 

Organizasyon düzenleyicilerinin hazırlamış olduğu programı incelemek bizim 

planlayacağımız aktivite ve etkinliklerimizin zamanlarını, yerlerini ve sürelerini tespit 

etmemiz açısından çok önemlidir. Çünkü burada planlanacak olan program başlı başına 

bağımsız bir çalışma değildir. Organizasyonunun içinde, organizasyonun bir parçası 

destekleyicisi olarak rol almaktadır. Bu nedenle tüm planlamaları organizasyonun 

programına göre yapmak ve o programla bağlantılı olarak çalışmak zorundadır ki işleyiş ve 

bütünlük bozulmasın. Etkinlikleri sağlıklı şekilde planlayabilmek, ne zaman, ne kadar süre 

ile yapılacağını belirleyebilmek için özel organizasyon programının tümünü bilmek gerekir. 

Örneğin düzenlenen bir kongre organizasyonunda sabah saat 10
10

’da
 
cafe break saati bir 

skeç, espri, etkinlik ya da bir aktivite gerçekleştirmek için uygun bir zamandır. Bu fırsattan 

yararlanabilmek için kongre programının akışını bilmek gerekir. 

 

1.2.4. Katılımcı Özelliklerini Belirlemek 
 

Farklı kültürlere ait etkinliklere yer verebilmek ve uygun iletişim yollarını açmak 

için konuk profilleri yani milliyetleri, yaş ağırlıkları, meslek grupları vb. hakkında önceden 

organizasyon düzenleyicileri  ile görüşmek gerekir. Konuk profillerine uygun hazırlanmış 

programın başarı şansı oldukça yüksektir.  

 

1.2.5. Eğlence Hizmetlerinden Beklentileri Öğrenmek 
 

Organizasyon düzenleyicilerinin eğlence hizmetlerinden beklediklerini bilmek bizi 

amaca ulaştırmada kolaylık sağlar, yol gösterici olur. Program organizasyon düzenleyicinin 

beklentilerine cevap verecek nitelikte olmalıdır. Çünkü organizasyon düzenleyici kendi 

uzmanlık alanı olan özel organizasyonlarda amacı, katılımcı beklentilerinin ne olduğunu vb. 

durumları en iyi bilen, organize eden kuruluş olduğu için onunla ya da bir temsilcisi ile bu 

anlamda diyalog kurmak işleri kolaylaştıracaktır. 

 

Bunun dışında bazen organizasyonun düzenlendiği merkezin, işletmeninde 

organizasyon sırasında belli beklentileri ya da hassasiyet gösterilmesini istediği durumlar 

olabilir. Bunların tespit edilmesi ve sonradan herhangi bir sıkıntı ya da problemin 

yaşanmaması, organizasyonun sağlıklı bir şekilde gerektiğinde işbirliği ile sürdürülebilmesi 

için kesinlikle işletmenin uyarı ve isteklerine öğrenmek ve bunlara dikkat etmek gerekir. 
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1.2.6. Organizasyon İçin Ayrılmış Olan Alanları Öğrenmek 
 

Planlamalar yapılırken programın uygulanacağı yerlerde belirlenir. Eğlence 

hizmetlerinin programını hazırlayacak olan kişinin bu alanların nereler olduğunu öğrenmesi 

doğru planlama yapması açısından gereklidir. 

 

1.2.7. Eğlence Hizmetlerinin Amacı ve Temasını Belirlemek 
 

Organizasyon düzenleyici ile yapılan görüşmeler sonucunda eğlence hizmetlerinin bu 

organizasyonu ile ilgili kendi amacı ve organizasyonu ile bağlantılı teması tespit edilir.  

 

1.2.8. Kullanılacak Çalışma Alanlarını İncelemek ve Belirlemek 
 

Organizasyon düzenleyici ve organizasyon merkezi ile yapılan görüşmelerde 

katılımcılara ayrılan özel alanların eğlence hizmetlerinin üstlendiği görevle ilgili olarak 

kullanabilirliğinin incelemesi gerekir. Bunun için program hazırlamadan sorumlu olan kişi 

organizasyonun düzenleneceği işletmeye/merkeze giderek ayrılan özel alanları yerinde 

inceler ve özelliklerini tespit eder. Eğer bu alanların kullanım süreleri belirli zaman 

dilimleriyle sınırlandırılmış ise daha sonra program hazırlamada dikkate almak üzere onların 

notlarını alır. Bu alanların kullanımlarındaki özel durumları ve dikkat edilmesi gereken 

hususları kesinlikle tespit etmek gerekir. 

 

1.2.9. Temaya Uygun Aktivite ve Etkinlikleri Tespit Etmek 
 

Organizasyon düzenleyicilerin hazırlamış olduğu temaya ve programın özelliklerine 

uygun aktivite ve etkinlikler tespit edilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli 

nokta kesinlikle düzenlenecek organizasyonun özelliği, uygulama alanları, kullanım süreleri 

ve temasıdır. 

 

1.2.10. Etkinlik ve Aktivitelerin Zamanlarını, Sürelerini Ve Uygulama 

Alanlarını Tespit Etmek 
 

Oluşturulacak ya da seçilecek olan aktivite, skeç ve etkinlikleri süreleri bu aktiviteleri 

seçmek açısından çok önemlidir. Düzenlenen organizasyonun program akışına uygun olarak, 

programı aksatmayacak şekilde aktivite zamanları ve süreleri belirlenir. Etkinliklerin 

uygulama alanlarını da bu aşamada belirlemek gerekir. Özel organizasyonun toplantı vb. 

çalışmalarının yapılacağı alanlar zaten bellidir. Bunun dışında restaurant, havuz başı, cafe 

break alanı, karşılama ve uğurlamalar sırasında resepsiyon veya özel ayrılmış alan vb. 

alanlar organizasyon düzenleyicilerin hazırlamış olduğu programlardan da yararlanarak 

tespit edilir. Katılımcılara özgü bir planlama olması açısından organizasyon için ayrılmış 

çalışma alanlarını kullanma zorunluluğu olduğu unutulmamalıdır. 
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1.2.11. Ekipte Görev Alacak Animatörler Tespit Etmek ve Görev Dağılımlarını 

Yapmak 
 

Animatör tespitlerinin ve görev dağılımlarının son derece titizlikle yapılması gerekir. 

Ancak bu aşamada normal animasyon programları için hazırlanan görev dağılım çizelgesini 

hazırlama teknikleri açısından farklılık göstermez, aynı şekilde planlanarak hazırlanır. 

Belirlenen aktivitelerde hangi rollerin/görevlerin bulunduğuna bakılarak görev dağılımı 

yapılır. 

 

1.2.12. Kullanılacak Araç Gereç, Malzemeler ve Kostümleri Tespit Etmek 
 

Planlanan programın uygulanması sırasında ihtiyaç duyulan malzemeler ve araç 

gereçler tek tek sıralanır. Bunların nasıl temin edileceği de bu aşama planlanır. İhtiyaçların 

bazıları eldeki malzemelerle karşılanırken, bir kısmının karşılanması için satın alınması veya 

kiralanması planlanır. Özel organizasyonunun düzenleneceği işletmeden karşılanabilecekler 

tespit edilir. Daha sonrasında temin etme ile ilgili planlamalar yapılır. 

 

Organizasyonda planlanan aktiviteler, skeçler vb etkinliklerde kullanılacak olan 

kostüm ve aksesuarlarının neler olacağı planlanır. Öncelikle eldeki kaynaklar 

değerlendirilmeye çalışılır. Bunun dışında gerekiyorsa yeni kostümler ve temin ediliş yolları 

belirlenerek planlanır. Yine bu aşamada gerekiyorsa ihtiyaç duyulan dekor ve aksesuarları 

belirleyerek temin ediliş şekilleri ve zamanlaması gibi planlamalarda yapılır.  

 

1.2.13. Çalışma Alanları İçin Gerekli Hazırlıkları Planlamak 
 

Programda yer alacak etkinlikler için çalışma alanlarında gerekli görülen hazırlıklar 

tespit edilir ve bunların planlamaları yapılır. Bazen katılımcılara tahsis edilen (ayrılan) 

alanlar organizasyon süresince tam gün olarak ayrılmamış olabilir, tek kullanımlık olarak da 

planlanmış olabilir. Bu nedenle bu tip alanlarla ilgili planlamaların titizlikle yapılması 

gerekir. Bu tip çalışmalarda zaman kısıtlı olduğu için zamanı en verimli olacak şekilde 

planlamak gerekir. Örneğin bir etkinlik gerçekleştireceğiniz alanın öncesinde farklı bir 

amaçla organizasyon dışında kullanımı söz konusu olabilir. Bu alanın teslim saati önceden 

öğrenilmeli hazırlık planlaması ona göre yapılmalıdır. Hatta teslim saatinde gecikme 

olabileceği öngörülerek buna uygun hamleler belirlenmelidir. Toplantının yapıldığı salonda 

gerçekleştirilecek etkinliklerde ise hazırlıkların sürpriz nitelikte olduğu düşünülerek salonun 

boş olduğu ve katılımcılar tarafından görülmesinin mümkün olmadığı zamanlar düşünülerek 

planlanması gerekir. Ses ve ışık sistemlerinin neler olacağını, ne zaman ve nerelerde 

kullanılacağı ve temin şekilleri de bu aşamada planlanır. 

 

1.2.14. İşbirliği Yapılması Geren Durumları Tespit Etmek 
 

Eğlence hizmetlerinin bu organizasyon sırasında üstelenmiş olduğu görev sırasında 

gerek planlamalar gerek hazırlıklar gerekse uygulamalar sırasında zaman zaman 

organizasyonun düzenlendiği işletme ile işbirliği yapması gerekir. Bu işbirliği gereken 

durumların önceden tespit edilmesi ve işbirliği ile ilgili temellerin atılması sonrası için çok 

büyük önem taşır. Özellikle uygulama öncesi hazırlık çalışmalarında ve uygulama safhasında 
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gerek bilgi gerek malzeme gerekse personel/iş gücü anlamında destek almak gerekir. İşlerin 

sağlıklı, zamanında ve istenildiği gibi sürdürülebilmesi için bu işbirliği gereken hususları ve 

detaylarını önceden planlamak, bununla ilgili taraflarla iletişim halinde olmak ve onları 

bilgilendirmek şarttır. 

 

1.2.15. Prova Yapılması Gereken Durumları Belirlemek ve Planlamak 
 

Programda yer alacak etkinliklerle ilgili prova alınması gereken durumlar olacaktır. 

Örneğin bir dans ya da bir show (gösteri) planlanmış olabilir. Bunların uygulamada istenilen 

başarıya ulaşabilmesi için kesinlikle önceden prova yapılması gerekir. Bu tip durumlar 

belirlenir. Ne kadar ve hangi sürelerle prova alınması gerektiği tespit edilmeli ve ihtiyaca 

göre bunun zamanlaması yapılarak planlanmalıdır. 

 

 

 
 

Resim 1.18: Kongre Organizasyonunda Sergilenen Dans Gösterisi 

 

1.2.16. Programı ve Çalışma Planını Hazırlamak 
 

Tüm detaylar planlandıktan sonra belirlenen etkinlikler doğrultusunda hazırlanan 

program taslağı netleştirilir ve ondan yola çıkılarak çalışma planı hazırlanır. Çalışma planı 

özel temalı paket program ne kadar sürecekse tamamı görülecek şekilde hazırlanır. Planda 

gerçekleştirilecek etkinlikler gün gün yerleştirilir. Bu etkinliklerin saatleri ve uygulanacağı 

alan ve alanlar kesinlikle belirtilir. Bunun dışında ayrıca personel çalışma planı da hazırlanır. 

Bu planlamada etkinliklerde görev alacak tüm personelin çalışma yerleri, görev alacakları 

etkinlikler, saatleri vb. bilgiler yer alır. 
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1.2.17. Son Kontrolleri Yapmak 
 

Program ve çalışma planı hazırlandıktan sonra tüm detaylar organizasyonun özelliği, 

amacı, eğlence hizmetlerinden beklenenler, özel organizasyon için eğlence hizmetlerinin 

amacı (eğlendirmek ve motivasyon) vb. hususlar dikkate alınarak incelenir varsa düzelmeler 

yeniden yapılır.  

 

1.2.18. Organizasyon Düzenleyicileri ve Organizasyonun Uygulanacağı Merkez 

İle Programı Değerlendirmek 
 

Eğlence hizmetleri kendi planlama ve programını tamamladıktan sonra Organizasyon 

düzenleyicileri ile hazırlamış olduğu program üzerinde görüşür ve onayına sunar. Ayrıca bu 

aşamada organizasyonun yapılacağı işletme ile işbirliği yapacağı durumlarla ilgili olarak 

tekrar görüşür. İşletme kurallarının ihlal edilip edilmediği de burada tekrar gözden geçirilir. 

Gerekiyorsa son düzenlemeler yapılır ve program kullanıma hazır hale gelir ve onaylanır. 

 

1.3. Araç gereçleri Hazırlama 
 

Program çalışması tamamlandıktan sonra programa uygun olan ve planlamada tespit 

eden araç gereçlerin etkinlik öncesinde eksiksiz olarak hazır bulunması sağlanır. Bunlar hem 

sayı olarak hem de ihtiyaç duyulan malzemeler olarak kontrol edilmeli ve etkinlik öncesinde 

hazır olmalıdır. Kostüm ve aksesuarlar ve varsa gerekli görülen dekorlarında planlandığı gibi 

eksiksiz ve zamanında kullanıma uygun olarak hazır olması sağlanır. Kostümler etkinlik 

öncesinde animatörler tarafından denenmelidir. Kostümlerde tespit edilen sökük vb. 

problemler belirlenip problemin giderilmesi, ütüye ihtiyacı olanların ütülerinin yapılması 

sağlanmalıdır. Temizlenmesi gerekenlerin ise kostümün ve kumaşın özelliğine göre 

temizlenmesi sağlanmalıdır. Dekorlarda elimizde var olanlar gözden geçirilmeli, kullanılıp 

kullanılamayacağına karar verilmelidir. Ayrıca temaya uygun olarak hazırlanması gereken 

dekorların uygunluğunun kesinlikle kontrol edilesi gerekir. Ancak bu çalışmalar çok önceden 

yapılmalıdır ki bir aksilik durumunda sağlıklı bir çözüm bulabilmek için zamanımız 

olabilsin. 
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Resim 1.19: Dekor Hazırlıkları Çalışmasına Bir Örnek 

 

1.4. Özel organizasyon uygulaması yapma 
 

Yapılan planlamalar doğrultusunda program uygulanır. Uygulamalar sırasında 

programın zamanlamasına, sürelerine, temaya, hedefe, amaca, organizasyonun özelliklerine 

ve katılımcıların özelliklerine dikkat etmek gerekir. Özel organizasyonlar içinde yer alan 

özel temalı paket programlardan farklı olarak planlanan organizasyonlarında gerek 

planlaması gerek uygulanması açısından çok büyük farklılıklar vardır. Özel temalı paket 

programlarda kendi konuklarımıza tamamen kendi sınırlandırmalarımız içersinde amacına, 

zamanına, süresine ve temasına karar vererek planlarken; bu tür organizasyonlarda teması, 

hedef kitlesi belli olan ve sınırlandırmaları bizim dışımızda belirlenen etkinlikler planlanır. 

Bu nedenle planlamalar sırasında belirlenen etkinliklere bağlı olarak uygulama anlarına göre 

aşağıdaki gibi sınıflandırma yapılabilir; 
 

 Karşılama ve uğurlamada,  

 Anlık etkinliklerde (toplantı vb. sırasında), 

 Özel alanlarda, 

 

 Karşılama ve uğurlamada; Toplu giriş ve çıkış yapan gruplar eğlence 

hizmetlerine ait bir ekip tarafından karşılanıp uğurlanabilir. Bunun için ayrılmış 

özel bir alan olabileceği gibi resepsiyonda da dans, gösteri, bir espri gibi bir 

etkinlikle karşılanabilir, bu esnada genellikle ikramda verilir.  

 

Karşılama sırasında kullanılacak araç-gereç ve malzemelerde önceden hazırlanır. 

Resepsiyonda yapılacak karşılama ve uğurlamalarda genellikle araç gereç, malzeme ve 

alanı hazırlama açısından pek fazla bir hazırlığa gerek kalmaz. Ancak katılımcılara 

ayrılmış bir alanda yapılacak karşılama ve uğurlamalarda ise alanın hazırlanması 

gerekebilir. Çoğu zaman karşılama ve uğurlamadaki bu hazırlıklar organizasyon 
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düzenleyicinin sorumluluk alanına girer. Eğer eğlence hizmetlerine ait yapılması 

gereken şeyler varsa önceden planlanarak hazırlıklar tamamlanır. Hazırlıklar 

tamamlandıktan sonra yapılan planlamaya göre grup veya grup üyeleri ikramlarla 

karşılanır. Organizasyon sonunda ise grup üyeleri yine önceden yapılan planlamaya göre 

uğurlamayı yine eğer planlamada yer almaktaysa küçük ikramlarla uğurlanır. 

 

 Organizasyon alanında; gün içi etkinliklerde (gündüz ve gece) katılımcı ve 

ziyaretçiler için planlanmış, organizasyonun teması ile ilgili aktiviteler, 

yarışmalar, gösteriler düzenlenmelidir. 

 

 Anlık etkinliklerde (toplantı sırasında); Özellikle toplantı sırasında 

gerçekleştirilen anlık etkinlikler toplantı salonunda gerçekleştirildiği için 

toplantı salonun genellikle önceden hazırlanması gibi bir durum pek söz konusu 

olmaz. Burada olan etkinlikler genellikle katılımcılar için onların hiç 

beklemedikleri bir anda aniden başlayıp bitiveren anlık etkinliklerdir. Bundaki 

amaç oları eğlendirmek ve dağılan ilgilerini toplamak olduğundan kullanılanlar 

espri için gerekli kostüm, aksesuar ve malzemeleridir. Fazla uzatmadan ve 

katılımcıların dikkatini dağıtmadan sonlandırmak gerekir. Espriler konu ve/veya 

delegeleri meslekleri, uzmanlık alanları ile ilgili olmalıdır. Gelişen tüm 

etkinlikler katılımcılar için ansızın oluşan bir sürpriz niteliğindedir. 

 

 Özel alanlarda; Özel alanlarda genellikle daha uzun süreli etkinlikler, showlar, 

yarışmalar vb gibi düzenlenir. Bunlar için alanın önceden hazırlanması gerekir. 

Programda yer alan etkinliklere göre planlanmış olan dekorlar, süslemeler vb. 

hazırlıklar alanının eğlence hizmetlerine tahsis ediliş zamanına göre etkinlik için 

önceden hazırlanır. Burada etkinlikler için ayrılacak süre toplantı anındaki gibi 

kısıtlı olmayacağından daha uzun süreli planlanan etkinlikler programa bağlı 

kalınacak şekilde uygulanır. Anlık gelişebilecek durumlarda ise yine amaca ve 

temaya bağlı kalacak şekilde eklemeler yapılmalıdır. 

 

Cafe breakler sırasında da bazı etkinlikler yapılabilir. Serviste kısa bir süre için 

herkesin görebileceği şekilde meslek grubunu temsilen, hiciv yüklenerek 

örneğin; sakar bir doktoru canlandıran animatör görev alabilir. Ortaya çıkan 

durumlar hoş olacaktır. 

 

Planlı ve organizeli çalışınız! 
 

Özel organizasyonlarının uygulaması aşağıdaki sıralama takip edilerek gerçekleştirilir: 

 

 Organizasyonun amacını incelemek, 

 Programların etkinliklerini ve içeriğini incelemek, 

 Konuk profillerini incelemek, 

 Programın duyurularını yapmak, 

 Organizasyon yapılacağı alanı hazırlamak, 

 Organizasyonunda gerekli araç gereçleri hazırlamak, 
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 İlgili kişilerle (organizasyon düzenleyicilerle ve işletmedeki departmanlarla) 

koordinasyon sağlamak, 

 Etkinliği/Programı gerçekleştirmek 

 

1.4.1. Organizasyonun Amacını İncelemek  
 

Organizasyonun içersinde eğlence hizmetlerine ait programa başlanmadan önce bu 

organizasyonun ve içersindeki eğlence hizmetlerinin amacı gözden geçirilir ve ekipteki tüm 

animatörlere tekrar hatırlatılır.  

 

1.4.2. Programların Etkinliklerini ve İçeriğini İncelemek 
 

Organizasyon öncesinde hazırlanan program yeniden incelenir. Animatörlere 

programın içeriği, etkinlikler, dikkat edilecek hususlar, etkinlik saatleri, süreleri vb. 

konularda uyarılar ve gerekli hatırlatmalar yapılır. Bu işlem gerekli görülen zamanlarda 

tekrarlanabilir. 

 

1.4.3. Konuk Profillerini İncelemek 
 

Etkinliklerde ve organizasyon sırasında konuklara doğru yaklaşmak ve sağlıklı 

iletişim kurabilmek için konuk profilleri hakkında önceden bilgi sahibi olması 

organizasyonun uygulanması sırasında animatöre çok yardımcı olacaktır. Özellikle kültürel 

farklılıklara göre yapılmaması, söylenmemesi gereken hususları dikkate almak, belli 

kültürlere sahip kişilerin hassas oldukları konulara dikkat etmeleri açısından çok önemlidir. 

Örneğin bir ülkeye, topluma göre çok normal gelen bir davranış bir başka toplumda 

yadırganabilir. Genel olarak tüm toplumların rahatlıkla konuşup tartışabildikleri bir olay 

veya konu bir ülke için son derece hassas ya da incitici olabilir. Animatörün bu gibi 

durumlara organizasyon sırasında kesinlikle dikkat etmesi gerekir. 

 

1.4.4. Programın Duyurularını Yapmak 
 

Program içersinde toplantı salonu ve cafe break alanlarında konuklar için anlık olarak 

gerçekleştirilen etkinlikler dışında özel olarak ayrılmış alanlarda toplantılar dışında kalan 

zamanlarda daha uzun sürelerle planlanmış etkinliklerle ilgili olarak zaman zaman 

katılımcılara duyurular yapılır. Yüksek seviyede katılımları sağlanır. 

 

1.4.5. Organizasyon Yapılacağı Alanı Hazırlamak 
 

Etkinliğin gerçekleştirileceği alanlar her etkinlik öncesinde alanın özelliğine ve 

planlanan etkinliğe göre hazırlanır. Etkinlik sırasında da kontroller yapılarak gerektiğinde 

müdahale edilerek düzeltmeler gerçekleştirilir.  

 

1.4.6. Organizasyonunda Gerekli Araç Gereçleri Hazırlamak 
 

Programda yer alan her etkinlin özelliğine göre önceden belirlenmiş olan araç gereçler 

yerlerine yerleştirilir ve program boyunca sağlıklı ve verimli bir şekilde kullanılması temin 
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edilir. Ses ve ışık sistemleri de uygulanan etkinliğin özelliğine göre profesyonel kişilerce 

kullanılır. Yaratılmak ve vurgulanmak istenen tema kuvvetlendirilerek etkinlik süresince 

kullanılır. 

 

1.4.7. İlgili kişilerle (Organizasyon Düzenleyicileri Ve İşletmedeki 

Departmanlarla) Koordinasyon Sağlamak 
 

Organizasyon süresince programın istenilen nitelikte hatasız olarak sunulabilmesi için 

zaman zaman organizasyon düzenleyicileri, işletme yetkilileri ve işletmedeki departmanlarla 

koordinasyonu sağlamak gerekir. Bu programın başarısı daha da arttıracaktır. 

Unutulmamalıdır ki, bu tip çalışmalar koordineli çalışma gerektiren ekip işidir. Ekipteki 

çalışanlardan bir tanesi görevini yapmaz ya da zamanında yapmaz ise organizasyonun 

tamamı bundan etkilenecektir. Buna engel olmak için iletişim tekniklerini kullanarak olumlu 

ilişkiler kurmak koordinasyonu sağlamada yardımcı olacaktır. 

 

1.4.8. Etkinliği/Programı Gerçekleştirmek 
 

Hedef planlanan programın tek tek tüm etkinlikler için planlandığı şekilde 

gerçekleştirilmesidir. Bunun için son derece titiz ve dikkatli çalışarak ekip ruhuyla program 

tamamlanmalıdır. Organizasyonların uluslar arası nitelik taşıması durumunda ülkenin 

tanımına ve ekonomisine sağlayacağı yararlar küçümsenemeyecek derecededir. Bölgenin, 

ülkenin gelişmesi, iş alanlarının açılması ve istihdamın artması gibi sonuçlarda 

sıralandığında bu tip organizasyonlara gösterilmesi gereken önem daha belirgin olarak ortaya 

çıkmaktadır.  Yani bir organizasyonun başarısız olması ya da istenilen başarıyı 

yakalamaması sadece kendi içersinde değerlendirilmez, ulusal anlamda sonuçlarda doğurur. 

Eğlence hizmetleri açısından değerlendirdiğimizde ise, başarısız bir ekibin bir başka 

organizasyonu üstlenmesi ya da bu sektörde yer alabilmesi pek fazla mümkün 

görülmemektedir. 

 

 
 

Resim 1.20: Kongre Organizasyonunda Sergilenen Etkinliğe Bir Örnek 
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1.5. Değerlendirme 
 

Özel organizasyonlarda itici ve destekleyici güç olarak kullanılan eğlence 

hizmetlerinin bu organizasyonda belirlediği kendi amacı eğlendirmek, motivasyonu 

sağlamaktır. Bu amaçla organizasyonun temasına uygun olarak kendisine düşen görevi 

yerine getirmek üzere planlamış olduğu programının başarılı olması gerekir. Bunun için sarf 

ettiği çabasının sonucunun ölçülmesi, program tamamlandıktan sonra başarısının ne 

olduğunun ve hedefe ne kadar yaklaştığının değerlendirilmesi gerekir. Bazen uygulamadaki 

ya da planlamadaki yanlışlıklar ya da aksaklıklar nedeniyle başarısızlıklar ortaya çıkabilir. 

Başarısızlıkta eğlence hizmetlerinin kendisinden kaynaklanan nedenler şunlar olabilir; 

 

 Önceden hesaplanmayan durumlar, 

 Personelin yetersizliği, 

 Nitelikli personelin, gerekli araç-gerecin eksikliği, 

 Hedeften ve amaçtan sapma, 

 Pratik olamamak, 

 Yeterli özeni göstermemek, 

 Yanlış ve eksik planlama, 

 Disiplinli, düzenli ve koordineli çalışmamak vb. 

 

Eğlence hizmetlerinin dışında organizasyon düzenleyiciden veya organizasyonun 

yapıldığı merkezden kaynaklanan nedenlerle programın başarısız olmasına ya da istenilen 

başarının yakalanamamasına etkendir. Tüm bunların nedenleri ve etkilerinin tespit edilmesi 

şarttır. Asıl olan bu aksaklıklara neden olmadan program hazırlamaktır, ancak bu 

değerlendirmeyi yapmak bir sonraki çalışmada daha sağlıklı organizasyonların 

gerçekleştirilmesine imkân verir. 

Değerlendirme yapmanın bir başka amacı da; hedeflerden sapmanın nedenleri, etkileri 

ve bir başka çalışmada bunların nasıl önlenebileceğini belirlemektir. Değerlendirme neden-

sonuç ilişkisine dayandırılarak yapılmadır ki başarısızlığın ya da istenilen başarının 

yakalanamamasının nedenleri tespit edilerek bir sonraki organizasyonda gerekli önlemler 

alınabilsin. Değerlendirme yapmak için eğlence hizmetlerinin kullandıkları bazı ölçütler 

vardır. Bunların sonuçlarına göre organizasyonun başarısına karar verilebilir. 

 

Özel organizasyonlarda değerlendirme aşağıdaki ölçütler kullanılarak yapılır: 

 

 Katılımın/ilginin değerlendirilmesi,  

 Katılımcıların tepkileri,  

 Organizasyon düzenleyicilerinin değerlendirmesi  

 Sonucu personelle değerlendirmek 

 

1.5.1. Katılımın/İlginin Değerlendirilmesi 
 

Eğlence hizmetlerinin düzenlediği ve gerçekleştirdiği etkinliklere olan ilginin ve 

katılımın değerlendirilmesi eğlence hizmetlerinin başarısının cevabı niteliğinde olacaktır. Bu 

değerlendirme toplantı sırasında olabileceği gibi toplantı dışında gerçekleştirilen etkinliklerin 

değerlendirilmesiyle de ölçülür. Bu iki ortamdan katılım açısından en çok değerlendirilmeye 
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uygun olan toplantı dışındaki etkinliklere olan katılımlardır. Çünkü diğerinde katılımcılar 

paylaşım amaçlı oldukları için zaten orada bulunmaları gerektiği esastır. Ancak toplantı 

dışındaki etkinliklerde gönüllülük esas olduğu için katılım sayısı açısından daha gerçekçidir. 

 

Bu tip etkinliklere katılan kişi sayıları bize etkinliğe olan ilgiyi gösterecektir. 

Katılımın çok olması etkinliğin ilgi çekici, cazip, katılımcılar üzerinde olumlu etki bıraktığı 

ve amacına ulaştığı açısından ipucu verir. Bu sonuç aynı zamanda bize sonraki 

organizasyonlarda da bu etkinliğin kullanılabileceğini işaret eder. 

 

1.5.2. Katılımcıların Tepkileri  
 

Katılımcıların tepkilerini ölçmek bize etkinliğin başarısı konusunda ipuçları verir.  

Bunu ölçmek için anketleri kullanabiliriz. Her etkinliğin ya da programın sonunda katılımcı 

ve konuklardan söz konusu etkinliğin ve/veya programın değerlendirmesini yapmalarını 

isteyebiliriz. Bize ölçüt olabilecek sorular hazırlayarak onlara cevap vermeleri ve bu 

soruların dışındaki düşünceleri hatta öneri, istek ve beklentilerini ifade etmeleri için de fırsat 

verilerek değerlendirmeleri sağlanır. Bu değerlendirme ölçütü aktif durumdaki katılımcılara 

uygulanabileceği gibi pasif izleyici durumdaki konuklardan da talep edilir. Ancak burada 

dikkat edilecek bir nokta katılımcıların zamanlarının değerli ve kısıtlı oluşudur. Bu nedenle 

çok kısa bir anket uygulanabilir ya da çoğunlukla gözleme dayalı tepkiler objektif olarak 

değerlendirilir. Ayrıca uluslararası nitelikte düzenlenen organizasyonda farklı ülkelerden 

katılan ve farklı dilleri konuşan katılımcıların olacağı dikkate alınarak anket uygulaması 

planlanan organizasyonlarda önceden katılımcıların milliyetlerine ait bilgiler organizasyon 

düzenleyicisinden temin edilerek anketler katılımcıların dillerinde hazırlanmalıdır. 

 

 

1.5.3. Organizasyon Düzenleyicilerinin Değerlendirmesi  
 

Eğlence hizmetlerinin kendisinin yaptığı değerlendirmenin dışında organizasyon 

düzenleyici tarafından yapılan değerlendirmede çok büyük önem taşır. Onların yapmış 

olduğu değerlendirme ile eğlence hizmetlerinin yaptığı değerlendirmenin birbiriyle 

örtüşmesi gerekir. Bu durum bize objektifliğin yakalandığını gösterir. Organizasyon 

düzenleyici tarafından tespit edilmiş aksaklıklar, eleştiriler varsa bunlar son derece 

önemsenmeli ve aksaklıkların nedenleri ve çözümleri için yol gösterici nitelikte olduğu kabul 

edilmelidir. 
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Resim 1.21: Özel Organizasyonda Karşılama Amaçlı Çalışmaya Bir Örnek 

 

1.5.4. Sonucu Personelle Değerlendirmek 
 

Organizasyonun değerlendirmesinin bir kez de personelle birlikte yapılmasında fayda 

vardır. Çünkü bu değerlendirme diğerlerinden daha farklı şekilde yapılacaktır. Burada 

animasyonun içinde olan profesyonel kişiler etkinliklerin tüm özelliklerini, insan ilişkilerini, 

iletişim kurallarını, kendilerinden beklenenleri, planlananları ve gerçekleşmeleri bilerek 

kendi alanında daha objektif gözlem ve eleştiriler yapabilecektir. Aksaklıkların nelerden 

kaynaklandığını ve bunlara sebep olmamak için nelere dikkat etmek gerektiğini 

bildiklerinden eğlence hizmetlerine ait problemleri daha gerçekçi görmek mümkün olacaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Çevrenizdeki özel organizasyon firmalarından araştırma yaparak kongre, fuar, festival, 

tur organizasyonlarını inceleyiniz. Bir organizasyon konusu seçerek bununla ilgili dört gün 

sürecek bir program planlayınız. Konuyu belirlerken firmanın daha önce yaptığı 

organizasyonlarındaki konulardan birini seçebilirsiniz. Planladığınız organizasyon ile ilgili 

gerekli tüm hazırlıklarda bu planlamada yer almalıdır. Yaptığınız çalışmayı bir sunu haline 

getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Organizasyonun konusunu 

belirleyiniz. 

 Amacınızı belirleyiniz. 

 Katılacak katılımcı profilini 

belirleyiniz. 

 Organizasyon yapılacak yeri 

belirleyiniz 

 Organizasyon yapılacağı zamanı ve 

toplantı, yemek vb. organizasyon 

düzenleyici tarafından kullanılan 

zamanları ve sürelerini belirleyiniz. 

 Çalışma alanlarınızı ve özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Organizasyonda yer verilecek 

etkinliklerinizi belirleyiniz. 

 Organizasyon süresince 

düzenleyeceğiniz her etkinlik için 

gerekli olan araç gereçleri planlayınız. 

 Organizasyon süresince her etkinlik 

için gerekli olan dekor ve kostümleri 

planlayarak tasarımlarını yapınız 

 Görev alacakları ve rollerini 

belirleyiniz. 

 Program ve program akışını 

belirleyiniz 

 Organizasyon tanıtımını nasıl 

yapacağınızı belirleyiniz. 

 Yaptığınız çalışmayı bir sunu haline 

getiriniz. 

 Sonucu öğretmeniniz ve 

arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

 Önceden düzenlenmiş farklı organizasyon 

programlarını inceleyiniz. 

 Seçtiğiniz konuya uygun amacınızı 

belirleyiniz. 

 Ulusal, uluslarası olup olmadığına dikkat 

ediniz. 

 Organizasyon merkezinin neresine olduğuna 

karar veriniz ve özeliklerini, hizmet 

imkânlarını sıralayınız. 

 Organizasyon düzenleyici gibi bir 

organizasyon genel programı hazırlayınız.  

 Çeşitli zamanlarda katılımcıların kullanımı 

için tahsis edilmiş alanları belirleyiniz. 

  Etkinliklerinizi zamanı, süresi ve yerini 

göstererek belirleyiniz. 

  Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Yaratıcılığınız kullanınız 

 Çeşitli kaynaklardan fikir alınız. 

 Planlı ve organizeli çalışınız.  

 Roller için en uygun özellikte kişileri 

seçmeye özen gösteriniz. 

 Tarih, saat, süre ve etkinlikler olarak 

belirleyerek yerleştiriniz. 

 Görev alacak ekibi yerleştiriniz. 

 Tanıtım şeklini, zamanını ve süresini 

belirleyiniz. 

 Her aşamayla ilgili bölümlere tek tek 

çalışma hazırlayınız. 

 Çalışmalarınızı her aşamasında kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre uygulama faaliyeti 1’de yaptığınız 

özel organizasyonu çalışmasını değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet-Hayır” 

seçeneklerinden uygun olanını kutucuğa işaretleyiniz. 

 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Organizasyonun konusunu belirlediniz mi?   

2 Amacınızı belirlediniz mi?  
 

3 Katılacak katılımcı profilini belirlediniz mi?  
 

4 Organizasyon yapılacak yeri belirlediniz mi?   

5 

Organizasyon yapılacağı zamanı ve toplantı, yemek vb. 

organizasyon düzenleyici tarafından kullanılan zamanları ve 

sürelerini belirlediniz mi?. 
 

 

6 Çalışma alanlarınızı ve özelliklerini belirlediniz mi?  
 

7 
Organizasyonda yer verilecek etkinliklerinizi belirlediniz 

mi? 
 

 

8 
Organizasyon süresince düzenleyeceğiniz her etkinlik için 

gerekli olan araç gereçleri tek tek planladınız mı? 
 

 

9 
Organizasyon süresince her etkinlik için gerekli olan dekor 

ve kostümleri tek tek planlayarak tasarımlarını yaptınız mı? 
 

 

10 Görev alacakları ve rollerini belirlediniz mi?   

11 Program ve program akışını belirlediniz mi?  
 

12 Organizasyon tanıtımını yaptınız mı?  
 

13 Yaptığınız çalışmayı bir sunu haline getirdiniz mi?   

14 
Sonucu öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla değerlendirdiniz 

mi? 
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

İşaretleme sonucunda “hayır” cevabı vererek eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz 

konuların tekrar uygulamasını yaparak eksiklerinizi tamamlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (   ) Belirli bir uzmanlık alanında çalışmakta olan kişilerin birbirleriyle tanışmak 

amacıyla belirli bir zamanda ve belirli bir süreyle bir araya gelmelerine kongre denir. 

2. (   ) Kongreler kesinlikle uluslararası nitelikte düzenlenmelidir. 

3. (   ) PCO profesyonel kongre düzenleyicisidir ve eğlence hizmetlerinin bir bölümüdür. 

4. (   ) Çalışma planı özel temalı paket program ne kadar sürecekse tamamı görülecek 

şekilde hazırlanır. 

5. (   ) Kongreler kültür alış verişine imkan verir, ülkeyi ve bölgeyi tanıtmaya katkıda 

bulunur. 

6. (   ) Eğlence hizmetlerinin programını hazırlayacak olan kişinin bu alanların nereler 

olduğunu öğrenmesi doğru planlama yapması açısından gereklidir. 

7. (   ) Fuarlar ticari etkinliklerinin yanı sıra insanları bir araya getiren, buluşturan sosyal 

etkinliklerdir. 
8. (   ) Fuar organizasyonu çok kapsamlı ve detaylı çalışma gerektirdiği için işlerin çok 

çabuk bitmesi mümkün değildir. 

9. (   ) Anketlerle özel organizasyonlarının başarısı değerlendirilir. 

10. (   ) Animasyon personeli bu konuda uzman olduğu için organizasyonun başarısını 

değerlendirmede tek başına kriter olabilir.  

11. (   ) Özellikle fuarda ziyaretçi yoğunluğunu yaşandığı saatlerde planlanan etkinlikler 

daha fazla kişi tarafından izlenme şansına sahip olduğu için program planlanması 

sırasında değerlendirilmelidir. 

12. (   ) Festival organizasyonlarında çekim merkezinin kültürünün yansımaları da göze 

çarpar. 

13. (   ) Festival organizasyonlarının düzenlenmesi çekim merkezinde hem ekonomik 

hareketliliğe hem de turizm gelirlerinde artışa neden olur 

14. (   ) Değerlendirmelerde objektiflik şarttır. 
15. (   ) Organizasyonun tanıtım, pazarlama, sanatsal, şenlik ve gösteri amaçlı olması 

festivalin özelliklerindendir. 

16. (   ) Paket turların en belirgin özelliği en az üç bileşenli olmasıdır. 

17. (   ) Kapalı guruplar back to back turların en önemli gruplarıdır. 

18. (   ) Informative turlar eğlence ağırlıklı turlardır. 

19. (   ) Termal sular ile çamurları, insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman 

hekim denetim ve programında kür uygulamaları için yapılan turizm hareketine termal 

turizm denir. 

20. (   ) Turlarda eğlence hizmetlerinin uygulama alanları gemi, otobüs gibi ulaşım 

araçları da olabilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Eğlence hizmetleri departmanında ve çeşitli organizasyonlarda konukların ve tesisin 

özelliğine uygun  olarak dış kaynaklı organizasyonları planlayarak gerçekleştirebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki çeşitli işletmelerde dış kaynaklı organizasyonlarında kullanılan 

aktivite çeşitlerini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. DIŞ KAYNAKLI ÖZEL 

ORGANİZASYONLAR 
 

Tesiste ihtiyaç duyulan ancak gerçekleştirilemeyen gösteri ve sunumların tesis bünyesi 

dışından programa veya organizasyona dahil edilmesine ya da sadece onun üzerine 

organizasyon düzenlenmesine dış kaynaklı organizasyonlar denir. 

 

Dış kaynaklı organizasyonlar periyodik programlar içinde yer alabileceği gibi özel gün 

ve durumlarda, ihtiyaçlarda da bir ya da birkaç kereye mahsus olarak tesis dışından temin 

edilerek tesisin bünyesinde gerçekleştirilir. 

 

Dış kaynaklı organizasyonlar programı renklendirmek, işletme bünyesinde eksiklikten 

kaynaklanan bir ihtiyacı giderme, konuk memnuniyetini sağlamak amacıyla düzenlenir. Yani 

en çok hedeflenen nokta unutulmaz anlar yaratarak konuk memnuniyetini temin etmek, re-

trip (return-tekrar gelen) sağlamak ve bağımlılık yaratmaktır. Konuklar yaptıkları diğer 

tatilleri ve oradaki eğlence hizmetlerinde sunulan ürünleri karşılaştırdıklarında kendi 

işletmemizin baskın gelmesini sağlamak çok önemlidir. Tüm çalışmalarda bunu temin etmek 

amacıyla gerçekleştirilir. Hedefe ulaşmak planlı ve titiz çalışmaya, ekip uyum ve 

profesyonelliğine, iletişim kurallarını doğru kullanmaya, ayrılan bütçe, yapılan işe duyulan 

saygı ve verilen öneme bağlıdır. Her iş gibi bu da emek ve özen ister. 

 

Dış kaynaklı organizasyonların yapısından kaynaklanan özellikleri vardır. Bu 

özelliklerin eğlence hizmetleri departmanında görevli olan personel ve animatörler 

tarafından bilinmesi daha sonra planlanacak olan dış kaynaklı organizasyonların daha 

sağlıklı olarak planlanıp gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır. Dış kaynaklı 

organizasyonların özellikleri aşağıdaki gibidir; 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Bu gruplar tamamen profesyonel olup, sundukları organizasyonda yer alan 

personeli de konusunda uzmanlaşmış, profesyonel kişilerdir, 

 Günü birlik veya belirli bir dönem için gerçekleştirilir, 

 Menajer ya da organizasyon firması aracılığıyla grup getirilerek gerçekleştirilir, 

 Sosyal yükümlülükler ve kazalarda tesis değil bağlı olduğu firma sorumludur, 

 İhtiyaç duyulduğunda teknik donanım, dekor ve kostümleri de beraberlerinde 

getirebilirler. 

 

 Bu gruplar tamamen profesyonel olup, sundukları organizasyonda yer alan 

personeli de konusunda uzmanlaşmış, profesyonel kişilerdir; dış kaynaklı 

olarak temin edilen illüzyon, akrobasi vb. gibi herkesin gerçekleştiremeyeceği, 

profesyonellik gerektiren gösteri ve sunumlar olmaları nedeniyle bunları 

gerçekleştirecek olan kişilerin konusunda uzmanlaşmış, profesyonel kişiler 

olması gerekir. Uzun yıllar emek harcayarak çalışma gerektirir. 

 

 Günü birlik veya belirli bir dönem için gerçekleştirilir;  gerek periyodik 

programlar içinde yer alsın gerekse periyodik programlar dışında olsun 

dışarıdan temin edilen gösteri ve sunumlar olması nedeniyle bir ya da birkaç 

gün gibi kısa sürelerle kullanılır. Zaman zaman tekrarlar yapılabilir ancak 

eğlence hizmetleri ekibinin içersinde yer almaz. 

 

 Menajer ya da organizasyon firması aracılığıyla grup getirilerek 

gerçekleştirilir;bu tip birey ya da gruplar genellikle tek başlarına çalışmazlar, iş 

bağlantılarını menajerleri ya da bağlı oldukları firmalar yapar. Bu nedenle dış 

kaynaklı bir sunum ya da gösteri planlayan bir tesis ya da işletme grup veya 

kişinin menajeri ya da bağlı olduğu firma ile iletişim kurarak bağlantıyı 

sağlamak zorundadır. 

 

 Sosyal yükümlülükler ve kazalarda tesis değil bağlı olduğu firma 

sorumludur; gösteri ya da sunum sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir kaza 

ya da ortaya çıkabilecek sosyal bir yükümlülük durumunda gösteri ya da sunum 

başına anlaşma yapan tesis sorumlu olmaz, sorumluluk tamamen bir nevi 

kiralama işi yapmış olan grup ya da kişinin bağlı olduğu firmadadır. 

 

 İhtiyaç duyulduğunda teknik donanım, dekor ve kostümleri de 

beraberlerinde getirebilirler; gerçekleştirilecek gösteri ya da sunumun özel 

olan kostümleri genellikle grup tarafından sağlanır ve beraberinde getirilir. 

Dekorlar ve teknik donanımlar gerçekleştirilecek olan gösteri ve sunumun 

özelliğine göre tesis tarafından sağlanabileceği gibi grup beraberinde de 

getirebilir. 
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Resim 2.1: Dans organizasyonuna bir örnek (su balesi/revüsü) 

 

2.1. Dikkat edilmesi gereken ilkeler 
 

Kendine özgü özellikleri olan dış kaynaklı organizasyonların hazırlık ve uygulanması 

sırasında dikkat edilmesi gereken ilkeler vardır. Gerek hazırlık gerekse uygulama 

aşamasında bu ilkelerin dikkate alınması organizasyonun hem başarılı hem de problemsiz 

olarak gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu ilkeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

 

 Planlama öncesi ve sonrasında yönetimden izin/onay alınmalı, 

 Anlaşma öncesinde gösteriler izlenmeli, uygunluğu tespit edilmeli, 

 Bağlı oldukları organizasyon firmasının güvenilirliği araştırılmalı, 

 Gruplarda çalışan personelin yasal haklarının yerine getirilip getirilmediği 

araştırılmalı, 

 Kişilerin çalışma izinlerinin varlığı araştırılmalı, 

 Organizasyon mekânı, saati ve şekli detaylı bir şekilde önceden konuşulmalı, 

mümkünse önceden gösterilmeli, 

 Uzun süreli planlananlarda grup üyelerine konaklama yerleri hazırlanmalı, 

 En geç yarım saat önce tesiste olmaları sağlanmalı, 

 Gerektiğinde belediye, jandarma gibi yerel yönetimlerden gerekli izinler 

alınmalı, 

 İşletme kuralları gruba bildirilmeli ve uymaları sağlanmalı, 

 İşletme kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanacak cezai müeyyideleri 

belirlenerek kontrata konulmalı, 

 Gruplarla sözleşme yapılmalı. 
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 Planlama öncesi ve sonrasında yönetimden izin/onay alınmalı; kullanılmak 

istenilen dış kaynaklı organizasyon için öncelikle yönetimle görüşülmeli ve bu 

konudaki görüşü alınmalıdır. Çünkü bazı durumlarda yönetim tesisin konsepti, 

işin mali boyutu ya da düşünülen etkinlik türü, şekli  açısından bu düşünceye 

sıcak bakmayabilir. Böyle bir durumda ön hazırlık yapmaya gerek yoktur. 

Başka bir açıdan ise bu düşünceye sıcak bakabilir fakat bunun için ayrılacak 

bütçesinin kendi belirleyeceği rakamları aşmamasını isteyebilir. Bu nedenle 

öncelikle hazırlıklara ve ön çalışmalara başlamadan bu konu ile ilgili olarak 

yönetimle görüşülüp görüşleri alınmalıdır. Ön çalışmalar tamamlandıktan sonra 

hazırlanan bütçe taslağı ile birlikte yeniden yönetimin onayına sunulması 

gerekir. 

 

 Anlaşma öncesinde gösteriler izlenmeli, uygunluğu tespit edilmeli; dış 

kaynaklı bir organizasyon gerçekleştirilmesine karar verildikten sonra tesis 

konseptine ve konuk profillerine göre gerçekleştirilebilecekler ve bu hizmetleri 

verebilecek olanlar araştırılır. Sağlıklı bir karar verilebilmesi için grubun ya da 

kişinin sunacağı gösteri kesinlikle önceden izlenmeli ve tesis konseptine, konuk 

profillerine uygunluğu ölçülerek kullanılıp kullanılmayacağına karar 

verilmelidir. Bu tarz bir çalışma yapılmadığı takdirde gösteri ya da sunum 

sırasında hiçte hoş olmayan şeyler yaşanabilir ki bu da konuk 

memnuniyetsizliğine hatta reklamasyona bile neden olabilir. 

 

 Bağlı oldukları organizasyon firmasının güvenilirliği araştırılmalı; gruba 

karar verdikten sonra artık hangi firma ya da menajer (organizatör) ile 

çalışılacağı belli olduğu için firmanın güvenirliğinin araştırılması gerekir. 

Bunun için önceki çalışmaları araştırılmalı, referanslar istenmeli ve bu 

referanslarla bizzat görüşülmelidir. Organizasyon firmasının ya da 

organizatörün taahhütlerini yerine getirip getirmediği, çalışma sistemi gibi 

noktaları piyasada araştırılmalı rahatsız edici durumların görülmesi halinde 

başka alternatiflere yönelmelidir. Bu yapılmadığı takdirde organizasyon günü 

gösterinin gerçekleşmemesi ya da benzeri tüm organizasyonu olumsuz 

etkileyecek sonuçlar yaşanabilir. Böyle bir durumda da otomatikman konuk 

memnuniyetsizliği ile karşılaşılacaktır. Bu nedenle piyasada güvenilir, düzgün 

iş yapan grup, kişi, firma ve/veya menajerlerle (organizatör) çalışmak en 

doğrusu olacaktır.  

 

 Gruplarda çalışan personelin yasal haklarının yerine getirilip getirilmediği 

araştırılmalı; gruplarda çalışan personelin yasal haklarının firma tarafından 

yerin getirilip getirilmediğinin daha sonrasında organizasyonu çeşitli şekillerde 

olumsuz etkilememesi açısından araştırılması gereklidir. Böyle bir durumun 

varlığı halinde firmadan çözüm üretmesi yani yasal hakların yerine getirilmesi 

istenir. Aksi takdirde ya problemsiz olan bir grup oluşturulur ya da bir başka 

firma seçilir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda sigortalının tanımı hizmet akdi ile 

çalışan kimse olarak yapılmış ve bu tanımda sigortalının uyruğuna, kaçak veya 

izin alınarak çalıştırılmış olmasına yer verilmemiştir (506 Sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanunu Madde 2). Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun veya 
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 vatansız olsun gerçek veya tüzel kişiye hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan 

herkes sigortalı sayılmıştır. Ayrıca hizmet akdi ile çalışan kimsenin  sigortalı 

sayılması için izin alınarak çalıştırılıyor olması da gerekmemektedir. O halde 

hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, vatansız veya, göçmen olsun, izin alınmış 

ya da kaçak olsun hizmet akdi ile çalışan  herkes  Sosyal Sigortalar Kanununda 

aynen Türk vatandaşı gibi sigortalı sayılmıştır. Bu nitelikteki birini çalıştıracak 

 işveren  işe başlatmadan önce sigortalı işe giriş bildirgesini düzenleyip kuruma 

vermekle  yükümlü kılınmıştır. İşe giriş bildirgesini yasal süresi içinde 

vermediği yada hiç vermediği saptanan işveren hakkında idari  para cezası 

uygulanmaktadır (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 2). Çalıştırılan 

yabancı işçi vatansız, göçmen ya da  ülkesi ile ülkemiz arasında sosyal güvenlik 

sözleşmesi olmayan ülkenin vatandaşı ise bunlar sadece zorunlu olarak kısa 

vadeli sigorta kollarına tabi tutulacaklardır.  İş kazaları ve meslek  hastalığı, 

hastalık ve analık sigortası primleri kesilerek aylık prim bildirgeleri ile kuruma 

 beyan edilip bu kollara ilişkin  primleri ödenecektir. Bu nitelikteki  sigortalılar 

ancak  Sosyal Sigortalar Kurumuna yazılı olarak başvurup, malullük, yaşlılık ve 

ölüm sigortalarına da tabi tutulmalarını isteyebilirler. Bu takdirde yazılı talep 

tarihini takip eden aybaşından itibaren uzun vadeli sigorta kollarına tabi 

tutulurlar. İşverenler taleplerini  yerine getirmekle yükümlüdür. İsteklerini 

reddetmeleri olanaksızdır. Diğer sigortalılar  gibi tüm sigorta kollarına tabi 

 tutarak primleri ödeyip, dönem  bordrolarını vermek zorundadır (506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunun 3.Maddesi (G) Fıkrası). 

 

 Kişilerin çalışma izinlerinin varlığı araştırılmalı; bazı firmalarda ve/veya 

bazı özel gösteri ve sunumlarda yabancı uyruklu personel görev almaktadır. 

Türkiye cumhuriyeti kanunlarına göre yabancı uyruk bir kişinin ülkemizde 

çalışabilmesi için çalışma izninin olması gerekir. Çalışma izni olmadan 

ülkemizde herhangi bir işte çalışan kişiler sınır dışı edildiği gibi çalışma izni 

olmayan kişileri kendilerine bağlı olmasalar bile işletmesinde çalıştıranlar da 

ceza alırlar. Böyle bir durumda tesiste aynı şekilde sorumlu olacaktır. Bu durum 

aynı zamanda organizasyonunda zarar görmesine neden olacağı için böyle bir 

durumla karşılaşmamak için önceden araştırıp önlem almak gerekir. 
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4817 SAYILI KANUNUN  21 inci MADDESİ 

HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ 

PARA CEZALARI: 

CEZA 

MİKTARI 

2006 YILI 

(YTL) 

CEZA 

MİKTARI 

2007 YILI 

(YTL) 

4817/18. maddede öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi 

içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile 

yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 
391 421 

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 783 844 

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya 

işveren vekillerine her bir yabancı için  
3922 4227 

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 1567 1689 

**Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak 

uygulanır. 

 

Tablo 2.1: 4817 Sayılı yabancıların çalışma izinleri hükmü yerine gelmeme durumunda 

haklarında kanun gereğince uygulanacak idari para cezaları 

 

Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları 

ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler bu 

başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler. Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini 

alarak başvuruları değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni 

verir. Bu izin ancak gerekli çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde 

geçerlidir. Çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten 

itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, 

ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri 

Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur. 

 

Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri 

başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler. Çalışma izinleri, ikamet sahibi 

yabancılar veya bunların işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi üzerine, bu 

Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre verilir ve 

uzatılır. Başvurular Bakanlık tarafından en geç doksan gün içinde 

cevaplandırılır. Yabancılara, bu Kanunla getirilen koşullara bağlı olarak 

çalışabilecekleri meslek, sanat veya işlerle ilgili çalışma izinleri, ilgili mercilerin 

meslekî yeterlilik dahil görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça verilir. 
 

Çalışma izni, geçerlilik süresinin sona ermesi dışında; 
 

 Yabancının ikamet tezkeresinin herhangi bir nedenle geçersiz hale 

gelmesi ya da geçerlilik süresinin uzatılmaması, 

 Yabancının pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin 

geçerlilik süresinin uzatılmaması (İçişleri veya Dışişleri Bakanlıklarının 

uygun görüşlerinin bulunması hali hariç), 

 Yabancının mücbir sebepler dışında aralıksız olarak altı aydan fazla yurt 

dışında kalması hallerinde de geçerliliğini kaybeder. 
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Bakanlık çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma 

izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin 

kararını, yabancıya veya varsa işverenine 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre tebliğ eder. Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer 

tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın 

Bakanlıkça reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.  

 

 Organizasyon mekânı, saati ve şekli detaylı bir şekilde önceden 

konuşulmalı, mümkünse önceden gösterilmeli; birlikte çalışılacak firma ve 

gruptaki elemanlarına organizasyonun gerçekleştirileceği mekan, saat ve şekli 

hakkında bilgi verilmeli, detaylar birlikte görüşülmelidir. Hatta mümkünse 

önceden mekan önceden gösterilmeli ve birlikte değerlendirilmelidir. Böyle bir 

durumda sonradan özellikle organizasyon esnasında karşılaşılabilecek tatsız 

durumlardan uzaklaşılmış olunur. Gerekirse mekanla ilgili düzenlemeler 

yapılabilir ya da daha organizasyona uygun daha farklı bir mekana birlikte karar 

verilebilinir. 

 

 Uzun süreli planlananlarda grup üyelerine konaklama yerleri 

hazırlanmalı; bir günden fazla sürecek olan organizasyonlarda grup üyeleri için 

konaklama yerleri hazırlanmalıdır. Bu durum önceden değerlendirilerek 

planlaması yapılmalıdır. 

 

  En geç yarım saat önce tesiste olmaları sağlanmalı; organizasyon için 

yapılan planlamada bir aksaklık olmaması için grubun gösteri öncesinde tesiste 

olması şarttır. Gerekli hazırlıkları yapabilmek ve eksiksiz olarak gösteriye 

çıkabilmeleri için organizasyonun özelliğine göre en geç organizasyondan bir 

saat, yarım saat önce tesiste olmaları sağlanmalıdır. 

 

 Gerektiğinde belediye, jandarma gibi yerel yönetimlerden gerekli izinler 

alınmalı; organizasyonda yer alan havai fişek gibi özel gösteri ve sunumlar için 

belediye ve jandarma gibi yerel yönetimlerden yönetmeliklerle belirlenmiş yasal 

süreçlerin tamamlanmasına yetecek kadar bir süre önce müracaatlar yapılarak 

izinler alınmalıdır.  

 

 İşletme kuralları gruba bildirilmeli ve uymaları sağlanmalı; gerek 

organizasyon öncesinde gerekse organizasyon sırasında ve sonrasında grup 

elemanlarının tesis düzen ve huzurunu bozmamaları için tesisin belirlemiş 

olduğu kurallara uymaları gerekir. Dışardan temin edilmiş olmasına karşın 

sunulan organizasyon süresince grup elemanları da tıpkı tesis personeli gibi 

muamele görürler. Tesis konuklarının gözünde de onlar hem tesisi hem ülkeyi 

temsil etmektedirler. Tıpkı tesis personelin yapacağı olumsuz davranışlarda 

konukların hissettikleri verdikleri tepkiler gibi dışardan temin edilen grup 

elemanlarının olumsuz davranışları da konuklarda memnuniyetsizlik ve 

kızgınlık uyandıracaktır. Bu nedenle tüm işletme kuralları önceden firmaya ve 

elemanlarına bildirilmeli, bu kurallara uymaları sağlanmalıdır. 
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 İşletme kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanacak cezai müeyyideleri 

belirlenerek kontrata konulmalı; gerek işletme kurallarına gerekse anlaşma 

kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanacak olan yaptırımlar belirlenmeli ve 

bunlar firma ile karşılıklı imzalanacak olan kontratta (sözleşme) madde madde 

yer almalıdır.  Tabii ki bu sözleşme tek taraflı olmadığı için tesisinde uymakla 

yükümlü oldukları da sözleşmede yer alacak taraflar tarafından imzalanarak 

geçerliliği sağlanacaktır. 

 

 Gruplarla sözleşme yapılmalı; organizasyona konu olan firma ve tesisin 

yapmış oldukları anlaşmanın resmiyet kazanması, tarafların üstlenmiş oldukları 

sorumluklarının yerine getirilmesinin sağlanması, haklarının korunması ve 

anlaşmazlık halinde uygulanacak olan müeyyidelerin belirlenmesi için taraflar 

arasında organizasyon öncesinde sözleşme imzalanır. Sözleşmenin 

imzalanmasıyla birlikte tarafların yükümlülük ve hakları resmiyet kazanır ve 

işlerliği başlar.  

 

Dikkatli ve titiz çalışarak sorumluluklarınızı yerine getiriniz. 
 

 
 

Resim 2.2: Dans organizasyonuna örnek (halk dansları)  

 

2.2. Çeşitleri 
 

Dış kaynaklı temin edilen organizasyonlar çok çeşitlilik gösterir. her biri birbirinden 

farklılıklar gösteren dış kaynaklı organizasyonları genel olarak başlıklar altında toplamak 

gerekirse; 

 

 Dans organizasyonları, 

 Drama organizasyonları, 

 Görsel sunum organizasyonları olarak sınıflandırabiliriz.  
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Aşağıda türlerine göre sınıflandırılmış olan dış organizasyonları inceleyerek 

çeşitlilikleri fark edeceğiz. Sizlerde çevrenizdeki organizasyon firmalarından, tesislerden ve 

çeşitli kaynaklardan dış kaynaklı organizasyon çeşitlerini araştırarak bilgi dağarcığınızı 

genişletebilirsiniz. 

 

2.2.1. Dans organizasyonları 
 

Eğlence hizmetleri departmanında görev alan animatörlerin sergiledikleri dans 

gösterilerinden farklı olarak özellikli, uzmanlaşarak sunulan dans gösterileridir. Tesis 

konseptine ve konuk profillerine uygun olarak ne tip dans gösterisi sergileneceği 

belirlenmelidir.  

 

Animasyon ekibinde genellikle show, spor ve çeşitli aktivitelerde yer alan animatörler 

yer alır. Özel yetenekleri olan animatörler çok ender yer almakla birlikte genellikle pek 

bulunmaz. Ancak bazı durumlarda bir grup olarak sunulması gereken özel gösterilerin 

sunulabilmesi için ekibin içince yeterli sayıda animatörün bulunmaması bu tip etkinliklerin 

dışarıdan temin edilmesini gerektirir. Sıklıkla kullanılanlar halk dansları ve revülerdir. 

 

Dans organizasyonlarında çoğunlukla yer alan dans çeşitleri aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır; 

 

 Halk dansları,  

 Revü,  

 Modern dans gösterileri,  

 Ritmik dans gösterileri, 

 Akrobasi vb. gibi. 
 

 
 

Resim 2.3: Dans organizasyonuna örnek (halk dansları)  
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Dışarıdan temin edilen bu tip organizasyonlarda sözleşmede de yer alan karşılıklı 

anlaşmaya bağlı olarak kostümler ve araç gereçler organizasyon firmasınca gösteri grubunca 

beraberinde getirilir. Profesyonel dansçılar olarak farklı mekanlarda gösteri yapan grup kendi 

gösterilerini uygun kostümlerini planlayarak hazırladıkları için kendi kostümlerini kendileri 

temin eder ve tesis buna karışmaz. Dekor olarak ihtiyaçların karşılanmasında da grup 

beraberinde getirebileceği gibi tesis tarafından temaya uygun olarak da dekor hazırlığı 

yapılabilir. Genellikle pek fazla dekor gerektirmediği için tesisteki mevcut ortam ya da 

temaya uygun ortam sağlanarak kullanılır. 

 

2.2.2. Drama organizasyonları 
 

Drama organizasyonlarında sergilenen gösteriler uzmanlık gerektirir. Herhangi bir 

kişinin bunların birçoğunu gerçekleştirebilmesi mümkün değildir. Bir çoğu uzun seneler ve 

uzun uğraşlar gerektiren birer meslek haine dönüşmüştür. Bu nedenle bu tip gösterilerin 

konusunda uzmanlaşmış kişilerce sergilenmesi gerekir. drama gösterileri gösterinin 

özelliğine göre bireysel ya da grup olarak sergilenebilir. Bireysel olanlarda bile gösteri yapan 

kişiye yardımcı olan kişilerde vardır. Örneğin; İllüzyonist asistanı gibi. 
 

 
 

Resim 2.4: Drama organizasyonuna örnek (illüzyon gösterisi)  

 

Drama organizasyonlarında çoğunlukla yer alan drama gösteri çeşitleri aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır; 

 

 İllüzyon, 

 Kukla gösterileri,  

 Gölge oyunları,  

 Pantomim gösterileri,  

 Palyaço- komedi,  
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 Akrobatik komedi,  

 Hayvanlı komedi vb. 

 Jonklör (ip cambazı), 

 Tahtabacak,  

 Karagöz-Hacivat, 

 Ateş yutan adam, 

 Tıp-a tıp show.  

 
 

Resim 2.5: Drama organizasyonunda gölge oyununa örnek 

 

Drama gösterilerinde sergilenen gösteriler özel gösteriler olduğu için gösteriyi 

gerçekleştirecek olan kişi ya da grup üyeleri kendi kostümlerini, dekorlarını ve gösteri 

malzemelerini beraberinde getirirler.Örneğin; gölge oyununu sergileyen kişinin beraberinde 

gölge oyununun sahnesini, gölge malzemelerini vb. araç gereçleri beraberinde getirmesi 

zorunludur. Aksi takdirde tesiste bunları bulması mümkün değildir. 
 

 
 

Resim 2.6: Kukla örnekleri 
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Resim 2.7: Kuklalar ve kukla gösterilerine örnekler 

 

 

 

 
 

Resim 2.8: Kukla örneği 
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Resim 2.9: Drama organizasyonuna örnek (ateş yutan adam) 
 

2.2.3. Görsel sunum organizasyonları 
 

Sahnede tek başına ya da bir başka gösteriyi destekleyici amaçlı sergilenen 

sunumlardır. Bu sunumlar diğer dans ve drama organizasyonlarından farklıdır. Yardımcı 

malzemelerle sunulur. Bu sunumlardan havai fişek gösterileri çok dikkatli ve titiz bir çalışma 

yapılmadığı takdirde son derece tehlikeli olabilir. bunun için kesinlikle bu işi iyi bilen 

kişilerce yapılmalıdır. Sunum öncesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu tip 

organizasyon sunumlarında yerel yönetimlerden önceden izin alınmalıdır. 

 

Görsel sunum organizasyonlarında çoğunlukla yer alan görsel sunum çeşitleri 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

 

 Barkovizyon sunumları, 

 Sergiler, 

 Lazer gösterileri,  

 Havai fişek gösterileri 

 İç ve dış mekan volkan ve şelale gösterileri vb. 
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Resim 2.10: Görsel sunum organizasyonunda havai fişek gösterisine örnek 

 

Barkovizyon sunumları genellikle sahnedeki bir başka etkinliği desteklemek, 

kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilir. Bununla ilgili çok özel olan düzeneğin sunumu 

yapacak ekip/organizatör firma tarafından beraberlerinde getirilmesi gerekir.  

 

Lazer gösterilerinde de aynı şekilde tesisatın organizatör firma tarafında getirilmesi ve 

sunumun yine firmaya bağlı kişilerce yapılması gerekir. bunlar için özel bir kostüme ve 

dekora gerek yoktur.  

 

Havai fişek gösterileri, iç ve dış mekan volkan ve şelale gösterileri vb gösterilerde de 

ekipmanların organizatör firma tarafından getirilip uygun ve en doğru alana yerleştirilmesi 

gerekir. Bu kişiler bu konuda son derece deneyimli ve bilgili kişiler olmak zorundadır. 

Çünkü bu uygulama sırasında hem istenilen etkiyi yaratmak hem de istenmeyen olumsuz 

sonuçlar ve kazalar yaşanmaması gerekir. 
 

 
 

Resim 2.11: Havai fişek sistemine örnek 
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Drama organizasyonunda yer alan sergiler bu örneklendirdiğimiz sunum ve 

gösterilerden farklı olarak organizasyonda yer alır. Serginin sunulabilmesi için konukların en 

sık ve en yoğun olarak bulundukları mekanlar seçilebileceği gibi tesisin içinde farklı, 

özellikle bir mekanda seçilerek konuklar oraya yönlendirilebilinir. Tek başına sunulan bir 

etkinliktir. Kuvvetlendirip, desteklemek ve dikkat çekmek amacıyla havai fişek, iç-dış 

mekan volkan ve şelaleleri gibi diğer görsel sunumlarla açılışları yapılabilir. Bu sunumlar 

sırasında planlamaya bağlı olarak kokteyl niteliğinde ikramlarda yapılabilir. Bu tip 

organizasyonlar resim, heykel, el sanatları vb. türde tanınmış ya da alanında önemli olan 

sanatçıların, ürünlerin kişisel ya da karma sergileri olabilir. Ne şekilde olursa olsun tesise 

ayrı bir renk, nitelik ve kalite getireceği kesindir. Ama bu tercihlerin ve kararların tesis 

konseptine ve konuk profillerine göre belirlendiği unutulmamalıdır. 
 

 
 

Resim 2.12: El sanatları sergisine örnek (seramik) 

 

 

 

 

Güvenlik önlemlerini dikkate almak bir organizasyonun en önemli 

parçalarındandır. 
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Resim 2.13: El sanatları sergisine örnek  
 

 

 

 
 

Resim 2.14: El sanatları sergisine örnek (kuyum) 
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Resim 2.15: Görsel sunumlarda canlandırmaların yapılması ilgi çekici olur. 
 

 
 

Resim 2.16: Resim sergisine örnek 
 

* Faaliyet–1 bilgi sayfasının devamında yabancı personel çalışma ve çalıştırma ile 

ilgili hazırlanması gereken belge ve bilgiler yer almaktadır. 

 

EK–1 Yabancı Personel Başvuru Formu 

EK–2 Başvuru İçin İstenilen Ve Başvuruya Eklenecek Belgeler 

EK–3 Özgeçmiş Formatı 
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             YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU             EK-1   
 (4 nüsha doldurulacaktır)  

 

A.İŞVEREN / KURUM / KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER 

1. Adı / Unvanı: 

2. Türkiye’deki Merkez Adresi: 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------- 

3. Yabancı Personelin Çalışacağı Adres:  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefon ve e-posta adresi       : ----------------------------------------------------------------- 

4. Yabancının İkamet Ettiği Adres : (Bu bilgi il ve ilçe bazında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca getirilen 

bildirim yükümlüğü kapsamında, Bakanlığa bildirilecektir. Daha sonra adres değişikliği  olması durumunda, 

Bakanlık ayrıca bilgilendirilecektir. ) 

5. Çalışacağı Yerin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (22/09/2002 tarihli ve 24884 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 28/8/2002 tarihli ve 2002/4720 sayılı Kararname uyarınca):  

Düzey III !__!   Düzey II !__!     Düzey I  !__! 

6. Sermaye Yapısı :                    Yerli Sermayeli   !__!      Yabancı Sermayeli !__! 

7. Şirket Türü :      1-Adi Ortaklık     !__!     2-Kollektif Şirket    !__! 

      3-Limited Şirket  !__!     4-Anonim Şirket     !__! 

                                           5-Diğer, Belirtiniz ................................ 

8. Fiili İştigal Konusu : 

9. İşyeri SSK Tescil  Numarası : 

10. Vergi Dairesi ve Nosu : 

11. Kuruluş Tarihi : 

12. Kayıtlı Sermayesi (TL) : 

13. Ödenmiş Sermayesi (TL) : 

14. Son Yıl Cirosu (TL) : 

15. Son Yıl İhracatı (ABD Doları) : 

16. Kuruluşta Halen Çalışan Toplam Türk Personelin; (Ek liste verilebilir.) 

 Sayısı          Mesleği   Görevi 

...............                    ..................  ................... 

...............                    ..................  ................... 

...............                    ..................  ................... 

17. Kuruluşta Halen Çalışan Yabancı Personelin; (Ek liste verilebilir.) 

  Adı / Soyadı          Uyruğu Mesleği  Görevi         Çalışma İzni  

                Aldığı Kuruluş / Tarih-
sayı 

.....................       ...............     ................ ..............   .................................... 

 

 

(Son 6 Ay 

içinde 

Çekilmiş 

Fotoğraf) 
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B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN YABANCI PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER  

 

1. YABANCI PERSONELİN 

- Pasaport No : 

- Adı ve Soyadı : 

- Baba Adı : 

- Ana Adı : 

- Doğum Yeri ve Tarihi (Gün, ay, yıl) : 

- Uyruğu : __ __ __ __ __ 

- Cinsiyeti :  K !__!  E !__! 

- Medeni Hali : Evli !__!   Bekar !__!   Boşanmış !__!   Eşi ölmüş !__! 

- Evli ise, Eşinin Uyruğu : __ __ __ __ __ 

- Çocuk : Var !__!      Yok !__! 

- Çocuk Varsa Sayısı :    K !__!    E  !__! 

- Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Varsa Sayısı : 

   Çocuk : K  !__! E  !__! 

    Yaşlı                   : K  !__!  E  !__! 

    Özürlü : K  !__!  E  !__! 

2. İLGİLİ ŞAHIS DAHA ÖNCE İZİN ALMIŞ İSE 

- İzni Veren Merci : 

- İzin Yazısı Tarih-Sayı : 

- İznin Geçerlilik Süresi :  

  ( Başlangıç ve Bitiş Tarihi ) 

3. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER  (Sondan itibaren üçünü yazınız) 

İşyerinin Adı  : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Çalıştığı Süre : 

Meslek....................Görev.................      Vasıflı    !__!        Vasıfsız           !__! 

   Özürlü   !__!       Eski Hükümlü   !__! 

Ayrılış Nedeni: 

İşyerinin Adı  : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Çalıştığı Süre : 

Meslek.................... Görev.................      Vasıflı    !__!        Vasıfsız           !__! 

   Özürlü   !__!       Eski Hükümlü   !__! 

Ayrılış Nedeni: 

İşyerinin Adı  : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Çalıştığı Süre :  

Meslek.................... Görev.................      Vasıflı    !__!        Vasıfsız           !__! 

   Özürlü   !__!       Eski Hükümlü   !__! 

Ayrılış Nedeni:                                                                                                              (1. sayfa) 

 

4. TAHSİL DURUMU 
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- Son Mezun Olduğu Okul ( Adı / Yeri ) : 

- İhtisas Konusu: 

5. İKAMETGAH ADRESİ 

- Yurt içi : 

- Yurt dışı: 

6. TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE 

Bulunduğu Yer (ler) : 

- Tarihleri : 

- Sebepleri : 

 

7. TÜRKİYE'DE REFERANS OLARAK VEREBİLECEĞİ  

    KİŞİ VE/VEYA KURULUŞLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

( Adı - Soyadı / Adres / Telefon numaraları / e-posta adresi ) 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ  

İş :...................................................... 

Meslek :...................................................... 

9. ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULAN SÜRE  

10. ALACAĞI ÜCRET (Aylık Brüt)  

       (Ücret mutlaka yazılacaktır) 

     C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMI TALEBİNİN GEREKÇESİ 

 

YUKARIDAKI BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIZ   .../.../... 

 
 

İŞVEREN KURUM / KURULUŞ SORUMLUSU   YABANCI PERSONEL 

(Yetkilinin Adı–Soyadı-Unvanı/Şirket Kaşesi ve İmza)                                               (Adı-Soyadı ve İmza)      
 

    

 
 

 

NOT: Form ekinde belirtilen, yabancıdan ve yabancı personel istihdam edecek kuruluştan istenilen 

belgelerin tümü forma eklenecektir. 

                                                                                                                                (2. sayfa) 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN VE BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER EK–2 

 

A-  BAŞVURUYA ESAS BELGELER 

 

I- YABANCIDAN İSTENİLEN BELGELER 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi, 

- Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin 

orijinal imzalarını içeren. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda 
taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin  işçi tarafından kabul edildiğine dair 

işe kabul belgesi veya onaylı sureti.) 

- Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti, 
- Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti, 
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- Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,  

(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur) 
- Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır.) 

Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için: 

- İş mukavelesi, 
- Döviz gelirlerine ait belgeler, 

- Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç), 

 

Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden  yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak 

- Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek 

Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”, 
- Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve  

“meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge, 

- Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma 
arası veya firma-kişi arası) örneği,  

- Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak  

hizmet sunması ya da  kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza 

yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname 
ibraz etmesi gerekmektedir. 

 

 

Çalışma izin türlerine göre başvuruya esas istenilen diğer belgeler aşağıda yer almaktadır. 

 

Süreli Çalışma İzni 

- Türkiye’de çalışmak üzere gelen yabancının eş ve bakmakla  yükümlü olduğu çocuklarının çalışma izni talebinde 

bulunmaları durumunda, yabancı ile birlikte en az beş yıl süreyle kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olduklarını 
kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge, 

Süresiz Çalışma İzni  

- Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet 

makamlarından alınan belge, 

- Yabancının toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan ilgili 
mercilerden alınan belge, 

- Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi.   

Bağımsız Çalışma İzni  

 

- Yabancının geldiği ülkeden alacağı vergi sicil belgesi,  

- Yabancının icra etmeyi arzuladığı faaliyete yönelik bilimsel, teknik veya mesleki eğitimi olduğunu ispatlayan 
belgeler, 

- Mühendis, mimar ve şehir plancısı yabancının icra etmeyi arzuladığı faaliyete yönelik akademik ve mesleki 

yeterliliği olduğunu kanıtlayan yetkili mercilerden alınmış belgeler,  

- Yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet 

makamlarından alınan belge, 

- Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde istenilebileceği belirtilen belgeler 
 

İstisnai Çalışma İzni 

- Yabancıların Kanunun 8 inci maddesinde sayılan statülerini kanıtlayan belgeler, 

- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği, 

- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti, 
 

II- YABANCI PERSONEL İSTİHDAM EDECEK KURUM/KURULUŞTAN İSTENİLEN BELGELER 

 
- Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi, 

- Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, 

- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği, 
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 - Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim 

Bakanlığı onay yazısı suretleri, 
- Turizm kuruluşlarının istihdam edecekleri idari personel için varsa Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve 

yatırım belgesinin sureti, 

- Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların 
(konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge, 

- Mühendislik, mimarlık,  müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel 

kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve 
yabancı ile yapılan sözleşme örneği. 

 

B-  BAŞVURUYA EK BELGELER 

 

- Yabancı, ortak temsilcisi ya da  kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen 

belge, 
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği, 

- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği, 

- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti, 
-  Türk soylu olduğuna ilişkin belge, 

-  Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri, 

- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler. 

 

C- SÜRE UZATIMI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER 

 

- Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içinde çekilmiş fotoğraflı), 

- Son ay ücret bordrosu (işveren ile mali müşavir kaşeli ve imzalı, SSK onaylı) 

- Önceki çalışma izninin aslı, 
- Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları   

Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi.   

- Pasaportun, vizeler ve geçerlilik süresine ilişkin kısmının noter onaylı sureti,  

- Vergi dairelerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. 

 

 

NOT 1 - Ayrı firma başvuruları, ilk başvuru gibi ele alınacağından, aynı form ve belgelerle yeniden müracaatta 

bulunulacaktır. Ayrıca, daha önce çalışılan tüzel kişilikten alınacak ilişik kesilmesine ilişkin yazı başvuruya eklenecektir. 
 

NOT 2- Bakanlık, gerek görülmesi halinde yukarıda belirtilen tüm belgelerin yanı sıra ek belge talebinde bulunabilir. 

 

NOT 3- Başvuru için Bakanlıkça istenilen evrakların tümü noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte iletilecektir. Bu 

şekilde iletilmeyen bilgi ve evraklar olması halinde başvuru işleme alınmayacak ve iade edilecektir. 
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ÖZGEÇMİŞ FORMATI 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Ad 

 

 
Adres 

 

 
Telefon 

 

Faks 
 

E-Posta 

 
Uyruğu 

 

Doğum Tarihi 

 

İŞ DENEYİMİ 

 

 Tarihler (başlangıç-bitiş)  

 

 İşverenin Adı-Adresi 

 

 İşin Mahiyeti veya Sektörü 

 

 Görev veya Pozisyon  

 

 Temel Faaliyet ve Sorumluluklar  
 

EĞİTİM VE STAJ 

 

 Tarihler (başlangıç-bitiş) 

 

 Eğitim ve Staj Sağlayan Organizasyonun İsmi ve 

Tipi 
 

 Temel Konular/Sahip Olunan Mesleki Yetiler 

 

 Alınan Titri  

 

 (gerekli ise) Ulusal Sınıflandırmada Seviyesi 

 

 KİŞİSEL BECERİ VE YETENEKLER 

 Yaşam ve iş hayatına ilişkin bir istemdir ancak, 
resmi sertifika ve diplomalarla tanımlanmayan 

hususlardır.  

 

ANA DİLİ 

 

DİĞER DİLLER 

 

 Okuma Yeteneği 

 Yazma Yeteneği 

 Sözel Yetenek 

 

SOSYAL BECERİ VE YETENEKLER 

 

 

 

 

EK-3 

 

 

 
[Soyadı, diğer isim(ler)] 

 

 
[Ev numarası, cadde/sokak ismi, posta kodu,kent, ülke] 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

[Gün, ay, yıl] 
 

 

 
[En son işten başlayarak çalışılan her iş için ayrı girdi yapın] 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

[En son işten başlayarak, çalışılan her iş için ayrı girdi yapın] 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

[Anadili tanımlayın] 
 

[Dili tanımlayın] 

 
[Seviyeyi belirleyin: mükemmel, iyi, temel] 

[Seviyeyi belirleyin: mükemmel, iyi, temel] 

[Seviyeyi belirleyin: mükemmel, iyi, temel] 
 

 

[Yetenekleri tanımlayın ve nerelerde kullanıldığını belirleyin.] 
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Çok kültürlü ortamlar, iletişimin önemli olduğu 

pozisyonlar ve ekip çalışmasının gerekli olduğu 

durumlar (örneğin kültür ve spor) vs. insanlarla birlikte 
yaşam ve çalışmaya ilişkin olarak. 

 

ORGANİZASYONEL BECERİ VE YETENEKLER 

 

İş, gönüllü iş (örneğin kültür ve spor gibi), ev veya 

benzeri yerlerde kişi, proje ve bütçelerin koordinasyonu 
ve idaresi. 

 

TEKNİK BECERİ VE YETENEKLER 

 

Bilgisayar, belirli bazı ekipman, makine, vesaire. 

 

SANATSAL BECERİ VE YETENEKLER 

 

Müzik, yazım, tasarım, vesaire. 

 

DİĞER BECERİ VE YETENEKLER 

 

Yukarıda Tanımlanmayan Yetenekler 

 

SÜRÜCÜ EHLİYET(LER)İ 

 

EK BİLGİ 

 

 

EKLER 

 

 

EUROPEAN 

CURRICULUM VITAE 

FORMAT 

 

PERSONAL INFORMATION 

 

Name 

 
Address 

 

Telephone 
 

Fax 

 

E-mail 

 

Nationalitiy 
 

Date of birth 

 

WORK EXPERIENCE 

 

 Dates (from-to) 

 

 Name and address of employer 
 

 Type of business or sector 
 

 Occupation or position held 
 

 Main activities and responsibilities 

 

 
 

 

[Yetenekleri tanımlayın ve nerelerde kullanıldığını belirleyin.] 
 

 

 
 

 

 
[Yetenekleri tanımlayın ve nerelerde kullanıldığını belirleyin.] 

 

 
 

[Yetenekleri tanımlayın ve nerelerde kullanıldığını belirleyin.] 

 
 

 

[Yetenekleri tanımlayın ve nerelerde kullanıldığını belirleyin.] 
 

 

 
 

[Bu bölüme ilgili olabilecek diğer bilgileri aktarın, örneğin 

iletişim kurulabilecek kişiler, referanslar vs.] 
 

[İliştirilen ekleri listeleyiniz] 

 
 

 

 
 

[SURNAME, other name(s)] 

 
[House number, street name, postcode, city, country] 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

[Day, month, year] 

 

 

[Add separate entries for each relevant post occupied, starting 

with the most recent.] 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

[Add separate entries for each relevant post occupied, starting 
with the most recent.] 
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EDUCATİON AND TRAINING 

 

 Dates (from-to) 

 

 Name and type of organization  

providing education and training. 
 

 Principal subjects/occupational  
        skills covered 

 

 Title of qualification awarded 
 

 Level in national classification 
(if appropriate) 

    

 

 

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES 

 

Acquired in the course of life and career but not 

necessarily covered by formal certificates and diplomas. 

 

MOTHER TONGUE 

 

OTHER LANGUAGES 

 

 Reading skills 

 Writing skills 

 Verbal skills 

 

SOCİAL SKILLS AND COMPETENCES 

 

Living and working with other people, in multicultural 

environments, in positions where communication is 

important and situations where teamwork is essential 
(for example culture and sports), etc. 

 

ORGANISATIONAL SKILLS AND 

COMPETENCES 

 

Coordination and administration of people, projects and 
budgets; at work, in voluntary work (for example culture 

and sports) and at home, etc.  

 

TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES 

 

With computers, specific kinds of equipment, 

machinery, etc. 

 

ARTISTIC SKILLS AND COMPETENCES 

 

Music, writing, design, etc. 

 

OTHER SKILLS AND COMPETENCES 

 
Competences not mentioned above. 

DRIVING LICENCE(S) 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

ANNEXES 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
[Specify mother tongue] 

 

[Specify language ] 
 

[Indicate level: excellent, good, basic.] 

[Indicate level: excellent, good, basic.] 
[Indicate level: excellent, good, basic.] 

 

[Describe these competences and indicate where they were 
acquired.]  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

[Describe these competences and indicate where they were 

acquired.] 
 

 

 
 

 

 
 

[Describe these competences and indicate where they were 

acquired.] 
 

 

 
 

[Describe these competences and indicate where they were 

acquired.] 

 

 

 
[Describe these competences and indicate where they were 

acquired.] 
 

 

 
 

[Include here any other information that may be relevant, for 

example contact persons, references, etc.] 
[List any  attached annexes.] 
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2.3. Planlama 
 

Eğlence hizmetlerince verilen hizmetlerin/sunulan ürünlerin yetersizliğinden ortaya 

çıkan ihtiyaç durumunda dış kaynaklı organizasyon düzenlenmesi düşünüldüğünde ve bunun 

yönetimce onaylanması durumunda organizasyonla ilgili organizasyon firmaları, internet vb. 

çeşitli kaynaklardan gerekli araştırmaların yapılarak tespitler yapılmalı ve organizasyonla 

ilgili gerekli planlamalar yapılmalıdır. Özellikle dış kaynaklı organizasyonlar hizmetin 

dışarıdan alınması nedeniyle tesisin ve eğlence hizmetlerinin çok fazla kontrolünde ve 

denetiminde değildir. Bundan doğabilecek aksaklıklar ve sevimsiz durumlara engel olmak 

amacıyla araştırma ve planlama aşamalarında çok daha dikkatli e titiz bir çalışma gerektirir. 

Gösteri çalışmaları eğlence hizmetler tarafından gerçekleştirilmemekle birlikte dış kaynaklı 

sunulacak gösteri tesisi, eğlence hizmetlerini ve ülkemizi temsil ettiği, yaratacağı olumlu ya 

da olumsuz etkini bunlara mâl edileceği için çok dikkatli olmak gerekir.   

 

Dış kaynaklı organizasyonların planlanma aşamaları aşağıdaki gibidir; 

 

 Katılacak konukları (hedef kitleyi) belirlemek 

 Dış kaynaklı özel organizasyonların etkinliklerini belirlemek 

 Organizasyon yapılacağı zamanı ve süreci belirlemek 

 Organizasyon yapılacak yeri belirlemek 

 Program ve program akışını belirlemek  

 Bütçeleme 

 Kontrat oluşturmak ve anlaşma sağlamak, 

 İlgili departmanlarla ve firma ile koordinasyonu planlamak 

 Organizasyon tanıtımını planlamak 

 Araç gereçleri, dekor, kostümleri, uygulama alanlarını planlamak 

 Değerlendirme kriterlerini belirlemek 

 

2.3.1. Katılacak Konukları (Hedef Kitleyi) Belirlemek 

 

Tesisin konseptine ve konuk profillerine uygun yapılması planlanan dış kaynaklı 

organizasyonun hedef kitlesi belirlenir. Yani gençler, orta yaş grubu, üçüncü yaş grubu vb. 

gibi hedef kitlesi belirlenir. Bunu belirlerken tesisteki yoğun olarak bulunan konuk grupları 

dikkate alınır. Genellikle ağırlıkta bulunan gruplar seçilebileceği gibi farklı özellikteki konuk 

profil grupları da kriter olarak alınabilinir. 

 

2.3.2. Dış Kaynaklı Özel Organizasyonların Etkinliklerini Belirlemek 

 

Tesisin konseptine ve belirlenen konuk profillerine uygun olarak organizasyonda yer 

alacak etkinlik ya da etkinlikleri belirlemek gerekir. Bunun için geçmiş yıllardaki 

uygulamalar, çeşitli tesislerde uygulananlar ve piyasada mevcut ürünler araştırılır. İçlerinden 

tesis konseptine ve konuk profillerine uygun olanlar belirlenir. Daha sonra içlerinden en 

uygun olan ya da olanlar tespit edilir. Çalışılacak firma belirlendikten sonra sunulacak 

ürünler izlenmeli amaca, tesise, konsepte ve konuk profiline uygunluğu tespit edilmelidir. 

Bunun dışında firmanın güvenilirliği gerek piyasada gerekse kendi içinde araştırılmalı ve 
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firma ile ilgili seçimin doğruluğu bir tür test edilmelidir.  Bu test sırasında yapılan kontroller 

aşağıdaki gibidir; 

 

 
 

Resim 2.17: Gölge oyunu uygulamasına örnek (Hacivat-Karagöz) 

 

 Anlaşma öncesinde gösteriler izlenerek uygunluğunu tespit etmek, 

 Organizasyon firmasının güvenilirliğini araştırmak, 

 Gruplarda çalışan personelin yasal haklarının yerine getirilip getirilmediğini 

araştırmak, 

 Kişilerin çalışma izinlerinin varlığını araştırmak. 

 

Firmanın güvenilirliği ile ilgili herhangi bir problemin olmaması ve seçilen 

gösterilerin izlenerek uygunluğunun tespit edilmesi üzerine kullanılacak olan 

gösterilere/ürünlere karar verilir. 

 

 
 

Resim 2.18: Orta oyunun sergilenmesine bir örnek 
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2.3.3. Organizasyon Yapılacağı Zamanı Ve Süreci Belirlemek 

 

Gösteri türü ve çeşitleri belirlendikten sonra sıra bu organizasyonun gerçekleştirileceği 

en uygun zamanı belirlemek gerekir. zaman belirlenirken beraberinde gösterinin bir gün, iki 

gün gibi ne kadar süreceği ve sunulacak olan gösterilerin süreleri belirlenir. Karar verme 

sürecinde gösterilerin önceden izlenmesi bu aşamada süreyi belirlerken yardımcı olur. 

Tarihin belirlenmesi aynı zamanda seçilecek olan gösteri türünün seçiminde de etken bir 

faktördür. 

 

2.3.4. Organizasyon Yapılacak Yeri Belirlemek 

 

Gerçekleştirilecek dış kaynaklı organizasyonun özelliğine ve tesisin mevcut fiziksel 

yapısı dikkate alınarak organizasyonun yapılacağı yer mekan belirlenir. Bu aşamada 

organizasyonun planlandığı tarihte mekan seçiminde belirleyici faktördür. Tarihin yaz veya 

kışa rastlaması kapalı ya da açık mekanın seçilmesinde yönlendiricidir. Ancak bazı gösteri 

türleri hem iç mekanda hem de dış mekanda sunulabilir. 

 

Dış kaynaklı organizasyonlarda sıklıkla kullanılan iç ve dış mekanlar aşağıdaki 

gibidir; 

 

 Havuz, 

 Havuz başı, 

 Restaurant (açık-kapalı mekan), 

 Anfi tiyatro, 

 Kapalı mekan sahne vb. 

 

2.3.5. Program ve Program Akışını Belirlemek  
 

Gerçekleştirilecek dış kaynaklı organizasyon etkinlikleri, etkinlik tarihi ve 

zamanlaması belirlendikten sonra bunların program çizelgesine oturtulması gerekir. Eğer bu 

planlanan etkinlik diğer organizasyon etkinlikleri ile birleştirmek isteniyorsa mevcut 

program üzerinde gerekiyorsa bir düzenleme de yapılır. Tüm etkinliklerin zaman planlaması 

yapıldıktan sonra program kullanıma hazır demektir. 

 

2.3.6. Bütçeleme 

 

Gerçekleştirilecek olan organizasyona konu olan tüm harcamalar bütçenin 

oluşmasında esas alınır. Organizasyonun büyüklüğü, görev alacak kişi sayısı, grubun ya da 

kişinin profesyonelliği, sunulacak etkinlik sayısı, etkinliğin türü, süresi vb. kriterler bütçeyi 

artış yönünde etkiler. Dikkat edilmesi gereken nokta; her kalemin miktarlarıyla birlikte tek 

tek dökülmesi herhangi bir detayın atlanmaması gerekir. Hazırlanan bütçe son kez kontrol 

edilerek yönetimin bilgisine ve onayına sunulur. Eğer yönetimce kabul edilirse bundan 

sonraki çalışmalara başlamak ve planlamayı organizasyon için hazır hale getirmek gerekir. 
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2.3.7. Kontrat Oluşturmak ve Anlaşma Sağlamak 

 

Tarafların karşılıklı anlaşmalarında sonra anlaşmanın resmiyet kazanması amacıyla 

taraflar arasında sözleşme/kontrat düzenlenir. Sözleşmede yer alacak maddeler tarafların 

aralarında karşılıklı kabul ettikleri koşullardır. Sözleşme tarafların ortaya sürülen koşulları 

karşılıklı olarak kabul ettiklerini gösterir. Çünkü tek taraflı kabul görülen bir anlaşma hiçbir 

zaman geçerli değildir. Geçerli olması için tarafların hepsinin imzalaması gerekir.  

Anlaşmazlık halinde uygulanacaklar, yaptırımlar (kanun, ahlak gibi kurumların 

buyruklarının, kurallarının yerine getirilmesini sağlama, müeyyide) geçerlilik süresi vb. 

durumlar yer alır. 
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MÜZİSYEN SÖZLEŞMESİ 

Bir tarafta “A” SEYAHAT TUR. VE TİC.A.Ş. diğer taraftan “B” MÜZİK arasında iş bu sözleşme akdedilmiştir. Bundan 
“A” SEYAHAT TUR. VE TİC.A.Ş. “OTEL”,  “B” MÜZİK ise “ORGANİZASYON” olarak anılacaktır. Aşağıda 

açıklanan koşullarda işbirliğinde bulunmaya karar verilmiştir. 

 

Madde 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU: 

“ORGANİZASYON” oluşturacağı grup ile “OTEL”  E müzik organizasyonu yapacaktır. 

 

Madde 2 – SÖZLEŞME SÜRESİ: 
14.04. 2007 ile 15.10.2007 tarihleri arasında geçerlidir. Bu süre içinde “ORGANİZASYON ekte belirtilen canlı müzik 

performansları uygulayacaktır; 

  

ÜRÜN Toplam  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

4'lü Orkestra 33 3 7 7 7 6 3 

3'lü Orkestra 21 3 4 4 4 4 2 

4'lü Orkestra 21 2 4 5 4 4 2 

DJ  SARP 10 1 2 2 2 2 1 

Percussion dersi 40 4 8 8 8 8 4 

Piano - Lobby Bar 160 27 26 27 27 26 27 

 
Madde 3 – FİYAT VE ÖDEME: 

 Belirtilen süre için toplam ücreti …………………………-YTL (KDV hariç) dır. 

 Grup üyeleri ulaşımlarını kendileri karşılayacaktır. 

 Ödemeler, karşılıklı performans mutabakatı sonrasında, her ayın 15 inde yapılacaktır. Performans ücretleri için ekteki 
fiyat tablosu esas alınacaktır.  

 

Madde 4 – DİĞER ŞARTLAR: 

 Otel içerisinde içecek (meşrubat ve alkolsüz içkiler) ve yiyecek ihtiyaçları sağlanacaktır.  

 Müzik tesisatı (anfi, mikrofon, hoparlör, ses mikseri ve bunlarla ilgili bağlantı kabloları) “OTEL” tarafından 
sağlanacaktır.  

 “ORGANİZASYON” ve grupları programdan en az 30 dakika önce tesiste bulunmalıdır.  

 “Organizasyon”; kendi iş güvenliğini eksiksiz olarak sağlayacaktır. Bu konuda doğacak tüm sorumluluk 

“ORGANİZASYONA”  aittir. 

 “Organizasyon” gerek üçüncü kişilere gerekse Otel içinde verecekleri her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyanı 

ödemeyi kabul eder. 

 “Organizasyon” tek taraflı iş feshi durumunda toplam kontrat bedeli kadar  tazminat ödemeyi taahhüt eder.. 

 “OTEL” programın yerinde, akışında değişiklik yapmak istediğinde önceden haber verecektir.  

 Performansları gerçekleştiren kişiler konusunda memnuniyetsizlik veya rahatsızlık doğduğu taktirde, 

“ORGANİZASYON” bu kişileri değiştirecektir. 

 “Organizasyon” kaybolan ekipmanından Yönetimi sorumlu tutamaz. 

 “Organizasyon” Otelin mallarını kendi malı gibi korumayı taahhüt eder. 

 Tesisin piyanosunun akort undan sorumlu olacak 

 “Organizasyon” Eğlence departmanına bağlı olarak çalışacaktır.  

 “Organizasyon” otel kurallarına uymakla yükümlüdür. 

 “Organizasyon” dışardan misafir kabul edemez, ancak yönetimin iznini alarak misafir kabul edilebilir. 

 Müzik Eserleri Meslek Birlikleri, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre hak iddia etmektedirler. Bahis 
konusu kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır, 

MESAM (Müzik Eserleri Sahipleri M.Birliği) (canlı müzik) 

 MSG (Müzik Eserleri Sahipleri Grubu) (canlı müzik) 
 

Bu konuyla ilgili performans esnasında tesis içinde doğabilecek herhangi bir sorun Yönetimi ilgilendirmediği gibi tüm 

sorumluluk ve cezai şartlar “Organizasyon” a aittir.  
 

Bu sözleşme 27.04.2007 tarihinde tarafların tam mutabakatı ile 4 maddeden ibaret olarak tanzim ve imza edilmiştir. 

Anlaşmazlık halinde Antalya Mahkemeleri yetkilidir. 

           OTEL                    ORGANİZASYON 

Tablo 2.2: Sözleşme örneği 
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Genel olarak taraflar arasında hazırlanan sözleşmelerde aranan bazı şartlar vardır. Bu 

şartlar gerek eğlence hizmetleri alanında olsun gerekse diğer sektörlerde olsun aynı 

mantıktadır ve bunlar sözleşmenin temel koşulları, şartları yani olmazsa olmazlarıdır. Ayrıca 

tarafların kendi aralarında görüşüp fikir birliğine vararak karşılıklı olarak kabul ettikleri işin 

özelliğinden kaynaklanan özel şartlarda sözleşmelerde yer almalıdır. Özellikle işletme/tesis 

kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanacak cezai müeyyideler (yaptırım) belirlenerek 

kontrata konulmalı, 

 

Her türlü kontratta/sözleşmede yer alacak genel/temel koşullar aşağıdaki gibidir; 

 

 Sözleşmenin taraflarının tanımlanması. Örneğin; Organizasyon: “A” 

SEYAHAT TUR. VE TİC.A.Ş. Otel: “B” MÜZİK gibi. 

 Sözleşmenin konusu yani sözleşmeye konu olan işin tanımı, 

 Sözleşme konusunun geçerlilik tarihi ve süresi, 

 Fiyat ve ödeme koşulları, 

 Diğer/özel şartlar;  

 Yiyecek ve içecek ihtiyaçları,  

 Ulaşım koşulları, 

 Organizasyonun kendi iş güvenliğine ait sorumluluğunun 

eksiksiz olarak organizasyona/firmaya ait olması, 
 Otel mallarının koruması, 

 Organizasyonun otel kurallarına uyma yükümlülüğü vb. 

 Tek taraflı iş feshi durumu/koşulları ve tazminat, 

 Anlaşmazlık halinde hangi mahkemelerin yetkili olduğu, 

 Tarafların imzaları, sözleşmenin düzenlendiği tarih. 
 

2.3.8. İlgili Departmanlarla ve Firma İle Koordinasyonu Planlamak 

 

Organizasyonun sağlıklı ve planladığı şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

organizasyonda yer alacak herkesin birlikte hareket etmesi gerekir. Hatta tesisteki ilgili diğer 

departmanlarında eğlence hizmetlerine ve dolayısıyla gerektiğinde firmaya destek vermesi 

gerekir. Çünkü bir organizasyonun sağlıklı ve istenilen şekilde yürütülerek 

gerçekleştirilebilmesi planlı ve titizli çalışma kadar koordineli çalışmayı da gerektirir.  

 

2.3.9. Organizasyon Tanıtımını Planlamak 
 

Planlanan organizasyona hedeflenen şekilde katılımı sağlamak amacıyla 

organizasyonun konuklara duyurulması gerekir. Bu duyuruların şekli, metni, yeri, zamanı ve 

süresinin belirlenmesi ve bir planlama dahilinde hazırlanması gerekir. Tanıtımın hazırlık ve 

tanıtım gerçekleştirme gibi tüm aşamalarının planlama sırasında belirlenmesi ve sonrasında 

tüm çalışmaların bu planlama doğrulusunda eksiksiz ve doğru olarak sürdürülmesi gerekir. 

 

Dış kaynakları organizasyonların tanıtımları ağırlıklı olarak afiş ve posterlerle 

gerçekleştirilir. Bunun dışında tesis içi anonslar ve guest kontaklarla da tanıtım yürütülür. 

Hazırlanan afişlerin asılacağı yerlerin doğru seçilmesi de büyük önem taşır. Hatta 

hazırlanacak olan afişlerin boyutu ve kullanılacak slogan dahi tanıtımı önemli derecede 



 

 85 

etkileyecektir. Afişlerin çok fazla konuğa ulaşması için konukların yoğun olarak ve sıklıkla 

bulundukları yerlerde ve info boardlarda (tanıtım panoları) sergilenmesi önemlidir. 

 

2.3.10. Araç Gereçleri, Dekor, Kostümleri, Uygulama Alanlarını Planlamak 

 

Organizasyonda sergilenecek olan gösteri ve sunumlar için gerekli olan araç gereç ve 

materyaller belirlenmelidir. Bunların ne şekilde hazırlanacağı yine bu aşamada 

belirlenmelidir. Genellikle seçilen gösterilerde organizasyon firması ya da organizatörün 

gösteri için gerekli malzemeleri zaten var olduğu için herhangi bir şekilde yeniden temin 

etmek gerekmez. Ancak bazen çok özel olarak firma ve eğlence hizmetlerince birlikte farklı 

bir şey ya da belirlenmiş temaya uygun yeni araç gereçler istenebilinir. Bunların temin ediliş 

şekilleri, taslakları ve zamanlamaları hakkında bu aşamada planlama yapılması gerekir.dekor 

ve kostümler içinde aynı şey söz konusudur. Seçilen etkinliğin özelliğine ve tarafların 

anlaşmasına göre ya organizasyon firması tamamını beraberinde getirir ya da bir kısmını 

desteklemek amaçlı eğlence hizmetlerinin elinde var olanlarından kullanılır. Bunların her biri 

planlama aşamasında taraflar bir araya gelerek organizasyonun şekline karar verirken belli 

olur. 

 

Organizasyon sırasında kullanılacak olan uygulama alanları organizasyonun özelliğine 

göre belirlenir. Kullanılmasına karar verilen uygulama alanının organizasyon tarihinde 

uygun ve boş olması, bu arada yani bir başka etkinlik için kullanılıyor olmaması gerekir. 

Böyle bir durum olması halinde diğer etkinliklerde dikkate alınarak bir düzenleme 

yapılmalıdır. Aksi takdirde organizasyon sırasında gerek dış kaynaklı organizasyon 

açısından gerekse periyodik program açısından programın aksamasına neden olacaktır. 

 

 
 

Resim 2.19: Kukla gösterisinde sahne düzeni ve dekora bir örnek 
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Resim 2.20: Farklı karakterde bir kukla gösterisinde kostüme örnek 
 

2.3.11. Değerlendirme Kriterlerini Belirlemek 

 

Organizasyonun sonucunda değerlendirmenin yapılması gerekir. Bunun amacı 

organizasyonun belirlenen hedef ve amaca uygun olarak olmadığının tespit edilmesidir. 

Değerlendirme farklı açılardan ele alınır. Bunlar; 

 

 Gösteri açısından, 
 Sözleşme açısından, 

 Bütçe açısından. 

 

Değerlendirirken farklı açılardan ele alınır ki gerçeği daha çok yansıtsın. Gösteri 

açısından ele alındığında tek başına organizasyonun ve içinde yer alan etkinliklerin başarısı 

ölçülür. Sözleşme açısından ele alındığında organizasyon firması ve elemanlarının 

sözleşmeye ve yükümlülüklerine bağlılıkları ve ne kadar yerine getirdikleri ölçülür. Burada 

bir nevi firma ve elemanları da test edilmiş olur. Buradan elde edilen sonuçlar sonraki 

organizasyonlarda bu firma elemanlarıyla çalışılıp çalışılmayacağı sonucuna da ulaşılır. 

Bütçe açısından ele alındığında ise; gerek maddi anlamda gerekse manevi anlamda elde 

edilenlerin yapılan harcamalarla kıyaslandığında karşılığını bulup bulmadığı ölçülür. Eğer 

elde edilenler yapılan harcamaların çok çok altında ve tesisin beklentisi sadece maddi 

anlamda ise böyle bir organizasyonun yenilenmemesi sonucu çıkartılabilir. Tesis beklentisi 

tamamen işletme prestiji ise o zaman konuk memnuniyetinin üst düzeyde olması yeterli 

olacaktır. 
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Değerlendirme kriterleri genel olarak aşağıdaki gibidir; 

 

 Göreve zamanında gelmek 

 Zamanlamaya uygunluk 

 İletişim 

 Programa uygunluk 

 Konuk memnuniyeti 

 Tesis kurallarına uygunluk 

 Tesis konseptine ve konuk profillerine uygunluk 

 Amaca uygunluk 

 Malzemeleri doğru ve uygun kullanmak 

 Bütçeye uygunluk vb. 

 

2.4. Araç Gereçleri Hazırlama 

 

Planlama aşamasında belirlenen araç gereç vb. organizasyon için gerekli malzemelerin 

hazırlanması aşamasında önceden belirlenmiş olarak aşamalar ve kriterler dikkate alınarak 

hazırlanır. Ancak bu tip organizasyonlarda diğerlerinden farklı olarak organizasyonun 

tamamı organizatör ya da organizasyon firmasınca eğlence hizmetleri, dolayısıyla tesis adına 

hazırlandığı için hazırlanacak olanları ağırlığı organizasyon firmasına ait olacaktır. Yinede 

tesisinde bu anlamda yapacağı hazırlıklar olacaktır. Bu anlamda yapılacak olan hazırlıkları 

taraflar adına ayırmaya kalkarsak; 

 

 Firmanın hazırlayacakları, 

 Tesisin hazırlayacakları olarak belirleyebiliriz. 

 

 
 

Resim 2.21: Kukla yapım aşamalarına örnek 
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2.4.1. Firmanın Hazırlayacakları  
 

Etkinliğin özelliğine göre;  

 

 Görsel sunumlar, 

 Kostümler,  

 Dekorlar,  

 Yardımcı malzemeler (kukla sahnesi vb. gibi) ,  

 Aksesuarlar vb. 

 

2.4.2. Tesisin Hazırlayacakları 
 

Etkinliğin özelliğine göre; 

 

 Müzik tesisatı (anfi, mikrofon, hoparlör, ses mikseri ve bunlarla ilgili bağlantı 

kabloları vb.), 

 Işık sistemi,  

 Görsel sunumlar, 

 Dekorlar,  

 Yardımcı malzemeler vb. 

 

Gerek tesis tarafında gerekse organizasyon firması tarafından hazırlanacak olsun tüm 

bunların hazırlıkları planlamaya uygun olarak organizasyon öncesinde hatta denenmesi, test 

edilmesi için yeterli sürece verecek kadar önce hazırlanarak tamamlanması gerekir. 

 

2.5. Dış Kaynaklı Özel Organizasyon Uygulaması Yapma 

 

Dış kaynaklı organizasyonun planlaması ve programı tamamlandıktan sonra sıra 

organizasyonun uygulanmasına gelmiştir. Bu aşamada da yapılacak olan iş ve işlemler tıpkı 

planlama aşamasında olduğu gibi bir düzen içinde tamamlanmalıdır. Kesinlikle her 

evresinden planlamaya ve ona göre hazırlanmış olan programa uygun hareket edilmelidir. 

Aşağıda dış kaynaklı organizasyonun uygulaması sırasında yapılacak olan çalışmalar yer 

almaktadır; 

 

 Katılacak konukları ve profillerini incelemek, 

 Program ve program akışını incelemek, 

 Organizasyon firması ile uygulama öncesi programı gözden geçirerek teyit 

etmek, 

 Gerektiğinde belediye, jandarma gibi yerel yönetimlerden gerekli izinleri almak, 

 İlgili departmanlarla ve firma ile koordinasyonu sağlamak, 

 Organizasyon tanıtımını yapmak, 

 Araç gereçleri, dekor, kostümleri, uygulama alanlarını hazırlamak, 

 Uzun süreli planlananlarda grup üyelerine konaklama yerleri hazırlamak, 

 En geç yarım saat önce tesiste hazır olmalarını sağlanmak, 

 İşletme kuralları gruba tekrar hatırlatılarak uymalarını sağlamak. 
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2.5.1. Katılacak Konukları Ve Profillerini İncelemek 
 

Konuk profillerine ve tesis konseptine uygun olarak hazırlanan programın sağlıklı 

uygulanabilmesi için uygulama öncesinde katılacak konuları ve konuk profillerinin 

incelenerek yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu konu hakkında 

organizasyonun gerçekleştirecek olan grup üyeleri veya kişi de bilgilendirilmelidir. 

 

2.5.2. Program Ve Program Akışını İncelemek  
 

Hazırlanan programın yapılan planlamaya uygun olarak sürdürülebilmesi için 

programın tamamı yeniden incelenmeli ve tüm ekip bu konuda bilgilendirilmelidir. Böyle bir 

durumda ekibin tamamı tüm program akışı hakkında bilgi sahibi olacağı için herhangi bir 

karmaşa ya da olumsuz bir sürprizle karşılaşma olasılığı en aza indirilmiş olur.  

 

2.5.3. Organizasyon Firması İle Uygulama Öncesi Programı Gözden Geçirerek 

Teyit Etmek  
 

Organizasyon firması ile mekânı, saati ve şekli detaylı bir şekilde önceden tekrar 

konuşulmalı ve teyit edilerek, program gözden geçirilmeli. Mümkünse uygulama alanı 

önceden gösterilmeli, prova gerektiren durumlar için belirlenen uygun zamanlarda prova 

almaları sağlanmalıdır. 
 

 
 

Resim 2.22: Drama uygulamasına bir örnek (Orta Oyunu) 
 

2.5.4. Gerektiğinde Belediye, Jandarma Gibi Yerel Yönetimlerden Gerekli 

İzinleri Almak 
 

Planlama aşamasında tespit edilerek, nasıl ve ne şekilde yürütüleceği belirlenen özel 

izin gerektiren durumlarla ilgili çalışmalar yapılmalı ve belediye, jandarma gibi yerel 

yönetimlerden gerekli izinler organizasyonu aksatmayacak şekilde ve yasal süreç içerisinde 

tüm evrakları hazırlanarak alınmalıdır. 

 

2.5.5. İlgili Departmanlarla ve Firma İle Koordinasyonu Sağlamak 
 

Planlama aşamasında belirlenen şekle göre uygulama öncesinde ve uygulama 

sırasında organizasyon için koordineli çalışılması gereken durumlarda gerek ilgili 
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departmanlarla gerekse organizasyon firması ile belirlenen koordinasyonun kurulması 

sağlanmalıdır. Koordineli çalışma organizasyonun aksaksız ve planlanan şekilde 

yürütülmesini sağlayacaktır. 

 

2.5.6. Organizasyon tanıtımını yapmak 
 

Planlama aşamasında belirlenen tanıtım malzemeleri ile, belirlenen yer ve zamanda 

tanıtım araçları kullanılmalı ve anonslar yapılarak tanıtım aracılığıyla konuk katılımları 

sağlanmalıdır. 

 

 
 

Resim 2.23: Tanıtım için kullanılan afiş örneği 
 

2.5.7. Araç Gereçleri, Dekor, Kostümleri, Uygulama Alanlarını Hazırlamak 
 

Planlama aşamasında gerek firmanın hazırlayacağı gerekse tesisin hazırlayacağı müzik 

tesisatı (anfi, mikrofon, hoparlör, ses mikseri ve bunlarla ilgili bağlantı kabloları vb.), ışık 

sistemi, dekorlar, yardımcı malzemeler vb. hazırlanan programa ve planlamaya uygun olarak 

organizasyon öncesinde uygulama alanlarında eksiksiz, tam ve çalışır vaziyette 

bulundurulmaları gerekir. gösteride kullanılacak ses ve ışık sistemlerinin önceden test 

edilerek varsa aksaklıkların giderilmesi şarttır.  

 

2.5.8. Uzun Süreli Planlananlarda Grup Üyelerine Konaklama Yerlerini 

Hazırlamak 

 

Organizasyonun birden fazla gün planlanması durumunda yani uzun süreli 

planlananlarda grubun veya kişinin konaklamaya ihtiyacı olacaktır. Böyle bir durumda grup 

üyelerine konaklama yerleri hazırlanmalıdır.  Otelin prensipleri ve uygunluğuna göre grup 

üyeleri veya kişi tesiste, tesis içi-dışı personel lojmanında ya da tesis dışında kalabilir. Ancak 
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nerede kalacak olursa olsun önceden planlanarak hazırlanması gerekir. Aksi takdirde bazı 

ciddi aksaklıklara ya da performans kaybına neden olur. 

 

2.5.9. En Geç Yarım Saat Önce Tesiste Hazır Olmalarını Sağlanmak  
 

Organizasyon öncesinde organizasyon için gerekli hazırlıkları yapmak, dinlenmek vb. 

için yeterli süre kalacak şekilde grubun ya da kişinin tesiste olması gerekir. Bu süre sözleşme 

koşullarına, organizasyonun özelliğine bağlı olarak değişmekle birlikte en geç yarım saat 

öncesinde tesiste hazır bulunmaları sağlamak gerekir. Bunu sağlamada en büyük etken 

sözleşme koymaktır. 

 

2.5.10. İşletme Kuralları Gruba Tekrar Hatırlatılarak Uymalarını Sağlamak 

 

Temin edilmiş olsalar da tesis adına ve onu temsilen yapılan hizmetlerde görev alan 

her kişi, grup ve firma aynen tesis personeli gibi konuklara karşı sorumludur. Onların 

yaratacakları bir aksaklık ya da bir problem tesise mâl edilir. Bu nedenle dış kaynaklı 

organizasyonlarda görev alan organizasyon firması ve elemanları tesis kurallarına aynı 

şekilde uymak mecburiyetindedirler. Bunu sözleşmeye madde olarak almak tarafları 

bağlayıcı hale getirir. Uyulmaması halinde yükümlü oldukları yaptırımları da (müeyyide-

ceza) kabul etmiş olurlar. Ancak burada en önemli unsur tesisin imajı ve prestiji olacağından 

dışardan temin edilen hizmetlerde firmaya ve elemanlarına işletme kuralları tekrar 

hatırlatılmalı ve uymaları sağlanmalıdır. Yaptırım maddelerinin sözleşmede olasının amacı 

zorlayıcılıktır. Yani olumsuzlukların oluşması halinde karşılaşılacaklardan daha çok 

yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru olarak yerine getirilmesi için zorlayıcı olmaktır. 

 

 
 

2.6. Değerlendirme 
 

Organizasyonun sonucunun ölçülmesi, program tamamlandıktan sonra başarısının ne 

olduğunun ve hedefe ne kadar yaklaştığının değerlendirilmesi gerekir. Bazen uygulamadaki 

ya da planlamadaki yanlışlıklar ya da aksaklıklar nedeniyle başarısızlıklar ortaya çıkabilir. 

Önceden hesaplanmayan durumlar, personelin kalitesinin ve sayısının yetersizliği, seçilen 

gösteri ya da sunumun uygun olmaması (tesis konseptine, konuk profillerine vb.), gerekli 

araç-gerecin eksikliği, hedeften ve amaçtan sapma, pratik olamamak, yeterli özeni 

göstermemek, yanlış ve eksik planlama, disiplinli, düzenli ve koordineli çalışmamak vb. gibi 

eğlence hizmetlerinin kendisinden kaynaklanan nedenler olabileceği gibi, ya da firma 

ve/veya personelinin neden olduğu etkenlerle de programın başarısız olmasına ya da 

istenilen başarının yakalanamaması durumuyla karşılaşılabilinir. Daha sonraki 

organizasyonlarda kullanılırlığını test etmek için tüm bunların nedenleri ve etkilerinin tespit 

edilmesi şarttır. Asıl olan bu aksaklıklara neden olmadan program hazırlamaktır, ancak bu 

değerlendirmeyi yapmak bir sonraki çalışmada daha sağlıklı organizasyonların 

gerçekleştirilmesine imkân verir. Değerlendirme yapmanın bir başka amacı da; hedeflerden 

sapmanın nedenleri, etkileri ve bir başka çalışmada bunların nasıl önlenebileceğini 

belirlemektir. Değerlendirme neden-sonuç ilişkisine dayandırılarak yapılmadır ki 

Problemleri çözmekten çok oluşmamasını sağlamak gerekir. 
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başarısızlığın ya da istenilen başarının yakalanamamasının nedenleri tespit edilerek bir 

sonraki organizasyonda gerekli önlemler alınabilsin. Değerlendirme yapmak için eğlence 

hizmetlerinin kullandıkları bazı ölçütler vardır. Bunların sonuçlarına göre organizasyonun 

başarısına karar verilebilir. 
 

 Personelle yapılan değerlendirme,  

 Konukla yapılan değerlendirme,  

 Yönetimle yapılan değerlendirme,  

 Org. Firması/Organizatör ile yapılan değerlendirme. 

 

2.6.1. Personelle Yapılan Değerlendirme 

 

Organizasyon sonunda personelden organizasyonun değerlendirmesi istenir. Bu 

değerlendirme ile organizasyon sırasında ortaya çıkan aksaklıklar, bunların nedenleri ve bu 

aksaklıkların oluşmaması için önerileri de alınmalıdır. Bu değerlendirmenin sağlıklı 

yapılabilmesi için personelin organizasyonun amacı, hedefi ve programla ilgili bilgisinin 

olması şarttır. 

 

2.6.2. Konukla Yapılan Değerlendirme 

 

Eğlence hizmetlerinin düzenlediği ve gerçekleştirdiği etkinliklere olan konukların 

ilgisinin ve katılımlarının değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler eğlence 

hizmetlerinin ulaştığı başarının cevabı niteliğinde olacaktır. Bu tip etkinliklere katılan kişi 

sayıları bize etkinliğe olan ilgiyi gösterecektir. Katılımın çok olması etkinliğin ilgi çekici, 

cazip ve konuklar üzerinde olumlu etki bıraktığı ve amacına ulaştığını görmek açısından 

ipucu verir. Elde edilen olumlu sonuç aynı zamanda bize sonraki organizasyonlarda da bu 

etkinliğin kullanılabileceğini işaret eder. 

 

2.6.3. Yönetimle Yapılan Değerlendirme 

 

Yönetimin değerlendirmesi bütçe ile memnuniyetin karşılaştırılması yapılır. Çünkü 

dışardan temin edilen dış kaynaklı organizasyonlar için tesis organizasyonu satın aldığı 

firmaya bu hizmetinin karşılığı olarak bir bedel ödemektedir. Organizasyonun sonucunda da 

dışardan temin edilen bu organizasyonun ödenen bedel karşılığında getirisinin olması 

beklenir. Bu getiri gelir artışı olabileceği gibi konuk sayısını artışı, re-trip sayısının artışı, 

konaklama (geceleme) sayısının artışı vb. şekillerde olabilir. Ancak kar amaçlı bir işletme 

olan tesislerin sundukları her türlü hizmetten kazanç olarak bir beklentilerinin olduğu 

unutulmamalıdır. 

 

Konuk memnuniyeti ön planda yer almayan yönetim mantığı güdülen işletmelerde 

satış gelirinin hedefi yakalaması beklenir. Ancak bu mantıkla, bakış açısıyla yapılan 

değerlendirme çok başarılı bir organizasyonun sadece bu nedenle başarısız sayılmasından 

dolayı bazen de yanıltıcı olabilir. 
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2.6.4. Org. Firması/Organizatör İle Yapılan Değerlendirme 

 

Eğlence hizmetlerinin kendisinin yaptığı değerlendirmenin dışında organizasyon 

firmasının yapacağı değerlendirmede çok büyük önem taşır. Ancak organizasyon firmasının 

yapmış olduğu değerlendirme ile eğlence hizmetlerinin yaptığı değerlendirmenin birbiriyle 

örtüşmesi gerekir. Değerlendirmelerin örtüşmesi yani sonuçların birbirini yakalaması bize 

objektifliğin yakalandığını gösterir. Organizasyon firması tarafından tespit edilmiş 

aksaklıklar, eğlence hizmetlerine ve/veya tesise yönelik eleştiriler varsa bunlar da son derece 

önemsenmelidir. Ortaya çıkan bu aksaklıkların nedenleri ve çözümleri için yol gösterici 

nitelikte olduğu kabul edilmelidir. 

 

 
Değerlendirme yaparken eleştirilere açık ve objektif olunuz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Bir konaklama tesisinde eğlence hizmetleri departmanı için dış kaynaklı özel 

organizasyon çeşitlerinden birini seçerek planlamasını yapınız. Yaptığınız çalışmayı bir sunu 

haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Organizasyonunuz için bir etkinlik türü 

belirleyiniz 

 Katılacak konukları (hedef kitleyi) 

belirleyiniz. 

 Dış kaynaklı özel organizasyonların 

program içeriğini belirleyiniz. 

 Etkinliğin yapılacağı zamanı ve süreci 

belirleyiniz. 

 İlgili departmanlarla ve firma ile 

koordinasyon sağlamak için iletişime 

geçiniz. 

 Etkinliğin gerçekleştirileceği alanı ve 

özelliklerini belirleyiniz. 

 Program akışınızı oluşturunuz. 

 Varsa etkinliğin gerçekleşmesi için 

alınması gereken izinlerin çalışma 

planlamasını yapınız.  

 Organizasyon tanıtımını planlayınız. 

 Araç gereçleri, dekor, kostümleri, 

uygulama alanlarını planlayarak 

hazırlayınız. 

 Değerlendirme kriterlerini belirleyiniz. 

 Yaptığınız çalışmayı bir sunu haline 

getiriniz. 

 Sonucu öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla 

değerlendiriniz. 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Konuk profillerini tüm detayları belirgin 

bir şekilde oluşturunuz. 

 Tesis konseptine ve konuk profillerine 

uygun etkinlikler seçiniz. 

 Etkinliklerinizi zamanı, süresini 

etkinliğin özelliğine ve etkinliğin 

gerçekleşeceği mevsimin özelliğine bağlı 

olarak belirleyiniz. 

 Etkinliğin gerçekleştirileceği alanın 

özelliklerini tek tek sıralayarak 

hazırlayınız. 

 Etkinlik öncesi ve sonrası için 

koordinasyon ve işbirliği gerektiren 

aşamaları belirleyerek tek tek detayları 

ile sıralayınız. 

 Planladığınız koordinasyon çalışması ile 

ilgili olarak gerekiyorsa çizelge 

hazırlayınız. 

 Prosedürleri araştırarak tüm detayları ve 

prosedürleriyle birlikte tek tek 

sıralayarak sunuda kullanılmak üzere 

çalışma planını hazırlayınız. 

 Etkinlikler için alınması gereken özel 

izinler olup olmadığını araştırınız. 

 Tanıtım şeklini, zamanını ve süresini 

belirleyiniz. 

 Etkinliği tüm detaylarıyla düşünerek 

gerekli olanları tek tek planlayınız. 

 Etkinliğin en sağlıklı şekilde nasıl 

değerlendirilebileceğini düşününüz. 

 Çalışmalarınızı her aşamasında kontrol 

ediniz. 

 Değerlendirme sırasında objektif olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 95 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre uygulama faaliyeti 2’de yaptığınız 

Dış Kaynaklı Organizasyon çalışmasını değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet-

Hayır” seçeneklerinden uygun olanını kutucuğa işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Organizasyonunuz için bir etkinlik türü belirlediniz mi?   

2 Katılacak konukları (hedef kitleyi) belirlediniz mi?   

3 
Dış kaynaklı özel organizasyonların program içeriğini 

belirlediniz mi? 
  

4 Etkinliğin yapılacağı zamanı ve süreci belirlediniz mi?   

5 
İlgili departmanlarla ve firma ile koordinasyonu planladınız 

mı? 
  

6 Program akışınızı oluşturdunuz mu?   

7 
Etkinliğin gerçekleştirileceği alanı ve özelliklerini 

belirlediniz mi? 
  

8 Organizasyon tanıtımını planladınız mı?   

9 Araç gereçleri, dekor, kostümleri, planladınız mı?   

10 Değerlendirme kriterlerini belirlediniz mi?   

11 Yaptığınız çalışmayı bir sunu haline getirdiniz mi?   

12 
Sonucu öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla değerlendirdiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

İşaretleme sonucunda “hayır” cevabı vererek eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz 

konuların tekrar uygulamasını yaparak eksiklerinizi tamamlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (   ) Dış kaynaklı organizasyonlar tesiste ihtiyaç duyulan ancak gerçekleştirilemeyen 

gösteri ve sunumların ortaya çıkması üzerine temin edilirler. 

2. (   ) Dış kaynaklı organizasyonlar sadece özel gün ve durumlarda gerçekleştirilir. 

3. (   ) Dış kaynaklı organizasyonlar ihtiyaç duyulduğunda bir ya da birkaç kereye 

mahsus olarak tesis dışından temin edilerek tesisin bünyesinde gerçekleştirilir. 

4. (   ) Dış kaynaklı organizasyonlar hedeflenen nokta; konuk memnuniyetini temin 

ederek re-trip (return-tekrar gelen) sağlamak ve bağımlılık yaratmaktır. 

5. (   ) Dışardan temin edilen ekibin sosyal yükümlülükleri ve yaşanabilecek kazalarda 

tesis değil bağlı olduğu firma sorumludur. 

6. (   ) Dış kaynaklı organizasyonlarda karşılıklı güven çok önemlidir, araştırma 

gerektirmez. 

7. (   ) Sonradan tatsız bir durumla karşılaşmamak için gruplarda çalışan personelin yasal 

haklarının yerine getirilip getirilmediği, çalışma izinlerinin varlığı araştırılmalıdır. 

8. (   ) Sözleşmede gruptaki her bireyin imzası gerekir. 

9. (   ) Ateş yutan kişilere “Jonklör” denir. 

10. (   ) Volkan ve şelale gösterileri güvenlik nedeniyle sadece dış mekânda 

kullanılmalıdır. 

11. (   ) Dış kaynaklı organizasyonların değerlendirmesini organizasyon firması ile 

yapmak başarı ölçütlerini görmek için yeterlidir. 

12. (   ) Değerlendirme sözleşme açısından ele alındığında firma ve elemanları aynı 

zamanda test edilmiş olur. 

13. (   ) Organizasyon sırasında kullanılacak olan uygulama alanları organizasyon 

firmasıyla yapılan anlaşmaya göre belirlenir. 

14. (   ) Dış kaynakları organizasyonların tanıtımları ağırlıklı olarak afiş ve posterlerle 

gerçekleştirilir. 

15. (   ) Tarafların aralarında düzenlemiş oldukları sözleşmedeki temel koşullar 

sözleşmenin olmazsa olmazlarıdır. 

16. (   ) Yaptırımlar kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının, kurallarının yerine 

getirilmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkar.   

17. (   ) Taraflar sözleşme düzenlendikten sonra koşullarını karşılıklı olarak görüşürler. 

18. (   ) Bazı gösteri türleri hem iç mekanda hem de dış mekanda sunulabilir. 

19. (   ) Karar verme sürecinde gösterilerin önceden izlenmesi fiyat belirlerken yardımcı 

olur. 

20. (   ) Firma ile ilgili seçimin doğruluğu sözleşme öncesinde mutlaka test edilmelidir. 

 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Orta yaş konukların ağırlıklı olduğu beş yıldızlı otel ya da bir tatil köyünde dış 

kaynaklı organizasyonların tümünü kapsayacak şekilde bir kongre organizasyonu planlaması 

yapınız. (tesis konseptini ve konuk profillerini kendiniz belirleyiniz ve programınızı ona göre 

hazırlayınız). Organizasyonunuzun içine bir günlük tur programı hazırlayınız. Hazırladığınız 

çalışmayı sunu haline getirerek sonucu tüm arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Tesisin konseptini belirlediniz mi?   

2 Katılacak konukları (hedef kitleyi) belirlediniz mi?   

3 
Dış kaynaklı özel organizasyonların çeşitlerine ait etkinlikleri 

belirlediniz mi? 
  

4 Etkinliğin yapılacağı zamanı ve süreci belirlediniz mi?   

5 Etkinliğin gerçekleştirileceği alanı ve özelliklerini belirlediniz mi?   

6 İlgili departmanlarla ve firma ile koordinasyonu planladınız mı?   

7 
Varsa etkinliğin gerçekleşmesi için alınması gereken izinlerin 

çalışma planlamasını yaptınız mı? 
  

8 Organizasyon tanıtımını planladınız mı?   

9 Araç gereçleri, dekor, kostümleri, planladınız mı?   

10 Program ve program akışını belirlediniz mi?   

11 Planladığınız organizasyonun bütçesini hazırladınız mı?   

12 Değerlendirme kriterlerini belirlediniz mi?   

13 Kontrat oluşturmak ve anlaşma sağladınız mı?   

14 Yaptığınız çalışmayı bir sunu haline getiriniz mi?   

15 Sonucu öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla değerlendirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Performans testini kendinize uygulayınız, eğer “hayır” cevaplarınız var ise modülü 

tekrarlayınız. Modülü başarı ile bitirmişseniz ve amaçlanan yeterliği kazandıysanız bir 

sonraki modüle geçebilirsiniz.  

 

Modüldeki yeterliğinizi ölçmesi için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTALARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 11 D 

2 Y 12 D 

3 Y 13 D 

4 D 14 D 

5 D 15 D 

6 D 16 Y 

7 D 17 Y 

8 D 18 Y 

9 D 19 D 

10 Y 20 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 11 Y 

2 Y 12 D 

3 D 13 Y 

4 D 14 D 

5 D 15 D 

6 Y 16 D 

7 D 17 Y 

8 Y 18 D 

9 Y 19 Y 

10 Y 20 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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